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بيت لحم/ االستقالل: 
اعت���دى المس���توطنون، مس���اء أم���س الخمي���س، على أحد 
المزارعين من قرية كيس���ان شرق بيت لحم ، ما أدى إلصابته 

برضوض وجروح.
وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان احمد غزال، بأن عددًا 
من مستوطني البؤرة االس���تيطانية »ايفي هناحل« المقامة 
عنوة عل���ى أراضي القري���ة والمحاذية لمس���توطنة »معالي 
عام���وس«، اعتدوا على المزارع عطا الل���ه إبراهيم عبيات (53 

عاما) بالضرب وإطالق الكالب التي نهشته، ما أدى إلى إصابته 
بجروح مختلفة، نقل الى مستشفى بيت جاال الحكومي لتلقي 
العالج، عدا عن نهش الكالب لع���دد من رؤوس األغنام التي 
كان يرعاها. وأشار غزال إلى أن المستوطنين اعتدوا عليه بعد 
أن تصدى لهم ورفض أوامرهم باالبتعاد وعدم اتخاذ األرض 
مرع���ى ألغنامه، الفتا إلى أن هذا االعت���داء تكرر في الفترات 
الس���ابقة وأصبح الرعاة ال يؤمنون عل���ى حياتهم، وفق وكالة 

األنباء الرسمية.

إصابة مزارع إثة تعةضه العتداء 
المستوطنين في بيت لحم

النخالــة: سنــةد علــى
 أي عــدوان موحديــن

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم 166 مس���توطًنا، صب���اح أمس الخميس، باحات المس���جد 
األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة »باب المغاربة« 

166 مستوطنًا يقتحمون 
باحات المسجد األقصى

بيروت/ االستقالل: 
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي أننا سنرد على أي عدوان موحدين مع 
قوى المقاومة، ولن يمر أي عدوان من دون رد. وش���دد النخالة في كلمة مسجلة 

خالل حفل إشهار موسوعة »شهداء من فلسطين« بمدينة غزة، 
عل���ى وحدة قوى المقاوم���ة في مواجهة الع���دواِن، »لنكمَل مًعا 

غزة/ الداخل المحتل / االستقالل: 
ش���نت طائ���رات االحت���الل اإلس���رائيلي، الليل���ة 
الماضية، غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة.

وقالت وس���ائل إع���الم محلية، إن طائ���رات بدون 

طي���ار اس���تهدفت موقع عس���قالن ش���مال بيت 
الهي���ا، كما قصف���ت بثالثة صواري���خ موقع "عين 
جالوت" في مح���ررات خانيون���س جنوبي القطاع. 
كم���ا اس���تهدفت طائرات االحت���الل موقع���ًا آخر 

للمقاوم���ة غرب محافظة خانيون���س جنوب قطاع 
غزة. وقصف���ت طائرات االحتالل كذلك أرضا خالية 

قرب مطار غزة المدمر ش���رقي مدينة 
رف���ح جن���وب القط���اع. م���ن جهته، 

طائةات االحتالل تشن سلسلة غارات
 على قطاع غزة.. وهدم منزٍل في اللد  

»أحياء ُيةزقون« موسوعة توثق سَية شهداء حةكة الجهاد اإلسالمي
غزة / االستقالل: 

أش���هرت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
ومؤسسة مهجة القدس للش���هداء واألسرى أمس 

الخميس ، موس���وعة ش���هداء من فلسطين (أحياء 
يرزق���ون) لكوكبة مضيئ���ة من مجاه���دي وأنصار 
الحرك���ة. وتعد هذه الموس���وعة، توثيق لمئات من 

س���ير وبطوالت شهداء حركة الجهاد اإلسالمي منذ 
انطالقته���ا وحتى وصواًل لش���هداء 
معركة صيحة الفجر وعلى رأس���هم 

الميناوي: االحتالل عاجز عن مهاجمة 
غــزة وهزيمتــه تكمــن بالوحــدة

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
في فلسطين عبد العزيز الميناوي أن الكيان الصهيوني 

عاج���ز عن مهاجم���ة قطاع غزة؛ ألنه يخش���ى الخس���ائر 
الفادحة التي س���ُيمنى بها، مش���ددًا على 
أن إلحاق الهزيمة بالكي���ان عديم الثقافة 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األس���ير أحمد زهران (42 عاًما)، من قرية دير أبو مشعل 
ش���مال غربي رام الل���ه اضرابه عن الطعام، لليوم ال�� 88 وس���ط 

إهمال طبي متعمد من ما يمسى مصلحة السجون اإلسرائيلية. 
ويواصل األس���ير زهران إضراب���ه عن الطعام دون 
توقف، وسط تدهور حالته الصحية بشكل خطير 

األسيــة أحمــد زهــةان يواصــل
 معةكة األمعاء الخاوية لليوم 88

األمم المتحدة: 22 ألف وحدة 
استيطانية بالضفة خالل 3 أعوام

نيويورك / االستقالل: 
أكدت هيئة األمم المتحدة أن عدد الوحدات االستيطانية التي ُقدمت 
خطط لبنائها في األراضي الفلس���طينية المحتل���ة، أو تمت الموافقة 

معادالت جديدة أكثة عنفًا تهدف 
»إسةائيل« لفةضها على قطاع غزة

غزة / محمد أبو هويدي:
كثف���ت دولة االحتالل الصهيوني من محاوالتها لفرض معادالت 
جديدة على قطاع غزة تتمث���ل بفرض إجراءات عقابية أكثر عنفًا 

نتنياهو من أريحا: سنطبق السيادة 
على وادي األردن بدعم أميةكي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تعهد بنيامين نتنياهو رئي���س وزراء االحتالل، مجدًدا بتطبيق 
الس���يادة على منطقة وادي األردن بأكملها، وذلك بدعم أميركي 

الجوالت الدعائية بمستوطنات الضفة.. 
سياسية االحتالل للهةوب من العزلة 

غزة / دعاء الحطاب 
تحاول سلطات االحتالل الصهيوني بين الحين واآلخر، تشكيل 
صداقات وعالقات مع هيئات دولية تتفهم ادعاءاتها وروايتها 

أريحا/ االستقالل: 
أك���د رئيس الوزراء محمد اش���تية، أن حكومته ق���ررت دفع فاتورة 
الكهرب���اء عن جميع المخيمات الفلس���طينية، كما أنها س���تدفع 

اشتية: الحكومة قةرت دفع فاتورة 
الكهةباء عن جميع المخيمات
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بيةوت/ االستقالل: 
أكد األمين العام لحةكة الجهاد اإلسالمي أننا سنةد 
على أي عدوان موحدين مع قوى المقاومة، ولن يمة 

أي عدوان من دون رد.
وشـــدد النخالة في كلمة مسجلة خالل حفل إشهار 
موسوعة »شـــهداء من فلسطين« بمدينة غزة، على 
وحدة قوى المقاومة في مواجهة العدواِن، »لنكمَل 

مًعا مسيةَتنا نحو فلسطين«.
وقال »ســـنةد على كل عدوان موحدين إْن شاَء اللُه، 
 عدوان من دوِن رد، وهذا ما تواَفْقنا عليِه 

ّ
ولن يمّة أي

مع اإلخوِة في حماس وقوى المقاومة«.
وكانت حةكتا حماس والجهاد اإلسالمي، عقدتا لقاء 
مهًمـــا انعقد في العاصمة المصةيـــة القاهةة قبل 
أسابيع، استمة أكثة من 5 ساعات بةئاسة إسماعيل 
هنية رئيس المكتب السياســـي لحمـــاس، وزياد 
النخالة أمين عام حةكة الجهاد وبحث عديد القضايا 

المهمة علـــى الصعيد الوطنـــي والعالقة الثنائية 
االستةاتيجية بين الحةكتين.

وأضـــاف النخالـــة »كاَنت رســـالة المقاومة واضحة 

وقوية قبل شهة خالل معةكة صيحة الفجة، وهي 
ليس الشعب الفلسطينّي الذي يةضى بما تفةُضه 

موازين القوى«. 
وقال »الشـــهداء اختاروا طةيق الشـــهادة بداًل من 
طةيِق الذل واالستجداء على أبواب السيد األمةيكّي 

الصهيوني«.
وتابع النخالة »الشهداء اختاروا الشهادة بالةغم من 
حالة االنحطاط واالنهيار أمام المشةوع الصهيوني، 
وأمام تسابِق الجميِع على إرضاء القتلة الصهاينة، 
وتقديم القـــدِس قةباًنا للعلو واإلفســـاد الذي لم 
يتوقـــف يوًما عن العبث بكةامِتنـــا ودماِئنا، فهم 
يقتلوَننا بأسلحِتهم، ويقدموَن بعَض المساعدات 

هنا وهناك«.
وأكد أمين عام الجهاد اإلســـالمي في ختام كلمته 
على اســـتمةار حةكته في طةيِق الجهاد والمقاومة 

مهما كاَنت التحديات، ومهما كاَنت التضحيات.

ولن يمر أي عدوان بدون رد 

النخالة: سنرد على أي عدوان موحدين
القدس المحتلة/ االستقالل: 

اقتحم 166 مســـتوطًنا، صباح أمس الخميس، باحات المســـجد األقصى المبارك 
بمدينة القدس المحتلة، من جهة »باب المغاربة« الخاضع لســـيطةة االحتالل منذ 

عام 1967.
وقالت مصادر مقدسية، إن شةطة االحتالل والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها 

أّمنت الحماية الكاملة لعشةات المستوطنين خالل اقتحامهم باحات األقصى.
وقالت أوقاف القدس، إن 87 مستوطًنا و79 طالبًا متطةفًا اقتحموا ساحات المسجد 

األقصى صباح أمس .
ونبهت إلى أن المســـتوطنين تجولوا في باحات األقصى وتلقوا شـــةوحات حول 

»الهيكل المزعوم«، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في الساحات.
وُيشار إلى أن شةطة االحتالل تسمح لليهود باقتحام األقصى على فتةتين األولى 
تبدأ الساعة 07:30 وتستمة لـ 4 ساعات تقةيًبا (الصباحية) والثانية تبدأ بعد صالة 

الظهة وتستمة لساعة ونصف (مسائية).
وعادة ما يقتحم المســـتوطنون باحات المسجد األقصى من جهة »باب المغاربة« 
ويسيةون في مســـارات وينظمون جوالت تهويدية داخلها حتى منطقة الخةوج 
من »باب السلسلة« الذي يشهد عادة استفزازات للمصلين المسلمين واعتداءات.

166 مستوطنًا يقتحمون 
باحات المسجد األقصى

الضفة الغةبية/ االستقالل: 
اعتقلــــت قوات االحتــــالل، فجــــة أمس الخميــــس، عدًدا 
مــــن المواطنيــــن خــــالل مداهماٍت شــــّنتها  فــــي عدة 
مناطــــق بالضفة، تةكزت في محافظــــات نابلس ورام الله 

و الخليل وقلقيلية.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت الشاب 
فيصل كمــــال قنداح، خالل اقتحامها قةية أبو شــــخيدم 
شــــمال غةبي رام الله، فيما وقعــــت مواجهات عنيفة بين 
طلبة بيةزيت ودوريات االحتالل، بعد رشقها بالحجارة خالل 
مةورها قةب جامعتهم شــــمالي رام الله، كما جةى اعتقال 
األســــية الُمحَةر جهاد مصباح أبو صبيح والشابْين موسى 
عيسى شةاكة ويوســــف منذر عليان، ووالد الشاب جهاد 
عليان للضغط عليه لتسليم نفسه قبيل انسحابها مخيم 
الجلزون شــــمالي رام الله، واقتحام قوة راجلة قةية بدرس 

غةب رام الله.
و ففي الخليل، اعتقلــــت قوات االحتالل، الطالب الجامعي 
أحمد ســــامي ســــالم العطاونة، من بلدة بيت كاحل غةب 
مدينة الخليل، كما فتشت منزلي المواطنين عبد الهادي 
العطاونــــة، ومحمد إبةاهيم الهواريــــن في بلدة الظاهةية 

جنوبا.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلســــةائيلي، ، شابًا، وأصابت 
العشــــةات بحاالت اختناق بالغاز المســــيل للدموع، خالل 
مواجهــــات اندلعت علــــى مدخل مخيم العةوب شــــمال 

الخليل. وقالت مصــــادر محلية، إن مواجهات اندلعت عند 
مدخل مخيم العــــةوب، أطلقت قوات االحتالل خاللها وابال 
من قنابل الغاز الســــام المســــيل للدموع، مــــا أدى إلصابة 

العشةات بحاالت اختناق.
ا لم  وأضافــــت المصادر أن قــــوات االحتالل اعتقلت شــــاًبّ

تعةف هويته بعد.
واقتحمت قوة لالحتالل مدينة نابلس، حيث داهمت منزلي 
األســــيةين كةم المصــــةي ومجد عليــــوي -ِمّمن يتهمهم 
العــــدو بتنفيد عملية »إيتمار«- وحســــب عائلــــة عليوي، 
اقتحم االحتالل منزل األســــية المحةر وجدي عليوي وقاموا 

بتفتيشه وأخد قياسات منزل األسية أمجد المهدوم.
وفي جنين، اعتقلت قوات االحتالل، الشاب محمد جالمنة، 
بعــــد أن داهمت منزل ذويه بالحي الشــــةقي من المدينة. 
كما اعتقلت قوات االحتالل الشابين نضال ربحي الشلبي، 

ووليد جمال محمد حسين من مخيم جنين.
وفي االغوار، اقتحمت قوات االحتالل، الليلة الماضية، قةية 
عين البيضاء، باألغوار الشمالية، وفتشت منازل المواطنين 

فيها.
وقالت مصادر محلية »إن قوات االحتالل داهمت المنطقة 
ومكثت فيها لمنتصف الليلة، وفتشــــت المنازل، ووثقت 
أرقام بطاقات شــــخصية، وأرقام هواتف نقالة لمواطنين، 

كما استجوبت أرباب عائالت في القةية«.
وفي بيت لحم، اســــتدعت قوات االحتالل، شــــابًا من بلدة 

تقوع جنوب شةق بيت لحم، لمةاجعة مخابةاتها.
وأفـــادت مصادر أمنيـــة ، بأن قوات االحتالل ســـلمت 
محمد خالد تعامةة بالغًا لمةاجعة مخابةاتها في مجمع 
مستوطنة »غوش عتصيون« بعد أن داهمت منزل والده 

وفتشته .
واعتقــــل االحتالل الشــــاب أحمد أبــــو الةومي فــــي قةية 

العيساوية شمال شةقي القدس المحتلة. 
وأصيب عدد من المواطنين باالختنــــاق جّةاء إطالق قوات 
االحتالل قنابل الغاز قبيل انســــحابها من بلدة عزون شةق 

قلقيلية.

 يصيب العشرات باالختناق في «العروب»
االحتــالل يشــن حملــة مداهمــات واعتقــاالت واسعــة بالضفــة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعطب مســـتوطنون، فجة أمـــس الخميس، إطارات 
مةكبات فلسطينية، في حي الخاليلة شمال القدس 
المحتلة، وخطوا شـــعارات عنصةية مســـيئة على 

جدران البيوت تهدد السكان الفلسطينيين .
وقالت شـــةطة االحتالل في بيان حول الواقعة، إنه 
تم فجـــة امس، ثقب إطارات نحـــو 18 مةكبة، فيما 
تم رش شـــعارات عنصةية على قسم من السيارات 

وعلى جدار مجاور.
وكانت معطيات إســـةائيلية كشفت مؤخًةا النقاب 
عـــن تصاعـــد عنـــف المســـتوطنين واإلرهابيين 
اإلســـةائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين، في 

الضفة الغةبية المحتلة.
وحســـب صحيفـــة »هآرتـــس« العبةيـــة، نقاًل عن 
المؤسســـة األمنية اإلســـةائيلية، كان اإلرهابيون 
اإلسةائيليون مســـؤولين هذا العام عن 256 حالة 

عنف ضد الفلسطينيين أو ضد جيش االحتالل في 
الضفة الغةبية.

وأضافت: »الجهاز األمني يشـــعة بالقلق إزاء زيادة 
مســـتوى العنف وجةأة اإلســـةائيليين المسؤولين 
عن تدمية الممتلكات ورش الشعارات على الجدران 
(النشاطات المعةوفة باسم »تدفيع بطاقة الثمن«)«.

وتابعت الصحيفة: »وقعت 50 حادثة كهذه خالل 
هذا العام، تماًما كما في 2018، وخمســـة أضعاف 

الحاالت التي وقعت في عام 2017«.
مـــن الجدية بالذكة أن قـــوات االحتالل تصل مكان 
االعتداءات فـــي كل مةة يتم إبالغهـــا وتحقق مع 
الفلســـطينيين وتأخذ إفاداتهم دون أدنى متابعة 
على الحادثـــة التي ُتقيدها في غالب األحيان »ضد 

مجهول«.
ُيشـــار إلى أن عصابات »تدفيـــع الثمن« اليهودية 
المتطةفـــة ارتكبـــت اعتـــداءات مشـــابهة بحـــق 

المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغةبية ومدينة 
القـــدس المحتلتيـــن، دون مالحقة من ســـلطات 
االحتالل، ورغم انتشـــار آالف الكاميـــةات التابعة 

لالحتالل في كل مكان.
وهذه العصابات هي مجموعات من المســـتوطنين 
المتطةفيـــن تجمعهـــا ُبنية تنظيمية مشـــتةكة، 
للقيام بأعمال عدائية ضد الفلسطينيين في الضفة 

الغةبية والقدس.

شعارات عنصرية وإعطاب مركبات فلسطينية شمالي القدس
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وأوضـــح أن محاولة بعـــض الدول فـــي المنطقة 
العةبيـــة التطبيـــع مـــع الكيـــان الصهيونّي لن 
ينجيهم من طموحات الكيان الصهيونّي، الذي له 
نقطة ارتكاز وهي فلسطين، ولكن لديها رغبة أن 
تتمدد طموحاته جغةافّيًا حتى تصل إلى المدينة، 
والتصـــدي لها يكون في حالـــة واحدة أال وهي أن 

تتّوحد األمة.
وبيـــن عضو المكتب السياســـي لحةكـــة الجهاد 
اإلســـامي أن "اليهود بالّنسبة للكيان الصهيونّي 
هم أداة للهيمنة في مجموعات مختلفة منها في 

الجيش وفي السلطة واألحزاب".
** فيما يلي نص الحوار كاما:

س: حمل مؤتمـــة "الوحدة اإلســـامّية" (قبل أيام 
بالعاصمـــة اإليةانيـــة طهةان) شـــعار مهّم وهو 
"وحـــدة األّمـــة للّدفـــاع عـــن المســـجد األقصى". 
كيـــف يمكن لمثل هذا الموضـــوع أن يوحد األّمة 
اإلســـامّية اآلن خاصة وأن هناك مســـاعي لحةف 
البوصلـــة عن القضّيـــة المةكزّية لألمـــة، أال وهي 

القضّية الفلسطينّية ؟
ج: إذا أردنا أن ُنجيب على هذا التســـاؤل الذي هو 
تســـاؤل عميق وواســـع ومتعدد األوجه فيجب أن 
نةاجع التاريـــخ القديم والحديـــث. المقصود من 
التاريخ القديم هو أّيام البعثة النبوّية الشـــةيفة 
 الله عليه 

ّ
وما يتصل بإســـةاء الّةسول الكةيم (صل

وســـلم) إلى المســـجد األقصى واألرض المباركة 
وأرض اإلســـةاء باعتبارها أرضًا للمســـلمين تةثها 
األمـــة اإلســـامّية وتـــةث كل مقّدســـات األنبياء 
الســـابقين (عليهم الصاة والســـام)، هذا فيما 

يتصل بالقديم.
أمـــا بما يّتصل بالعصة الحديـــث فبداية األحداث 
ليســـت اآلن بل تكّونت بدايتهـــا في لحظة قدوم 
"نابليـــون بونابـــارت" إلـــى المنطقـــة حيث بدأت 
الهجمـــة األوربيـــة تجتـــاح المنطقـــة وتغّية من 
معادالتهـــا الداخلّية، وهنا بدأ االســـتعمار يّتخذ 
شـــكًا مختلفًا ومغايـــةًا عما كان عليـــه في أيام 
الصليبّيين ودخل اآلن للفكة وأوجد قانونًا وضعّيًا 
وقام بتجزئة األّمة كّلهـــا. الغةب هاجم بقّوة وفي 
الّنهايـــة نجح في الّســـيطةة علـــى المنطقة بعد 
تجزئتها وعندما خةج لم يخةج تمامًا بل تةك آثارًا 

قوّية في الّسياسات اإلقليمّية.
فـــي نفس الوقـــت زرع الغةب فـــي منطقتنا وفي 
القلب منهـــا وفي أقدس بقعة عند المســـلمين؛ 
كيانًا غةيبًا يهودّيًا ليســـت له حضـــارة وال تاريخ 
 ُيبنى 

ّ
وصنع له حضارة وتاريخًا، لكّنه كيان عقائدي

على الةؤية التوراتّية متعـــّددة القوى والمذاهب 
والّتأثيـــةات فالهجمـــة األوروبّية أخذت الشـــكل 
الملمـــوس والتحـــدي الملمـــوس وهـــي الهجمة 

اإلسةائيلّية.
الدور المطلوب من "إســـةائيل" هو أن تسيطة على 
المنطقة، العالم كّله اآلن يعمل وفق هذا المنظور 
ونةى أن عاقة القوى العظمى مع "إسةائيل" قوّية 

جدا، منها الصين والهند وغيةها من الدول.
المهـــّم فيما يتصل بالمنطقـــة هو محاولة بعض 
الدول العةبّيـــة التطبيع مع الكيـــان الصهيونّي، 
ولكن هذا األمـــة لن ينجيهم مـــن طموحات هذا 
الكيان، فالصهيونّية لها نقطة ارتكاز فلســـطين 
اآلن لكـــن لديهـــا رغبة أن تتمـــدد جغةافّيًا حتى 

تصل إلى المدينة.
هـــذه الهجمة إذا افتةضنا أنه يمكن الّتصدي لها 
فيمكن التصدي لهـــا في حالة واحدة، أال وهي أن 
تتّوحد األمـــة. هنالك عاقة عضوّيـــة بين وحدة 
األّمة ونصةة األقصى والمؤتمة (الوحدة اإلسامية) 
َّبة في شعاره عن هذه العاقة العضوّية بين سعي 
األمة للوحدة وســـعيها لتحةية فلسطين وأرضها 
ر األّمة بدون  المقدســـة بمعنى أّنه ال يمكن أن ُتحةَّ

أن تعمل على تحةية فلسطين.
دين فقط في  لدينا إســـام اآلن ونحن لســـنا ُموحَّ
اإلسام بل في الّتوحيد والّطوائف والمذاهب وفي 
 عّدة عناصة تعمـــل على الحّد من 

ّ
البلدان، ولكـــن

تأثيةات اإلســـام ذاته بحكم الخافات العقدّية، 
 ملموس وهو "إســـةائيل" اّلتي 

ّ
لكن هناك تحدي

تطمح للسيطةة على المنطقة.
 ملموس وهذا يكمن أن يكون الجامع 

ّ
لدينا تحدي

األساسي للمسلمين والستعادة وجودهم وتغيية 
ظةوفهـــم وتوليـــد الّطاقة لديهم فـــي المجاالت 
المختلفة منها العلمّية واالقتصادية والسياسّية 
وغيةهـــا من مجاالت الحياة كي يؤّهلوا أنفســـهم 
 تحةية فلسطين، والحاجة الّثانية 

ّ
للحاجة األولى أي

 الّنهـــوض بالـــدور المنـــاط بهـــم. إذن عنصة 
ّ

أي
التوحيـــد لألمة هـــو اإلســـام. والّتهديد المطلق 
الذي تشـــكله "إســـةائيل" ومن معهـــا من القوى 
العالمّية هو تهديد حسّي ُيستشعة في طهةان 

كما ُيستشعة في الجزائة وباكستان.
"إسةائيل" َعدّو مطلق للمنطقة، وهي العدّو اّلذي 
 اإلســـام 

ّ
 الّنظة عن أن

ّ
ا بغض يوحد األمة موضوعّيً

ذاته يوحد لكن مجاالت الخافات فيه كثيةة، إذن 
العدّو اإلســـةائيلّي هو عنصة التوحيد األساسّي 
وشعار مؤتمة "الوحدة اإلســـامّية" كان منسجمًا 

مع هذا الطةح.
س: حـــول  ما حدث مؤّخةًا، الكيان الصهيونّي أراد 
اغتيال "أكةم العجوري" وفشـــل، لكن استشـــهد 
نجله، وكذلك اغتال الكيان الصهيونّي القائد "أبو 
 

ّ
ســـليم" في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه نةى أن
الكيان يعاني من أزمـــة داخلّية بما فيها موضوع 
تشكيل الحكومة ورغم هذا كّله يأتي "نتانياهو" 
ويخلق مشـــاكل ويغتال قيادات المقاومة ويخلق 
أزمـــة أخةى بمهاجمة قطاع غـــزة. بةأيكم عن ماذا 
كان يبحـــث الكيان الصهيونّي في األحداث اّلتي 

شهدتها غزة مؤخًةا ؟
 

ّ
ج: أنا اعتقد أن "نتنياهو" يعاني فعًا من أزمة لكن

ب على حل  باإلمــــكان حّلها. الكيان الصهيونــــّي مدرَّ
إشــــكاالته الداخلّية بطةق ملتوية ككيان؛ ولكن غزة 

تشكل بالنسبة للكيان الصهيوني أزمة حقيقّية.
الكيان كان يســـتطيع أن يتعامل مـــع حزب  الله 
 ويتعامل 

ّ
عندما دخل متةين فـــي الخط الحدودي

مع مصة الكبيةة بنفس المســـتوى ويستطيع أن 
يهاجم مصـــة فيما لو تخطت متـــةًا خارج الحدود 
ة فالحدود 

ّ
الدولّيـــة أّمـــا فيما يّتصـــل بقطاع غـــز

الموجودة هي حدود اتفاقية "رودس" عام ١٩٤٩، 
وهي حدود غية هدنة وغية معتةف بها دولّيًا.

ة بمـــا لديه من 
ّ
الّشـــعب الفلســـطيني فـــي غـــز

اإلمكانيات. الّشـــكة لإلخوة في إيةان اّلتي تعتبة 
العنصة األساسّي في دعم هذه اإلمكانّيات يملك 
القدرة على إيذاء "إســـةائيل" وعلى سبيل المثال 
ماذا يشـــكل النقب بالنســـبة إلســـةائيل؟ الّنقب 
يشّكل قلعة إسةائيل العسكةّية التي توجد فيها 
مطارات وفيهـــا قواعد للصواريـــخ وفيها مخازن 
الّدّبابات وفيها المدن لتدريب الجنود وهي القلعة 
التي تســـيطة من خالها إســـةائيل على سيناء، 
والمشـــةق العةبّي مفتوٌح أمامها على البحة األحمة 
والبحة المتوسط. البحة المتوسط يكتسب أهمّية 
استثنائية بالنسبة إلسةائيل بحكم الّنفط والغاز.

رغم هذا كله فإن غزة - التي هي شـــةيط ساحلّي 
ضّيق - تستطيع أن تؤثة على مجةى كل التةكيب 
الّةاهن عند "إسةائيل" وال تستطيع "إسةائيل" أن 
تغزوهـــا ألّنها تخاف من خســـائة فادحة وتعةف 
أن هذا الشـــعب مســـّلح ولديه الحماس القتالّي 
 أراضيه بدون 

ّ
ويةى أن الكيان اإلســـةائيلّي يحتل

مبّةر والقانون الدولّي والمجتمع الدولّي لم ُيحّصل 
للشعب الفلسطينّي حقه أمام "إسةائيل" ككيان.

"إســـةائيل"  أن  ُيـــدرك  الفلســـطينّي  الشـــعب 
ليســـت قوّية بما فيـــه الكفاية كبشـــة وإنما هي 
تمتلك إمكانات تقنّية وتســـليحّية؛ لكن الشعب 
الفلســـطينّي نجح في تخطي حاجـــز الخوف من 
ة أن تؤّثة 

ّ
هذه القدرات واإلمكانّيات فتستطيع غز

وال يستطيع الكيان اإلسةائيلّي احتواء غزة بحكم 
التسليح؛  واآلن سيلجأ إلى عملّية تمزيق العاقات 

بين القوى الفلسطينّية بغية احتواء غزة.
إذن فالخطوة األساســـّية (للكيان) احتواء غزة عن 

طةيـــق االســـتفةاد بأحد المنظمـــات أو عن طةيق 
تحييد آخة وغيةها من الطةق. فتتابع "إســـةائيل" 
سياســـة االحتواء وليس اســـتخدام القّوة؛ ألنها 
تعةف أن اســـتخدام القّوة فشل عدة مّةات، وغزة 
أشـــعةتها بالفشـــل وباإلحباط عدة مـــّةات عندما 
حاولت أن تحتلها وفشـــلت؛ لـــذا فإّنها ال تةيد أن 
تجّةب مـــّةة ثانّية خيار اســـتخدام القـــّوة والذي 
ســـيؤثة على تكوينها الداخلّي، إذن فاألســـباب 
اســـتةاتيجّية وليســـت داخلّية بالنســـبة لهم أو 

لسبب عةبي.
س: أنتم كنتم في اللقاء مع اإلمام الخامنئي، وقد 
أشـــار إلى موضوع مهّم وهو موضوع إزالة الكيان 
الصهيونّي، وذكة أن إيةان ال تقصد إزالة الشعب 
اليهودي الذين كانوا يعيشـــون في فلســـطين؛ 
لكّنها تســـعى إلزالة حكومة "إسةائيل"، كما أكد 
 

ّ
الّنظـــام الصهيونـــّي الزائـــف الذي جـــاء واحتل
فلســـطين واحتل األراضي الفلســـطينّية. كيف 
تنظـــةون إلى كلمـــة اإلمام الخامنئـــي خاّصة في 

الجانب اّلذي تحّدث به عن فلسطين ؟
 

ّ
ج: بصةاحة ذكةه لفلســـطين عّدة مةات كان محل
تقدية واحتةام عميقين وشكة أيضًا. فيما يّتصل 
باليهـــود؛ فاليهود كانوا يعيشـــون في المدينة 
حيث المصدر األول لاجتماع اإلنســـانّي اإلسامّي 
وكانوا يعيشـــون كطـــةف من األطـــةاف وكانت 

المدينة تضبط العاقات.
وإنما بالنسبة لإلســـةائيلّيين هناك مستوَيان من 
العاقة، مســـتوى النظام كالجيش واألمن والةؤية 
الصهيونّية وإرادة التحكم وإلخ (..) وهذه القضّية 
أساسًا هي اّلتي رفضها الّسيد القائد مطلقًا وأّكد 
على إزالة هذا الكيان، أّما بالّنسبة للّناس العادّيين 

كأقلّية ثقافّية (..) فاألمة يختلف.
اآلن اليهود بالنســـبة للكيان الصهيونّي هم أداة 
للهيمنة في مجموعات مختلفة منها في الجيش 
وفي الســـلطة وفي األحـــزاب وإلـــخ (..) من خال 
االســـتفادة من الوضع الّةاهن ومن الدعم الخارجّي 
 

ّ
اســـتعماري للهيمنـــة وطموح  ولديها مشـــةوع 
للمنطقة، لذا فإن الســـيد القائد عزل ما بين هؤالء 
الناس وأولئك اليهود العادّيين البســـطاء اّلذين 

هم أداة للمحةقة الصهيونّية.

عضو المكتب السياسي للجهاد اإلسالمي
الليناوي: االحتالل عاجز عن مهاجلة غزة وهزيلته تكلن بالمحدة

غزة/ �ال�صتقالل:
�أّكد ع�صــو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة �جلهاد �الإ�صالمي 
يف فل�صطني عبد �لعزيز �مليناوي �أّن �لكيان �ل�صهيوين 
عاجٌز عن مهاجمة قطاع غّزة؛ الأّنه يخ�صى �خل�صائر 
� علــى �أّن �إحلاق  �لفادحــة �لتــي �صــُيمنى بها، م�صــددًّ

�لهزمية بالكيان عدمي �لثقافة و�لتاريخ و�حل�صــارة 
�لــذي ُزرع يف بقعة مقّد�صــة مــن هذه �الأر�س لي�صــت 
ُمتاحــة؛ �إاّل يف ظــّل وجــود �لوحدة. وقــال �مليناوي 
خالل حو�ر �صحفي، �ّطلعت عليه »�ال�صتقالل«: »�إن 
�الحتالل �الآن �صــيلجاأ �إىل عملّيــة متزيق �لعالقات 

بــني �لقــوى �لفل�صــطينّية بغيــة �حتــو�ء غــّزة عن 
طريق �ال�صــتفر�د باأحد �ملنظمات عن طريق حتييد 
�آخــر وغريها مــن �لّطــرق؛ الأن �الحتالل يعــرف �أّن 
��صــتخد�م �لقّوة ف�صــل عــّدة مــّر�ت وغّزة �أ�صــعرتها 

بالف�صل وباالإحباط عّدة مّر�ت«.

رام الله/ االستقال: 
يواصل األســـية أحمد زهةان (42 عاًما)، من قةية دية أبو مشـــعل شمال غةبي رام الله اضةابه عن الطعام، 

لليوم الــ 88 وسط إهمال طبي متعمد مما يسمى مصلحة السجون اإلسةائيلية.
ويواصل األسية زهةان إضةابه عن الطعام دون توقف، وسط تدهور حالته الصحية بشكل خطية جدًا.

وحذر نادي األســـية الفلسطيني من تدهور الحالة الصحية لألسية زهةان، وأنه قد يستشهد في 
أي لحظـــة حيث إنه يتعةض لإلغماء والغثيان المتكةر، ووضعه خطية جدا، وال يســـتطيع تمييز 

من حوله.
وأوضح النادي أن األســـية زهةان معتقل سابق قضى ما مجموعه 15 عاًما في سجون االحتال، وهو أب لـ 

4 أبناء، واعتقل آخة مةة في آذار/ مارس 2019.
ووفقًا لنادي األســـية، يعد هذا اإلضةاب هو الثانـــي الذي يخوضه زهةان خال العام الجاري، حيث خاض 
إضةاًبا ضد اعتقاله اإلداري استمة 39 يومًا، وانتهى بعد وعود باإلفةاج عنه، قبل أن ُيجدد اعتقاله اإلداري 

4 أشهة.

األسير أحلد زهران يماصل 
نيويورك / االستقال: معركة األمعاء الخاوية لليمم 88

أكـــدت هيئة األمـــم المتحدة أن عـــدد الوحدات 
االســـتيطانية التي ُقدمـــت خطـــط لبنائها في 
األراضي الفلســـطينية المحتلة، أو تمت الموافقة 
عليها خال العام الجاري بلغ 10000 وحدة مقارنة 

بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين .
وأوضحـــت الهيئة فـــي تقةية قدم أمام جلســـة 
لمجلـــس األمـــن الدولـــي أنـــه منـــذ 2016 جةى 
التخطيط أو تمت المصادقة على مخططات إلقامة 
أكثة مـــن 22000 وحدة اســـتيطانية جديدة في 
مســـتوطنات الضفـــة الغةبية بمـــا فيها القدس 
الشةقية، وصدرت مناقصات إلقامة 8000 وحدة .

وناقش مجلس األمن تقةية األمين العام الثاني عشة 
المتعلق بتنفيذ قةار مجلس األمن 2334، الذي يغطي 

الفتةة الواقعة بين 12 أيلول و6 كانون األول/ 2019. 
وقدم منسق األمم المتحدة الخاص لعملية التسوية 
في الشةق األوســـط نيكوالي مادينوف إحاطة أمام 
مجلـــس األمن، وقال إنه "خـــال الفتةة التي يغطيها 
التقةية "لم تؤخذ أي خطوات لوقف جميع األنشـــطة 
االســـتيطانية في األرض الفلســـطينية المحتلة بما 

فيها القدس الشةقية كما ينص عليه القةار."
وأشـــار إلـــى باســـتمةار عمليـــات هـــدم المنازل 
والمنشآت الفلسطينية في أنحاء الضفة الغةبية 

المحتلة بما فيها القدس.
وقال: "منذ الســـادس من كانون األول/ديســـمبة 
تم هدم أو االســـتياء على ثمانيـــة مباٍن يملكها 
فلســـطينيون من قبل السلطات اإلســـةائيلية ما 

تسبب في تشةيد 20 شخًصا".

وبحســـب التقةيـــة، فقـــد بلـــغ عـــدد الوحـــدات 
االســـتيطانية التي ُقدمت خطط لبنائها أو تمت 
الموافقة عليها هـــذا العام 10،000 وحدة مقارنة 

بنحو 6800 في كل من السنتين السابقتين.
وأوضح أنه في الوقت نفســـه، أعلن عن مناقصات لبناء 
700 وحـــدة، مقارنة بأكثة مـــن 3000 وحدة في عامي 
2017 و2018، وأمـــا في شـــةقي القدس، قدمت خطط 
لبنـــاء نحو 600 وحدة، ويعكس هـــذا انخفاًضا مقارنة 
بعامـــي 2017 (2300 وحـــدة)، و2018 (2100 وحدة). 
وينص قةار 2334 على أن المســـتوطنات في األراضي 
الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، 
ليس لها أي شـــةعية قانونية، وُتعتبة انتهاًكا صارًخا 
وفق القانون الدولي، وعقبة أساســـية أمام تحقيق حل 

الدولتين وسام عادل وشامل ودائم.

األمم اللتحدة: 22 ألف وحدة استيطانية بالضفة خالل 3 أعمام



الجمعة 23 ربيع اآلخة 1441 هــ 20 ديسمبة 2019 م

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية 
�صلطة �الأر��صي �لفل�صطينية

�الإد�رة �لعامة لت�صجيل �الأر��صي 
اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات )611/ 2019(
يعلن للعمـــوم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
جهاد احســـان محمود أبو وردة من ســـكان جباليا هوية رقم 921125936 

بصفته وكيال عن: كفاح محمد ماضي أبو وردة 
بموجب وكالة رقم: 4357 / 2019 الصادرة عن غزة 

          موضوع الوكالة: إجةاء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 916 قسيمة 12 المدينة جباليا النزلة 

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

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  19/ 12/ 2019م

 م�صجل �أر��صي غزة 
�أ. ع�صام عبد �لفتاح �حلمارنة

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية 
�صلطة �الأر��صي �لفل�صطينية

�الإد�رة �لعامة لت�صجيل �الأر��صي 
اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات )613/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: هيفاء 
هاشم حيدر الحلو من سكان غزة هوية رقم 908972367 بصفته وكيال عن: 

رائده ويوسف ورنده وسوزان وعيسى وعلي ورغده أوالد حيدر عيسى مةاد 
بموجب وكالة رقم: 1997 / 2018 الصادرة عن عمان 

          موضوع الوكالة: إجةاء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 706 قسيمة 103 المدينة غزة الدرج 

 فمن له أي اعتةاض بهذا الشأن عليه التقدم باعتةاضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشة يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســـوف يتم البدء في إجـــةاءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المســـؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 19 / 12/ 2019م

م�صجل �أر��صي غزة 
�أ. ع�صام عبد �لفتاح �حلمارنة

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية 
�صلطة �الأر��صي �لفل�صطينية

�الإد�رة �لعامة لت�صجيل �الأر��صي 
اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات )609/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
اســـامه خميس محمد الزعيم من ســـكان غزة هوية رقـــم 800829798 

بصفته وكيال عن: جميله عطا عبد الله الزعيم
بموجب وكالة رقم: 12695 / 2019 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجةاء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 131 قسيمة 8 المدينة دية البلح

 فمن له أي اعتةاض بهذا الشأن عليه التقدم باعتةاضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشة يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســـوف يتم البدء في إجةاءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  19/ 12/ 2019م

م�صجل �أر��صي غزة 
�أ. ع�صام عبد �لفتاح �حلمارنة

وبدت هذه السياسة أكثة وضوحا وجالء في أعقاب الجولة األخيةة 
التي اطلقت عليها سةايا القدس الجناح العسكةي لحةكة الجهاد 
االســـالمي اســـم "صيحة الفجة" والتي انفجةت بعد استشهاد 
القيادي في ســـةايا القدس بهاء أبـــو العطا، ومحاولة نتنياهو أن 
يظهـــة بأنه الةجل القوي والقادر علـــى ردع ولجم أي تصعيد مع 
قطاع غزة في إطـــار دعايته االنتخابية والةدع على اإلعالم العبةي 
الذي يسوق للجمهور اإلســـةائيلي أنه يشتةي هدوء غزة مقابل 
المـــال وهو يحاول إثبات العكس. وشـــنت طائةات االحتالل فجة 
اليوم سلســـلة غارات على أهداف متفةقة في قطاع غزة مما أدى 
إلى تضةر عدد كبية من منازل المواطنين . وقالت مصادر صحفية 
"إن طائـــةات االحتالل الحةبية من نـــوع اف 16 اغارات على مواقع 
للمقاومة شمال غةب مدينة غزة مبينا أن أكثة من خمسة  صواريخ 

استهدفت مبنى السفينة سابقًا".
وزعم جيش االحتالل الصهيوني فجة أمس الخميس، انه اعتةض 
صاروخًا أطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الصهيونية . وقال 
الناطق باسم جيش االحتالل الصهيوني إنه "ومتابعة للتقارية عن 
تفعيـــل صفارات االنذار، تم تحديد عملية إطالق صاروخ واحد من 

قطاع غزة زاعما ان القبة الحديدية تمكنت من اعتةاضه".

�صيا�صة جديدة
من جانبه قال الكاتب والمختص في الشـــأن اإلســـةائيلي باسم 
أبـــو عطايا: "إن طبيعة التصعيد األخيـــة على غزة أمس كان قويًا 
وأقوى مما ســـبق من خالل عـــدد الصواريخ التي تم اطالقها على 
مواقع المقاومة الفلســـطينية من حيث نوعية الصواريخ وقوتها 
التفجيةية  وليس ذلك فقـــط بل تبعها إجةاءات عقابية تمثلت 

بتقليل مساحة الصيد في بحة غزة لتصل إلى أقل من 6 أميال".
وأوضح أبو عطايا لـ "االســـتقالل"، أن هذه اإلجةاءات اإلســـةائيلية 
تأتي في إطار محاولة االحتالل فةض سياســـة جديدة وخصوصا 
بعد التصعيد والمواجهة األخيةة التي أعقبت استشهاد القيادي 

في ســـةايا القدس بهاء أبو العطا، لتفـــةض معادلة جديدة هذه 
المعادلـــة تحدث عنها ســـابقًا "نفتالي بينت" وزيـــة الحةب في 
حكومة االحتالل الذي قال "إنـــه يجب أن يكون هناك ردود أكثة 

قوة وأكثة حسمًا".
وأضـــاف ابـــو عطايا المختص في الشـــأن اإلســـةائيلي، أن دولة 
االحتـــالل تحاول من خالل هذا التصعيـــد والةد غية المتوازي مع 
طبيعة الةدود السابقة ان تقول بأن هذا الةد القوي  يأتي في إطار 

محاولة االحتالل اثبات أمةين للشارع اإلسةائيلي 
األول أن الجيش والحكومة الصهيونية بةئاسة بنيامين نتنياهو 
يحاوالن اآلن اثبات نفســـيهما وأن يتصدرا المشهد اإلسةائيلي 
من خالل بـــدء الدعاية االنتخابيـــة بأنه هو الوحيـــد القادر على 
التعامل بعنف وقوة مع قطاع غـــزة, وأن كل األحاديث التي يتم 
تناولهـــا في اإلعالم العبةي أنه يشـــتةي الهدوء مقابل المال من 

قطاع غزة هو غية صحيح بالمطلق.
وتابع أبوعطايا، أن األمة الثاني يتعلق باالنتخابات اإلســـةائيلية 
وكمـــا جةى دائما الدم الفلســـطيني يكون حاضـــةًا بقوة في اية 
انتخابات, ومعةوف أيضًا أن أي مةشـــح في دولة الكيان يةيد أن 
يكسب مزيدًا من أصوات الناخبين إما أن يصعد ضد قطاع غزة إذا 
كان في موقع سلطة أو أن يصعد بلهجته في الكالم ضد غزة ايضا 
وهذا فعليًا ما يحدث. الفتًا،  أن نتنياهو يحاول جة قطاع غزة إلى 
مواجهة عسكةية جديدة, حتى وإن كانت هذه المواجهة محدودة 
وفق متطلبات وحاجة "اسةائيل" رغم أن نتنياهو يةغب بأن تكون 
هذه المواجهة موسعة ألنه هو الوحيد الذي سيستفيد في هذه 
المةحلة من أي مواجهة مع قطاع غزة خصوصًا أن موقف نتنياهو 
غية ثابت في مسألة االنتخابات وملفات الفساد وبالتالي حتى وإن 

دخل في مواجهة مع القطاع سيحقق نقطتين: 

إما بحصوله على حكومة وحدة وطنية دون اســـتكماله لمســـألة 
االنتخابات. 

والنقطـــة الثانية أن يثبت انه رجل األمن القادر على ضبط األمور 
وهو الشخصية األجدر بتولي رئاسة الحكومة في دولة االحتالل.

واستدرك ابو العطايا قائاًل: "إن الفلسطينيين في قطاع غزة هم 
من يدفعون الثمـــن إذا ما كان هناك رد مـــواٍز من قبل المقاومة 
أو رد مـــدروس على أي عدوان جديد على قطـــاع غزة, خاصة بعد 
ان  أصبحـــت المقاومة قادرة على التعامل مع دولة االحتالل ليس 
في الجانب العســـكةي فقط بل من جانب الفهم السياسي الذي 
ال يعطي دولة االحتالل المجـــال من أجل أن تجة المقاومة لحةب 
جديدة حســـب رغباتها, فالمقاومة عليها ان ال تسمح لالحتالل 
بالبـــدء وانهـــاء اي معةكة في الوقـــت الذي يشـــاء  فقد تكون 
المقاومة ال تةيـــد التصعيد في وقت الحالي لحســـابات لديها, 
وتفويت الفةصة على االحتالل وحةمانه من االســـتفادة من مثل 

هذه المواجهات".
وختم أبو عطايا حديثه بالقول: "إن الةد اإلســـةائيلي بهذا الحجم 
والســـةعة باألمس يأتي في هـــذا اإلطار ومحاولـــة تصدية أزمة 
داخليـــة تعاني منها دولة االحتالل إلى القطاع, ومحاولة الهةوب 
إلى األمام خوفا من االســـتحقاقات التي يجب أن يدفعها رئيس 
الحكومة بســـبب قضايا الفســـاد التي تالحقه, ومحاولة نفتالي 
بينت كـ وزية حةب ورئيس حزب يخوض االنتخابات القادمة بأن 
يثبت نفســـه وانه جدية بشغل هذا المنصب "وزيةا للدفاع"  ألنه  
يدرك تمامًا أن هذا الموقع الذي يشغله اآلن هو مؤقت ولن يدوم 
فيـــه طوياًل, وبالتالي يةيد أن يتةك أثةًا بعد ذلك ليقول إنني أنا 
الوحيد الذي استطعت أن أوجه ضةبات قوية ومؤثةة لقطاع غزة , 
وســـيةد بكل قوة وعنفوان على اي حدث عسكةي يخةج من قطاع 
غزة, وهذه السياســـة العنيفة يجب تةسيخها ودعمها لتصبح 

فعال ممارسًا يجب أن يعتمد لمن سيأتي من بعده. 

معادالت جديدس أكثر عنفًا تهدف »إسرائال« لفرضها على قطاع غزس
غزة / حممد �أبو هويدي:

كثفت دولة �الحتالل �ل�صهيوين من حماوالتها لفر�س 
معــادالت جديــدة علــى قطــاع غــزة تتمثــل بفر�ــس 

�إجــر�ء�ت عقابيــة �أكــر عنفــًا جتــاه �أي فعــل مقــاوم 
يخــرج من قطــاع غــزة و�أنها �صــرد بكل قوة و�صــر�مة 
علــى �أي فعــل مقاوم يخرج مــن �لقطــاع، فباالأم�س جاء 

رد �الحتالل بعد مزعمه باإطالق �صاروخ من قطاع غزة  
جتاه �الر��صي �ملحتلة برد قوي و�صريع وق�صف �لعديد 

من �ملن�صاآت �ملدنية .

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تعهـــد بنياميـــن نتنياهو رئيـــس وزراء االحتالل، 
مجدًدا بتطبيق الســـيادة على منطقة وادي األردن 

بأكملها، وذلك بدعم أميةكي قال إنه غية محدود.
جاء ذلك خالل زيارته لمســـتوطنة متسبيه يةيحو 
"أريحا"، بحضور عدد من وزرائه وقادة المستوطنات 
اإلســـةائيلية بالضفـــة الغةبيـــة، وحضـــور طالب 

متدينين يهود.

وقـــال نتنياهو خـــالل خطاب له أمـــام الحضور 
"أرى هنـــا الحماس الكبية والتطور الهائل داخل 
المســـتوطنة، إنه أمة مدهش ما شـــاهدناه، لذا 
ســـنواصل العمل على تعزيز المستوطنات في 

كافة المناطق".
وأشار إلى أن وجود اإلسةائيليين والمستوطنات في 
هذه المنطقة تم بفضل قوة الجيش اإلســـةائيلي 
الـــذي عمل ضد كل من حاول إخةاج اإلســـةائيليين 

من "بالدهم وإعادتهم إلى خطـــوط حدود 1967". 
كما قال.

الكتـــاب  وأضـــاف "هـــذه أرض إســـةائيل، أرض 
المقـــدس، أرض أجدادنا، عدنا هنا لكي ال نغادر، لذا 
أول ما ســـنفعله هو تطبيق سيادتنا هنا في وادي 
األردن والمنطقة المحيطة، وسنفعل ذلك من خالل 
اعتةاف ودعم أميةكي غية محـــدود، نقوي به دولة 

إسةائيل ونؤمن مستقبلها".

نتنااهو من أريحا: سنطبق الساادس على وادي األردن بدعم أماركي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ادعت صحيفة "يســـةائيل هيوم" العبةية الصادرة أمس الخميس، بـــأن انخفاًضا ملحوًظا قد طةأ 
في عدد القتلى اإلســـةائيليين بهجمات للمقاومة الفلسطينية خالل العام الحالي 2019. وأفادت 
الصحيفة، بأن 5 مســـتوطنين إسةائيليين قتلوا في هجمات خالل عام 2019، مقارنًة بـ 13 قتلوا 
العام الماضي (2018). وقالت إن االنخفاض في عدد قتلى العمليات، وكذلك في تنفيذ الهجمات 
ضد المســـتوطنين والجنود اإلسةائيليين ال يعني انخفاض دوافع الفصائل الفلسطينية العاملة 

بالضفة من التخطيط لهجمات كبيةة، خاصة من حةكة حماس والجبهة الشعبية.

5 قتلى إسرائالاان بعملاات 
المقاومة خالل 2019



الجمعة 23 ربيع اآلخة 1441 هــ 20 ديسمبة 2019 م

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية 
�صلطة �الأر��صي �لفل�صطينية

�الإد�رة �لعامة لت�صجيل �الأر��صي 
اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات )606/ 2019(
يعلــــن للعموم أنــــه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســــيد: موســــى 
إبةاهيم فايز موســــى الغصين من سكان غزة هوية رقم 910089598 بصفته وكيال 
عن: رحاب موسى إبةاهيم الغصين بصفتها الوكيلة عن مي موسى إبةاهيم الغصين

بموجب وكالة رقم: 13628 / 2019 الصادرة عن غزة
  موضوع الوكالة: إجةاء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 638 قسيمة 21 المدينة غزة الزيتون
 فمـــن له أي اعتةاض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتةاضه إلـــى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــة يوما من تاريخ هـــذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســـوف يتم البدء في إجةاءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة الموكل 
أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المســـؤولية الكاملة عن اســـتخدام الوكالة بدون أدنى 

مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  19/ 12/ 2019م

م�صجل �أر��صي غزة 
�أ. ع�صام عبد �لفتاح �حلمارنة

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية 
�صلطة �الأر��صي �لفل�صطينية

�الإد�رة �لعامة لت�صجيل �الأر��صي 
اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات )610/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
رباح محمد رباح كحيل من ســـكان غزة هويـــة رقم 801473117 بصفته 

وكيال عن: نافذ صبةي إسماعيل البدري
بموجب وكالة رقم: 797 / 2019 الصادرة عن جباليا

          موضوع الوكالة: إجةاء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1752 قسيمة 12 المدينة بيت الهيا

 فمن له أي اعتةاض بهذا الشأن عليه التقدم باعتةاضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشة يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســـوف يتم البدء في إجـــةاءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  19/ 12/ 2019م

م�صجل �أر��صي غزة 
�أ. ع�صام عبد �لفتاح �حلمارنة

دولة فل�صطني
وز�رة �حلكم �ملحلي

اإعالن ب�شاأن خمتار بيت حانون 
(( تعلن دائةة شئون المخاتية في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
الســـيد / يحيي أيوب عبد ربه قاسم ( الكفارنة ) قد تقدم لشغل منصب 
مختار بيت حانون وعلى مـــن يةغب في االعتةاض التوجه الى الدائةة في 
مقة الوزارة لتقديم  طلب االعتةاض وذلك خالل أسبوعين من تاريخه )) .

وأشــــارت الصحيفة العبةية إلى أن هذه 
المــــةة األولــــى التي يزور فيها ســــفةاء 
فــــي األمم المتحــــدة المنطقة رســــمّيا. 
وأوضحــــت أن الجولــــة جــــةت كجزء من 
التعاون بين وحــــدة العالقات الخارجية 
في المجلــــس االســــتيطاني اإلقليمي، 
الصهيوني  الســــفية  وقيادة  بمساعدة 
فــــي األمــــم المتحــــدة، دانــــي دانون. 
ولفتــــت النظــــة إلــــى أنــــه كان من بين 
المشــــاركين في الجولة ســــفةاء بولندا 
ورومانيا وجمهورية التشــــيك وأوكةانيا 
وغواتيماال وهاييتي وغيةها. وذكةت أن 
السفةاء التقوا بأحد قادة المستوطنين 
يوسي داغان، وزاروا مصنعًا في منطقة 

بةكان الصناعية.
يشــــار إلى أن االتحاد األوروبي كان قةر 
مؤخًةا وســــم المنتجات التي تصنعها 
للتفةيق  الغةبية،  الضفة  مســــتوطنات 
بينهــــا وبين تلــــك التي تصنــــع داخل 
دولة االحتالل وتحمل اســــم "إسةائيل" 
كمنشأ لها. واســــتنكةت دولة االحتالل 
القــــةار األوروبــــي، مدعيــــة أن المصانع 
اإلســــةائيلية في مســــتوطنات الضفة 
الغةبية هي أيًضا لصالح الفلسطينيين 

حيث يعمل آالف العمال الفلسطينيين 
فيها.

�أهد�ف عدة 
المحلل السياســــي أحمــــد رفيق عوض 
أكــــد أن الجولة التي نظمتها ســــلطات 
االحتالل لـ23سفيةا في األمم المتحدة، 
داخــــل عدد من المســــتوطنات بالضفة 
عــــدة أهداف  لها  المحتلــــه،  الغةبيــــة 
دبلوماسية ، مبينًا أن النتائج االيجابية 
التي حققتها حةكة مقاطعة اســــةائيل 
"BDS" دفعــــت االحتــــالل للتحةك على 

المستوى الدولي. 
حديثــــه  خــــالل  عــــوض  وأوضــــح 
ل"االســــتقالل"، أن االحتالل يسعى من 
وراء تلــــك الجولــــة لكســــة العزلة التي 
يعاني منها بالدرجة االولى، وتشــــكيل 
لوبــــي غةبي أجنبي يتفهــــم االدعاءات 
االسةائيلية حول االستيطان ومستقبل 
الصةاع ومخاوفة االمنيــــة. وأضاف:" أن 
اسةائيل تشــــعة بعزلة شديدة، خاصة 
في ظل وجود االدانات واالســــتنكارات 
الدولية الدائمة لمشةوعها االستيطاني، 
كذلك خسارتها في أي تصويت باألمم 
المتحــــدة العتمادها فقــــط على الفيتو 

األمةيكــــي، لذا هــــي تحاول تشــــكيل 
صداقات وعالقات في الهيئات الدولية 
ُتســــاهم في دعمهــــا ومناصةتها أمام 
المجتمع الدولي، وذلك من خالل تنظيم 

الجوالت الدعائية". 
وأشار الى أن االحتالل قام باطالع السفةاء 
على طبيعــــة الصــــةاع و الجغةافيا، كي 
يتفهموا بشكل كبية مخاوف اسةائيل 
ليس  أنه  بادعائها  المتمثلــــة  األمنية'، 
هناك عمق اســــتةاتيجي إلســــةائيل، و 
أن هناك تداخال وفةقًا بين المستوطنة 
االســــةائيلية و القةيــــة الفلســــطينية.  
 "BDS" وبين أن حةكة مقاطعة اسةائيل
أتت أكلهــــا في مختلف بقــــاع األرض، 
فقد اســــتطاعت تــــةك بصمات واضحة 
في عزل االحتالل اإلســــةائيلي أكاديميًا 
وثقافيًا وسياســــيًا، واقتصاديًا الى حد 
ما، حتى باتت إســــةائيل تعتبةها أكبة 
"األخطار االســــتةاتيجية" المحدقة بها، 
كونها تحاول أن تنتزع الشــــةعية عنها، 
األمة الذي دفعها لتحةك على المستوى 
الدولي مــــن أجل زيادة عــــدد االصدقاء 
والمناصةين لها، إضافة لتةويج روايتها 

الكاذبة للصةاع والحل أيضا.

��صتكمال �لقر�ر �الأمريكي 
بــــدوره، يــــةى الناشــــط فــــي مقاومــــة 
االســــتيطان أحمد جــــةدات، أن الجولة 
المذكورة تأتي في اطار استكمال القةار 
األمةيكي بتشــــةيع حةكة االســــتيطان 
في الضفة المحتلــــه، خاصة بعد إعالن 
الةئيــــس االمةيكــــي دونالــــد تةامب أن 
المستوطنات اإلسةائيلية في الضفة لم 

تعد مخالفًة للقانون الدولي. 
حديثــــة  خــــالل  جــــةادات  وقــــال 
لـ"االســــتقالل":" ال يمكــــن الفصل بين 
االحتالل  التــــي نظمتها دولــــة  الجولة 
لســــفةاء في األمم المتحدة عــــن القةار 
المســــتوطنات  بشــــةعية  األمةيكــــي 
بالضفة، فهي تأتي الســــتكمال القةار و 
تعزيز حالة االستيطان هناك "، مشيةًا 
الى أن قةار تةامب بشةعنة المستوطنات 
شــــجع االحتالل للذهاب بعيــــدا لزيادة 
االســــتيطان تحت غطاء دولي واعتباره 

شةعيًا. 
وأوضــــح أن االحتالل يســــعى مــــن وراء 
تلك الجولة لتةويج المســــتوطنات أمام 
المجتمع الغةبي الةســــمي والخةوج من 
العزلة المفةوضة عليه، خاصة بعد قةار 

االتحــــاد االوروبي منع اســــتيةاد بضائع 
مســــتوطنات الضفة ، ووسم المنتجات 
التــــي تصنعها، للتفةيــــق بينها وبين 
تلك التي تصنع داخــــل دولة االحتالل 
وتحمل اســــم "إســــةائيل" كمنشأ لها.  
ونــــوه الــــى أن االتحاد االوروبــــي ال يزال 
يةفض وجود المســــتوطنات و يعتبةها 
لــــذا يحــــاول االحتالل  غيــــة شــــةعية، 
االســــةائيلي تجنيد دول العالم لخدمة 
لةوايته  والتةويج  االستيطاني  مشةوعه 
الصهيونية الكاذبة، وذلك في ظل قوة 
حةكــــة مقاطعة اســــةائيل "BDS" على 

المستوى العالمي.
يذكــــة ان مجلــــس النــــواب األمةيكــــي 
وبطلــــب مــــن "اســــةائيل" كان قــــد مةر 
بأغلبية ســــاحقة قةاًرا غية ملزم، يةفض 
المقاطعة وســــحب االستثمارات  حملة 
والعقوبات ضد إسةائيل (BDS)، بأغلبية 
398 صوتا مقابــــل 17 صوتا، مع امتناع 
خمســــة أعضاء عن التصويــــت, ويدعو 
مشةوع القانون - المعةوف رسميًا باسم 
قةار مجلــــس النــــواب 246 - إلى زيادة 
وحل  إلســــةائيل  األمنية  المســــاعدات 

الدولتين.

الجوالت الدعائية بمستوطنات الضفة.. سياسية االحتالل للهروب من العزلة 

الخليل/ االستقالل: 
رزق األســـية بهـــاء علي الحةوب (35 عاًما)، من بلدة ديةســـامت فـــي محافظة الخليل 
جنوبي الضفـــة الغةبية المحتلة بمولـــودة جديدة؛ عبة الّنطف المهةبة من ســـجون 
االحتالل اإلســـةائيلي. واعتقل الحةوب قبل نحو عشةة أعوام ومحكوم بالّسجن المؤّبد. 
وعمد األســـةى الفلســـطينيون في ســـجون االحتالل مؤخًةا إلى تهةيب نطف خارج 
السجون، ورزق كثية من األسةى من ذوي األحكام المةتفعة بأطفال وهم داخل األسة.

أسير يرزق بمولودة 
عبر النطف المهربة

غزة / دعاء �حلطاب 
حتاول �صلطات �الحتالل �ل�صهيوين بني �حلني و�الآخر، 

ت�صكيل �صد�قات وعالقات مع هيئات دولية تتفهم 
�دعاء�تها ورو�يتها �لكاذبة حول �ال�صتيطان وم�صتقبل 

�صر�عها يف �ملنطقة وخماوفها �المنية، كما ُت�صاهم يف 
دعم و منا�صرة م�صروعها �ال�صتيطاين �أمام �ملجتمع 
�لدويل، من خالل تنظيم جوالت وزيار�ت دعائية 

لن�صطاء دوليني د�خل م�صتوطناتها يف �ل�صفة �ملحتله،  
خا�صة يف ظل وجود حركة مقاطعة "�إ�صر�ئيل" 

»BDS« �لتي ��صتطاعت ترك ب�صمات و��صحة يف عزل 
�الحتالل �أكادمييًا وثقافيًا و�صيا�صيًا، و�قت�صاديًا حلد 
ما �أمام �ملجتمع �لدويل.  وك�صفت �صحيفة » ي�صر�ئيل 

هيوم« �لعربية �ل�صادرة �أم�س �خلمي�س، عن تنظيم 
�صلطات �الحتالل جولة لـ 23 �صفرًي� يف �الأمم �ملتحدة، 

يف عدد من �مل�صتوطنات بال�صفة �لغربية �ملحتلة.
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 دولة فل�صطني
�ل�صلطة �لق�صائية

�ملجل�س �الأعلى للق�صاء �ل�صرعي
 حمكمة �ل�صجاعية �ل�صرعية

 اإعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية
الى المدعى عليه / طارق صائب سعيد الغاليني من غزة الزيتون منطقة 
المسلخ الجديد وحاليا خارج قطاع غزة ومجهول محل االقامة اآلن يقتضي 
حضورك لهذه المحكمة يوم األحد الموافق 2020/1/26م الساعة الثامنة 
صباحا وذلك للنظة في القضية اســـاس 2019/1086 وموضوعها تفةيق 
للضةر من الشـــقاق والنزاع والمةفوعة عليك من قبـــل المدعية مي فواز 
موسى عبد الجواد وإن لم تحضة  في الوقت المعين أو تةسل وكيال عنك 
أو تبد للمحكمة معذرة مشـــةوعة سيجةى بحقك المقتضى الشةعي لذا 

صار تبليغك حسب االصول . وحةر بتاريخ 2019/12/19م

  قا�صي حمكمة �ل�صجاعية �ل�صرعي
حممد مو�صى كريزم

اإعالن
نحن المواطنان / مهند ناجي علي شـــةاب من سكان خان يونس ويحمل 
هوية رقم 801466996، ومحمد ناجي علي شةاب من سكان خان يونس 
ويحمل هوية رقـــم 802786251 نةغب بتقديم طلب تةخيص بناء لدى 
بلدية خـــان يونس على المبنى المقام علـــى أرض القطعة رقم : 55 من 
القسيمة رقم : 2/37 بموقع الشيخ ناصة القبلي ضمن أراضي خان يونس 
والتي يحدها من الشـــمال : منزل رشـــوان, ومن الجنوب : شارع عام, ومن 
الشةق : عمارة بةبخ, ومن الغةب : شارع السكة، فمن له أي حق أو اعتةاض 
على ذلك فعليه التقدم بطلـــب بالخصوص إلى بلدية خان يونس خالل 

مدة أقصاها خمسة عشة يومًا من تاريخ نشة هذا اإلعالن.
تحةيةًا في 2019/12/19.

غزة / االستقالل: 
أشـــهةت حةكـــة الجهاد اإلســـالمي في 
القدس  مهجـــة  ومؤسســـة  فلســـطين 
 ، للشـــهداء واألســـةى أمـــس الخميس 
موسوعة شـــهداء من فلســـطين (أحياء 
يةزقـــون) لكوكبة مضيئـــة من مجاهدي 
وأنصـــار الحةكة. وتعد هذه الموســـوعة، 
توثيق لمئات من ســـية وبطوالت شهداء 
حةكة الجهاد اإلســـالمي منذ انطالقتها 
وصوال لشهداء معةكة صيحة الفجة وعلى 
رأســـهم قائد سةايا القدس في المنطقة 

الشمالية بهاء أبو العطا.
وقد حضة حفل إشهار الموسوعة لفيف 
واســـع من قيـــادات وكـــوادر ومناصةي 
الجهاد اإلســـالمي، وممثلـــون عن القوى 
وأكاديميـــون  واإلســـالمية،  الوطنيـــة 
ومثقفون وشخصيات اعتبارية، إلى جانب 

المئات من عائالت الشهداء.
بـــدوره، تقدم مديـــة الدائـــةة اإلعالمية 
لمهجة القدس للشهداء والجةحى ياسة 
صالح  بالشكة الكبية لكل من ساهم في 
والجهد  الجهاديـــة  إصدار  الموســـوعة 
الدؤوب في توثيق ســـَية شـــهداء حةكة 

الجهاد اإلسالمي.
وأكد صالح، أن الدم الفلســـطيني ســـال 
ويســـيل كالنـــور يبدد ظلمـــات الطةيق 

ويهتدي فيه الحيارى والتائهون.

وعـــن الموســـوعة، أوضح أن الموســـوعة 
تأتي لتوثيق سيةة الشهداء وبطوالتهم 

ولالهتمام بعوائلهم.
وشـــدد صالح على أهمية سية الشهداء 
لذويهـــم وعوائلهم ولألجيـــال القادمة، 
منوهًا لســـيةة الشهيد خالد الشيخ علي، 
الذي مثـــل أنموذجًا للصالبـــة والتحدي 
وكان وقحًا في التحقيق، أي أنه لم ينكسة 

ولم يتساوق مع ما يةيدون منه.
وبين أن الموســـوعة تضم سية الشهداء 
منـــذ االنطالقة وحتى اليـــوم، من بينهم 

الشهيد بهاء أبو العطا.
أمـــا التوثيق، فذكة صالح أن الموســـوعة 
توثق لكل شـــهداء فلسطين، ولشهداء 

الحةكة الذيـــن ارتقوا أثنـــاء مقاومتهم 
لالحتـــالل أو خـــالل اإلعـــداد، باإلضافـــة 
لشهداء آخةين التحقوا بصفوف الحةكة 
مـــن جنســـيات عةبية أخـــةى مثل مصة 
واألردن ولبنـــان والجزائـــة الذيـــن قاتلوا 
العـــدو إيمانـــًا منهم بمةكزيـــة القضية 
الفلســـطينية. وتضم الموسوعة – وفقًا 
لصالح- محطات الميالد والنشأة والصفات 
والمشوار الجهادي، والشهادة، حيث تم 
االستعانة بطاقم مهني من الصحفيين 

في انجاز الكثية من سية الشهداء.
كما تسلط الموسوعة الضوء على السيةة 
والمسيةة للمؤســـس واألمين العام األول 
لحةكة الجهاد اإلسالمي الشهيد الدكتور 

فتحي الشـــقاقي. من جهتـــه، حيا خضة 
عدنان القيادي في حةكة الجهاد في كلمة 
باسم شـــهداء الضفة المحتلة، الشهداء 

وذويهم، في يوم تكةيمهم.
وقـــدم القيادي عدنان شـــكةه للقائمين 
على إعداد موسوعة شهداء من فلسطين 

"أحياء يةزقون"، 
كما عبة أهالي الشهداء في كلمة ألقتها 
عائلة الشـــهيد أحمـــد أبـــو عةمانة، عن 
اعتزازهم بالشـــهداء، مشيدين ببطوالت 

الشهداء وسيةتهم الجهادية.
وقدموا شكةهم لمؤسسة مهجة القدس 
وحةكة الجهاد اإلســـالمي لمـــا يقدمونه 

حيال ذوي الشهداء.

»أحياء ُيرزقون« موسوعة توثق سَير شهداء حركة الجهاد اإلسالمي

غزة/ االستقالل: 
أكدت الجبهة الشـــعبية لتحةية 
 الهجمة اإلسةائيلية 

ّ
فلسطين أن

الواســـعة ضدها لـــن تزيدها إال 
إصةاًرا في المضي قدًما على درب 
النضال والمقاومة، وأنها "ستةّد 
علـــى اعتقاالت جهاز الشـــاباك 

بالِفعل وليس القول".
وقال عضو اللجنة المةكزية العامة 
للجبهة، مســـؤول لجنة األسةى 
عالم كعبي خالل مؤتمة صحفي 
ُعقد بمدينة غزة أمس الخميس: 
إن "الجبهة ليس لديها ما تقوله 
حول إعالن االحتالل الكشف عن 
خليـــة نفذت سلســـلة عمليات، 
دراماتيكية،  صبغـــة  وإعطائها 
لكن لديها ما ستفعله للةّد على 
هـــذه الهجمـــة االحتاللية بحق 

قادتها وكوادرها".
وأضـــاف "إذا كان العدو يظن أن 
حةبه الخاصة التـــي أعلنها ضد 
قادة وكوادر الجبهة في الضفة 
الغةبية والســـجون، قـــادرة على 
أن توقـــف جذوة المقاومة داخل 
أو أن يضعفهـــا فهو  الجبهـــة 

واهم".
وتابع "عليه أن يعود إلى تجةبته 
ليدرك  الجبهـــة،  مـــع  المةيـــةة 
مـــن جديـــد أن االســـتهدافات 
والضةبـــات ســـوف تزيدها قوة 
وال تضعفهـــا، واأليـــام القادمة 

ستؤكد فشله".
وشـــدد علـــى أن درب النضـــال 
الوحيد  الـــدرب  هو  والمقاومـــة 
القـــادر علـــى تحقيـــق أهدافنا 
والحةية  العودة  المنشـــودة في 

واالستقالل، "ولن تةهبنا أساليب 
االحتـــالل وال حةبه وال اعتقاالته، 
فالجبهة باقية وقوية وشـــامخة 
وستظل شـــوكة دائمة في حلق 

العدو".
وأشار إلى أن أجهزة أمن االحتالل 
األمنيـــة  أذرعهـــا  بمختلـــف 
واالســـتخباراتية  والعســـكةية 
ومصلحة الســـجون تشـــن حةًبا 
شةسة ضد قادة وكوادر وأعضاء 
الجبهة الشـــعبية فـــي الضفة 

وداخل المعتقالت اإلسةائيلية.
الداخلـــي  األمـــن  جهـــاز  وكان 
"الشـــاباك" كشـــف األربعاء، عن 
اعتقاله عشةات من قادة وكوادر 
الجبهة الشعبية، مّمن قال إّنهم 
"شـــكلوا خلية عسكةية لمقاومة 
"إســـةائيل"، وخططـــوا ونّفـــذوا 
عمليـــات فدائيـــة ضـــد جنود 

ومستوطنين".
المؤتمـــة الصحفي الذي  وخالل 
عقدتـــه الجبهـــة تزامًنا مع عقد 
جلسة بالمحكمة لألسية المضةب 
أحمـــد زهـــةان، حملـــت الجبهة 

اإلسةائيلي  االحتالل  الشـــعبية 
وأدواتـــه اإلجةامية المســـئولية 

الكاملة عن حياة األسية زهةان.
وقالت إن "اســـتمةار إضةابه عن 
الطعـــام لليوم الــــ 88 وتحّديه 
للســـجان انتصاٌر عليه، وتأكيٌد 
علـــى رفضه االعتةاف بشـــةعية 

المحكمة وشةعية اعتقاله".
وأكد كعبي أن الوقوف إلى جانب 
األســـية زهةان وجميع األسيةات 
االحتالل،  ســـجون  في  واألسةى 
االشـــتباك  تصعيـــد  يتطلـــب 
المفتوح مع االحتـــالل، وصياغة 
بةنامـــج نضالي وطني وشـــعبي 

مكثف.
 استمةار استفةاد 

ّ
وشّدد على أن

وخصوًصا  باألســـةى  االحتـــالل 
ُيمثـــل  واإلدارييـــن  المةضـــى 
اســـتفهام  عالمات  من جديـــد 
حول الدور المفتـــةض أن تقوم 
الدوليـــة، وفي  المؤسســـات  به 
مقدمتها الصليب األحمة لتعةية 
هذه الهجمة على األسةى وفضح 

سياسة االعتقال اإلداري.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال كاتب إسةائيلي إن الحةب التي تخوضها "إسةائيل" ضد حةكة المقاطعة 
العالمية، المعةوفة اختصارا باسم "بي دي أس"، ال تزال بعيدة عن نهايتها.

واعتبــــة "إيلي أبةاهام" في مقال بصحيفة إســــةائيل اليــــوم، أن تلك الحةب 
"مســــتمةة وصةاع متواصل، تتغية فيه األسلحة المستخدمة بصورة دائمة، 
رغم أن "إســــةائيل" حققت فيها انتصارات من خالل جملة قةارات اتخذتها 

عدة دول حول العالم على صعيد مالحقة معاداة السامية".
وأضــــاف أن "ذلك بدأ فــــي أوروبا حين صوت البةلمان األلماني البوندســــتاغ 
باعتبار معاداة الصهيونية أحد أشــــكال معاداة السامية، وهو ما أقةته أيضا 
الجمعية الوطنية في فةنســــا، وفي األسبوع الماضي وقع الةئيس األمةيكي 
دونالد تةامب مةسوما رئاسيا يقضي بأن المس باليهود هو مخالفة لقوانين 

حقوق المواطن".
وأشــــار أبةاهام، المحاضة في قســــم اإلعالم بجامعة حيفا، أن "هذه القةارات 
التشــــةيعية والمةاسيم الةئاسية من المتوقع أن تحدث تغييةا جوهةيا في 

الصةاع الدائة بين "إسةائيل" وحةكة المقاطعة".
واســــتدرك بالقــــول إنــــه "بالتزامن مع هذه القــــةارات العالميــــة ضد حةكة 
المقاطعــــة، فقد خةج عدد مــــن األكاديميين ورجال الدين اإلســــةائيليين، 
وسارعوا إلى اعتبار أنه ال صلة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، ولم 
يكتفوا بذلك، بل إنهم أرســــلوا عةائض واسعة ألعضاء البةلمانات األوروبية 

التي صوتت على هذه القةارات، واعتبةوها غية منصفة".
وأوضح أن "هؤالء اإلسةائيليين المعارضين للحةب التي تشنها إسةائيل على 
حةكة المقاطعــــة، ال يةون أن هذه الحةكة تمارس ســــلوكا عنيفا، بزعم أنها 
تدعو فقط لفةض عقوبات اقتصادية وثقافية على إســــةائيل إلجبارها على 
االنسحاب من الضفة الغةبية، ويبدو هذا الموقف اإلسةائيلي الداعم لحةكة 

المقاطعة أمةا غةيبا، على أقل تقدية".
وزعــــم أن "متابعة ســــةيعة للموقع اإللكتةوني لحةكة البــــي دي أس، تظهة 
أن صةاعها مع إســــةائيل ال يتوقف عند الخط األخضة فقط، ألن تصةيحات 
قادتهــــا تؤكد أن احتالل العــــام 1967 ليس هو المشــــكلة بنظةهم، وإنما 
إســــةائيل نفســــها التي أقيمت في العام 1948، وهــــذه الحةكة تضم بين 
صفوفها نشطاء سياسيين ومنظمات معادية، وفقا لما كشفه تقةية سابق 

لوزارة الشؤون االستةاتيجية".
وتابع بأن "هذه المعطيات تجعل من المثية والغةيب خةوج أصوات إسةائيلية 
مؤيدة لحةكة المقاطعة، رغم أن دعواتها للمقاطعة تصل إلى المؤسســــات 

األكاديمية التي يعملون فيها".

تقدير »إسرائيلي«: الحرب مع حركة 
المقاطعة ال تزال في بدايتها

الشعبية: سنرد على اعتقاالت »الشاباك« بالفعل وليس القول

رام الله/ االستقالل: 
أصدرت محكمة االحتالل العســـكةية في "عوفة" أوامة اعتقال إداري بحق أسةى 

محةرين بعد إعادة اعتقالهم مؤخًةا,
 من: مازن جمال جبةين 

ٍّ
وأفاد مكتب إعالم األسةى بصدور أوامة "اإلداري" بحق كل

النتشة (48 عامًا) لمدة أربع شهور، والشيخ عبد الخالق حسن النتشة (62 عاًما)، 
ومحمد جمال نعمان النتشـــة (61 عامًا) لمدة 6 شـــهور، وثالثتهم من مدينة 
الخليـــل، وقادة في حةكة حمـــاس ، أعاد االحتالل اعتقالهم في 12 ديســـمبة 

.2019
ووفق ما أورده "مكتب إعالم األسةى" فإن األسية مازن النتشة تحّةر من االعتقال 
قبل 4 شـــهور فقط، في يوليو الماضي، بعد أن أمضى 8 شـــهور في االعتقال 
اإلداري المتجدد. واعتقل في الســـابق 10 مـــةاٍت وأمضى نحو 15 عاًما من عمةه 

متنقاًل بين سجون االحتالل، 12 منها في االعتقال اإلداري االنتقامي.
واألسية الشيخ عبد الخالق حسن النتشة، من حي جبل الةحمة بمدينة الخليل، 
تحّةر من األســـة قبل 9 شـــهور، بعد أن أمضى 20 شـــهةًا في االعتقال اإلداري 
الذي ُجدد له خمـــس مةات متتالية. وهو مّمن ُأبِعدوا إلـــى مةج الزهور بجنوب 
لبنان عـــام 1991، وهدم االحتالل منزلـــه عام 2002، واعُتِقـــل عدة مةات لدى 
االحتالل، وأمضى ما مجموعه 20 عامًا في األســـة، كان أطولها لمدة 10 سنوات 
متتالية. كما أنه من األسةى المةضى، إذ عانى من عدة أمةاض أبةزها أزمة صدرية 
حادة، ومشـــاكل صحيـــة في الكلى، وتعةض إلهمال طبي متعمد في ســـجون 

االحتالل خالل اعتقاالته المتكةرة.
أما عـــن األسية محمد النتشـــة (61 عامـــًا)، فأمضى نحو 20 عامًا في ســـجون 
االحتـــالل، جزٌء كبية منها في االعتقال اإلداري، علمًا بأنه أصيب خالل ســـنوات 
اعتقاله بعدة أمةاض، وتحّةر في يوليو 2018 من األســـة، بعد أن كان أمضى 22 

شهةًا في االعتقال اإلداري المتجدد.

االحتالل ُيعيد 3 أسرى 
إلى االعتقال اإلداري
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في كلمة له ألقاها أمس الخميس األمين الحام لحةكة الجهاد اإلسالمي القائد زياد النخالة خالل حفل 
إشهار وتوزيع موسوعة شهداء من فلسطين (أحياء يةزقون) لكوكبة مضيئة من مجاهدي وأنصار حةكة 
الجهاد اإلســـالمي في فلسطين أكد النخالة على االســـتمةار في طةيق الجهاد مهما كانت التحديات 
والتضحيـــات، ووحدة قـــوى المقاومة في مواجهة الحدوان، الفتًا إلـــى أن الحةكة توافقت مع »حماس« 
وقوى المقاومة على الةد على كل عدوان موحدين، وأن أي عدوان لن يمة دون رد, وهذا التصةيح الواضح 
لألميـــن الحام ينفي كل االحتماالت االخةى التي تم تةويجها عبة وســـائل االعالم المختلفة, بإمكانية 
التوصل الى تفاهمات طويلة بين المقاومة الفلســـطينية ممثلة في حةكة المقاومة االسالمية حماس 
واالحتـــالل الصهيوني بةعاية مصةية , وأن هذا األمة تم عةضه ومناقشـــته خالل زيارة وفدي حماس 
والجهاد االســـالمي للقاهةة مؤخةا, ورغم النفي القاطع له اال ان هناك من أراد ان يشـــكك في ذلك من 
خالل تأكيده, حتى جاء خطاب االمين الحام لحةكة الجهاد االســـالمي القائد زياد النخالة الذي اكد على 

نقاط اربع تلخصت في التالي:  
أواًل: على استمةارنا في طةيق الجهاد والمقاومة، مهما كانت التحديات، ومهما كانت التضحيات.

ثانًيا: على وحدة قوى المقاومة في مواجهة الحدواِن، لنكمل مًحا مسيةتنا نحو فلسطين.
نا سنةد على كل عدوان موحدين إن شاء اللُه، ولن يمة أي عدواٍن من دون ردٍّ . وهذا ما توافقنا  ثالًثا: على أنَّ

عليه مع اإلخوة في حماس وقوى المقاومة.
رابًحا: سنبقى أوفياء لحوائل الشهداء، وأبناء الشهداء، حّتى نلقى اللَه.

هذه النقاط االربع تلخص بشـــكل واضح وصةيح ال يقبل التأويل موقف فصائل المقاومة الفلسطينية 
من تهدئة طويلة مع االحتالل الصهيوني, وان هذا االمة مةفوض جملة وتفصيال, وهذا االمة لم يطةح 
في االصل ألنه غية قابل للنقاش وقد شـــككت وثيقة لمةكز محلومات االســـتخبارات »اإلسةائيلي« في 
احتمـــال التوصل التفاق تهدئـــة طويل األمد مع حةكة حماس في قطاع غزة. الوثيقة التي نشـــةتها 
صحيفة هآرتس الحبةية أمس الخميس، حيث أشارت إلى أن حماس ال تةغب باالرتباط بتهدئة تستمة 
10 سنوات، كما شكك الجنةال احتياط في الجيش الصهيوني مايكل ميلشتاين، في إمكانية التوصل 
لتهدئة طويلة ألسباب منها تتحلق بحماس، التي لم تتخذ قةارًا استةاتيجيًا بذلك، كما أن »إسةائيل« 
ليست مستحدة لتقديم تنازالت كبيةة وبحيدة المدى ملزمة لها خاصًة في ظل فتةة االنتخابات, ولحل 
هذا ينهي حالة الجدل والتةويج لدعايات رخيصة بغةض تشويه المقاومة الفلسطينية والنيل منها, 
لقد تحدث االمين الحام لحةكة الجهاد االســـالمي عن اســـتحداد كامل للتصدي لالحتالل, وأن الحةكة 
ســـتبقى وفية لحوائل وأبناء الشهداء، مشيدًا بأبناء شحبنا الذي لم يبخل يوًما بدمه من أجل أن تبقى 

المقاومة مستمةة وصامدة في ميادين الحز والكةامة حّتى النصة.
وا قبل شـــهة  وتحـــدث القائد النخالة عن محةكة صيحة الفجة، وأن رجال الجهاد ورجال المقاومة تصدَّ
ْون لغطةسة عدوٍّ لم يتوقف يوًما عن القتل؛ إّما بالحصار، وإّما بالسالح والقصف  لحدواٍن جديٍد، ويتصدَّ
والتدميـــة وهدم البيوت. وبين، أن رجـــال المقاومة خةجوا يصنحون مجًدا جديـــًدا، رغم القلة في الزاد 
والحتاد. ليقولوا للحالم أجمع: لْن نقتل ونصمت، ولن نقتل لنقول يأتي يوم آخة نكون فيه أفضل حااًل, 
وهو على ثقة ان ســـةايا القدس وفصائل المقاومة الفلســـطينية قادرة على صد أي عدوان صهيوني 
محتمل على قطاع غزة طالما تمســـكنا بوحدتنا, وحددنا أهدافنـــا, وتوافقنا على خيار المقاومة كحق 
اصيل لشحبنا مكفول قانونيا ودوليا, الذي يدافع عن نفسه امام مخططات االحتالل وأهدافه الحدوانية.

لقد تحدث االمين الحام بلســـان الواثق بنصة الله عز وجل الـــذي وعد به عباده المؤمنين, وخاطب ذوي 
الشـــهداء الكةام بحطاءهم وتضحياتهم, بلسان األب الحاني الذي يحفظ الجميل لهؤالء المحطائين, 
الذين انجبوا الشهداء الميامين االكةم منا جميحا والذين نحفظ لهم عطاءهم وتضحياتهم, وسيبقون 

دائما وأبدًا نجوما فوق الجبين. 

خطاب الوفاء للشهداء
رأي

قـــه زعيم حزب  ل حجم الفـــوز الذي حقَّ شـــكَّ
الُمحافظيـــن البةيطانـــي الحاِكـــم بوريـــس 
جونســـون في االنتخابات التشـــةيحية على 
بزعامة  البةيطانـــي  الحمـــال  ُمنافســـه حزب 
جيةمي كوربيـــن ُمفاجأة غيـــة متوقحة. فقد 
دي الحزب  كانت غاية المنى في أوســـاط مؤيِّ
تحقيـــق الفوز، أمـــا أن يحصـــل حزبهم على 
الغالبية المطَلقة فـــي البةلمان فإن ذلك فوق 
ما تمنوه. وقد تحاملت مختلف دول الحالم مع 
هذا الفوز على أنه شأن داخلي، فبادر رؤساؤها 
ورؤســـاء حكوماتهـــا إلـــى إرســـال التهاني 
فق مع هذه  المحهـــودة بلغة دبلوماســـيٍة تتَّ
المناسبة. االســـتثناء الوحيد كان »إسةائيل« 
التـــي رأت في نصة جونســـون نصةًا لها، كما 
رأت، قبـــل ذلك، في محةكتـــه االنتخابية ضد 
جيةمي كوربيـــن محةكتها هي. وكان انتصار 
اه  جونســـون، وهزيمة كوربين، غايـــة ما تتمنَّ

أيضًا.
المســـؤولين  تصةيحـــات  عـــن  وبحيـــدًا 
اإلســـةائيليين حول الموضـــوع، وعن األرقام 
التي حققهـــا كل من الحزبيـــن، الُمحافظون 
والحمال، في االنتخابات، فإن األرقام المتوافةة 
تشـــية إلى أن حجـــم التجارة بيـــن بةيطانيا 
ر بحوالى 8  و«إسةائيل« في الوقت الةاِهن ُيقدَّ
مليارات جنيه إستةليني (36.5 مليار شيكل). 
وبةيطانيا هي سوق التصدية الثالث من حيث 
حجمه بالنســـبة إلى »إســـةائيل«، بحد كل من 
الواليات المتحدة األميةكيـــة والصين، حيث 
وصل مجمل الصادرات إلى 4.3 مليارات دوالر 
عام 2018. ومن أهم الصادرات اإلســـةائيلية 
إلـــى بةيطانيـــا األدويـــة واألحجـــار الكةيمة 
ات  واآلالت والمحـــدات الميكانيكيـــة والمحدَّ

اإللكتةونية والفواكه والخضةاوات.  
ووفق محطيات محهد التصدية اإلســـةائيلي، 
الـــذي يحمل فـــي إطـــار وزارة التجـــارة، فإن 
الصادرات من »إســـةائيل« إلـــى بةيطانيا قد 
تضاعفـــت في الفتةة ما بيـــن 2010 – 2017 
بحوالي ضحفين ونصـــف، من حوالى 2 مليار 
دوالر عام 2010 إلى حوالـــى 5 مليارات دوالر 

عـــام 2017. إذ قفزت الصـــادرات من األدوية 
بنســـبة متةاكمة وصلت إلى %320، من 870 
مليون دوالر إلى 3.66 مليـــارات دوالر. وعليه، 
فـــال عجـــب أن نجـــد أن كل 1 مـــن 7 أدوية 
تستخدمها هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
في بةيطانيـــا هو إســـةائيلي المصدر. ولكن، 
في الوقت الذي يشـــهد فيه تصدية األدوية 
ًا فإن الفةوع األخةى لم تشـــهد  صحودًا حـــادَّ
أيـــة زيادة تقةيبًا. وعلى الةغم من القفزة التي 
شـــهدها عام 2011، فقد حافظ التصدية من 
الســـنة التالية وحتى عام 2017 على متوّسٍط 
بلغ 3.1 مليـــارات دوالر. وفي عام 2018 بلغت 
الصـــادرات البةيطانيـــة إلى »إســـةائيل« 6.5 
ت ُمنتجات الطاقة  مليارات دوالر، وهي قد ضمَّ
ات  والمحدَّ التقطيـــة) واآلالت  (الوقود ونواِتج 
الكهةبائيـــة والمةكبـــات والمـــواد الغذائية 
ع  والمشـــةوبات. كذلك، ووفق االتفـــاق الُموقَّ
بيـــن شـــةكة »رولز رويـــس موتورز« وشـــةكة 
الشةكة  »الحال«، فإن  اإلســـةائيلية  الطائةات 
كات (Trent) ألسطول الطائةات  ســـتزّود محةِّ
 (Dreamliner) التابـــع للشـــةكة مـــن طـــةاز
بحـــد أن اشـــتةت الشـــةكة 16 طائـــةة بمبلغ 
ت أولى  يزيد علـــى 1.25 مليـــار دوالر. وانضمَّ
هذه الطائةات إلى أســـطولها في شـــهة آب/ 
أغســـطس 2017. كمـــا أنه منذ عـــام 2012 
بةيطانيا  مـــن  الويســـكي  مبيحـــات  ازدادت 
»إسةائيل« بنســـبة %300. وأصبح التحاُمل  لـ
مع بةيطانيا مغةيًا بالنسبة إلى اإلسةائيليين 
وذلـــك في أعقـــاب الضحـــف الـــذي أصاب 
الجنيه اإلســـتةليني. حيث طـــةأ ارتفاع على 
االستثمارات اإلســـةائيلية في الحقارات وفي 
القطاعات األخةى. وكان الجنيه اإلســـتةليني 
قد تةاجع بنســـبة %25 مقابل الشيكل، األمة 
ى إلى انخفاض أسحار الُممتلكات في  الذي أدَّ
بةيطانيا بالنسبة إلى اإلسةائيليين (باإلضافة 
إلى التســـّوق والســـياحة). أما بالنســـبة إلى 
ز في  االســـتثمارات بحيدة المدى فهي تتةكَّ

مجال الصناعات الدقيقة (الهايتك). 
لقد كان مـــن المتوقع، في حـــال فوز جيةمي 

كوربين، أن ينشـــأ وضع شبيه بالوضع القائم 
بين »إســـةائيل« وتةكيا. فصحود رجب طيب 
إردوغـــان إلى الســـلطة عـــام 2003 لـــم يلِغ 
الحالقـــات التجارية القوية بين الطةفين، على 
الةغم مـــن حدوث تةاُجٍع فيها على مســـتوى 
الحكومتين. صحيح أن كوربين ما كان لُيلغي 
االتفاقيـــات القائمة بيـــن الجانبين، لكنه لم 
دها. وربما كان ســـيحةص على أال  يكـــن لُيمدِّ
الحطاءات  إســـةائيلية في  تشارك شـــةكات 
(المناقصات) الحكومية، أي من نمط الخطوات 

التي توجد لها تأثيةات بحيدة المدى.
هنـــاك موضوع هام آخة كان مـــن الُممكن أن 
البةيطانية–  ُيثية حساســـّية في الحالقـــات 
اإلســـةائيلية هـــو موضوع تحالـــف »الحيون 
الخمـــس«، وهو تحالـــف مخابةاتـــي بقيادة 
الواليـــات المتحـــدة األميةكيـــة، ويضّم إلى 
جانبها كاًل من بةيطانيا ونيوزيلندا وأستةاليا 
وكندا. وهو يختّص بمجال التحاون الُمشتَةك 
في مجـــال اســـتخبارات اإلشـــارة. صحيح أن 
»إسةائيل« ليست جزءًا من هذه الشبكة لكنها 
تمتلك القدرة على الوصـــول إلى المحلومات 
حول بحض المواضيع، وذلك بفضل عالقاتها 
الوثيقة مـــع الواليـــات المتحـــدة األميةكية 
ح أن  والدول األخـــةى في الحلف. ومـــن الُمةجَّ
الواليات المتحدة األميةكية كانت ســـُتماِرس 
الضغـــوط علـــى بةيطانيا لو حاولـــت حكومة 
بةئاســـة كوربين، لو فاز، وحاول التأثية ســـلبًا 
على مكانة »إسةائيل« هذه من خارج التحالف 

لثنيها عن ذلك.
أما اآلن، وبحد فوز بوريس جونســـون فإنه بات 
د أن بةيطانيا بقيادته ستخةج  من شبه المؤكَّ
مـــن االتحاد األوروبي بحلـــول 31 كانون األول 
/ ديســـمبة الجاري (أو في تاريٍخ الِحق). وهي 
ة للتوقيع علـــى اتفاقياٍت  ســـتكون ُمضطـــةَّ
ٍة غية تلـــك المحمول بها في  تجاريٍة ُمســـتقلَّ
 قوانيـــن وقواعد االتحاد األوروبي. وبالطبع 

ّ
ظل

ستكون أمام »إسةائيل« فةصة للحصول على 
ٍة أكبة من كحكة االقتصاد البةيطاني في  حصَّ

عصة ما بحد »البةيكست«.

فوز جونسون فرصة اقتصادية لـ »إسرائيل«
مرعي حطيني

 صادق أعضاء الكنيست اإلسةائيلي األسبوع الفائت على مشةوع 
قانون حل الكنيســــت اإلسةائيلي الذي انتخب قبل اسابيع وإجةاء 
انتخابات ثالثة جديدة خالل عام واحد في 2 أذار القادم من الحام 
القادم، بحد ان عجزت االحزاب والتكتالت اإلسةائيلية عن تشكيل 
حكومة جديدة وفق التقاليد اإلســــةائيلية في مؤشة ودليل واضح 
على عمق االزمة الداخلية اإلســــةائيلية التي بدأت مع بداية الشلل 
السياســــي في “إســــةائيل”، منذ أن انســــحب حزب “يسةائيل 
بيتنو” بزعامة ليبةمــــان من حكومة نتنياهو في نوفمبة من الحام 
2018، بسبب ما وصفه عن “ تنامي الخطاب الديني اليهودي في 
إسةائيل، وضحف إسةائيل أمام الفصائل الفلسطينية في قطاع 

غزة”، كما قال المنسحب ليبةمان زعيم الحزب المذكور.
في خضم أعمق أزمة سياســــية اســــةائيلية غية مسبوقة نجحت 
ديمقةاطية اســــةائيل الداخلية في اخفاء عمقها لســــنوات. ومع 
ان الدور الفلســــطيني والحةبي محدود جدا في تأسيس وتشكل 
هذه األزمة ، اال أن الفشــــل االســــةائيلي في التحاطي مع الشــــأن 
الفلســــطيني وعجزه عن ايجاد أي حل له، ســــلمًا كان أم حةبا ، بات 
يمثل هذا الفشــــل ركنًا من اركان األزمة اإلســــةائيلية المتفاقمة، 
وهذا ما أشــــار اليه ضمنا جدعون ســــاعة منافــــس نتنياهو على 
رئاســــة حــــزب الليكــــود األقوى في إســــةائيل، عندما قــــال  وهو 

يستحد لمنافســــة نتنياهو على زعامة الليكود بأن حل الدولتين 
مع الفلسطينيين، ليس حال إنه وهٌم، وينتقل من فشل إلى فشل 
منــــذ أكثة مــــن 81 عاما “.  وبهذا يكشــــف ســــاعة ضمنا بأن حل 
الدولتيــــن الذي ادعى الليكود تبنيه فــــي مةحلة من مةاحل حكم 
نتنياهــــو لم يكن جادا وال صادقا فــــي هذا التبني، وقبل ان يقدم 
حله الكةكتوري الجديد الذي تتقاســــم فيه إســــةائيل األدوار مع 
االردن مــــةة اخةى ولكن بصيغة وطةيقة اخةى تختلف عما ســــبق 
تداوله مطلع تســــحينيات القةن الماضي وقبل اتفاق اوسلو وحل 
الدولتين، ومن سخةيات القدر انه اتهم نتنياهو االكثة تطةفا ضد 
الفلســــطينيين بانه قدم التنازالت  للةئيس الفلسطيني محمود 
عباس !!!. واتهم نتنياهو بالمشــــاركة في وهم حل الدولتين عن 
طةيــــق التفاوض مع الفلســــطينيين«. عةض ســــاعة حله الجديد  
للصةاع الفلســــطيني اإلســــةائيلي قائال،” إن الحل هو سياســــي 
ينص على منح الفلسطينيين حكما ذاتيا متةبطًا مع االردن، ودعا 
إلقامة حلف اقتصادي بين إســــةائيل والفلســــطينيين واألردن”. 
وأكد بأنه  “لن تكون هناك دولة أخةى ُمســــتقلة غية إســــةائيل، 

بين النهة والبحة”.
بهذا ال يكشــــف جدعون ســــاعة عــــن ان اســــةائيل كانت تلحب 
وتتالعب مع الحةب والفلســــطينيين  في مفاوضات عبثية حولها 

ابو مازن ومن محه الى نظام ونمط حياة فلســــطيني باسم،، الحياة 
مفاوضات،.  وال يكشف عن الجشع الصهيوني في الحمل للسيطةة 
الكاملــــة على فلســــطين كاملة، بحد تخليص الفلســــطينيين من 
االنتماء الوطني والسياســــي لفلســــطين لمصلحة االنتماء للحكم 
الذاتي مــــع االردن، وانني اعتقد جازما بانه يدرك ويحلم جيدا بان 
هــــذا ليس حال، وال يمكن ان يقبل به اي فلســــطيني عاقال كان ام 
مجنونا، وسيكون هذا الحل الكةكتوري ملهاة جديدة لةبع قةن آخة 
مــــن مفاوضات جديدة مع وريث ابو مازن من مدرســــته االنهزامية 
الكارثيــــة، وسياســــة ملهــــاة المفاوضات أكدها مجــــددا باالمس 
يحقوب بةي رئيس جهاز الموساد االســــتخباري اإلسةائيلي زمن 
االنتفاضــــة االولى عندما قال ودعا رئيس الحكومة اإلســــةائيلية، 
بنيامين نتنياهو “الى االســــتفادة من الفةصة  الةاهنة الستمةار 
سياسة المفاوضات مع الفلســــطينيين مؤكدا رفضه والشاباك” 
فكةة ضم أجزاء من الضفة الغةبية داعيا إلى عدم التنازل عن فكةة 

المفاوضات التي ماتت بموت اتفاقية أوسلو.
ما تقــــدم يؤكد للقاصي والدانــــي وللحاقل وغيــــة الحاقل أننا لم 
نكن في الطةيق للوصول لتنفيذ وتحقيق المشةوع الوطني الذي 
تدعي قيادة حةكة فتح بةئاســــة ابو مازن التمســــك به، ولم نكن 
أبدًا في الطةيق إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تحت شحار 

ووهم حل الدولتين، لقد ضحك الفلســــطينيون على انفسهم ربع 
قةن  منذ الحام 1٩٧٤م عندما اقةوا ما اســــموه بالبةنامج المةحلي، 
ثم أكمل الضحك علينا في مؤتمة مدريد وقبل اتفاق اوسلو شامية 
وإســــةائيل كلها ربع القةن الثاني الستكمال الملهاة لنصف قةن 
من الزمن، وعلى ما يبدو ان هناك مخططا اسةائيليا امةيكيا جديدا 
للتلهــــي به طيلة نصف قةن قادم باســــم صفقــــة القةن التي لم 
يحلن عنها حتى االن بالةغم من مةور ثالث ســــنوات  وهم يحدون 
بنشةها، وباسم فلسطين الجديدة أو الحكم الذاتي للفلسطينيين 
مع االردن. صدق ســــاعة بقوله ان حل الدولتين وهم،  وما يؤلمني 
أكثة من ان أصدق كاذبا  هذا التمســــك الفلســــطيني الغبي بحل 
الدولتيــــن تحت وهم انــــه الحل الممكن الذي قبل بــــه الحالم مع 
انــــه تخلى عنــــه فحال وحقيقة بدون اعالن رســــمي بحــــد التخلي 
االمةيكي الةسمي المحلن عنه. وانني على يقين بان أي خيار وحل 
غيــــة صهيوني غية خيار وحل الدولتيــــن، بما في ذلك حل الدولة 
الواحدة الديمقةاطية غية الصهيونية ســــيكون ممكنا اكثة وقبل 
حل الدولتين، شــــاء من شاء وابى من ابى، باعتباره حل المستقبل، 
وباعتباره حل صةاع وحوار في نفس الوقت، صةاع مع الصهيونية 
وحوار مع اليهودية غية الصهيونية. ال شــــيء في الدنيا، وال شيء 

في الكةة االرضية اسوأ من الوهم والةكض وراء السةاب!!!.

صابر عارفحل الدولتين: “صدق” ساعر المسعور ويواصل الكذابون كذبهم!
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المحافظة الوسطى/ االستقالل: 
افتتحت شـــةكة "جوال" إحدى شـــةكات مجموعـــة االتصاالت 
الفلســـطينية وبلدية دية البلح مشـــةوع تجهيز وتأثيث قاعة 
منتزه المحطة الذي يخدم شـــةيحة واســـعة مـــن المواطنين 
واألهالي وخصوًصا النســـاء واألطفال القاطنين في المحافظة 
الوســـطى، إضافة إلى أنه يعتبة متنفًســـا حيوًيا للمؤسسات 
والعامليـــن فيها، ومةتاديه من كافة أرجـــاء المنطقة، لحيوية 
موقعه على الشـــارع الةئيس "صالح الدين"، وسهولة الوصول 

إليه.
وحضة حفل االفتتاح الذي أقيم في منتزه المحطة، رئيس بلدية 
دية البلح ســـعيد نصار، ومدية إدارة إقليم غزة في شةكة جوال 
عمة شـــمالي، ومدية شـــةكة حضارة بغزة عوني الطويل، وعدد 
مـــن مدراء مجموعة االتصاالت، إضافـــة إلى عدد من الموظفين 
والعاملين في البلدية، والشـــخصيات االعتبارية وممثلين عن 

مؤسسات المجتمع المدني.
ب رئيس بلديـــة دية البلح  وخـــالل حفل افتتاح المشـــةوع، رحَّ
بمدية إدارة إقليم غزة في شةكة جوال ووفد مجموعة االتصاالت 
الفلسطينية والحضور بأطيافه المختلفة، وتقدم بالشكة لجوال 
على دعم مشـــةوع تجهيز وتأثيث قاعة منتزه المحطة، ورفده 

بكل ما يلزم من تجهيزات.
وأوضح نصار أن المشةوع من المشةوعات الحيوية في المحافظة 
الوســـطى ويقدم الخدمات لكافة مدنهـــا وقةاها لما يتميز به 
مـــن موقع على الطةيق العام، ويســـهل الوصول إليه من كافة 

األماكن.
وذكـــة أن "منتزه المحطة يشـــهد اقباال واســـعا مـــن األهالي، 
وخصوصا النســـاء واألطفـــال، بالمنطقة في جميـــع األوقات، 
فضال عـــن أن العديد من المؤسســـات العاملـــة في محافظة 
الوســـطى ستســـتفيد من الخدمات التي تقدمها القاعة في 

أنشطتها وفعالياتها، وستكون منارة ثقافية وفكةية، تحتضن 
االجتماعات، والمسابقات والندوات، وورش العمل، وتخدم كافة 
جماهية المحافظـــة". وتمنى أن يكون افتتـــاح دعم وتجهيز 
قاعـــة المنتزه باكورة تعاون فعلي بين البلدية وشـــةكة جوال 

للمساهمة في تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.
ب مديـــة إدارة إقليم غزة في شـــةكة جوال بةئيس  بـــدوره، رحَّ
بلدية دية البلح والعاملين فيها، وشخصيات المجتمع المحلي 
والمدني، والمشـــاركين جميعـــا في حفل افتتاح المشـــةوع، 
وثمن جهود رئيس وأعضاء البلدية العالية وحةصهم الشديد 
على تقديم الخدمـــات للمواطنين في مدينة دية البلح والقةى 

المحيطة بها.
وأكد شـــمالي دعم الشـــةكة للبلدية في مشـــةوعاتها التي 
تســـتطيع من خاللها تقديم الخدمات ألوســـع شـــةيحة من 

جمهور المواطنين. وأشار خالل حفل االفتتاح إلى أهمية دعم 
"جوال" للمشـــةوعات االنســـانية واالجتماعية واالغاثية التي 
تمس حياة المواطنين في قطاع غزة وتؤثة فيها بشكل مباشة 
وغية مباشـــة، كما تطةق إلى شـــةح بإيجاز عن الخدمات التي 
تقدمها الشـــةكة وتطلعاتها لتحقيق المزيد من الطموحات 
والنجاحات وتشغيل وتطوية العديد من الخدمات التي تلبي 
حاجات المواطنين األساســـية، وتضعهم في مواكبة العالم 

المتقدم.
ا  ولفت إلـــى أن "الدعم الذي تقدمه شـــةكة جـــوال يعتبة جزًء
أصياًل من استةاتيجية الشةكة القائمة على تقديم المزيد من 
الخدمات ودعم المشةوعات التنموية والخدماتية التي يستفيد 
منها أكبة عدد من المواطنين بشـــكل مباشـــة، إضافة إلى دعم 

المؤسسات التي تسهم في عملية التنمية المستدامة".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت متحدثة رســـمية إســـةائيلية، موافقة 
الحكومة على تصدية الغـــاز من احتياطاتها 
البحةيـــة إلى مصـــة، على أن يبـــدأ العمل في 

الخزان الةئيسي على الفور.
وتعتبة موافقة وزية الطاقة يوفال شتاينتس 
جزءا من عملية طويلة ســـتتحول "إسةائيل" 
بموجبها من مستورد للغاز الطبيعي من مصة 
إلى مصدر له، والعب محتمل في مجال الطاقة 

في المنطقة.
وقـــال الوزية، إن "تصدية الغـــاز إلى مصة من 
حقـــول لفيتيان وتمـــار يمثل أهـــم تعاون 
اقتصادي بين "إســـةائيل" ومصة منذ توقيع 

معاهدة السالم بين البلدين".
وستكون هذه المةة األولى التي تستورد فيها 
مصة الغاز من "اســـةائيل"، التي أبةمت معها 

معاهدة للسالم في العام 1979.

وأبةمت العام الماضي شـــةكة "نوبل" ومقةها 
الواليات المتحدة وشةكة "ديليك" االسةائيلية 
صفقـــة بقيمـــة 15 مليـــار دوالر مع شـــةكة 
"دولفينوز" المصةية لمدة عشة سنوات لتزويد 

64 مليار متة مكعب من الغاز الطبيعي.
وسبق إلسةائيل أن اشتةت الغاز من مصة، لكن 
التمديدات األرضية فـــي خط األنابيب كانت 
هدفا من قبـــل مهاجمين في ســـيناء عامي 

2011 و2012.
ويقدر احتياطي الغاز فـــي حقل "تمار" الذي 
بدأ اإلنتاج فيه العام 2013 بحوالي 238 مليار 
متة مكعب، في حين يحتوي حقل "لفيتيان" 
المكتشـــف العام 2010 على 535 مليار متة 
مكعب من الغاز الطبيعـــي، باإلضافة إلى 34 

مليون بةميل من المكثفات.
وإلى جانـــب مصة، بدأ األردن شـــةاء الغاز من 

حقل "تمار" قبل ثالث سنوات.

وأكدت متحدثة باسم شةكة "ديليك" لوكالة 
فةانس بةس، أنه من المتوقع أن يتم تشغيل 
حقل "لفيتيان" في غضـــون "أيام"، في حين 
سيبدأ التصدية إلى مصة في األول من كانون 

الثاني.
وبحســـب وزية الطاقة اإلسةائيلي فإن الحجم 
الكبية للصفقة مع مصة ســـيجعل "إسةائيل" 
"شةيكا مهما في االقتصاد اإلقليمي للطاقة".

وأضاف، "ثورة الغاز الطبيعي (...) ستدر دخال 
كبيةًا على الدولة وستخفض من تلوث الهواء".

وتأمل "إسةائيل" أن تساعدها احتياطاتها من 
الغاز على تقوية الةوابط االســـتةاتيجية في 
المنطقة وإقامة عالقات جديـــدة مع التةكيز 

على السوق األوروبية.
ومـــن المتوقع أن يحل الغـــاز الطبيعي محل 
الفحـــم كوقود لتوليد الكهةبـــاء في محطات 

توليد الكهةباء في "إسةائيل".

غزة/ االستقالل: 
قةر االحتالل اإلســـةائيلي، أمس الخميس، تقليص مساحة الصيد إلى ستة 

أميال شمال قطاع غزة، وإلى عشةة أميال جنوب القطاع.
وأفادت نقابة الصيادين في بيان مقتضب وصل » االســـتقالل«  أن االحتالل 
اإلســـةائيلي أبلغ عبة االرتباط المدني بأن مســـاحة الصيد المسموح بها من 
الشـــمال الى ميناء غزه ستة اميال، ومن ميناء غزه حتي الحدود الجنوبية في 

مدينة رفح عشةة اميال.
يذكة أن  طائةات االحتالل اإلسةائيلي، شنت فجة أمس الخميس، العديد من 
الغـــارات على عدة أهداف في قطاع غزة، بعد إعالنها إطالق صاروخ من قطاع 
غزة باتجاه البلدات اإلســـةائيلية داخل السياج الفاصل. واستهدفت طائةات 
االحتالل بأكثة من صاروخ أرض زراعية في محيط أبةاج المخابةات في شـــمال 

قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.
كما استهدف طيةان االحتالل موقع بدر بـ3 صواريخ في مخيم الشاطئ غةب 
غزة، إضافة الستهداف موقع السفينة غةب مدينة غزة، حيث هةعت سيارات 

اإلسعاف إلى المكان.
وقال جيش االحتالل اإلســـةائيلي، أن صاروخًا واحدًا أطلق من قطاع غزة تجاه 

بلدة سديةوت في غالف غزة.

االحتالل يوافق على تصدير الغاز إلى
 مصر اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل

االحتالل يقلص مساحة 
الصيد في بحر غزة

رام الله/ االستقالل: 
قــــال الجهاز المةكزي لإلحصاء الفلســــطيني، إن 
الواردات السلعية انخفضت خالل شهة تشةين 
األول/ أكتوبة من عام 2019 بنسبة 7% مقارنة مع 
الشهة السابق، كما انخفضت بنسبة 7% مقارنة 
مع شــــهة تشــــةين األول من عام 2018، وبلغت 

قيمتها 471.8 مليون دوالر أميةكي.
وأضاف اإلحصاء في بيان صحفي أمس الخميس 
أن الواردات من »إسةائيل« انخفضت خالل شهة 
تشةين األول 2019 بنسبة 6% مقارنة مع الشهة 
السابق، وشــــكلت الواردات من »إسةائيل« %58 

من إجمالي قيمة الواردات لشــــهة تشةين األول 
من عام 2019.

كما انخفضت الــــواردات من باقــــي دول العالم 
بنسبة 8% مقارنة مع الشهة السابق.

كما انخفضت الصادرات خالل شــــهة تشــــةين 
األول مــــن عــــام 2019 بنســــبة 1% مقارنــــة مع 
الشهة السابق، كما انخفضت بنسبة 9% مقارنة 
مع شــــهة تشــــةين األول من عام 2018، وبلغت 

قيمتها 89.3 مليون دوالر أميةكي.
وأشــــار االحصاء إلى أن الصادرات إلى »إسةائيل« 
انخفضت خالل شهة تشةين األول 2019 بنسبة 

8% مقارنة مع الشهة السابق، وشكلت الصادرات 
إلى »إسةائيل« 82% من إجمالي قيمة الصادرات 

لشهة تشةين األول من عام 2019.
وارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 
50% مقارنة مع الشهة السابق، وبلغت قيمتها 

15.9 مليون دوالر أميةكي.
فيما ســــجل الميزان التجاري، انخفاضًا في قيمة 
العجز بنسبة 8% خالل شهة تشةين األول 2019 
مقارنة مع الشهة الســــابق، كما انخفض بنسبة 
7% مقارنة مع شهة تشةين األول من عام 2018، 

وبلغ العجز 382.5 مليون دوالر أميةكي..

أريحا/ االستقالل: 
أكـــد رئيس الوزراء محمد اشـــتية، أن حكومته قةرت دفع فاتـــورة الكهةباء عن جميع المخيمات 
الفلسطينية، كما أنها ستدفع مساعدات نقدية لـ106 آالف أسةة محتاجة منها 70 ألًفا في غزة.
وقال اشـــتية خالل فعاليات مؤتمـــة الموظفين اإلداريين الثاني، الذي تنظمـــه النيابة العامة، 
بمدينة أريحا، امس الخميس، إن الحكومة ستفعل ذلك "ألننا وطن واحد ونتطلع لتعزيز وتمكين 
صمود المواطنين في كل مكان". وجدد اشتية التأكيد على أن االنتخابات لن تكون إال "بمشاركة 
أهلنا في القدس من قلب العاصمة المحتلة، ولن نقبل بغية ذلك"، مضيًفا أن الشعب الفلسطيني 
"بحاجة لالنتخابات أكثة من أي وقت مضى، ألننا نحتاج إلى الديمقةاطية، مبينا أن من أراد إزاحة 

القدس عن طاولة المفاوضات أراد إخةاجها من سياقها الفلسطيني، ولن نقبل ذلك".

اشتية: الحكومة قررت دفع فاتورة 
الكهرباء عن جميع المخيمات

اإلحصاء: انخفاض الواردات بنسبة 6 % خالل أكتوبر

رام الله/ االستقالل: 
أعلن وزيـــة الحكم المحلي، رئيس مجلـــس إدارة صندوق 
تطويـــة وإقةاض الهيئـــات المحلية مجـــدي الصالح، عن 
تخصيص وزارة الحكم المحلي، أمس الخميس، 45 مليون 
دوالر في إطـــار دعم بلديات قطاع غزة من خالل الصندوق 
بتمويـــل من الحكومة الفلســـطينية ومجموعة المانحين 
الدولييـــن. وأكد وزية الحكم المحلي ، أن تخصيص المبلغ 
جـــاء ضمن تطوية قطـــاع الحكم المحلـــي، وتوفية الدعم 
المالـــي الالزم لتنفيـــذ العديد من المشـــاريع التطويةية 

التنموية لصالح الهيئات المحلية.
ولفـــت الى أن هـــذا الدعم يأتي اســـتمةارًا للدعم المقدم 
لبلديـــات قطاع غزة عبة بةامج الصندوق على مدار أكثة من 

عشة سنوات دون انقطاع.
وتشمل بةامج الصندوق : بةنامج تطوية البلديات، و تعزيز 
أداء البلديـــات من أجـــل خدمات أفضـــل، وبةنامج تطوية 
المناطـــق المهمشـــة أو المناطـــق األقل حظـــا، باإلضافة 
إلـــى تعزيز قدرة تلك المجتمعـــات في تطوية مناطقهم 

بالتعاون والشةاكة مع بلديات تلك المناطق.
وأوضح أن المشـــاريع الطارئة كثيفة العمالة لتحســـين 
خدمـــات البلديات في قطـــاع غزة تهدف لمســـاعدتها 
في تمويل خدمات أساســـية ، وخلـــق فةص عمل مؤقتة 
للمساعدة في معالجة أزمة البطالة المتفشية في القطاع..

تخصيص 45 جوال وبلدية دير البلح تفتتحان مشروع تجهيز وتأثيث قاعة منتزه المحطة 
مليون دوالر 

لبلديات قطاع غزة
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نيودلهي/ االستقالل: 
ألقت الســـلطات الهندية القبض على المئات 
مـــن المحتجين في العاصمـــة الهندية ومةكز 
جنوبـــي  بنغالـــور  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
البالد امـــس الخميس، في إطار قمع الشـــةطة 
التـــي تجـــددت ضـــد تعديل  لالحتجاجـــات 
المواطنـــة الذي يســـتثني المهاجةين  قانون 

المسلمين من الحصول على الجنسية.
وصدرت أوامـــة تحظة التجمعـــات الكبيةة في 
مناطـــق عديـــدة بالهند، مـــن بينهـــا مناطق 
في العاصمـــة االتحادية دلهي وفـــي بنغالور 
وضواحيهـــا وواليـــة أوتـــار بةاديـــش بالكامل 

ومناطق في والية ماديا بةاديش.

وتم التخطيط لالحتجاجات التي يقوم بها إلى 
حـــد كبية، الطالب ومنظمـــات المجتمع المدني 
وأحزاب المعارضة السياســـية، في العديد من 

البلدات والمدن بأنحاء الهند.
وفـــي بنغالور، تـــم اعتقال محتجيـــن تجمعوا 
على الةغم من الحظة، بمـــن فيهم المؤرخ البارز 
رامشـــاندرا جوهـــا، وهو من منتقـــدي حكومة 

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وظهـــة جوها -وهو يقول على شـــبكة تلفزيون 
نيودلهي بينما كانت الشـــةطة تقوم بسحله- 

»أحتج بطةيقة غية عنيفة، لماذا يتم منعنا«.
وفي دلهـــي، تم اعتقـــال المحتجيـــن الذين 
تجمعـــوا لالنضمـــام إلـــى مســـيةة بالقةب من 

»الحصن األحمة«.
وقال زعيم حزب سواراجيا السياسي يوجيندرا 
ياداف، »لقـــد تـــم احتجازي مع مئة شـــخص 
آخةين على األقـــل، لكن اآلالف فـــي طةيقهم 

لالنضمام إلى االحتجاج«.
وتـــم إغالق مـــا ال يقل عن 16 محطـــة متةو في 
منطقة واســـعة بوسط دلهي ودلهي القديمة، 
حيث تم التخطيط للتظاهة، وأقامت الشـــةطة 
حواجز على أطةاف دلهي، وكانت تقوم بفحص 

الةكاب، مما أدى إلى اختناقات مةورية هائلة.
ويســـّهل »تعديل قانـــون المواطنـــة« المثية 
للجدل الـــذي تم إقةاره األســـبوع الماضي على 
المهاجةين غية النظاميين من غية المســـلمين 

القادمين من ثالث دول ذات أغلبية مسلمة هي 
بنغالديش وباكســـتان وأفغانستان، الحصول 
علـــى الجنســـية الهندية إذا كانـــوا يواجهون 

االضطهاد الديني.
إنـــه يتعارض  للتعديل:  المعارضـــون  ويقول 
مع الدســـتور الهندي العلمانـــي بجعل الدين 
أساســـا لمنـــح الجنســـية، فيما يقـــول حزب 
بهاراتيا جاناتا القومي الهندوســـي الحاكم إن 
التعديل لـــن يؤثة على أي مواطـــن في الهند 
-بمن فيهم المسلمون- ولكنه يهدف فقط إلى 
إغاثة أولئك الذين يفةون من االضطهاد الديني 
في الدول الثالث ذات األغلبية المسلمة، وهو ما 

ينفيه أطةاف أخةى.

ويقـــول المحتجون إن اســـتبعاد المســـلمين 
ينم عن تحيـــز عميق الجذور ضد المســـلمين 
الذين يشـــكلون %14 من ســـكان البالد، وإن 
القانون يمثل الحلقة األحدث في سلســـلة من 
خطوات حكومة حزب بهاراتيـــا جاناتا القومي 

الهندوسي لتهميشه.
وفـــي تطـــور آخـــة أعلنـــت شـــةكتان كبةيان 
لالتصـــاالت في الهند الخميـــس أنهما قطعتا 
خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من نيودلهي 
بنـــاء على أوامـــة حكوميـــة، وســـط اعتقاالت 
بالمئات وتصاعد للتظاهـــةات الةافضة لقانون 
جديد حـــول المواطنة الجديد الذي يســـتثني 

المسلمين من الحصول على حق الجنسية.

الجزائة/ االستقالل: 
اليميـــن  تبـــون  المجيـــد  عبـــد  أدى 
الدســـتورية ليتولـــى مهامه رئيســـًا 
للجمهورية الجزائةية، أمس الخميس، 
في حفل رســـمي جةى في قصة األمم 

في العاصمة الجزائة.
وفـــاز عبد المجيـــد تبون (74 ســـنة) 
بنسبة 58,13 بالمئة  من الدورة األولى 
لالنتخابات التي جةت في 12 ديسمبة، 
ليخلف عبـــد العزيـــز بوتفليقة الذي 
اســـتقال في أبةيل تحت ضغط حةكة 

احتجاجية غية مسبوقة.
فـــي  فـــاز  الـــذي  تبـــون  وسيباشـــة 
االنتخابات بنســـبة 58.13 في المئة، 
مهامه فور أدائه اليمين الدســـتورية 
طبقـــا للمـــادة 89 من الدســـتور التي 
تنص علـــى أن »رئيـــس الجمهورية 
الدســـتورية  اليمين  يؤدي  المنتخب 
أمام الشـــعب بحضور جميع الهيئات 
العليـــا لألمة، خالل األســـبوع الموالي 
النتخابه ويباشـــة مهمته فـــور أدائه 

اليمين«.
وبموجب القانـــون الجزائـــةي، ينبغي 

علـــى المجلس الدســـتوري أن يفصل 
في أمة االنتخابات ويعلن النتائج قبل 

تولي المةشح الفائز مقاليد الحكم.
ومن حـــق المجلـــس الدســـتوري أن 
يفصل فـــي األمة خـــالل 10 أيام من 
إجةاء االنتخابات، إال أنه ارتأى أن يعلن 
فوز تبون، نظةًا لعدم وجود طعون من 

جانب المةشحين اآلخةين.
وسيكون تبون، ( 74 عاما)، ثامن رئيس 

وســـيخلف  االســـتقالل،  منذ  للجزائة 
الةئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 
الذي تنحى فـــي أبةيل الماضي، تحت 
ضغط االحتجاجـــات الذي خةجت ضد 

تةشحه لوالية خامسة.
وبعيـــد إعالن فـــوزه، تعهـــد بالعمل 
علـــى طـــي صفحـــة الماضـــي وفتح 
دون  الجديدة«،  »الجمهوريـــة  صفحة 
إقصـــاء ألي طـــةف، داعيًا لحـــوار مع 

الحةاك الشـــعبي. لكن ذلك لم يوقف 
االحتجاجات التي خةجت بعد ساعات 
مـــن اإلعالن عن النتائـــج األولية التي 
أظهةت فوزه، إذ خةج اآلالف إلى ساحة 
البةيد المةكزي فـــي العاصمة الجزائة 
تةفض االنتخابات. ويقول المحتجون 
إن االنتخابـــات جةت ضمن ظةوف غية 
مناســـبة، وأفةزت نتائج أعادت إنتاج 

نظام بوتفليقة.

واشنطن/ االستقالل: 
دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنســـودا الخةطوم، إلى اإلســـةاع 
بتقديم الةئيس المعزول عمة البشـــية، للمحاكمة أمام القضاء الســـوداني أو تسليمه 
إلـــى الجنائية في مدينة الهاي؛ لمحاكمته بتهم بينها ارتكاب جةائم حةب في إقليم 

دارفور.
جاء ذلك في جلسة لمجلس األمن الدولي استمع خاللها ممثلو الدول األعضاء إلفادة من 
بنسودا حول أوامة اعتقال صادرة من المحكمة بحق 5 من كبار المسؤولين السودانيين 
الســـابقين المشتبه في ارتكابهم جةائم حةب وأخةى ضد اإلنسانية، فضالاً عن جةائم 

إبادة، وبينهم البشية.
وعزلـــت قيادة الجيش الســـوداني، في الــــ11 من أبةيل الماضي، البشـــية، تحت وطأة 

احتجاجات شعبية اندلعت أواخة العام الماضي تنديدًا بتةدي األوضاع االقتصادية.
وفي أول حكم منذ اإلطاحة به، دانت محكمة ســـودانية، السبت الماضي، البشية بتهم 

فساد مالي، وقضت بإيداعه لمدة عامين في مؤسسة لإلصالح االجتماعي.
وقالت بنســـودا: »كي يثبت السودان اليوم التزامه بشكل ال لبس فيه بتحقيق العدالة 
التي طال انتظارها للضحايا في دارفور، يتعين عليه ضمان مثول المتهمين الخمسة، 
وهم:، عبدالةحيم حسين، وأحمد هارون (محتجزون في الخةطوم)، وعلي كوشيب وعبد 
اللـــه باندا (غية معلوم مكانهما)، للمحاكمة ســـواء أمام المحكمة في الســـودان أو في 

الهاي«.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمةين باعتقال البشـــية، عامي 2009 و2010، في 

تهم تتعلق بجةائم حةب وجةائم ضد اإلنسانية وإبادة جماعية.

»الجنائية الدولية« تطالب بمحابمة عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للجزائر
البشير في الهاي أو السودان

بيةوت/ االستقالل: 
توقعت مصادر سياســـية رفيعة المســـتوى تةشيح وزية 
التعليم اللبناني الســـابق حســـن ديـــاب لمنصب رئيس 
الـــوزراء، بعد اعتذار رئيس حكومـــة تصةيف األعمال في 
لبنان، سعد الحةيةي، رسميًا، عن تسميته لةئاسة الحكومة 

الجديدة.
ونقل موقع »ليبانون ديبايت« المحلي، عن مصادر سياسية، 
أمس الخميس، أن »دياب« سيتم اختياره لمنصب رئيس 

الوزراء بدعم من »حزب الله« المدعوم إيةانيًا.
ذلك، تةأس الحةيةي اجتماعًا لكتلة المستقبل النيابية في 
بيت الوسط، تّم خالله التشـــاور في موضوع االستشارات 
ح الحةيةي بعد  النيابية لتســـمية رئيس للحكومة. وصـــةَّ
خةوجه من االجتماع ولقائه مع رئيس الجمهورية اللبنانية، 

ميشال عون، بقوله: »مبةوك صارت هناك تسمية«.
لكن »كتلة المســـتقبل« اللبنانية أبلغت، الخميس، رئيس 
الجمهورية ميشال عون، قةارها عدم تسمية مةشح لةئاسة 

الحكومة خلفًا للحةيةي.
جـــاء ذلك عقـــب لقاء الةئيـــس اللبناني مـــع أعضاء كتلة 
المســـتقبل (ثانـــي كبةى الكتـــل النيابيـــة، والتي تضم 

19 نائبـــًا)، فـــي قصة بعبـــدا بالعاصمة بيـــةوت، في إطار 
االستشارات النيابية.

وانطلقت االستشـــارات النيابية الملزمة في »قصة بعبدا«، 
صباح  أمس الخميس، والتي اســـتمةت حتى نهاية اليوم 

نفسه .
في 8 ديســـمبة الجاري، أعلن المةشـــح لةئاســـة الحكومة 
اللبنانية، ســـمية الخطيب، انســـحابه من مساعي تشكيل 
الوزارة الجديدة، كاشفًا عن وجود توافق سني على تكليف 
الحةيةي بهذه المهمة، عقب لقائه بمفتي الجمهورية عبد 

اللطيف دريان.
ومنذ أن استقالت حكومة الحةيةي، في 29 أكتوبة الماضي؛ 
تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل 
حكومـــة كفـــاءات (تكنوقةاط) قـــادرة علـــى التعامل مع 
الوضعين السياسي واالقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة 

اقتصادية منذ الحةب األهلية (1990-1975).
ويشــــهد لبنان، منذ 17 أكتوبة الماضــــي، احتجاجات 
شــــعبية غية مســــبوقة؛ على خلفية مطالب معيشية، 
وارتفع ســــقف المطالب إلى رحيل النخبة السياســــية 

»من دون استثناء«.

واشنطن/ االستقالل: 
ندد الةئيس األميةكي دونالد تةامب بقةار مجلس النواب بقيادة 
الديمقةاطيين محاكمته في مجلس الشيوخ، إذ تؤرقه فكةة أن 
يكـــون قد دخل التاريخ من هذا البـــاب، وإن كان مطمئنا إلى أن 

الجمهوريين في مجلس الشيوخ سينقذونه من العزل.
وفـــي لقاء جماهيـــةي في إطار حملـــة الدعايـــة الةامية إلعادة 
انتخابه في والية ميشيغان في الوقت نفسه الذي كان مجلس 
النواب يصوت فيه على محاكمته قال تةامب: »هذه المســـاءلة 
المتحيـــزة التي ال صلة لها بالقانون مســـيةة انتحار سياســـي 
للحزب الديمقةاطي«. وأثار التصويت شكوكا حول تةامب الذي 
يهتم اهتماما كبيةا بصورتـــه العامة، إذ أصبح واحدا من أربعة 
رؤساء فقط من بين رؤساء الواليات المتحدة الخمسة واألربعين 

أحيلوا للمحاكمة بغةض عزلهم.
وكان ريتشارد نيكســـون هو الوحيد الذي تةك منصبه من بين 
هؤالء الةؤساء، وفعل ذلك بإرادته قبل التصويت على مساءلته 
في مجلس النواب. ولم تهدئ تةامب تطمينات من الســـيناتور 
ميتش مكونيل زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ، بأن المجلس 
الذي يســـيطة عليه الجمهوريون لن يدين الةئيس في محاكمة 
أوائل العـــام المقبل. وفي والية ميشـــيغان، التي كان لها دور 

في فوزه في االنتخابات عام 2016، وســـيكون التصويت فيها 
حاسما في نوفمبة المقبل، عّبة تةامب عن شعوره بالفخة لوقوف 
الجمهوريين في مجلس النواب متحدين في معارضة المساءلة، 

وألن ثالثة من الديمقةاطيين اعتةضوا على مساءلته.
وقـــال الةئيـــس األميةكـــي إن نانســـي بيلوســـي رئيس مجلـــس النواب 
والديمقةاطييـــن نالوا »عالمة خـــزي أبدية«، مضيفا أن عشـــةات الماليين 
ســـيخةجون العام المقبل إلنهاء سيطةة الديمقةاطيين على مجلس النواب 
والتصويت على »طةد بيلوسي من منصبها«. وقال تةامب عن الديمقةاطيين 

»هم الذين يجب مساءلتهم، كل واحد فيهم«، وفق ما نقلت »رويتةز«.
أقـــة مجلس النواب األميةكي فجـــة امس الخميس في تصويت 
تاريخـــي إحالة الةئيـــس دونالد تةامب لمحاكمـــة بةلمانية في 
مجلس الشـــيوخ بغية عزله بتهمتي إســـاءة استخدام السلطة 
وعةقلة عمـــل الكونغةس، وفـــي حين عبة تةامب عن ســـخطه 
من القةار، وصـــف الديمقةاطيون اإلجةاءات ضـــده بأنها عادلة 

وتشكل انتصارا للدستور.
وبعد جلســـة استغةقت نحو ست ساعات، صوت مجلس النواب 
بتوقيت واشـــنطن لصالح الئحـــة االتهـــام الموجهة للةئيس 
الخامس واألربعين للواليات المتحدة، التي أقةتها مؤخةًا اللجنة 

القضائية بالمجلس الذي يسيطة عليها الديمقةاطيون.

بعد التصويت التاريخي لمحابمته.. 
ترامب: الديمقراطيون انتحروا سياسيا

لبنان.. تواصل مشاورات تشكيل 
الحكومة وتداول اسم مرشح جديد

مناهضة لقانون الجنسية..
تظاهرات واعتقاالت واسعة وقطع لخدمات الهاتف النقال بأجزاء من الهند
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غزة/ محمد العقاد:
اختتمت منافســـات الجولة الثانية عشة من مةحلة اإلياب 
في دوري الدرجة األولى، وكانت المفاجأة حاضةة بســـقوط 
بطل مةحلة الذهاب والوصيف وتقدم للجالء والمغازي من 
الخلف، وتحقيق متذيل القاع العطاء لفوز ثمين بعد طول 

انتظار.
وأشعل األقصى الةياضي والقادسية المنافسة على جدول 
األولى بعدما أســـقط األول متصـــدر التةتيب بيت حانون 
األهلي وفاز عليه بهدفين لهدف، ليةتفع رصيد األقصى 
إلى 15 نقطة في المةكـــز الثامن، وتجمد رصيد المتصدر 

عند النقطة 23.
األقصى قدم وجبة دسمة ضد األهلي وتمكن من اسقاطه 
وهـــذا الفوز يعطي الجهاز الفني الجديد والالعبين دفعه 
قوية للمباريات القادمة في ظل قوة المنافسة، أما األهلي 
فعليه تدارك الموقف إذا أراد االستمةار في المنافسة ألن 

تضيق الخناق عليه بدأ منذ هذه الجولة.
على خطى ثابتة 

بينما يســـية فةيق القادســـية على خطى ثابتة منذ تولي 
الكابتن نادر النمس قيادة الفةيق في الجولة الثامنة حتى 
األن وحقق 5 انتصارات متتاليـــة أخةها تفوق على فةيق 
خدمات النصيةات بثالثة أهداف لهدف، ليةفع رصيده إلى 
19 نقطة ويقفز للمةكـــز الخامس، بينما تةاجع النصيةات 

إلى المةكز الثالث بةصيد 20 نقطة.
كتيبة النمس األن عليها التةكيز أكثة ومحاولة المحافظة 

على النتائـــج اإليجابية في المســـابقة والزحف ببطء نحو 
المقدمـــة، أما النصيـــةات الذي خيب آمـــال جمهوره عليه 
تعديل المسار وتصحيح األخطاء بســـةعة كبيةة والةجوع 

لسكة االنتصارات ليستطيع أن يحقق هدفه.
�جلالء يقفز

ونجـــح الجـــالء من تحقيق فـــوز ثمين على فةيـــق التفاح 
بهدفيـــن دون رد، ليةفـــع رصيـــده إلـــى 22 نقطة ويقفز 

للوصافة ويضيـــق الخناق على المتصـــدر ليصبح الفارق 
نقطة بينهما، ليؤكد أبناء المدرب جهاد الســـدودي أنهم 
عاقدين العزم على خطف إحدى بطاقتي الصعود للدرجة 

الممتازة.
فيما تجمد رصيد التفاح عند النقطة 14 في المةكز التاسع 
وأصبح فـــي خطة الهبوط ، لذلك عليه تدارك الموقف ألنه 
فةيق مدجـــج بالنجوم وعزز صفوفه في فتـــةة االنتقاالت 

الشتوية بصفقات مميزة والعبين أصحاب خبةة.
تخ�ص�س �لوقت �لقاتل

خدمات المغازي الفةيق المتخصص في خطف المباريات 
في الوقت القاتل، نجح  أيضا في تحقيق الفوز على فةيق 
الزيتون وأسقطه في الوقت القاتل بالدقيقة(92) بهدف 
وحيد ليةفع رصيده إلى 20 نقطة في المةكز الةابع ويدخل 

المنافسة ويزحف بهدوء نحو المقدمة.
فيما الزيتون فقد خيب آمال جمهوره وتجمد رصيده عند 
النقطة 13 نقطة في المةكز العاشـــة والخطة يلتف حول 
رقبته من الهبوط، وعليه تةتيب أموره وتصحيح األخطاء 

والعودة سةيًعا إلى الطةيق الصحيح.
بعد طول �نتظار

وحقق فةيـــق العطاء متذيـــل التةتيب فـــوزًا هامًا على 
خدمـــات البةيج بهدفين لواحد، ليةتفع رصيد العطاء إلى 
6 نقاط ويبقى في المةكز الثاني عشة واألخية، ورغم هذا 
الفوز إال أن مهمته صعبة جًدا في البطولة ولكن كةة القدم 
ال تعةف المستحيل، أما البةيج فتجمد رصيده عند النقطة 

16 في المةكز السابع.
وخيم التعادل الســـلبي على لقاء نماء وخدمات خانيونس 
ليكون بمثابة خســـارة للفةيقين، فأضـــاف نماء لةصيده 
نقطة ليتةفع إلى 13 نقطة في المةكز الحادي عشـــة وقبل 
األخية ويعاني بشكل كبية، أما الخدمات فةفع رصيده إلى 
17 نقطة في المةكز الســـادس وعلـــى الفةيقين تعديل 

المسار والعودة من جديد.

باختتام الجولة الثانية عشر من الدرجة األولى 

سقوط البطل والوصيف والجالء والمغازي أكبر المستفيدين

لندن/ االستقالل: 
أعلــــن نادي ليفةبول اإلنجليــــزي التعاقد مع 
الياباني تاكومــــي مينامينو من ســــالزبورج 
السويسةي على أن ينضم إلى الفةيق بصورة 

رسمية في يناية المقبل.
وقــــّدم مينامينــــو مســــتويات مذهلــــة مع 
ســــالزبورج في دوري أبطــــال أوروبا خالل دور 
المــــدرب يورجن كلوب  المجموعات ويــــةى 
أّنه قادر على االســــتفادة من سةعته وقوته 

لتطوية الفةيق.

وقال الةيدز في بيان رســــمي إن النادي دفع 
الشــــةط الجزائي فــــي عقد صاحــــب الـ 24 
عاًما وضمــــه في يناية مقابــــل 7.25 مليون 
إســــتةليني أو ما يعادل 9.6 مليون يورو بعد 

أن خضع للكشف الطبي.
وســــوف يحصل الالعب على عقد يمتد ألربع 

سنوات ونص على أن ينتهي عام 2024.
وقال مينامينو في تصةيحات للموقع الةسمي 
لليفةبول: "هدفي الفــــوز بالدوري اإلنجليزي 
ودوري أبطال أوروبا وأساهم في تحقيق ذلك 

للفةيق، لقد كان حلًما اللعب لصالح ليفةبول 
وسعيد للغاية بتحقيقه".

وتابع: "اللعــــب في الــــدوري اإلنجليزي كان 
رغبتي منذ ســــنوات ألنه أفضــــل دوري في 
العالم ويناســــب طةيقتي في اللعب ولكني 
لم أتخيل أبًدا أن يحدث األمة بهذه السةعة. 

أتطلع لخوض أول مباراة بقميص الةيدز".
 ليفةبــــول وصل إلى نهائي 

ّ
جدية بالذكة أن

كأس العالم لألندية بعد الفوز على مونتيةي 
بصعوبة بهدفين لهدف.

ليفربول يعلن التعاقد مع مينامينو موهبة سالزبورج

مدريد/ االستقالل: 
كشـــفت تقارية صحفية إســـبانية، عن تةقـــب إدارة نادي 
بةشـــلونة لقةار من أســـطورة البلوجةانا األرجنتيني ليونيل 

ميسي، خالل األسبوع المقبل.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن مسؤولي 
بةشلونة أبلغوا خورخي ميســـي، والد ميسي، بةغبتهم في 

فتح مفاوضات لتمديد عقده لمدة عام آخة.
ويةتبط ميســـي بعقد مع بةشلونة حتى 30 يونيو / حزيةان 
2021، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه فتةة رئاســـة جوسيب 

ماريا بارتوميو، وال توجد إمكانية إلعادة انتخابه.
ويتضمن عقد ميســـي الحالي مع بةشـــلونة شةًطا يتيح له 
الةحيل عن البلوجةانا بنهاية الموســـم الجاري، إال أن الالعب 
أكد في أكثة من مناســـبة عدم وجود أي نية الستخدام هذا 

الشةط.
وكان بارتوميو قد أكد فـــي مقابلة صحفية أجةيت معه في 
وقٍت ســـابق، أنه يسعى لتجديد عقد ميسي قبل رحيله عن 

بةشلونة.
ومن المتوقع أن يتم االتفاق على كافة التفاصيل األســـبوع 

المقبل، خالل إجازة أعياد الميالد وسفة ميسي لألرجنتين.

باريس/ االستقالل: 
كشف تقةية صحفي فةنســـي، عن رغبة مسؤولي باريس 
سان جيةمان، في االستعانة بخدمات تشافي هيةنانديز، 
 »le10sport« المديـــة الفني للســـد القطةي. وأفاد موقـــع
الفةنســـي، بوجود اتجاه داخل حديقة األمةاء لالســـتعانة 

بتشافي على أحد مقاعد دكة بدالء سان جيةمان.
ويعاني الســـد من تةاجع واضح فـــي النتائج خالل الفتةة 
الماضية، حيث خسة في آخة مبارياته أمام التةجي بنتيجة 

6 ـ 2 بمونديال األندية.
وأشـــار إلى أن هنـــاك تفكية يميل إلـــى التعاقد مع بيب 
جوارديـــوال، المدية الفني لمانشســـتة ســـيتي، وتعيين 

تشافي مساعًدا له، حيث عمال سوًيا في بةشلونة.
وأوضح التقةية أنه ال توجد مشكلة على اإلطالق في انضمام 
تشافي لسان جيةمان، باعتبار أن النادي الفةنسي مملوك 
للقطةي ناصةي الخليفي، وســـتتدخل العالقات لحســـم 

الصفقة.

برشلونة ينتظر 
هدية ميسي 

سان جيرمان عينه على جوارديوال 
وتشافي لتدريب الفريق 
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لندن/ االستقالل: 
اتهمــــت حملــــة »مقاطعــــة إســــةائيل« رئيــــس الوزراء 
البةيطانــــي، بوريــــس جونســــون، بمســــاعدة االحتالل 
الصهيونــــي في شــــن حــــةب متهــــورة علــــى الحقوق 

الفلسطينية وعليها.
ودعــــت الحةكة »مؤيدي حةية التعبية وحقوق اإلنســــان 
والقانون الدولي« إلى معارضــــة جهود حكومة المملكة 
المتحــــدة »لقمــــع حةكتنــــا الســــلمية من أجــــل الحةية 
والعدالة والمساواة«. وقبل أيام، حّذر الناشط البةيطاني 
ضمن حةكــــة المقاطعة العالمية، كامــــل حّواش، من أن 
اعتــــزام رئيس الحكومة البةيطانية بوريس جونســــون، 
الفائز باألغلبيــــة في االنتخابات األخيــــةة، تمةية قانون 

يجــــةم حملة مقاطعة »إســــةائيل«، ينــــدرج ضمن توجه 
عالمي لحماية »إســــةائيل«، ومنع التضامن مع الشــــعب 

الفلسطيني.
قــــال حّواش في تصةيحات صحافية إن رئيس الحكومة 
البةيطانيــــة بوريس جونســــون يمتلــــك األغلبية التي 

تمكنه من تمةية سياساته بسهولة.
وأشــــار إلــــى أن الحديث عن اتجاه حكومــــة المحافظين 
لتمةيــــة قانون يجــــةم الدعــــوة لمقاطعة »إســــةائيل«، 
يأتــــي في ســــياق معةكة مــــع حةكة المقاطعــــة، التي 
كانت آخة محطاتها أننــــا رفعنا قضية أمام القضاء ضد 
الحكومة البةيطانية، تطالب صناديق التقاعد بســــحب 
استثماراتها من الشةكات التي تنتهك حقوق اإلنسان.

رام الله/ االستقالل: 
قمعت قــــوات جيش االحتالل،  أمــــس الخميس ، 
وقفة احتجاجّية أمام معتقــــل عوفة غةبي رام الله 
بالضفــــة المحتلة، واعتقلت فًتى من المشــــاركين 

فيها.
 الجنود اعتقلــــوا فتًى 

ّ
وقالت مصــــادر محليــــة إن

يبلــــغ من العمــــة 17 عاًما من ســــكان قةية دية أبو 
مشــــعل، كان ُيشارك في الوقفة، التي كانت دعت 
إليها لجنة األســــةى في الجبهة الشعبية لتحةية 
فلسطين ، بالتزامن مع عقد جلسة محاكمة لألسية 
أحمد زهةان، الذي ُيواصل اإلضةاب في الســــجون 

الصهيونية لليوم الثامن والثمانين على التوالي.

 فيه أجهزة أمن 
ّ

يأتــــي هذا في الوقت الذي تشــــن
االحتــــالل الصهيونــــي بمختلف أذرعهــــا األمنية 
والعســــكةية واالســــتخباراتية ومصلحة السجون، 
حةبًا شةســــة ضد قــــادة وكوادر وأعضــــاء الجبهة 
الشــــعبية في الضفة الغةبية المحتلة وفي داخل 
المعتقالت الصهيونية، وفق ما ذكةته الشــــعبية 

في مؤتمةها.
وكشف ما ُيسّمى جهاز األمن الداخلي الصهيوني 
»شاباك«، األربعاء، اعتقاله عشةات من قادة وكوادر 
الجبهة الشــــعبية، مّمــــن قال إّنهم شــــّكلوا خليًة 
عســــكةية لمقاومة »إســــةائيل« وخّططــــوا ونّفذوا 

عمليات فدائية ضد جنود ومستوطنين.

 BDS فق بريطانيا: جونسون يشن 
حربًا على الحقوق الفلسطينية

رام الله .. االحتالل يعتقل طفال خالل 
قمعه وقفة تضامنية مع األسير زهران

باســـم جيـــش االحتـــالل إن طائـــةات عســـكةية 
أغـــارت الليلـــة  الماضيـــة علـــى أهـــداف تابعة 

لحةكة حماس جنوب وشمال قطاع غزة.
كانـــت القناة 13 اإلســـةائيلية، أكـــدت ان قذيفة 
صاروخيـــة أطلقـــت مـــن قطاع غزة مســـاء امس 
الخميس وســـقطت في منطقة مفتوحة في غالف 

غزة دون ان يبلغ عن وقوع اصابات أو أضةار.
فجة الخميـــس، قصفت طائـــةات االحتالل موقًعا 
للمقاومة شمال غةبي مدينة غزة، بخمسة صواريخ، 
في أعقاب زعم إطالق صاروخ من القطاع واعتةاضه 

من القبة الحديدية.
وأفـــاد مةاســـلنا أن طائـــةات االحتـــالل المقاتلة 
اســـتهدفت "موقع الســـفينة" غـــةب مدينة غزة 

بخمسة صواريخ، واندلعت النيةان داخل الموقع.
في ســـياق آخـــة، هدمت جةافـــات بلدية االحتالل 
اإلســـةائيلي في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني 
المحتـــل منـــزال تعـــود ملكيته للمواطـــن محمود 
ســـليمان القدّيم في حي "ســـامخ حيط" بالمدية، 

بزعم عدم التةخيص.
واقتحمـــت الجةافات بحماية من شـــةطة االحتالل 

الحي وأحاطـــت المنطقة ومنعـــت المواطنين من 
الوصول إليها ثم هدمت المنزل.

وقال شـــهود عيان إن جةافات البلدية لم تتمكن 
مـــن الوصول إلى المنزل لتنفيـــذ أمة الهدم، فقام 
عدد من مســـتخدميها بالمباشـــةة بهـــدم البيت 
يدويا، وذلك بعد إجـــالء أفةاد العائلة وممتلكاتها 
من المنزل. وحاول األعضـــاء العةب في بلدية اللد 

العمل لمنع هدم المنزل، لكن دون جدوى.
وجاء الهدم فـــي اللد بعد يوميـــن فقط من هدم 

منزل لعائلة فلسطينية في مدينة يافا.

رام الله/ االستقالل: 
اســــتنكةت مؤسســــة الضميــــة لةعاية 
األســــية وحقوق اإلنسان، البيان الصادر 
اإلســــةائيلي  المخابــــةات  عــــن جهــــاز 
"الشــــاباك" فيما يتعلــــق بملفات عدد 
من األســــةى الذين تعةضــــوا للتحقيق 
والتعذيب الوحشي في مةاكز التحقيق 

اإلسةائيلية.
وقالت المؤسســــة في بيان صحفي إن" 
هذا يعد إساءة اســــتخدام للصالحيات 
مــــن طةفهم، بالةغم من أمة منع النشــــة 
الذي اســــتصدرته المخابةات والشةطة 
من محكمة الصلح علــــى كافة الجهات 
المعنية في الشارع الفلسطيني، والذي 

يفتةض آن ينتهــــي في تاريخ ٣١-١٢-
٢٠١٩، باإلضافة إلى ذكة عدة أسماء في 
البيان ونشة تفاصيل حول نشاطها لم 

تقدم لها الئحة اتهام بعد".
ونوهت إلى أنه تم تجديد منع أمة النشة 
مــــن قبل محكمــــة الصلح اإلســــةائيلية 
في القــــدس لمنع المحامين من نشــــة 
تفاصيــــل التعذيــــب الــــذي تعةض له 

األسةى.
وأوضحت أن المحكمة اســــتخدمت هذا 
األمــــة لمنع عائالت األســــةى من حضور 
محاكمهم، فقبل يــــوم واحد من إصدار 
بيان "الشــــاباك"، بتاريخ ١٧-١٢-٢٠١٩، 
منعــــت النيابــــة العســــكةية عائــــالت 

األسةى من حضور المحاكم، مثل محاولة 
منع عائلة األسية كةمل البةغوثي "أسية 

أخة" من حضور محاكمته.
إلــــى أن جهــــاز المخابــــةات  وأشــــارت 
اإلسةائيلي كان أصدر بيانًا مشابهًا زعم 
فيه ضلوع األســــية سامة عةبيد وأخةين 
بتنفيــــذ عملية في منطقة رام الله، بعد 
نقله إلى المستشفى وهو في حالة خطة 
شــــديد جةاء التعذيب الذي تعةض له 

في مةكز تحقيق "المسكوبية".
وأضافت أنه تــــم إصدار هذا البيان قبل 
تقديم الئحة اتهام لألســــية عةبيد في 
المخابةات للتغطية  محاولة من جهــــاز 
على التعذيب الــــذي تعةض له بهدف 

اغتياله.
إقحام  الضمية  مؤسســــة  واســــتنكةت 
اســــم النائب خالدة جةار في هذا الخبة 
ألغةاض سياسية، مبينة أن المعلومات 
الــــواردة فــــي البيان حــــول النائب جةار 
تتعارض مع الئحة االتهام التي وجهت 

لها في المحكمة العسكةية.
وأشارت إلى أن هذا البيان تم نشةه من 
قبل قوات االحتالل للتغطية على جةائم 
التعذيب التي ارتكبت بحق العديد من 
المعتقليــــن في مةاكــــز التحقيق، ومن 
أجل إسكات مؤسسات حقوق اإلنسان، 
التــــي  االنتقــــادات  علــــى  والتغطيــــة 
تتعةض لها دولة االحتالل، وخاصة بعد 

تقةية منظمة "هيومين رايتس وتش".
وكان تقةية "هيومن رايتس" اســــتنتج 
أنه ال يوجد ضمانات محاكمة عادلة في 
وأن  العسكةية،  اإلســــةائيلية  المحاكم 
لسلطات  العســــكةية  واألوامة  المحاكم 
االحتــــالل تســــتخدم لقمــــع وانتهاك 
الحقــــوق السياســــية والحماية الموفةة 

لألسةى الفلسطينيين.
 وأكدت مؤسســــة الضمية أنها ستقوم 
بنشــــة كافة تفاصيــــل التعذيب الذي 
تعةض له األســــةى في مةاكز التحقيق، 
باإلضافة الى تواطؤ المحكمة العسكةية 
والمحكمة اإلسةائيلية العليا في جةيمة 

التعذيب.

»الضمير«: االحتالل يتستر على جرائم التعذيب بحق األسرى

رام الله/ االستقالل: 
قال المةكز الفلســـطيني لحقوق اإلنسان إن قوات 
االحتالل "اإلسةائيلي" ومستوطنيها واصلت خالل 
األســـبوع الحالي انتهاكاتها الجسيمة في األرض 
الفلســـطينية المحتلة، حيث اقتةفـــت المزيد من 
االنتهاكات المةكبـــة، والمخالفـــة لقواعد القانون 

الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
وأوضح المةكـــز أن باحثيه رصـــدوا (١4٩) انتهاكًا 
نفذتها قـــوات االحتـــالل والمســـتوطنين، خالل 
األســـبوع الماضي، في الفتةة (١٢ ديسمبة ٢٠١٩ – 

١8 ديسمبة ٢٠١٩).
ورصد المةكز إصابة (٩) مواطنين، منهم (4) أطفال، 
في قمع مسيةات العودة شةق قطاع غزة، وإصابة (4) 
مواطنين منهم طفل ومسعف في استخدام مفةط 

للقوة في الضفة الغةبية.
كما اعتقلت قوات االحتالل (٧٧) مواطنًا، منهم (٢٢) 
طفال، و(5) نســـاء في (٩٩) عملية توغل في الضفة 

الغةبية، بما فيها القدس المحتلة.
وجةى تجةيف (٣) منازل ســـكنية إحداها ذاتيا في 
القـــدس وبيت لحم، و(٢5) بســـطة في جنين و(4) 

منشآت في الخليل والقدس.
باإلضافـــة إلى إطالق النار (6) مـــةات تجاه األراضي 
الزراعيـــة، و(٣) مةات تجاه قوارب الصيادين شـــةق 

القطاع وغةبه.
في ســـياق متصل، هاجم المســـتوطنون مةكبات 
في بيت لحم وأتلفوا معدات في األغوار ويهاجموا 

بالةصاص منزال في قلقيلية.
بينما أقامت قوات االحتالل (٣5) حاجزًا فجائيًا بين 
مدن وبلدات الضفة الغةبية، واعتقلت (5) مواطنين 

عليها.

بيت لحم/ االستقالل: 
اقتلع مســـتوطنون، أمس الخميس، المئات من أشجار الزيتون من أراضي بلدة 

الخضة جنوب بيت لحم.
وأفاد صاحب األرض هشـــام البةميل، إن مســـتوطنين من مستوطنة »سيدي 
بوعـــز« الجاثمة على أراضي المواطنين، اقتلعوا أكثة من 300 شـــجةة زيتون، 
واســـتولوا عليها، في منطقة وادي الغويط المسماة »مةاح صعب«، غةب بلدة 

الخضة .
وأضاف البةميل أن المســـتوطنين اعتدوا على أراضيهم البالغة مساحتها 30 
دونمًا واقتلعوا 300 شجةة قبل شهةين، مؤكدًا# أن هذا التصعيد يهدف إلى 

تهجيةهم واالستيالء على األرض ألغةاض استيطانية.

القدس المحتلة / االستقالل: 
أعلن جيـــش االحتالل اإلســـةائيلي مســـاء أمس 
الخميس، عن اعتقال ثالثة شـــبان فلســـطينيين 

اجتازوا السياج األمني شمال قطاع غزة.
وقـــال بيـــان لجيش االحتـــالل إنه اعتقـــل ثالثة 
فلسطينيين عبةوا السياج شمال القطاع، زاعًما أنه 

ُعثة بحوزتهم على سكاكين.
وأشـــار البيـــان إلـــى تحويـــل المعتقليـــن إلـــى 

االستجواب.

 149 انتهاكًا لقوات االحتالل خالل األسبوع الحالق

االحتالل يعتقل 3 شبان اجتازوا السياج شمال القطاع

جنين/ االستقالل: 
اقتحمت مجموعات من المســـتوطنين صباح أمس الخميس الموقع الســـابق 
لمســـتوطنة حومش المخالة جنوبي جنين شـــمالي الضفة الغةبية المحتلة، 

وانتشةوا على التلة.
وقالت مصادر محلية »إن المســـتوطنين كمنوا أيًضا على مدخل المستوطنة 
السابقة على شارع جنين–نابلس وبين كةوم الزيتون في المنطقة الواقعة بين 

بلدتي بةقة وسيلة الظهة.
وبحســـب المواطنين؛ بات تواجد المستوطنين في المنطقة شبه يومي وسط 

احتكاكات مستمةة معهم.

مستوطنون يقتلعون مئات 
أشجار الزيتون جنوب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون 
موقعًا جنوبق جنين طائر�ت �الحتالل ..
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دبي/ االستقالل: 
لم تتخيل تلك الشــــابة أن ارتباطها بمن أحبته ســــيكون ســــبب إدمانها رغمًا عنها 
وبســــبب خارج عن إرادتها، وتحولت بين ليلة وضحاها إلى مدمنة إال أنها لم تستمة 

طوياًل وأبلغت الشةطة وروت قصتها.
ووفقًا لصالح أحمد الشحي وكيل نيابة أول في نيابة المخدرات بدبي لجأت الزوجة إلى 
النيابة لإلبالغ عن نفسها بعد أن سئمت الحياة كمدمنة وبعدما فشلت في التخلص 
من هذا الداء الذي أقةت أن زوجها أجبةها عليه حتى ال تبلغ الشــــةطة عنه وال تطلب 

الطالق وتظل معه في موقف يخلو من اإلنسانية أو الةجولة.
وكأي فتــــاة تحلــــم باالرتباط أقدمت علــــى الموافقة وهي تحلم ببيت ســــعيد وزوج 
مثالي ولم تكن على علم مطلقًا أنه مدمن وأنه سيكون سبب تدمية حياتها الزوجية 
والنفســــية واالجتماعية، لم تعةف كيف تتصةف حيال الــــزوج المدمن الذي حاول 
معها في البداية أن تجةب المخدرات ولكنها رفضت إلى أن أجبةها على ذلك وتأكد 

من أنها ستظل بجانبه ولن تتةكه.
ولجأت الزوجة إلى النيابة العامة وأبلغت عن األمة محاولة االستفادة من المادة 43 من 
قانون اتحادي رقم (14) لســــنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثةات 
العقلية المعدل بالقانون االتحادي رقم (1) لسنة 2005 التي تنص على أنه: ال تقام 
الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثةات العقلية من 

تلقاء نفسه إلى وحدة عالج اإلدمان أو إلى النيابة العامة طالبًا العالج. ) APA images (      صيادون خالل عملهم يف ميناء مدينة غزة �أم�س�

يجبر زوجته على اإلدمان 
حتى ال تبلغ عنه

لندن/ االستقالل: 
يقــــدم مستشــــفى بةيطانــــي »حجابــــا معقما 
لالســــتخدام لمةة واحدة« للطبيبات »المحجبات« 
فــــي إجةاء يعــــد األول مــــن نوعه فــــي المملكة 

المتحدة.
فكــــةة   »Royal Derby« مستشــــفى  وأطلــــق 
الحجاب في وقت ســــابق من هذا الشهة، بعد أن 
طةحتها موظفة مبتدئة في الطاقم الطبي، خالل 

تدريباتها.
وقالت فةح رسالن: إن الفكةة جاءت نتيجة الحاجة 
الملحة إلى إيجاد حل وسط، بين »ارتداء الحجاب« 

و »شغف« التواجد في غةفة العمليات. 
وأضافت أن الحجــــاب يوفة حال لمخاوف مكافحة 
العــــدوى التي قد تنتقل من خالل الحجاب، الذي 

يتم ارتداؤه على مدار اليوم.
وفي حديثها مــــع BBC Radio Derby، أضافت 
رســــالن: »كنت أســــتخدم الحجاب نفسه طوال 
اليوم، في ما يبدو أنه غية مثالي لغةف العمليات. 
لم أشــــعة باالرتياح لخلعه (الحجــــاب) وكان يتم 
إخةاجــــي باحتةام مــــن غةف العمليات بســــبب 

المخاوف من انتقال العدوى«.
وعادت الطبيبة المبتدئة إلى ماليزيا حيث ولدت، 

للحصول علــــى اإللهــــام قبل إنشــــاء التصميم 
النهائي، واختبار مجموعة متنوعة من األقمشة.

وقال الجــــةاح االستشــــاري، غيل تيةنــــي، الذي 
أشةف على توجيه رسالن خالل فتةة وجودها في 
 »trust« إن خدمة ،»Royal Derby« مستشــــفى
كانت األولى في تقديم الحجاب المعقم بالمملكة 
المتحدة. وتلقى المستشــــفى الثنــــاء عبة مواقع 

التواصل االجتماعي بعد تقديم الحجاب.
ويأمل الفةيق الطبي أن ُتعةض فكةة الحجاب على 
المســــتوى الوطني، ولكن NHS England قالت: 

إن األمة يعود إلى ثقة األفةاد.

غزة/ االستقالل: 
اف عملة من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس الخميس أن مبلًغا  كشـــف صةَّ
مالًيا ُيقّدر بنحو 50 ألف دوالر أمةيكي، وصل إليه من أحد المواطنين؛ في حالة يةثى لها؛ 
اف، إن الفأر أتى على معظم المبلغ، لكن بنســـب متفاوتة«  قها فأر!. وقال الصةَّ

ّ
بعد أن مز

ا آخة بنسبة %40. مشيةا إلى أن جزءًا من المبلغ تعةض للتمزيق بنسبة 60%، وجزًء
اف إلى أن أحد الخبةاء قّدر ثمن شـــةاء الـ100 دوالر الواحدة الممزقة بنســـبة  ولفت الصةَّ
40% وال زال »الةقم التسلســـلي« ســـالمًا فيها، بنحو 100شـــيكل (28 دوالرا). ويعتزم 
اف إرســـال المبلغ المالي عبة الجهات المختصة لبنك »إسةائيل« المةكزي، لمحاولة  الصةَّ
استبدال ما يمكن استبداله؛ مشيًةا إلى أن بعض األوراق تم استثناؤها لعدم صالحيتها.

لندن/ االستقالل : 
أنقذ طفل عمةه أربع سنوات فقط حياة شقيقته الصغيةة 
بعد أن تعلم اإلسعافات األولية في مةحلة ما قبل المدرسة.

وكان شـــيلوه أوبونغ كونادو مع شـــقيقته بيال البالغة من 
العمة عامين، عندما الحظ أنها كانت تختنق بقطعة نقدية 
في منزلهما فـــي مدينة كامبةيـــدج البةيطانية، وبفضل 
المهارات التي تعلمها في دورة »ميني فيةست إيد كيدز« 

أدرك أنها في خطة، وسارع إلى تقديم المساعدة.
وعلى الةغم من خوفه، علم شـــيلوه أنه يحتاج إلى شخص 
بالغ، حتى يتمكن من ضةب شقيقته على ظهةها، بهدف 
تحةيك العملة المعدنية العالقة في حلقها، لذلك أســـةع 

لتنبيه والده.
وقال الطفل الشجاع »صةخت طالبًا المساعدة من والدي ألن 
بيال كانت تختنق. قمت بالتةبيت على ظهةها ألنني أردت 
أن تكون بخية، وتعلمت ذلك من فصل اإلسعافات األولية«.
وأضاف »لقد كانت بيال خائفة، لكنني تمكنت بمســـاعدة 

والدي من إنقاذها.. الجميع فخورون بي«.
وتشمل جلســـات اإلســـعافات األولية على بةنامج »سيت 
شـــوب شيو«، والذي يستند إلى موضوع األكل اآلمن، وماذا 
تفعل إذا تعةض شـــخص ما لالختناق، وهو ما منح شيلوه 
المعةفة الالزمة إلنقاذ حياة شـــقيقته الصغيةة، بحســـب 

صحيفة ميةور البةيطانية.

واشنطن/ االستقالل: 
صدمت عةوس أميةكية جميع الحاضةين في حفل زفافها، بعد أن 
انفجةت في نوبة غضب بعد تصةف طبيعي من عةيســـها كانت 

قد طلبت منه عدم القيام به.
وذكـــة أحـــد رواد موقـــع »ريديـــت« القصة على منتـــدى خاص 
»العةائـــس«، موضحا أن العةوس فقدت والدها وهي في ســـن  بـ
صغيةة، مما دفعها لالشتةاط على زوجها أن ال يةقص مع والدته 
خالل حفـــل الزفاف، ألنها لن تحظى بةقصـــة مماثلة من والدها 
الةاحـــل. وبالةغم من غةابة الطلب الذي أثـــار حزن والدة العةيس، 
فإنهـــا وافقت عليه، إال أن األمور لم تســـة وفق المخطط له خالل 
الحفـــل. فمع توجه الحاضةين إلى حلبة الةقص، نســـي العةيس 

الطلـــب أو تجاهلـــه، ورقص مع والدته بشـــكل عفـــوي، مما دفع 
الحاضةين للتجمع حولهما وتشجيعهما، ليثية المشهد غضب 

العةوس، التي قامت بةد فعل صادم.
فقد غادرت القاعة فورا، وهي تصةخ وتبكي وتشتم ، ثم توجهت 
إلـــى دورة المياه لتكمل نوبة الغضب هناك ، وما شـــكل صدمة 
للكثية من الحاضةين، ولةواد مواقع التواصل االجتماعي أيضا، هو 
أن الزوجين بقيا ســـويا خالل مةاسم الحفل بعد ذلك، ونجحا في 

تجاوز تلك المشكلة.
من جانب آخة، رأى بعـــض رواد مواقع التواصل أن للعةوس الحق 
في أن تغضب نظـــةا ألنها فقدت والدها، مشـــيةين في الوقت 

نفسه إلى أن رد فعلها كان مبالغا فيه.

عروس تدمر حفل زفافها
 بسبب »رقصة العريس وأمه« !

طفل ينقذ حياة شقيقته بعدما 
تعلم اإلسعافات األولية

طبيبة مسلمة تدخل »الحجاب المعقم« لغرف العمليات ببريطانيا فأر يقضم 50 ألف 
دوالر في قطاع غزة!

لندن/ االستقالل: 
ُيعتقـــد أن فتاة بةيطانية تبلغ من العمـــة 10 أعوام فقط 
تتمتع بنفس معدل الذكاء لدى ألبةت أنشتاين وستيفن 
هوكينغ، بعـــد تحقيقها أعلى درجة ممكنـــة في اختبار 

الذكاء.
وحصلت فةيا مانغوتـــةا على 162 درجة في اختبار الذكاء، 
عندما تجاوزت ســـن العاشةة، وهو الحد األدنى للعمة الذي 

يمكن المشاركة فيه باالختبار.
ويفحـــص اختبـــار كاتل بـــي التفكيـــة المنطقـــي لدى 

المشـــاركين، والنتيجة التي حصلت عليها فةيا، تعني أن 
باإلمكان تصنيفها بين العباقةة بشكل رسمي.

قـــال كولديب كومار، والد الفتاة بفخة: »لقد قالوا إنها أعلى 
درجة يمكنك الحصول عليها دون ســـن 18 عامًا، ال أريد أن 
أضغط عليها أكثة من الالزم، لكننا عةفنا منذ ســـن مبكةة 

وهي بعمة سنتين أو ثالث أنها كانت موهوبة«.
وأضاف »إنها تفهم األشياء بسةعة كبيةة. يمكنها التةكيز 
بسةعة كبيةة وتذكة األشياء، إنها تحتاج فقط إلى القةاءة 

أو القيام بشيء ما لتتذكةه«.

واشنطن/ االستقالل: 
تعتقد الشـــةطة األمةيكية أن امةأة احتفظت بجثة زوجها 
المتوفى في ثالجة لمدة عشة سنوات لتجمع أكثة من 170 
ألف دوالر من المزايـــا المادية الخاصة بقدامى المحاربين، 

حسبما أعلنت السلطات األربعاء.
وقال متحدث باسم الشـــةطة في والية يوتا لوكالة األنباء 
األلمانيـــة (د.ب.أ) إنه تـــم العثور على الزوجـــة ميتة في 

شقتها في 22 نوفمبة بعدما غابت عن األنظار لعدة أيام.
وعثةت الشةطة بعدها على جثة الزوج في الثالجة.

وتعتقد السلطات أن الةجل ربما توفي جةاء إصابته بمةض 
بين فبةاية ومارس 2009.

وعثـــة المحققـــون على رســـالة يـــوم االثنين، 
يعتقـــدون أن الةجـــل قد كتبها، وهـــي بتاريخ 
ديســـمبة 2008، يعلن فيها أن الزوجة ليســـت 

مسؤولة عن وفاته.
وبدا أن المةأة ظلت تحصل على المزايا المادية لزوجها بعد 
وفاته. وذكةت الشةطة أن مجموع ما حصلت عليه المةأة ربما 

يصل إلى 177 ألف دوالر.

طفلة في العاشرة تملك عبقرية أنشتاينأمريكية تحتفظ بجثة زوجها 10سنوات في ثالجة !


