
251579السبت 10 ربيع اآلخر 1441 هــ 7 ديسمبر 2019 م

11

02

03

03

04

12

02

02

02

04

06

غزة/ االستقالل: 
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسرى 
والمحرري���ن عبد الناص���ر فروانة، امس الجمعة، إن س���لطات 
االحتالل اإلس���رائيلي اعتقلت أكثر من )12000( فلس���طينيا 
منذ أن اعترفت ادارة »ترامب«  بالقدس عاصمة لدولة االحتالل 

في مثل هذا اليوم السادس من ديسمبر عام 2017.
وأوضح فروانة في تصري���ح صحفي امس الجمعة، إن من بين 
المعتقلي���ن خالل هذه الفترة أكثر م���ن )2000( طفل، وأكثر 

من )270( فتاة وام���رأة. وأن ثلث إجمالي المعتقلين كانوا من 
القدس.

أضاف أن )10( أسرى فلسطينيين ارتقوا شهداء في السجون، 
نتيجة التعذيب وتردي األوضاع الصحية واس���تمرار سياسة 

االهمال الطبي.
وأش���ار إل���ى ان ق���رار »ترامب« س���يبقى حبرا عل���ى ورق، وأن 
االعتقاالت اإلس���رائيلية لم ولن توقف مس���يرة شعب يكافح 

من أجل انتزاع حريته.

فروانة: االحتالل اعتقل أكثر من 
)12000( فلسطيني منذ إعالن »ترامب«

هدم المباني بمنطقة )C(.. إكمال 
لمسلسل التهجير والتشرد 

غزة / سماح المبحوح: 
تواصل دولة االحتالل االس���رائيلي الخطى للنيل من حلم الفلسطينيين ببناء 
دولتهم، عبر إقرارها العديد من المخططات االستيطانية في مختلف مناطق 

غزة/ قاسم األغا:
ا سيجمع األمين  أكدت مصادر فلسطينية موثوقة ، أن لقاًء ثالثّيً
العام لحركة الجهاد اإلس���المي زياد النخال���ة، ورئيس المكتب 

السياسي لحركة "حماس" إس���ماعيل هنّية، برئيس المخابرات 
العام���ة المصرّي���ة الوزي���ر عباس كام���ل، مطلع 
األس���بوع  الحالي . وقالت المص���ادر من القاهرة 

غزة/ االستقالل: 
دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة الجماهيرية 

الحاش���دة في الجمعة المقبلة تحت ش���عار »فلس���طين توحدنا 
والقدس عاصمتن���ا«. وقال البيان الختامي للهيئة مس���اء أمس 

القاهرة: لقاء ثالثي يجمع »النخالة« و»هنّية« بالوزير عباس كامل

الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة بجمعة 
»فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا«

االحتالل يعترف: فشلنا في عملية 
خانيونس والقوة ارتكبت أخطاء جسيمة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نش���رت القناة )12( العبري���ة،  الخميس، تفاصيل جديدة عن فش���ل 
الوحدة »اإلسرائيلية« الخاصة التي اقتحمت خانيونس العام الماضي. 

والدة األسير بهاء القصاص.. تخشى 
أن يطرق الموت بابها قبل ابنها

خانيونس/ غادة القصاص: 
تجلُس أم األس���ير بهاء بين ج���دران بيتها األربعة وهي تحتضن  
بش���وٍق صورة ابنه���ا، تعُد على أصابعها س���نوات  مضت وأخرى 

»اجلن�ئية الدولية« قلقة ب�ش�أن 
خطط »اإ�شرائيل« ل�شم غور الأردن

بغط�ء اأوروبي: م�شروع بيئي 
ا�شتيط�ين على اأرا�شي ال�شفة

غزة- الخليل/ االستقالل: 
أصي���ب  أم���س الجمع���ة 37 متظاه���ًرا بينهم 4 
بالرص���اص الح���ي، وآخرين بالرص���اص المعدني 
المغل���ف بالمط���اط،  واالختناق بالغاز المس���يل 

للدموع، بينهم 10 أطفال خالل قمع قوات االحتالل 
اإلسرائيلي للمسيرات الس���لمية األسبوعية التي 

تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة.
وأفاد مراس���لينا بأن جنود االحت���الل، فتحوا نيران 

أسلحتهم الرشاشة صوب عشرات الشبان والفتية 
الذين ب���دأوا يتواف���دون إلى مناط���ق التجمعات 

الخمسة التي تجري عندها فعاليات 
المس���يرات ما أدى إل���ى إصابة عدد 

إصابات بقمع االحتالل مسيرات العودة 
شرق القطاع ومواجهات مع الشبان بالضفة

قلقيلية/ االستقالل: 
أصيب عش���رات المواطنين بينهم أطفال ونس���اء باالختناق خالل قمع جيش 
االحتالل لمسيرة كفر قدوم األسبوعية المناهضة لالستيطان، والمطالبة بفتح 
ش���ارع القرية المغلق منذ 16 عام���ا، والتي خرجت في إط���ار فعاليات التنديد 

غزة/ االستقالل: 
أكد المتحدث باس���م حركة الجهاد االسالمي مصعب البريم أن خروج الجماهير 
الثائرة من أبناء ش���عبنا أمس في »جمعة المس���يرات" مستمرة هو رسالة تحٍد 
لهذا العدو وإرهابه،  مش���ددا على اس���تمرار المقاومة ف���ي وجه االحتالل حتى 

»حماس« لـ »االستقالل«: المشاركة الشعبية 
الواسعة بمسيرات العودة دليل على استمرارها

الجهاد: خروج الجماهير بجمعة »المسيرات 
مستمرة« رسالة تحدي إلرهاب االحتالل 

اأ�شــرى ع�شقــالن يعلقــون 
اإ�شرابهــم عــن الطعــ�م

إصابات باالختناق خالل قمع 
جيش االحتالل لمسيرة كفر قدوم

االحتالل يسلم جثمان األسير سامي أبو دياك إلى األردن
عمان/ االستقالل: 

قال الناطق الرس����مي باس����م وزارة الخارجية وش����ؤون 
المغتربي����ن في األردن الس����فير ضيف الل����ه الفايز إن 

جثمان الشهيد األسير سامي أبو دياك وصل عبر جسر 
الملك حسين لدفنه في المملكة األردنية 
بناء على طل����ب ذويه. وأوض����ح الفايز في 
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قلقيلية/ االستقالل: 
أصيب عشـــرات المواطنين بينهم اطفال ونســـاء 
باالختناق خالل قمع جيش االحتالل لمســـيرة كفر 
قدوم االسبوعية المناهضة لالستيطان، والمطالبة 
بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما، والتي خرجت 
في اطار فعاليات التنديد بقرارات االدارة االمريكية 

المتعلقة بشرعنة االستيطان.

وأفـــادت مصـــادر محليـــة، أن أعـــدادًا كبيـــرة من 
جنود االحتالل هاجموا المشـــاركين في المســـيرة 
بإطالق الرصاص الحي بكثافـــة وقنابل الغاز، التي 
اســـتهدفت منازل المواطنين ممـــا أدى الى وقوع 
عشـــرات االصابات باالختناق بينهم اطفال ونساء 

عولجوا جميعهم ميدانيا في مركز اسعاف القرية.
وأكـــدت المصـــادر أن مواجهات عنيفـــة اندلعت 

في القرية، بعد اقتحامهـــا من قبل جنود االحتالل 
تصدى خاللها الشبان لهم بالحجارة رغم تمركزهم 

فوق جبل مطل على منازل المواطنين.
وانطلقـــت المســـيرة بمشـــاركة المئات مـــن أبناء 
البلدة الذين رددوا الشـــعارات الوطنيـــة المطالبة 
بتصعيد المقاومة الشـــعبية، ضد جيش االحتالل 

والمستوطنين في كل مكان.

غزة/ قاسم األغا:
أّكــــدت حركــــة المقاومــــة اإلســــالمية )حماس( 
أن المشــــاركة الشــــعبية الواســــعة للجماهيــــر 
الفلســــطينية بمســــيرات العودة وكسر الحصار 
يوم أمس، في الجمعة الـ 83، التي حملت شــــعار 
"المسيرة مستمرة"، دليل على استمرار المسيرات 

حتى تحقيق أهدافها.
وقال المتحدث باســــم الحركة حازم قاســــم: "إن 
هذه المســــيرة تأتي بعد عدوان غاشم لالحتالل، 
لكن ورغم العدوان يخرج شــــعبنا الفلسطيني بال 

خوف".
وأضاف قاسم في تصريح لصحيفة "االستقالل" 
أمس الجمعة، أن "خروج الجماهير يؤكد أن شعبنا 
لديه القدرة على مواصلة كفاحه، وإبداع األدوات 

النضالية التي ُتناسب كل مرحلة".
وتابع: "نحن )شــــعبنا( في أوج صراعات اإلرادات 
مع االحتالل"، مؤكدًا أن "الغلبة ســــتكون لشعبنا، 

صاحب الحق واألرض والتاريخ".
وشــــدد على أن مســــيرات العودة التي ُتشــــكل 
الوحدة للعمل الوطني والميداني والسياسي لن 

تتوقف إلى حين تحقيق أهدافها الكاملة.
وأمس الجمعة، استأنفت الهيئة الوطنية العليا 
لمســــيرات العودة فعالياتها، بعد توقف استمر 
)3( أســــابيع متتالية؛ بســــبب "األوضــــاع األمنية 
الخطيــــرة وتفويت الفرصة علــــى االحتالل لقتل 
المشــــاركين فيها"، في إشــــارة إلى التهديدات 
المتواصلة لمسؤولي االحتالل بشن عدوان شامل 
جديد على قطاع غزة، على وقع أزمتهم الداخلّية.

وقمعت قوات االحتالل "اإلسرائيلي" المتظاهرين 
السلميين المشاركين بُجُمعة "المسيرة مستمرة" 
بالرصــــاص الحّي، وقنابــــل الغاز الســــاّم؛ ما أدى 

إلصابة العشرات بينهم أطفال.
ا ُأصيبوا  وقالــــت وزارة الصحة: "إن 37 فلســــطينّيً
جراء اعتداء قوات االحتالل على مسيرات العودة 

األسبوعية شرقي قطاع غزة".
وفي بيان مقتضب وصل "االســــتقالل"، أوضحت 
الــــوزارة أن من بين الَجرحــــى 4 ُأصيبوا بالرصاص 
الحّي، فيما إصابة اآلخرين )بينهم أطفال( كانت 

بالرصاص المطاطّي، واالختناق بالغاز الساّم.
 ودعــــت الهيئة الوطنية لمســــيرات العودة في 

بيانها الختامي مساء أمس، الجماهير للمشاركة 
الحاشدة في الجمعة المقبلة، التي تحمل شعار: 

"فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا".
وقالت الهيئة في بيان وصل "االستقالل": "ما زلنا 
على عهد الثورة والثوار نواصل المسيرة، ال ترهبنا 
التهديــــدات اإلســــرائيلية، وال يدفعنا التطبيع 

للتراجع ففلسطين غالية والعودة مقدسة".
وذكرت أن "مسيرات العودة إحدى أشكال النضال 
الشعبي، ونحن من يقودها ويوجه دفتها ونحن 
من يقودها وال يملك أحــــد أن يقرر لنا، وال يملك 

أحد أن يراهن على تراجعنا عن حّقنا".
وُتجدد الهيئة الوطنية العليا لمســــيرات العودة 
تأكيدها على استمرار الطابع الشعبي والسلمي 
للمســــيرات، التــــي انطلقــــت للمطالبــــة بعودة 

الالجئين وكسر حصار غزة.
وأسفرت اعتداءات قوات االحتالل بشكل متعّمد 
على المســــيرات منذ انطالقها بـ 30 مارس )آذار( 
2018، عن ارتقاء أكثر من )320( شهيدًا، وإصابة 
أكثــــر من )17( ألًفا آخرين بجــــراح متفاوتة، وفق 

أحدث إحصائية لوزارة الصحة.

غزة/ االستقالل: 
أكد المتحدث باســـم حركة الجهاد االسالمي مصعب البريم أن خروج الجماهير 
الثائرة من أبناء شعبنا أمس في جمعة "المسيرات" مستمرة هو رسالة تحٍدلهذا 
العدو وإرهابه،  مشددا على استمرار المقاومة في وجه االحتالل حتى استعادة 

الحقوق ودحر االحتالل.
وأشـــاد البريم في تصريح صحفي وصل االســـتقالل نسخه عنه أمس الجمعة 
بنجاح تنظيم فعاليات مســـيرات العودة وكسر الحصار في جمعة "المسيرات 

مستمرة". 
وتمنى الشـــفاء العاجل للجرحى البواســـل والترحم على أرواح الشهداء األبرار، 

داعيا بالفرج القريب لألسرى األبطال.
ووجه التحية لشـــعبنا المقاوم الذي لم ترهبه تهديدات االحتالل الصهيوني 

وخرج  مواصال مسيرة النضال.

»حماس« لـ »االستقالل«: المشاركة الشعبية 
الواسعة بمسيرات العودة دليل على استمرارها

الجهاد: خروج الجماهير 
بجمعة »المسيرات مستمرة« 
رسالة تحٍد إلرهاب االحتالل 

رام الله/ االستقالل: 
عّلق أســـرى سجن "عســـقالن" أمس الجمعة، إضرابهم عن الطعام، بناًء 
على وعود بنقلهم إلى قسم آخر تتوفر فيه ظروف حياتية أفضل، وفًقا 

لنادي األسير.
وكان نحو 33 أســـيًرا في ســـجن عسقالن، شـــرعوا األربعاء بإضراب عن 
الطعام، رفًضـــا لعمليات القمع التي تنفذهـــا إدارة معتقالت االحتالل 
بحقهم منذ أكثر من شهر، وكذلك احتجاجًا على ما ألحقته قوات القمع 

من دمار وخراب في مقتنياتهم.

أسرى عسقالن يعلقون 
إضرابهم عن الطعام إصابات باالختناق خالل قمع جيش االحتالل لمسيرة كفر قدوم

عمان/ االستقالل: 
قال الناطق الرســــمي باســــم وزارة الخارجية وشــــؤون 
المغتربين في األردن الســــفير ضيف اللــــه الفايز: إن 
جثمان الشهيد األسير سامي أبو دياك وصل عبر جسر 
الملك حسين لدفنه في المملكة األردنية بناء على طلب 

ذويه.
وأوضــــح الفايــــز في تصريحــــات صحافية أن تســــليم 
الجثمان جاء بعد متابعة حثيثة من الوزارة مع ســــلطات 

االحتالل.
واستشــــهد األســــير المريض ســــامي أبو دياك داخل 
ســــجون االحتالل صباح الثالثاء الســــادس من نوفمبر 

تشرين الثاني الماضي.
ومنذ عــــام 2015 تعــــرض أبو دياك لخطــــأ طبي عقب 
خضوعه لعملية جراحية في مستشفى »سوروكا«، إذ تم 
اســــتئصال جزًء من أمعائه، وُأصيب جّراء نقله المتكرر 
عبر ما تســــمى بعربة »البوســــطة« - التي ُتمثل لألسرى 
رحلة عذاب أخرى- بتســــمم في جســــده وفشــــل كلوي 
ورئوي، وعقب ذلك خضع لثالث عمليات جراحية، وبقي 
تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصواًل بأجهزة التنفس 
االصطناعي، إلى أن ثبت الحقًا إصابته بالسرطان، وبقي 
يقاوم السرطان والّســــجان إلى أن ارتقى بعد )17( عامًا 

مــــن االعتقال. وكانت آخر رســــائله مــــن المعتقل »إلى 
كل صاحب ضمير حي، أنا أعيش في ســــاعاتي وأيامي 
األخيرة، أريد أن أكون في أيامي وســــاعاتي األخيرة إلى 
جانب والدتي وبجانب أحبائي من أهلي، وأريد أن أفارق 
الحيــــاة وأنا في أحضانها، وال أريــــد أن أفارق الحياة وأنا 
مكبل اليدين والقدمين، وأمام ســــجان يعشــــق الموت 

ويتغذى، ويتلذذ على آالمنا ومعاناتنا«.
يذكر أن، األســــير سامي أبو دياك من سكان بلدة سيلة 
الظهر في مدينة جنيــــن ومعتقل منذ تاريخ 17 تموز/ 
يوليــــو 2002، ويبلــــغ مــــن العمر 37 عامــــًا وحكم عليه 
بالســــجن المؤبد لثالث مرات وثالثين عامًا، أمضى منها 

17عامًا.
وارتفاع عدد شــــهداء الحركة األسيرة إلى 222 شهيدًا 

منذ عام 1967.
وخالل العام الجاري 2019 قتل االحتالل خمســــة أسرى 
من بينهم األســــير أبو دياك، إضافة إلى األسير فارس 
بارود، وعمــــر عوني يونــــس، ونصار طقاطقة، وبســــام 

السايح.
وعدد األســــرى الذين قلتهم االحتــــالل نتيجة اإلهمال 
الطبــــي المتعمد وهي جــــزء من سياســــات التعذيب 

الممنهجه، وصل إلى )67( أسيرًا منذ عام 1967.

طولكرم/ االستقالل: 
أدى عشـــرات المواطنين، صالة الجمعـــة، فوق أراضيهم 
المهددة باالستيالء في منطقة "واد سالم" من أحراش بلدة 

قفين شمال طولكرم.
وتأتـــي هـــذه الفعاليـــة بدعوة مـــن لجنـــة التضامن مع 
المزارعين وبلدية قفين، احتجاجا على قرارات االحتالل بحق 
البلدة، وقيام أحد المســـتوطنين بنصب "بركسات" زراعية 
للماشية على أجزاء منها، ومدها بخطوط المياه والكهرباء، 

بعد طرد المواطنين منها.
وأفاد شـــهود عيان من البلدة لـ"وفا"، بأن مسيرة انطلقت 
عقـــب انتهاء الصالة صـــوب األراضي المهـــددة، وهاجم 
المســـتوطنون بحمايـــة جيـــش االحتـــالل المواطنيـــن 
المشـــاركين في المســـيرة لمنعهـــم من الوصـــول إلى 

أراضيهم.
وأطلقت قوات االحتالل اإلســـرائيلي قنابل الصوت والغاز 

المسيل للدموع صوب المواطنين لتفرقتهم.
وكانت جرافات االحتـــالل أغلقت الثالثاء الماضي، الطريق 
الواصلـــة ألحراش بلدة قفين بالســـواتر الترابية والحجارة 
الكبيـــرة، ومنعـــت المزارعين من الوصول إلـــى أراضيهم 

الزراعية في المنطقة.
وتتعرض قفين باســـتمرار لمحاوالت االحتالل االستيالء 

على عشرات الدونمات من أراضيها المحاذية لمستوطنتي 
"حرميش" من جهتها الشـــرقية، و"حريـــش"، المقام جزء 
منها على أطراف البلدة من جهتها الغربية، ضمن مخطط 

تحويلها لمستوطنة تضم 9 آالف مستوطن. 
كما أدى أهالي بلدات شـــوفة وجبـــارة والكفريات جنوب 
طولكـــرم بالضفة الغربيـــة المحتلة، صـــالة الجمعة على 
األراضي المهددة بالمصادرة في بلدة شوفة احتجاجا على 

قرارات االحتالل بحق تلك األراضي.
وقالت مصادر محليـــة: إن المواطنين اعتصموا في أراضي 
شـــوفة وأدوا صالة الجمعـــة في المنطقـــة الواقعة قرب 
مســـتوطنة افني حيفتـــس والتي صدرت فيهـــا قرارات 

مصادرة.
وأشـــارت إلى أن جيش االحتالل أصدر أمرًا باالستيالء على 
مئات الدونمات مـــن أراضي المنطقة لصالح مســـتوطنة 
"افنـــي حيفتس" المقامة على أراضيها والتي تتمدد على 

حساب أراضي جنوب طولكرم.
يذكــــر أن "افني جيفتــــس" أقيمت عــــام 1987م على 
أراضي صادرتها قوات االحتــــالل من أراضي كفر اللبد، 
والحفاصــــي، وشــــوفة، وتبلغ مســــاحة مســــطح البناء 
للمســــتعمرة 1,397 دونمــــًا، وبلغ عدد المســــتوطنين. 

بداخلها نحو 964 مستوطنا.

عشرات المواطنين يؤدون صالة الجمعة على 
أراضيهم المهددة باالستيالء بطولكرم

االحتالل يسلم جثمان األسير 
سامي أبو دياك إلى األردن
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جاء ذلك في لقاء عقده األسبوع الماضي مع 
سفراء االتحاد األوروبي في "إسرائيل" حيث 
أبلغهــــم بوجود نية بهــــدم جميع المباني 
الخاضعة للســــيطرة اإلســــرائيلية األمنية 

الكاملة حتى لو كانت بتمويل أوروبي. 
ودعا "بينيت" الســــفراء إلى توجيه أموالهم 
نحو المعونات اإلنسانية بداًل من المساهمة 

في بناء غير مرخص. 
في حين يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات 
نسبت لقائد المنطقة الوسطى في الجيش 
والتي قال فيها بأن جيشه بلور خطة لشن 
حملة غير مسبوقة على المباني الفلسطينية 
اتفاقية  المصنفة »C« حسب  المنطقة  في 
أوسلو والتي تشــــكل مساحتها 61 % من 

مساحة الضفة الغربية.
وبحســــب تقرير أممي، فإن 800 فلسطيني 
في الضفة الغربيــــة المحتلة هجروا نتيجة 
لعمليات الهدم حتى هذا الوقت من العام 
الجاري، وهــــو ضعف عدد من هجروا تقريًبا 

خالل الفترة نفسها من العام 2018.

تهجري جماعي 
صالح الخواجا الخبير في شـــؤون االستيطان 
والجدار أكد أن مناطق " C " التي يتعهد وزير 
جيش االحتالل بشن حملة هدم غير مسبوقة 
فيها، تعتبر األوســـع  واألكبر بمناطق الضفة 
الغربية المحتلة حيث تشكل أكثر من 60% 
منها،  لذلك يخطط االحتالل إلفراغ ســـكانها 

منها للسيطرة عليها.
 وأوضح الخواجا لـ"االستقالل"  أن االحتالل 
االســــرائيلي عمل على ضم أكثر من 76 % 
مــــن مناطق القدس المحتلــــة وضم ُخمس 
أراضي الضفة الغربيــــة المحتلة أي حوالي 
%19 ، كما يخطط للســــيطرة على منطقة 
األغــــوار التي تشــــكل 28 % مــــن أراضي 

الضفة الغربية المحتلة . 
وبيــــن أن المخططات األخطــــر على صعيد 
الضفــــة الغربيــــة المحتلــــة هي مســــاعي 
لضــــم  الحثيثــــة  االســــرائيلي  االحتــــالل 
المستوطنات التي تشكل %8 من مساحة 
الضفة الغربية المحتلة ، لربطها مع بعضها 

البعض. 
وأشــــار إلــــى أن ما يخطــــط لــــه " بينيت "  
ويســــعى لتنفيــــذه هو ما تحــــدث به وزير 
قبل  ايالون  دانــــي  الصهيوني  الخارجيــــة 
سنوات طويلة بأن القدس المحتلة خارج أي 
جدل حول أعمال البناء االستيطاني بالضفة 

الغربية المحتلة .
ولفت إلى أن عمليــــات الهدم والمخططات 
بتحويــــل مناطق  االســــرائيلية تتلخــــص 
الضفــــة الغربيــــة المحتلة إلــــى نحو 176 
كنتونات ومعــــازل تفصل المــــدن والقرى 
الفلســــطينية عن بعضهــــا البعض ، بعد 
ممارســــة  تشــــريد و هجــــرة جماعية بحق 

سكانها. 
ورأى أن الخيارات التي باتت متاحة أكثر من 
أي وقت مضى أمام الفلســــطينيين خاصة 
السلطة الفلســــطينية والقوى والفصائل ؛ 
االســــرائيلي  االحتالل  لمواجهة مخططات 
هي تغليــــب المصالح الوطنيــــة ، واإليمان 
بمرحلــــة الكفاح والتحــــدي والنضال ، وبناء 

استراتيجية على كافة الصعد الدبلوماسية 
والسياسية والدولية .

كما تحدث عن محاولة الفلسطينيين لخلق 
رأي عام للضغــــط على محكمــــة الجنايات 
الدولية لتفعيل اتفاق روما المؤســــس لها 
الذي يعتبر أن االســــتيطان جريمة حرب ، 
ومطالبة األمم المتحدة بإزالة المستوطنات 

و الجدار وتعويض الفلسطينيين عنه. 
�سيا�سة قدمية 

بدوره، أكد عليان الهندي الباحث بالشــــأن 
االســــرائيلي أن مــــا يحدث مــــن مخططات 
لعمليات هدم لمنازل الفلسطينيين بكافة 
مناطق الضفــــة الغربية المحتلة سياســــة 
اسرائيلية قديمة ممنهجة ومتواصلة منذ 

العام 1967.
ورأى الهنــــدي لـ"االســــتقالل " أن مناطــــق 
"c " تعتبــــر جزءا من الصراع الفلســــطيني 
اإلســــرائيلي القائــــم، ويحــــاول االحتــــالل 
منذ فتــــرة طويلة منع الفلســــطينيين من 
الســــكن فيهــــا أو منحهــــم  تراخيص بناء 

عليهــــا؛ بهــــدف الســــيطرة علــــى األغوار 
الشــــمالية والخــــان األحمــــر والعديــــد من 
المناطــــق الفلســــطينية الواقعة في دائرة 

االستهداف.
وأشــــار إلــــى أن االحتــــالل االســــرائيلي ال 
يستطيع أن يعمل  في الوقت الراهن على 
توطين اليهود فــــي مناطق  " C "  لبعدها 
عن مركز المدن االسرائيلية ، لذلك يلجأ من 
خالل  عمليات هدم المنازل الفلســــطينية 
في تلك المناطق أن يقلل من عدد السكان 
فيها ، ليحاول مســــتقبال أن يستغلها في 

مخططات استيطانية . 
ولفت إلى أن استهداف مدن الضفة الغربية 
آخذ في االزدياد خاصة بعــــد التوقيع على 
 ، "A، B، C " تصنيف االراضي لثالث مناطق
مشيرًا إلى أن مخططات " بينيت " تنسجم 
بشكل كبير مع ما تفكر به اإلدارة األمريكية 
بجعل " اسرائيل " تحكم سيطرتها الكاملة 
على مناطــــق الضفة الغربية  الواقعة تحت 

سيطرة السلطة الفلسطينية . 

تعهد وزير جيش االحتالل بتنفيذها

هدم المباني بمنطقة )C(.. إكمال لمسلسل التهجير والتشرد 
غزة / �سماح املبحوح: 

توا�سل دولة االحتالل اال�سرائيلي 
اخلطى للنيل من حلم الفل�سطينيني ببناء 

دولتهم، عرب اإقرارها العديد من املخططات 
اال�ستيطانية يف خمتلف مناطق ال�سفة 

الغربية املحتلة ، مبمار�سة ت�سريد وتهجري 
جماعي ل�سكانها وهدم منازلهم بحجج 

واهية، فمنذ احتاللها لتلك املناطق عام 
1967 واال�ستيطان ي�سهد ارتفاعًا كبريًا 

وملحوظًا. وتعهد وزير جي�ش االحتالل 
االإ�سرائيلي »نفتايل بينيت« ب�سن حملة 

هدم غري م�سبوقة على املباين الفل�سطينية 
الواقعة يف املنطقة »C« بال�سفة الغربية 

املحتلة بدعوى عدم الرتخي�ش.

غزة/ قاسم األغا: 
ا ســـيجمع األمين العام لحركة الجهاد اإلســـالمي زياد  أكدت مصادر فلســـطينية موثوقة ، أن لقاء ثالثّيً
النخالة، ورئيس المكتب السياســـي لحركة "حماس" إسماعيل هنّية، برئيس المخابرات العامة المصرّية 
الوزير عباس كامل، مطلع األســـبوع  الحالي . وقالت المصادر من القاهرة لصحيفة "االســـتقالل": "إنه من 

المقّرر أن ُيعقد اليوم السبت ، لقاء ثالثي مشترك، يضم النخالة وهنّية والوزير كامل".
وأوضحت المصادر أن على أجندة اللقاء المقّرر عناوين رئيســـة ومهّمة، تتعلق بالقضية الفلســـطينية، 
وتعزيـــز الدور المصري الداعم لها. وأشـــارت إلى أن من بين تلك العناوين "المصالحة الداخلية، وســـُبل 
التخفيف من معاناة قطاع غزة المحاصر، ومستقبل مسيرات العودة وكسر الحصار، وتثبيت وقف إطالق 
النار من االحتالل اإلسرائيلّي". وأضافت المصادر: "كذلك سيتم طرح ملف تسهيل حركة الفلسطينيين 

عبر معبر رفح البرّي جنوب القطاع، وملف المسافرين الموقوفين لدى أجهزة األمن المصرّية".
وكان وفدان قياديان من حركتي "الجهاد اإلسالمي" و"المقاومة اإلسالمية حماس" وصال القاهرة منتصف 

األسبوع الماضي؛ تلبية لدعوة مصرية.
وعقد الوفدان برئاســـة القائد زياد النخالة وإسماعيل هنّية فور وصولهما العاصمة المصرية، لقاًء ُوصف 
بـ"المهم"، بحثا خالله قضايا عدة على الصعيدين الوطني، والعالقات الثنائية بين الحركَتْين بما في ذلك 
التأكيد على اســـتمرار أعلى درجات ومستويات التنسيق بين مختلف المستويات القيادية، ال سيما في 

إطار غرفة العمليات المشتركة، والعمل على تطويرها.

غزة/ االستقالل: 
دعت الهيئة الوطنية لمســـيرات العودة وكســـر 
الحصـــار للمشـــاركة الجماهيرية الحاشـــدة في 
الجمعة المقبلة تحت شـــعار »فلســـطين توحدنا 
والقدس عاصمتنا«. وقال البيان الختامي للهيئة 

مســـاء أمـــس الجمعـــة: »ال ترهبنـــا التهديدات 
للتراجـــع  التطبيـــع  يدفعنـــا  وال  اإلســـرائيلية 
ففلســـطين غالية والعودة مقدســـة وما زلنا على 
عهـــد الثـــورة والثـــوار نواصل المســـيرة«. وأكد 
البيان على استمرار وحدتنا في الميدان الشعبي 

والعسكري وكل قوى الظلم والشر لن تفرقنا.
وذكر أن مســـيرات العودة إحدى أشكال النضال 
الشـــعبي ونحن من يقودها ويوجه دفتها ونحن 
من يقودها وال يملك أحد ان يقرر لنا وال يملك أحد 

أن يراهن على تراجعنا عن حقنا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
التقى قائـــد أركان جيش االحتالل اإلســـرائيلي 
»أفيـــف كوخافـــي«، أمـــس الجمعة، مع رؤســـاء 
مجالس مســـتوطنات غالف غزة، وذلك لوضعهم 

في صورة آخر التطورات على جبهة غزة.
وذكــــرت القناة »13« العبريــــة أن قائد المنطقة 

الجنوبيــــة »هرتس هليفي« اشــــترك أيضًا في 
اللقــــاء الذي جرى بمقر قيــــادة فرقة غزة بتجمع 
»أشــــكول«، مشــــيرة إلى أنه جرى وضع الحضور 
في صــــورة مباحثات التســــوية المفترضة في 
قطاع غزة. وبينت القنــــاة أن التصور في نهاية 
اللقــــاء هــــو أن مباحثات التســــوية فــــي قطاع 

غزة تســــير بالمنحنى اإليجابي. يشــــار على أن 
الحديث عن مباحثات لعقــــد هدنة طويلة بين 
فصائل المقاومة و«إســــرائيل« يصدر فقط عن 
المسؤولين اإلسرائيليين، فيما نفت  الفصائل 
أن يكون عرض عليه عبر الوســــطاء فكرة هدنة 

طويلة مع االحتالل.

القاهرة: لقاء ثالثي يجمع »النخالة« 
و»هنّية« بالوزير عباس كامل

الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة بجمعة 
»فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا«

»كوخافي«: مباحثات التسوية مع غزة تسير بمنحنى إيجابي
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فقد كان بهاء واحًدا من الشباب الذين شقوا 
طريقهم نحو الوطن وَعرف أن ال طريق لتحرير 
فلسطين إال المقاومة والجهاد ، فسار في هذا 
الطريق مثل بقية أبناء شعبه الذين يؤمنون  

بأن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة .
 أم بهــــاء على ذلك بقولهــــا " مرت 18 

ُ
تعلق

سنة وأنا أنتظر عودة بهاء الذي اختطفه مني 
جيش االحتالل وهو شــــاب بعمر 22 عامًا وال 
زلت أنتظر ما تبقى من ســــنين ألفرح بعودته 
قبــــل أن أموت كمــــا مات والــــده  وهو ينتظر 

عودته "

ذكريات ال ُتن�سى 
وبيــــن دمعٍة وضحكة  تروي أم بهاء تفاصيل 
زيارتها األخيرة لســــجن النفحــــة حيُث يقبُع 
ابنهــــا مع بقيــــة األســــرى الذيــــن يحرمهم 
االحتــــالل من أبســــط حقوقهم فــــي الحياة، 
وتصف المشهد قائلة " عندما زرت بهاء آخر 
مرة كان وجهه شــــاحًبا، ضاعت زهرة شــــبابه 
وأصبح الشــــيب يغزو رأسه، بكيت على حالته 

وأردته  أن يعود لحضني من جديد "
تتكــــئ على الحائــــط بما تبقى لهــــا من قوة 

لتفتح خزانتها وُتخرج قميص بهاء تشــــتم 
رائحته العالقة فيه وتبكي وهي تســــتذكر 
كل لحظاته معهــــا، عند عودتــــه إلى البيت 
وهو يقبل يديها ويطلــــب منها أن ُتعد له " 

الملوخية" التي يحبها، تروي أيامها الجميلة 
معه ثــــم تبكي وهي تقول "اشــــتقتلك  يما 

وقتيش ترجع ".
أم بهـــاء التي تجاوزت عامهـــا الثمانين كل ما 

تتمناه من الحيـــاة أن ترى ابنها حًرا طليًقا قبل 
وفاتها، لتقول: "ال أريـــد أن يعيش ابني نفس 
المأساة التي عاشها بعد وفاة والده الذي أصيب 
بسكتة قلبية بعد سماعه خبر الحكم على نجله".

اأمنيتها الوحيدة
ثمانية عشـــر عامـــًا  وال زالت أم األســـير بهاء 
تواصل اعتصامها األسبوعي أمام مقر الصليب 
األحمر مـــع بقية أهالي األســـرى، رغم تدهور 
حالتها الصحيـــة ووضعها الصعب إال أنها ما 
زالت صابرة تهتف مـــع بقية األهالي بضرورة 
تحســـين أوضاع أبنائهم ، ويبعثون رســـائل 
للمجتمـــع الدولـــي والمؤسســـات الحقوقية 
بالتدخـــل العاجـــل إلطالق ســـراح األســـرى 

وإنقاذهم من سجون االحتالل اإلسرائيلي.
أما عن أمنيتها األخيرة والوحيدة  فتقول "بقي 
خمس سنوات ليعود بهاء وأمنيتي الوحيدة 
أن ألقاه قبل أن أموت، فحالتي الصحية صعبة 

وأخاف أن يخطفني الموت فجأة ".
القصاص لم تنَس مطالبة المؤسسات الدولية 
ومنظمـــات حقوق اإلنســـان بالتحرك العاجل 
إلنهاء مأساة األسرى والتخفيف من معاناتهم 

المتفاقمة خصوصا في فصل الشتاء.
جدير بالذكر، أن األسير بهاء الدين القصاص 
ولد بتاريــــخ 1980/07/22م؛ وهو أعزب؛ ويقبع 

حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.

بعد ثمانية عشر عامًا من االنتظار

والدة األسير بهاء القصاص.. تخشى أن يطرق الموت بابها قبل ابنها
خانيون�ص/ غادة الق�سا�ص: 

جتل�ُص اأم االأ�س��ر بهاء بني ج��دران بيتها االأربع 
وه��ي حتت�س��ن  ب�س��وٍق �س��ورة ابنه��ا، تع��ُد عل��ى 
اأ�س��ابعها �س��نوات  م�س��ت واأخرى �س��وف مت�س��ي، 
ياأخذها العمُر بعيًدا  وهي تتمنى اأن تلتقي بابنها 

بعد  �سنواٍت طويلة ق�ستها يف انتظاره، راجيًة من 
اهلل اأال ياأخ��ذ اأمانت��ه اإال بع��د اأن تكحل عينيها 
بروؤيته. بداأت احلكاية يف تاريخ 2002/6/22 
عندما اعتقلت قوات االحتالل اال�سرائيلي بهاء 
الدين الق�سا�ص يف كمنٍي ن�سبته له اأثناء توجهه 

اإىل مدينة قلقيلية بال�س��فة الغربية واأ�سدرت 
املحكمة بحقه حكًما بال�س��جن الفعلي ملدة )23 
عاًم��ا ( بتهمة االنتم��اء ل�س��رايا القد�ص اجلناح 
الع�سكري حلركة اجلهاد االإ�سالمي وامل�ساركة يف 

عمليات �سد االحتالل.

واشنطن/  االستقالل: 
أعربت المدعية العامـــة للمحكمة الجنائية 
الدولية فاتو بنســـودة الخميس، عن قلقها 
بشأن خطط الحكومة اإلسرائيلية بضم غور 

األردن.
فيمـــا اعتبـــرت أنـــه حـــان الوقـــت التخاذ 
الخطـــوات الالزمة لتصل التحقيقات األولية 
التي يجريها مكتبها بشـــأن جرائم الحرب 
"المزعومة" في الضفة الغربية إلى نهايتها.

جاء ذلك في التقريـــر الذي يصدره مكتبها 
بالتحقيقات األولية  المتعلقة  عن األنشطة 
لعـــام 2019، ويســـتعرض حالـــة النزاعات 
المختلفة التي فتح مكتبها فيها تحقيقات 

أولية. 
وكتبت بنسودة أنها "تتابع بقلق المقترحات 
المقدمة خالل العمليـــة االنتخابية األخيرة، 

التي ســـتعرض على الكنيست، بشأن ضم 
إســـرائيل وادي )غـــور( األردن فـــي الضفة 

الغربية".
وقالـــت إن "المكتـــب ركز فـــي تحليله على 
جرائم الحرب المزعومة المرتكبة في الضفة 
الغربية، بما في ذلك القدس الشـــرقية، منذ 
13 يونيو/ حزيران 2014". وفق تعبير البيان.

وأضافـــت: "وفي هذا الصـــدد، فإن المكتب 
جمع معلومات عـــن مختلف أنواع اإلجراءات 
المزعومة، وقام بتحليلها، مع التركيز بشكل 
خاص على األنشطة ذات الصلة باالستيطان 
التي مارســـتها السلطات اإلسرائيلية، التي 
ُيزعم أنها ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب 

المادة 8 من النظام األساسي".
وأشارت إلى أنه "منذ عام 1967، والمعلومات 
المتاحـــة تشـــير إلـــى أن الوجـــود المدني 

اإلســـرائيلي في الضفة الغربيـــة والقدس 
الشرقية قد نما إلى نحو 600 ألف مستوطن 
يعيشون في 137 مســـتوطنة معترف بها 
رســـميا من قبل السلطات اإلســـرائيلية، بما 
في ذلك 12 'حيًا' إســـرائيليًا كبيرًا في الجزء 
الشـــرقي من القدس، ونحو 100 مستوطنة 

غير مرخصة أو 'بؤر استيطانية'".
وأضافـــت: "واصـــل المكتـــب أيضـــا تلقي 
معلومـــات تتعلق بجرائم أخـــرى يزعم أنها 
ارتكبتها الســـلطات اإلسرائيلية في الضفة 
الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي 
قد تندرج ضمن نطاق المـــادة 7 من النظام 
األساســـي بشـــأن الجرائم ضد اإلنســـانية. 
حيـــث تتعلـــق بجريمـــة اضطهـــاد ونقل 
وترحيل المدنيين، فضال عن جريمة التمييز 

العنصري".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفرجت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي عن طاقم تلفزيون فلسطين في مدينة القدس 
المحتلة، وهم كريســـتين ريناوي، والمصور علي ياســـين، ودانا أبو شمسية، والمصور 
أمير عبد ربه. وسلمت سلطات االحتالل طاقم تلفزيون فلسطين إخطارا بعدم العمل مع 
تلفزيون فلسطين، أو التواصل مع بعضهم البعض لمدة 15 يوما، مع كفالة يومية بقيمة 

2000 شيقل في حال مخالفة ذلك.
وكانـــت عناصر من مخابرات االحتالل، داهمت مكان تصوير برنامج صباح الخير 
يا قدس، في جبل الزيتون/الطور الُمطل على القدس القديمة، واعتقلت مقدمة 
البرنامج دانا أبو شمسية، والمصور أمير عبد ربه، والضيف األسير المحرر محمد 

العباسي، واستولت على معدات التصوير وأجهزة البث.
كمـــا اعتقلت قوات االحتالل كريســـتين ريناوي، والمصور علي ياســـين، أثناء 
تواجدهم بالقرب من باب العامود، خالل عملهما الصحفي، واقتادتهم جميعا 
إلى مركز توقيف »المســـكوبية«. وكانت سلطات االحتالل قد حظرت في الـ 20 

من الشهر الماضي أنشطة التلفزيون في القدس المحتلة

االحتالل يفرج عن طاقم »الجنائية الدولية« قلقة بشأن خطط »إسرائيل« لضم غور األردن
تلفزيون فلسطين بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قدر أيال يانون المستشـــار القضائي لـ"الكنيســـت" أمس 
الجمعة، أن جولة االنتخابات الثالثة في إســـرائيل، ستجري 

يوم الثالث من شهر مارس/آذار القادم.
وقال يانـــون خالل مؤتمر في حيفا، إنه "حتى لو تم التوصل 
إلى اتفاق لتشـــكيل حكومة وحدة في الدقيقة األخيرة، عند 
منتصـــف ليلة األربعـــاء – الخميس المقبل، فـــإن هذا األمر 

يستوجب إجراء تعديالت قانونية".
وأضاف: أن "إسرائيل موجودة في أزمة سياسية عميقة وعلى 

ما يبدو أنه لم نشهد مثلها من قبل".
وتابع إنه "ال يمكننا أن نكون هادئين، وإذا تلقينا يوم األربعاء 
عند الســـاعة 23:59 بشـــكل مفاجئ بيانا أنه توجد حكومة 
وحدة، فهذه اإلمكانية أيضـــا تحتاج إلى تعديالت قانونية 

مثل إرساء التناوب على رئاسة الحكومة بقانون".
في غضون ذلك، تطرق زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة 
اإلســـرائيلية، بنيامين نتنياهو، خالل عودته من لشـــبونة، 
الليلة قبل الماضية، إلى األزمة السياســـية، وقال للمراسلين 
الذين يرافقونه إنه ليس معنيا بتولي رئاســـة حكومة وحدة 

لنصف سنة فقط، وإنما وافق على ذلك، خالل االتصاالت مع 
كتلة "أزرق أبيض"، بسبب أهمية استمرارية توليه المنصب 
ووفقـــا للخطة التي طرحهـــا الرئيس اإلســـرائيلي، رؤوفين 
ريفلين. ودعا نتنياهو إلى دراســـة مقتـــرح إجراء انتخابات 
مباشـــرة لرئاسة الحكومة. "بدأت هذه الفكرة أن تكون مثيرة 

لالهتمام".
لكن احتماالت تشـــكيل حكومة جديدة في إسرائيل باتت 
ضئيلـــة للغاية، فيمـــا احتمال التوجه إلـــى انتخابات ثالثة 
للكنيســـت هو األكثر ترجيحا، إثر رفض "أزرق أبيض" وحزب 

"إسرائيل بيتنا"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، االنضمام لحكومة 
وحدة بمشاركة األحزاب الحريدية.

وقـــال ليبرمـــان، أ الخميـــس، إن "جميع الخيـــارات المتاحة 
لتشـــكيل حكومة وحـــدة أو حكومة يمين ضيقـــة لم تعد 
قائمة"، مؤكدا أنه لن ينضـــم لحكومة ضيقة، مع الليكود أو 
مع "أزرق أبيض"، وبالتالي، خلص إلى االستنتاج: "ذاهبون إلى 
انتخابات". وحّمل ليبرمان "الليكود" و"أزرق أبيض"، برئاســـة 
بيني غانتس، مســـؤولية الفشل في تشكيل حكومة وحدة 

وطنية، والتوجه إلى انتخابات ثالثة.

المستشار القضائي للكنيست: انتخابات ثالثة في 3 آذار المقبل
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
�إخطار لتنفيذ حكم �صادر عن

 د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية غزة
في القضية التنفيذية رقم 7113 / 2018

إلـــى المنفذ ضدهم/1- أحمد كمال أحمد البورنو- غزة مســـافر إلى كندا ومجهول 
محل اإلقامة 2-لينا كمال أحمد البورنو- غزة مسافرة إلى كندا ومجهول محل اإلقامة 
3-بســـمة كمال أحمد البورنو- غزة مسافرة إلى كندا ومجهول محل اإلقامة 4-هناء 

جودت رستم - غزة مسافرة إلى كندا ومجهول محل اإلقامة
طبقًا للحكـــم الصادر ضدكم مـــن محكمة بداية غـــزة نحيطكم علمًا بأن 
األســـتاذ/ قاضي التنفيذ قرر بتاريـــخ 2019/11/20م إحالة حصتكم في 
القســـيمة رقم 97 من القطعـــة 703 من أراضي غزة الـــدرج والبالغ 52م2 
للمستدعية/ سوسن مصطفى ســـعيد البورنو وذلك بالثمن المقدر 400 

دينار للمتر الواحد حسب تقدير المثمن.
لذلك عليكم الحضــــور إلى دائرة التنفيذ في غضون أســــبوعين إن كان لديكم أية 
اعتراضات وعلى من كان لديه أية اعتراضات من الغير على اإلحالة القطعية التقديم 

به لدائرة تنفيذ محكمة بداية غزة خالل المدة المذكورة. حرر في 2019/12/5م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحـــة

�إعالن �صادر عن جمعية 
�ملركز �ل�صعودي للثقافة و�لرت�ث

يعلن مجلس إدارة جمعية المركز الســـعودي للثقافة والتراث عن 
عزمـــه إجراء انتخابات مجلس اإلدارة وذلـــك في اجتماع الجمعية 
العمومية العادي الذي سيعقد يوم األحد الموافق 2019/12/15م 
في تمام الســـاعة 11 في مقر الجمعية الكائن في عبسان الكبيرة 

مبني الكلية العربية 
وذلك لمناقشة ) جدول األعمال ( :

انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية 
قراءة التقرير المالي واإلداري للعام 

اختيار مدقق حسابات خارجي قانوني 
بعد استكمال اآلتي في مقر الجمعية الرئيس في أوقات الدوام الرسمي.

استمرار فتح باب االنتساب وتســـديد االشتراكات للجمعية العمومية 
لعام )2019( وذلك حتى تاريخ  2019/12/9م .

فتح باب الترشـــيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة 3  أيام من تاريخ 
2019/12/7 إلى تاريخ 2019/12/9م 

فتح باب الطعن واالنســـحاب واالعتراض على المرشـــحين وذلك لمدة 3  
أيام من تاريخ 2019/12/10 وحتى تاريخ 2019/12/12م 

الرد على االعتراضات 2019/12/12م 

ومع فائق الحرتام والتقدير 
جمل�س اإدارة اجلمعية

�إعالن �صادر عن نقابة
 �لعالج �لطبيعي �لفل�صطينية

تعلن لجنة االنتخابات المركزية لنقابة العالج الطبيعي عن ما يلي :
1_نشر سجل الناخبين يوم السبت الموافق 7/12/2019

2_ فتح باب الترشـــيح لعضوية مجلس االدارة وذلك يوم االحد الموافق 
8/12/2019 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا .

3_ فتـــح باب االنســـحاب والطعون واالعتراض لعضويـــة مجلس االدارة 
وذلك يوم االثنين الموافق 9/12/2019 من الساعة العاشرة صباحا وحتى 

الثانية ظهرا .
4_ عقد انتخابات مجلس االدارة يـــوم الثالثاء الموافق 10/12/2019 من 

الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الرابعة عصرا .

جلنة النتخابات املركزية 
نقابة العالج الطبيعي الفل�سطينية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نشـــرت القنـــاة )12( العبرية،  الخميـــس، تفاصيل جديدة عن 
فشل الوحدة "اإلســـرائيلية" الخاصة التي اقتحمت خانيونس 

العام الماضي.
وجاء في برنامج "عوفدا" الـــذي عرضته القناة العبرية أن قيادة 
االحتالل "اإلسرائيلي" كانت تدرس تأجيل العملية صباح ذلك 
اليوم بعد وصول معلومات اســـتخباراتية ميدانية، ولكن القرار 

جاء باستمرار العملية.
وبحسب البرنامج؛ فإن دخول أحد عناصر الوحدة إضافة لمجندة 
أخرى إلى "سوبرماركت" في مدينة غزة كان خطوة مقررة مسبقًا، 
ووافقـــت عليها قيـــادة العملية أثناء التخطيـــط لدخول القوة 

للقطاع.
وفي محاولة لتبرير الفشـــل؛ قال الضابط "نيتســـان ألون" الذي 
كان رئيس قســـم العمليـــات خالل المراحـــل األولى للتخطيط 
للعملية: إن "القوة عند دخولها للسوبر ماركت صدر عنها أفعال 
مثيرة للشبهات، ولم تنتبه أنها أثارت الشكوك حولها، وأدخلت 

القوة نفسها في تعقيدات، ووجدت صعوبة في حلها".
ولم يلحظ االحتالل أن الشـــهيد نور بركة رفقة عناصر القسام 
اآلخريـــن الحقوا عناصر الوحدة الخاصة الموجودين بالســـيارة، 
وعلى مـــدار 20 دقيقة من التحقيق مع عناصـــر الوحدة الذين 
كانوا بالســـيارة وأوقفهم الشهيد نور بركة لم يكن المسؤولون 
في مقر هيئة األركان باالحتـــالل يعلمون بهذا األمر؛ وفق تلك 

االدعاءات، التي بدت محاولة لتبرئة قيادة االحتالل عن مسؤولية 
الفشل.

ووفقـــًا للبرنامج؛ فـــإن عناصر الوحدة الخاصـــة الموجودين في 
الســـيارة فشـــلوا في التواصل مع قيادتهم الجالسين في "تل 
أبيب"؛ بســـبب خلل في أجهزة االتصال، وعلق شـــقيق الجندي 

القتيل في العملية على هذا الخلل أن ذلك الشيء غير منطقي، 
وكيف يمكن حدوث خلل بأجهزة االتصال ونحن في عام 2019.

وادعى ضابط كبير في جهاز االســـتخبارات العســـكرية "أمان" 
خالل البرنامج أن أجهزة االتصال كانت مقطوعة حتى بعد رصد 
القيادة أن ســـيارة الوحدة الخاصة محاطة بعناصر القسام، وأكد 

أنهم كانوا يراقبون الحدث دون سماع أي صوت.
وجاء في البرنامج أيضًا أن رئيس أركان جيش االحتالل الســـابق 
"جدي أيزنكوت" قال خالل جلســـات مغلقة: إن هذه العملية في 
خانيونس جرى التحضير لها على مدار أشـــهر طويلة، وشـــارك 

بالتخطيط لها أفضل ضباط جيش االحتالل على اإلطالق.
واألحد الماضي، كشـــف برنامـــج "ما خفي أعظـــم"، الذي يعده 
الصحفي تامر المسحال على قناة الجزيرة، شهادات وتسريبات 
ولقطـــات حصرية لعملية تســـلل وحـــدة إســـرائيلية إلى غزة، 
وفشـــلها في زرع منظومة تجســـس الختراق شـــبكة اتصاالت 

المقاومة في غزة.
واستشهد ســـبعة مقاومين فلســـطينيين أحدهم القائد في 
كتائب القسام نور بركة، خالل تصديهم لقوة إسرائيلية خاصة 
شـــرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في نوفمبر/تشـــرين 
اآلِخر 2018، ما أدى إلى مقتل قائد الوحدة اإلســـرائيلية وإصابة 

آخرين.
وأقّر االحتالل في تقرير رســـمي أصدره في وقت ســـابق، فشل 
عمليته األمنية فـــي تحقيق أهدافها بعـــد تحقيقات داخلية 
أجراهـــا، حيث أكـــد التقرير الـــذي أدلى تفاصيلـــه قائد أركان 
جيـــش االحتالل اإلســـرائيلي أفيف كوخافـــي أن "مهمة القوة 
اإلسرائيلية لم تنفذ لوجود أخطاء وثغرات أدت النكشاف القوة؛ 
منها أخطاء عملياتية وأخطاء خالل االستعدادات، وعدم تنفيذ 

القوة لمهامها".

االحتالل يعترف: فشلنا في عملية خانيونس والقوة ارتكبت أخطاء جسيمة

غزة/ االستقالل: 
قال عضـــو الهيئة الوطنيـــة العليا لمســـيرات العودة 
وكســـر الحصار والقيادي في الجبهة الشـــعبية لتحرير 
فلســـطين هاني الثوابتـــة، أمـــس الجمعـــة، إن قيادة 
مســـيرات العودة تتخـــذ قراراتها بناء علـــى المصلحة 
الوطنية. وأكد الثوابتة في تصريحات من مخيم العودة 

شرق غزة ، أن مســـيرات العودة أداة كفاحية ونضالية، 
مشـــددا على أنهـــا ســـتظل متواصلة حتـــى تحقيق 
أهدافها. وأضاف الثوابتة أن هذه المسيرات هي تعبير 
عن رفضنا لالحتالل والتمســـك بالمقاومة بكل أشكالها، 

وهذه التجمعات هي الحاضنة األمينة للمقاومة.
وأشـــار إلى أن مســـيرات العودة هي التجســـيد الخالق 

للوحـــدة الوطنيـــة، مؤكـــدًا أن "كل مكونـــات المجتمع 
الفلسطيني هي شريك في المسيرات"

وتابـــع القيادي في الشـــعبية:" ســـنبقى متمســـكين 
بالمقاومة بكل أشـــكالها ووســـائلها، وقـــوى وفصائل 
شـــعبنا انطلقت تحت شـــعار المقاومة والمسيرات هي 

امتداد لمسيرة المقاومة".

غزة/ االستقالل: 
قال بيان للجبهة الديمقراطية لتحرير فلســـطين 
إن اســـتئناف مســـيرة العـــودة وكســـر الحصار 
نشـــاطها األســـبوعي وتوافد الجماهير فجر امس 
إلـــى الحـــرم االبراهيمـــي بالخليل يؤكـــد إصرار 
شعبنا على امتشاق ســـيف االنتفاضة والمقاومة 
الشعبية بدياًل لخيار المفاوضات الثنائية البائس، 

ورفضهم التفاق أوسلو وبروتوكول باريس.
وأضـــاف بيان الجبهة أن اســـتئناف المســـيرات 
وتوافـــد الجماهير للحرم اإلبراهيمـــي تأكيد على 
تمســـك شـــعبنا الثابت بمقدســـاتهم الوطنية، 
ورفضهم كل أشـــكل الضم والتهويد واغتصاب 

األرض الفلسطينية.
ودعا البيان الســـلطة الفلســـطينية أن تالقي 

وحدة النضال الفلســـطيني في مناطق شعبنا 
كافـــة، بسياســـة عملية تقوم على االشـــتباك 
الميداني مع االحتالل فوق كل شـــبر من األرض 
المحتلة، وفي المحافل الدولية، في ظل موقف 
دولـــي ال يتوقف عـــن تأكيد تأييـــده لحقوق 
شـــعبنا، في المقاومة من أجـــل تقرير المصير، 

والعودة واالستقالل.

الثوابتة : قيادة مسيرات العودة تتخذ قراراتها بناء على المصلحة الوطنية

»الديمقراطية« استئناف المسيرات وجمعة الثبات بالخليل تأكيد لرفض أوسلو

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قـــوات االحتالل "اإلســـرائيلي"، فجر  أمـــس الجمعة، ثمانية 

مواطنين خالل حملة دهم في الضفة المحتلة.
وأعلن جيش االحتالل -في بيان له- اعتقال 8 مواطنين فلســـطينيين 

من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون للتحقيق.
وقالـــت مصادر محليـــة: إن قوات االحتالل اعتقلت شـــابين من مخيم 

عايدة شمال بيت لحم، وسلمت آخر بالغا لمراجعة مخابراتها.
وأضافـــت المصـــادر أن قوات االحتالل اعتقلت مالـــك نايف زبون )27 
عامـــا(، وصـــدام عقل دار الحـــاج )29 عاما(، بعد دهـــم منزلي ذويهما 

وتفتيشهما.
وفي المخيم نفســـه، سلمت قوات االحتالل الشاب إبراهيم ياسين أبو 
ســـرور، بالغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" 

جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.
ووفق المصـــادر؛ فإن جنود االحتالل أثناء دهم منزل المواطن معتصم 

أيوب جبر، في مدينة بيت جاال، سرقوا مبلغا من المال ومصاغا.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المواطنين استيفان 
شحرور، وطارق زياد شحرور بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث 

بمحتوياتهما.
وتشن قوات االحتالل اقتحامات مستمرة في الضفة المحتلة، يتخللها 

اعتقاالت للمواطنين واعتداء على ممتلكاتهم.

االحتالل يعتقل 8 
مواطنين في الضفة
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عمان/ االستقالل: 
شارك مئات األردنيين في مسيرة، 
عقب صـــالة الجمعـــة؛ تضامنًا مع 
القدس، وتنديـــدا بالذكرى األولى 
دونالد  األمريكي  الرئيـــس  إلعالن 
للكيان  عاصمـــًة  القـــدس  ترمب، 

الصهيوني.
فـــي  المشـــاركون  واســـتهجن 
المســـيرة، التي دعا لها "التحالف 
صفقـــة  لمجابهـــة  الوطنـــي 
القـــرن"، وانطلقـــت من المســـجد 
وأدانوا  الحســـيني، وســـط عمان، 
"االنحيـــاز األمريكي الكامل للكيان 
الشـــعب  حقوق  الصهيوني، ضد 

الفلسطيني المشروعة".
وطالبـــوا الحكومـــة األردنية بقطع 
العالقات مع الكيـــان الصهيوني، 
وإلغاء معاهدة الســـالم المعروفة 
باســـم "وداي عربة"، مشددين على 
"ضرورة أن يستخدم األردن أوراقه 
كافة لثني الواليـــات المتحدة عن 

قراراها بشأن القدس المحتلة".
فـــي حين رفض رئيـــس التحالف 
الوطني لمجابهـــة "صفقة القرن"، 
العكايلـــة،  اللـــه  عبـــد  النائـــب 
الرامية  الصهيونيـــة  المخططات 
وفلســـطين  األردن  الســـتهداف 
معًا، وقـــال: "الصهاينة يســـعون 
للزحف نحو األردن وعلى أرض األمة 
كلهـــا إن اســـتطاعوا"، مطالبًا -في 

كلمة له في المســـيرة- "الشعوب 
الحرة أن تقف فـــي مواجهة هذه 

المخططات، والتصدي لها".
وأضاف: "يجب على الشعوب الحرة 
أن تفرز قادة يواجهون مخططات 
االحتالل، فالصحـــوة قادمة ورياح 
الشعوب ستهب من جديد، وفيها 
مثـــل هـــذه النخب التـــي ترفض 
التطبيع مع االحتالل، وتعرف كيف 
تســـترد حقوقها وحقوق الشعب 

الفلسطيني كاملًة".
"االحتـــالل  العكايلـــة:  وأضـــاف 
الصهيونـــي ليـــس قـــدرًا، فغزة 
استطاعت  الصغيرة  بمســـاحتها 

تركيـــع االحتـــالل الصهيونـــي"، 
مشـــيرًا إلى أن "صفقة القرن التي 
نقف اليوم لرفضها أعلنت انتهاء 
معاهدة وادي عربة، وانتهاء أوسلو، 
وانتهاء مســـيرة االستسالم التي 
عاشت فيها األمة على مدار عقود".

مـــن جانبه، قـــال النائـــب األردني 
ســـعود أبو محفوظ، فـــي تصريٍح 
لـ"قدس برس": إننـــا "نكرر موقفنا 
الثابت من صفقة القرن، ذلك الفخ 
المنصوب لألردن وفلســـطين على 
طريق تصفية القضية وشـــطبها 
آلية أمريكية  وكنس وجودها، عبر 
إلعـــادة بناء المنطقة على أســـس 

جديدة، جوهرها تطبيع وتشـــريع 
وجود االحتالل، بل والقبول به كيانًا 
طبيعيـــًا في المحيـــط العربي عبر 

التنازل تلو التنازل".
وأضـــاف: "فـــي لحظاتـــه األخيرة 
بالحكم، يســـتعجل ترمب لشـــراء 

انتصار عبر بيع فلسطين".
وتابـــع: "لو كانت فلســـطين تحل 
بالمال لحلها من سبقوه. فلسطين 
قضيـــة معقدة، وعناويـــن مركبة، 
وشـــرعيات متداخلـــة، كل واحدة 
تحتاج إلى مائة صفقة، ولن تحل إال 
بالجهاد واالستشهاد هكذا بدأت، 

وبه ستنتهي".

مسيرة وسط عمان تنديدًا بـ »صفقة القرن«

رام الله/ االستقالل: 
يتوجه صباح اليوم الســـبت 3200 طالب في محافظات الوطـــن وخارجه؛ ألداء 
امتحـــان الثانوية العامـــة في دورته الثالثة )االســـتكمالية(، وذلك للطلبة غير 

المستكملين في مبحثين على األكثر.  
وأشـــارت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إلى أن هذه الدورة تعطي فرصة 
أخرى لهؤالء الطلبة غير المستكملين لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي في 
الفصل الدراسي الثاني، وللطلبة من ذوي الحاالت الخاصة الذين لديهم األعذار 
الكافية، وكذلك األســـرى المفرج عنهم من معتقالت االحتالل؛ بغية استكمال 

الحصول على شهادة الثانوية العامة بما ال يزيد عن مبحثين.
ُيشار إلى أن يومي األحد واإلثنين سيشهدان عقد االمتحانات العملية.

بيروت/ االستقالل: 
نظم العشرات من أهالي مخيم البرج الشمالي بمدينة صور اللبنانية، أمام مكتب 

مدير خدمات أونروا في المخيم.
وطالب المحتشدون »أونروا« بالعمل الجاد لوضع خطة طوارئ وتقديم مساعدات 

لالجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقدم المعتصمون مذكرة باسم أهالي المخيم واللجان الشعبية واألهلية 
مطالبين »أونروا« بالقيام بواجباتها تجاه الالجئين الفلســـطينيين في 

لبنان.
وتال المذكرة الحاج أبو يوسف فريح، وسّلمت المذكرة لرائد المحمود الذي بدوره 

سيوصلها إلدارة »أونروا« في لبنان.

 3200 طالب يتوجهون اليوم 
المتحان الثانوية »االستكمالية«

وقفة أمام مكتب مدير »أونروا« 
بـ »البرج الشمالي« ببيروت 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طرحــــت الحكومة المحتلــــة الصهيونية 
خالل الشــــهر الماضي مناقصــــة مثيرة 
للجــــدل، إلقامة منشــــأة هــــي األولى من 
نوعها الســــتخراج الطاقة مــــن النفايات 

بكلفة نحو مليار شيكل.
وســــتقام هــــذه المنشــــأة علــــى أراض 
فلسطينية منهوبة وداخل الضفة الغربية 
المحتلة في مخالفة للقانون الدولي الذي 
يمنع دولة االحتالل من اســــتخدام موارد 
األرض المحتلة، وتجاهل السكان أصحاب 

األرض ومصالحهم في هذه العملية.
المشــــروع الذي كشــــفت عنه "بتسيلم" 
ولم يحــــظ باهتمام سياســــي أو إعالمي 
فلســــطيني كبير لألسف، ســــيقام على 
ُبعــــد نحــــو 700 متــــر شــــرقّي المنطقة 
الصناعّيــــة "ميشــــور أدوميــــم" إلى جوار 
موقع "هشومروني هطوف" داخل مسّطح 
نفوذ مســــتوطنة "معليــــه أدوميم" على 
أرٍض صادرتها إســــرائيل منذ عام 1975، 
وكما هو معروف فإن هذه المســــتوطنة 
وملحقاتهــــا أقيمت علــــى أرض مصادرة 
ومخالفة للقانــــون الدولي، كما غيرها من 
المستوطنات المقامة في الضفة الغربية 

المحتلة.
بادر إلى المشــــرع االســــتيطاني الجديد 
شــــركة التخطيط والتطويــــر في معاليه 
أدوميــــم حيــــث يزعــــم رئيــــس بلديــــة 
المستوطنة بيني يسرائيل أن المشروع 
ســــيخدم في المســــتقبل "أجزاء واسعة 
من دولة إســــرائيل" ولذلك - يقول - إنها 
ا"،   أن ُتعتبــــر "مشــــروًعا قومّيً

ّ
تســــتحق

وبالفعــــل تبّنــــت وزارة حمايــــة البيئــــة 
ا  االحتالليــــة الُمنشــــأة وجعلتهــــا جــــزًء
من الخّطة اإلستراتيجية لمعالجة نفايات 

المدن التي وضعتها الوزارة لعام 2030.
وفًقــــا للمخّططــــات ُيفتــــرض أن تنطلق 
المنشــــأة في عملها عــــام 2025 لتخدم 
الســــلطات المحّليــــة اإلســــرائيلّية فــــي 
تزعــــم  و  متروبولين القــــدس.  منطقــــة 
بلدّية مســــتوطنة "معليه أدوميم" أّن من 

سيســــتفيد من المنشــــأة هو البلدّيات 
التــــي تعّد مــــا يقــــارب مليون نســــمة 
الواقعة حول المنشأة ضمن دائرة قطرها 
نحــــو 40 كيلومتًرا وبضمنهــــا البلدّيات 
الفلسطينّية، ولكن سوى مدينة القدس 
ومســــتوطنة "معليه أدوميم" لم ُينشــــر 

حتى اآلن من هي هذه البلدّيات.
يذكر أن الكيان الصهيوني قد وقع هذه 
السنة اتفاقية مع االّتحاد األوروبّي - ضمن 

مخّططــــات التعاون التي يســــعى إليها 
االتحاد األوروبّي مع الدول المجاورة- وفًقا 
لهذه االّتفاقّية ستحصل "إسرائيل" خالل 
الســــنتين القادمتين علــــى دعم مقداره 
نحو مليون ونصف المليون يورو لتمويل 
تنفيذ الخّطة اإلستراتيجّية لوزارة حماية 

البيئة لعام 2030. 
في المقابــــل التزمت "إســــرائيل" ضمن 
هــــذه االّتفاقّية بأمــــور عّدة مــــن بينها 

تطبيق إطار تشريعّي يتبّنى التطبيقات 
والتعليمات األوروبّية لمعالجة مستدامة 
للنفايــــات. وكما في جميــــع االّتفاقّيات 
التي يعقدها االّتحاد األوروبّي مع الكيان 
يحّدد ملحق االّتفاقّيــــة بصريــــح العبارة 
أّنها ال تســــري خارج حدود الخّط األخضر. 
غيــــر أّن تمويل االّتحــــاد األوروبي للخطة 
اإلستراتيجّية التي وضعتها وزارة حماية 
البيئــــة ُيفرغ هذا الملحــــق من مضمونه 
ألّن مــــن ضمــــن األهداف المشــــار إليها 
في الخّطة إقامة منشــــأة "معليه أدوميم" 
وألّنهــــا تعتبر اســــتخدام أراضي الضفة 
ا  ألجل معالجة المــــكاره البيئّية أمًرا عادّيً
ومفهوًما ضمًنا. ما يفعله االّتحاد األوروبّي 
ــــا هو أّنه يقــــّدم للكيــــان المعرفة  عملّيً
والخبــــرة التــــي راكمها لكي تســــّخرها 
فــــي تعميــــق اســــتغالل مــــوارد األرض 
الفلســــطينّية وتعزيز مستوطنة "معليه 

ا. أدوميم" اقتصادّيً
منذ ســــنين طويلة تســــتغّل "إسرائيل" 
موقعها كدولة احتالل مستخدمة أراضي 
الضفة الغربّية في معالجة النفايات )بما 
تســــّهل  خطيرة ولكي  ذلك نفايات  في 
المهّمــــة لنفســــها أنشــــأت واقًعا تتيح 
فيــــه التشــــريعات البيئّية فــــي الضفة 
تسهيالت كبيرة مقارنة مع الوضع داخل 
الخــــط األخضر، وهي فــــي ذلك تتجاهل 
اآلثــــار بعيدة المــــدى لهــــذه المكَرهات 
البيئّيــــة على الســــّكان الفلســــطينّيين 
والبيئة وموارد الطبيعة وعالوة على ذلك 
تمتنع "إسرائيل" عن وضع خطط تأهيل 

مستقبلّية. 

بغطاء أوروبي: مشروع بيئي استيطاني على أراضي الضفة
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توشك العديد من الدول العربية وباألخص الخليجية منها على توقيع اتفاق »عدم اعتداء« بينها 
وبين »اسرائيل« , فقد صرح ما يسمى بوزير الخارجية الصهيوني يسرائيل كاتس، أن وفدًا من 
بالده وصل إلى واشنطن لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء مع دول الخليج. واقتربت 
»اسرائيل« من الحصول على ضمانة من كثير من العرب بتخليهم عن منطق المواجهة العسكرية 
واســـتعداد جّلهم للتعايش معها. وتعكس اللقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين عرب 
رغبة من الطرفين برؤية عالقات ُتنهي حالة »العداء« بينهما، دون أن يكون الفلســـطينيون جزءًا 
منها، بعد ترســـيخ واقع عزل المسار الفلسطيني عن المســـار العربي؛ والقبول بدمج »إسرائيل« 
في منطقة الشرق األوســـط كقوة فاعلة. ويتخذ العرب، وزعماء خليجيون بشكل خاص، العداوة 
مع إيران ذريعة لتلك العالقات والتعاون مع »إسرائيل« في مجاالت التقنيات والمسائل األمنية 
والعســـكرية والسياســـية واالقتصادية والثقافية وغيرها، وال يعرف أحد إلى أين ستصل هذه 
العالقات التي تتزايد أمام فرضية »السالم« مع االحتالل الصهيوني والقبول التام بها كدولة في 

الشرق األوسط والتحالف معها.
اتفـــاق »عدم االعتـــداء« المنوي توقيعه مع الكيـــان الصهيوني مدعـــوم أمريكيًا, حيث تدفع 
االدارة االمريكيـــة الدول الخليجية دفعًا للتوقيع على هذا االتفاق الذي ينهي عزلة »اســـرائيل« 
في المنطقة ويجعلها القوة االكبر التي تتحكم في مســـاراتها وتوجهاتها, وهذا دور وظيفي 
»إلســـرائيل« تنفيذًا للرغبـــات االمريكية, ورؤية االدارة االمريكية لشـــرق اوســـط جديد تكون 
»اسرائيل« جزءًا رئيسيًا منه, وما لقاء رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بوزير الخارجية 
االمريكي مايك بومبيو في البرتغال اال حلقة في سلسلة لقاءات بين قيادات امريكية واسرائيلية 
لدعم اتفاقية »عدم االعتداء« وكان أول لقاء يجمع العرب بـ«إسرائيل« في مكان واحد في مؤتمر 
وارسو في بولندا، فبراير 2019. حيث سعت االدارة االمريكية لترتيب هذا اللقاء وحشدت له اكثر 
من ســـتين دولة بينها عشر دول تمثل الشـــرق األوسط، تسع منها عربية: السعودية واإلمارات 
والبحرين ومصر واليمن واألردن والكويت والمغرب وُعمان، إضافة إلى »إسرائيل«. ثم جاء مؤتمر 
البحرين الذي استقبلته العاصمة البحرينية المنامة، وحضره ألول مرة في تاريخها، وسائل إعالم 
إسرائيلية جاءت لتغطية »ورشة المنامة«، وعِمل فريق من البيت األبيض األمريكي على دخولها 
ومشـــاركتها. دون ان نغفل زيارة رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، لســـلطنة عمان، 
في أكتوبر من العام الماضـــي 2019، وزيارة وزير خارجية االحتالل الصهيوني إلى اإلمارات، في 

يونيو 2019. 
خطوات نتنياهو لم تتوقف عند دول المشـــرق العربي, بل ناقـــش مع وزير الخارجية االمريكي 
امكانية زيارته الى المغرب  وأفادت القناة 12 العبرية بأن زيارة »بنيامين نتنياهو« إلى المغرب، 
ســـتتم في موعد قريب من 30 مارس، ومباشـــرة بعد زيارة البابا فرنســـيس إلى المغرب. وقال 
موقع Le Desk الفرنســـي إن مستشـــار األمن القومي اإلسرائيلي »مئير بن شابات«، يقوم بدعم 
مـــن الواليات المتحدة بالتحضير للقاء بين نتنياهو والملك محمد الســـادس في المغرب. فيما 
قالت مصـــادر أخرى، إن نتنياهو كان من المفروض أن يزور المغـــرب، في نهاية كانون الثاني/ 
يناير الجاري، لكن الســـلطات المغربية طلبت تأجيل الزيارة إلى موعد آخر سيتم تحديده الحًقا. 
وكشـــف موقع »أنباء تونس« نقال عن مصـــادر جزائرية وصفها بـ«الموثوقة« رفض الســـلطات 
التونســـية والجزائرية »بشدة« الســـماح لطائرة نتنياهو، عبور األجواء التونسية والجزائرية في 
اتجـــاه المغرب الذي كان من المقرر أن يزورها. وأفادت ذات المصادر، أن مســـؤولين فرنســـيين 
وأمريكيين وإســـبانيين وســـعوديين وإماراتيين مارســـوا ضغوطات كبيرة على المســـؤولين 
التونســـيين والجزائريين من أجل إعطاء الضوء األخضر الختراق طائرة رئاسية إسرائيلية أجواء 
البلدين بهدف العبور إلى المغرب، مع االلتزام بإبقاء األمر طي الســـرية والكتمان، وعدم تسريبه 
للصحافة حتى ال يتســـبب في ردة فعل شعبية غاضبة على حكومتي البلدين، لكن دون جدوى. 
كما رفضتا الســـماح لطائرة مغربية نقل نتنياهو من باريس الى المغرب حسب نفس المصادر, 
وتبقى جوالت نتنياهو التطبيعية مســـتمرة شـــرقا وغربا لفك عزلة اســـرائيل, ويبقى المواطن 
العربـــي هو القادر على احباط كل المخططات الهادفة لذلك, ألن الرســـميين العرب المطبعين  

يخشون ردات الفعل الشعبية. 

من المشرق للمغرب 
رأي

تعـــزز الهزائـــم المعنوية االخالقيـــة الثقافيـــة القانونية 
المتالحقـــة التـــي تلحق بالتحالـــف الثنائـــي الصهيوني-

االمريكي على الجبهـــة االممية، من خالل عمليات التصويت 
االخيرة التي جرت االســـبوع الماضي، وقبلها خالل التصويت 
في منظمة اليونسكو، لصالح “فلسطين دولة كاملة العضوية 
في اليونسكو”، كما تعزز قدرة الردع والتصدي الفلسطينية 
المتكرســـة في غزة ضد العدوان والتي تتوج في هذه االيام 
بالقدرات الصاروخية المتطورة الرادعة التي باتت تكشـــف 
اكثر من مليون ونصف اسرائيلي حسب اعترافاتهم، يضاف 
اليها حالة الصمود التي يســـطرها اهلنا على امتداد مساحة 
الضفـــة الغربية والمناطق المحتلة عـــام 1948، وقبلها حالة 
توازن الرعب الناشـــئة على الجبهـــة اللبنانية، تعزز كل هذه 
المعطيات حالة االنكشاف االستراتيجي الشامل الذي اخذت 
تتعرض له الدولة الصهيونية في السنوات االخيرة، ان على 
الصعيد الخارجي وعلى خطوط التماس المباشر مع الجبهات 
والدوائـــر العربية المحيطـــة، وعلى نحو خـــاص في اعقاب 
هزيمتها العســـكرية واالخالقية على جبهتـــي لبنان وغزة، 
وان على الصعيد الداخلي  لديهم حيث الفســـاد يستشري 
ويتمدد، وحيث انكشـــاف حالة الفقـــر المتزايد لديهم في 
القيـــادات التاريخية، ما فرخ ظاهرة تراجع الثقة الشـــعبية 

بجيشهم وقياداتهم العسكرية والسياسية.
يمكننـــا ان نوثـــق اليوم اكثر من اي وقـــت مضى في تاريخ 
الصراع مع المشـــروع الصهيوني، ان تلك الدولة الصهيونية 
التي صالت وجالـــت على هواها بال روادع او كوابح، وشـــنت 
حروبا مفتوحة ضد الفلســـطينيين والعـــرب على مدى اكثر 
مـــن نصف قرن من الزمن،  حيـــث انتجت نكبات متصلة في 
فلســـطين، وعاثت تخريبا وتدميرا وفسادا ربما طال كل بيت 
فلســـطيني وكل بيت لبناني كذلك، باتت اليوم مكشـــوفة 
اســـتراتيجيا على مختلـــف الجبهات وفي شـــتى الميادين 
الداخلية والخارجية على حد ســـواء، ولـــم يعد بمقدورها ان 
تصول وان تجول على هواها، او ان تشـــن المزيد من الحروب 
السهلة السريعة التي اعتبرت بمثابة نزهات بالنسبة لذلك 
”الجيش الذي لم يقهر”، والذي تحول الى اســـطورة رفعت 
مكانـــة تلك الدولة الـــى واحدة من اقوى واعظـــم الدول في 

العالم.
فالماثـــل اليوم في المشـــهد الصهيونـــي، ان مداميك قوة 
وســـطوة وغطرســـة تلك الدولة اخذت تتفكك وتتســـاقط 
تباعا، بفعل مالحم الصمود والتصدي الفلســـطينية اوال،  ثم 
بفعل الهزائـــم  المتالحقة التي اصابت “جيشـــها الذي ال 
يقهر” فـــي لبنان وغزة ثانيا، والقناعة الراســـخة اليوم لدى 
نخبهم الفكرية واالستراتيجية ولدى العديد من قياداتهم 
السياسية والعســـكرية بان حروب المستقبل ستكون دمارا 

وخرابا على “اسرائيل”، بل ان بعض كبار مفكريهم وغيرهم 
هناك فـــي الغـــرب، يذهبون ابعـــد من ذلـــك للحديث عن 

“زوال”اسرائيل” عن وجه االرض.
فالمشهد االسرائيلي وفق كم هائل من الوقائع والمعطيات 
المتراكمة بات مثخنا بالجراح على كل المستويات. فعسكريا 
بـــات موثقا اليوم، ان جيشـــهم تعرض لهزيمـــة كبيرة في 
حـــرب لبنـــان/2006 أوال، ثم تعرض الـــى إخفاقات متالحقة 
غـــزة /2008-2009، و2012 و2014 و2019. واصبـــح  فـــي 
”الجيـــش الذي ال يقهر” يفقد ثقة االســـرائيليين بقدراته 
الردعية،  وبأنه لم يعد اقوى جيش في العالم. بل طفت على 
الســـطح لديهم ظاهرة “فقدان الثقة بالقيادات العسكرية 
والسياســـية والحزبية وبمختلف المؤسســـات لديهم، وان 
إسرائيل” أصبحت عاجزة عن إنتاج قيادات جديدة بوزن تلك 
القيادات التي اسستها. وفساديا، فإن ملف الفساد الثالثي 
ضـــد نتنياهو”ملك اســـرائيل” ليـــس االول وليس االخير، 
فجدول الفســـاد االسرائيلي يتسع كثيرا على امكانية الرتق 
واالصالح، بل انهم يتحدثون عن انهيار فسادي شامل، وعن 
دولة متعفنة” وعن “فســـاد في القمة”،  ووصل االستشراء 
الفســـادي لدرجـــة ان وثيقة للجيش اإلســـرائيلي قالت في 

استخالص استراتيجي: »آن الفساد يهدد وجودنا”.
اما عـــن الدولة الصهيونية فـــي المرآة العالمية-الشـــعبية 
على االرجح-، فالمشـــهد الصهيوني ال يقل ســـوءا وتدهورا، 
فإســـرائيل أســـوأ دولة في العالم«. تمارس في نظر العالم 
»إرهـــاب دولـــة”،  وتحولت الى ”دولـــة العنصرية واالرهاب 
واالغتياالت”، وتقوم بأعمال القرصنة الشاملة في المنطقة، 
وباتـــت اخطر دولـــة مافيا على وجـــه الكرة االرضيـــة. وانها 
“كذبة شـــيطانية خدعت ذوي النوايا الحســـنة في العالم”. 
.وتدهـــورت صورتها لدرجة ان قال فيهـــا احد كبار كتابها-

ســـيفر بلوتســـكر-:”من العار أن يكون المرء اســـرائيليا”. 
كمـــا تحدث الكاتـــب روبيك روزنتال- فـــي “معاريف”- عن 
“الدولة المنبوذة” كخطٌر يهدد إسرائيل”، وتحدث الكاتب 
”الوف بن”- هآرتس” قائال ”في عصر نتنياهو: إســـرائيل.. 
في عهدها األســـوأ”. الـــى كل ذلك، فالتطـــورات واالحداث 
والمعطيات المتوافرة على امتداد مساحة فلسطين والدوائر 
المحيطة بها، تجمع الى حد كبير على ان المشهد االسرائيلي 
اصبح مثخنا بالجراح وبالهزائم واالنكشافات المتعددة التي 
تدخل “اسرائيل” في مرحلة جديدة لم تعهدها من قبل، بل 
انه مفتوح على المزيد من الجراح الثقيلة المنتظرة في االفق 
لو جد جد العرب وتحملوا مسؤولياتهم التاريخية والقومية.

-اهم االســـتخالصات: وهكذا نتابع في الخالصة المكثفة ان 
تلك الدولة التي عرفت على مدى العقود الماضية بالتماسك 
االمني والعسكري واالقتصادي وااليديولوجي والمصيري، قد 

بدأت تتفكك على هذه الصعد، واخذت تنكشـــف عمليا امام 
الهزائـــم واالخفاقات، في الوقت الذي اخـــذت فيه قياداتها 
تدخل فيمـــا يمكن ان نســـميه دائرة ودوار الفراغ الشـــامل 
بعامة والفراغ القيـــادي على نحو خاص. ولذلك رأى ألوف بن، 
المراسل السياسي الواسع االطالع لصحيفة “هآرتس” مبكرا 
ايضا ان “اسرائيل بدأت تدخل مرحلة فراغ” . اذن نحن  امام 
مشـــهد اســـرائيلي مثخن بالهزائم والجراح وباالنكشـــافات 
المتعددة العســـكرية واالخالقية والفســـادية وااليدلوجية 
الصهيونية التي تدخل “اســـرائيل” فـــي مرحلة جديدة لم 
تعهدها ولم تأت على ســـبيل المثال فـــي احالم وكوابيس 
اآلباء المؤسسين وكبار المؤدلجين لقيام تلك الدولة . ما يقود 
الى جملة من االســـئلة والتساؤالت الحساسة بالنسبة لديهم 
تتعلـــق بالوجود والمصيـــر، وهناك عدد ال بـــأس به من كبار 
مثقفيهـــم ومؤدلجيهم وباحثيهم االســـتراتيجيين الذين 

اخذوا يتحدثون ايضا عن ان “اسرائيل الى زوال “….؟!!!!
االمر الذي كان عبر عنه الكاتب يونتان شم –اور في صحيفة 
معاريـــف معلقا علـــى تأثير الصواريخ التـــي ضربت العمق 
االســـرائيلي آنذاك:” في سنة 1909 ُأسست تل ابيب. وفي 
2009 ســـتصبح أنقاضا، التاريخ مجموعة من التواريخ، إن ما 
يبقى حقا بعد جميع التحليالت والنقاشات الحقائق الزمنية 
الحديدية فقط، قبل مائة ســـنة أقامـــوا أول المدن العبرية، 
وبعد مائة ســـنة من العزلة، ُقضي أمرها…”، معربا عن الرعب 
من المصير:” هذا هو المصير… لقد ُكتب على شـــواهد قبور 
الجنود الذين احتلوا بنت جبيل خمس مرات، وفي أوامر أعظم 
الجيوش في الشرق االوسط، الذي لم ينجح آالف من طياريه 
و50 ألفا من مقاتليه في إخضاع بضع مئات من مقاتلي حزب 
الله، جميع لجان التحقيق التي ســـتقوم لن ُتغير الصورة، لن 
يقرر مستقبلنا تعلم األخطاء التي قمنا بها، بل الدرس الذي 
سيســـتخلصه العدو…”ويثبت الكاتب الحقيقة  :” يعرفون 
اآلن ما الذي يفعلونـــه، يعرفون اآلن كيف يهزموننا”. وربما 
تكون تلـــك التصريحات التي ادلى بها  يوفال ديســـكين، 
رئيس جهاز األمن العام )الشاباك ( سابقا للقناة التلفزيونية 
الثانية تعتبر االهم واالبـــرز واالخطر على صعيد االعترافات 
االســـرائيلية اذ صرخ  قائال :”إن أجهزة السلطة قد انهارت 
بشـــكل مطلق أثنـــاء الحرب، وإنـــه يجب االعتـــراف بذلك، 

فالجمهور يرى”.
وهكذا- كما نتابع عبر اعترافاتهم وشـــهاداتهم ووثائقهم 
التـــي تأتي كلها على قاعدة : ” مـــن أفواهكم .. ” ، فهناك 
اليوم في “اســـرائيل” حالـــة من الرعب والفـــزع من الحرب 
القادمـــة التـــي قد تضرب حســـب تقديراتهـــم كل المدن 
والمســـتعمرات االســـرائيلية حتـــى آخر نقطة فـــي العمق 

االسرائيلي…

 “إسرائيل” مثخنة بالجراح.. فهل 
بدأت تدخل “مرحلة الفراغ”…؟!

نواف الزرو

العـــدو الصهيوني قـــال: اعترفوا بشـــرعيتنا على األرض 
ســـنعطيكم دولة، فاعترفت منظمة التحرير الفلسطينية 
بشرعية الكيان الصهيوني على األرض الفلسطينية، في 
المقابل الكيان لم يعترف بشـــرعية الفلســـطينيين على 
األرض واعترف بشرعية التسهيالت فقط وقامت السلطة 

الفلسطينية بال سيادة حقيقية.
فـــي كل المفاوضات التي جـــرت كان ُيطلـــب من العدو 
الصهيونـــي اتفاق مكتـــوب لكنه كان يرفـــض وال يزال 
يرفض أي اتفاق مكتوب بعد أوسلو، وفي نهاية المطاف 
ح تصريحًا  تـــم الطلب من الكيـــان مرارا وتكرارا بـــأن ُيصرِّ
واحدًا فقط يشير فيه الى قبوله بدولة فلسطينية )أي حل 

الدولتين( لكنه أيضا يرفض.... لماذا؟
بـــادر العرب بتقديـــم مبـــادرة بموجبها يتـــم اإلعتراف 
بالكيان الصهيوني والتطبيع الكامل معه في مقابل دولة 

فلسطينية على حدود ٦٧ ُتنهي الصراع الفلسطيني لكن 
العدو يرفض حتى اآلن.... لماذا؟

دائما كانت التنـــازالت والعروض ال تأتي من العدو، وبعد 
أن يتم التنازل له تصبح هي السقف األعلى للفلسطيني 
)والســـقف األعلى دوما فـــي تنازل( بينمـــا العدو ينتظر 
عروضا أفضل تقدم مزيدا من األرض تدعيما لشرعيته.... 
والعرب يجهزون العروض تلو العروض وما نشـــهده من 
بـــازارات تصفوية للقضية الفلســـطينية ما هو إال تأكيٌد 
لحالة التنازالت المســـتمرة التي يقف أمامها العدو حائرًا 

في اختيار األفضل لزيادة شرعيته على األرض.
العـــدو الصهيوني في مفاوضاته وفي عقيدته ينظر الى 
الشرعية من منطلق السيطرة على األرض، بينما ينظر غيره 
من منطلق إنهاء الصراع مقابل تسهيالت معيشية، حتى 
إن العدو اســـتخف بكافة الحقوق وطرح دولة فلسطينية 

بـــال حدود ثم دولة في غزة لينتظـــر ردة الفعل لمزيد من 
العروض، هكـــذا ينظر االحتالل لتصفية الصراع... األرض 
مقابل تســـهيالت زائفـــة ومؤقتة تكـــون فيها يده هي 
العليا، تلك التســـهيالت يمنحها ويمنعها وقتما يشاء، 
لذلك هو يريد من الفلســـطينيين أن يعيشوا دومًا تحت 
رحمته، وهنا ترجمة جلية لما قاله نائب رئيس الكنيست 
الصهيوني: على الفلسطينيين أن يقبلوا بالعيش عبيدًا 

أو يرحلوا أو ُيقتلوا.
ســـالح المقاومة : ال أحد يمكنه االعتراض عن وجود سالح 
واحد يحمي المواطن ويعمل على تطبيق القانون.... ال أحد 
يعتـــرض على ذلك وال أحد يحق لـــه االعتراض على ذلك. 
ســـالح المقاومة هو ســـالح موجه إلى العدو الصهيوني 
ومهمته ليست حماية القانون ووجوده ال يقل أهمية عن 
سالح القانون. سالح المقاومة باٍق ما بقي االحتالل، سالح 

المقاومة دومًا يســـتمد شرعيته من نفسه ويحمي نفسه 
بنفسه. سالح المقاومة الكل بحاجة إليه فبدونه ال شرعية 

ألحد في زمن ال يعترف إال بالقوة.
أي ســـالح غير موجه للعـــدو الصهيوني هو ســـالح غير 
مقاوم, ويفقد شـــرعيته وعلى الســـالح القانوني عندئذ 
ضبطـــه. الدخول في متاهة توحيد الســـالحين في وجود 
االحتالل هي مضيعة للوقت ومهلكة للجميع. اســـتخدام 
المصطلحات الفضفاضة مثل »سالح واحد« هو استخدام 
بعيد عـــن المنطق فمنذ انطالق حـــركات التحرر الوطني 
الفلســـطيني حتى اآلن لم يكن الســـالح واحـــدًا. هناك 
ســـالحان )قانوني ومقاوم( من الضروري التفرقة بينهما 
ولكل مهمته في حماية القانون والشـــعب. سالح القانون 
ال يســـتطيع أن يقـــوم بمهمة ســـالح المقاومة والعكس 

صحيح، كال السالحين يكمل بعضهما البعض.

د. أبو البراء مشتهىالشرعية من منظور العدو.. وسالح المقاومة
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غزة/ االستقالل: 
أكـــد النائب جمال الخضـــري رئيس اللجنة الشـــعبية 
لمواجهة الحصار أن الخســـائر الشهرية المباشرة وغير 
المباشـــرة للقطـــاع االقتصـــادي )الصناعـــي والتجاري 
والزراعي وقطاع المقاوالت( في قطاع غزة ارتفعت بشكل 
كبيـــر مع نهاية العام 2019 لتصـــل لقرابة 100 مليون 
دوالر شهريا بسبب الحصار اإلســـرائيلي الممتد للعام 

الثالث عشر على التوالي.
وشـــدد الخضري فـــي تصريح صحفي أمـــس الجمعة، 
علـــى أن واقع القطـــاع الصناعي والتجـــاري والمقاوالت 
والورش والمحـــال التجارية غاية فـــي الصعوبة، حيث 
أغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد عن  % 80 من طاقته 
التشـــغيلية طيلة ســـنوات الحصار نحو 4000 مصنع 

وورشة ومحل تجاري وشركة.
وقال "ما تبقي من شـــركات ومحال ومصانع ومنشـــآت 
اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من ٥0% 
من قدرتها التشغيلية مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع 
معدالت الفقر والبطالة". وأضاف "طالما اســـتمر الحصار 
تبقى كل الخطوات والجهـــود المبذولة وعلى أهميتها 

تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد األزمات".
وأكـــد الخضـــري أن قرابـــة 8٥% من ســـكان قطاع غزة 
يعيشـــون تحت خط الفقر، وهذه النســـبة من النسب 

المرتفعة عالميا.
وقال "وما ذكرته التقارير الدولية أن قطاع غزة ســـيكون 
غير قابل للحياة في العام 2020 هو بسبب هذا االرتفاع 
المهـــول فيمن يعيشـــون تحـــت خط الفقـــر وارتفاع 

معدالت البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشكالت 
األساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة ومنها 
مشـــاكل الميـــاه والكهرباء والقطاع الصحـــي، وتدهور 
الحالـــة االقتصادية، وغياب مشـــاريع تنموية حقيقية 

تعمل على سد الفجوات واالنهيار الناتج عن الحصار".
وناشـــد المجتمع الدولـــي بالعمل الجـــاد للضغط على 
االحتـــالل لرفع الحصار عـــن غزه، ألن رفـــع الحصار هو 
المدخـــل الحقيقي إلنهاء مشـــاكل غـــزة االقتصادية 

والصحية والبيئية والتعليمية.
وناشـــد الخضري المانحين الى اإلســـراع برصد موازنات 
خاصة تعالج الحالة اإلنســـانية المتدهورة بشكل كبير 
وتحتاج جهدًا ومعونات توازي هذا التدهور وصوال للرفع 
الكامل للحصار الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.

الخضري: خسائر الحصار الشهرية قاربت ١٠٠ مليون دوالر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وقعت وزارة الحرب اإلســـرائيلية مع نظيرتها التشيكية على اتفاق أمني لبيع 
أنظمة رادارات متطورة من إنتاج الصناعات الجوية االســـرائيلية، بتكلفة تقدر 

بنحو 400 مليون شاقل.
ويتضمـــن االتفاق بتصدير ثمانية أنظمـــة رادار مجموع تكلفتها 12٥ مليون 

دوالر.
أنظمـــة الرادار المتطـــورة التي تنتجها الصناعات الجوية، تشـــكل 
جـــزءًا مركزيًا من األنظمـــة الدفاعية المتعددة اإلســـرائيلية، »القبة 
الحديدية«، »العصا السحرية« وسيتم تسليمها إلى التشكيك بين 

السنوات 2021 حتى 2023.

اتفاق لبيع أنظمة رادارات 
بين »إسرائيل« والتشيك

بيروت/ االستقالل: 
طلب رئيس حكومة تصريف األعمال ســـعد الحريري، 
امـــس الجمعـــة، دعمًا ماليـــًا للبنان مـــن دول أجنبية 
وعربية عدة لتأمين المواد األساسية الغذائية واألولية 
ومعالجـــة النقص في الســـيولة في بلد يشـــهد أزمة 

اقتصادية خانقة.
ويواجه لبنـــان انهيارًا اقتصاديًا مرشـــحًا للتفاقم مع 
ارتفاع مستمر في أســـعار المواد األساسية التي بات 
اســـتيرادها صعبًا بعدما أصبح الحصـــول على الدوالر 

مهمة شبه مستحيلة.
وتزامن ذلك مع عجز القوى السياســـية عن تشـــكيل 
حكومة، بعد أكثر من شهر من استقالة الحريري تحت 
ضغط حراك شـــعبي مستمر منذ 17 تشـــرين األول/

أكتوبر مطالبًا برحيل الطبقة السياسية مجتمعة والتي 
يتهمها المتظاهرون بالفســـاد ويحملونها مسؤولية 

التدهور االقتصادي.
وأعلن الحريري فـــي بيان أنه "في إطـــار الجهود التي 
يبذلهـــا لمعالجـــة النقـــص فـــي الســـيولة، وتأمين 
مســـتلزمات االستيراد األساســـية للمواطنين"، توجه 
إلى كل من السعودية وفرنســـا وروسيا ومصر وتركيا 
والصيـــن وإيطاليا والواليات المتحدة "طالبًا مســـاعدة 
لبنان بتأمين اعتمادات لالســـتيراد من هذه الدول، بما 
يؤمن استمرارية األمن الغذائي والمواد األولية لالنتاج 

لمختلف القطاعات".
وتشهد البالد أزمة سيولة بدأت معالمها منذ أشهر، مع 
تحديد المصارف سقفًا للحصول على الدوالر خّفضته 
تدريجيًا بشـــكل حاد، ما تســـبب بارتفاع سعر صرف 
الليرة الـــذي كان مثبتًا على 1٥07 ليرات مقابل الدوالر 
منـــذ أكثر من عقدين، الى أكثر من ألفين في الســـوق 

الموازية.

وباتـــت قطاعات عـــدة تواجه صعوبات في اســـتيراد 
مواد أساسية من الخارج نتيجة الشح في الدوالر ومنع 

التحويالت بالعملة الخضراء إلى الخارج.
والحظ اللبنانيـــون انقطاع عدد مـــن األدوية وارتفاعًا 
كبيرًا في أســـعار المواد الغذائية، مقابل تقّلص كبير 

في قدرتهم الشرائية.
وطالبـــت وزارة الصحة مصرف لبنـــان بالتدخل لتوفير 

المبالغ الضرورية الالزمة بالدوالر لتســـهيل اســـتيراد 
المعدات الطبية.

وأصدر المصرف المركزي في بداية تشرين األول/أكتوبر 
تعميمًا لتســـهيل الحصول على الدوالر لمســـتوردي 
الوقـــود والقمـــح واألدوية، إال أن األزمـــة تفاقمت أكثر 

تدريجيًا مع تشديد المصارف إجراءات سحب الدوالر.
وتعّد األزمة الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، 
مع عجز الدولة عن إجراء إصالحات بنيوية، وتراجع حجم 
االســـتثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات االنقســـام 
السياســـي الذي فاقمه النزاع في سوريا على اقتصاد 

يعتمد أساسًا على الخدمات والسياحة.
ويبلغ الدين العام في لبنـــان 86 مليار دوالر، ما يعادل 

1٥0 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وكان لبنـــان ينتظـــر الحصول علـــى 11,6 مليار دوالر 
كهبات وقروض أقّرها مؤتمر "ســـيدر" في باريس عام 
2018، مقابل إصالحات هيكلية وخفض عجز الموازنة، 
لكـــن االنقســـام إزاء تطبيق هذه المشـــاريع والخالف 
على الحصـــص والتعيينات، حـــال دون وفاء الحكومة 

بالتزاماتها.
ويعيـــش ثلث اللبنانيين تحت خـــط الفقر، بينما يبلغ 
معدل البطالة ثالثين في المئة في صفوف الشـــباب. 
ويهدد االنهيـــار االقتصادي الحالـــي بارتفاع هذين 

المعدلين، وفق البنك الدولي، في غياب حكومة.

الحريــري يطلــب دعمــًا ماليــًا مــن دول أجنبيــة وعربيــة

باريس/ االستقالل: 
سادت الفوضى قطاع النقل في فرنسا لليوم الثاني لإلضراب، 
مما تســـبب في إغـــالق المدارس ونقص عـــدد العاملين في 

المستشفيات، الجمعة.
وقالت نقابات العمال إنها ستواصل اإلضراب ضد إصالح نظام 
معاشات التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون حتى 

يتخلى عن هذه الخطة، على ما أوردت وكالة »رويترز«
وأصيبت معظم أنحاء فرنســـا بحالة من الشـــلل الخميس مع 
إضراب عمـــال النقل، الذين انضم لهم معلمون وأطباء وأفراد 

شرطة ورجال إطفاء وموظفون.
واســـتخدمت الشـــرطة الغاز المســـيل للدموع في شـــوارع 
العاصمـــة باريس مع تحول االحتجاجات إلى العنف، مما أدى 

إللقاء القبض على العشرات.
وألغيـــت الكثير من رحـــالت القطارات في وقـــت الذروة إلى 
باريس الجمعة، وأغلقت الســـلطات 10 مـــن 16 خطًا للمترو، 

وعملت بقية الخطوط بخدمات محدودة.
وكشف تطبيق »ستيادين« للمرور أن التكدس المروري امتد 
لمســـافة تتجاوز 3٥0 كيلومترا إجماال، مما تسبب في إغالق 
الطرق الرئيســـية داخل وحول العاصمة، حيث اضطر الكثير 

من ركاب القطارات الستخدام سياراتهم.

وواصل عمال الســـكك الحديد إضرابهم الجمعة، بينما قالت 
نقابات عمالية في شـــركة »آر.إيه.تي.بـــي« لخدمة الحافالت 
وقطـــارات األنفاق في باريس إن اإلضراب مســـتمر حتى يوم 

االثنين.
ويضع اإلضراب ماكرون )41 عاما(، وهو مصرفي ســـابق تولى 
الســـلطة في2017 بتعهـــد بتحقيق انفتاح فـــي االقتصاد 
الفرنسي، في مواجهة اتحادات عمالية قوية تقول إنه بصدد 

تفكيك األنظمة التي تحمي حقوق العمال.
وشارك عشرات اآلالف في احتجاجات الخميس في العاصمة 
باريس، مما اضطر الســـلطات إلغالق برج إيفل وبعض أقسام 

متحف اللوفر.
وتلقى زعماء النقابـــات العمالية دعمًا من أعداد العاملين في 
الرعاية الصحية وعمال السكك الحديد والمعلمين الذين لبوا 
دعوة اإلضراب، إضافة إلى أعداد المواطنين الذين شاركوا في 

مسيرات مناهضة للحكومة في باريس ومدن أخرى.
ويريد ماكرون تبسيط نظام معاشات التقاعد الفرنسي الذي 
يضم أكثر من 40 خطة معاش مختلفة، فعلى ســـبيل المثال 
يمكن لعمال السكك الحديد والمناجم التقاعد قبل 10 أعوام 

من سن التقاعد للعامل العادي.
ويقول ماكرون إن هذا النظام »غير عادل« ومكلف للغاية.

االستقالل/ وكاالت: 
انخفضت أســــعار الذهب، أمس الجمعة، بعد 
أن تحركت الصين إللغاء رسوم جمركية على 
بعض السلع األميركية، لكن المعدن األصفر ال 
يزال متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي، 
قبيل تقريــــر الوظائف األميركيــــة، الذي قد 

يقدم رؤية عن كثب لوضع االقتصاد.
وبحلــــول الســــاعة 08:02 بتوقيت غرينتش، 
تراجع الذهب فــــي المعامــــالت الفورية 0.2 
بالمئة إلى 1473.16 دوالر لألوقية )األونصة(.

وعلى الرغم من بعض الخسائر، ال يزال المعدن 
النفيــــس متجها صــــوب تحقيق مكاســــب 
لألسبوع الثاني على التوالي، ليرتفع نحو 0.7 

بالمئة منذ بداية األسبوع.
وبلــــغ الذهب أعلى مســــتوى في شــــهر، عند 

1484 دوالرا لألوقية، األربعاء.
وقالت وزارة المالية الصينية إن رســــوما على 
واردات للحم الخنزير وفــــول الصويا القادمة 
مــــن الواليات المتحدة ســــُتلغى، مما يشــــير 
إلــــى تحــــرك إيجابي لخفــــض التصعيد في 
الحرب التجارية قبيل رسوم جمركية أميركية 

ستســــري على ســــلع صينية اعتبــــارا من 1٥ 
ديسمبر.

وقــــال الرئيــــس األميركــــي دونالــــد ترامب، 
الخميس، إن المحادثات التجارية تسير على 
ما يرام لكن البعض في السوق ما زالوا حذرين.

وقدمت التصريحات اإليجابية الدعم لألسهم 
اآلســــيوية، مما ضغط علــــى المعدن األصفر 
الذي يميل المســــتثمرون إلــــى تفضيله في 

أوقات الضبابية السياسية واالقتصادية.
وربح الذهب 1٥ بالمئــــة منذ بداية العام، مما 
قد يمثل أكبر ارتفاع سنوي منذ 2010، بفضل 

الحرب التجارية بشكل أساسي.
وبالنســــبة للمعــــادن النفيســــة األخــــرى، لم 
عنــــد  يذكــــر  تغيــــر  يشــــهد البالديوم أي 
1871.34 دوالر، بعــــد أن ارتفــــع لمســــتوى 
قياسي عند 1876.٥4دوالر لألوقية الخميس، 

بفعل مخاوف بشأن اإلمدادات.
واســــتقر البالتين عند 896.63 دوالر، بينمــــا 
نزلت الفضــــة 0.3 بالمئة إلــــى 16.89 دوالر. 
ويتجه المعدنان إلى تســــجيل أول انخفاض 

أسبوعي لهما في 4 أسابيع.

فرنسا.. فوضى بقطاع 
النقل بسبب إضراب عمالي

الذهب يتراجع بعد »تحرك صيني«
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واشنطن/ االستقالل: 
أطلقت رئيســــة مجلس النــــواب األميركي، نانســــي 
بيلوســــي، الخميس، إجــــراءات عزل الرئيــــس دونالد 
ترامب، في خطوة ستنعكس نتائجها بشكل مفصلي 
على المشهد السياســــي األمريكي، خاصة في العام 

االنتخابي المقبل.
وقالــــت الناطقة باســــم البيــــت األبيض، ســــتيفاني 
غريشــــام فــــي أول رد لترامــــب على موقــــع التواصل 
االجتماعي تويتــــر أن على الديمقراطيين »أن يخجلوا 

من أنفسهم«.
وأضافت غريشــــام أنــــه عندما يطلــــق مجلس النواب 
الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إجراءات العزل، فإن 
ترامب يتطلع إلى »محكمة عادلة في مجلس الشيوخ«، 

الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
يذكر أن ترامب قبيل تصريحات بيلوســــي قائال: »إذا 
كنتم سوف تحققون معي، فقوموا بذلك اآلن بسرعة، 
حتــــى أتمكن مــــن الحصول على محاكمــــة عادلة في 
مجلس الشــــيوخ، ومن ثم تســــتطيع بلدنا العودة إلى 

العمل«.
وطلبــــت بيلوســــي، النائبــــة الديمقراطية مــــن والية 
كاليفورنيــــا، والتي تأتي في المرتبة الثانية بعد نائب 
الرئيس )مايك بينس( في حق اســــتالم الرئاســــة في 
حال عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه وفق الدستور 

األمريكــــي، طلبت من رئيس اللجنــــة القضائية، جيري 
نادلر الديمقراطي من نيويورك، صياغة لوائح االتهام 
والعــــزل ضد الرئيــــس األميركــــي، وقالت: إن إســــاءة 
اســــتغالل الرئيس ترامب للســــلطة لتحقيــــق منافع 
سياسية شخصية »ديمقراطيتنا على المحك: لم يترك 

لنا خيارًا سوى التحرك«.
وأضافت: »من المحــــزن، ولكن بثقة وتواضع، ومع الوالء 
لمؤسســــينا وقلب مليء بالحب ألمريكا، أطلب اليوم من 
رؤســــائنا )رؤســــاء اللجان المعنية في مجلس النواب( 

المضي قدما في إجراءات المساءلة«.

ويحرص الديمقراطيون على إجراء تصويت في مجلس 
النواب على عزل ترامب، قبــــل نهاية العام الجاري، مع 
احتمال إجراء محاولة للتصويت في مجلس الشــــيوخ، 

ربما في وقت مبكر من شهر كانون الثاني 2020.
وكانت بيلوســــي قد عقدت اجتماعا بشــــأن المساءلة، 
خلــــف األبــــواب المغلقــــة، األربعــــاء، مــــع زمالئهــــا 

الديمقراطيين، وسألتهم: »هل أنتم مستعدون؟«.
ويجدر بالذكر أن المساءلة، أو توجيه التهم، هي الجزء 
األول من عملية سياســــية تتم علــــى مرحلتين، يمكن 

بواسطتها للكونغرس إقالة الرئيس من منصبه.
وإذا صــــوت مجلس النواب، بعد جلســــات االســــتماع، 
لصالح تمرير مواد المســــاءلة، يضطر مجلس الشيوخ 

إلى إجراء محاكمة بدوره.
ويتوجب تصويــــت مجلس الشــــيوخ بأغلبية الثلثين 
إلدانة الرئيس وعزله، وهو أمر شبه مستحيل في هذه 
الحالــــة، بالنظر إلى أن حزب ترامــــب يمتلك أغلبية في 

المجلس.
وتمت مســــاءلة رئيســــين أمريكيين فقــــط على مدار 
التاريخ، وهما الرئيس 17 آندرو جونســــون عام 1868، 
والرئيــــس 42 بيل كلينتون عــــام 1998 ، لكن لم تتم 
إدانــــة أي منهما بعد تبرئتهما في مجلس الشــــيوخ، 
بينما اســــتقال الرئيس 37 ريتشــــارد نيكســــون عام 

1974 قبل أن تتم إجراءات مساءلته.

بيلوســي تطلــق إجــراءات عــزل ترامــب

أثينا/ االستقالل: 
قررت الحكومة اليونانية طرد الســـفير الليبي في 
أثينـــا احتجاجا علـــى اتفاقية بين بـــالده وتركيا 
تتعلق بتقســـيم مناطق نفوذ ومصالح في البحر 

المتوسط.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، 
أمـــس الجمعة، أمـــام الصحفيين إنـــه تم إمهال 
الســـفير ثالثة أيام لمغادرة البـــالد، موضحا في 
المقابـــل أن هـــذا القـــرار ال يعني قطـــع اليونان 

لعالقاتها الدبلوماسية مع ليبيا.
وأشار الوزير إلى أن القرار يعكس استياء الحكومة 
اليونانية من حكومة طرابلـــس، موضحا أن القرار 
اُتخذ بعد »عدم اســـتيفاء الجانب الليبي للشروط 

التي وضعناها«.
وأضاف دندياس أن نص االتفاق بين تركيا وليبيا 
يحمـــل توقيع وزيـــر الخارجية الليبـــي الذي قدم 
للجانب اليوناني تأكيدات عكس ذلك في أيلول/

سبتمبر الماضي.
من جهته، قـــال وزير الخارجية محمد ســـيالة إن 
قرار طرد اليونان الســـفير الليبي أمر غير مقبول، 
مشـــيرًا إلى أنه »ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل 

دبلوماســـي، ولـــو كان موجـــودًا فســـنقوم بطرد 
سفيرهم بالمثل«.

وأكد أن لليونان حق اللجوء إلى القضاء الدولي في 
حال اعتراضها على مذكرة التفاهم التي أبرمناها 
مع أنقرة، مضيفـــا أن اليونان ماطلت في التفاهم 
معنا بخصوص ترســـيم الحدود البحرية منذ عام 

.2004
أمـــا وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود جاويش 
أوغلو فأعرب عن استغرابه لطلب اليونان التعرف 
على تفاصيل االتفاقية، وتساءل »لماذا لم تسألنا 
اليونان عن تفاصيل االتفاقية؟ كنا سنخبرهم فال 

شيء نخفيه«.
واعتبر جاويش أوغلو أن طرد اليونان السفير الليبي 

أمر غير مقبول، ومناف لألعراف الدبلوماسية.
يذكر أنه في الـ27 تشـــرين ثان /نوفمبر الماضي، 
وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي 
تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي 
لــــ »حكومة الوفـــاق الوطني« الليبيـــة، المعترف 
بها دولًيا، بشـــأن التعاون العســـكري وترســـيم 
الحدود البحرية. واعترضت مصر واليونان وقبرص 
ومجلس النواب الليبي المنتخب على المذكرتين.

الجزائر/ االستقالل: 
تظاهر مئات الجزائرييـــن أمس  الجمعة في قلب العاصمة في 
الحراك لألسبوع الـ42، في آخر جمعة احتجاجية قبل االنتخابات 

الّرئاسية المزمع تنظيمها يوم 12 كانون أول/ديسمبر الجاري.
ويرفـــض المتظاهرون إجراء االنتخابات في الموعد الذي حّددته 
السلطة، مطالبين بـ »رحيل جميع رؤوس الّنظام القائم والمرتبط 

بالمستقيل عبد العزيز بوتفليقة« وردد المحتجون »الشعب يريد 
إسقاط الّنظام« و«الشـــعب يريد االستقالل«، إلى جانب هتافات 
رافضـــة لالنتخابات . وتتعالى أصوات فـــي الجزائر للّدخول في 
اضراب وعصيان مدني مع اقتراب موعد الّرئاســـيات، حيث يرى 
مناهضو الموعـــد االنتخابي أن »الوقت لم يحـــن بعد والظروف 

ليست مالئمة الختيار رئيس جمهورية مقبول شعبيا«.

الجزائر.. متظاهرون يدعون اليونان تطرد سفير ليبيا وطرابلس ترد
إلضراب عام وعصيان مدني

واشنطن/ االستقالل: 
الخميس،  المتحـــدة،  الواليـــات   أعلنـــت 
اعتزامها إرسال قوات إضافية إلى الشرق 
األوســـط لمواجهـــة إيـــران، مـــع تصريح 
مســـؤول اميركي أن 5 إلى 7 آالف جندي 

قد يتوجهون إلى المنطقة .
وخالل جلسة استماع في الكونغرس قال 
نائب وزير الدفـــاع جون رود من جهته إن 
الواليـــات المتحدة »تراقب بقلق ســـلوك 
إيران«. واضاف »نواصل مراقبة مســـتوى 
التهديـــد ولدينـــا القدرة علـــى تكييف 

وجودنا بسرعة«.

وقال مســـؤول أميركي طلب عدم كشـــف 
هويتـــه لوكالـــة فرانـــس بـــرس إّن وزير 
الدفاع مارك اســـبر يعتزم إرسال 5 الى 7 
االف جندي اضافي الى الشـــرق االوســـط 

لمواجهة إيران.
ولم يحدد المســـؤول أيـــن أو متى يمكن 
نشـــر تلك القـــوات لكنـــه اشـــار الى ان 
ارسالها سيكون ردا على هجمات جماعات 
مرتبطـــة بإيران ضد مصالح اميركية خالل 

االشهر االخيرة.
لكّن رود نفى تقارير صحيفة وول ستريت 
جورنال حول احتمال نشر 14 الف جندي 

إضافـــي في المنطقة، كمـــا ان المتحدثة 
باسم البنتاغون اليسا فرح نفت هذا العدد 
عبر حسابها على تويتر. كما نفى اسبر أمر 
نشـــر 14 ألف جندي في مكالمة هاتفية 
مع السناتور جيم انهوفي رئيس اللجنة، 

على ما أوردت المتحدثة فرح.
وكتـــب الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
على تويتر الحقا »قصة اليوم أننا سنرسل 
12 ألف جندي إلى الســـعودية خاطئة أو 

لوضعها في شكل دقيق أخبار كاذبة!«.
ولـــم يتضح علـــى الفور أيـــة تقارير كان 

ترامب يشير إليها.

وتصاعـــد التوتر بين الواليـــات المتحدة 
وإيران بشـــكل مطرد منذ وصول الرئيس 
الجمهـــوري ترامـــب الى البيـــت األبيض، 
وال ســـيما مع انسحاب واشـــنطن احاديا 
من االتفـــاق النـــووي وفرضهـــا عقوبات 
اقتصادية شديدة مجددا على الجمهورية 

االسالمية.
ووقعـــت حـــوادث وهجمات عـــدة خالل 
المنطقة نســـبتها  الفائتة في  االشـــهر 

واشنطن الى إيران.
واتهمـــت الـــدول الغربية والســـعودية، 
طهران في ايلول/ســـبتمبر بالوقوف وراء 

ضربات جوية اســـتهدفت منشأتي نفط 
ســـعوديتين، ما شـــل قســـمًا من االنتاج 
النفطي السعودية وتسبب بارتفاع أسعار 
الخـــام. لكّن طهـــران نفت أي مســـؤولية 
عـــن الهجوم على الســـعودية الذي تبناه 

المتمردون الحوثيون.
وطلبـــت الريـــاض من واشـــنطن إرســـال 
تعزيزات عســـكرية، لتستقبل سربين من 
المقاتـــالت وبطاريـــات صاروخية دفاعية 
إضافيـــة ما رفع عدد الجنـــود االميركيين 
المتواجديـــن علـــى أراضيهـــا إلى 3000 

عسكري.

واشنطن تعتزم إرسال آالف الجنود للشرق األوسط لمواجهة إيران
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غزة/ االستقالل: 
حـــدد االتحاد الفلســـطيني لكـــرة القدم في غـــزة، اليوم 
الســـبت وغًدا األحـــد، إلقامـــة مباريات الـــدور التمهيدي 
الثاني من مســـابقة كأس فلســـطين ألندية غـــزة والتي 
تحمل اســـم المرحوم أحمد القدوة-الحاج مطلق، لموســـم 

2020/2019م. 
وحسب نظام التصفيات، يتأهل من هذا الدور، 8 أندية من 
أجل انضمامهم لـ 24 نادًيا وهـــم أندية الممتازة واألولى 
لتبـــدأ بعد ذلك لقاءات دور الـ 32 التي ســـيتم تحديدها 

في وقت الحق.

وتقــــام الســــبت، 4 لقــــاءات، أبرزها خدمات ديــــر البلح 
والمصدر على استاد الشــــهيد محمد الدرة، وفلسطين 
والشــــافعي على ملعــــب النصيرات، واتحــــاد دير البلح 
واالستقالل على ملعب خان يونس، والمشتل واليرموك 

على ملعب فلسطين.
وفي يـــوم األحد، يلتقي أهلي النصيرات مع شـــباب معن 
على إســـتاد خان يونس، وشباب الزوايدة وبيت الهيا على 
ملعب النصيرات، والمجمع اإلســـالمي والوفاق على ملعب 
فلسطين، وأهلي البريج واتحاد جباليا على ملعب الشهيد 

محمد الدرة.

الكويت/ االستقالل:
نجحت إدارة القادسية الكويتي في إبرام صفقته 
الشـــتوية األولى بإتمـــام التعاقد مـــع المهاجم 
الفلســـطيني عدي الدباغ الـــذي كان محترفًا في 
صفوف السالمية، والذي انتهت عالقته بالفريق، 
مؤخرا بعد فســـخ العقد بين الطرفين بالتراضي 

ليكون حًرا.
ويمثل الدباغ الذي انضم للسالمية مطلع الموسم 
الجـــاري إضافة مهمـــة لكتيبة القادســـية، التي 
حرصت على إتمام التعاقد مع الالعب لالستفادة 
مـــن قدراته فـــي تعزيز خط الهجـــوم في قلعة 

الملكي.
وبات الدباغ المحترف الخامس في كتيبة الفريق، 
مع وجود تحـــركات أخرى لتعزيـــز الصفوف في 
ظل رؤية الجهاز الفني بضرورة اســـتبدال بعض 

المحترفين.
وسبق للدباغ أن كان أحد الركائز األساسية لفريق 
هالل القـــدس فـــي دوري المحترفيـــن بالضفة 
الغربيـــة الذي حصـــل معهم علـــى العديد من 
البطوالت سواء دوري أو كأس، وكان متألقًا بشكل 
الفت لينجح في االحتراف، وهو يعد أيًضا من أبرز 
الالعبين المميزين في تشكيلة منتخب فلسطين.

الدبــاغ أول صفقــات
 القادسيــة الكويتــي الشتويــة 

انطالق الدور التمهيدي الثاني لكأس غزة

مدريد/ االستقالل:
أشار تقرير صحفي إسباني، أمس الجمعة، إلى 
أن اإلصابات صداع ال ينتهي في رأس الفرنسي 

زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.
وكان الثالثـــي إيديـــن هـــازارد وجاريـــث بيل 
ومارســـيلو قد انضم مؤخًرا إلـــى قائمة إصابات 
الميرنجـــي، كما أن الالعبين الثالثة مرشـــحون 
للغياب عن الكالسيكو يوم 18 ديسمبر/كانون 

أول الجاري.

ووفًقا لصحيفة »ماركا«، فإن ريال مدريد تعرض 
هذا الموســـم لـ 29 إصابة طـــاردت 16 العًبا في 
قائمـــة الفريق الملكي خالل فترة اســـتمرت 4 

أشهر فقط.
وأوضحت أن في الموســــم السابق تعرض 
العبو ريال مدريد لـــــ 50 إصابة ضربت 23 

العًبا.
وأشـــارت إلـــى أن الالعبيـــن الذيـــن نجـــوا من 
شـــبح اإلصابات حتى اآلن، هـــم ألفونس أريوال 

وكارفاخـــال وفاران وراموس وألفـــارو أودريوزوال 
وكاسيميرو وبنزيما وماريانو دياز وفينيسيوس 

جونيور.
ويملك ريال مدريد ســـجاًل ســـيًئا فيما يتعلق 
باإلصابات هذا الموســـم، مقارنة مـــع أتلتيكو 

مدريد وبرشلونة.
وتعرض 8 العبيـــن من الرخـــي بالنكوس هذا 
الموسم لـ 12 إصابة، بينما ضربت 22 إصابة 15 

العًبا من برشلونة.

29 إصابة تنهش جسد ريال مدريد

لندن/ االستقالل:
كشـــفت تقارير صحفية بريطانية، أمس 
الجمعة، أن تشيلســـي ينوي إبرام صفقة 
ضخمة في الميركاتو الشتوي المقبل، حال 
انتهـــت أزمة النادي المتعلقة بإيقافه عن 

التعاقدات بعقوبة من الفيفا.
ووفًقا لصحيفـــة »ذا صن« البريطانية، فإن 
اإلنجليـــزي فرانـــك المبارد، مـــدرب البلوز، 
يثق في رفع الحظر عن النادي بشـــأن عقد 
صفقات جديدة قبل شـــهر يناير/ كانون 

ثان المقبل.
وأشـــارت إلى أن المبارد يطلـــب تعزيزات 
من إدارة تشيلســـي وفـــي مقدمتها ضم 
اإلنجليزي الشـــاب جادون سانشـــو، جناح 
بوروسيا دورتموند، والذي يعاني حالًيا من 

توتر في العالقة مع ناديه.
وســـبق أن أكـــدت تقاريـــر صحفيـــة أن 
دورتمونـــد مســـتعد لبيـــع سانشـــو في 
الميركاتو الشـــتوي المقبل، بشرط وصول 

عرض مناسب.
وأوضحـــت الصحيفة أن أكبـــر صفقة في 
تاريخ تشيلســـي هي ضم الحـــارس كيبا 
أريزاباالجا مـــن أتلتيك بيلبـــاو مقابل 72 
مليون إسترليني، وهو الرقم المرشح للكسر 

في حالة الحصول على خدمات سانشو.

لندن/ االستقالل:
يتحدى ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر 
يونايتد، الغريـــم التقليدي الســـيتي قبل الديربي 
الذي سيجمع الطرفين اليوم السبت، ضمن منافسات 
الجولة الـ 15 من مســـابقة الـــدوري اإلنجليزي، على 

ملعب االتحاد.
كان فريق مانشستر يونايتد قد تغلب على توتنهام 
2-1 في المباراة التي جمعت الطرفين، األربعاء، ضمن 

منافسات الجولة الـ 14 من البريميرليج.
 أكد دي خيا في تصريحات لقناة "ســـكاي سبورت" 
البريطانية، إن مانشستر يونايتد لديه كل المقومات 
من أجل التغلب على مان سيتي في الديربي المنتظر 

اليوم.
وقال حارس مان يونايتد: " إنها مباراة خاصة بالنسبة 
لنا ولقاء مهم للجميع، ستكون مباراة صعبة ولكن إذا 
أظهرنا نفس المستوى الذي أظهرناه ضد توتنهام 

فأعتقد أنه سيكون لدينا فرص للفوز".
وعن الفوز علـــى توتنهام، علق دي خيـــا قائاًل: "أننا 
ســـيطرنا على المباراة ضد توتنهام بشكل جيد، إنه 
فوز كبير لنا وســـنرى ما إذا كان بإمكاننا الحفاظ على 

هذا المستوى في اللقاء القادم وتحقيق الفوز".
جدير بالذكر ان مانشســـتر يونايتـــد يحتل المركز 
السادس بجدول مســـابقة الدوري اإلنجليزي برصيد 
21 نقطة، فيما يأتي مان سيتي بالمركز الثالث وفي 

رصيده 32 نقطة.

تشيلسي يجهز لصفقة ضخمة في ينايردي خيا يتحدى مانشستر سيتي قبل الديربي
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رام الله/ االستقالل: 
زار وفــــد مــــن حركة الجهــــاد اإلســــالمي في 
فلسطين، منزل عائلة األسير أحمد عمر زهران 
المضرب عن الطعام منذ 77 يوما، في بلدة دير 

أبو مشعل شمال مدينة رام الله.
وضم الوفد قادة وكوادر وأســــرى محررين من 

الحركة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال القيــــادي في حركة الجهاد اإلســــالمي، 
ســــعيد نخلــــة، إن بعد 77 يوما مــــن اإلضراب 
يصبــــح الســــجان يعيش فــــي حالــــة تخبط، 
ويســــتنفر كل قواه ليكســــر عزيمــــة وصمود 
األســــرى علــــى إضرابهم"، مشــــيرا إلــــى أن ما 
حصل مع األســــير مصعــــب الهندي المضرب 
عن الطعــــام منذ 70يوما يــــدل على أن هناك 
تخبطًا في قرارات المحكمة العليا اإلسرائيلية 
والشــــاباك، وهذا دليل علــــى أن موعد الحرية 

واالنتصار اقترب.
وطالب نخلة المستوى السياسي الفلسطيني  
للتحرك لإلفراج عن األســــرى، ونقل قضيتهم 
إلى محكمــــة الجنايات الدوليــــة التي ترفض 

االعتقال اإلداري والمحاكمة بدون تهمة.
ودعا إلــــى توحيد الجهود الشــــعبية في دعم 
الطعام،  عــــن  المضربين  ومناصــــرة األســــرى 

واألسرى المرضى واألسرى عموما.
بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، 
الشــــيخ خضر عدنــــان، إن من المســــتغرب أن 
تكون هناك مؤسسات تحمل اسم األسرى ولم 

تعط قضاياهم األولوية المطلوبة والواجبة.
وشــــدد على أهمية التحرك بكل المستويات 
لنجدة ونصرة األســــرى واإلفراج عنهم قبل أن 
يفجع الشــــعب الفلسطيني بشــــهيد آخر من 

الحركة األسيرة.

وأوضــــح أيضا أنــــه من المســــتغرب أن يكون 
رئيس الحكومة الفلســــطينية محمد اشــــتية 
جارا لألســــير المضرب مصعــــب الهندي الذي 
دخل بحالة حرجــــة، ولم يقم بزيارة ذويه ورفع 

معنوياتهم، أو التحدث إليهم..
وأكــــد عدنان علــــى أن انتصار األســــرى قادم 
ال محالــــة وأن االحتــــالل دائما مــــا يراهن على 
فشــــلهم إال أنــــه باآلخــــر يخضــــع لمطالبهم 

بالحرية.
وفي الســــياق ذاته، قال شقيق األسير زهران، 
إن العائلة في حالة انتظار دائم ألن يعلن عن 

انتصار نجلهم وتحقيق مطلبه بالحرية.
وطالب المؤسسات والجهات التي تعنى بشأن 
األســــرى بالضغط بكل ما يستطيعون لإلفراج 
الفوري عن نجلهم وكل األسرى المضربين عن 

الطعام.

من المواطنين بالرصاص الحي وآخرين باالختناق. 
كانـــت الجماهير الفلســـطينية، قد توافدت عصر 
امس الجمعة، إلى مخيمات العودة شـــرقي قطاع 
غـــزة، للمشـــاركة في فعاليـــات الجمعـــة الثالثة 
والثمانين، والتي أطلق عليها "المسيرة مستمرة"، 

وذلك بعد توقف دام 3 أسابيع.
وقالت وزارة الصحة إن مسعًفا متطوًعا في الهالل 
األحمر الفلســـطيني أصيب بعيار معدني مغلف 

بالمطاط أثناء عمله اإلنساني شرق خان يونس.
وأعلنت الهيئة الوطنية لمســـيرات العودة وكسر 
الحصار اســـتئناف فعاليات المســـيرة على حدود 

القطاع بعد توقف لثالثة أسابيع.
ودعـــت في بيـــان مقتضب لها جماهير الشـــعب 
الفلســـطيني إلى المشاركة الواســـعة في جمعة 

"المسيرة مستمرة".
الفلســـطيني  الشـــعب  كمـــا طالبـــت جماهيـــر 
المشاركين في المســـيرات بتفويت الفرصة على 
االحتـــالل اإلســـرائيلي، محذرة من أيـــة محاوالت 

الستهداف المسيرة.
وجددت الهيئة تأكيدها استمرار مسيرات العودة 
بطابعها الشـــعبي وأدواتها الســـلمية، باعتبارها 
محطة كفاحية من محطات النضال الفلســـطيني 
المتواصل حتى تحقيق االنتصار برحيل االحتالل.

وتوقفت المســـيرات على مدار 3 أسابيع متتالية 
بقرار من الهيئة في ظل األوضاع األمنية الخطيرة 
وتفويت الفرصة على االحتالل لقتل المشـــاركين 

فيها.
وفي الســـياق ذاته، أصيب فتـــى  أمس الجمعة، 

برصاص قوات االحتـــالل، بمواجهات اندلعت في 
بلدة بيت أمر شـــمال الخليل جنوب الضفة الغربية 

المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة الفلســـطينية بأن الشاب نور 
الصليبـــي )22 عاما( أصيب برصاصة إســـرائيلية، 
اخترقت أســـفل الصدر من الجهة اليمنى وخرجت 

من ظهره من الجهة اليسرى.
وأضافـــت الوزارة أن األطباء في المشـــفى بالخليل 
صنفـــوا حالته بالحرجة جًدا، وقـــد أدخل إلى غرفة 

العمليات.
وتندلـــع مواجهـــات متفرقة مع قـــوات االحتالل 
اإلســـرائيلي، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية 
لالســـتيطان  رفضـــا  الجمعـــة،  أيـــام  المحتلـــة، 

وممارسات االحتالل ومستوطنيه ضد المواطنين.

�إ�صابات بقمع ..

وفد من الجهاد يزور عائلة األسير المضرب عن الطعام أحمد زهران

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشـــفت دراســـة حديثة أعدها مجلس مســـتوطنات الضفة الغربية أن عدد 
المســـتوطنين الذيـــن يســـكنون في مســـتوطنات الضفة بلغـــوا 450 ألف 
مستوطن موزعين على 150 مســـتوطنة وبؤرة استيطانية بنسبة نمو سنوي 
وصلت إلى %4.3 خالل العشـــر ســـنوات األخيرة على الرغـــم من التراجع في 

معدل النمو مقارنة بالسابق.
وأظهـــرت معطيـــات الدراســـة أن تراجع نســـبة النمو الســـنوي في صفوف 
المســـتوطنين خالل العشـــر ســـنوات األخيرة ، حيث بلغت نســـبة المواليد 
الســـنوية 15,043 مولودًا في كل سنة ، حيث أشارت المعطيات إلى أنه وعلى 

الرغم من تراجع النمو إال أن النسبة تبقى األعلى بين »اإلسرائيليين«.
ووفقـــًا للمعطيـــات فقد ارتفع عدد المســـتوطنين المتواجديـــن في الضفة 
الغربية خالل العقد األخير ) من العام 2008-2018 ( من 297,450 ألف بالعام 

2008 ، إلى 448,672 ألف مستوطن بنهاية العام الماضي 2018.

 450 ألف مستوطن يسكنون 
في مستوطنات الضفة

بيروت/ االستقالل: 
قال مصدر أمني لبناني إنه رصد امس الجمعة قيام ورشة 
عسكرية إسرائيلية بإنشاءات إلقامة بنية تحتية لسياج 
حديدي شـــائك عند الطرف الشمالي للخط الحدودي في 
مســـتوطنة »المطلة« المقابلة لبلدة »العديسة« اللبنانية 

في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.
وأضاف المصـــدر، أن الورشـــة االســـرائيلية ضمت عدة 
جرافات وحفارات وقد شرعت بأعمال الجرف التمهيدية.

وأوضح أن الورشـــة بصدد إنشـــاء سياج حديدي وظيفته 
اقامة منطقة عازلة بين المواقع االســـرائيلية والســـياج 
الحـــدودي الشـــائك و )الخط األزرق( الذي رســـمته األمم 
المتحدة في العام 2000 بين لبنان و«اســـرائيل« والذي ال 

يعتبر خطا حدوديا وإنما خطا فاصال بين الجانبين.

وتعمل الورشـــة االسرائيلية، بحســـب المصدر، في ظل 
حمايـــة أمنتها عدة آليـــات مدرعة تمركـــزت في التالل 

المشرفة على مواقع الجيش اللبناني في المنطقة.
من جهته، أقام الجيش اللبناني، وفق المصدر، بالتنسيق 
والتعاون مع قوات األمم المتحـــدة العاملة بجنوب لبنان 
)يونيفيل( نقطة مراقبة قبالة الورشة اإلسرائيلية في ظل 

تسيير يونيفيل دوريات في المنطقة.
يذكر أن الجيش االســـرائيلي كان قد أقـــام العام 2012 
بهدف حجب الرؤية ومنع عمليات التسلل جدارًا اسمنتيًا 
عنـــد الخط الحدودي بمحاذاة بلـــدة »كفركال« في القطاع 
الشـــرقي من جنوب لبنان بطول 3 كيلـــو مترات وبارتفاع 
6 أمتار ونصب فوقه ســـياجا حديديا بارتفاع مترين زوده 

بمعدات وكاميرات مراقبة.

الدوحة/ االستقالل: 
أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، 
إجراءات االحتالل محاربة المؤسســــات الفلسطينية في 
القدس، موضحًا أن هذه الحملة تأتي في محاوالت فرض 
الســــيادة المزعومة على المدينة المقدســــة وفق قانون 

دولة االحتالل.
وقــــال بدران في تصريح صحفــــي مكتوب، :"إن إجراءات 
االحتــــالل المتواصلــــة بعد القرار األمريكــــي في مدينة 
القــــدس، والتي تحارب الوجود الرســــمي الفلســــطيني 
مثل وزارة التربية والتعليم، والمؤسسات الطبية وهيئة 
االعالم الرسمي ومحاولة تصفيتها عبر الضغوط المالية 
ومنع المســــاعدات واغالق مكاتبها، هي محاولة لتركيع 

تلك المؤسسات واخضاعها للمؤسسة االحتاللية.

وأضاف، إننا اليوم أمام تحٍد وجودي في مدينة القدس، 
يســــتهدف إنهــــاء وجود المؤسســــات الفلســــطينية 
الرســــمية ومــــا تقدمه من خدمــــات للمقدســــيين، وإن 
مرحلة "أسرلة" المؤسســــات الفلسطينية عبر اغالقها أو 
محاربتها ماليا يتطلب موقفًا فلسطينيًا وعربيًا وإسالميًا 

أكثر جدية.
وتابع، أن مساعي االحتالل لشطب الهوية الفلسطينية 
اإلســــالمية لمدينة القدس ســــتبوء بالفشل، ألن أهلها 
ســــيظلون يرفعون هويتهم الفلســــطينية عاليا، وهذا 
الكفــــاح المتواصــــل الذي يقــــوم به المقدســــيون ضد 
االحتالل وإجراءاته بدءا من رفض الهوية" اإلسرائيلية" 
ومرورا بمواصلة الدفاع عن المقدســــات يحتاج لدعم من 

جميع األحرار في العالم.

بدران: إجراءات االحتالل في محاربة 
المؤسسات بالقدس مرفوضة

إنشاءات »إسرائيلية« إلقامة سياج 
مقابل منطقة حدودية لبنانية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أجرى جيـــش االحتالل اإلســـرائيلي أمس 
الجمعة، تجربـــة إطالق صاروخ أرض- أرض 
من قاعدة بالماخيم، بواســـطة نظام الدفع 

الصاروخي.
وقال بيان صادر عـــن وزارة الجيش إنه تم 
تحديد التجربة مســـبًقا وتنفيذها كما هو 
مخطط، مشـــيًرا إلـــى أن مـــن المحتمل أن 
تؤدي التجربة إلى تحسين مدى الصواريخ 
الباليســـتية من نوع )يريحو( المتوفرة في 

»إسرائيل«.
واعتبر خبراء عســـكريون في »اســـرائيل« 
في تعليقات لهم على هذه التجربة بأنها 
تهدف إلى تحســـين قدرات »إســـرائيل« 

على إطالق الصواريخ وتوسيع مداها.
ويتـــم تصنيع هذه الصواريخ في شـــركة 
صناعات الطيـــران والفضاء اإلســـرائيلية 
لمحركات  »تومـــر«  بالتعـــاون مع مصنـــع 
قاذفـــة  أيًضـــا  وتســـتخدم  الصواريـــخ، 
»شـــافيت« التي تحمل األقمار اإلسرائيلية 

من عائلة »أوفيك« إلى الفضاء.
وقال البيان إن وزارة الجيش تجري بانتظام 
تجارب على أنظمة الصواريخ المختلفة، بما 
في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي، مشـــيًرا 
إلى أنه خالل ستة أشهر تم االنتهاء بنجاح 
من سلسلة من التجارب على نظام األسلحة 
»حيتس 3« في أالســـكا، والتي تم خاللها 
خارج  الباليســـتية  الصواريـــخ  اعتـــراض 
الغالف الجوي، بالتعـــاون مع وكالة الدفاع 

.)MDA( الصاروخي األمريكية

جيش االحتالل يجري تجربة إطالق صاروخ »يريحو« من قاعد بالماخيم

رام الله/ االستقالل: 
اســـتنكر المركز الفلســـطيني للتنمية والحريات اإلعالميـــة – مدى، الخطوة 
التصعيديـــة من قبـــل قوات االحتالل والهادفةٌ إلســـكات صـــوت الصحافة 
ومنعهـــا من فضح جرائم االحتالل اإلســـرائيلي التي تتزايـــد يوما بعد يوم، 
عبر سلســـلة عمليات القمع التـــي تنفذها ضد الصحفيين ووســـائل اإلعالم 

المختلفة.
ووجـــه مركز مدى نداء عاجال لكافة المؤسســـات الحقوقية والمجتمع الدولي، 
يطالبه بالضغط على إسرائيل لكف يدها عن مالحقة الصحفيين وتمكينهم 
من ممارســـة عملهم بحرية، ووقف االنتهاكات الممنهجة بحقهم ومحاسبة 

مرتكبي هذه االنتهاكات.

االستقالل/ وكاالت: 
عين المحامي الفلســـطيني روحي شلبي، قاضيًا في محكمة مقاطعة كوك في 

مدينة شيكاغو في والية الينوي.
ويعتبر شـــلبي أول قـــاٍض من أصل فلســـطيني يتم تعيينـــه في ذلك 
المنصب على مستوى والية الينوي، التي تضم أكبر جالية فلسطينية في 

الواليات المتحدة.

»مدى« يستنكر التصعيد 
»اإلسرائيلي« بحق الصحفيين

تعيين أول قاٍض فلسطيني 
في مدينة شيكاغو
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بانكوك/ االستقالل: 
توفي شـــاب فلبيني صعقـــا بالكهرباء أثنـــاء لعبه على 

هاتفه المحمول خالل عملية شحن البطارية.
وعثر على الطاهي كيتيساك مونكيتي، 28 عاما، ميتا في 
غرفة نومه، ووجدت عالمات حرق على يده وساعده وهو ال 
يزال يمسك بسماعات الهاتف، وفقا لصحيفة »ذا صن« 

البريطانية.

وقالت والدة الشاب، 57 عاما، من تشونبوري غرب تايالند، 
إنها اكتشـــفت الحادث المروع عندما كانت على وشـــك 

المغادرة للذهاب إلى عملها.
وأضافت أنها وجدت ابنها جثة هامدة على الســـرير وهو 
يمسك سماعات هاتفه، بينما كان يلعب على هاتفه وهو 

موصول بالكهرباء لشحنه.
وقالت: »حضرت لزيارته، لكنه بقي وقتا طويال في غرفته، 

ناديت عليه أكثر من مرة، لكنه لم يستجب، ولهذا دخلت 
الغرفة ألطمئن عليه، إذ خشيت أن يكون مريضا وال يمكنه 
الرد علي«. وبعد اكتشـــاف وفاته، اتصلت األم بالشـــرطة 
على الفور، بعد أن اشتبهت في تعرضه لصدمة كهربائية 

مميتة من هاتفه بسبب استخدامه أثناء شحنه.
وقال أحد ضباط الشرطة إنه سيتم أخذ الجثة لتشريحها 

قبل تأكيد السبب النهائي للوفاة.

االستقالل/ وكاالت: 
دعاء أحمد طالبة مســـلمة بمدرسة أوشكوش ويست الثانوية في والية ويسكونسين، 
التي شـــهدت يـــوم الثالثاء حادث إطالق نار، بعد إقـــدام طالب على طعن أحد حراس 

المدرسة.
لحظة وقوع الحادثة لم تكن دعاء تعرف ماذا يجري، فشـــعرت بشـــيء من القلق، على 

غرار بقية طالب المدرسة.
بتوجيه من المعلمين، بدأ الطالب في الفرار مذعورين، وحينها سمعت دعاء أحد الطالب 

وهو يدعو اآلخرين للتوجه إلى »مسجد قمر« القريب من المدرسة، وفقا لقناة الحرة.
لكن المسجد في هذ الفترة عادة ما يكون مغلقا. هنا تمالكت دعاء نفسها وقامت بعمل 
بطولي. لقد تمكنت من إدخال الرقم الســـري للمسجد، وظلت في الخارج حتى ضمنت 

دخول نحو 100 طالب إلى المسجد.
وقالت دعاء »أشعر باالمتنان للغاية ألنني تمكنت من إدخال كلمة السر والسماح لكثير 

من األشخاص بالدخول«.
وحظي مقطع الفيديو الذي يظهر دعاء وهي تفتح باب المسجد للطالب، بتداول واسع 

على وسائل التواصل االجتماعي.
سعد أحمد والد دعاء يقول إنه يشعر بالفخر عندما يشاهد الفيديو »لقد تحلت )ابنتي( 

برباطة جأش، ال أدري ماذا سيكون رد فعلي في هذا الموقف«.
أما عمها خرام أحمد فقال إن ما قامت به دعاء عمل »بطولي فطري، ال يمكن تدريسه«.

يشـــار إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف مالبســـات حادثة مدرسة أوشكوش 
الثانوية، التي أسفرت عن إصابة المهاجم ورجل الشرطة.

طالبة مسلمة تنقذ حياة 
100 من زمالئها في أمريكا

لندن/ االستقالل: 
عادت طفلتان توأم بريطانيتان إلى منزلهما بعد أن 
كتبت لهما النجاة بما يشـــبه المعجزة الطبية، على 

إثر خضوعهما لعملية داخل الرحم بالليزر.
واضطـــرت كاتـــي ميلريديـــس )27 عامـــًا( مـــن 
ســـاوثامبتون، إلى إجـــراء عملية طارئـــة محفوفة 
بالمخاطر بالليزر، إلنقاذ طفلتيها التوأم، بعد أن قال 
لها األطباء إنها ستخسرهما بالتأكيد إذا لم تخضع 

للعملية، وفقا لموقع 24 اإلخباري.
وتم تشخيص إصابة الطفلتين مايسي وميا بمرض 
نادر يهدد حياتهما، عندما كانت كاتي في األسبوع 
20 مـــن الحمل، مما اضطرها إلـــى الخضوع لعملية 

إزالة لألوعية الدموية التي تربط التوأم.
وفي حديث لصحيفـــة ديلي ميل البريطانية قالت 
كاتـــي: "ناقش األطباء معنا جراحـــة الليزر، وأخبرونا 
أن هناك العديد من االحتمـــاالت، فربما يتم إنقاذ 
الطفلتيـــن أو إحداهما، أو ربمـــا نفقدهما االثنتين، 
لكـــن في حال عدم إجـــراء العملية فعلى األرجح لن 

تكتب لهما النجاة".
وأضافت "شعرنا أن خيارنا الوحيد هو إجراء العملية 
بالليـــزر، وتم إجراؤها علـــى الفور، ولم نشـــعر أبدًا 

بالخوف، رغم أننا كنا ندرك خطورة الموقف".
وبعد العملية، بقيت كاتي في المستشـــفى طوال 
الليل، وكان سرورها عظيمًا عندما أخبرها األطباء في 

صباح اليـــوم التالي أن قلبي كال الطفلتين ينبضان 
بشكل جيد.

ومـــع ذلك، لم تنته محنة كاتـــي عند هذا الحد، ألن 
مايسي بدأت تظهر عليها عالمات التهاب السحايا 
الفيروسي بعد الوالدة، مما دفعها إلى قضاء سبعة 
أيام في المستشـــفى، وما إن خرجت مايســـي من 
المستشـــفى ظهرت نفس األعـــراض على الطفلة 
األخرى، مما أجبرها على اإلقامة في المستشـــفى 5 

أيام أخرى.
وتمكنت الطفلتان من تجاوز هذه المحنة بشجاعة، 
لتعـــودا إلى المنـــزل، بانتظار االحتفـــال بأول عيد 

للكريسماس مع والديهما.

تينيسي/ االستقالل: 
أعدمـــت الســـلطات في والية تينيســـي األمريكية رجال أديـــن بقتل خطيبته 

السابقة بإحراقها داخل سيارتها قبل نحو 30 عاما.
وجرى إعدام لي هول )54 عاما( بواسطة الكرسي الكهربائي

وكان قد حكـــم عليه باإلعدام في عام 1992 بتهمة قتل تريســـي كروزر التي 
كانت تبلغ من العمر 22 عاما. واختار هول اإلعدام بواســـطة الصعق بالكرســـي 

الكهربائي بدال من الحقنة المميتة حسبما يسمح به القانون.
وطبقا لوثائق المحكمة فقد قام هول بســـكب البنزين على كروزر وأشعل 
فيها النار داخل ســـيارتها ليلة 16 أبريل عام 1991 في أعقاب جدل أمام 

منزل جدتها.

معجزة طبية تنقذ طفلتين توأم في بطن أمهما إعدام رجل قتل خطيبته 
السابقة بإحراقها في سيارتها

أوتاوا/ االستقالل: 
بعض األفكار البسيطة، التي تحولت إلى مكونات أساسية في حياتنا اليومية، 

من دون أن ندرك ذلك، تحمل خلفها قصصا مثيرة و »بيزنس« بالمليارات.
من بين تلك األفكار البسيطة التي تحولت لمنتج يومي مهم، كرتونة البيض، 

التي أصبحت الطريقة األساسية لحفظ البيض في المحالت الغذائية.
ووفقا لموقع »بي بي ســــي«، كان مالك صحيفة كندي، يدعى جوزيف كويل، 

وراء الفكرة، قبل أكثر من قرن.
وبدأ كويل بالتفكير بالموضوع بعدما استمع إلى نقاش حاد بين مالك فندق 

ومزارع، بسبب توصيل األخير لشحنة البيض، ونصفها مكسور داخل السلة.
وبدأ كويــــل بصنع النمــــاذج التجريبية لمنتــــج يحمي البيض من الكســــر، 
باستخدام صفحات الجريدة، حتى توصل للحل الذي نراه اليوم، وهو كرتونة 
البيض، المصنوعة مــــن الورق المقوى، التي تحتفــــظ بمكان مخصص لكل 

بيضة على حدة.
وفي عام 1919، قرر كويل بيع الصحيفة التي يملكها، والســــفر حول أميركا 

الشمالية، لبيع وترويج اختراعه الجديد، كرتونة البيض.
وكانت رســــالة كويل الرئيســــية لمزارعي البيض: »هذا االختراع سيوفر لكم 

أكثر بكثير من تكلفته«.
وبالرغــــم من االختراع الناجح، لم يســــتطع كويــــل أن يصبح غنيًا بفضل هذا 

االختراع، إذ لم يكن رجل أعمال يدير أعماله بحنكة، وفقا للموقع.
أما اليوم، تـــدر تجارة كراتين البيض 8 مليارات دوالر ســـنويا، وهي 
بارتفاع مســـتمر في األعوام األخيرة، بسبب تزايد استهالك البيض 

حول العالم.

»كرتونة البيض«.. قصة االختراع شاب يموت صعقًا أثناء لعبه على الهاتف
الذي حقق 8 مليارات دوالر

موسكو/ االستقالل: 
سقطت طفلة من نافذة شقة سكنية في روسيا بعدما دفعتها قطتها، قبل أن تنقذها 

كومة ثلج كانت في الشارع من الموت.
الطفلة التي كانت مع قطتها بجوار نافذة الشـــقة السكنية في مدينة نوفي يورنغوي 

وسط روسيا سقطت من الطابق التاسع على ارتفاع حوالي 30 مترا.
ارتدت الطفلة مالبس شـــتوية ثقيلة بينما كانت تنتظر عودة والدتها، ووضعت القطة 

في حقيبة الظهر واتجهت نحو النافذة لتنظر إلى الشارع لمتابعة عودة األم.
في هذا الوقت حاولت القطة القفز من الحقيبة، وبينما كانت تفعل ذلك، دفعت القطة 

الطفلة لتفقد األخيرة توازنها وتسقط في الشارع على كومة من الثلج.
المارة التقطوا الطفلة واتصلوا باإلسعاف وأدخلت المستشفى مصابة بكدمات.
وقال األطباء إن كومة الثلج والمالبس الشتوية أنقذت الطفلة من موت محقق.

لندن/ االستقالل: 
أعلنت الشرطة البريطانية الخميس أنه تم توجيه تهمة القتل لرجل مشتبه به في قتل 

فتى، 12 عاما، في حادث »صدم وهروب« خارج مدرسة في منطقة لندن الكبرى.
وقالت شـــرطة إســـيكس في بيان إنه تم توجيه االتهام إلى الشـــخص البالغ من العمر 
51 عاًمـــا بتهمة القتل العمد فيما يتعلق بوفاة الصبي باإلضافة إلى 10 اتهامات أخرى 
مرتبطة بإلحاق إصابات بامرأة وستة أوالد وثالث فتيات تتراوح أعمارهم بين 12 و23 عاًما.

وأضافت الشـــرطة أنه تم توجيه اتهامات إلى الرجل بالقيادة الخطيرة ما تسبب في 
الحادث في بلدة الوتن في إســـيكس على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال شرق لندن 
وكان مثل أمام المحكمة في بلدة تشيلمســـفورد أمس الجمعة. وكانت الشـــرطة قد 
ذكرت في وقت سابق أنها تبحث عن تيري جلوفر فيما يتعلق بحادث السير الذي وقع 

في 2 ديسمبر، والذي ُيعتقد أنه متعمد.

طفلة تسقط من الطابق 
التاسع بسبب قطة

يقتل طفال أمام 
مدرسته.. ويهرب


