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البيرة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي 
مس���اء أمس الجمعة، ثالثة شبان 
لمدينة  الش���مالي  المدخ���ل  على 

البيرة.
وأشارت مصادر محلية فلسطينية، 

أن ق���وات االحت���الل ق���د اعتقلت 
الدائرة  المواجهات  أثناء  الش���بان 
هن���اك ول���م تع���رف هويته���م 
بعد، موضح���ة أن ق���وات االحتالل 
قامت بنقلهم إلى معسكر بيت إيل 

للتحقيق معهم.

االحتالل يعتقل ثالثة شبان عند 
المدخل الشمالي لمدينة البيرة

»أمطار الخير« تنعش آمال 
مزارعي غزة بموسم وفير

غزة/ دعاء الحطاب:
س����عادة غامرة حطت رحالها في نف����وس المزارعين في قطاع 
غ����زة، عقب هطول كمي����ات أمطار غزيرة خ����الل األيام القليلة 

غزة/ االستقالل: 
دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أمس الجمعة، جماهير 
شعبنا للمش���اركة والواسعة في الجمعة القادمة، جمعة " الخليل عصية على 
التهويد". وقالت الهيئة خالل مؤتمرها الختامي لجمعة "فلس���طين توحدنا"، 

عشرات حاالت االختناق خالل قمع
 االحتالل مسيرة كفر قدوم األسبوعية

الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة الواسعة 
في جمعة »الخليل عصية على التهويد«

جيش االحتالل يتوقع المزيد 
من جوالت التصعيد في غزة

قلقيلية/ االستقالل: 
أصيب عش���رات المواطنين والمتضامنين األجان���ب باالختناق بالغاز 
المس���يل للدموع، أمس الجمعة، إثر قمع جيش االحتالل لمسيرة كفر 
غزة/ االستقالل: قدوم األس���بوعية المناهضة لالستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية 

أصيب عدد من المتظاهرين بالرصاص واالختناق 
بالغاز المسيل للدموع؛ جراء اعتداء قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي عص���ر الجمع���ة عل���ى المتظاهرين 

السلميين المشاركين في الجمعة ال� 84 لمسيرات 
العودة وكسر الحصار السلمية شرقي قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة ف���ي تصريح مقتضب وصل 
"االس���تقالل" بأن طواقمه���ا تعامل���ت مع خمس 

إصاب���ات مختلف���ة ج���راء اعتداء ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي على المشاركين شرقي قطاع غزة. وأفاد 

مراسلو صحيفة "االستقالل" بإطالق 
المعدني  الرص���اص  االحتالل  جنود 

اعتقال النساء.. سياسة ممنهجة تعكس فاشية االحتالل
غزة/ دعاء الحطاب:

تواصل قوات االحتالل اإلس���رائيلي اعتقاالتها المتكررة 
بحق النس���اء الفلس���طينيات »الصحافيات، الناش���طات، 

األسيرات المحررات، والطالبات األكاديميات« في مختلف 
أنح���اء مدن الضف���ة الغربي���ة المحتلة، في 
محاولة لكس���ر إرادتهن و تبديد أصواتهن 

حميد: حماس حركة عريقة وحلقة بارزة من حلقات الجهاد في فلسطين
غزة/ االستقالل: 

بارك عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد االس���المي 
في فلس���طين محمد حميد أمس الجمعة، لحركة حماس 

الذكرى ال�32 النطالقتها، والتي توافق يوم الرابع عش���ر 
من شهر ديس���مبر في كل عام، مؤكدًا أنها 
حلقة بارزة من حلقات الجهاد في فلسطين. 

الخضري: ربع مليون عاطل عن 
العمل في قطاع غزة بسبب الحصار

ر�ضوان ُيحذر االحتالل 
من اأي حماقة قد 

يرتكبها �ضد املدنيني

غزة/ االستقالل: 
قال جم����ال الخضري رئيس اللجنة الش����عبية لمواجهة الحصار 
إن ربع مليون عام����ل ُمعطل عن العمل في قطاع غزة، فيما تعمل 

اإ�شابات باعتداء االحتالل على امل�شاركني
 مب�شيــرات العــودة �شرقــي القطــاع

نيويورك / االستقالل: 
ج���ددت الجمعي���ة العامة لألمم المتح���دة أمس الجمعة 
تمدي���د والي���ة عم���ل وكالة غ���وث وتش���غيل الالجئين 

الفلسطينيين )أونروا( ثالث سنوات إضافية، تبدأ من 30 
حزيران/ يونيو 2020 إلى 30 حزيران/ يونيو 
2023 دون إخالل بأحكام الفقرة 11 من قرار 

األمم المتحدة تجدد تفويض »أونروا« حتى يونيو 2023

مزهر لـ »االستقالل«: عقد االجتماع 
الوطني »أولوية« تسبق مرسوم االنتخابات

غزة/ قاسم األغا:
أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الش����عبية لتحرير فلس����طين ماهر مزهر، 
ضرورة دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عّباس لعقد اجتماع قيادي 

قناة عربية: 50 طنًا 
من القنابل ا�ضتخدمت 

يف عملية خانيون�س

06 04

عاهل المغرب: قضية فلسطين 
أهم مصدر لقوتنا واتحادنا

الرباط/ االستقالل: 
ق���ال العاهل المغرب���ي الملك محمد الس���ادس إن »أهم مصدر 
05لقوتنا واتحادنا، وأكبر محفز لنا على بذل المزيد من الجهود، هو 

) APA images (    قو�ت �الحتالل تطلق قنابل �لغاز على �ملتظاهرين �شرق غزة �أم�س
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غزة/ االستقالل: 
دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أمس الجمعة، جماهير 
شعبنا للمشاركة الواســـعة في الجمعة القادمة، جمعة " الخليل عصية على 

التهويد".
وقالت الهيئة خالل مؤتمرها الختامي لجمعة "فلسطين توحدنا"، أن جماهير 
شعبنا "أسمعت في مخيمات العودة في غزة ورفح والوسطى صوتها الهادر أن 
فلسطين من نهرها إلى بحرها توحدنا وأن القدس ستظل عاصمتها األبدية، 
ولن تستطيع حرب التهويد وال مخططات اإلدارة االمريكية وال الصمت العربي 

أن تضرب صمود شعبنا وتشبثه وتجذره وهويته فيها".
وأضافت "جـــاءت هـــذه الجماهير للتأكيد على اســـتمرار مســـيرات العودة 
بطابعها الشعبي وبأن ذروة ســـنامها هي اإلرادة الشعبية الجمعية، التعبير 
الحـــي واألصيل عن أهدافنـــا الوطنية، وهنا نؤكد على االســـتمرار في جهود 
تطويرها وتوســـيعها وإعادة هيكليتها وتطعيمها بأشكال وأدوات نضالية 

جديدة، كخطوة البقاء جذوتها مشتعلة على امتداد أماكن تواجد شعبنا". 
وحـــذرت الهيئة "من اســـتمرار الحصـــار واإلغالق"، داعيـــًة "العالم أجمع إلى 
مســـاندة نضالنا العادل من أجل كســـر هـــذا الحصار الظالـــم وإنهاء معاناة 
القطاع، فشـــعبنا لن يقبل باستمراره وال يمكن أن يقبل المساومة أو االبتزاز أو 

المماطلة على هذا الحق".
وأوضحت أن "التطورات األخيرة والتحديات الخطيرة السياسية الماثلة أمامنا 
كشـــفت بأن الوحدة الوطنية هي مفتاح صمودنا وركيزة أساســـية لتحقيق 
االنتصار علـــى هذا العدو ومحاصرته ونزع الشـــرعية عنه، فهذه الوحدة هي 
زاد ثورتنا ومقاومتنا، ما يستوجب استمرار الضغط من أجل استئناف جهود 

إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة وفًقا لم تم االتفاق عليه وطنًيا".
ودعت الهيئة "إلى استنفار جميع الجهود الفلسطينية والعربية واإلسالمية 
والدولية من أجل استمرار الجهود من أجل الحفاظ على هوية القدس العربية 
وحفظ مقدســـاتها ودعم صمود أهلها في مواجهة محاوالت االحتالل تهويد 
المدينة وعزلها عن محيطها العربي، وطرد ســـكانها ومحاولة االنقضاض على 

الرواية الفلسطينية وتاريخها العربي".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفـــة معاريف اإلســـرائيلية، أمس 
الجمعة، إن الجيش اإلسرائيلي يتوقع اندالع 
المزيد من جـــوالت التصعيد فـــي قطاع غزة 

. وذكـــر المحلل العســـكري فـــي الصحيفة:" 
فـــي الجيش يعتقـــدون أن المزيد من جوالت 
التصعيـــد مـــع قطاع غـــزة ال تزال ســـيناريو 
محتمل في األشـــهر المقبلـــة".  وأضاف أنه 

"ال يـــزال أمام غـــزة طريق طويل وستســـتمر 
التوتـــرات األمنيـــة في األشـــهر المقبلة في 
مرافقتنا، وسوف تتصاعد وتتناقص بالوتيرة 

التي تحددها المنظمات في غزة".

قلقيلية/ االستقالل: 
والمتضامنين  المواطنيـــن  عشـــرات  أصيب 
األجانـــب باالختناق بالغاز المســـيل للدموع، 
أمس الجمعة، إثر قمع جيش االحتالل لمسيرة 
كفر قدوم األسبوعية المناهضة لالستيطان، 
والمطالبة بفتح شـــارع القرية المغلق منذ 16 

عامًا، وإحياء للذكرى الخامسة الستشهاد زياد 
أبو عين.

وأفادت مصــــادر محلية بأن جنــــود االحتالل 
اعتدوا على المشاركين في المسيرة، وأطلقوا 
الرصاص الحــــي واألعيــــرة المعدنية، إضافة 
لوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى 

إلى إصابة العشــــرات باالختناق بينهم نساء 
وأطفال.

وأشارت إلى أن جنود االحتالل استهدفوا بالرصاص 
الحي والمعدني خطوط كهرباء الضغط العالي في 
القرية، ما ينذر بقطـــع التيار الكهربائي عن القرية 

في أية لحظة.

عشرات حاالت االختناق خالل قمع
 االحتالل مسيرة كفر قدوم األسبوعية

الهيئة الوطنية تدعو 
للمشاركة الواسعة في جمعة 
»الخليل عصية على التهويد«

جيش االحتالل يتوقع المزيد من جوالت التصعيد في غزة

غزة/ قاسم األغا:
أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشــــعبية 
لتحرير فلســــطين ماهر مزهــــر، ضرورة دعوة 
رئيس السلطة الفلســــطينية محمود عّباس 
لعقــــد اجتماع قيــــادي وطنــــي عاجل يضم 
األمناء العامين للفصائل؛ لمناقشة القضايا 
الوطنــــي  بالشــــأن  المتعلقــــة  السياســــية 

الفلسطيني.
وقال مزهر في تصريح لصحيفة االســــتقالل 
أمس الجمعة: "إن األســــاس بأن يبدأ الرئيس 
عباس بالدعوة لالجتماع الوطني، ثم بعد ذلك 
يتم الحديــــث عن موضــــوع االنتخابات، من 

حيث الشفافية والنزاهة واحترام نتائجها".
وحّذر من أن إصدار المرسوم الرئاسي الخاص 
بتحديد موعــــد لعقد االنتخابــــات قبل عقد 
االجتماع الوطني من شأنه "الدخول لمتاهات 

ليس لها نهايات"، وفق تعبيره.
وأضاف: "المشــــكلة ليســــت في االنتخابات 
وصياغــــة  االنقســــام،  إنهــــاء  بــــل  فقــــط، 
لمجابهــــة االحتالل  اســــتراتيجية وطنيــــة 
والتهويديــــة،  االســــتيطانية  ومشــــاريعه 
التــــي ُتحاك ضد  التصفوية  والمخططــــات 
قضيتنــــا وشــــعبنا، وفي مقدمتهــــا صفقة 

ترمب".

وتابع: "لذلك نحن بالجبهة الشـــعبية لتحرير 
فلسطين نرى أن األولوية عقد االجتماع القيادي 
ثم يلي ذلك إصدار مرسوم االنتخابات". وأشار 
إلى أن االجتماع القيادي من شأنه مناقشة كل 
القضايا الشائكة والعالقة؛ مستدرًكا: "لكن أن 
نترك الباب لرئيس السلطة ليتخذ قرار موعد 
إصدار المرسوم، هذا ســـيدخلنا في مزيد من 
المشاكل، وسيترك المساحة للرئيس تحديد 

متى وأين وكيف". 
وشــــدد على أن الجبهة الشــــعبية ستواصل 
ما وصفه "االشــــتباك السياســــي" مع قيادة 
السلطة الفلســــطينية؛ من أجل الوصول إلى 
مطلب الــــكل الوطني أال وهــــو عقد االجتماع 

القيادي.      
ولــــم يصدر الرئيس محمود عّباس مرســــومًا 
ُيحدد فيه موعد إجراء االنتخابات )الرئاســــية 
والتشريعية(، على الرغم من تسلمه قبل نحو 
)3( أسابيع موافقة الفصائل وحركة "حماس" 
علــــى إجرائها، عبر رئيس لجنــــة االنتخابات 

ا ناصر. المركزّية َحنَّ
وأجمعت الفصائل كاّفة على موافقتها إجراء 
انتخابات تشريعية، ثّم انتخابات رئاسية في 

فترة زمنية أقصاها )3( أشهر.
واألحد الماضي، قالــــت "حماس" إنها تنتظر 

إصدار المرســــوم الرئاســــي المتعلق بإجراء 
االنتخابات، والدعوة لعقد لقاء وطني من أجل 

التوافق على آلية إجراء االنتخابات.
وخالل األســــابيع الماضيــــة، وصل وفد لجنة 
االنتخابات قطاع غزة مرات عّدة، عقد خاللها 
لقاءات مع قيادة "حماس" والفصائل؛ لتقريب 

المواقف وضمان إجرائها بشكل توافقّي.
وجرت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية عام 

2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية 
)برلمانية( عام 2006.

م�سريات العودة
في سياق آخر، شـــّدد مزهر وهو عضو الهيئة 
الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار 
مواصلـــة فعاليات المســـيرات حتى تحقيق 

أهدافها الوطنية التي انطلقت من أجلها.
وقــــال: "إن المســــيرات محطــــة نضالية من 
محطات النضال الوطني الفلســــطيني لذلك 
من الضــــروري أن تســــتمر، مــــع األخذ بعين 

االعتبار العمل نحو تطويرها وتفعيلها".
ولفــــت إلى أن األســــابيع القادمة ستشــــهد 
اجتماعــــات مكّثفة للهيئــــة الوطنية العليا 
لمســــيرات العودة لمناقشــــة كل التفاصيل 

المتعلقة بهذا الشأن.
وأوضح أن الهيئة الوطنية العليا للمسيرات 
سيّدة نفســــها وليس بمقدور أحد أن ُيملي 
عليها قراراتها، مؤكًدا أن الهيئة دائًما تتخذ 
القــــرارات انطالًقــــا من المســــؤولية الوطنّية 

واألخالقية تجاه جماهير شعبنا.
آالف  توافــــد  الجُمعــــة،  أمــــس  وعصــــر 
الفلسطينيين السلمّيين إلى مخيمات العودة 
شرقي غزة ورفح والمنطقة الوسطى؛ استجابة 
لدعــــوة الهيئــــة الوطنية العليا للمســــيرات 

المشــــاركة بـالجمعة الـ 84 للمسيرات، التي 
حملــــت عنوان: "فلســــطين توحدنا والقدس 

عاصمتنا".
فــــي المقابــــل، قمعــــت قــــوات االحتــــالل 
الســــلميين  المتظاهريــــن  "اإلســــرائيلي" 
المشــــاركين بالمسيرات بالرصاص المعدنّي 

المغّلف بالمّطاط، وقنابل الغاز الساّم.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن طواقمها 
الطبّية تعاملت مع )5( إصابات مختلفة؛ جراء 
اعتداء قوات االحتالل على المشاركين شرقي 
القطــــاع.  وخالل مؤتمرها الختامي لفعاليات 
جُمعة األمس، دعت "وطنية العودة" جماهير 
شــــعبنا للمشــــاركة الواســــعة في فعاليات 
الجمعة القادمة من مســــيرات العودة، التي 

ترفع شعار: "الخليل عصية على التهويد".
كمــــا جــــّددت التأكيد على اســــتمرار الطابع 
الشعبي والسلمي للمسيرات، التي انطلقت 

للمطالبة بعودة الالجئين وكسر حصار غزة.
وأســــفرت اعتداءات قوات االحتالل بشــــكل 
متعّمد على المســــيرات منذ انطالقها بـ 30 
مــــارس )آذار( 2018، عن ارتقــــاء أكثر )320( 
شــــهيد، وإصابة أكثر مــــن )17( ألًفا آخرين 
بجراح متفاوتــــة، وفق أحدث إحصائية لوزارة 

الصحة.

مزهر لـ »االستقالل«: عقد االجتماع الوطني »أولوية« تسبق مرسوم االنتخابات
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وكانت قوات االحتالل، قــــد أعادت اعتقال 
األســــيرة المحررة بشــــرى الطويل، األربعاء 
الماضي، عقب دهم منزل عائلتها في حي 
أم الشــــرايط بمدينة البيرة )وســــط الضفة 

الغربية(.
كما اعتقلت الطالبة شــــذى ماجد حســــن، 
من جامعة بيرزيت، ورئيسة مؤتمر مجلس 
الطلبة، عقب اقتحام منزل عائلتها في حي 
عيــــن مصبــــاح بمدينة رام اللــــه، أول أمس 

الخميس .
وتعتقل سلطات االحتالل في سجونها 42 
أسيرة فلسطينية، من أصل قرابة الـ 5500 
معتقل، بينهم 230 طفــــالاً و450 معتقالاً 

ا. إدارياً
وأّكدت هيئة شــــؤون األســــرى والمحررين، 
األســــيرات  بــــأن  الخميــــس،  أمــــس  أول 
الفلســــطينيات فــــي معتقــــل “الدامون” 
يعانين من أوضاع معيشــــية صعبة، أبرزها 
انعــــدام الخصوصيــــة وسياســــة اإلهمال 

الطّبي.
هو�س �أمني 

رئيس هيئة شــــؤون االســــرى والمحررين 
قدري أبو بكر، أكد أن المرأة الفلسطينية في 

مختلف أماكن تواجدها بالقدس ، والضفة 
الغربيــــة، وقطاع غــــزة" محط اســــتهداف 
االحتالل االسرائيلي بشكٍل مستمر، مشددًا 
على أن االحتــــالل في اآلونــــة األخيرة بات 

يستهدف النساء بشكل جنوني. 
وأوضح أبو بكر لـ" االستقالل"، أن استهداف 
بشكل  واعتقالهن  الفلســــطينيات  النساء 
متكرر يعكس حالة الهــــوس األمني التي 
يعيشــــها جيش االحتالل، خاصــــه بعدما 
أدرك مــــدى أهميــــة وجودها في الســــاحة 
الفلســــطينية و فعاليتهــــا فــــي النضــــال 

والجهاد. 
وبيــــن أن حالــــة الهــــوس األمنــــي دفعت 
االحتــــالل لتصعيد عمليــــات االعتقال في 
صفوف النساء بشكل جنوني خالل الفترة 
الماضيــــة، مشــــيرًا الى أن عدد االســــيرات 
بلغ  االحتالل  الفلســــطينيات في ســــجون 
)42( أسيرة، فيما يعتقل ثالث نساء تحت 
بند االعتقال االداري، دون توجيه أي تهمه 

إليهن.
ونوه إلى أنه منذ وجود االحتالل ُســــجلت ما 
يزيد عن 16 ألف حالة اعتقال بحق نســــاء 
فلسطينيات، الفتًا إلى أن االحتالل يمارس 

العنف واالعتداء بشــــكل يومي ضد النساء 
حتــــى في لحظــــة اعتقالهن بإطــــالق النار 
مباشــــرة عليهن على الحواجز من مســــافة 
صفر متعمدًا إصابتهن بإعاقة باستهداف 

الجزء السفلي من الجسم. 
 وبيــــن أن االســــيرات القابعات في ســــجن 
الديمون، يعشــــن ظروفا معيشــــية صعبة 
للغايــــة، ويتعرضــــن لضغوطات شــــديدة 
"الكنتينــــا"، والمماطلة  كالتقليل من مواد 
فــــي تلبيــــة مطالبهن كعدم احضــــار مواد 
للعمــــل اليــــدوي أو الكتــــب أو منعهن من 
إكمال دراســــتهن و حرمانهــــن من زيارات 

ذويهن، إضافة النتهاك خصوصياتهن. 

حمالت �عتقال و��سعة 
وبدورها، ترى الناطقة باســــم مركز أســــرى 
فلســــطين للدراســــات، أمينــــة الطويل، أن 
تكــــرار قــــوات االحتــــالل اعتقال النســــاء 
الفلســــطينيات بالضفة الغربيــــة المحتلة 
دون تهم تذكر، مع ممارســــة شــــتى أنواع 
التعذيب واالهمال الطبــــي بحقهن، تأتي 
في ســــياق الهوس االمني الذي يعيشــــه 

االحتالل االسرائيلي. 
وبينت الطويل لـ"االســــتقالل"، أن االحتالل 

اعتقال واسعة  االسرائيلي يشــــن حمالت 
ومتكررة في صفوف النساء الفلسطينيات 
الصحافيات  تســــتهدف  الغربية،  بالضفة 
والناشطات واالسيرات المحررات و الطالبات 
االكاديميــــات، فــــي محاولة لــــوأد و تبديد 

أصواتهن المناهضة لجرائم االحتالل. 
واشــــارت إلى أن هنــــاك دعوات شــــبابية 
مناهضــــة لحركة التوســــيع االســــتيطاني 
الكبيــــرة بالضفــــة، وحراكًا داعمــــًا لقضية 
االســــرى، لذا االحتالل يحاول أن يحبط تلك 
التحــــركات في بدايتها مــــن خالل اعتقال 

الشخصيات البارزة.
وأوضحت أن المركز ُيســــجل شهريًا ما بين 
) 15-20( حالة اعتقال في صفوف النساء، 
بعضهن يتم االفراج عنهن، وأخريات يتم 
عرضهــــن للمحاكم و تقديــــم لوائح اتهام 

بحقهن و اصدار أحكام جائرة ضدهن. 
 ولفتت الــــى أن االعتقــــاالت األخيرة بحق 
النســــاء جاءت بناء على هواجس أمنية، أي 
ال يوجــــد قوائــــم اتهــــام لديانتهن، فيتم 
تحويلهــــن إلــــى االعتقــــال االداري، كمــــا 
يحــــدث االن مع الصحفية بشــــرى الطويل 
والطالبة الجامعية شــــذى حســــن الذي تم 

تمديد توقيفهن لمدة ٧٢ ســــاعة من أجل 
إعطائهن حكمًا باالعتقال االداري أو االفراج 

عنهن.
 وبينــــت أن االحتــــالل يســــتهدف بعض 
النســــاء باالعتقــــال المتكرر مثل " بشــــرى 
الطويل" التي تعتقــــل حاليًا للمرة الثالثة، 
مبينــــة أن الطويل اعتقلــــت ألول مرة وهي 
قاصــــر )17 عامــــًا( واالعتقــــال الثاني كان 
دون أي تهمة فهي من عائلة مســــتهدفة 
باالعتقاالت، فوالدتها أسيرة محررة ووالدها 

يتعرض لالعتقال بشكل مستمر.
وشــــددت على أن اســــتهداف النســــاء ال 
يتوقف عند اعتقالهن، بل يمتد ليشــــمل 
اســــتهداف أفراد أسرهن، فهناك أسيرات 
داخل سجون االحتالل تم اعتقال ابنائهن 
وأزواجهــــن، كمــــا يســــتهدف بعضهــــن 
اعتقالهــــن،  أثنــــاء  منازلهــــن  بمداهمــــه 
واصابتهــــن بإصابــــات خطيــــرة و نجاتهن 
مــــن المــــوت بأعجوبة كـ" االســــيرة اســــراء 
الجعابيــــص"، واصفــــة ذلــــك باالنتهــــاك 
الصارخ لكافة القوانيــــن واالعراف الدولية 
التــــي تنص علــــى حماية المرأة و االســــير 

الفلسطيني.

غزة/ االستقالل: 
بارك عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة الجهاد 
االسالمي في فلســـطين محمد حميد أمس الجمعة، 
لحركة حمـــاس الذكـــرى الـ32 النطالقتهـــا، والتي 
توافق يوم الرابع عشـــر من شـــهر ديسمبر في كل 
عـــام، مؤكدًا أنها حلقة بـــارزة من حلقات الجهاد في 

فلسطين.
وقال حميد فـــي تصريح صحفي: "فـــي هذه األيام 
تمر ذكرى ميالد حلقة بارزة من حلقات الجهاد تلقى 
تأييد جمهوٍر كبير من شعبنا الفلسطيني، وقد آثرت 
أن تعنون نفسها بالمقاومة اإلسالمية، فكانت حركة 

المقاومة اإلسالمية حماس".
ا للتطور رغم  ا فريداً وأضـــاف: "المقاومة تمثل نموذجاً
الحصار المفروض عليها منذ ســـنوات.. لطالما كانت 
مسيرة الجهاد ممتدة على ثرى هذه األرض المباركة، 
وكان عضد الجهاد فيها حلقًا مترابطة دونما انحالل، 

ارتباٌط تفرضه طهارة البندقية وأخوة الدماء".

وتابع حميد: "هي الحركة التي استشـــهد مؤسسها 
وكبـــار قادتهـــا، فحظيت مـــن البركة مـــا تحظى به 
الحركة التي يستشـــهد أمينها العام، فكانت دماء 

الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي 
ا تنمو به  ومن قبلهم إبراهيم المقادمة وغيرهم وقوداً

هذه الحركة العريقة في أوساط المجتمع".
ا  وأكد أن "كتائب القســـام التي لقنت االحتالل درساً
لن ينساه في حروب ثالث وجوالت تصعيدية أخرى 
ا إلى جنب مع أخوتهم في ســـرايا القدس وقوى  جنباً
ا نعتز به  ا وإســـالمياً المقاومة، تشـــكل إنجـــازًا وطنياً
ونباهي بـــه، ونحن على يقين أنهـــا تعد في الخفاء 

ما يقلق راحة هذا االحتالل كما دأبنا عليها دائمًا".
وذكر أن "المقاومة بفلسطين عامة وقطاع غزة خاصة 
مثلـــت أنموذج التطـــور الفريد رغم ســـنين الحصار 
الطويلـــة المفروضة عليها وعلى أبناء شـــعبنا بغزة 
الذي تجرع ويالت التضييق والخناق مشكال حاضنة 
المقاومـــة ودرعها الحصين وشـــجرتها التي أنبتت 
أبناءها الثائرين المقاومين من أبناء ســـرايا القدس 
والقســـام، والذين أكدوا على إخوة الدم والسالح في 

مواطن كثيرة اختلطت فيها مهجهم وأرواحهم".

تأخذ منحنى التصاعد المستمر بالضفة 

اعتقال النساء.. سياسة ممنهجة تعكس فاشية االحتالل
غزة/ دعاء �حلطاب:

تو��سل قو�ت �الحتالل �الإ�سر�ئيلي �عتقاالتها 
�ملتكررة بحق �لن�ساء �لفل�سطينيات »�ل�سحافيات، 

�لنا�سطات، �الأ�سري�ت �ملحرر�ت، و�لطالبات 
�الأكادمييات« يف خمتلف �أنحاء مدن �ل�سفة 

�لغربية �ملحتلة، يف حماولة لك�سر �إر�دتهن و تبديد 
�أ�سو�تهن �ملناه�سة جلر�ئمه �مل�ستمرة بحق �أبناء 

�ل�سعب �لفل�سطيني، و�لر�ف�سة للتو�سع �ال�ستيطاين 
�لكبري يف �الآونة �الأخرية.  و�أكد خمت�سان يف �سوؤون 
�الأ�سرى، �أن تكر�ر �سلطات �الحتالل �عتقال �لن�ساء 

�لفل�سطينيات بال�سفة �لغربية �ملحتلة دون تهم 
تذكر، مع ممار�سة �ستى �أنو�ع �لتعذيب و�الإهمال 

�لطبي بحقهن،  يعك�س حالة �لهو�س �الأمني �لذي 
يعي�سه جي�س �الحتالل. 

حميد: حماس حركة عريقة وحلقة بارزة من حلقات الجهاد في فلسطين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى قرابة الـ 45 ألف مصٍل، أمس صالة الجمعة، في رحاب المســـجد األقصى 
المبـــارك بمدينـــة القدس المحتلة، رغم إجراءات ُمشـــددة اتخذتها شـــرطة 

االحتالل.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، بأن المصلين بدأوا بالتوافد إلى 
المســـجد األقصى منذ ساعات الصباح الباكر. منوهة إلى أن االحتالل شدد من 

إجراءاته العسكرية عند بوابات المسجد.
يشـــار إلى أن قوات االحتالل نشرت عناصرها في الشـــوارع المحيطة بالبلدة 
القديمـــة في القـــدس، ومنعت وصول الشـــبان إلى المســـجد األقصى، بعد 

تفتيشهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.
وتمنع قوات االحتالل الشبان والمواطنين من خارج مدينة القدس المحتلة من 
الوصول الى االقصى. وعادة ما تتذرع بـ "حجج وأســـباب أمنية" لعدم السماح 
لســـكان الضفة الغربية من الدخول للقدس والصالة في األقصى، ورغم ذلك 

ينجح المئات من الشبان بالوصول.

45 ألفًا يصلون الجمعة 
في رحاب األقصى
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غزة/ االستقالل: 
اللجنة  رئيس  الخضــــري  قال جمال 
ربع  إن  الحصار  لمواجهة  الشــــعبية 
مليون عامل ُمعطــــل عن العمل في 
قطــــاع غــــزة، فيما تعمــــل المصانع 
اإلنتاجية،  طاقتهــــا  مــــن  بـــــ٪20 
بســــبب الحصار اإلسرائيلي واإلغالق 
وتقييد حركة االســــتيراد والتصدير 

واالعتداءات المتواصلة.
وأكد الخضري فــــي تصريح صحفي 
أن  الجمعــــة،  أمــــس  عنــــه،  صــــدر 
الحصار الممتد للعام الثالث عشــــر 
على التوالي، ونتائجــــه على الوضع 
االقتصادي، أصــــاب الحياة التجارية 
المقــــاوالت  وقطــــاع  والصناعيــــة 
بالشــــلل،  واألعمــــال بشــــكل عــــام 
وأوقــــف قرابة 80٪ من المنشــــآت 
االقتصادية عن العمل، حيث تعتبر 

بحكم المغلقة.
وأشــــار إلــــى أن ذلك قلص بشــــكل 
متصاعد أعداد العاملين، وأغلق الباب 
بشــــكل شــــبه تام على توفر فرص 
عمــــل جديدة، مما رفــــع عدد العمال 
المعطلين عن العمل إلى ربع مليون 

عامل تقريبا.
وبين أن غيــــاب حلول عملية واقعية 
تنهي حالــــة الحصــــار الخانق الذي 
يحــــول دون تطور وعمل المنشــــآت 
االقتصادية خاصــــة المصانع، التي 
بســــبب الحصار وقلة الدخــــل، أدى 

لضعف شــــديد في القوة الشرائية، 
إلى جانب منع االحتالل اإلســــرائيلي 
العديــــد مــــن مــــواد الخــــام الالزمة 
للصناعــــة، ما قلص عجلة اإلنتاج في 
القطاع الصناعي بشــــكل عام إلى ما 

يقارب 20٪ من طاقته اإلنتاجية”.
وقــــال »نقترب من الدخول في العام 
2020 والتي حذرت عدة مؤسســــات 
دوليــــة وأمميــــة منه أنه ســــيكون 
األقسى بســــبب الحصار، وقد تصبح 
غزة خاللــــه غير قابلة للحيــــاة، طبقًا 
للمعاييــــر المطلوبــــة فــــي مجاالت 

المياه  الخدمــــات  وتوفــــر  الصحــــة 
والكهرباء وإيجاد فرص العمل«.

المؤسسات  أن  وشدد الخضري على 
الدوليــــة واألممية تعمــــل في اتجاه 
واحد تقريبا، من خالل رصد ومتابعه 
الحالــــة اإلنســــانية واالقتصاديــــة، 
وإصــــدار التقاريــــر والتحذيرات مما 
هو أســــوأ، وال تقوم بأي دور حقيقي 
وملمــــوس فــــي عــــالج المشــــكالت 
اإلنســــانية التــــي أصبحــــت تخنق 
غــــزة وتضاعف المعاناة اإلنســــانية 
يعيشــــون  فلســــطيني  لمليونــــي 

فيها في ظــــروف غاية في الصعوبة 
والتعقيد.

ووجه  نداء لكل المؤسسات الدولية 
واإلســــالمية  والعربيــــة  واألمميــــة 
بضرورة توجيه دعــــم عاجل وخاص 

إلنقاذ الحالة اإلنسانية المتدهورة.
وطالــــب الخضري المجتمــــع الدولي 
بإلزام االحتالل اإلســــرائيلي على رفع 
الحصار غير القانوني الذي يتناقض 
مع مبادئ القانــــون الدولي واتفاقية 
العالمي  واإلعــــالن  الرابعــــة  جنيف 

لحقوق اإلنسان.

شرم الشيخ/ االستقالل: 
وصل رئيس الســــلطة محمود عباس  أمس الجمعة إلى مدينة شــــرم 
الشــــيخ المصرية، في زيارة رســــمية، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح 
السيســــي؛ للمشــــاركة في أعمال منتدى شـــــباب العالم في نسخته 

الثالثة.
وأفادت وكالة »وفا« الرســــمية بأن وزيــــر التعليم العالي المصري خالد 
عبد الغفار، وســــفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة 
العربيــــة دياب اللوح، وقنصل عام فلســــطين باإلســــكندرية حســــام 

الدباس، كانوا في استقبال الرئيس بمطار شرم الشيخ الدولي.
وقال الســــفير اللوح إنه من المقرر أن يعقد الرئيس جلســــة مباحثات 
مع نظيره المصري على هامــــش أعمال المنتدى، لبحث آخر التطورات 
الحاصلــــة على الصعيــــد الفلســــطيني، خاصة التوجه الجــــاد إلجراء 
االنتخابات التشريعية والرئاسية باعتبارها مطلبا واستحقاقا أساسيا 

لتمكين الوضع الفلسطيني الداخلي.
وأشــــار إلى حرص رئيس الســــلطة علــــى تلبية دعــــوة أخيه الرئيس 
السيســــي بالمشــــاركة للعام الثالث على التوالي في منتدى شــــباب 
العالم، إيمانا بأهمية هذا الحدث على المستوى الدولي والذي يّكرس 
دور جمهورية مصر العربية كدولة محورية وذات تأثير اســــتراتيجي 

بعيد المدى«.
وتنطلق أعمال المنتدى اليوم الســــبت بحضور 5 آالف شــــاب يمثلون 
مختلف دول العالم، لمناقشــــة آفاق التنمية المستدامة في إفريقيا، 
والتحديات التي تواجه العمل اإلبداعي في عصر التكنولوجيا، إضافة 
إلى قطاع الطاقة بين دول المتوســــط وغيرها من القضايا، وســــيضم 
المنتدى هــــذا العام نحو 40 شــــركة عاملة في مجال ريــــادة األعمال 

والتكنولوجيا الحديثة.
ورافــــق الرئيس كل من: عضو اللجنة المركزيــــة لحركة »فتح«، رئيس 
هيئة الشــــؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وعضو اللجنة المركزية 

لحركة »فتح«، المفوض العام للعالقات الدولية للحركة روحي فتوح.

عباس يصل شرم الشيخ 
للمشاركة بمنتدى شباب العالم

الخضري: ربع مليون عاطل عن العمل في قطاع غزة بسبب الحصار

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادق مركز حزب الليكود اإلسرائيلي الليلة قبل الماضية، 
علـــى إجراء انتخابـــات تمهيدية على رئاســـة الحزب في 
الســـادس والعشـــرين من الشـــهر الجاري. وينافس على 
رئاسة الحزب إلى جانب الرئيس الحالي بنيامين نتنياهو، 
النائب جدعون ساعر، إذ طلب األخير إجراء انتخابات داخلية 
على رئاسة الحزب، بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتالف 
حكومي من ناحية، وتوجيه الئحة اتهام بالفساد ضده من 

ناحية أخرى. وقال نتنياهو عقب المصادقة على االنتخابات 
الداخلية، إن »الليكود حزب ديمقراطي، ويجب منح أعضائه 
حق انتخاب الشخصية التي ستقودها«، معربا في الوقت 

ذاته عن »يقينه في الحصول على ثقة منتسبي الحزب«.
وتأتي االنتخابات التمهيديــــة داخل حزب »الليكود« في ظل 
فشل جميع األحزاب اإلســــرائيلية، بتشكيل ائتالف حكومي 
للمرة الثانية علــــى التوالي، ما أدى إلى اللجــــوء إلى انتخابات 
ثالثة في أقل من عام، وجرى تحديدها في آذار/ مارس المقبل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال زعيـــم حـــزب »أزرق أبيض« بينـــي غانتس »إننا 
ســـندرس اقتراًحا يتضمن الموافقـــة على العفو عن 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي زعيم حزب الليكود بنيامين 

نتنياهو، مقابل اعتزال الحياة السياسية«.
ونقلـــت صحيفـــة يديعـــوت أحرونـــوت العبرية عن 
غانتس قوله: »ال نريد أن نرى رئيس حكومة آخر يدخل 

السجن«.

كما حمل نفســـه جزءًا من المســـؤولية فـــي الذهاب 
النتخابات ثالثة في أقل من عام بالقول: »لم ننجح في 

إخراج الدولة من الوحل«.
وكان أفيغدور ليبرمان رئيس حزب »إســـرائيل بيتنا« 
قد تقدم باقتراح قال فيه: »ســـأدعم عفو عن نتنياهو 

إن هو قرر اعتزال الحياة السياسة«.
وقـــال: »ال أحد يريد رؤية رئيس حكومة في الســـجن، 
لكن كل العب كرة قدم عليه معرفة متى يعلق حذاءه«.

غانتس: ندرس اقتراحًا 
للعفو عن نتنياهو بشرط

المصادقة على إجراء انتخابات 
داخلية لرئاسة »الليكود«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
رحبــــت دولة االحتــــالل، أمس الجمعــــة، بفوز 
المحافظ بوريس  البريطانــــي  الــــوزراء  رئيس 
جونســــون في االنتخابات التشــــريعية التي 
جــــرت الخميس، معتبرة ذلــــك "نقطة تحول" 
في "الكفاح" ضد الكراهية ومعاداة الســــامية 

و"نصرًا للقيم".
وهنأ وزيـــر خارجيـــة االحتالل يســـرائيل كاتس، 
بوريس جونســـون. وقال "إنه ليس نصرًا سياســـيًا 

فحســـب بل هو نصر للقيم والتاريـــخ البريطاني". 
وأضاف "هذه نقطة تحـــول مهمة في الكفاح ضد 

الكراهية".
ومن دون أن يســـمي أي شـــخصية بريطانية، أشار 
كاتـــس الى أن "شـــبح معاداة الســـامية خيم على 
الحملة االنتخابية، لكن الشـــعب البريطاني صوت 

بأغلبية ساحقة ضدها".
مـــن جهته قال رئيـــس الوزراء بنياميـــن نتنياهو 
"أهنئ صديقي بوريس جونســـون علـــى انتصاره 

التاريخي في االنتخابات البريطانية"، مؤكدًا أن "هذا 
يوم عظيم بالنسبة للشـــعب البريطاني وللصداقة 

بين البلدين".
وفـــاز المحافظون بقيـــادة بوريس جونســـون في 
االنتخابات التشـــريعية التي جـــرت الخميس في 
بريطانيا على حـــزب العّمال الذي يتزعمه جيريمي 
كوربـــن الذي واجه اتهامات بالتعاطف مع جماعات 
إرهابية محظورة والفشـــل في التصـــّدي لمعاداة 

السامية داخل حزبه.

غزة/ االستقالل: 
وجه القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان في الجمعة الرابعة والثمانين لمسيرات 
العودة وكســـر الحصار، التحية ألبناء شعبنا الذين خرجوا في هذه الجمعة ليؤكدوا على 
وحدة الشـــعب الفلسطيني في الداخل والخارج وأن الوحدة هي فريضة شرعية وضرورة 
وطنيـــة. وأكد رضـــوان، أن الجماهير خرجـــت للتأكيد على أن القدس كانت وســـتبقى 
العاصمة األبدية الواحدة الموحدة لفلســـطين فهي الماضي والحاضر والمستقبل وإن 

االحتالل وقرارات ترامب إلى زوال.
وأضاف رضوان، » ســـتبقى القدس وفلســـطين القضية المركزية ولـــن يفلح االحتالل 

والمطبعون في كي وعي األمة ألن القدس واألقصى عقيدة في ضمير األمة وشعوبها«.
وفي ذكرى انطالقة حركة حماس الثانية والثالثين، أكد رضوان،  على تمســـك حماس 
بالثوابت الوطنية وخيار المقاومة بكافة أشكالها والوحدة الوطنية حتى تحرير فلسطين 

كل فلسطين.
وحذر القيادي في حماس، االحتالل من أي حماقة قد يرتكبها ضد المدنيين وســـتبقى 

المقاومة هي السيف والدرع الحصين لشعبنا ومسيراتنا.
وأكد رضوان، على اســـتمرار المسيرات بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق 

أهدافها، موجهًا التحية إلى أرواح شهدائنا األبرار وجرحانا البواسل ومعتقلينا األبطال.

رضوان ُيحذر االحتالل من أي 
حماقة قد يرتكبها ضد المدنيين

»إسرائيل« تعتبر فوز جونسون »نقطة تحول« في مكافحة معاداة السامية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أظهـــرت نتائج اســـتطالع جديـــد أجرته 
صحيفة "إســـرائيل هيوم" العبرية، تفوق 
حـــزب "أزرق أبيـــض" فـــي حـــال أجريت 

انتخابات ثالثة في "إسرائيل".
ووفق االســـتطالع الذي أجرته الصحيفة، 
فإنه لـــو جرت انتخابات اليوم ســـيحصل 
حـــزب "أزرق أبيـــض" علـــى 37 مقعـــدًا، 

الليكود 31، القائمة المشتركة 14، شاس 
8، "إســـرائيل" بيتنا 8، يهـــدوت هتوراة 
7، العمل-جســـر 6، اليميـــن الجديـــد 5، 

المعسكر الديمقراطي 4.

استطالع: »أزرق أبيض« األقرب لتشكيل الحكومة بعد االنتخابات الثالثة
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رام الله/ االستقالل: 
قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين 
في الضفة الغربية: إن أجهزة أمن السلطة 
ارتكبـــت 312 انتهاًكا لحقوق اإلنســـان 

خالل تشرين اآلِخر/نوفمبر المنصرم.
وأضافـــت اللجنة في تقريرها الشـــهري 
أن أجهزة الســـلطة في الضفة مارســـت 
في تشـــرين اآلِخر المنصـــرم صنوًفا من 
االعتداء علـــى الحريات العامة والحق في 
التجمع السلمي، وممارسة االعتقال على 
خلفية سياســـية، والتوقيـــف على ذمة 
القاسية  والمعاملة  والتعذيب  المحافظ، 
والحاّطة من الكرامة داخل مراكز االعتقال 

والتوقيف.
وشـــملت انتهـــاكات األجهـــزة األمنية 
االعتداء على األسرى المحررين المطالبين 
التحشـــيد  عبـــر  الماليـــة  بحقوقهـــم 
والتجييش اإلعالمي ضدهم باســـتخدام 
األكاذيب، ثم فـــّض االعتصام واالعتداء 
والمضربين  المعتصمين  المحررين  على 
واعتقالهم ونقلهم بالقوة لمنطقة أخرى 

في رام الله.
وقالـــت اللجنـــة: إن األجهـــزة األمنيـــة 
اســـتمرت في مالحقة طـــالب الجامعات 
ونشـــطاء العمـــل الطالبي، وفـــي إحدى 

الحـــاالت تعـــرض الطالب فـــي جامعة 
بيرزيت عاهد آل دباس للســـحل قبل أن 
يختطفه عناصر جهاز المخابرات العامة 
من وســـط بلدة نوبـــا في الخليـــل، كما 
تعـــرض خالل رحلـــة االختطاف للضرب 
القاسي، على خلفية  والتحقيق  والشتم 

إشكاالت ونشـــاطات طالبية حدثت في 
الجامعة مؤخًرا.

وفـــي حالة أخرى، اقتحمت قوة كبيرة من 
المخابـــرات العامة منازل عدد من طالبات 
الكتلة اإلســـالمية في جامعـــة الخليل، 
وفتشـــتها، وصادرت أجهزة حواســـيب 

وجواالت خاصة بالطالبات.
وبينـــت لجنـــة األهالي فـــي تقريرها 
باألرقام أن أجهزة السلطة الفلسطينية 
المواطنين،  انتهاًكا بحق  ارتكبت 312 
توزعت كاآلتـــي: 44 حالة اعتقال، و43 
حالة استدعاء، و141 حالة احتجاز، و21 

عمليـــة مداهمة لمنـــازل وأماكن عمل، 
وحالتـــا اختطاف على ذمـــة المحافظ، 
للممتلـــكات،  مصـــادرة  حـــاالت  و10 
وحالتان لم تلتزم فيها األجهزة األمنية 
بقرار اإلفراج عن معتقلين سياســـيين، 
و3 حاالت أجبر فيهـــا المعتقلون على 
إعـــالن إضرابهـــم عن الطعام بســـبب 
ظـــروف االعتقـــال، و10 حـــاالت قمـــع 
حريات، وحالتا تدهور صحي لمعتقلين 
سياســـيين بســـبب ظـــروف االعتقال 
وســـوء المعاملة والتعذيب، و20 حالة 
محاكمات تعسفية، فضال عن 14 حالة 

اعتداء وتعذيب وانتهاكات أخرى.
وطالت انتهاكات الســـلطة الفلسطينية 
ا  53 أســـيًرا محرًرا، و47 معتقاًل سياســـّيً
ســـابًقا، وبلغت انتهاكات الســـلطة 49 
انتهاًكا بحـــق طلبة جامعـــات، و2 بحق 
صحفيين، و30 بحق ناشـــط شـــبابي أو 
حقوقي، و12 بحـــق موظفين، و15 بحق 
تجـــار، و4 بحـــق مهندســـين، و9 بحـــق 

معلمين ومدراء وأكاديميين. 
ووفــــق التقريــــر، فقد شــــكلت محافظة 
الخليــــل األعلى على صعيــــد انتهاكات 
الســــلطة بواقع 108 انتهــــاكات، تالها 

محافظة رام الله بواقع 50 انتهاًكا.

تقرير: 312 انتهاكًا ألجهزة السلطة خالل نوفمبر الماضي

الرباط/ االستقالل: 
قـــال العاهل المغربي الملك محمد الســـادس إن 
"أهـــم مصدر لقوتنا واتحادنا، وأكبر محفز لنا على 
بذل المزيد من الجهود، هو إيماننا الثابت بعدالة 

قضيتنا األولى، قضية القدس وفلسطين".
جاء ذلك في رســـالة وجهها إلى المشاركين في 
االحتفالية المقامة في العاصمة المغربية الرباط، 
بمناســـبة مرور نصف قـــرن على إنشـــاء منظمة 
التعـــاون اإلســـالمي، والتي تالها وزير الشـــؤون 
الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين 

بالخارج ناصر بوريطة.
وبين: "ال يخفى عليكـــم أن إحداث هذه المنظمة 
كان بمبـــادرة الملـــك الحســـن الثانـــي، ومباركة 
شـــقيقيه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، 

والملك الحســـين بن طالل، بقرار صادر عن القمة 
التاريخية التـــي تشـــكلت بالرباط بــــ25 أيلول/

ســـبتمبر 1969، على إثر الجريمة النكراء إلحراق 
المسجد األقصى المبارك".

وتابـــع: "منذ ذلك الوقت، أصبح هـــذا التاريخ رمزا 
لجمع شـــمل األمة اإلســـالمية، تحـــت مظلة هذه 
المنظمة، التي تعبر عن صوت العالم اإلســـالمي 
وضميره الحي، ال ســـيما فيما يتعلـــق بالقضية 
المركزية، الراســـخة في ذاكرة ووجـــدان وحاضر 
ومســـتقبل األمة اإلســـالمية، قضية فلســـطين 
العادلة والقدس الشـــريف، أولى القبلتين وثالث 

الحرمين".
وجـــدد العاهل المغربي التـــزام "المغرب الدائم، 
ملكًا وحكومة وشعبا، بالدفاع عن القدس الشريف 

وفلســـطين، على مختلف األصعدة، السياســـية 
والدبلوماســـية والقانونيـــة والميدانيـــة، لصون 
الحقوق المشـــروعة للشعب الفلســـطيني، ذلك 
أن ســـعينا الدؤوب من أجل إيجـــاد حل للقضية 
الفلســـطينية، وقضية القـــدس، نابع من قناعتنا 
الراسخة بأن الســـالم في منطقة الشرق األوسط، 
يمر حتمًا عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، 

على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
ودعا "المجتمع الدولي لالنخـــراط الجاد في بلورة 
خارطـــة طريق جديدة، تمكن مـــن تطبيق قرارات 
الشـــرعية الدوليـــة، واتفاقات الســـالم المبرمة، 
وإيجاد حلـــول عملية للوضع المتأزم في الشـــرق 
األوســـط، من أجل إنهـــاء االحتالل اإلســـرائيلي 
لألراضي الفلســـطينية، وفق جدول زمني محدد، 

وفـــي إطار حل الدولتين، بتطابـــق تام مع قرارات 
الشـــرعية الدوليـــة ذات الصلة، ومبادرة الســـالم 

العربية".
وتابع: "مـــا فتئنا نعمل كرئيـــس للجنة القدس، 
علـــى نهج مقاربـــة تزاوج بين العمل السياســـي 
الرصيـــن، والمســـاعي الدبلوماســـية، الهادفـــة 
لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة، والعمل 
الميداني الملموس، من خالل مشـــاريع ميدانية، 
تشـــرف على إنجازهـــا وكالة بيت مـــال القدس 
الشريف، لمساندة المقدسيين، ودعم صمودهم 
ضد سياســـات التهويـــد الممنهجـــة، الهادفة 
لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي 
للمدينة المقدسة، ومواكبة أولويات المقدسيين 

واحتياجاتهم المتجددة".

عاهل المغرب: قضية فلسطين أهم مصدر لقوتنا واتحادنا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدان الدكتور حنا عيســـى، أمين عام الهيئة االسالمية المسيحية، أمس الجمعة، منع سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي مســـيحيي غزة من زيارة االماكن المقدســـة بالضفة الغربية، معتبرًا ذلك 
انتهاكا جســـيما لحرية التنقل والعبادة الواردتين في االعالن العالمي لحقوق االنسان لسنة 

1948م.
وقال عيســــى في تصريح صحفي تلقت "االســــتقالل" نسخة عنه: إن إسرائيل 
تنتهــــك بأفعالها هذه اتفاقيــــة جنيف الرابعة لعــــام 1949 الخاصة بحماية 
الســــكان المدنيين ، وتنتهك البروتوكــــول األول الملحق باتفاقيات جنيف بما 
يتعلــــق بحرية العبادة ، ألن إســــرائيل تمنع المؤمنين مــــن الوصول إلى أماكن 

عبادتهم بحجج وذرائع واهية.
وشـــدد على أنه يجب على دولة االحتالل حســـب القانون الدولي اإلنســـاني أن تسهل وصول 

المؤمنين إلى بيوت العبادة.
وأضاف عيســـى: ' نحن كمسيحيين فلسطينيين نؤكد على حقنا في ممارسة عباداتنا كباقي 
الشعوب التي تمارس طقوســـها الدينية بحرية استنادًا إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

لسنة 1948'.

حنا عيسى يدين منع االحتالل مسيحيي 
غزة من زيارة األماكن المقدسة القدس المحتلة/ االستقالل: 

قـــررت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي، منع 
مســـيحيي قطاع غزة مـــن زيـــارة بيت لحم 

والقدس لالحتفال بعيد الميالد هذا العام.
وقالـــت متحدثـــة باســـم مكتـــب االتصال 
العسكري اإلســـرائيلي مع الفلسطينيين، إن 
مســـيحيي غزة يمكنهـــم الحصول على إذن 

بالســـفر للخـــارج لكن لن يســـمح ألي منهم 
بدخول "إســـرائيل" والضفة الغربية المحتلة 
حيث يوجد الكثير من المواقع المقدسة لدى 

المسيحيين.
وأوضحت المتحدثة، أنه بناء على "توجيهات 
أمنية" سُيسمح لســـكان غزة بالسفر للخارج 
عبـــر جســـر اللنبي )جســـر الملك حســـين( 

الحـــدودي مع األردن لكنهم لـــن يزوروا مدًنا 
في "إسرائيل" والضفة الغربية.

وتضع "إسرائيل" قيودا صارمة على التنقالت 
إلى خارج قطاع غزة.

ويســـكن في قطاع غزة نحو ألف مســـيحي 
فقط، أغلبهم من األرثوذكس، وســـط سكان 

القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبا.

بيت لحم/ االستقالل:
حولت سلطات االحتالل الشابين رضا صدوق، 
وعـــادل حجازي، من بيت لحـــم الى االعتقال 

االداري، لمدة ستة أشهر.
وصادق قاٍض عسكري في محكمة عوفر على 
القرار الصادر من مخابرات االحتالل، معتمدا 

على الملف السري الذي يحظر على االسيرين 
ومحاميهمـــا االطـــالع عليـــه وذلـــك بدعوى 
الحفـــاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه، 
بينما اكتفى ممثل النيابة العسكرية بالقول 
إن االسيرين يشكالن خطرًا على أمن المنطقة 
التي يعيشـــان فيها ويمارســـان ممارسات 

محظـــورة وهما من كوادر حركة فتح حســـب 
قوله.

يذكر أن االســـيرين صدوق وحجازي من بين 
النشـــطاء المالحقين من قبل قوات االحتالل 
وقد سبق وأمضيا سنوات عدة قيد االعتقال 

سابقًا، وقد اعتقال قبل أربعة ايام.

االحتالل يمنع مسيحيي غزة من زيارة بيت لحم والقدس

تحويل أسيرين من بيت لحم لالعتقال اإلداري
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ألحقت األحوال الجوية الصعبة في قطاع 
غزة أضرارا كبيرة في شـــتى القطاعات، 

خاصة في البيوت والقطاع الزراعي.
وأفادت مصادر محليـــة، بأن المنخفض 
الجوي الذي ضرب االراضي الفلسطينية 
ظهـــر أول أمس الخميـــس ألحق أضرارًا 
بالمزروعـــات والدفيئـــات الزراعية التي 
تطايرت بفعل شـــدة الريـــاح، كما دمر 
العديد من الزراعات األرضية، عالوة على 
انقطـــاع التيار الكهربائـــي جراء تقطع 

األسالك وسقوط األعمدة.
اأمطار اخلري

المزارع ســـامي الشامي خيرًا  واستبشر 
بســـقوط زخـــات المطـــر علـــى القطاع، 
فســـقوطها ُيعيـــد الحيـــاة لمحاصيله 
الزراعيـــة التي باتت تشـــتكي الجفاف 

وكساها الغبار واألتربة.  
ويمتلـــك الشـــامي أرضاً زراعية شـــرق 
مدينـــة خانيونـــس  تبلـــغ مســـاحتها 
25دونمـــًا، مزروعة بمحاصيـــل البندورة 
والخيـــار وغيرهـــا من الخضـــروات، كان 
ينتظر ســـقوط االمطـــار ليبـــدأ بزراعة 
محاصيله الشـــتوية " القمح، الشـــعير، 

العدس، البازيالء". 
ويقـــول الشـــامي لـ"االســـتقالل":" كنا 
قاطعين األمل بأنه يكون هذا الموســـم 
موســـمًا وفيـــرًا ورزقـــًا لنا خاصـــة بعد 
تأخر ســـقوط االمطار ألكثر من شـــهر، 
فالمحاصيل الشـــتوية تعتمد بشـــكل 
أساسي عليه"، مســـتدركًا:" لكن سقوط 
األمطار الفترة الماضيـــة جعلنا نتفاءل 

ونستبشر خيرًا". 
وأضـــاف:" األمطـــار تخفف عنـــا الكثير 
من المعاناة والتكاليـــف المادية، حيث 
نستفيد منها في غسل التربة من االمالح 
وقتل الحشرات، كذلك نعتمد عليها في 
ري المحاصيل بنسبة %75"، موضحًا أنه 
في حال عدم توفـــر مياه االمطار يضطر 
لشـــراء المياه من اآلبار االرتوازية والتي 
تحتوي على نسبة كبيرة من االمالح، كما 
يضطر لشـــراء المبيدات الحشرية لقتل 

الحشرات واآلفات. 

وأكد أن المياه المالحة تؤثر ســـلبًا على 
الزراعيـــة وجودتهـــا، كما  المحاصيـــل 
تصيب التربة باألمراض، مشـــيرًا الى أنه 
إذا كان موســـم الشـــتاء جيدًا، فإن مياه 
األمطـــار التي يتم تخزينهـــا تكفيهم 
ويتـــم اســـتعمالها لمحاصيل الصيف 

مثل الشمام والبطيخ.
كميات مب�شرة 

وبدوره، أكد الناطق باســـم وزارة الزراعة 
أدهم البســـيوني، أن كمية االمطار التي 
هطلت مؤخـــرًا، أحيت آمـــال المزارعين 

بموســـم مبشـــر هذا العام، خاصة بعد 
غيـــاب االمطـــار خـــالل شـــهر نوفمبر 
الماضي، مبينًا أن القطاع الزراعي يعتمد 

بشكل أساسي على مياه االمطار. 
وقال البسيوني لـ"االستقالل":" إن كمية 
االمطار التـــي هطلت علـــى القطاع مع 
لتعيد  الماضي، كافية  االســـبوع  بداية 
البهجـــة والتفـــاؤل للمزارعيـــن الذين 
ينتظرون ســـقوطها بفـــارغ الصبر منذ 
بداية فصل الشـــتاء، لما تحمله من خير 

وفوائد عظيمة على محاصيلهم". 

وبلغ متوســـط هطول االمطار على قطاع 
غزة حتى مســـاء يوم االثنيـــن الماضي 
19.4 ملـــم بكميـــة 17.2 مليـــون متـــر 
مكعـــب، أعالهـــا في النصيـــرات حيث 
بلغـــت 35 ملـــم، وأدناها فـــي محافظة 
خانيونـــس، حيث بلغـــت 0.2 ملم، وفق 

البسيوني. 
وأوضـــح القطاع الزراعي يعتمد بشـــكل 
أساســـي علـــى كميـــة األمطـــار، حيث 
تساهم في عملية تعزيز الخزان الجوفي 
الذي تهالك نتيجة السحب الجائر منه 

خالل أيام غياب االمطار.  
وبين أن االمطار لها دور كبير في تنقية 
التربة من األمـــالح، والقضاء على اآلفات 
والحشرات المنتشرة في الهواء والتربة، 
كما تعزز جودة المحاصيل الزراعية عامة 
والحمضيـــات خاصة، وتســـاعد في نمو 
النباتات الشـــتوية والمحاصيل الرعوية 
كـ"القمح  الحيوانـــي  باإلنتـــاج  الخاصة 
والشعير"، إضافة إلى أنها تسمح للمزارع 

البدء في زراعة المحاصيل الحقلية.
وفيما يتعلق بالفوائد االقتصادية التي 
ستعود على المزارعين جراء األمطار، أكد 
البســـيوني أن االمطار تعفي المزارعين 
تكلفة شـــراء المبيدات الحشرية الالزمة 
الزراعيـــة  واآلفـــات  الحشـــرات  لقتـــل 
الضـــارة بالمحاصيل، كمـــا توفر عليهم 
تكاليف شـــراء كميات كبيرة من المياه 
إلتمـــام عملية الري، داعيا المزارعين الى 
تجميع مياه األمطار واالســـتفادة منها، 

واستغالل المياه بشكل أمثل.

»أمطار الخير« تنعش آمال مزارعي غزة بموسم وفير
غزة/ دعاء احلطاب:

�شع��ادة غام��رة حطت رحاله��ا يف نفو���س املزارعني يف 
قطاع غ��زة، عقب هطول كميات اأمط��ار غزيرة خالل 
االأي��ام القليل��ة املا�شي��ة، مما اأحي��ا يف نفو�شه��م اآمااًل 

مبو�ش��م جي��د ملحا�شيله��م الزراعي��ة الت��ي حا�شره��ا 
اجلفاف والغبار منذ بداية ف�شل ال�شتاء. وقالت وزارة 
الزراعة، االإثنني املا�ش��ي، اإن متو�شط هطول االأمطار 
عل��ى قطاع غزة خ��الل ال�شاع��ات املا�شية بل��غ 19.4 

مل��م بكمية 17.2 ملي��ون مرت مكعب. واأف��ادت الوزارة 
يف بيان لها، باأن اأعلى ن�شبة هطول كانت يف الن�شريات 
حيث بلغ��ت 35 ملم، واأدناه��ا يف حمافظة خانيون�س، 

حيث بلغت 0.2 ملم.

خان يونس / االستقالل: 
أعلنـــت بلديـــة خـــان يونـــس جنـــوب 
محافظات غـــزة عن تخصيـــص تمويل 
من صنـــدوق تطوير وإقـــراض البلديات 
لتطوير الشـــارع المحاذي لمدرســـة عبد 
الله أبو ستة بمســـاحة )800م2( والواقع 
في محيط مسجد السقا بالمدينة وذلك 
للتخفيـــف مـــن معاناة طلبـــة المدارس 

والمواطنين وأصحاب المركبات.
جاء ذلـــك اإلعالن عقب اجتماع موســـع 
عقده رئيس البلدية عـــالء الدين البطة، 
وبحضـــور مدير مكتبه ســـعد عاشـــور، 
ومســـئول لجان األحياء بدائرة العالقات 
العامـــة بالبلديـــة أســـامة ســـالمة، مع 
أعضـــاء لجنة حي مركـــز المدينة، تناول 
فيـــه المجتمعـــون ُجملة مـــن القضايا 
المواطنين وتلبي  التي تهـــم  والملفات 

احتياجاتهم.
وخـــالل االجتمـــاع أكـــد  البطـــة على أن 
البلديـــة لـــم تدخـــر جهدًا فـــي تعزيز 
خدماتهـــا المقدمـــة للمواطنين في ظل 
الظـــروف الراهنة بل وتســـعى بشـــكل 
جاد مـــن أجل تقوية أواصـــر العالقة مع 
كافة التجمعات والمراكز والمؤسســـات 

ولجان األحياء في سبيل تطوير المدينة 
والنهوض بها في ظل الظروف الراهنة.

وشدد على أن البلدية ماضية في  تقديم 
خدماتها المقدمة للمواطنين وتطويرها 
بالشـــكل المطلوب كون المواطنون هم 
الشـــركاء الحقيقييـــن ويتعاونـــون مع 
البلدية من أجل تســـهيل عملها، مبينًا 
أن إدارة البلديـــة تولـــي لجـــان األحياء 
أهميـــة كبيـــرة كونهم حلقـــة الوصل 
مـــع المواطنين وعيـــن الحقيقـــة التي 

يتـــم البناء عليها في تنفيذ المشـــاريع 
المســـتقبلية التي تهدف إلى النهوض 

بواقع األحياء.
وأشار البطة إلى أن البلدية تعتز بالعالقة 
الوثيقـــة  والتكاملية مع لجـــان األحياء 
وتسعى جاهدة من أجل تلبية احتياجات 
المواطنين رغم ُشح اإلمكانيات وضعف 
التمويل الخارجي، الفتًا إلى أنه ســـيتم 
التعامل مع مطالب اللجنة تباعًا وحســـب 

األولوية والحاجة .

ومن جانبه شكر رئيس لجنة الحي أحمد 
البيوك جهـــود بلدية خـــان يونس في 
تطوير الشوارع وتنفيذ البرامج والحمالت 
التي تســـتحوذ على مشاركة مجتمعية 
واسعة، مثمنًا جهود البلدية التي تراعي 
فيها خدمـــة المواطنين ومســـاعدتهم 
في شـــتى المجاالت، مؤكدًا على أن لجنة 
الحي ستبقى في خندق المواطن لعكس 
الواقـــع الحالي وللمســـاعدة في تحقيق 

المصلحة العامة.

بلدية خان يونس تخصص تمويال لتطوير شارع مدرسة عبد الله أبو ستة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت قناة إسرائيلية الليلة قبل الماضية، كمية القنابل 
والصواريخ المســــتخدمة في عملية خانيونس الفاشــــلة، 
والتــــي نفذتها قوة خاصة بداية تشــــرين الثاني/ نوفمبر 

.2018
وذكــــرت القنــــاة "12" العبرية فــــي برنامــــج التحقيقات 
اإلسرائيلي "عوفدا"، إن "الطائرات اإلسرائيلية ألقت أكثر من 
50 طنا من الصواريخ والقنابل على منطقة شرق خانيونس، 

خالل عملية تأمين انسحاب القوة الخاصة".
وأشارت القناة إلى أن الصواريخ أعدت لعزل منطقة هبوط 
طائرة اإلنقــــاذ التي فر عبرهــــا أفراد القوة، واســــتخدمت 
عشرات القطع الجوية في هذه المهمة، من طائرات حربية 

مقاتلة إلى هيلوكبتر هجومية، مرورا بالطائرات دون طيار.
ووصف قائد األركان اإلسرائيلي في حينها غادي آيزنكوت 
العملية، بأنها "الحدث األبرز" خالل خدمته العسكرية، وأن 
العملية كادت تدحرج األمور نحو حرب شاملة في قطاع غزة.

قناة عبرية: 50 طنًا 
من القنابل استخدمت 

في عملية خانيونس
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أحيا الفلسطينيون أمس فعاليات الجمعة 84 من مسيرات العودة الكبرى السلمية شالق 
قطاع غزة, والتي حملت اســـم جمعة »فلســـطين توحدنا والقدس عاصمتنا«, واقتصرت 
الفعاليـــات الميدانية على ثالثـــة ميادين في القطاع وهي ميدان غزة والوســـطى ورفح, 
واســـتثنت ميدان خانيونس ومحافظة الشـــمال وذلك إلفســـاح المجال لجماهير شعبنا 
لمشـــاركة حركة حماس  بمســـيراتها المركزية بمناســـبة  إحيائها النطالقتها الثانية 
والثالثين, وقد شـــاركت جماهير غفيرة في هذه المســـيرات الشـــعبية, لتؤكد لالحتالل 
الصهيوني, ان هناك اصرارا شعبيا على مواصلة المسيرات السلمية, واالستجابة لدعوات 
الهيئة الوطنية العليا لمســـيرات العودة وكســـر الحصار, بعد ان قطعت هذه المسيرات 
شـــوطا طويال في المضي بالنضال السلمي الذي لن تتراجع عنه الفصائل الفلسطينية اال 
باالستجابة لمطالبها بفك الحصار, والتمسك بحق العودة لالجئين الفلسطينيين, وإسقاط 

ما تسمى بصفقة القرن. 
ميادين المواجهة مع االحتالل شهدت من ضمن الفعاليات الميدانية مهرجانات خطابية 
بمناســـبة الذكرى الثانية والثالثين النطالقة حركة حماس, أكدت على التمسك بالحقوق 
الفلسطينية, وحق مقاومة االحتالل بكل السبل الممكنة, وحق شعبنا بفلسطين التاريخية 
من نهرها الى بحرها, والتمسك بحق العودة لالجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات, 
ورفـــض كل المحـــاوالت الصهيو-امريكية لاللتفاف على حق العودة, ومحاولة اســـقاطه, 
وأكدت الفصائل الفلسطينية في خطاباتها على وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة 
مخططـــات االحتالل ومؤامراته ضد القضية الفلســـطينية, وان الوحـــدة الوطنية فريضة 
شـــرعية يفرضها الواجب الدينـــي والوطني واالخالقي, وأن كل المحـــاوالت التي يبذلها 
االحتالل الصهيوني ألجل ضرب وحدتنا وتشتت مواقفنا لن تفلح, ألن شعبنا الفلسطيني 
وفصائله المختلفة يتمتعون بحصانـــة من كل محاوالت االحتالل بضرب وحدتهم وخلق 

فجوة بينهم.   
ســـوء االحوال الجوية لم يمنع الفلسطينيين من احياء فعاليات الجمعة 84, فرغم الرياح 
الشـــديدة والبرد القارس وتهاطل االمطار اال أن الجماهير الفلسطينية استجابت لدعوات 
الفصائل واشعلت الميادين الثالثة في وجه االحتالل, وكيف ال تستجيب الجماهير وهذه 
الجمعة حملت اسم القدس عاصمتنا, فالقدس لها وقع خاص على مسامع ونفوس شعبنا 
وأمتنا, وعندما تنادي القدس فمن ذا الذي ال يستطيع ان يلبي النداء, لقد خرجت الجماهير 
من اجل وحدتنا, ومن اجل قدســـنا, وفي الذكرى الثانية والثالثين النطالقة حركة حماس 
كبرى حركات المقاومة الفلســـطينية, هذه الذكرى العزيزة على كل فلسطيني وطني حر, 
فحماس وكتائب القســـام قدمت من التضحيات الجسام لشعبنا وقضيتنا الفلسطينية 
الكثير, والشـــعب الفلســـطيني وفي ومعطاء لكل من يقدم تضحيات من اجل فلسطين, 
فتحية لشـــعبنا المنتفض في الميادين, وتحية لحركة المقاومة االسالمية حماس رافعة 
لواء الجهاد والمقاومة في وجه االحتالل الصهيوني في ذكرى انطالقتها الثانية والثالثين,

 ســـتبقى فلسطين توحدنا رغما عن االعداء, وســـتبقى القدس عاصمتنا االبدية رغم قرار 
االمريـــكان باعتبار القـــدس عاصمة موحدة لالحتالل الصهيونـــي, ورغم تهويد االحتالل 
للمدينة المقدسة, ومحاولة طرد سكانها االصليين منها, فالمالمح العربية االصيلة للقدس 
ال يمحوها التهويد, وال الحفريات, وال طمس معالمها االثرية, ألن االرض تنتمي ألصحابها, 

وال يمكن ألحد أن يمحو التاريخ بفعل احمق, فالتاريخ دائما يتحدث عن نفسه.    

جمعة "فلسطين توحدنا 
والقدس عاصمتنا"

رأي
الدبور ال يعطي عســـاًل، وغزة بالنســـبة لإلسرائيليين 
دبـــور مزعج، يبتعدون عنه، ويهربون من شـــره، بينما 
خلية النحل التي تعطي العســـل لإلسرائيليين هي 
أرض الضفـــة الغربية، تلـــك األرض التي يحســـبها 
نتانياهو وغيره من قادة األحزاب اإلســـرائيلية، أرض 
إســـرائيل التوراتية، ووطن األجداد كما قال قبل أيام: 
نحن نعيـــش في وطننا الضفة الغربيـــة، وال نحتلها، 
وكلمة يهودي جاءت مـــن أرض يهوذا جنوب الضفة 
الغربية، هذا وطننا منذ جـــاء أبونا إبراهام قبل 3500 

سنة.
ورغـــم هـــذا الوضـــوح، إال أن بعـــض المنشـــغلين 
بالسياسة الفلســـطينية يتعمد حرف أنظار الشعب 
عن لب المصيبة، ويوجهـــون األنظار إلى غزة، هجومًا 
ونقـــدًا وتحريضـــًا، وكأن فلســـطين هي غـــزة، وكأن 
الماضي والمســـتقبل لقضية الصراع العقائدي هي 
غـــزة، والحقيقة العنيـــدة تؤكد أن الطمـــع والعدوان 
األحـــزاب  بيـــن  التنافـــس  ومجـــال  واالســـتهداف 

اإلسرائيلية هي أرض الضفة الغربية.
لقد اتضح ذلك بعد حســـم موضوع القدس، وبعد أن 

طوت أمريكا وإسرائيل صفحتها، ليفتحوا اليوم بوابة 
ضـــم منطقة األغوار، مجال األطمـــاع، ومجال التنافس 
الحزبي، والسباق إلى قلب الناخب، والسيما أن منطقة 
األغوار تمثل %30 من مســـاحة الضفة الغربية، وهي 
منطقة مغلقة لإلسرائيليين، والفلسطيني فيها مقيم 
مثل الضيف، محاصر مشـــرد منبوذ. منطقة األغوار ال 
تعني االســـتفادة االقتصادية، والتنمية الزراعية في 
إســـرائيل، وال تعني خزان المياه، وال تعني الجغرافيا، 
والفصل القاطع بين الضفة الغربية واألردن، وال تعني 
توليـــد الطاقة ومشـــاريع أخرى، وال تعنـــي األهمية 
العســـكرية للجيش اإلســـرائيلي، األغوار كل ما سبق، 

واألغوار عمق األكذوبة بأرض آباء إسرائيل،
نتانياهـــو يقول للجمهـــور اإلســـرائيلي، إذا تلقيت 
تفويضًا منكـــم، فهناك مكان واحـــد يمكننا تطبيق 
السيادة اإلســـرائيلية  عليه، إنها منطقة األغوار التي 
تمتد على مســـاحة 1.6 مليون دونم، من شمال البحر 
الميـــت وحتى طبريا، بمحاذاة الحدود األردنية. فكيف 
نصد الهجمة علـــى األغوار دون غـــزة، وكيف نحارب 

األطماع الصهيونية دون سالح المقاومة؟

بعضهم يقـــول: نتوجه إلى األمـــم المتحدة، ونحمل 
جامعة الـــدول العربية مســـؤوليتها، ولكن بعضهم 
يقول: نواجه المخطط اإلســـرائيلي بسحب االعتراف 
بإسرائيل، ووقف العمل باالتفاقيات الموقعة، ووقف 
التعـــاون األمني الـــذي يكبل يد المقاومـــة، ونلتقي 
كتنظيمات فلســـطينية وجماهير شعب على برنامج 
سياســـي مقـــاوم لالحتالل، ورافـــض لمنهج الصمت 
واالنتظار، وال يتحقق ذلك إال باحتضان غزة، واالحتماء 
بحصونها، ورضاعة ثديها المعبأ بحليب العز والكرامة.

غـــزة بمقاومتها هـــي عنوان الوحـــدة الوطنية ، وهي 
نقطـــة اللقاء علـــى برنامـــج مقاومة االحتـــالل، وهي 
السياج الذي يحمي األرض، ويسهم في بناء اإلنسان 
الفلســـطيني، ودون غزة ال مقاومـــة، وال كرامة وطنية، 
وقد دللت التجربة أن إســـرائيل لم تزدهر، ولم تتطور 
إال بعـــد أن حققـــت األمـــن، وال يقـــوض أركان الحياة 
االقتصادية والسياسية في إسرائيل إال انعدام األمن، 
وهنـــا تكمن أهمية غـــزة لمن يبحث عـــن وطن، وهنا 
تكمن خطورة االتفاقيات التي تقدس التعاون األمني 

مع اإلسرائيليين، وذبحت الوطن.

المناكفات مرض وداء عالجه إنهاء االنقسامات مع صحة االختالف 
في ظــــل االنتماء الحقيقــــي والوفــــاء للوطن، لكــــن عندما تصبح 
المناكفــــات طاقية إخفاء تغطي على ماهية وصفات الشــــخصية 
الحقيقة يرجح معيار الوالء على الوفاء والمهنية واالنتماء للقضية 
. عندما يتحول السياسيون ألذن سماعون لالحتالل ال ُيمحصون وال 

يدققون وال يتبينون، ويعتمدون في ردهم على روايته وأخباره.
منذ فترة والفلسطينيون عمومًا وفي قطاع غزة خصوصًا ال يأبهون 
باالحتــــالل وال يعيرونه كبير اهتمام، يتحركــــون وفق مصالحهم 
الوطنية وبناء على اعتبارات فلســــطينية بثمن وتضحيات عظيمة. 
المأخوذون من الفلســــطينيين السماعون لهم ال يردون األمر ألولي 
األمر الذيــــن يعلمونه منهم لكفاهم التصريحــــات الخاطئة ووفر 

عليهم المناكفات .
االحتــــالل يتحدث عــــن جزيرة عائمــــة قبالة غزة وصفقــــة تبادل 
ومفاوضات أوشكت على االنتهاء، لم يثبت أنه تحدث مع أي طرف 
أجنبي في الموضوع، ناهيك عن أن يكون تحدث مع الفلسطينيين، 

مــــع أن المقاومة موقفهــــا واضح وصريح في حق الفلســــطينيين 
باســــتخدام كل المنافذ التي تربطهم بالعالم عن طريق البحر والبر 
والجو، لكن االحتالل من واقع أنه لم يشاور أحدًا في احتالله وال زال 
يمــــارس هذه اإلرادة القهرية بقوة الســــالح والغطاء الدولي ال يأبه 

بالفلسطينيين وال يعيرهم اهتمامًا.
هذا ال يقلل من حق الفلسطينيين والمقاومة، وال يخدش مكانتهم 
ويقلل مــــن هيبتهم، إنمــــا يؤكد لنــــا أن هذا العــــدو يعتمد في 
سياســــته منذ 1948 حتى اللحظة على ما أريكم إال ما أرى، يعتمد 
استراتيجية أن احتالله ال يمكن استقراره وحمايته إال بقوة السالح 
والقبول الدولي طالمــــا أن االهتمام به ال ينتقص من أمنه وال يحد 

من قمعه ويؤثر على استمرار احتالله .
تجربة الفلســــطينيين ثرية متراكمة ولم يعد االحتالل عصيًا على 
فهمهم، خفي بمعرفة الوســــيلة التي يفهمها وال يتصرف وفق 
إرادة الفلســــطينيين إال من خاللها، فال يفل الحديد إال الحديد، وما 
أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة، حقائق دامغة ثابتة بالواقع العملي .

التحيــــز والتحــــرف لتنفيــــذ هذه االســــتراتيجية مع هــــذا العدو 
تصعيدًا أو تبريدًا يمنة أو يســــرة، تقديمًا أو تأخيرًا بما ال يتناقض 
مع جوهر فهمنا لعدونا مع وجود الشــــواهد والدالئل العملية على 
تمســــكنا بعقيدتنا القتالية واســــتراتيجيتنا السياســــية ال ريب 
منهــــا وال بأس معها، فالذيــــن عقولهم في آذانهم ومســــحوبون 
من ألســــنتهم يمثلون صدى صوت كل ناعق فــــي دولة االحتالل 
العتبارات سياســــية داخلية ليس لها انعــــكاس بالواقع أن يعدوا 
للعشرة قبل أن ُيضعفوا الحالة الفلسطينية ويساهموا في تمرير 
السياســــات االســــرائيلية الداخليــــة واالنتخابية من بــــاب الوعي 
الوطني والمسؤولية الفلسطينية حتى نطوي هذه الصفحة بإنهاء 
االنقســــام يومــــًا ما نتمنى وندعــــو الله أن يكون قريبــــًا . فلنجعل 
االنتخابــــات المقبلــــة رافعة لمشــــروعنا وليس ميدانًا للمكاســــرة 
وساحة للتحدي والمناورة . فلسطين تحتاج وحدة الكلمة والساعد 
والرؤية السياســــية والنضاليــــة، فلندفع جميعًا اســــتحقاق هذه 

الحالة كرمال الوطن .

األغوار بوابة االنتخابات »اإلسرائيلية«.. وغزة القفل

احذر أن يؤتى الوطن من قبلك

د. فايز أبو شمالة

محمود مرداوي

ننتظر منذ عامين صدور وثيقة رســــمية تشــــتمل على صفقــــة القرن حتى تكون 
دليــــال ماديا وقانونيا أمام القاضــــي األمريكي, ولكن واشــــنطن اختارت أن تطبق 
صفقــــة القرن بالقطعــــة  piecemealوأبرزهــــا ثالثة وهي: قــــرارات ترامب حول 
القدس والجوالن والمســــتوطنات وهي موضوع الدعــــوى المطلوب رفعها لتحدي 

قرارات ترامب.
 وقد نص الدستور األمريكي على نظرية وحدة القانون الدولي والداخلي فالقانون 
الدولي يسري مباشرة على األراضي األمريكية دون حاجة إلى إجراء تشريعي, ولكن 
القاضي األمريكــــي يميز بين المبادئ العامة في القانون الدولي وبين المعاهدات 
التــــي ترتبط بها الحكومــــة األمريكية, وأن نظرية أعمال الســــيادة ليس لها حيز 
كبيــــر في القضــــاء األمريكي . ذلك أن العالقة بين الرئيــــس وبين الكونجرس في 
االرتباط بالمعاهدات الدولية تقطع باالنســــجام بينهما وبالتعاون بين السلطتين 
التنفيذيــــة والتشــــريعية في ابــــرام المعاهدات. وقد جرت العــــادة على أن قبول 
الحكومــــة األمريكية لقرارات األمم المتحدة تشــــترط أن هــــذه القرارات ال تصادم 
الدستور أو الميثاق فماذا يكون موقف القاضي األمريكي إذا عرضت صفقة القرن 

عليه كوثيقة رسمية؟
إذا حللنــــا صفقة القرن إلــــى عناصر قانونية اتضح لنــــا أن النقاط اآلتية يمكن أن 
تشــــكل دعوى كاملة كما تظهر سلوك الحكومة األمريكية الداعي إلى التحلل من 
القانون الدولي وإشاعة الفوضى في العالقات الدولية إكراما إلسرائيل التي زرعت 

في المنطقة بالخديعة والقوة والدعم األمريكي والغربى الال محدود.

فصفقة القرن تتضمن النقاط القانونية اآلتية :
أواًل: عدم االعتراف بقرارات الجمعية العامة الخاصة بتقسيم فلسطين بين العرب 

واليهود وتلك المتعلقة بحق عودة الفلسطينيين إلى وطنهم وبيوتهم .
ثانيًا: عدم االعتراف بمجموعة قرارات مجلس األمن التي تشكل المركز القانونى لمدينة 

القدس وكذلك قرار التقسيم الذى وضع اللبنة األولى في المركز القانوني للقدس .
ثالثًا: عدم االعتراف بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة جنبا إلى 
جنب مع إســــرائيل بما يناقض اتفاق اوسلو وقرارات األمم المتحدة والدبلوماسية 

الدولية التي تتحدث عن حل الدولتين في فلسطين .
رابعًا: عدم االعتراف بحقوق الالجئين الفلســــطينيين والذين نشــــأت من أجلهم 
وكالة األونروا فإذا كان المجتمع الدولي يدرك حقيقة المشــــروع وعزمه على التدرج 

في اغتصاب فلسطين لكان القرار تعمية وتدليسا على الفلسطينيين.
خامســــًا: انتهاك اتفاقية األمم المتحدة الخاصــــة بمكافحة ابادة الجنس وصفقة 

القرن هي وصفة مثالية إلبادة الشعب الفلسطيني .
سادســــًا: انتهاك قرار محكمة العدل الدوليــــة في قضية الجدار العازل عام 2004 
والذى تجاهله المجتمع الدولي واألمين العام لألمم المتحدة حول الوضع القانوني 

لألراضي الفلسطينية المحتلة ومنها مدينة القدس الشرقية.
فهــــل يســــتطيع القاضي األمريكــــي أن يحكم في هــــذه القضية بــــأن حكومته 
انتهكــــت أحكام القانون الدولــــي وقرارات األمم المتحدة ونقلت الفلســــطينيين 
مــــن أرضهم إلى أرض أجنبيــــة ال يوافق أهلها على انتهــــاك حرماتهم في مصر 

واألردن والدول األخــــرى التي تواتر ذكرها في المعلومات األولية عن صفقة القرن 
وهل يجــــرؤ القاضي األمريكي على أن يعتبر صفقة القــــرن بهذه الصفة انتهاكا 
للدســــتور األمريكي وبأن الرئيس ترامب ارتكب بذلــــك جريمة الخيانة العظمى ؟ 
وهــــل يجرؤ القاضي األمريكي على أن يبطل قــــرارات الكونجرس بصفته المحكمة 
العليا الدســــتورية في الواليات المتحدة وخاصــــة القراران الصادران حول القدس 

باعتبارها عاصمة ابدية إلسرائيل عامي 1995 و2002؟
واتصاال بذلك هل يجرؤ القاضي األمريكي على أن يجرم الغزو األمريكي البريطاني 
للعراق وما أحدثه من دمار وتقســــيم للعراق وهل يفند المبررات التي ثبت كذبها 
باعتــــراف رســــمي أمريكي وبريطانى والتي ســــاقها الرئيس بــــوش في الواليات 
المتحــــدة وتونى بلير في بريطانيا لغزو العراق وهل يســــتطيع القاضي األمريكي 
أن يحكــــم بأن قرار مجلس األمن الذى خــــول بريطانيا والواليات المتحدة الحق في 
نهب موارد العراق عبر صندوق تجمع فيه موارد العراق وتنصيب الدولتين وصية 
على العراق فتدفع ديونه وتحصل حقوقه كما حدث في قرار مجلس األمن الصادر 

عقب الغزو والذى خال من أي ادانة  لهذا العمل العدوانــــي والجريمــــة المنكــــرة ؟
اعتقد أن مثل هذه الدعوى اختبار للقضاء األمريكي ومدى اســــتقالله عن الحكومة 
والكونجرس وإذا حكم القضاء األمريكي بأن االدارة والكونجرس تحالفا على انتهاك 
القانون الدولي فإن ذلك يشــــكل ســــابقة هامة تظهر أن استقالل القضاء هو حجر 

الزاوية في ضبط سلوك الحكومات الديمقراطية وركيزة للسلم واألمن الدوليين.
وقد يقول قائل وماذا تستفيد فلسطين إذا حكم القضاء لصالح القانون الدولي؟

الحق أن مثل هذا الحكم سوف يكون قرينة قاطعة على السلوك الهدام للحكومة 
األمريكية في القانون الدولي وقد يكون مقدمة الســــتعادة سلطة القانون الدولي 
وهيبته, كما قد يكون مبررًا اخالقيا لتجريد الواليات المتحدة من ميزة الفيتو الذي 
صار يستخدم لإلساءة إلى القانون والسلم الدولي عكس ما كان قد تقرر من أجله.

هذه المعركة القانونية هي جزء من معركة شــــاملة تجاورها معارك دبلوماســــية 
أهلية وسياســــية وإعالمية وتعليمية لتثبيت الحقائق حول القضية الفلسطينية 
وإسرائيل, ثم الدفاع عن هذه الحقائق, ونقطة البداية في هذا الموضوع هو اشاعة 
الوعي لدى الشــــعوب العربية ثم شعوب العالم بهذه الحقائق, وبأن شعبا بأكمله 
تريد واشــــنطن أن تدخله إلى متحف التاريخ, وأن تعيد تشــــكيل الشرق األوسط 
بإســــرائيل بديال عن فلسطين, وال يجب أن نتوقف لحظة واحدة ونضيع مزيدا من 
الوقت والجهد فــــي الجدل حول مواقف الحكام العــــرب الذين ثبت أن معظمهم 
يميل مــــع صفقة القرن, وبعضهم تنهض عليه صفقة القرن, وأن هذا الســــلوك 
ناجم عن فقدان هؤالء الحكام للشرعية الشعبية في بالدهم, وأصبحوا يستمدون 
شعبيتهم من واشنطن وإسرائيل, وهذا يظهر بجالء أن الديمقراطية في المنطقة 
العربية هي الشــــرط األساسي للتقدم والســــالم واحترام القانون الدولي, والبد أن 
تقتنع الشعوب الغربية بأن هذه الحقيقة تخدم مصالح هذه الدول, كما تستجيب 
للنزعات االخالقية التي استقرت عند هذه الشعوب, فقد مضى الزمن الذي تتواطأ 
الحكومات الغربية مع الحكام العرب ضد الشعوب العربية, دون أن تدري شعوبها 

بهذا السلوك الخطير والتدليس الظاهر والخيانة الواضحة للنظم الديمقراطية.

د. عبدالله األشعلقرار القدس.. وانتهاك الدستور أمام القاضي األمريكي
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االستقالل/ وكاالت:
أعلنـــت دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، عن تحويـــل مبلغ 92 
مليـــون درهم )25 مليـــون دوالر 
أمريكـــي( لوكالة األمـــم المتحدة 
الالجئيـــن  وتشـــغيل  إلغاثـــة 
األدنى  الشرق  الفلسطينيين في 

) األونروا (.
وقالت األونروا في بيان صحفي، إن 
هذا الدعم يأتي وفاء واســـتكمااًل 
لتعهد اإلمارات بتقديم مبلغ 50 
مليـــون دوالر أمريكي خالل العام 
2019 لمســـاندة الوكالـــة علـــى 
الوفاء ببرامجها المخططة لتقديم 
لالجئيـــن  الصحيـــة  المشـــاريع 
الفلســـطينيين وخاصة األمهات 
واألطفـــال والفئـــات الضعيفـــة 
وتنفيذ البرامج التعليمية للطالب 
والطالبات لضمان حصولهم على 
حقوقهـــم مـــن التعليـــم، ودعم 
الوكالة لتمكينها من االســـتمرار 
فـــي تقديم خدماتهـــا ألكثر من 
خمسة ماليين فلسطيني يعانون 
من أوضاع إنســـانية صعبة، وفي 
ظل ما تعانيه من ضغوط شديدة 

ناتجة عن نقص التمويل.
وأكد ســـلطان الشامسي، مساعد 
الدولي  الخارجية والتعـــاون  وزير 

لشـــؤون التنميـــة الدوليـــة: "أن 
دولة اإلمارات من الدول الســـباقة 
لدعـــم وكالـــة غـــوث الالجئيـــن 
بالدور  إليمانها  الفلســـطينيين، 
الـــذي تقـــوم بـــه هـــذه الوكالة، 
الشعب  في تحســـين معيشـــة 
الفلسطيني، ال سيما من استدامة 
الخدمات التعليمية لألجيال التي 

تتطلع إلى غد مشرق.
وأوضـــح أنه من تحويـــل الدفعة 
الثانيـــة والبالغـــة قيمتهـــا 25 
مليون دوالر تكـــون دولة اإلمارات 

قـــد أوفت بالتعهد الـــذي أعلنت 
عنـــه لدعـــم الوكالـــة بقيمة 50 
مليـــون دوالر خالل العـــام 2019، 
لضمان اســـتدامة الخدمات التي 
تقوم بهـــا الوكالة األممية، مؤكدًا 
بأن دولة اإلمـــارات لن تتوانى عن 
نصـــرة القضايا الدوليـــة العادلة 
ومنها القضية الفلسطينية وأنها 
ستقدم كل دعم ممكن لتخفيف 
وطأة الوضع اإلنساني الذي يمر به 

الشعب الفلسطيني.”
كريســـيتان  قـــال  جانبـــه  مـــن 

ســـاوندرز، المفوض العام باإلنابة 
ممتنون  "نحـــن  االونـــروا،  لوكالة 
العربية  اإلمـــارات  لدولـــة  للغاية 
المتحـــدة على كرمهـــم المتميز 
وعلى ســـرعة تجاوبهـــم. إن دولة 
اإلمـــارات هـــي مـــن بيـــن أكبـــر 
لالجئين  والداعمين  المناصريـــن 
الفلســـطينيين منذ إنشائها عام 
1972، وخاصة من خالل تبرعاتها 
اإلنسانية المنتظمة لالونروا. نحن 
في االونروا نقدر هذا الدعم وهذه 

الشراكة المميزة."

اإلمارات تحول 25 مليون دوالر لميزانية األونروا

االستقالل/ وكاالت:
ذكـــرت مصادر مطلعة أن الرئيس األمريكي دونالد ترمب وقع على اتفاق تجاري مبدئي 
مع الصين لتجنب فرض رســـوم جمركية جديدة على بكين في منتصف الشهر الجاري 

تصل قيمتها إلى 160 مليار دوالر.
ونقلـــت وكالة “بلومبرج” لألنباء عن المصادر المطلعـــة قولها الجمعة، إن االتفاق الذي 
عرضه مستشارون تجاريون على الرئيس األمريكي الخميس يتضمن تعهدات صينية 
بشـــراء المزيد من المنتجات الزراعية األمريكية. وأوضحت المصادر أنه تم االتفاق على 

الشروط، ولكن لم يتم وضع الصياغة القانونية حتى اآلن.
وقالت المصادر إنه من المقرر االعالن عن االتفاق رسميا الحقًا.

وكان ترامـــب قد صـــرح في تغريدة الخميـــس على موقع “تويتـــر” للتواصل 
االجتماعي: “أوشـــكنا على توقيع صفقة كبرى مع الصين، هم يريدونها ونحن 

أيضا”.
ولم يتسن حتى اآلن الحصول على تعقيب من البيت األبيض بشأن هذه التقارير.

لوقف فرض رسوم جمركية جديدة 
ترمب يوقع اتفاقًا 
تجاريًا مع الصين 

االستقالل/ وكاالت:
تدخل وزير الخارجية األمريكية مايك بومبيو شخصيًا من أجل اإلفراج 
عن حوالي 115 مليون دوالر من المساعدات االقتصادية للبنان التي 
تـــم تعليقها لمدة شـــهر، وفقا ألربعة أشـــخاص مطلعين على هذا 

الشان.
وأوردت وكالة انباء بلومبرج األمريكية الجمعة، أن التأجيل فرضته بوني جليك، 
نائـــب مدير بالوكالة األمريكية للتنمية الدوليـــة، وذلك بعد مداوالت مع نائب 
مستشار األمن القومي فيكتوريا كوتس وأعضاء متشددين بالكونجرس، وفقا 

لألشخاص المطلعين.
وأضـــاف المطلعون أن بومبيو اتصل بجليك الخميـــس وطلب منها اإلفراج عن 

األموال.
يذكر أن المساعدات االقتصادية للبنان منفصلة عن حزمة مساعدات عسكرية 
قيمتهـــا 105 ماليين دوالر تم تجميدها أيضا دون تفســـير خالل األســـابيع 

األخيرة قبل أن يجري اإلفراج عنها في اآلونة األخيرة.

االستقالل/ وكاالت:
قرر البنك المركزي الروســـي، الجمعة، خفض سعر 
الفائدة الرئيســـي بنســـبة 0.25 بالمئة إلى 6.25 

بالمئة، في خامس تخفيض خالل 2019.
وقال المركزي الروسي بيان إنه خفض الفائدة خالل 
اجتماعـــه اليوم، إلى 6.25 بالمئة مقابل 6.5 بالمئة 

في 25 اكتوبر/ تشرين األول الماضي.
وأضاف أنه سيقيم جدوى تخفيض معدل الفائدة 

الرئيسي في النصف األول من 2020.
وخالل 2019، خفض البنك المركزي الروســـي سعر 
الفائدة ثالث مرات بنســـبة 0.25 نقطة مئوية في 
كل مرة، بينما خفضهـــا في نهاية أكتوبر الماضي 

بمقـــدار 0.5 بالمئة، ألول مرة منـــذ عامين، إلى 6.5 
بالمئة.

وســـعر الفائدة الرئيسي هو ســـعر الفائدة األدنى 
الـــذي يقدم به البنـــك المركزي القـــروض للبنوك 
التجاريـــة لمدة أســـبوع، وهو أيضـــا الحد األقصى 

للسعر الذي يقبله مقابل الودائع من البنوك.

المركزي الروسي يخفض »الفائدة« للمرة الخامسة في 2019

بومبيو يتدخل لإلفراج عن مساعدات 
اقتصادية للبنان بقيمة 115 مليون دوالر

االستقالل/ وكاالت:
خّفضت الحكومــــة األردنية مخصصات دعم 
الخبــــز في العــــام المقبل بنســــبة 25.7 في 
المائة، مقارنة بالعام الجاري 2019، في خطوة 
من شأنها تقليص عدد المستفيدين من هذا 

الدعم.
وأظهــــرت بيانــــات مشــــروع موازنــــة 2020، 
الذي اطلعت عليــــه »العربي الجديد«، خفض 
بند الدعــــم النقدي الموجــــه للفئات الفقيرة 
ومنخفضة الدخل المســــتفيدة من بدل دعم 
الخبــــز إلى نحــــو 183.3 مليــــون دوالر، مقابل 

246.7 مليون دوالر العام الجاري.
وكانت الحكومة قد ألغت، فــــي يناير/كانون 
الثاني 2018، الدعم الســــلعي للخبز، ليرتفع 
سعره بنســــبة 100 في المائة، فيما تعهدت 
بصرف دعم نقدي ســــنوي للعائالت الفقيرة 
ومتدنيــــة الدخل لتعويضها عن فارق ارتفاع 

األسعار.
وجاء إلغاء دعــــم الخبز، كما بــــررت الحكومة، 
لضبط االستخدامات غير المشروعة للطحين 
المدعوم وتجــــاوزات المخابز والمطاحن والحد 
من الهــــدر الذي قدرته بحوالي 65 في المائة 
مــــن إجمالي الدعم. وكانت الحكومة تبيع طن 
الطحيــــن للمخابز بما بين 80 إلــــى 90 دوالرًا، 

فيما كلفته تتجاوز 300 دوالر.
كما جـــاء القرار اســـتجابة لضغوط صندوق 
النقد الدولي، الذي طالب بتحرير أسعار الخبز، 
فـــي برنامج اقتصادي جرى االتفاق عليه في 

.2016
وتوقــــع مصدر مطلع في تصريــــح لـ »العربي 
أعــــداد  الحكومــــة  تقلــــص  أن  الجديــــد« 
المستفيدين من الدعم النقدي البديل للخبز، 
فــــي ظل الخفــــض الكبيــــر لمخصصاته في 
موازنة العام المقبل التي جرى إحالة مشــــروع 

قانونها إلى مجلس النواب األسبوع الماضي.
وبلغ عدد متلقي البدل النقدي نحو 5.8 ماليين 
شخص العام الجاري، حســــب بيانات صادرة 

مؤخرا عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وكان رجائي المعشــــر، نائب رئيــــس الوزراء 
الســــابق، قد قال فــــي تصريحــــات أخيرًا، إن 
الحكومة تقدم 241 مليون دوالر سنويًا دعمًا 
للمواطنين لقاء رفع الدعــــم عن الخبز، إضافة 
إلى تحّمل الخزينة 141 مليون دوالر فروقات 
ارتفــــاع كلف إنتــــاج الخبز وأســــعار الطحين 

عالميًا.
واعتبر المعشر هذا العبء خلال واضحًا يشير 
إلــــى عدم دقة التقديــــرات المالية عند إعداد 
الموازنة العامــــة للدولة، إذ إن اإلنفاق الفعلي 

على بعض البنود يفوق بكثير المقدر.
وتبلغ موازنة الدولة للعام المقبل نحو 13.83 
مليار دوالر، بعجز مقدر بـ1.76 مليار دوالر، بعد 
احتساب المنح والمساعدات الخارجية، بينما 
يزيد العجز إلى 2.9 مليار دوالر، قبل احتساب 

المنح.
وحّذر ســــهم العبــــادي، الخبير فــــي قضايا 
المســــتهلك، من خطورة خفض مخصصات 
دعم الخبــــز، ألن ذلك يعنــــي تقليص أعداد 
المستفيدين، وبالتالي تحميلهم أعباء مالية 

إضافية نتيجة الرتفاع أسعار الخبز.
وقال العبــــادي لـ »العربــــي الجديد«: »نطالب 
الحكومــــة بإعادة النظر في هــــذا البند، وعلى 
مجلس النواب تحّمل مســــؤولياته لدى البدء 
بمناقشــــة مشــــروع الموازنة، بعدم الموافقة 
على الخفــــض واإلبقاء على مخصصات الدعم 
النقدي للخبز كما هي من دون تقليص«، الفتا 
إلى تراجع مســــتويات المعيشة بشكل كبير 
خالل السنوات األخيرة، نتيجة ارتفاع األسعار 

والضرائب.
وارتفعت نســــبة الفقــــر إلــــى 15.7 بالمائة، 
بحســــب آخر بيانات إحصائية رســــمية، فيما 
قفــــزت البطالة إلى 19.1 بالمائة بنهاية الربع 

الثالث من العام الجاري.

االستقالل/ وكاالت:
قالـــت وزارة الخزانـــة األميركيـــة إن الحكومة االتحادية ســـجلت عجز 
موازنة قدره 209 مليارات دوالر في نوفمبر/تشرين الثاني حيث طغت 
زيادة اإلنفاق في برامج مثل التأمين الصحي العام على مكاســـب في 

اإليرادات.
وكان عجـــز الموازنة 205 مليارات دوالر في الشـــهر المقابل من العام 

الماضي، وفقا لبيان الميزانية الشهر الصادر عن الخزانة.
وفي اســـتطالع أجرته رويتـــرز، توقع المحللون أن يبلـــغ عجز نوفمبر/

تشرين الثاني 196.5 مليار دوالر.
وبلغ إجمالي إيرادات الشــــهر الماضي 225 مليار دوالر، مرتفعًا 
19 مليــــار دوالر عن نوفمبر تشــــرين الثانــــي 2018، في حين 
سجلت المصروفات 434 مليار دوالر، بزيادة 23 مليار دوالر عنها 

قبل سنة.
وتنتهي السنة المالية للحكومة األميركية في سبتمبر/أيلول.

وشهدت السنة المالية 2019 اتساعا في العجز ليصبح األكبر في سبع 
ســـنوات عند حوالي تريليون دوالر، نتيجة لخفـــض الضرائب وزيادة 

اإلنفاق الحكومي.

األردن يخفض دعم الخبز 25.7 % في 2020 الحكومة األميركية تصل 
إلى عجز 209 مليارات 

دوالر في نوفمبر
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االستقالل/ وكاالت:
فاز رئيس الوزراء الجزائري األســـبق 
عبد المجيـــد تبون فـــي االنتخابات 
الرئاســـية بنســـبة 58,15 بالمئـــة، 
ليصبـــح رئيســـا من الـــدورة األولى، 
بحســـب ما أعلنت الســـلطة الوطنية 
الجمعـــة،  لالنتخابـــات  المســـتقلة 
ليخلف بذلك  الرئيس المســـتقيل 

عبد العزيز بوتفليقة.
ويعد تبـــون البالـــغ مـــن العمر 74 
عامـــا ســـادس رئيـــس للجمهورية 
فـــي الجزائر منـــذ اســـتقالل البالد 
عن فرنســـا عـــام 1962، بعد كل من 
أحمد بن بلة )1965-1963(، وهواري 
بومدين ) 1978-1965(، والشـــاذلي 
واليامين  بن جديد – 1979-1992(، 
زروال ) 1999-1994(، وعبـــد العزيز 

بوتفليقة ) 1999-2019(. 
وقال رئيس الســـلطة محمد شرفي 
في مؤتمـــر صحافي إلعـــالن نتائج 
االنتخابـــات التـــي جـــرت الخميس 
»حصل المرشـــح عبـــد المجيد تبون 
علـــى أربعـــة مالييـــن و945 ألـــف 
صوت، أي نسبة 58,15 بالمئة«، في 
انتخابات اتسمت بنسبة قياسية من 

المقاطعة.
المشاركة  أن نســـبة  وأكد شـــرفي، 
في االنتخابات الرئاســـية التي جرت 
في ظروف شفافة وأجواء احتفالية، 
بلغـــت 83ر39 بالمئة، من أصل أكثر 
24 مليون ناخب، متوجها في نفس 
الجزائري  للجيش  بالتهنئـــة  الوقت 
وقـــوات األمـــن المختلفـــة وكل من 
ســـاهم في تحقيـــق هـــذا االنجاز 

”التاريخي الكبير”.
وجـــاء في المركـــز الثاني المرشـــح 
االسالمي عبد القادر بن قرينة بنسبة 
المعبر  بالمئة من األصـــوات   17,38

عنها.
أما المرشـــح علي بن فليس فقد جاء 
ثالثا ولم يحصل ســـوى على 10,55 
بالمئـــة أي أقـــل من آخـــر انتخابات 
دخلهـــا ضـــد بوتفليقة فـــي 2014 

حيث حصل على أكثر من 12 بالمئة 
من األصـــوات، وندد حينها بـ »تزوير 

شامل للنتائج«.
وحصـــل المرشـــح الرابع عـــز الدين 
ميهوبـــي الـــذي وصفته الوســـائل 
االعالم بمرشـــح الســـلطة على 7,26 
بالمئـــة من األصـــوات بينما جاء عبد 
العزيز بلعيد أخيرًا بـ6,66 بالمئة من 

األصوات المعبر عنها.

اتسمت بنسبة قياسية من المقاطعة

عبد المجيد تبون رئيسًا للجزائر من الجولة األولى لالنتخابات
االستقالل/ وكاالت:

انتقدت روسيا اختبار الواليات المتحدة صاروًخا باليستًيا متوسط 
المدى، محظورا بموجب معاهدة »القوى النووية متوسطة المدى«.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باســــم الكرملين ديمتري 
بيسكوف، الجمعة، في العاصمة الروسية، موسكو.

وأضاف أن اختبار واشــــنطن للصاروخ الباليستي المحظور يؤكد 
تدميرها للمعاهدة، وأنها كانت تســــتعد من فترة طويلة لكسر 

االتفاق.
وصرحــــت القوات الجويــــة األمريكيــــة، أنها اختبــــرت بالتعاون 
مع إدارة القــــدرات االســــتراتيجية، نموذًجا تقليدًيــــا للصواريخ 
الباليســــتية التي يتم إطالقها من األرض فــــي قاعدة فاندربيرج 

الجوية بكاليفورنيا.
وفي 1987، وقع الرئيس األمريكي األســــبق رونالد ريغن، والزعيم 
الســــوفييتي ميخائيل غورباتشــــوف، معاهدة يلتــــزم بموجبها 
البلدان بعدم اختبار أو نشــــر صواريخ تطلق من البر بمدى يتراوح 

بين 500 و5500 كيلومتًرا.
وكانت وزارة الخارجية الروســــية أعلنت انتهاء المعاهدة رســــميا 

في مطلع أغسطس / آب الماضي.
وبنــــاء عليه، أعلنــــت الواليــــات المتحدة في 19 أغســــطس/ آب 
أنها اختبرت صاروًخا جديًدا متوســــط المــــدى يتجاوز مداه 500 

كيلومترا.
واتهمت روســــيا والصيــــن، الواليــــات المتحدة المنســــحبة من 
المعاهدة بالدخول في سباق التســــلح، وقد رفعا تجربة الواليات 
المتحدة للصاروخ متوســــط المدى إلى مجلس األمن التابع لألمم 

المتحدة.

روسيا تنتقد تجربة الواليات 
المتحدة لصاروخ متوسطة المدى

االستقالل/ وكاالت
أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
الليبية المدعومة دوليا فائز السراج، رفضه الهجوم 
على طرابلس، مشـــددا على أنه »ال ساعة صفر« لشن 
هجـــوم على العاصمـــة، في رد على إعـــالن قائد ما 
يسمى بالجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر 

»ساعة الصفر« للتقدم نحو طرابلس.
وأضاف الســـراج، في كلمة موجهة إلـــى الليبيين، 
الجمعة: »إنه ال ســـيطرة أو اقتحام ، فال ساعة صفر 
ســـوى صفر األوهـــام« داعيًا الجميع إلـــى االلتفاف 
حول »دولة القانون والمؤسســـات«، بحســـب “بوابة 

الوسط”.
كان حفتـــر قـــد أعلـــن الخميس عن ســـاعة الصفر 

للمعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس.
وحفتر هو خصم لرئيس الوزراء الليبي فايز السراج 
الذي يقود الحكومة المعترف بها من مجلس األمن 

الدولي “حكومة الوفاق الوطني”.
يشـــار إلى أن ما يســـمي بالجيش الوطنـــي الليبي 
يخوض منذ شـــهر نيســـان/ابريل الماضـــي قتاال 
ضد قـــوات حكومة الوفاق للســـيطرة على طرابلس 

لتطهيرها مما يسميهم بـ”اإلرهابيين”.
مـــن جهتها ذكـــرت الحكومة األلمانية أن فرنســـا 
وإيطاليا تدعمان المبادرة األلمانية من أجل الســـالم 

في ليبيا.
الحكومـــة األلمانيـــة: إن  وقـــال متحـــدث باســـم 
المستشـــارة أنجيال ميركل أجـــرت على هامش قمة 
االتحاد األوروبي في بروكســـل محادثات مع الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اإليطالي 
جوزيبي كونتي حول المبادرة، مضيفا أن كال البلدين 
قدمتـــا الدعـــم للمبـــادرة المعروفة باســـم “عملية 
برلين”، مشـــيرًا إلى أن المحادثات دارت أيضا حول 

الوضع الراهن في ليبيا.

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة 
إن حكومتــــه حصلــــت علــــى تفويض »قــــوي« إلنجاز 
البريكســــت، بعد مــــا أظهرت النتائــــج األولية تحقيق 
المحافظين فوزا كاســــحا فــــي االنتخابات التي أجريت 
الخميس، في وقــــت عّبر زعيم حــــزب المحافظين عن 
شــــعوره بخيبة أمل كبيرة وأعلن عزمه االســــتقالة من 

قيادة الحزب.
وتعليقــــا على النتائــــج، اعتبر جونســــون أن حكومته 
حصلــــت على تفويض جديد وقوي إلنجاز االنســــحاب 

من االتحاد األوروبي )بريكست(.
وأضاف جونسون بعد أن فاز بمقعده في أوكسبريدج 
»في هــــذه المرحلة يبدو أن هــــذه الحكومة المحافظة 
نالــــت تفويضا جديــــدا وقويا ليس إلنجاز بريكســــت 

فحسب، لكن لتوحيد البالد والنهوض بها«.
وقال أيضا »أعتقد أن هذه ستصبح انتخابات تاريخية 

ســــتمنحنا اآلن في هــــذه الحكومة الجديــــدة، فرصة 
احتــــرام اإلرادة الديمقراطيــــة للشــــعب البريطانــــي.. 
لتغييــــر هذه البالد لألفضل وإلطالق إمكانات شــــعب 

هذا البلد بأكمله«.
وقــــد أحــــرز حــــزب المحافظيــــن انتصارًا ســــاحقًا في 

االنتخابات العامة التي أجريت أمس.
وأظهرت النتائج أن حزب المحافظين بزعامة جونسون 

يتصدر النتائج بحصوله على 368 مقعدا.
وقــــال زعيم حزب العمال جيرمــــي كوربن إنه مصاب بـ 
»خيبــــة أمل كبــــرى« ولن يقود الحزب فــــي االنتخابات 

المقبلة.
وطالــــب كوربن حزبه بالتفكير فــــي نتيجة االنتخابات 
وسياسته المستقبلية بعدما خســــر عشرات المقاعد 

النيابية.
كما أعلن أنه ســــيتنحى عن زعامة الحزب، لكنه سيظل 

عضوًا في البرلمان عن دائرة إزلينجتون الشمالية.

جونسون يعلن حصوله على تفويض لتمرير 
البريكست وكوربن يشعر بالخيبة ويستقيل

السراج: ساعة الصفر التي أعلنها حفتر “وهم” 
وعلى الجميع االلتفاف حول دولة القانون

االستقالل/ وكاالت:
أكد المرجع األعلى في العراق علي السيستاني، أمس 
الجمعة، ان معركــــة االصالح تأخرت طويال ومواجهة 
الفساد والفشل بإدارة الدولة معركة أشد من القتال 

ضد تنظيم داعش.
وقال أحمــــد الصافي ممثــــل المرجعيــــة في خطبة 
الجمعــــة، »إّن أمامكم اليوم معركــــة مصيرية أخرى، 
وهــــي )معركة اإلصــــالح( والعمل علــــى إنهاء حقبة 

طويلة من الفساد والفشل في إدارة البلد«.
وســــبق أن أّكدت المرجعية الدينية في خطبة النصر 
قبل عاميــــن، أن »هذه المعركة ـ التي تأخرت طويال- 
ال تقــــّل ضراوة عن معركة االرهاب إن لم تكن أشــــد 
وأقســــى، والعراقيــــون الشــــرفاء الذين استبســــلوا 

في معركــــة اإلرهاب قادرون علــــى خوض غمار هذه 
المعركة واالنتصار فيها أيضًا إن أحسنوا إدارتها«.

وأردف »مــــن المؤّكد أن إّتباع األســــاليب الســــلمية 
هو الشرط األســــاس لالنتصار فيها، ومما يدعو الى 
التفاؤل هــــو أن معظم المشــــاركين في التظاهرات 
واالعتصامات الجارية يدركون مدى أهمية سلمّيتها 
وخلوها مــــن العنــــف والفوضى واإلضــــرار بمصالح 

المواطنين«.
واندلعــــت االحتجاجــــات في العراق مطلع تشــــرين 
األول/أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف واسعة 
النطاق خلفــــت ما ال يقل عن 492 قتيــــاًل وأكثر من 
17 ألــــف جريح، وفق إحصاء لألناضول اســــتناًدا إلى 
أرقام مفوضية حقوق اإلنســــان )رســــمية( ومصادر 

طبية وأمنية.
والغالبية العظمى مــــن الضحايا هم من المحتجين، 
وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، 
في مواجهات مع قوات األمن ومسلحين من فصائل 
»الحشــــد الشــــعبي« لهم صالت مع إيران، المرتبطة 
بعالقــــات وثيقة مع األحزاب الشــــيعية الحاكمة في 
بغداد. لكن »الحشــــد الشــــعبي« ينفي أي دور له في 

قتل المحتجين.
وأجبر المحتجــــون حكومة عادل عبــــد المهدي على 
االســــتقالة، مطلــــع ديســــمبر/ كانــــون أول الجاري، 
ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية 
المتهمة بالفســــاد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم 

منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

االستقالل/ وكاالت:
أصيب 25 شـــخصا علـــى األقل فـــي انفجار وقـــع بمدينة 
بالنكنبورج فـــي والية سكســـونيا-أنهالت األلمانية، صباح 
الجمعة. وقال متحدث باسم الشرطة إنه ليس من المستبعد 
وجود المزيد من المصابين، مضيفا أن قوات الشرطة ورجال 
اإلطفاء متواجدون في مكان الحادث. ولم يتضح بعد ســـبب 
االنفجـــار الذي وقع في أحد المباني الســـكنية في المدينة. 

ولم يدل المتحدث ببيانات عن شدة اإلصابات.

السيستانــي: معركــة اإلصــالح تأخــرت طويــال 25 مصابًا على 
األقل في انفجار 

شرق ألمانيا
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غزة/ محمد العقاد:
ًيعد فريـــق خدمات رفح "األخضر" مـــن أقوى الفرق 
الموجودة حالًيا في بطولة دوري الدرجة الممتازة وفي 
قطاع غزة بشـــكل عام، حيث حصل على لقب الدوري 
الموســـم الماضي 2019/2018م، وفي هذا الموسم 
حصل على لقب بطل الشتاء من مرحلة الذهاب بكل 

جدارة واقتدار دون تلقيه أي خسارة تذكر.
خدمات رفح ومنذ بداية مرحلة اإلياب من الموســـم 
الماضي لم يخســـر أي لقاء فـــي بطولة الدوري حتى 
اآلن، وجميع لقاءاته نتائجها كانت إيجابية، لذلك هو 
من الفرق القوية المدججة بالنجوم التي من الصعب 

ايقافها.
كتيبة األخضـــر أنهت الـــدور األول متصدرًا جدول 
الترتيـــب برصيد 25 نقطة بفـــارق خمس نقاط عن 
الوصيف خدمات الشاطئ، بعد أن فاز في 7 مباريات 
وتعادل في 4، دون أن يتعرض ألي خســـارة، مسجاًل 
أفضـــل األرقام بين أقرانه من األندية، إذ ســـجل 23 
هدفًا كأفضل خط هجوم، بينما استقبلت شباكه 8 

أهداف، بالتساوي مع الشجاعية.

وبعد انتهاء مرحلة الذهاب استعد خدمات رفح بقوة 
لمرحلة اإلياب ويعمل بصمت دون أن يتعاقد مع أي 
العب ســـوى حارس مرمى، عكس الفرق األخرى التي 
دعمـــت صفوفها، وخاض الفريـــق 5 مباريات ودية 

حقق الفوز في جميعهم أداء ونتيجة.
ويدخـــل األخضر مرحلـــة اإلياب مـــن دوري الدرجة 
الممتـــازة وعينـــه على تحقيـــق اللقـــب ومواصلة 
االنتصارات وعدم إيقاف القطار الرفحاوي عن ذلك، 

ليتمكـــن من حصد اللقب الســـادس فـــي تاريخه 
والثاني توالًيا رغم المنافســـة الشرســـة بينه وبين 

الشاطئ والشجاعية.
ويأمل خدمات رفح بأن يظهر بصورة مميزة وأفضل 
عن الدور األول ويواصل عروضه القوية والتركيز من 
قبـــل العبيه العتالء منصات التتويج وكســـر قاعدة 
بطل الشـــتاء من جديد وتحقيق أهدافه وتطلعات 
جمهـــوره الذي يريـــد دائًما حصد األلقـــاب وعدم 
االستســـالم وتحقيـــق نتائج ســـلبية تخيب أمال 

جمهوره.
فاآلن خدمات رفح في أحســـن أحواله وجميع العبيه 
جاهزون لمرحلة اإلياب باستثناء محمد حجاج الذي 
ســـيغيب عن أول لقاء للفريق أمام خدمات الشاطئ 
بســـبب اإلصابة، فالســـؤال هل قطـــار خدمات رفح 
قادر بأن يواصل االنطـــالق وتحقيق االنتصارات أم 
ســـيكون هناك من يوقفه ويعطله ويعتلي القمة 

ومنصات التتويج بداًل عنه؟ 
يذكر أن مرحلة اإلياب من الدوري ســـتبدأ غدًا األحد 

2019/12/15، الساعة الثانية عصًرا.

خدمــات رفــح.. قطــار سريــع يصعــب إيقافــه

القاهرة/ االستقالل:
أعلن النادي األهلي رسميًا التعاقد مع محمود عبد 
المنعــــم »كهربا« جناح الزمالك األســــبق لمدة أربع 

سنوات ونصف تبدأ من يناير القادم.
وقــــال الموقــــع الرســــمي لألهلــــي إن التعاقد مع 
كهربا جاء بعد فســــخ الالعب لتعاقــــده مع نادي 
ديسبورتيفو دي افيس البرتغالي بالتراضي قبل 

أيام. 
ونشر الموقع الرسمي للنادي األحمر صورة لكهربا 
بالقيمص األحمر مع  أمير توفيق، مدير التسويق 

والتعاقدات بالنادي األهلي.
ومن المنتظر أن ينضم الالعب الى تدريبات الفريق 
وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني 

للفريق األول.
وكان كهربا قد حصل مع نــــادي أفيس البرتغالي 
على مســــتند ُيفيد بدفع الشــــرط الجزائي للنادي 
لفسخ التعاقد، لكن مسؤولي األهلي طلبوا الحصول 

على مستند ُيفيد بفسخ التعاقد بشكل رسمي.
وصــــرح مصدر مســــؤول لـ »يال كــــورة« بأن األهلي 

تسلم المستند الذي حصل عليه كهربا.
وأكد المصدر أن مســــؤولي النــــادي األهلي قاموا 
بدراســــة الملــــف القانونــــي للصفقة مــــن جميع 
الجوانب وتم وضع كل االحتماالت من أجل تأمين 

موقف الالعب.

مدريد/ االستقالل: 
أكـــد تقريـــر صحفـــي إســـباني، أن الكرواتـــي إيفان 
راكيتيتش، العب وســـط برشـــلونة، اســـتجاب لتغير 
موقف النادي نحوه مؤخًرا وقرر صرف النظر عن عروض 

الرحيل. 
ووفًقا لصحيفة "ماركا" اإلسبانية، فإن راكيتيتش كان 
لديه الكثير من الشـــكوك حول استمراره مع برشلونة 

عقب الميركاتو الشتوي.
وأشـــارت إلـــى أن وضع النجـــم الكرواتي علـــى مقاعد 
البدالء في معظم المباريات مطلع هذا الموســـم، جعل 
راكيتيتش يدرس خيار المغادرة في يناير/ كانون ثان 

المقبل.
وشـــارك راكيتيتش مؤخًرا في التشـــكيل األساســـي 
للبلوجرانا أمام بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وريال 

مايوركا وإنتر ميالن.
وساهم المســـتوى الجيد لراكيتيتش في تغيير نظرة 
المدرب إرنســـتو فالفيردي نحـــوه، حيث إنه بات ضمن 
حســـاباته ضمن التشكيل األساسي، كما تم سحبه من 

الميركاتو.
واســـتجاب راكيتيتش لرغبة برشـــلونة وقرر البقاء في 

"كامب نو" حتى نهاية الموسم الحالي على األقل.
وجاء قرار النجـــم الكرواتي رغم أنه يحظى باهتمام من 
قبل أندية كبرى مثل إنتر ميالن ويوفنتوس ومانشستر 

يونايتد، إال أنه يفضل البقاء داخل النادي الكتالوني.

راكيتيتش يستجيب 
لرغبة برشلونة

األهلي المصري 
يتعاقد مع كهربا 

لندن/ االستقالل:
يملك المدرب اإلســـباني بيب جوارديوال، بنًدا 
في تعاقده األخير مع مانشستر سيتي الذي 
وقعـــه العام الماضـــي، يتيح لـــه الرحيل عن 
صفـــوف الفريق اإلنجليزي بنهاية الموســـم 

الجاري.
وأوضحت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن 
عقد جوارديوال الممتد مع الســـيتي حتى عام 
2021، يتواجـــد به بند يمكـــن جوارديوال من 

الرحيل بنهاية الموسم الجاري، في حال تنفيذ 
بعض الشروط التي وضعها النادي.

ورغم امتـــالك جوارديوال حق الرحيـــل، إال أن 
مســـؤولي مانشســـتر ســـيتي لديهم الثقة 
الكاملة بوفاء المدرب اإلســـباني بالتزامه حتى 
نهاية موســـم 2021، على الرغم من الموسم 
الضعيف الذي يمر بـــه حتى اآلن، وتأخره عن 

ليفربول المتصدر بفارق 14 نقطة.
ولن يكتفي الســـيتي بوعود جوارديوال، حيث 

بينت الصحيفة أنه يجهز خطة بديلة في حال 
رحل جوارديوال بنهاية الموسم الجاري، حيث 
ســـيكون مدرب توتنهام الســـابق ماوريسيو 
بوكيتيو البديل الجاهز، وذلك كونه المفضل 
لدى إدارة النادي والتي ســـبق لها اإلشادة به 

في أكثر من مناسبة .
ولم تكشف الصحيفة البريطانية عن طبيعة 
تلك الشروط، التي يمكن لجوارديوال تحقيقها 

في حال رغب الرحيل عن معقل السيتي.

جوارديوال يملك خيار الرحيل عن السيتي نهاية الموسم
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
شـــارك أهالي شعفاط شمال شـــرق القدس المحتلة، أمس الجمعة، في وقفة 

تنديدا باعتداءات المستوطنين األخيرة على البلدة.
وجاءت الوقفة التي أقيمت أمام مسجد شعفاط، بدعوة من المجلس المحلي في 
البلدة، تنديدا بإقدام مجموعة مســـتوطنين على إعطاب إطارات أكثر من 186 
مركبة، وخط شـــعارات عنصرية على الجدران في حي الســـهل، والظهر، وشارع 

أحمد شوقي بالبلدة يوم االثنين الماضي.
وقال رئيس مجلس محلي بلدة شـــعفاط اســـحاق أبو خضير لـ »وفا«، إن الوقفة 
جـــاءت بناء على توصية بضرورة التصدي العتداءات المســـتوطنين، في ختام 

االجتماع الذي عقدته فعاليات البلدة.
وأضاف أن هذه ليســـت المرة األولى التي تتعرض فيها شـــعفاط العتداءات 
المســـتوطنين، ففي عام 2018 تعرضت منطقة الســـهل في البلدة ألكثر من 

اعتداء مشابه.
ورفـــع المشـــاركون في الوقفة شـــعارات تدعـــو إلى ابعاد المســـتوطنين عن 

ممتلكاتهم، ومطالبين بتوفير بيئة آمنة في شعفاط.
يشار إلى أنه في عام 2014 اختطف مستوطنون الطفل محمد أبو خضير بينما 

كان جالسًا أمام دكان والده بالحي، وقتلوه.

جنين/ االستقالل: 
اعتصم عشرات المواطنين أمس الجمعة على أراضي بلدتي برقة شمالي نابلس 
وســـيلة الظهر جنوبي جنين، واللتين كان مقاًما عليهما مســـتوطنة "حومش" 

المخالة منذ عام 2005.
وقالت مصـــادر محلية " إن فعاليـــات بلدة برقة دعت لمســـيرة واعتصام 
وانتشـــار في أراضـــي منطقة القبيبات التي كان مقاما عليها مســـتوطنة 

حومش استنكاًرا الستمرار اقتحام المستوطنين للمنطقة.
وأشارت إلى أن قوة عسكرية لالحتالل انتشرت في المنطقة التي شهدت حالة 
توتر. وأعلنت فعاليات المنطقة عن استمرار األنشطة الجماهيرية حتى توقف 

عمليات االستفزاز التي يقوم بها المستوطنون.

مواطنون يعتصمون بموقع 
مستوطنة مخالة جنوبي جنين

الخليل/ االستقالل: 
داهمت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، أمس الجمعة، 
عددا مـــن المنـــازل والمحال التجاريـــة في مدينة 

الخليل، جنوب الضفة المحتلة.
وقالـــت مصادر محلية: إن قـــوات االحتالل داهمت 
منزلي النائبين عن حماس نزار رمضان، ومحمد ماهر 
بدر، وفتشـــتهما، وعبثـــت بمحتوياتهما، وهددت 

باعتقالهما.
كما داهمـــت قوات االحتالل مخبز غيث ومتجرًا في 

منطقة الحرس بالمدينة.
وتشن قوات االحتالل عمليات اقتحام باستمرار في 
الضفة المحتلة، يتخللها مداهمة منازل والتنكيل 
بســـكانها فضال عن اعتقـــال المواطنين واالعتداء 

عليهم وعلى ممتلكاتهم.

الخليل/ االستقالل: 
أدى آالف المواطنين صالة فجر أمس الجمعة في المسجد 
اإلبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، للجمعة 
الثالثة توالًيا ضمن دعوات شعبية لتكثيف الصالة والرباط 

في المسجد لحمايته من المستوطنين وخطط االحتالل.
وكان نشطاء أطلقوا حملة الفجر العظيم لدعوة المواطنين 
لالحتشاد من كل مناطق الخليل والضفة وصالة الفجر في 

المســـجد اإلبراهيمي؛ تأكيدًا على إسالميته، وحمايته من 
األطماع »اإلسرائيلية«.

وللجمعة الثالثة، امتأل المسجد بالمصلين، وعقب الصالة، 
رددوا هتافات التكبير والتهليل.

ويخطط االحتالل لتوســـيع االستيطان في البلدة القديمة 
من الخليل، وفي محيط المســـجد اإلبراهيمي، وكثف في 

إطار ذلك اقتحاماته للمسجد.

آالف المواطنين يؤدون صالة
 الفجر في »اإلبراهيمي«

االحتالل يداهم منازل ومحال 
تجارية عدة في مدينة الخليل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
الحقت سلطات االحتالل، صباح أمس الجمعة، 
المقدســـيين الذين يـــزودون طاقم تلفزيون 
فلســـطين بالمـــواد اإلعالميـــة مـــن القدس 

المحتلة.
وشـــددت قوات االحتالل، أمس من إجراءاتها 
العســـكرية في القدس المحتلـــة، تزامنًا مع 
توافد المصلين إلى المسجد األقصى، وشرعت 
بمالحقـــة عدد مـــن المواطنيـــن المتطوعين 
ممن قاموا بالتصوير داخل المسجد األقصى، 
من خـــالل هواتفهم النقالـــة، ومنعوهم من 

التصوير.

وأكد مدير عام األخبار في تلفزيون فلسطين، 
محمد البرغوثي االستمرار في التغطية حتى 
تكون القـــدس حاضرة دائما عبـــر التلفزيون 
الرســـمي، الفتًا إلـــى أن هذا اإلجـــراء ليس إال 
اســـتمرارًا لمسلســـل التضييقات المستمرة 
التـــي تفرضهـــا ســـلطات االحتـــالل بحـــق 
الصحفيين والمواطنين المقدسيين، في إطار 
الهجمة المسعورة التي تتعرض لها العاصمة 

على وجه التحديد.
وكانـــت قوات االحتـــالل أغلقت فـــي 20 من 
تشـــرين الثاني المنصرم مكاتب مؤسســـات 
فلســـطينية عاملة في شرق القدس المحتلة، 

وحظرت أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس 
المحتلة، واغلقت مقر مديرية التربية والتعليم، 
واقتحمت المركز الصحي العربي، واســـتولت 

على جميع ملفاته وكاميرات المراقبة.
واعتقلت مخابرات االحتالل، الجمعة الماضية، 
طاقـــم التلفزيـــون فـــي القـــدس المحتلة، 
وهم كريســـتين ريناوي، ودانا أبو شمســـية، 
والمصوريـــن علي ياســـين، وأمير عبـــد ربه، 
وأفرجت عنهم في وقت الحق من نفس اليوم، 
بشـــرط عدم التواصل فيمـــا بينهم لمدة 15 
يوما، وعدم تغطية أي فعاليات أو أحداث في 

مدينة القدس لصالح تلفزيون فلسطين.

االحتالل يالحق مقدسيين بزعم  تزويد تلفزيون فلسطين بمواد إعالمية

المغلف بالمطاط  وقنابل الغاز المسيل 
للدموع علـــى المتظاهرين على الحدود 
الشـــرقية للقطاع مما أدى ذلك إلصابة 

عدد منهم بجراح مختلفة.
وعصر أمس توافد آالف المواطنين إلى 
مخيمات العودة شـــرقي غزة والوسطى 
ورفح؛ اســـتجابة لدعوة الهيئة الوطنية 
الحصار  العودة وكسر  العليا لمسيرات 
للمشاركة في "جمعة فلسطين توحدنا 

والقدس عاصمتنا".
وقالت الهيئة في بيان لها: "مســـيرات 
العودة.. نحن من يقودها ويوجه دفتها 
يمينا وشـــماال، نقدم، ونؤخر، وال يملك 
أحـــد أن يقرر لنا أو يراهن على تراجعنا، 

فإن تقدمنا انتصرنا وإن تأخرنا التففنا 
إلى مربع أكثـــر قوة وأثًرا فـــي نضالنا، 
القوة  بأيدينا نحـــن أصحـــاب  واألمـــر 

والحق".
وشـــددت علـــى "اســـتمرار الوحدة في 
الميدان الشـــعبي والعسكري"، مؤكدة 
أن "كل قـــوى الشـــر لن تفرقنـــا وأن ما 
نملكـــه من قـــوة ردع للعـــدو أكبر مما 

يتخيله هذا العدو المغرور المأفون".
ونبهـــت الهيئـــة إلـــى أن فعاليـــات 
جمعة اليوم ســـتقام بعد صالة العصر 
فـــي 3 مخيمات؛ وهي غزة والوســـطى 
ورفح فقط، إلفســـاح المجال للجماهير 
لمشـــاركة حركة "حماس" بمسيراتهم 

المركزيـــة بمناســـبة االنطالقـــة فـــي 
محافظتي خان يونس والشمال.

ويشارك الفلســـطينيون منذ الـ 30 من 
آذار/مارس 2018، في مسيرات سلمية، 
قرب الســـياج الفاصل بيـــن قطاع غزة 
واألراضـــي الفلســـطينية المحتلة عام 
1948، للمطالبـــة بعـــودة الالجئين إلى 
مدنهم وقراهم التـــي ُهجروا منها في 

1948 وكسر الحصار عن غزة.
ومنذ انطالق المســـيرة، استشهد 362 
احتجز  مواطًنـــا؛ منهـــم 15 شـــهيًدا 
 31 وأصـــاب  جثامينهـــم،  االحتـــالل 
ألًفـــا آخريـــن، في قمعـــه المتظاهرين 

واعتداءات أخرى في قطاع غزة.

الجمعية العامة  194 )د3-( . ويحمل قـــرار الجمعية العامة رقم L.10/74/A/C.4 تحت عنوان 
"تقديم المساعدة إلى الالجئين الفلسطينيين".

وصـــّوت لصالح القرار 167 دولة، مقابل اعتراض ســـت دول، هي: "إســـرائيل، وكيرباتي، وجزر 
المارشـــال، وواليات ميكرونيســـيا المتحـــدة، وأمريكا، وكنـــدا"، فيما امتنعت ســـبع دول عن 
التصويت هي: "ناورو، وروندا، وفانواتو، وأســـتراليا، وكاميرون، وأفريقيا الوسطى، وغواتيماال"، 

في وقت تغّيبت فيه 13 دولة عن الجلسة.
وجـــاء في البند األول من القرار تعبير عن أســـف األمم المتحدة علـــى عدم إعادة الالجئين إلى 
ديارهم أو تعويضهم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194.

وأكد القرار أن حالة الالجئين الفلســـطينيين ال تزال قائمة، وهذا ُيســـبب قلًقا بالًغا، مؤكًدا أن 
تقديم المساعدة إلى الالجئين الفلسطينيين ال يزال أمًرا ضرورًيا لتلبية االحتياجات األساسية 

الصحية والتعليمية والمعيشية.
وحث البنـــد الرابع جميع الجهات المانحة على مواصلة تكثيـــف جهودها لتلبية االحتياجات 
المتوقعة لوكالـــة الغوث، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقـــات الناجمة عن النزاعات وعدم 

االستقرار في المنطقة واألوضاع االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية الخطيرة.

وقفة في شعفاط تنديدًا 
واشنطن/ االستقالل: باعتداءات المستوطنين

األميركية عقوبات  الخزانـــة  وزارة  فرضت 
على شـــخصيات لبنانية وشركات داعمة 
لحزب الله، في أحـــدث إجراء أميركي ضد 

الحزب.
وقالت وزارة الخزانـــة في بيان إنها فرضت 
عقوبات على رجل األعمال اللبناني ســـعيد 
ناظم أحمـــد، وصالح علـــي عاصي، وطوني 

بطرس صعب، بسبب تورطهم في عمليات 
تمويل مباشرة لحزب الله.

وأوضحت الوزارة أن مكتب »مراقبة األصول 
األجنبيـــة التابع لوزارة الخزانـــة األميركية 
أصـــدر أمس  إجراءات ضـــد اثنين من أبرز 
منظمي غسيل األموال في لبنان وجمهورية 
التابعة  الكونغو الديمقراطية والشـــركات 
لهمـــا، بما في ذلـــك تلك الشـــركات التي 

وردت عشرات الماليين من الدوالرات لحزب 
الله، ومموليها ، وأنشطتهم«.

وأوضحت أن اإلجراءات الجديدة تشير 
إلى مدى »مساهمة حزب الله وشركائه 
في نشــــاط اقتصــــادي غير مشــــروع 
يعطــــي األولوية للمصالح االقتصادية 
للحزب على حســــاب مصالح الشــــعب 

اللبناني«.

عقوبات أميركية على 3 لبنانيين بدعوى تمويل حزب الله

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أطلق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
المؤقـــت، زعيم حـــزب »الليكود«، أمـــس الجمعة، 

حملته النتخابات الحزب التمهيدية.
وعقـــد نتنياهو ، مؤتمرا مغلقا فـــي مقره بمدينة 
القـــدس ، اجتمـــع خالله مـــع عدد من النشـــطاء 
ورؤساء السلطات المحلية الذين وصلوا إلى المكان 

واستقبلوه بهتافات »بيبي ملك إسرائيل«. 
وكان نتنياهو، قد دعا في منشـــور عبر )فيسبوك( 

صباح أمس الجمعة، أعضاء »الليكود« إلى تأييده.
وقال نتنياهو : »يوجـــد لليكود فريق ممتاز، وألنه 
الحزب الديمقراطي األكبر في إسرائيل سأتنافس 
خالل األيام القادمة على رئاســـة الليكود من أجل 
كسب ثقتكم واالســـتمرار بقيادة إسرائيل أيضا 

خالل الســـنوات القادمة«. وأضاف نتنياهو: »لقد 
فعلت كل ما بوســـعي لتجنب الخيارات اإلضافية 
وغير الضرورية، لكننا اآلن يجب علينا التوصل إلى 
قرار واضح«. وتابع :« خذوا نفســـا عميقا، األشـــهر 
القريبة ســـتكون صعبة لكن الهـــدف ممكن: فوز 
الليكود، فوز معســـكر اليمين. انه في أيدينا، حان 

الوقت للتكتل معا«.

نتنياهو يطلق حملته النتخابات حزب الليكود

الأمم املتحدة ...اإ�ص�ب�ت ب�إعتداء ...
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أالسكا/ االستقالل: 
وقائع كادت تتحول إلى مأســـاة في أالســـكا الثالثاء الماضي حينما خرج طفل 
يبلغ عمره 5 أعوام من منزل أســـرته حاماًل رضيعًا ال يتجاوز عمره 18 شهرًا في 
درجة حرارة 35 تحت الصفر في قرية يوكون فالتس المعزولة، والتي تبعد عن 

فيربانكس؛ وهي أقرب مدينة مأهولة بالسكان، بنحو 241 كيلومترًا.
وبحســـب تقارير إعالمية أمريكية، فإن الطفل اضطر للخروج طالبًا النجدة جراء 
انقطاع الكهرباء بعد أن تملكه الخوف والرعب، خاصة أنهما وحيدان في البيت، 
مشيرة إلى أن أحدهم عثر على الطفل والرضيع بعد 12 ساعة من خروجهما من 
بيتهما، وأكد أنهما لم يكونا يرتديان ســـوى مالبس خفيفة، وأن الطفل ســـار 

لمسافة أكثر من كيلومتر وسط هذه األجواء المناخية القاسية.
وقال ناطق باسم الشرطة المحلية: »لحسن الحظ تمّكن أحدهم من العثور على 
الولدين، خاصة أن الظروف المناخية لم تكن تساعد أحدًا على الخروج وإال كانت 

نهايتهما محتومة«.
وأصدرت الشـــرطة مذكرة توقيف بحق جولي بيترز )37 عامًا( بتهمة التقصير 
والالمباالة، بينما لم يتم اإلشارة إلى ما إذا كانت األخيرة والدة الصبيين أم وصية 
عليهما أو مشـــرفة على شؤون بيتهما، غير إن الشرطة ألقت القبض عليها وتم 

تحويلها للتحقيق لترك قاصرين بال عناية.
وبحســـب التقاريـــر ذاتها، فإن هـــذه المنطقة من الواليات المتحدة تشـــهد 
انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة، خاصة في فصل الشتاء وخالل األشهر من 

نوفمبر إلى مارس، إذ تصل الحرارة إلى 50 درجة تحت الصفر.

في عمر الـ 5 سنوات وينقذ 
أخاه الرضيع من الموت بردًا

ويلينغتون/ االستقالل: 
تحّول شـــهر عســـل زوجين أمريكييـــن في جزيرة 
»وايـــت أيلند« الواقعة قبالة الســـواحل الشـــرقية 
لنيوزلنـــدا إلى مأســـاة بعد ثوران بـــركان في تلك 

الجزيرة النيوزلندية.
وغادر الزوجان الجزيرة وهما مصابان بحروق شديدة 
لدى ثـــوران البركان يوم االثنين الماضي، بحســـب 

رسالة صوتية أرسالها لوالديهما.
وقال ماثيو أوري )36 عاما( من والية فرجينيا وزوجته 
لورين )32 عاما( إنهما »أصيبا بحروق شـــديدة« من 

جراء حمم البركان الذي أودى بحياة 8 أشخاص.
وأضاف ماثيو في رســـالته الصوتية: »مرحبا يا أمي، 
أريد فقط أن أخبركم أن هذه ليست مزحة. لقد انفجر 
البركان بالفعل أثناء وجودنا في الجزيرة. لقد أصبت 
أنا ولورين بحروق بالغة. لذلك نحن في المستشفى 

بنيوزيلنـــدا. أريد فقط أن أخبركم. إذا لم تســـمعوا 
مني،، فنحن بخير«.

وتابـــع: »يدي محترقـــة، لذا ال يمكنني اســـتخدام 
هاتفي. ال أعرف كم من الوقت ســـأكون هنا، لكنني 

سأحاول أن أبقيك على إطالع بآخر المستجدات«.
ولم تكن باربرا بارام، أم لورين على علم بأن الزوجين 
متواجـــدان في الجزيرة خالل ثـــوران البركان، حيث 
اشـــتريا رحلة »رويـــال كاريبيان كروز« الســـياحية 

صحبة مجموعة من األجانب لزيارة الجزيرة.
وتقول باربرا إنها عاشت أسوأ كابوس بعد االتصال 
بالشـــركة السياحية التي أعلمتها أن ماثيو ولورين 
لم يعودا إلى الســـفينة، وبعد فتـــرة وجيزة تلقت 

التسجيل الصوتي المخيف.
علمت باربرا في وقت الحق أن ماثيو عانى من حروق 
تصـــل إلـــى 80 بالمائة في جســـده، بينما أصيبت 

لورين بحروق تصل 20 بالمائة من جسدها.
وقالت: »قال إنه سيحاول االتصال بأسرع ما يمكن، 
لكن التحـــدث وإجـــراء المكالمـــات الهاتفية كان 
أمرا صعبا. كانت يداه محترقتين بشـــدة وكان من 

الصعب عليه إجراء مكالمة هاتفية«.
وثار البركان بعد ظهر يوم االثنين الماضي بينما 
كانت 4 مجموعات سياحية تتجول في الجزيرة. 
وما يزال أكثر من 24 آخرين في المستشـــفى، 
فيما اعتبـــرت الســـلطات 9 آخرين فـــي عداد 

المفقودين.
وتبعـــد جزيرة »وايت أيلند« نحـــو 50 كيلومترا عن 
الساحل الشـــرقي لنورث أيلند، وأمكن رؤية أعمدة 
ضخمة من رمـــاد البركان من البر الرئيســـي. وقال 
علماء براكين إن عمود الرماد ارتفع لعلو 12 ألف قدم 

)3658 مترا( في السماء.

الرباط/ االستقالل: 
قالت الســـلطات المغربية إن مصالح "هيئة" الدفاع المدني تمكنت مساء الخميس من 
إنقاذ ســـائحين مغربيين عالقين في الثلوج بجبل تدغين في إقليم الحســـيمة شمالي 
المغرب. وكانا الســـائحان المقيمان في فرنسا والمنتميان لمدينتي سال وتمارة قد قررا 

تسلق جبل تدغين وحدهما دون مساعدة وأصيب أحدهما بكسر في كتفه ورجله.
ووجه أحد الناجين نداء اســـتغاثة عبر بث مباشـــر على صفحته الشـــخصية على موقع 
التواصل االجتماعي "فيسبوك"، وانتشـــر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة لتتدخل بعدها 
الســـلطات المحلية واألمنية إلنقاذهما بمساعدة مرشدين سياحيين ومجموعة من أبناء 

منطقة الريف.
حسب بيان الســـلطات المحلية في مدينة الحسيمة البعيدة عن العاصمة الرباط بأكثر 
من 400 كيلومتر، فإن مصالح الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى الشابين في الوقت 

المناسب ونقلتهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العالج.

بركان نيوزلندا يحّول شهر عسل زوجين إلى مأساة فيسبوك ينقذ شابين 
مغربيين من الموت

روما/ االستقالل: 
عثـــر عامل ›بطريق الخطأ‹ على ما يبدو أنها لوحة ُســـرقت منذ 20 عاما، من معرض فني 

بشمال إيطاليا، مخبأة في جدران المبنى.
وُسرقت لوحة ›صورة سيدة‹ )Portrait of a Lady( للفنان غوستاف كليمت، من معرض  
Ricci-Oddi في بياسينزا، في فبراير عام 1997، حيث ُعثر على اإلطار مرميا على السطح. 
واعتقدت الشـــرطة أن اإلطار ُرمي هناك في محاولة خبيثة ليظهر أن اللصوص اقتحموا 

نافذة في السقف، على الرغم من أن اللوحة كانت أكبر من تمريرها عبر نافذة.
وقـــال العامل إنه كان يزيل نبـــات اللبالب عن جدار، عندما صـــادف لوحة معدنية غير 

متوقعة، وسحبها ليكتشف وجود لوحة مخفية هناك داخل حقيبة سوداء.
وعلى مر السنين، ظهر عدد من النسخ المزورة المفصلة للوحة المفقودة.

وتحقق الشـــرطة في هذا االكتشـــاف، ولم يجر بعد مصادقة اللوحة رســـميا على أنها 
القطعة المفقودة الحقيقية، ولكن مدير المعرض يقول إن العمل الفني يحمل الطوابع 

واألختام نفسها على الظهر مثل األصل، ما يجعله واثقا من استعادة اللوحة األصلية.
وُعثر على أســـالك كانت جزءا من نظام اإلنذار في ذلك الوقت، وما تزال معلقة في الجزء 

الخلفي من القطعة، وفقا لتقارير المنافذ المحلية.
وليـــس من الواضح ما إذا كانت اللوحة موجودة داخـــل الجدار طوال الوقت، أم ُنقلت إلى 
هنـــاك مؤخرا. وتعتبر اللوحة ذات قيمة فنية وتاريخية خاصة، نظرا ألنها تحتوي أيضا 
على لوحة كليمت ســـرية تحت الصورة المرئية، ما يجعلها ›كليمت المزدوجة‹ الوحيدة 
المعروفة في العالم. وُيعتقد أن الفنان رسم الصورة األصلية، وهي أيضا المرأة، زهاء عام 

1916 قبل أن يغطيها بعد ذلك بفترة وجيزة.

بانكوك/ االستقالل: 
بينما كان عامل نظافة تايالندي يقوم بتمشـــيط شاطئ 
بحثـــًا عن قمامة قابلة للتدوير مـــن أجل بيعها، عثر على 
كتلة غريبة كبيرة الحجم نسبيا، تبين له الحقا أنها عبارة 

عن قيء حوت باهظ الثمن.
وعثر سوراشيت تشانتشو أثناء بحثه على شاطئ بجنوب 
تايالند، عن نفايات قابلة إلعادة التدوير على كتلة غريبة، 
مقارنة بالنفايـــات التي توجد في العادة بتلك المنطقة، 

تزن حوالي 17 كيلوغراما.
وحمل سوراشـــيت الكتلة إلى منزله وأجرى مع أصدقائه 
اختبارا بسيطا لها عن طريق حمل والعة سجائر، وسرعان 

ما ذابت وانبعثت منها رائحة مسك لطيفة.

وعندها أدرك سوراشيت أن الكتلة مصدرها على األرجح 
حوت العنبر، وأن الكتلة ما هي إال قيء الحوت، بحســـب ما 

ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.
ويعتقد أن العنبر يتشكل في المسالك الهضمية للحوت 
العمـــالق، وهي مادة مرتفعة الســـعر تدخل في صناعة 
العطور. ويمكن بيع أفضل أنواع العنبر بســـعر يصل إلى 
20 ألف دوالر لكل نصف كيلوغرام من هذه المادة، األمر 
الـــذي يعني أن قيمة ما عثر عليه سوراشـــيت تزيد على 
714 ألف دوالر. يشـــار إلى أن متوسط األجر السنوي في 
تايالند هو 8000 دوالر، وبالتالي فإن هذا "القيء" الثمين، 

سيغير مجرى حياة سوراشيت.
وقال سوراشـــيت، الذي بدا مذهوال مما عثر عليه "عندما 

كنت أبحث عن نفايات قابلة للتدوير على الشاطئ، رأيت 
القطعة عند صخرة قرب الســـاحل، ومياه البحر تغسلها.. 
اعتقدت أن األمـــر يبدو كقيء حوت، لكننـــي أحتاج إلى 

شخص يعرف ذلك ليتحقق منه".
ويقول الخبـــراء إن الكتل تطفو في بعـــض األحيان في 
المحيـــط ألكثر من 100 عام بعد تشـــكلها فـــي القناة 
الصفراوية لحوت العنبر، وتكون على شـــكل سائل قبل 
أن تتحول إلى مادة صلبة في المحيط على مدى ســـنوات 
عديدة. يذكر أنه في أبريل 2016، بيعت كتلة من العنبر 
عثر عليها في النكشاير مقابل 673 ألف دوالر، وبعد ذلك 
بأشهر، باع 3 من الصيادين العمانيين قطعة ضخمة من 

قيء حوت العنبر بأكثر من 2.7 مليون دوالر.

عامل نظافة محظوظ.. عثر على »قيء حوت« قيمته بآالف الدوالرات

عمان/ االستقالل: 
عثـــر أحـــد المواطنين األردنييـــن على طفل 
حديث الوالدة، في حالة ســـيئة جـــدًا، وقام 
بتســـليمه، على الفور، إلى مستشفى الزرقاء 

الحكومي.
وسلم »األمن العام األردني« الطفل، الذي عثر عليه 

في منطقة الســـخنة في محافظة الزرقاء، إلى وزارة 
التنمية االجتماعية. بحسب تصريح مديرة مديرية 

األسرة والحماية جلنار الراميني.
وُعثر على الطفل في حالة يرثى لها، مع آثار كدمات 
على جســـده ورأســـه، وفق ما قاله مدير مستشفى 

الزرقاء عبد الرزاق الخشمان.

وتم التعرف على والـــدة الطفل القاصر والتي يبلغ 
عمرهـــا، فقط، 13 عاما، حيث تم التوصل إليها بعد 
إجـــراء فحوصات للطفل. وتـــم تحويل القضية إلى 
المدعي العام في األردن، لكشـــف حيثياتها، بعد 
تحويلهـــا من إدارة حماية األســـرة، بحســـب وكالة 

سبوتنيك.

أم عمرهــا 13 عامــًا تتخلــى عــن طفلهــا

»صدفة« تقود إلى كنز مخبأ 
في الجدران منذ 20 عامًا


