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القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���وات  م���ع  مواجه���ات  اندلع���ت 
االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء أمس 
الجمع���ة، ف���ي بل���دة الرام ش���مال 

مدينة القدس المحتلة.
وأكدت مصادر محلية أن المواجهات 

اندلعت قرب مدخل البلدة الشمالي، 
أطلق خاللها جن���ود االحتالل قنابل 
الغ���از المس���يل للدم���وع، وقناب���ل 
الص���وت، دون أن يبلغ ع���ن إصابات 
أو اعتقاالت، بحس���ب وكال���ة األنباء 

الرسمية.

اندالع مواجهات مع االحتالل
 في بلدة الرام بالقدس

غزة / االستقالل :
اصيب عدد من المواطنين جراء قمع قوات االحتالل 
آالف المش���اركين ف���ي فعالي���ات الجمع���ة ال�85 
بمخيمات العودة وكسر الحصار تحت شعار جمعة 

"الخليل عصية على التهويد". وقالت وزارة الصحة 
إن الطواق���م الطبية تعاملت مع 30 إصابة مختلفة 
منه���ا 8 بالرصاص الحي من قب���ل قوات االحتالل 
اإلسرائيلي ش���رق قط���اع غ���زة. وأف���ادت مصادر 

ميداني���ة  أن ق���وات االحتالل أطلق���ت الرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المس���يل 

للدم���وع صوب المش���اركين، ما أدى 
إلصابة عدد منهم.  وذكر مراس���لنا 

إصابات بقمع االحتالل المشاركين في »جمعة 
الخليل عصية على التهويد« شرق القطاع 

االحتالل يقمع مسيرة 
كفر قدوم األسبوعية

صحيفة »إسرائيلية« تكشف تفاصيل 
»C« خطة بينت« لهدم البيوت بالمنطقة«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت صحيفة إسرائيلية، أمس الجمعة، عن تفاصيل الخطة التي أعدها وزير 

األمن اإلس����رائيلي نفتالي بينت؛ للسيطرة الكاملة على المنطقة 
)C( التي تشكل 60% من الضفة الغربية، ووقف البناء فيها.

هل سينجح الفلسطيني,ن بالضغط على 
االحتالل إلجراء االنتخابات بالقدس؟

غزة / سماح المبحوح :
أجمع محلالن سياس���يان على أن الكل الفلسطيني يجمع  أن ال 
انتخاب���ات دون القدس المحتلة ، لذل���ك  يتوجب على الجميع 

الهيئة الوطنية: سنعلن قريًبا 
تفاصيل برنامج الفعاليات للعام 2020

حماس: مسيرات العودة مستمرة وباقية بأشكال جديدة

غزة االستقالل: 
جددت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تأكيدها على استمرار 

مس����يرات العودة بطابعها الشعبي، مش����يرة إلى أنها ستعلن 
قريبًا ع����ن تفاصيل برنام����ج الفعاليات للع����ام 2020، وجهود 

مختصون: الفلسطينيون أمام مجزرة 
استيطانية وكارثة متكاملة األركان بالضفة 

غزة/ دعاء الحطاب: 
يومًا بعد اآلخر تزداد أطماع حكومة االحتالل اإلسرائيلية في المدن 
و البلدات الفلس���طينية بالضفة الغربية المحتلة، والتي تس���عى 

المحرر »شادي العجلة« آالم 
فترة االعتقال ما تزال ترافقه 

غزة/ خالد اشتيوي:
س���نتان من االعتقال كانت كفيلة بصناعة غصة في قلب األسير 
المحرر ش���ادي العجلة، لترافقه طوال حيات���ه، حرم خاللهما من 

الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق 
كامل بجرائم الحرب »اإلسرائيلية« 

مرشح للرئاسة األمريكية: نتنياهو عنصري ويجب أن نؤيد الفلسطينيين

  الهاي/ االستقالل:                              
رحبت وزارة الخارجية الفلس���طينية بإعالن مكتب المدعية العامة 
للمحكمة الجنائية الدولية انتهاء مرحلة الدراس���ة األولية للحالة 

إصابات خالل مواجهات مع 
قوات االحتالل بقلقيلية

أبو ظريفة لـ »االستقالل«: إعالن »الجنائية الدولية« 
التحقيق بجرائم حرب »إسرائيل« خطوة صحيحة

قلقيلية/ االستقالل: 
اندلعت مس���اء امس الجمعة مواجهات مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي على 

المدخ���ل الجنوب���ي لمدينة قلقيلية ش���مالي الضف���ة الغربية 
المحتلة، أوقعت إصابات باالختناق بالغاز المسيل للدموع.

غزة/ قاسم األغا: 
ق���ال عضو المكتب السياس���ي للجبهة الديمقراطي���ة طالل أبو 
ظريف���ة، إن إعالن المحكم���ة الجنائية الدولّي���ة عزمها التحقيق 

بجرائم حرب ارتكبتها »إس���رائيل« في األرض 
الفلسطينية المحتلة، »خطوة باالتجاه الصحيح 
رغ���م تأّخرها«. وأش���ار أبو ظريف���ة في تصريح 

الوحيدي يطالب 
العامل بالتحرك 

لإنقاذ حياة الأ�سري 
فوؤاد ال�سوبكي
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشــــفت صحيفة إسرائيلية، أمس الجمعة، عن تفاصيل 
الخطة التي أعدها وزير األمن اإلســــرائيلي نفتالي بينت؛ 
للسيطرة الكاملة على المنطقة )C( التي تشكل 60% من 

الضفة الغربية، ووقف البناء فيها.
وذكرت صحيفة "يســــرائيل هيوم" أن بينت أصدر مؤخرا 
تعليمات للجهــــات المختصــــة لتنفيــــذ مخططه الذي 
عرضه علــــى كبار الضباط في القيــــادة المركزية للجيش 
"منطقة الضفة" واإلدارة المدنية، ومنسق أعمال الحكومة 
اإلســــرائيلية، والجهــــات الحكومية المختصــــة، ومنها 

ممثلون جهات قانونية في الجيش والحكومة.
ووفــــق الصحيفة، فقد حدد بينت أهداًفا لتغيير أولويات 
عمل إنفاذ اإلدارة المدنية، موضحة أن هدفه الوقف التام 
للبناء الفلسطيني "غير القانوني" في تلك المناطق خالل 

فترة ال تتجاوز العامين. بحسب تعبيرها.
ولفتت إلى أنــــه تم تقديم تقارير بمعلومات كاملة خالل 
اللقــــاء عن عمليات البنــــاء في تلك المنطقــــة "C" والتي 
يفترض أن تســــيطر عليها "إســــرائيل" وتشكل حوالي 
60% من مناطق الضفة الغربية، ويعيش فيها أكثر من 
200 ألف فلسطيني في 25 قرية يوجد بها مئات المنازل 

التي بنيت بشكل غير قانوني. كما زعمت الصحيفة.
وبحســــب التقديــــرات اإلســــرائيلية التــــي قدمت خالل 
االجتمــــاع، فإن هناك أكثــــر من 1000 عمليــــة بناء "غير 
قانونية" معظمها تمــــت بتمويل أوروبي، وتقدر قيمتها 

بعشرات الماليين من الدوالرات.
وأوضحــــت الصحيفة أنه في أعقــــاب انتهاء االجتماع تم 
تزويد المشــــاركين بخريطة توضح بالتفاصيل النشــــاط 

الفلسطيني في تلك المناطق والمتعلق ببناء المنازل.
وادعــــى بينــــت وبعــــض كبــــار المســــؤولين األمنييــــن 
والعســــكريين أن تلك النشاطات تتم بشكل ممنهج من 
قبل السلطة الفلسطينية لبسط سيطرتها "غير القانونية" 
على مناطق واســــعة من السيطرة اإلسرائيلية في مناطق 

)C(، وذلك كخطوة استراتيجية شاملة أعدت منذ حكومة 
رئيس الوزراء الفلســــطيني األسبق سالم فياض، وال زالت 

مستمرة حتى اآلن. وفق مزاعمهم.
ووفًقا للصحيفة، فإن المســــؤولين اإلسرائيليين يرون أن 
الخطة الفلســــطينية والتي يتم تنسيقها مع األوروبيين 
تعتمد على بناء منازل بشــــكل "غيــــر قانوني" وبتمويل 
واســــع النطاق من األوروبيين بهدف خنق المستوطنات 
اإلســــرائيلية، واســــتخدام القضاء اإلســــرائيلي لتقديم 

أي التماســــات لمنع أي أوامر هدم صــــادرة عن الجهات 
المختصة.

وتنص خطة بينت الجديدة من أجل وقف تلك النشاطات، 
أربعــــة مســــارات تتمثل فــــي التشــــغيلية التنفيذية، 
واالقتصاديــــة، والقانونيــــة، واإلعالميــــة، حيث ســــيتم 
منــــح األولوية للتنفيذية على أســــاس اعتبارات المواقع 
االســــتراتيجية بداًل من استخدام نطاق الكم. مبينة على 
سبيل المثال، أنه سيتم عملية هدم واسعة للمنازل وفًقا 
للمصالح اإلسرائيلية االستراتيجية، بمعنى هدم القريبة 
من المســــتوطنات أو الطرق االســــتيطانية التي تشهد 

ازدحاًما مرورًيا.
وأمــــر بينت قيــــادة الجيــــش بالضفــــة واإلدارة المدنية 
بتشــــديد تعاونهما لتنفيذ الخطة، باإلضافة إلى تقديم 
تقرير شــــهري من اإلدارة المدنية بشــــأن تنفيذ الخطة، 
وتخصيص مــــوارد إضافية لتنفيذهــــا، واتخاذ خطوات 
للحد من التمويل األوروبي الواســــع للبناء الفلســــطيني 
والــــذي بدون "تحييده" ال يمكن تنفيذ عملية الســــيطرة 

على الوضع.
وقال بينت بشــــأن التمويل األوروبي خالل الجلســــة : "لن 
يكــــون هناك مثل هذا األمر، لن يســــمح لالتحاد األوروبي 
أو غيره بتمويل أي بناء بشكل غير قانوني، وهذا موقفنا".

ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن بينت نقل رسالة مماثلة 
إلى ســــفراء االتحاد األوروبي في إســــرائيل، الذين التقى 

بهم قبل أسبوعين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى نحو 50 ألف مصل من أبناء شـــعبنا، صالة الجمعة في 

رحاب المسجد األقصى المبارك.
وأفادت دائرة األوقاف اإلســـالمية في القـــدس، بأن أبناء 
شـــعبنا أدوا الجمعة في »األقصى« رغم القيود واإلجراءات 

المشددة التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي.

ودعا إمام وخطيب المســـجد األقصـــى عكرمة صبري، في 
خطبة الجمعة، إلى شد الرحال إلى المسجد األسبوع المقبل 
للتصـــدي لمجموعات المســـتوطنين، عقب مـــا أعلنته ما 
تسمى »جماعة الهيكل« المزعوم مؤخرًا عن نيتها تنفيذ 
اقتحامـــات مكثفة للمســـجد األقصى لمناســـبة األعياد 

اليهودية.

قلقيلية/ االستقالل: 
اندلعت مساء امس الجمعة مواجهات مع قوات االحتالل 
اإلسرائيلي على المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية شمالي 
الضفة الغربية المحتلة، أوقعت إصابات باالختناق بالغاز 

المسيل للدموع.
وقالت مصـــادر محلية » إن جنود االحتـــالل أطلقوا الغاز 

المسيل للدموع واألعيرة المعدنية باتجاه الشبان، الذين 
تجمعوا علـــى الحاجز الجنوبي للمدينة ورشـــقوا الجنود 

بالحجارة.
وأشـــارت إلـــى أن هذه البؤرة تشـــهد احتكاكا مســـتمرا 
مع قوات االحتالل بســـبب تماســـها المباشـــر مع منازل 

المواطنين.

اصابات خالل مواجهات مع قوات االحتالل بقلقيلية 50 ألفًا يؤدون الجمعة في »األقصى«

»C« صحيفة »إسرائيلية« تكشف تفاصيل »خطة بينت« لهدم البيوت بالمنطقة

غزة/ قاسم األغا: 
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
طالل أبو ظريفة، إن إعالن المحكمة الجنائية الدولّية 
عزمها التحقيق بجرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" 
في األرض الفلســـطينية المحتلة، "خطوة باالتجاه 

الصحيح رغم تأّخرها".
وأشار أبو ظريفة في تصريح لصحيفة "االستقالل" 
أمس الجمعة، إلى ارتكاب االحتالل "اإلســـرائيلي" 
جرائـــم عديدة "ماثلـــة وواضحة" َترقـــى لـ "جرائم 
الحرب"؛ ما يتطلب فتح تحقيق جدّي من المحكمة 

الدولية لمحاسبة  االحتالل، ووضح حد لجرائمه.
وأضاف أن الجرائم التي تقترفها "إسرائيل" "تدير 
من خاللهـــا الظهر لكل قرارات الشـــرعية الدولية 
وللمواثيق واألعراف كاّفة، ولذلك المطلوب استمرار 
المحكمة الجنائيـــة بتحقيقاتهـــا، والتوّصل إلى 

نتائج ُتفضي لوضع االحتالل موضع المساءلة".
وحـــذر من عرقلـــة "إســـرائيل" لخطـــوة "الجنائية 
الدوليـــة" التحقيق في جرائمهـــا؛ إال أنه أوضح أن 
"لدى المحكمة العديد من المداخل التي يكمن من 

خاللها تجاوز كل العراقيل والضغوط". وفق قوله.
وتابـــع: "علـــى المحكمة الجنائية أن ال تســـتجيب 
لعراقيل إســـرائيل، غير العضو بالمحكمة"، منبًها 
مـــن ضغـــوط قـــد تمارســـها الواليـــات المتحدة 
األمريكيـــة؛ لثنـــي الجنائية الدولية عن ممارســـة 
خطوتهـــا الُمعلنة. وفي هذا الصـــدد، لفت إلى أن 
"على الفلســـطينيين )المستوى الرسمي( تشكيل 
الحصانة والضمانة لخطوات الجنائية الدولية، من 
خالل عالقاتهم السياسية والدبلوماسية مع الدول 

كافة، وخصوصًا العربية منها".
وأمس الجمعة، قالت المحكمة الجنائية إنها تسعى 
للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب )إسرائيلية( في 
مناطق قطاع غزة والضفة الغربية وشـــرقي القدس 

المحتلة.
وذكـــرت المّدعي العـــام للجنايـــات الدولية "فاتو 
بنسودا" في بيان لها، أن "المحكمة ستفتح تحقيًقا 
كاماًل في األراضي الفلسطينية المحتلة، وُتركز على 

مزاعم ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق".
وتابعت "بنســـودا" أن "جميـــع المعايير القانونية 

التي ينص عليها ميثاق روما )معاهدة تأسســـت 
بموجبهـــا المحكمـــة الجنائية الدوليـــة( توافرت، 
وتســـمح بفتح تحقيق في مزاعـــم ارتكاب جرائم 

حرب باألراضي الفلسطينية".
وأضافـــت: "لدي قناعـــة بأن جرائم حـــرب ارتكبت 
بالفعـــل أو ما زالت ترتكب فـــي الضفة الغربية بما 

يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".

م�سريات العودة
في سياق آخر، كشف أبو ظريفة، وهو عضو الهيئة 

الوطنية العليا لمســـيرات العودة وكســـر الحصار، 
عن بعض "مالمح"  برنامج فعالياتها للعام المقبل 

.)2020(
وقـــال: "إن هناك جهوًدا ُتبذل من الهيئة الوطنية 
للمســـيرات من أجل تطويرها وتوســـيعها وإعادة 

هيكليتها بأشكال وأدوات نضالية جديدة".
وأوضح أن األســــبوع الجاري سيشهد اجتماًعا 
للهيئة العليا للمســــيرات، "وســــتكون على 
طاولتــــه ورقــــة تحتــــوي مضامين وأشــــكال 
وأدوات كفاحية، بما في ذلك االرتقاء بالخطاب 
اإلعالمي وأسلوب الخطابة، ورسائل المسيرات 
وكيفيــــة توصيلهــــا، وتفعيل عمــــل اللجان 

المختلفة".   
وتابـــع: "كل هـــذه القضايا وغيرها ســـُتطرح على 
الطاولـــة، إضافـــة إلـــى أدوات المقاومـــة التي من 
الُمفتـــرض والطبيعـــي أن ال تخضـــع للمقايضات 

واألهداف التكتيكّية اآلنية".
وأّكد أن "المحطة القادمة ســـتكون جاّدة بما ُيمّكن 
من زيادة زخم مســـيرات العودة وتفعيل أدواتها 

الســـلمّية، وقد ُتفضي ليس بالضرورة إلى تنظيم 
المسيرات أسبوعًيا، ربما تكون شهرًيا، وهذا مقترح 

من بين مقترحات عّدة". كما قال.   
وبشأن محاوالت االحتالل إرباك الحالة الميدانية عبر 
قصف أهداف ومواقع بالقطاع، حّذر عضو المكتب 
السياســـي للديمقراطية، االحتالل من تبعات  هذا 
التصعيـــد "الملموس" ضـــد ُمقـــّدرات المقاومة، 

وتهديد حياة الفلسطينيين.
وقـــال: "إن أزمـــة االحتالل الداخليـــة، وتحضيراته 
للجولـــة الثالثة مـــن االنتخابات، قـــد تدفعه نحو 
تصعيد األوضـــاع مع قطاع غزة"، مشـــدًدا على أن 
فصائـــل المقاومـــة لن تســـمح لالحتـــالل بفرض 

سياساته العدوانية على شعبنا.
وشـــهد اليومان الماضيان، شـــّن طائرات االحتالل 
الحربّية غارات عدة على مواقع للمقاومة في مختلف 

مناطق القطاع، متسببًة بأضرار مادية فقط.
ا  ويزعم االحتـــالل في كل مرة، أن غاراتـــه تأتي رّدً
على إطـــالق قذائف صاروخّية مـــن القطاع صوب 

مستوطنات "غالف غزة".

كشف بعض مالمح برنامج »مسيرات العودة« المقبل
أبو ظريفة لـ »االستقالل«: إعالن »الجنائية الدولية« التحقيق بجرائم حرب »إسرائيل« خطوة صحيحة
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وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس، : "إنني لن أقبــــل بإجراء انتخابات 
رئاســــية أو تشريعية فلسطينية دون أن 
تسمح إسرائيل  للمقدسيين بالتصويت 

في قلب القدس وليس بضواحيها ".
بافتتاح  وأضاف عبــــاس، خــــال كلمــــة 
اجتمــــاع للمجلــــس الثــــوري لحركة فتح 
األربعــــاء الماضي بــــرام اللــــه : " جادون 
للوصول لانتخابــــات، ومؤمنون بها، ألنه 
منذ عام 2006 لم تحصل انتخابات، لذلك 

يجب أن تجرى ولكن ليس بأي ثمن ".
وتابع : " يجب أن تجــــري االنتخابات في 
والقــــدس، ومن  وغــــزة  الغربية  الضفــــة 
البدايــــة أقــــول، دون أن ينتخــــب أهالي 
القدس في مدينتهــــم فا انتخابات، وال 
أحد يستطيع أن يضغط علينا ولن نقبل 

بضغوط " .
تصريــــح عباس قابله رد من حركة حماس 
جاء على لســــان المتحدث باسمها حازم 
قاســــم ، إذ أكــــد  علــــى ضــــرورة تحويل 
مطلب االنتخابات فــــي القدس إلى حالة 
اشــــتباك جماهيري وإعامي وسياســــي 
ضــــد االحتال، وصوال إلجبــــاره على إجراء 
االنتخابات في القــــدس والضفة الغربية 

وقطاع غزة . 
وطالب قاســــم في تصريــــح صحفي من 
رئيس الســــلطة محمود عباس االستجابة 
لإلرادة الشــــعبية والفصائليــــة المطالبة 
التشريعية  لانتخابات  بإصدار مرســــوم 
والرئاسية، ووقف التعامل مع االنتخابات 

كقضية حزبية. 
وفي ظل حالة المناكفات السياسية بين 
األطراف الفلسطينية أعلن مكتب االتحاد 

األوروبي في القدس المحتلة استعداده 
المتوافق  الفلسطينية  االنتخابات  لدعم 
علــــى عقدها في الضفــــة الغربية وقطاع 
غزة والقدس، فور صدور مرســــوم رئاسي 

يحدد إطارها الزمني.
وقال المتحدث باســــم االتحــــاد األوروبي 
شــــادي عثمان في تصريحــــات صحفية 
: " إننــــا مســــتعدون لدعــــم االنتخابات 
الفلســــطينية في األراضــــي المحتلة بما 
فيها شــــرق القدس المحتل عام 1967، 
والتواصــــل مــــع جميــــع األطــــراف لدعم 
إجرائها فور صدور مرسوم رئاسي يحدد 

موعدها". 
الكاتب السياســــي مصطفــــى الصواف 

شكك بنية محمود عباس إجراء انتخابات 
فلســــطينية على الرغم من حالة التوافق 
الفصائلي إلجرائها ، الفتا إلى أن المواطن 
الفلسطيني بات يدرك أن عباس يمارس 
المماطلة والتســــويف فــــي االصرار على 
عــــدم تنفيــــذ االنتخابــــات دون القدس 

المحتلة .
وقــــال الصــــواف " لــــو أراد عبــــاس جعل 
الفلسطيني ألصدر  الكل  القدس معركة 
المرسوم الرئاسي ثم توافق مع الفصائل 
اجــــراء االنتخابــــات وتحدي  على كيفية 

االحتال االسرائيلي " . 
وأضاف : " يبدو أن الوضع الداخلي لحركة 
فتح هو الســــبب الرئيســــي لعدم إصدار 

عباس المرسوم الرئاسي،  أما الحديث عن 
رفض اســــرائيلي لعدم اجراء االنتخابات 

بالقدس ، فهو حجة غير منطقية ".  
وتابــــع : " الــــكل الفلســــطيني يجمع  أن 
ال انتخابــــات دون القــــدس ، لذلك إدارة 
المعركة مع االحتال االسرائيلي الرافض 
لعقدها بالمدينة المحتلة تحتاج لموقف 
وطنــــي موحد لمواجهتــــه ،  وذلك بوضع 

استراتيجيات فاعلة ".
وأكد أن االبتعاد عن التسويف والمماطلة 
والتوافق الفلسطيني بات المسألة األهم 
لعقــــد االنتخابــــات ، ثم يأتــــي الحديث 
عن مقترحات وحلول للناخب المقدســــي 
لإلدالء بصوتــــه بالصناديــــق كما اقترح 

البعض بوضع الصناديق داخل ســــاحات 
المســــجد األقصــــى وكنيســــة القيامــــة 

وغيرها من األماكن . 
مناكفات �سيا�سية

بــــدوره , رأى طال عوكل الكاتب والمحلل 
السياسي أن مطالبة كل طرف فلسطيني 
لآلخر بإصدار مرسوم رئاسي بالوقت الذي 
يراه مناسبا ، يأتي تحت إطار المناكفات 
السياسية المســــتمرة بينهما ، ومحاولة 

إحراج كل طرف لآلخر. 
وأوضح أن الكل الفلســــطيني يجمع على 
ضرورة اجراء االنتخابات بشــــكل شــــامل 
بما فيها القــــدس المحتلة ، لعدم اإلقرار 
باالعتــــراف األمريكي بأن القدس عاصمة 
لاحتال االســــرائيلي . واستبعد حصول 
الفلســــطينيين على موافقة اســــرائيلية 
بإجــــراء االنتخابــــات بالقــــدس المحتلة ، 
العتبار االحتال أن ذلك تراجع عن القرار 

األمريكي بإعانها عاصمة لهم .
وأشــــار إلى أن المطالبات بإصدار مرسوم 
رئاســــي قبــــل أو بعــــد امكانيــــة اجــــراء 
االنتخابات بالقدس  المحتلة " كام فارغ"، 
إذ إنه في حال تم إصدار المرسوم في ظل 
رفض اسرائيلي إلجرائها بالقدس مؤشر 
سلبي يدل على عجز الفلسطينيين وعدم 

تمكنهم من إجرائها . 
وشدد على أن عقد انتخابات فلسطينية 
يلقى دعم كبير من المجتمع األوروبي ، إال 
أنه ال يملك القدرة للضغط على االحتال 
االســــرائيلي إلجــــراء االنتخابات بالقدس 
المحتلــــة ، وأمريكا هــــي الدولة الوحيدة 
التي تستطيع ذلك، ألنها تدير سياسية 

متطابقة مع ما تريده " إسرائيل " .

هل سينجح الفلسطينيون بالضغط على االحتالل إلجراء االنتخابات بالقدس؟
غزة / �سماح املبحوح :

اأجمع حملالن �سيا�سيان على اأن الكل الفل�سطيني 
يجم��ع  اأن ال انتخاب��ات دون القد���س املحتل��ة ، 
لذلك  يتوجب على اجلميع و�سع ا�سرتاتيجيات 

الإدارة املعركة مع االحتالل ال�سهيوين الراف�س 
لعقده��ا باملدين��ة املحتل��ة . وراأى املحل��الن يف 
اأحاديث منف�س��لة مع  » اال�س��تقالل »  اأن رئي�س 
اأ�س��لوب  ي�س��تخدم  عبا���س  حمم��ود  ال�س��لطة 

املماطلة والت�سويف يف اإ�سدار املر�سوم الرئا�سي 
لالإع��الن ع��ن عق��د االنتخابات الفل�س��طينية،  
لوجود اأ�س��باب ع��دة اأهمها االأزم��ات الداخلية 

التي تعاين منها حركة فتح . 

غزة االستقال: 
دت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر  جدَّ
الحصــــار تأكيدها على اســــتمرار مســــيرات 
العودة بطابعها الشــــعبي، مشيرة إلى أنها 
ستعلن قريبًا عن تفاصيل برنامج الفعاليات 

للعام 2020، وجهود تطويرها وتوسيعها.
وقــــال متحدث باســــم الهيئة خــــال مؤتمر 
بمخيم العودة شــــرق غزة: " جماهير شعبنا 
فــــي القطاع تزحــــف إلى مخيمــــات العودة 
شــــرقي القطاع، لتلبي نداء خليــــل الرحمن، 
التــــي تتعرض لهجمــــة احتالية واســــعة 
المواطنين  وتهجير  تهويدها  تســــتهدف 
منها، وتوســــيع الحي اليهــــودي في البلدة 
القديمة، وتغيير محيــــط الحرم االبراهيمي 

وفرض واقع مكاني وزماني جديد".
المستوطنين،  عربدة  اســــتمرار  إلى  وأشــــار 
وجرائمهــــم المتواصلــــة، بحــــق أهلنــــا في 
الخليــــل، لكنــــه أكد أنها رغم ذلك ســــتبقى 

المدينة عصية على التهويد.
واشــــادت الهيئة ببطوالت شعبنا في مدينة 

خليــــل الرحمن، مثمنــــة صمــــوده في وجه 
واالعتداءات  واالســــتيطان  التهويد  أشكال 

اإلسرائيلية المتواصلة.
وبينت أن التصدي للهجمة على المقدسات 
فــــي القــــدس والخليل وعلى عمــــوم أراضي 
الضفة يتطلب تصعيد كافة أشكال النضال 
واالنتفاضة الشعبية واالشتباك المفتوح مع 
االحتال، وتشــــكيل لجان الحماية الشعبية 

للتصدي لجرائم المستوطنين.
ودعت كافة المؤسسات اإلعامية والحقوقية 
لتكثيــــف جهودهــــا في كشــــف الحقائق 
وفضــــح الممارســــات االحتالية بحــــق أبناء 
شعبنا وخاصة في مدينتي القدس والخليل.

وشددت على أن مواجهة الحرب اإلسرائيلية 
الممنهجة على شــــعبنا ومقدساته، تتطلب 
تعزيــــز الوحــــدة الوطنيــــة، ومواصلة جهود 
إنهاء االنقسام وإنجاز المصالحة، انطاقًا من 

قرارات اإلجماع الوطني.
وقالــــت فــــي بيانهــــا: "فــــي ظــــل األوضاع 
االقتصاديــــة والمعيشــــية الخطيــــرة التي 

تعاني منهــــا مخيماتنا الباســــلة في لبنان، 
ندعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة إلنقاذ شعبنا 
هناك مــــن براثن هذه األزمــــة واألوضاع في 
لبنــــان، من خــــال توفيــــر مقومــــات الحياة 

الكريمة لهم".
المســــيحيين  أبناء شــــعبنا  الهيئة  وهنأت 
بمناســــبة حلول أعياد الميــــاد، متمنين أن 
تعود هذه المناســــبة عليهــــم وعلى جميع 
أبناء شــــعبنا بالخيــــر والوئام، وقــــد تحررت 
أرضنــــا وترابهــــا الطاهر مــــن االحتال. وفي 
هذا الســــياق دعت بالشفاء العاجل للمطران 
عطالله حنا رئيس أســــاقفة سبسطية للروم 
األرثوذكس والذي تعرض لحالة تسمم ألمت 
به بعد استنشــــاقه مواد كيماوية وتم على 

إثرها نقله إلى إحدى مستشفيات القدس.
الواسعة  للمشــــاركة  ودعت جماهير شعبنا 
في الجمعة القادمة، بعنوان ) دماء الشهداء 
ترســــم طريــــق الحريــــة(، تزامنًا مــــع ذكرى 
العدوان اإلســــرائيلي الغاشــــم على القطاع 

عامي 2009-2008.

الهيئة الوطنية: سنعلن قريبًا تفاصيل 
برنامج الفعاليات للعام 2020

غزة/ االستقال: 
قال المتحدث باســـم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع: إن خروج جماهير 
شـــعبنا الفلســـطيني في الجمعة الـ 85 من مســـيرات العودة تؤكد استمرار 
الفعاليـــات، وتعبر عـــن رفضها لتهويـــد مدينة الخليل ومحـــاوالت تغيير 

معالمها.
وصّرح القانوع، في تصريح صحفي امس الجمعة، أن مســـيرات العودة وكسر 
الحصار لن تتوقف، وســـتظل مستمرة وباقية بأشـــكال جديدة إلدامة جذوة 
النضال لدى شعبنا الفلسطيني ضد االحتال اإلسرائيلي وللدفاع عن حقوقه 

المشروعة.
وشدد على أّن "المعركة مع االحتال مفتوحة ومسيرات العودة أحد أشكالها، 
وجهود الفصائل الفلسطينية مســـتمرة لتطويرها وإخراجها بشكل يحافظ 

على استمراريتها وديمومتها".
ودعت "الهيئة الوطنية العليا" لمسيرات العودة وكسر الحصار، في بيان لها، 
أهالي قطاع غزة للحشد الكبير وأوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات جمعة 

امس.
وتحمل الجمعة الـ 85 من مســـيرات العودة اســـم "جمعة الخليل عصية على 
التهويد"، للتنديد والتصدي للهجمة االســـتيطانية التي تستهدف مدينة 

الخليل وبلدتها القديمة، ولمواجهة كل مخططات االحتال االستيطانية.

حماس: مسيرات العودة 
مستمرة وباقية بأشكال جديدة
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اليـــوم" أمس  وأوضحت صحيفة "إســـرائيل 
الجمعـــة، أن بينيت أجرى مؤخـــًرا عدة لقاءات 
وورشـــات عمل مع كبار ضباط الجيش واألمن 
اإلســـرائيلي باإلضافة لإلدارة المدنية ســـعًيا 
لتطبيق خطته لمنع امتداد البناء الفلسطيني 
لتلـــك المناطـــق والتوقيع علـــى أوامر هدم 

بالجملة.
وأوضح بينيت خـــال االجتماعات أن الهدف 
النهائـــي يتمثـــل في وقـــف مطلـــق للبناء 

الفلسطيني في تلك المناطق خال عامين.
وبحســـب المعطيات اإلســـرائيلية فيعيش 
قرابة 200 ألف فلسطيني داخل تلك المنطقة 
موزعين على عشرات القرى في المنطقة التي 
تشكل مســـاحتها 60% من مساحة الضفة 

الغربية.

جمزرة ا�ستيطانية 
الخبير في شـــؤون االســـتيطان فـــي الضفة 
الغربيـــة صـــاح الخواجـــا، أكـــد أن الخطـــة 
االســـرائيلية لمحاربة البناء الفلســـطيني في 
مناطق الضفة الغربية المصنفة )ج(، تأتي في 
اطار تعزيز االســـتيطان بالمنطقة و التطبيق 
الفعلي لعملية ضم الضفة، مبينًا أن الشعب 
الفلســـطيني أمام مجزرة اســـتيطانية ونكبة 

جديدة قد تحدث قريبًا. 

وأوضـــح الخواجا لــــ" االســـتقال"، أن الخطة 
االســـرائيلية بدأت بالتنفيـــذ فعليًا في عام 
1967 عندمـــا ُأعلن عن ضـــم القدس بالكامل 
و اعتبار القدس الشـــرقية جزءًا من الســـيطرة 
االمنيـــة لدولـــة االحتـــال، وفي عـــام 2002 
تمت أوســـع عملية ضم حينما تم بناء الجدار 
العنصري والذي يشمل على 19% من أراضي 

الضفة. 
وبيـــن أن عملية التوســـع في خطـــة الهدم و 
محاربة البناء الفلســـطيني بمنطقة )ج(، بدأت 
فـــي الســـنوات األخيرة عقب تشـــكيل لجنة 
بالكنيســـت االســـرائيلي ســـميت بـتسريع 
عمليـــة الهدم بمناطق "ج" تحـــت ادعاء البناء 
غير المرخص مـــن االدارة المدنية، باعتبارها 
منطقة تحت السيطرة االسرائيلية، مشيرًا الى 
أن عملية التوســـيع التزال مستمرة من خال 
زيـــادة بناء الوحدات االســـتيطانية، حيث تم 
بناء 22ألف وحدة استيطانية خال السنوات 
الثـــاث الماضية، وفق ما ذكر في تقرير األمم 

المتحدة قبل يومين. 
ولفت الى أن "اسرائيل" تسيطر على 12% من 
أراضي الضفة الغربية سواء ببناء المستوطنات 
أو النقاط العســـكرية أو الطـــرق الرابطة بين 
المستوطنات، واآلن تهدد بضم أوسع مناطق 

الضفة جغرافيًا " منطقة االغوار" و التي تشكل 
28% من أراضي الضفة. 

وشـــدد على أن الخطة االسرائيلية ال تتوقف 
عند عملية الضم لاستيطان، بل تمدد لتشمل 
عملية التوســـع باألراضي الفارغة بدون سكان 
من خال عمليات الهدم، حيث هناك محاولة 
لهدم ما ال يقل عن 24 ألف منزل فلســـطيني 

بالضفة و20 ألف منزل بالقدس. 
وأضـــاف:" نحن أمـــام مجزرة ونكبـــة جديدة 
قد تحدث قريبًا نتيجة اســـتمرار السياســـة 
االســـرائيلية التـــي تهدف لتفريـــغ الوجود 
الفلســـطيني من أكثر مـــن 65% من أراضي 
الضفـــة، وتعزز نظـــام االســـتيطان والفصل 
العنصري و تعزل القرى والمدن الفلسطينية 
عـــن بعضها البعض"، الفتًا الـــى أن االحتال 
يسعي لتعزيز البناء االستيطاني ليصل عدد 
المســـتعمرين إلى 2مليون مســـتعمر خال 

الخمس سنوات القادمة. 
وأكد علـــى ضرورة اســـتمرار النضال والكفاح 
الفلســـطيني علـــى األرض لمواجهـــة الخطر 
االســـتيطاني االســـرائيلي، إضافة لتشكيل 
خطـــة اســـتراتيجية وطنيـــة وسياســـية و 
قانونيـــة و دبلوماســـية في اطـــار المنظمات 
الدوليـــة و محكمة الجنايات الدولية ، للضغط 

على االحتـــال و ماحقته باعتباره دولة اجرام 
وارهاب . 

زيادة التغول اال�ستيطاين 
وبدوره، اتفق المختص بالشأن االسرائيلي 
جمال عمرو مع ســـابقه، باعتبـــار أن الخطة 
االســـرائيلية لمحاربة البناء الفلســـطيني 
بمناطق)ج(، تأتي في سياق زيادة التغول 
االســـتيطاني بالضفـــة واســـتمرار عملية 

الضم. 
وقـــال عمـــرو لــــ" االســـتقال":" إن االحتال 
االســـرائيلي يســـعي دائما لزيادة التوســـع 
الفلســـطينية،  االراضي  فـــي  االســـتيطاني 
مســـتغا اتفاقية أوسلو التي أعطته السيادة 
والســـيطرة المدنية والعسكرية الكاملة على 
منطقـــة )ج( التـــي تمثل 61% مـــن أراضي 

الضفة". 
واعتبـــر أن "أوســـلو " نكبة وكارثـــة حقيقية 
تاحق الفلســـطينيين فـــي كل زمان، حيث 
أصبح بإمكان اإلســـرائيلي التوسع استيطانيًا 
عموديـــًا وأفقيـــًا دون أي معيقـــات، العتباره 

صاحب حق وسيادة. 
وأوضح أن الفلســـطيني عندما يريد بناء منزل 
فـــي منطقـــة )ج( يجـــب أن يأخـــذ الموافقة 
مـــن القيـــادة العســـكرية االســـرائيلية، أما 

المستوطن االسرائيلي يحصل على الموافقة 
مـــن قبـــل االدارة المدنية، األمـــر الذي ُيعيق 
البناء الفلســـطيني بالمنطقة ، مشيرًا الى أنه 
في العـــام الماضي تم انشـــاء 49ألف وحدة 
اســـتيطانية جديده في منطقة)ج(، بينما بلغ 
التوسع الفلســـطيني بالمنطقة )صفر( وحدة 

سكانية. 
وبين أن عملية الهدم والتوسع االستيطاني 
ال تجري فقط فــــي مناطق )ج( الواقعة تحت 
ســــيطرة االحتال، بل تمتد لتشمل مناطق 
)أ،ب( الواقعة تحت الســــيادة الفلسطينية، 
األمر الذي ينــــذر بأننا أمــــام كارثة متكاملة 
االركان، فاالحتــــال يســــابق الزمــــن لزيادة 
االســــتيطان بالمنطقة للوصــــول إلى هدفه 
النهائــــي والكبيــــر المتمثل في الســــيطرة 
الكاملة على الضفة الغربية، واالستياء على 
كافة مصادر قوة االنسان الفلسطيني سواء 

المياه أو االرض.
ولفت النظـــر الى أن االحتـــال حقق انجازات 
اســـتيطانية خطيـــرة جـــدًا و غير مســـبوقة، 
خاصـــة بعد منحة الفرصـــة الذهبية من قبل 
الرئيـــس األمريكي دونالد ترامـــب بإعانه أن 
المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 

لم تعد مخالفة للقانون الدولي.

 مع دخول خطة » نفتالي بينيت« حيز التنفيذ  

مختصون: الفلسطينيون أمام مجزرة استيطانية وكارثة متكاملة األركان بالضفة 
غزة/ دعاء احلطاب: 

يومًا بعد االآخر تزداد اأطماع حكومة االحتالل 
االإ�سرائيلية يف املدن و البلدات الفل�سطينية 

بال�سفة الغربية املحتلة، والتي ت�سعى ب�ستي الطرق 
والو�سائل لال�ستيالء على اأرا�سي الفل�سطينيني و 

هدم منازلهم حتت ذريعة البناء غري املرخ�ص، يف 
حماولة لزيادة التغول اال�ستيطاين باملنطقة و 

تطبيقًا لعملية �سم ال�سفة، م�ستغلة بذلك اتفاقية 
»اأو�سلو« التي اأعطت ال�سيادة وال�سيطرة املدنية 

والع�سكرية الكاملة على %61 من اأرا�سي ال�سفة.  
وك�سف وزير اجلي�ص االإ�سرائيلي نفتايل بينيت عن 

خطته ملحاربة البناء الفل�سطيني يف مناطق ال�سفة 
الغربية امل�سنفة )ج( وفًقا التفاقية اأو�سلو.

القدس المحتلة/ االستقال: 
أفادت مصـــادر إعامية عبرية، امـــس الجمعة، بأن 
عناصر حـــرس " الكنيســـت " اإلســـرائيلي، أجروا 
تدريبات فريدة من نوعها، تحاكي سيناريو انفجار 
صاروخ قوي في مبنى "الكنيســـت" بمدينة القدس 

المحتلة.
ووفـــق تلفزيـــون )I24NEWS( اإلســـرائيلي، فقد 
شـــارك 35 عنصرا من حرس "الكنيســـت"، والفرق 
الطبية العاملـــة بها، في التمرين الذي اســـتغرق 
ساعات، وُأجري في منشأة التدريب الخاصة بالجبهة 
الداخلية للجيش اإلسرائيلي، في "عسقان" جنوب 

إسرائيل. 
وذكـــر التلفزيـــون اإلســـرائيلي أن فـــرق اإلنقـــاذ 
تدربت على تخليص العالقين تحت األنقاض، فيما 
ارتدوا مابس اإلنقاذ واعتمروا الخوذ، ونفذوا مهام 
مختلفة بيـــن الدمار، وتمّرنوا علـــى كيفية تقديم 
اإلرشـــادات، والعمل كفريق واحـــد، وتوفير الرعاية 

الطبية أثناء عمليات اإلنقاذ. 
وردد المشـــاركون أســـماء أعضاء الكنيست خال 
التدريب. وســـمع أحـــد المتدربين وهـــو يصرخ "يا 
أصدقاء، بينـــي غانتس عالـــق، إنه مصـــاب ولكنه 
لم يفقد الوعي، احضروا نقالة بســـرعة".وصاح آخر 

"أحضروا معالجة وريدية لنير بركات".
وهتـــف آخـــر "دافيد أمســـلم. من يذهـــب إليه يا 
أصدقاء؟ إنه ال يســـتطيع الخروج بمفرده"، ومن ثم 
قال آخـــر "نفتالي بينت يعاني مـــن األلم. أحضروا 
لـــه الطبيب". وكان مـــن بين المشـــاركين، من لجأ 
إلى الفكاهة فقـــال، "ال تميزوا بين أعضاء الحكومة 
والمعارضة في اإلنقـــاذ". وتم "إنقاذ" جميع أعضاء 
الكنيســـت في نهاية التمرين. بحسب التلفزيون 

اإلسرائيلي.
ونقـــل التلفزيون اإلســـرائيلي عن أفنيـــر دغاني 
مســـؤول الطوارئ في "الكنيســـت" قوله : "حاكت 
قـــوات الجبهة الداخليـــة في الجيـــش، مع حرس 

الكنيست والطواقم الطبية فيها، تدمير جزء داخل 
مبنى الكنيست، سواء جراء ضربة صاروخية، أو وقوع 

زلزال أو هزة أرضية". 
وأضاف : "التنســـيق بين جميع هذه األطراف، 
ُيضاعف قوة االســـتعداد للطوارئ"، مستطردا 
: "هـــذه المرة األولى التي نجري فيها مثل هذا 
التمرين، ونطمـــح أن نكون طاقم اإلنقاذ األول، 
لجميع المباني الحكومية في القدس". بحسب 

تعبيره.
بـــدوره، ذكـــر ألبـــرت ســـحروفيتش المدير العام 
للكنيســـت أن "الكنيســـت هو مكان استراتيجي، 
وأحد أهم رموز الحكم في إســـرائيل، وبالتالي فإنه 
من المهـــم الحفاظ علـــى اســـتعدادها واحتراف 

ُشعبها، بسيناريوهات الطوارئ".
وقـــال ســـحروفيتش : "كلنا أمل بأن نســـتمر في 
التدريـــب، وأال تكون هناك حاجـــة إلى تنفيذ ذلك 

على أرض الواقع". 

تدريب »إسرائيلي« يحاكي سقوط صاروخ على الكنيست

القدس المحتلة/ االستقال: 
قال مســــؤول إســــرائيلي رفيع المســــتوى، إن هناك خشــــية من قرار 
المدعي العام في محكمة الجناية الدولية في الهاي بفتح تحقيق ضد 

"إسرائيل".
وقال:" إن المستشار القانوني للحكومة ماندلبليت  أمس،أوضح بأن محكمة 
العدل الدولية ليس لها أي صاحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لقطع 

الطريق عليها إلجراء أي تحقيقات تدين دولة االحتال االسرائيلي.
يشار إلى أن دولة االحتال منعت العديد من اللجان الدولية من الوصول 
لقطاع غزة، للتحقيق في جرائم الحــــرب التي ارتكبها جيش االحتال 

خال األعوام الماضية.

مسؤول »إسرائيلي«: يوجد 
مخاوف بفتح تحقيق 
دولي ضد »إسرائيل«
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غزة/ االستقالل: 
طالب نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء واألسرى بالهيئة القيادية 
العليا لحركة فتح فـــي قطاع غزة ، المجتمع الدولي والعالـــم بالتحرك إلنقاذ حياة 

األسير اللواء فؤاد الشوبكي، المعتقل في سجون االحتالل منذ عام 2006.
وقال الوحيدي،  إن الوضع الصحي الخطير الذي يعانيه شيخ األسرى الفلسطينيين، 
في الســـجون اإلســـرائيلية اللواء فؤاد الشـــوبكي ال يحتمل الصمت الذي يمارسه 
المجتمع الدولي واإلنســـاني، وعلى رأســـه األمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق 
اإلنســـان، واللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة الصحة العالمية، التي ال تحرك 
ساكنا أمام معاناة األسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى الذين يتعرضون لمقصلة 

اإلهمال الطبي المتعمد على يد إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية.
وطالب الوحيدي، المجتمع الدولي والعالم بأســـره للتحرك الفوري إلنقاذ حياة اللواء 
األسير فؤاد الشـــوبكي المعتقل في سجون االحتالل اإلســـرائيلي، منذ اختطافه 
من ســـجن أريحا مع أحمد سعدات األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
في 14 حزيران 2006، ويقضي حكما بالســـجن لمدة 20 عاما ويعيش حالة مرضية 
خطيرة في الجســـد وبفعل الظروف االعتقالية السيئة والعمر الذي جاوز الثمانين 

عاما.
وشـــدد الوحيـــدي، على دور األمـــم المتحـــدة والمجلس الدولي لحقوق اإلنســـان 
ومنظمة الصحة العالمية، في توفير الحماية الدولية واإلنســـانية الالزمة لألســـرى 
الفلسطينيين والضغط على االحتالل اإلسرائيلي وإلزامه باإلفراج عن اللواء أبو حازم 

الشوبكي.
ودعـــا إلطالق الحمالت الوطنية الفلســـطينية والعربية والدوليـــة الجادة، من أجل 
تفعيل قضية شيخ األسرى الفلسطينيين أبو حازم الشوبكي وتحويلها إلى قضية 

رأي عام دولي بعيدًا عن الشعارات.

رحلة األلـــم والمعاناة لم تتوقف مع المحرر شـــادي، 
فاالحتـــالل منذ لحظـــة اعتقاله وضعـــه ضمن قائمة 
الممنوعين من الزيارة، ليحرمه مجددًا من رؤية والدته 
المريضـــة، لتنتقل هـــي األخرى إلى جـــوار ربها ولم 
يتمكـــن من رؤيتهـــا وال حتى أن يلقـــي عليها نظرة 
الـــوادع األخير عليهـــا ، ليعود لبيتـــه ويعيش مرارة 
الفقد التي زرعها ظلم االحتالل اإلســـرائيلي في قلبه، 

وتبقى غصة ألم ترافقه طوال حياته.
وأفرج االحتالل االســـرائيلي عن االسير المحرر شادي 
العجلة من ســـكان حي الشجاعية شـــرق مدينة غزة 
قبل نحو اســـبوعين بعد قضائه عامين داخل سجون 
االحتالل، بعد اعتقاله على حاجز "إيرز " شـــمال قطاع 
غـــزة أثنـــاء خروجه لعـــالج ابنه يزن )6ســـنوات( في 
مستشـــفيات الداخل المحتل والذي كان يعاني من 

مرض السرطان.
فكان يوم تحـــرره ودخول قطاع غزة حزينا على عكس 
المتوقـــع فرغـــم االعداد الكبيـــرة من المســـتقبلين 
والمهنئين، إال أنه كان من أصعب وأقسى أيام حياته،  
فلـــم يكن بينهم أحب الوجوه إلى قلبه، وجه أمه الذي 
إعتاد النظر إليه كل صباح ليبعث األمل واإلشراق في 

قلبه، وابتسامة ابنه التي تبث فيه الروح.
حماربة الإن�سانية 

المحرر شــــادي الذي كان ينتظر صدور تصريح مرافقته 
البنه المريض الذي أنهك جسده مرض السرطان، بفارغ 
الصبر، ليجمع بعد ذلك مســــتلزمات رحلته وحمل طفله 
متوجهًا إلى حاجز بيت حانون "إيرز"، شمال القطاع لعله 
يجد في مستشــــفيات الداخل المحتل مــــا يريح طفله 
النحيــــل من آلم المرض ويعود به لبيته ســــالمًا معافى 

يمارس حياته بشكل طبيعي كغيره من االطفال. 

لكـــن الذي لم يكـــن يعلمه المحرر شـــادي بأن تصل 
عنصرية االحتالل بان تحارب كل من هو فلســـطيني 
دون مراعـــاة ألي حالـــة إنســـانية وال أدنـــى أي رحمة 
سواء كان مع األطفال أو الشـــيوخ أو النساء، وأن تلك 
اللحظات هـــي اللقاء االخير مع ابنـــه ، فالمحتل كان 
يتربص به ، وعند وصوله للحاجز تم استدعاؤه لضابط 
المخابرات الصهيوني، ليترك الطفل ووالدته ليسيرا 
في طريقهما وحدهما، بعـــد أن أضاف االحتالل لهم 

ألمًا وغصة جديدة، باختطاف األب. 
لينقل االحتالل  المحرر شـــادي بعد اعتقاله إلى غرف 
التحقيـــق ويمضي فيها ثمانية أيـــام، تم بعدها تم 
نقله إلى ســـجن عســـقالن الذي أمضى فيه 8 شهور، 
ليكمـــل فترة اعتقاله داخل ســـجن نفحه الصحراوي، 

تحـــت تهمة بيعه اإلســـمنت لجهـــات ال ترغب بها 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي.

وأوضح المحرر شـــادي أن قوات االحتالل اإلسرائيلي 
أذاقته شـــتى أنـــواع القهر والتعذيـــب اثناء عملية 
التحقيـــق ، إلجبـــاره علـــى التعـــرف علـــى بعـــض 
الشـــخصيات واإلدالء ببعـــض المعلومـــات، اضافـــة 
الى وضعـــه في العزل االنفـــرادي، والزج به في غرف 

"العصافير".

�سعبة و�ساقة 
وشـــدد علـــى أن األســـاليب القمعيـــة والمهينة ال 
تتوقف فقـــط على فترة التحقيق بل هي مســـتمرة 
علـــى مدار فترة المكوث داخل الســـجن، مشـــيرًا إلى 
تلك الممارسات التي تقودها إدارة مصلحة السجون 

بحق األسرى ، المتمثلة في مصادرة األدوات واألمالك 
الخاصة، وحمالت التفتيش اليومية وسياسة اإلهمال 
الطبـــي، والمنع من الزيارات والعـــزل االنفرادي والتي 
تهدف للنيل من عزيمة وصمود األســـرى وإهانتهم 

وقتلهم بشكل بطيء.
ووصف حياة الســـجن بالرحلة الصعبة والشاقة التي 
يوجـــد بها مـــن العذابات ما يعجز اللســـان عن البوح 
بها، مشـــيرًا إلى أن األسرى في داخل السجون يمرون 
بظـــروف هي األصعب مـــن أي وقت مضـــى وخاصة 
سياسة إدارة الســـجن تجاه المرضى وتعنتهم بعدم 

تقديم العالج المناسب لهم.
قال األســـير المحرر "بالرغم من خروجي من السجن إال 
أنني ال زلت اشـــعر بأني في األســـر قد أكون بجسدي 
هنـــا لكنى بروحـــي هناك حيث التعذيب وسياســـة 

السّجان الهمجية".
وعاد المحرر شـــادي بعد انقضـــاء فترة اعتقاله داخل 
ســـجون االحتالل اإلســـرائيلي، لكن فرحتـــه بالتحرر 
كانت منقوصة، وممزوجة باأللم، لتبقى الذكريات رغم 
مرارتها اال أنها الونيس الوحيد في رحلته القادمة.   

خيوط هذه القصة ترسم لوحة جديدة تظهر بشاعة 
وعنصرية االحتالل ، الذي تفنن في حرمان األب من 
الوقوف بجوار ابنه المريض في أشـــد اللحظات التي 
هو بحاجه اليه فيهـــا، وكذلك تعنته الواضح بعدم 
الســـماح لوالدته المريضـــة أن  تكحل عيناها برؤية 
ابنها لتفارق الحياة بحســـرة كبيرة وهي بعيدة عن 
فلذة كبدها ويبقى هو اآلخر في ســـجنه يتصارع مع 
جدران الســـجن عله يصل لحضـــن والدته ويودعها 
قبـــل مواراتها الثرى لتنتهي تلـــك القصة بوجع ما 

زال قائمًا . 

حرية منقوصة بغياب االبن واألم 

المحرر »شادي العجلة« آالم فترة االعتقال ما تزال ترافقه 
غزة/ خالد ا�ستيوي:

�س��نتان من العتقال كانت كفيلة ب�س��ناعة غ�سة 
يف قل��ب الأ�س��ر املح��رر �س��ادي العجل��ة، لرتافقه 

ط��وال حيات��ه، ح��رم خاللهم��ا من مرافق��ة ابنه 
املري���ض يف رحل��ة عالجه، وم��ن التواجد بجانبه 
يف اأيام��ه الأخرة لرحل عن احلياة بعد5 اأ�س��هر  

م��ن اعتقاله، ليبق��ى الأب داخ��ل زنزانته، يعي�ض 
احل�س��رة والأمل على فراق فلذة كب��ده دون اإلقاء 

النظرة الأخرة لوداعه.

غزة/ االستقالل: 
أكـــد النائب جمـــال الخضري رئيـــس اللجنة 
الشـــعبية لمواجهـــة الحصـــار أن  القـــرارات 
األممية الداعمة لحق الشـــعب الفلســـطيني 
فـــي تقرير المصيـــر والرافضة لالســـتيطان 
علـــى أهميتها في االعتـــراف الدولي بحقنا، 
إال أن رصيدها على أرض الواقع والتأثير على 

االحتالل معدومة.
وشـــدد الخضري في تصريـــح صحفي تلقت 
"االستقالل" نســـخة عنه على وجود عشرات 
لـــم يصاحبها  القـــرارات األمميـــة والدولية 
خطوات لتنفيذها، وما يزال االحتالل يوســـع 
االســـتيطان وضم القدس وجـــدار الفصـــل 
وحصار غزة وعشـــرات اإلجراءات واالعتداءات 
دون حـــراك أممـــي ملموس لمنعهـــا وتبقى 

القرارات حبرًا على ورق.

بالتحرك  الدولـــي  المجتمـــع  الخضـــري  وطالب 
بشـــكل واضح لترجمة التوصيات والقرارات الى 
خطوات عملية وفعلية تلزم االحتالل االسرائيلي 

بتنفيذها لتصبح ذات معنى حقيقي.
واســـتذكر الخضري قرار مجلس األمن الدولي 
رقـــم )2٣٣4( بتاريـــخ 23-12-2016 الـــذي 
حـــث على وقف االســـتيطان ووضـــع نهاية 
الضفـــة  فـــي  االســـرائيلية  للمســـتوطنات 
الغربيـــة والقدس الشـــرقية وعدم شـــرعية 
إقامة المســـتوطنات، لكن هذا القرار كغيره 
العشـــرات لم يجد صدى علـــى أرض الواقع، 
والتزام من االحتالل اإلســـرائيلي، ولم توجد 
جهـــود ُتبـــذل مـــن المجتمع الدولـــي إللزام 

االحتالل بذلك.
وقـــال : "ما حصل علـــى أرض الواقع معاكس 
تمامـــًا للقـــرار حيث تـــزداد المســـتوطنات 

وتتوســـع وتلتهـــم األراضي وجـــاء الموقف 
األمريكـــي الذي يقـــول إن المســـتوطنات ال 

تتناقض مع الشرعية الدولية".
وأضاف الخضري : "مهم جدًا الدعم واالسناد 
الدولـــي واســـتصدار القـــرارات، لكـــن يجب 
ان يكون عمـــال حثيثًا يدعم هـــذه القرارات 
فلســـطيني  ومتابعة تنفيذها مطالبًا بجهد 
وعربـــي وإســـالمي للتأثيـــر علـــى المجتمع 
الدولي لدور فاعل مؤثر على االحتالل لتنفيذ 
القـــرارات. ولفـــت الخضري إلـــى أن الوحدة 
الوطنية وانهاء االنقســـام وإنجـــاز مصالحة 
فلســـطينية حقيقيـــة، مهـــم جـــدًا لتقوية 
فـــي مواجهة هذه  الفلســـطيني  الموقـــف 
التحديات، وســـيكون الموقف الفلســـطيني 
أكثـــر إقناعا وتأثيرًا في حـــال توحدنا وعملنا 

كفريق واحد.

الوحيدي يطالب العالم بالتحرك 
إلنقاذ حياة األسير فؤاد الشوبكي

رام الله/ االستقالل: 
اســـتنكرت وزارة الســـياحة واآلثار في 
بيـــان لهـــا امـــس الجمعة، اســـتمرار 
قيـــام قـــوات االحتالل باالعتـــداء على 
موقـــع تلول أبو العاليـــق )قصر هيرود 

الشتوي( في أريحا.
وقالت الوزارة إن سلطة اآلثار اإلسرائيلية 
تقــــوم بأعمــــال حفريات غيــــر قانونية 
وتدخالت في مباني الموقع في سعيها 
لعمــــل حديقة في المكان، مشــــيرة إلى 

أن الموقع يقع فــــي معظم أجزائه تحت 
سيطرة االحتالل اإلسرائيلي الذي يمنع 
أي أعمال تطوير وتأهيــــل للموقع الذي 
يشــــكل أحد أكبــــر المواقع فــــي الفترة 

الرومانية.

الخضري يطالب المجتمع الدولي بالعمل على تنفيذ القرارات األممية

»وزارة السياحة« تستنكر اعتداء االحتالل على قصر »هيرود الشتوي« بأريحا
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الدعوى رقم 622 / 2018
يف الطلب رقم 2057 / 2019

المستدعون "المدعون"/ -1اتحاد مالكي عمارة حسنية الخالدي ويمثلهم رئيس االتحاد 
الســـيد/ محمد كامل أحمد قزعاط -2محمد نعيم حسين جميل حسنية -3جميل حسين 
جميل حســـنية -4بشير حسين جميل حسنية -5سراج حسين جميل حسنية -6مجدي 
حسين جميل حســـنية -7جميل محيسن محمود محيسن -8فايز محمود أحمد العرقان 
-9محمد كمال أحمد قزعاط -10جهاد محمد فالح الحسنات -11آالء عامر إبراهيم السماك 
-12أحمـــد محمود أحمد أبو الشـــيخ -13علي محمد يونس برغـــوث -14محمد جمال عبد 
الله الحوراني -15يحيى ســـعيد محمد عكور – جميعهم من غزة الصبرة عمارة حســـنية 

الخالدي بالقرب من مسجد المجمع اإلسالمي – وكيلهم/ حسن محمد الجبالي المحامي
المســـتدعى ضده "المدعـــي عليه الثاني" / -2 محمد عدنان إبراهيم األخشـــم بصفته 
الشـــخصية وبصفته أحد المالكين والمســـاهمين في شركة اكسلنس بيلدنج للتجارة 
العامة ذ.م.م والمسماة حاليًا دامستون للتجارة العامة والمقاوالت غزة الشاطئ البالخية

نوع الدعوى: تنفيذ التزامات تعاقدية – قيمة الدعوى تزيد عن مائة ألف دينار أردني
بما أن المدعيـــن قد أقاموا عليك دعوى يطالبونك فيها بمـــا يدعونه في الئحة دعواهم 
المرفقة نســـخة منها ومن ملحقاتها بهـــذه المذكرة، لذلك يقتضي عليك أن تحضر إلى 
هذه المحكمة للرد على دعواهم في يوم األربعاء الموافق 2020/1/29م الســـاعة الثامنة 
والنصـــف صباحًا. كما يقتضـــي عليك أن تودع لدى قلم هـــذه المحكمة ردك التحريري 
خالل خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة والئحة الدعوى المرفقة معها 
وأن ترســـل نســـخة إلى المدعى حســـب عنوانه وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن 

ذلك يجوز لوكيل المدعين أن يسير في دعواه حال غيابك. تحريرًا في 2019/12/19م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. عمار قنديل

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )608/ 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
توفيق رأفت توفيق الســـكني من ســـكان غزة هوية رقم 400787388 

بصفته وكيال عن: رأفت توفيق سليمان السكني 
بموجب وكالة رقم: 116 / 2017 الصادرة عن الصين

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 615 قسيمة 704 المدينة غزة الزيتون

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســـوف يتم البدء في إجراءات فتـــح 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�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

  الهاي/ االستقالل:                              
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعالن مكتب المدعية العامة 
للمحكمة الجنائية الدولية انتهاء مرحلة الدراســـة األولية للحالة 
في فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق 

في جرائم االحتالل قد تحققت.
وأكدت الـــوزارة أنها أخذت علمـــا بقرار مكتـــب المدعية العامة 
للمحكمـــة الجنائية الدولية، الطلب مـــن الدائرة التمهيدية في 
المحكمـــة إصدار قرار، بموجب المادة 19 )3( من ميثاق روما، للبت 

في اختصاصها اإلقليمي في فلسطين.
كما رحبـــت بهذا اإلعالن كخطوة للمضي قدمًا نحو فتح التحقيق 
الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في 
أرض فلســـطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس ســـنوات من بدء 

الدراسة األولية للحالة في فلسطين.
وأشـــارت وزارة الخارجية والمغتربين في هذا السياق إلى أن هذه 
الخطـــوة هي األولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ 

إعالنها بدء الدراسة األولية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير2015.
وتـــرى الخارجية أن هذه الخطوة إنما تعكس نية المدعية العامة 
بفتح التحقيق الجنائي للحالة في فلســـطين فور اختتام الدائرة 
التمهيدية لمداوالتها وصدور القرار اإليجابي بشأن اختصاصها 

االقليمي.
واعتبرت الوزارة أن من حق الشـــعب الفلسطيني المطالبة بكافة 
سبل االنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك 
اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظرًَا للضرورة الملحة وجسامة 

الوضع في فلسطين الذي ال يحتمل مزيدًا من التأخير.

وذكرت أنها ستشارك في اإلجراءات القضائية التي ستبدأ أمام 
المحكمة الجنائية الدولية للتأكيد على أن مسألة الوالية اإلقليمية 
هي مســـألة محســـومة بالفعل وبشـــكل واضح بموجب القانون 
الدولـــي، باإلضافة لموقفها الراســـخ أن مكتـــب المدعية العامة 
للمحكمـــة الجنائية الدولية يمتلك الواليـــة القضائية المطلوبة 
على أرض دولة فلســـطين نظرًا لكونها دولة طرفًا في ميثاق روما 
واستنادًا لقرار فلسطين بمنح المدعية العامة الوالية القضائية 
الالزمة للنظر في الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكب 

على أرضها.

وطالبـــت الخارجية بضـــرورة إصـــدار حكـــم عاجل مـــن الدائرة 
التمهيدية األولى، بما يتماشى مع اإلطار الزمني المحدد في دليل 
ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، األمر الذي ترى أنه سيتيح 
للمدعيـــة العامة المضي قدمًا في فتح التحقيق الجنائي دون أي 

تأخير إضافي.
ومن جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع 
المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات ، إن قرار مكتب المدعية 
العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الطلب من الدائرة التمهيدية فيها 
إصدار قرار للبت في اختصاصها اإلقليمي في فلســـطين، خطوة 

إيجابية ومشجعة تقّرب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في 
جرائم الحرب التي ارتكبت فيها.

وأضاف عريقات في بيان له، امس الجمعة، أن الخطوة من شأنها 
وضع حد إلفالت مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها 

وصوال إلى إحقاق العدالة.
وأوضـــح أن هذه الخطوة "تأكيـــد لموقفها حول وجود اختصاص 
قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات 
االحتالل اإلســـرائيلي بفلســـطين، وهي خطوة أخيـــرة نحو فتح 
التحقيق الجنائي، ورســـالة أمل ألبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة 
ممكن، وأن االنتصاف لضحايا االحتالل بات قريبا"، بحسب وكالة 
األنباء الرســـمية وأعرب عن أمله بأن تنهـــي الدائرة التمهيدية 
مشـــاوراتها، من أجل إنهاء الدراسة األولية، والتحرك فورًا بإجراء 
التحقيق، مشددا على أن أي تأخير يكلف شعبنا مزيدا من الدماء 

والجرائم المرتكبة بحقه يوميا.
وتعليقا علـــى ذلك، كتب رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو 
على حسابه في تويتر ردا على مدعية المحكمة الجنائية الدولية 

في الهاي: "يوم أسود للحقيقة والعدالة".
وكانـــت  المحكمة الجنائية الدولية، امـــس الجمعة، قالت " إنها 
تســـعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة 

والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضافـــت المدعي العـــام للجنايـــات الدولية فاتو بنســـودا، أن 
المحكمة ستفتح تحقيقا كامال في األراضي الفلسطينية، وتركز 
على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس 

الشرقية.

    وترحيب فلسطيني بالقرار 

الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق كامل بجرائم الحرب »اإلسرائيليةط 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تحقيق المحكمة الجنائية 

الدولية في األراضي الفلسطينية، يجعلها أداة سياسية مناهضة إلسرائيل.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، امس الجمعة، قالت: إنها تســـعى للتحقيق 
في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكد المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا، أن المحكمة ستفتح تحقيقًا كاماًل في األراضي 
الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

نتنياهو: تحقيق المحكمة الجنائية بجرائم الحرب 
يجعلها أداة سياسية مناهضة لـ »إسرائيل«

واشنطن/ االستقالل: 
اعتبر الســـيناتور الديمقراطي بيرني ســـاندرز أن السياسة األميركية يجب أال 

تكون مؤيدة إلسرائيل فحسب، بل مؤيدة للفلسطينيين أيضا.
 وكرر ســـاندرز في مناظـــرة ُعقدت في لوس أنجلوس، بين الُمتنافســـين على 
الترشح باســـم الحزب الديمقراطي األميركي، في انتخابات الرئاسة األميركية 
المقرر إجراؤها في العام 2020 المقبل، كرر وصفه رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
بنيامين نتنياهو بـ "العنصري"، في حين اتهم المرشح بيت بوتيجيج الرئيس 
األميركـــي الجمهوري دونالد ترامـــب، باتخاذ قرارات في السياســـة الخارجية 

للواليات المتحدة، للتدخل في السياسة اإلسرائيلية.
بدوره، ذكر نائب الرئيس السابق جو بايدن، صاحب أكثر الحظوظ بالترشح باسم 
الحزب الديمقراطي، أن بالده يجب أن تضغط على "إســـرائيل"، للتحرك صوب 
حل الدولتين، ولكنه أكد أنه يجب أال يتم فعل ذلك، عن طريق قطع المساعدات. 

ووصف بايدن ســـلوك نتنياهو بما يخص المســـتوطنات اإلسرائيلية بالضفة 
الغربية بـ "الفضيحة".  وســـتنطلق االنتخابات داخل الحزب الديمقراطي، بعد 

شهرين، وستنتهي في حزيران/ يونيو المقبل. 

نيويورك/ االستقالل: 
اعتمــــدت الجمعيــــة العامة لألمــــم المتحدة، 
وبأغلبية ســــاحقة، في ســــاعة متأخرة من ليل  
الخميس، مشروع قرار بعنوان »السيادة الدائمة 
للشعب الفلســــطيني في األرض الفلسطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشــــرقية، وللسكان 
العــــرب فــــي الجوالن الســــوري المحتــــل، على 

مواردهم الطبيعية«.
جاء مشــــروع القــــرار، بناء علــــى توصية اللجنة 
الثانية المعنية بالمسائل االقتصادية والمالية، 

بحسب ما جاء على موقع وكالة )وفا(.
وصوتت 160 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 

6 دول )أميــــركا، وإســــرائيل، وكنــــدا، ونيــــرو، 
وميكرونيزيا، وجزر مارشال( وامتنعت 15 دولة 

عن التصويت.
ويعيــــد القرار، التأكيد على الحقوق غير القابلة 
للتصرف للشعب الفلسطيني، وسكان الجوالن 
الســــوري المحتل، في مواردهم الطبيعية، بما 
فيها األرض والميــــاه، وموارد الطاقة، ويعترف 
بحقه في المطالبة بالتعويض، جراء اســــتغالل 
المــــوارد الطبيعيــــة، وإتالفهــــا أو ضياعها أو 
اســــتنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من 
األشكال، بســــبب التدابير غير القانونية التي 
تتخذها إســــرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، 

األرض  فــــي  اإلســــرائيليون  والمســــتوطنون 
الفلسطينية المحتلة.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم 
المتحدة، ريــــاض منصور: إن هــــذا التصويت، 
له معنى سياســــي خاص، يتمثــــل في إصرار 
المجتمــــع الدولــــي علــــى أن يمارس الشــــعب 
الفلســــطيني حقه في الســــيادة الدائمة على 
موارده الطبيعيــــة، ويؤكد مرة أخرى أن الجهود 
المكثفة التي قامت بها إســــرائيل، الســــلطة 
القائمة باالحتالل، مــــن أجل تغيير هذا الواقع 
وإقناع المجتمــــع الدولي بعكس ذلك، قد باءت 

بالفشل الذريع.

األمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرار 
سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية

مرشح للرئاسة األمريكية: نتنياهو 
عنصري ويجب أن نؤيد الفلسطينيين
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هناك مســـارات كثيرة تمضي بها القضية الفلسطينية, وكل مسار منها يحاول استقطاب 
التأييد الشعبي والرسمي له, واكتساب قوته من خالل حشد أكبر اجماع عليه, المسار االول 
هو المســـار الرسمي الذي تمثله السلطة الفلســـطينية والذي اسقط كل الخيارات ولم يبق 
اال خيار الســـالم فقط كخيار اســـتراتيجي ال بديل عنه, وان العمل يجب ان يبقى دائما في 
دائرة التســـوية فقط, وهذا يعتمد على العالقات الخارجية للســـلطة على المستوى العربي 
واالســـالمي والدولي, ويعتمد على العالقة التي تربطه »بإسرائيل« بما نصت عليه اتفاقيات 
التهدئة, وهذا المسارات تمضي به السلطة منذ اكثر من 25 عاما دون ان تحقق اية مكاسب 
للقضية الفلسطينية, بل ادى الى تراجع كبير في مستوى المطالب الفلسطينية التي تدنت 
الى مســـتويات اقل حتـــى مما منحه المجتمع الدولي من حقوق لصالح الفلســـطينيين, بل 
ان هذا المســـار انتهى الى اخطر معاناة يعاني منها الشـــعب الفلسطيني وهى االنقسام 
الداخلي الذي اوصل شـــعبنا الى اشد انواع المعاناة, بسبب العقوبات التي فرضتها السلطة 
على قطاع غزة, والتي تزامنت مع حصار اســـرائيلي محكم للقطاع, مما حول حياة الناس الى 

جحيم ال يطاق. 
والمســـار اآلخر هو المسار السياسي »المتعقل« والذي يبني سياساته على النظرة الواقعية 
السليمة, والنظر لوضعنا الداخلي واوضاع المجتمعات من حولنا, وقوة وقدرة وسطوة االحتالل 
الصهيوني, الذي يستطيع ان يتحكم في المسار السياسي المحيط بنا كيفما يشاء, وذلك 
بتأييد مطلق من االدارة االمريكية والكثير من دول العالم, وقوة اســـرائيل العســـكرية في 
المنطقة, وارهابها لكثير من الزعامات العربية والشرق اوسطية, لذلك يبحث هذا المسار عن 
حلول واقعية ومؤقتة للقضية الفلسطينية, ويؤمن بالمرحلية في التحرر من سطوة االحتالل, 
وقد عبر عنه الســـيد موســـى ابو مرزوق القيادي البارز في حركة حماس عندما قال اننا نؤمن 
بالمرحلية في عملنا النضالي للوصول الى الهدف المنشـــود, وهنا يجب ان نؤكد ان هناك 
مرحليـــة في التحرر عبر النضال الذي ال يؤدي الـــى تقديم تنازالت لالحتالل كما تحررت غزة 
مثال فهذا التحرر انتزعناه انتزاعا, ومرحلية في التحرر عبر مسارات التسوية الذي قدمنا خالله 
ثمنا باهظا لالحتالل تمثل في تنازل السلطة عن 78% من مساحة فلسطين التاريخية لصالح 

االحتالل الصهيوني باتفاقات موقعة واشرفت عليها جهات دولية.
المســـار الثالث هو مســـار المواجهة وادامـــة الصراع مع االحتالل الصهيونـــي, واحباط كل 
مخططاته واطماعه باستمرار حالة المواجهة مشتعلة معه كلما حانت الفرصة لذلك, خاصة 
ان هـــذا االحتالل لن يمنح الحقوق مجانا انما يجب ان تنتزع منـــه انتزاعا, فصراعنا مع هذا 
االحتالل صراع وجود وليس صراع حدود, ونحن نؤمن ان فلســـطين ال تتســـع لنا ولهم, وهم 
يؤمنون بذلك ايضا, واصحاب هذا المســـار يؤمنون بالتحرير المرحلي ايضا لكن دون تقديم 
تنازالت لالحتالل, ودون أي تســـوية معه, وهو تحرر ال يرتبط بثمن وغير مشـــروط, فمع كل 
تحرر مرحلي يجب ان يستمر النضال ويتعاظم وصوال الى تحرير فلسطين كاملة من نهرها 
الى بحرها, وهذا ما عبرت عنه حركة الجهاد االســـالمي بمواقفها السياسية ومعها فصائل 
فلســـطينية اخرى, وحماس شـــريك اساسي ورئيســـي في هذا المســـار, فمشاركتها في 
االنتخابات التشريعية والرئاسية رغم عدم تأييدنا لها ألنها تجرى تحت سقف اوسلو ومن 
افرازاتها, لكنها ال تعني انها تتنازل عن فلسطين التاريخية, او تسقط خياراتها العسكرية, 
فهي عبرت بوضوح عن رفضها ألوســـلو, وعدم التنازل عن شـــبر واحد من ارض فلســـطين 
التاريخية, وعدم التفريط في ســـالحها المقاوم الذي سيبقى مشرعا في وجه االحتالل, اننا 
ال زلنـــا في مرحلة تحرر وطني تتطلب تجنيد طاقاتنـــا وامكاناتنا لمواجهة االحتالل واحباط 
مخططاته, فال تنشغلوا عن االحتالل لحظة واحدة, فهذا يعني انكم ستكونون فريسة سهلة 

له يلوككم بأنيابه, فلنبحث عن صيغة مقبولة لتوحيد المسارات.        

توحيد مسارات 
رأي

أمد/ الشـــباب هم عمـــاد األمة والمجتمـــع والوطن، واألمل 
الواعـــد المعقـــودة عليـــه راية الرفعـــة والعـــزة والمجد، 
واألســـاس القـــوي المتين لألمم والشـــعوب فـــي بنائها 
وتقدمها العصري الحضاري. وال تقدم وال ازدهار وتطور، وال 
استنهاض للحضارة، دون االهتمام واالستفادة من قدرات 
الشـــباب وابداعاتهم الخالقة، ألن للشباب مواهب وطاقات 

متجددة تحتاج دائًما إلى الرعاية واالهتمام الستثمارها.
ولكـــي نبني جياًل جديًدا واعًيا منفتًحا مســـؤواًل نهضوًيا 
مســـتنيًرا، فعلينا واجب أن نربي أبناءنـــا تربية صحيحة 
.. تربيـــة خلقية صحيحة .. تربية علمية ســـليمة .. تربية 
اجتماعيـــة قويمة .. تربية دينيـــة خالصة .. تربية وطنية 
صادقـــة .. وتربية تقدمية ال تشـــوبها شـــائبة أمام هذا 
الجهل الكاســـح، وهـــذه األمة الكاســـحة، والالمباالة بكل 

فضيلـــة، وهذا الضياع المســـيطر علينـــا، اآلخذ بالعقول 
والقلـــوب مًعا، وأمام هذا العنف المستشـــري واالنحراف 

األخالقي واالنهيار القيمي.
إن النـــشء الجديد الصغيـــر، والجيل الصاعـــد هم رجال 
الغـــد، فإن تعـــودوا األخالق الحســـنة والخلـــق الصحيح، 
ونالوا قســـًطا من العلم الصحيح والقويـــم ما ينفعون به 
أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم كان أساًسا متيًنا لنهضة 
المســـتقبل، أما إن هجروا العلم وساروا في درب الضاللة، 
وغرقوا فـــي دياجير الظالم وحضيـــض الجهل والتخلف 
وانحطاط االخالق كانوا وباًء ووبااًل على انفســـهم واهلهم 

ومجتمعهم، فيكون االنهيار والسقوط عظيمًا.
فالتربية الحق هـــي روح الحياة، والعلـــم الصحيح النافع 
والســـليم دم الوطن، وبالعلم ونور المعرفة والتنور ترقى 

الشـــعوب واألمم. ولذلك وجـــب علينا جميًعـــا، وكل من 
موقعه، غـــرس القيم النبيلة في عقـــول ووجدان الصغار 
والشـــباب التي ترشـــدهم وتحثهم علـــى الخير والعطاء 
ونكـــران الذات وحـــب الوطـــن ومحبة االنســـان والعمل 

والتفاني من أجل رفعة الوطن والمجتمع.
أنني اوجه رســـالة إلى الشـــباب والجيـــل الصاعد، وأقول 
لهـــم : انتم نبراس الحيـــاة، وانتم النـــور واألمل، عليكم 
تعقد اآلمـــال، فارفعوا رايـــة العلم خفاقـــة. كفانا جهاًل 
وخمـــواًل وانحراًفـــا وعنًفـــا وتخلًفـــا وجاهلية فـــي القرن 
الواحد والعشـــرين. ما أحوج مجتمعكم وشعبكم ووطنكم 
وأمتكم لكم، أن تكونوا أبناء صالحين، مســـلحين بالثقافة 
التنويرية، متوجيـــن بتربية اجتماعيـــة ودينية وقيمية 

صحيحة سليمة.

كما انقســـم الفلســـطينيون حول اتفاق اوســـلو بين مؤيد 
ومتحفظ ومعارض فانهم ينقســـمون اليـــوم وتحديدا في 
االراضي الفلســـطينية المحتلة حول انضمام فلسطين الى 
اتفاقية ســـيداو)اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز 
ضد المـــرأة( التي اقرتها اللجنة العامـــة لألمم المتحدة عام 
١٩7٩،الى ثالثة اتجاهـــات: االول يؤيدها بال تحفظ والثاني 
يطالب بإدخـــال بعض التعديالت عليها لكي تنســـجم مع 
عاداتنـــا وتقاليدنا والثالث يرفضها بالمطلق ألنها تتعارض 

مع قيمنا الدينية وضوابطنا االخالقية.
مـــن حيث المبدأ فـــال اعتقد ان هنالك فلســـطينيا محترما 
يعـــارض اعطاء المرأة الفلســـطينية حقوقهـــا كاملة وغير 
منقوصة فهي نصف المجتمع وام الشـــهيد واخت االسير 
وشـــريكة الرجل في النضال والشـــهادة والســـجن ولكن 
المطالبة بتحريرهـــا بناء على الوصفات المشـــبوهة اياها 
اي مـــن خالل نقل تجارب الغرب ميكانيكيا الى مجتمعاتنا 
دون مراعاة لخصوصيات تلك المجتمعات، هو اســـتكمال 
لعملية التدمير الممنهج الذي تقوم بها اسرائيل وحماتها 
وداعموها إلفســـاد المرأة الفلســـطينية وبالتالي إلفســـاد 

المجتمع.
إن المطالبـــة بتحرير المـــرأة من الظلم و العـــادات والتقاليد 

الباليـــة ومن االســـتغالل الطبقي والتحرش الجنســـي ومن 
منظومة الفســـاد التي يعانـــي منها المجتمع هي مســـالة 

ضرورية وملحة وال تحتمل التأجيل.
ومـــع ذلك يخطئ من يعتقد بان تحرير المرأة الفلســـطينية 
مـــن الظلم الواقع عليهـــا يجب ان يتم بمعـــزل عن العملية 
النضالية الهادفة الـــى تحرير بالدنا ومجتمعنا من االحتالل 
فهـــذه يجب ان تكون مربوطة بتلـــك لكي تتكلل العمليتان 
بالنجـــاح. بمعنى آخـــر فإنها قد تطول ألنها ســـتحتاج الى 

ظروف موضوعية وذاتية لم تنضج بعد. 
ولكي تنضج تلـــك الظروف فانه يجـــب وضعها في اطارها 
الصحيح لتتداخل مع الهم الوطني بعيدا عن امالءات جهات 
التمويـــل الخارجية المشـــبوهة وامالءاتهـــا .. واذا كان من 
الصحيح القول على المســـتوى الفلسطيني ان هنالك قوى 
رجعية تعادي تحرر المرأة باسم الدين والدين منها براء فان 
هنالك اتجاهات تطرح هذه المسالة باسم الحداثة والتنوير 
والتقدميـــة تأثرا بالغـــرب والجمعيات التبشـــيرية وجهات 
التمويل الخارجية لصرف اهتمام الناس عن الشـــأن الوطني 
والقومي خدمة لالحتالل االســـرائيلي وذلك عبر االيحاء لهم 
باننا في مرحلة بناء دولـــة وبالتالي فال صوت يجب ان يعلوا 

على صوت تحرير المرأة مع احترامي الشديد لكل النساء .

وعلـــى هامـــش النقاش الدائر فـــي االراضي الفلســـطينية 
حول اتفاقية “ســـيداو “فإن االمر الذي ال شـــك فيه ان تلك 
االتفاقية تحتوي على عناصـــر ايجابية مثل رفع االضطهاد 
الواقـــع على المـــرأة في مختلف المجاالت ومنع اســـتغاللها 
اقتصاديا وجنســـيا ولكنها في نفس الوقـــت تحتوي على 
عناصر اخرى ال تصلح لمجتمعاتنا مثل شـــرعنة االنجاب من 
دون زواج واباحة المثلية الجنســـية وغيـــر ذلك من القضايا 
التي من شان تطبيقها عندنا ان يؤدي الى تفكيك مجتمعنا 
وتحويله الى نســـخة على النمط الغربي بكل ما يعنيه ذلك 
من تفســـخ وانحطاط قيمي واخالقي ونضالـــي. ان ما يجب 
اخذه من الغرب هو انجازاتـــه العلمية واالقتصادية الهائلة 
ونجاحاتـــه المبهرة في مجـــال العلـــوم والتكنولوجيا وغزو 
الفضـــاء وفي حقول الصناعة والزراعة ونبذ كل ما ال يصلح لنا 

تحت عناوين الحرية الشخصية وما شابه 
عود على بدء فان الكارثة الكبـــرى التي اوقعتنا بها اتفاقية 
اوســـلو انها ادخلت لوعي بعضنا وهمًا مفاده اننا في مرحلة 
بناء دولة فيما نحن على ارض الواقع ال زلنا تحت االحتالل ولم 
نحقق شـــيئا من اهداف مرحلة التحرر الوطني. وبالتالي فإن 
المطلوب هو تصحيح ذلـــك الخطأ الذي ما انفك يالحقنا من 

اوسلو الى سيداو.

الشباب عماد األمة وأمل المستقبل

استمرار االستهتار  من “أوسلو” إلى “سيداو” 

شاكر فريد حسن

محمد النوباني

أســـوأ الفاســـدين سياســـيًا هم الذين أفســـدهم المال ، وأســـوأ 
الفاســـدين ماليا هـــم السياســـيون الذين يســـتغلون مناصبهم 
التنظيمية أو الطائفية أو العشائرية لإلثراء السريع وغير المشروع .

وهـــذه هـــي حالـــة األنظمـــة فـــي كل البلـــدان وليـــس فقط في 
بالدنا العربية ، ونكتشـــف أن أســـرار الفســـاد في بلـــدان تتغنى 
بديموقراطيتهـــا ،وأنظمـــة المراقبة والمحاســـبة فيها تكتشـــف 
بالصدفـــة أحيانا وبالبحث والتدقيق من الغرمـــاء أحيانا ، وللتدليل 
على ذلك نعطي مثال حيا فـــي المجتمع الذي يدعي الديموقراطية 
والمحاســـبة ، ويصنف بلدان العالم وقادتها حسبما يريد من هذه 
الزاويـــة : الواليات المتحدة ، فبالصدفـــة تنبه رجل يتحلى بضمير 
حـــي الى خطورة المكالمة الهاتفية التـــي أجراها ترامب مع رئيس 
اوكرانيـــا محـــاوال اكراهـــه على فتح تحقيق بشـــأن منافســـه في 
االنتخابات من خالل ربط دفع المعونة العســـكرية المقررة ألوكرانيا 

بفتح هذا التحقيق .
ورغم األدلة وشـــهادات الشـــهود وبيان المدعي العـــام االوكراني 
رفض ترامب تسليم الشـــريط المسجل ، وأمر طاقم البيت األبيض 

والمســـؤولين فـــي وزاراته بعدم التعاون مع مجلـــس النواب وعدم 
تلبية دعواته ، رغم ذلك أعلن بعض األعضاء الديموقراطيين تغيير 
مواقفهم الـــى جانب الجمهوريين ، وأصر الجمهوريون في مجلس 
الشـــيوخ على خيانة القســـم الذي أقســـموه عندما دخلوا مجلس 
الشـــيوخ ، وهو الدفاع عن الدســـتور والنزاهة والخضـــوع للقانون 

وتطبيقاته .
ويســـير ترامب فـــي حملته دون مباالة معتمدا على الفســـاد العام 
فكريا ومسلكيا وعرفيا ، وهو الفساد الذي أنعشه ترامب وغذاه منذ 

أن شن حملته االنتخابية االولى ، رغم ذلك فإن المخفي أعظم !
جشع ترامب للمال ليس سرا ، فهو يقول ذلك علنا ويتغزل بالنفط 

وسيطرة اميركا على نفطنا
هل فكر أحد كيف يســـتفيد ترامب وعائلته الفاسدون من سيطرة 

القوات االميركية بالقوة على منابع نفط الدول االخرى ؟
الشـــك انها كما قال ترامب تتم من خالل شركات النفط االميركية، 
والتاريخ يســـجل أن حروبا شـــنت دفعت شـــركات نفط تكاليفها 
للســـيطرة على منابع نفط دول اخرى كحرب اميركا وبريطانيا ودول 

اوروبية على العراق ، ونتيجة لذلك تحتكر وتنهب هذه الشـــركات 
نفـــط العراق حتى اآلن معتمدة على نتائج الحرب وتبعاتها ، وعلى 
شـــراء ذمم قيادات سياســـية محلية تعمـــل لصالحها حتى تبقي 
األمور على حالها من االستغالل والنهب ، وتخلق هذه الحالة طبقة 
من العمالء الفاسدين الذين يبرزون كفاءة سياسيين وقادة أحزاب 
وتجمعات ، ويشـــترون بالمـــال مقاعدهم البرلمانيـــة ويتحكمون 

بتعيين رئيس العراق وبرلمانه ورئيس وزرائه .
المحتل الذي ينهب شـــعوبنا يصرف جزءًا من المال المنهوب على 
أناس لخلق صيغة سياسية وأحزاب تدين بالوالء لالحتالل ، وتبقي 
يده ممسكة برقاب الشعب وثروته ، وهنا تبرز العالقة الجدلية بين 

الفساد المالي والفساد السياسي .
وفي لبنان كشف التحرك الشـــعبي الفاسدين من زعماء الطوائف 
والعشـــائر واألحزاب اذ أفرزت العالقة الجدلية بين الفســـاد المالي 
والسياســـي حالـــة مميزة فـــي لبنـــان ، فمعظم زعماء السياســـة 
طائفيون وفاسدون ، ولذلك فان من يأتي للبرلمان من هذه األحزاب 
والتقسيمات فاسدون ويتحول الفساد المالي الموظف للفاسدين 

سياســـيا لنأخذ مثال ســـمير جعجع زعيم باســـم الطائفية وحزب 
القوات اللبنانية قام بدعم من اســـرائيل واميركا والوثائق موجودة، 
واآلن يتحـــول هذا “الحـــزب ونوابه ووزراؤه ” ، الـــى أداة بيد أعداء 
لبنان ضد المصلحة الوطنية اللبنانية ومع التطبيع والخضوع للعدو 
حتى أنهـــم ال يبالون بالحفاظ على ثروة لبنـــان المائية والنفطية ، 
ومـــن يدفع لهم ؟ هذا الموضوع هام ، ويتطلب المتابعة لكشـــف 

واظهار الحقائق .
الفســـاد المالي لـــدى هؤالء القـــادة االقطاعيين أدى الى الفســـاد 
السياســـي ، ومكنهم من ابقاء عفن الفســـاد المتراكم قائما وقادرا 
على الدفاع عن نفســـه في وجه الشـــعب وثواره ومقاومي األعداء ، 

وكذلك األمر في العراق وفلسطين ومصر وليبيا وغيرها .
ان مـــا يطهـــر مجتمعنا من هؤالء ، هو االبـــداع في خوض المعركة 
مهما كانـــت طويلة مع مصدر الفســـاد واالفســـاد : عدو النهوض 
العربي واالســـتقالل العربي والوحدة العربية والتحرر العربي وبناء 
المســـتقبل العربي … حرب بال هوادة على مركز الفســـاد واشنطن 

وتل ابيب والرياض ومن يتحالف معهم ويعمل لصالحهم .

بسام أبو شريفبين الفساد السياسي والفساد المالي عالقة جدلية تدمر الوطن
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غزة/ االستقالل:
أكد ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون أهمية 
تعزيـــز دور منظمـــات المجتمـــع المدني في 
حمايـــة الهوية الوطنيـــة، والمواطنة والقدرة 
على الصمود ومواجهة االحتالل اإلســـرائيلي 

والتحديات.
وحـــذر هؤالء مـــن خطـــورة تراجـــع التمويل 
وتضييـــق فضاء المجتمـــع المدني على واقع 
وقدرة  الفلســـطينية،  األهليـــة  المنظمـــات 

الشعب الفلسطيني على الصمود.
ودعوا إلى وقف كافـــة االنتهاكات للحق في 
تشكيل الجمعيات وضمان استقاللية عملها، 
والبحـــث عن مصـــادر تمويل دوليـــة وعربية 
ومحلية، خصوًصـــا في ظل تراجـــع التمويل 

الدولي بشكل كبير.
جاء ذلـــك خالل مؤتمر "حالة المجتمع المدني 
الفلسطيني.. عام 2019"، الذي نظمته شبكة 
المنظمات األهلية الفلسطينية، بالشراكة مع 
المساعدات الشعبية النرويجية، تحت عنوان 
"نحـــو مجتمع مدني أكثر صموًدا في مواجهة 

التحديات".
وأدان المشاركون في المؤتمر حملة التحريض 
االســـرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني 

الفلسطينية.
وشـــددوا على أهميـــة تعزيز قيـــم النزاهة 
والشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعية، 
فضاًل عن تطوير عالقة المنظمات األهلية مع 

حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وطالبوا بإصدار مرســـوم رئاسي يحدد موعد 
تنظيم االنتخابات التشـــريعية والرئاســـية، 
وتهيئة األجواء لتنظيمها بنزاهة وشـــفافية 
في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة 

القدس المحتلة.
وقال مدير الشبكة أمجد الشوا في كلمته: إن 
المؤتمر ُيعقد للمرة السادســـة على التوالي 

في ظـــل ظروف صعبة يعيشـــها الشـــعب 
الفلســـطيني تتمثـــل في تصاعـــد العدوان 
وتشديد الحصار ومحاولة االحتالل اإلسرائيلي 

ضرب كل حقوقه ومقومات صموده.
وشـــدد علـــى أن منظمات المجتمـــع المدني 
ســـتواصل الدفـــاع عـــن حقـــوق الشـــعب 
الفلســـطيني، وتعزيز صموده على الرغم من 

أنها تمر بمرحلة هي األسوأ في تاريخها.

بدورها، اعتبرت عضو الهيئة اإلدارية للشبكة 
هالة القيشـــاوي أن حالـــة المجتمع المدني 
تشـــهد تدهوًرا غير مسبوق في ظل عجز في 

التمويل يصل إلى أكثر من %60.
واستعرضت القيشـــاوي عدًدا من التحديات 
التـــي تواجههـــا المنظمات األهليـــة، وفي 
مقدمها االحتالل والحصار، وحمالت التحريض 
اإلسرائيلية ضدها، وتراجع التمويل، وشروط 

سياســـية تحاول بعض الجهات فرضها من 
دون جـــدوى، وتأثير الكوارث فـــي المنطقة، 
والقيود نتيجـــة االنقســـام، والواقع الصعب 

للقطاع الخاص.
من ناحيته، أشاد مدير البرامج عمر المجدالوي 
في كلمة المســـاعدات الشـــعبية النرويجية 

بالشراكة الممتدة مع الشبكة.
وأشـــار إلـــى أن المســـاعدات الشـــعبية 
النرويجية تعمل مع تســـعة شـــركاء من 
منظمات أهلية فلســـطينية، الفًتا إلى أنه 
منذ بدء عمل مكتب المساعدات الشعبية 
النرويجيـــة عـــام 1996 تـــم الوصول إلى 
عشـــرات آالف المنتفعين من المهمشين 

والنساء والشباب وغيرهم.
مـــن جهته، قـــال مدير عمليـــات "أونروا" في 
قطـــاع غزة ماتياس شـــماِلي إن "أكثر ما يثير 
استغرابه منذ بدء عمله قبل عامين في قطاع 
غزة هو القوة والمرونـــة والقدرة على الصمود 

لدى الشعب الفلسطيني".
وأضـــاف أن وجود مجتمع مدني حيوي وفعال 
في فلسطين يثير دهشته، داعًيا إلى الشراكة 

بين "أونروا" ومنظمات المجتمع المدني.
وطالب شـــماِلي بتنسيق رســـائل التضامن 
لصالـــح "أونـــروا" والمنظمـــات األهلية إلعالء 
الصوت لصالح الشـــعب الفلسطيني، مشيًرا 
إلى التحديات التي تواجهها الوكالة، وخاصة 

على صعيد التمويل.

غزة: تحذير من خطورة تراجع التمويل وتضييق فضاء المجتمع المدني

نابلس/ االستقالل:
نظمت بلدية نابلس فـــي قاعة مركزها الثقافي 
»حمـــدي منكـــو« لقـــاء اقتصاديا حـــول آفاق 
العالقات الصينية - الفلســـطينية، تحدث فيه 
الباحث الدكتور رويد أبو عمشة، بحضور عدد من 

المدعوين والمهتمين.
وأشـــار أبو عمشـــة الـــى أن جمهوريـــة الصين 
الشـــعبية كانت أول دولة غيـــر عربية تعترف 
بمنظمة التحريـــر الفلســـطينية اعترافًا كاماًل 
كممثل شـــرعي ووحيد للشـــعب الفلسطيني، 
حصاناتهـــا  بكيـــن  فـــي  مكتبهـــا  ومنحـــت 
األجنبية،  للســـفارات  الممنوحة  الدبلوماســـية 
وقبل ذلك اســـتقبلت الصين القائدين ياســـر 
عرفات وخليل الوزير بدعوة من الحزب الشيوعي 
الصيني عام 1964 معلنة اعترافها بحركة »فتح« 

ونضالها الثوري.
واشـــار إلى تأكيد الصين في كل مناســـبة على 
أن حل القضية الفلســـطينية يأتـــي من خالل 

المفاوضـــات كطريق وحيد لحل الصـــراع، وأنه 
يجـــب إقامة الدولـــة الفلســـطينية على حدود 

.1967
وأشـــار الى أنه اثناء لقاء الرئيس محمود عباس 
بالرئيس الصيني )شـــي جين بينج( عام 2017 
طرحت الصين خطتها لحل القضية الفلسطينية 
والتـــي تؤكد علـــى قيام دولة فلســـطينية وأن 
المفاوضات هي الســـبيل لذلـــك. وتقر الصين 
بالتخوفات األمنية لدى »إسرائيل« إزاء قيام دولة 
فلســـطينية، ومع ذلك فهي تدعو »إســـرائيل« 

لوقف انشطتها االستيطانية.
وتطـــرق ابو عمشـــة الـــى العالقـــات الصينية 
االســـرائيلية، موضحـــا ان هـــذه العالقـــات قد 
تنامت بشـــكل كبير فـــي الســـنوات الماضية، 
حيث ســـعت اسرائيل الى االستفادة من تنويع 
وتوســـيع عالقاتهـــا السياســـية واالقتصادية 
مـــع إحدى الدول الكبرى، ومع أســـرع اقتصادات 
العالم نموًا؛ بينما تسعى الصين لالستفادة من 

التكنولوجيا اإلسرائيلية، غير أن إسرائيل ال تريد 
لهذه العالقات أن تتسبب بأضرار على عالقتها 
االستراتيجية مع الواليات المتحدة، والتي تبرز 
خطوطها الحمراء كمحدد رئيسي لهذه العالقة، 
أما الصيـــن فترغب بعالقات نشـــطة ولكن في 
»الظل«، وال تنعكس سلبًا على عالقاتها العربية 
واإلســـالمية، حيث الســـوق الهائـــل لتجارتها 
الخارجية، كما تحافظ على موقفها التقليدي من 

القضية الفلسطينية.
وأوضـــح أن الصيـــن تعتبـــر اســـرائيل جهـــة 
تســـاعدها على تحفيز االبتكار المحلي والبحث 
والتطوير. كما تنظر اليها اسرائيل كمصدر لسد 
حاجاتها األمنية والعســـكرية، والعبًا سياســـيًا 

مهمًا في الشرق األوسط، ال يمكن تجاوزه.
ودعـــا ابو عمشـــة الـــى الحفاظ علـــى العالقات 
الفلسطينية – الصينية، والعمل على تعزيزها 
لما لها من اهمية بالغة، سيما وانها تتكيء على 

ماض وأسس ثابتة.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع معدل التضخم السنوي بالمغرب 0.4 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وقالت المندوبة الســـامية للتخطيط )الهيئة الرســـمية المكلفة باإلحصـــاء( في بيان، الجمعة، 
حصلت األناضول على نسخة منه، إن صعود التضخم يرجع الرتفاع أثمان المواد الغذائية ب 0.6 

بالمائة واستقرار المواد غير الغذائية.
وعلى أســـاس شهري، ســـجل معدل التضخم ارتفاعا بمقدار 0.4 بالمئة خالل الشهر الماضي، 
مقارنة بالشـــهر السابق عليه. ونتج االرتفاع الشهري، عن تزايد أسعار المواد الغذائية 1 بالمئة 

واستقرار أسعار المواد غير الغذائية .
وفي وقت ســـابق من العام الجاري، توقع البنك المركزي المغربي تراجع معدل التضخم إلى 0.8 

بالمئة في 2019، قبل أن يصعد إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.9 بالمئة في 2018.
ومؤخـــرا، قال صنـــدوق النقد الدولـــي إن أداء االقتصاد المغربي ما يزال ســـليما، على الرغم من 

التقلبات في إنتاج الحبوب وضعف النمو في الشركاء التجاريين والمخاطر الخارجية المرتفعة.
ويتوقع الصندوق أن يســـجل اقتصاد المغرب معدل نمو 2.8 بالمئة في 2019، مقابل توقعات 

الحكومة بنمو نسبته 2.9 بالمئة.
وقدر الصندوق تباطؤ التضخم بالمغرب إلى 0.4 بالمئة في 2019.

لقاء اقتصادي في نابلس حول العالقات الفلسطينية – الصينية المغرب: صعود التضخم 
السنوي 0.4 بالمئة في نوفمبر

االستقالل/ وكاالت:
وافقت الحكومة اليابانية ، الجمعة، على مشروع موازنة 
العـــام المالـــي المقبل بقيمة قياســـية تبلغ 102.66 
تريليون يـــن )938 مليار دوالر(، وســـط تزايد اإلنفاق 
على الضمان االجتماعي مما يزيد المخاوف من أن البالد 

ستظل تواجه مشكلة في تحقيق االنضباط المالي.
ويبدأ العام المالي باليابان في أبريل حتى نهاية مارس 

من العام التالي.
وقدرت اليابان موازنة العام المالي الجاري 2020/2019 

بقيمة 101.46 تريليون ين )920 مليار دوالر(.

وقالـــت وكالـــة األنبـــاء اليابانية الجمعة، إن مشـــروع 
الموازنة المقرر تقديمه إلى البرلمان الشـــهر المقبل، 
يتضمـــن زيـــادة النفقـــات الدفاعية بهـــدف تعزيز 
القـــدرات الدفاعية في مجاالت جديـــدة مثل الفضاء 

والفضاء اإللكتروني.
وتزيد قيمة اإلنفاق في مشروع الموازنة اليابانية للعام 
المالي المقبل عن 100 تريليون ين للعام الثاني على 
التوالي لتضخم تكاليف الرعاية الطبية والمعاشـــات 
التقاعديـــة والتكاليـــف االجتماعية األخـــرى، حيث 
ستعمل الحكومة على توسيع نطاق التعليم المجاني.

وقال وزير المالية الياباني تارو آسو في مؤتمر صحفي 
بعد مجلس الوزراء »تهـــدف الموازنة إلى تحقيق كل 
مـــن االنتعاش االقتصادي واالنضباط المالي من خالل 
تحسين الضمان االجتماعي من خالل زيادة اإليرادات 
عبـــر زيادة ضريبة االســـتهالك مـــن 8 بالمئة إلى 10 

بالمئة في أكتوبر الماضي«.
ويتضمن مشـــروع الموازنة الذي ســـتقدمه الحكومة 
اليابانيـــة إلى البرلمان في الشـــهر المقبـــل، 79.31 
تريليون يـــن ياباني ) 725 مليـــار دوالر( لإلنفاق على 
السياسات، بما في ذلك النفقات الدفاعية المرتفعة، 

و 23.35 تريليـــون ين ) 213 مليار دوالر( في تكاليف 
خدمة الدين.

وتعتزم اليابان خفض إصدار السندات الجديدة للعام 
العاشـــر على التوالـــي، حيث تخطط إلصـــدار أدوات 
ديون بقيمة 32.56 تريليون يـــن ) 297 مليار دوالر(، 

بانخفاض 104.3 مليار ين عن العام المالي السابق.
وتأتي هذه الخطوة لتحســـين الوضـــع المالي لليابان، 
كونها األســـوأ بين البلدان المتقدمة الرئيســـية التي 
يزيد الدين العام فيها عن ضعف حجم الناتج المحلي 

اإلجمالي، وفق وكالة » كيودو« اليابانية.

بقيمة 938 مليار دوالر

اليابان:  الموافقة على مشروع موازنة قياسية للعام المالي المقبل 
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االستقالل/ وكاالت:
دعا المرجع الشــــيعي األعلى في العراق علي 
السيســــتاني، الجمعة، إلى إجراء انتخابات 
مبكــــرة، لـ"نــــزع فتيل األزمــــة وتجنب البالد 

الفوضى واالقتتال الداخلي".
جاء ذلك في بيان تاله ممثل السيســــتاني، 
عبد المهدي الكربالئي خالل خطبة الجمعة 

بكربالء.
وقال السيســــتاني في خطبته "أقرب الطرق 
وأسلمها للخروج من األزمة الراهنة وتفادي 
الذهــــاب الــــى المجهــــول، أو الفوضــــى، أو 
االقتتــــال الداخلي، هو الرجوع الى الشــــعب 

بإجراء انتخابات مبكرة".
وأضاف أنه ينبغي تشــــريع قانون منصف 
لالنتخابات، وتشــــكيل مفوضية مســــتقلة 
إلجرائهــــا، ووضع آليــــة مراقبــــة فاعلة على 
جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة 

بالعملية االنتخابية.
وأشــــار إلى الخالفــــات بين الكتــــل النيابية 
بشــــأن بعض بنود مشروع قانون االنتخابات 

البرلمانية والتي تحول دون تشريعه.
وشــــدد على "ضرورة اإلسراع في إقرار قانون 
االنتخابات وأن يكون منســــجمًا مع تطلعات 
الناخبيــــن، يقّربهم مــــن ممثليهم، ويرعى 

حرمــــة أصواتهــــم وال يســــمح بااللتفــــاف 
عليها".

وحذر السيســــتاني بالقول، إّن "إقرار قانون 
ال يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز 

األزمة الحالية".
وحث على التنافس فــــي االنتخابات بعيدًا 

عن "االنتمــــاءات المناطقية أو العشــــائرية 
أو المذهبية للمرشــــحين بــــل بالنظر الى ما 

يتصفون به من كفاءة ومؤهالت".
وبشــــأن الحكومة المرتقبة التي ســــتخلف 
حكومة عادل عبد المهدي، عبر السيستاني 
عن أمله بـ"أال يتأخر طوياًل تشكيل الحكومة 

الجديدة، التي ال بد من أن تكون حكومة غير 
جدلية".

وأوضــــح أنــــه علــــى الحكومة الجديــــدة أن 
الراهنة،  المرحلة  الســــتحقاقات  تستجيب 
وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة 
األوضاع، وإجراء االنتخابات القادمة في أجواء 

مطمئنة بعيدة عن التدخالت الخارجية".
كما عبر السيســــتاني عن قلقه من استمرار 
تعــــرض النشــــطاء فــــي االحتجاجــــات إلى 

االغتيال والتهديد والخطف.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي 
على االســــتقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول 
الجاري، ويصرون على رحيل ومحاســــبة كل 
النخبة السياســــية المتهمة بالفساد وهدر 
أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام 

صدام حسين عام 2003.
ويشــــهد العــــراق احتجاجات شــــعبية غير 
مســــبوقة منذ مطلع تشــــرين األول/أكتوبر 
الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت 496 
قتيــــاًل وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء 
لألناضول استناًدا إلى أرقام مفوضية حقوق 

اإلنسان )رسمية( ومصادر طبية وأمنية.
والغالبيــــة العظمــــى من الضحايــــا هم من 
المحتجيــــن، وســــقطوا، وفــــق المتظاهرين 
وتقارير حقوقية دوليــــة، في مواجهات مع 
قوات األمن ومســــلحين من فصائل "الحشد 
الشــــعبي" لهم صالت مع إيــــران، المرتبطة 
بعالقــــات وثيقــــة مــــع األحزاب الشــــيعية 
الحاكمة في بغداد. لكن "الحشــــد الشعبي" 

ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

العراق: السيستاني يدعو إلى انتخابات مبكرة لتجنب »االقتتال الداخلي«

االستقالل/ وكاالت:
أنيجريت  األلمانية  الدفــــاع  وزيرة  أعلنت 
كرامب-كارنباور، الجمعــــة، في برلين أنه 
مــــن المقــــرر أن يتولى عشــــرة حاخامات 
الخدمة في الجيش األلماني خالل األشهر 
المقبلة كخطــــوة مبدئية لتقديم الرعاية 
الروحية للجنــــود والجنديات اليهود في 

المستقبل.
ووقعــــت الوزيرة اليوم اتفاقا رســــميا مع 
لليهود في  المركــــزي  المجلــــس  رئيس 
ألمانيا، يوزيف شوستر، حول هذا الشأن. 
ويتعيــــن أن يوافــــق البرلمــــان األلماني 
)بوندســــتاج( علــــى هذا االتفــــاق حتى 

يصبح نافذا.
وتحدث شوســــتر عن »يوم تاريخي« في 

العالقة بين اليهود والجيش األلماني.
وذكر شوســــتر أنه منذ أن تم اســــتبعاد 
تجنيــــد اليهود فــــي الجيش مــــع تولي 
الزعيــــم النازي أدولف هتلــــر الحكم عام 
1933، لــــم يعد هنــــاك حاخامات داخل 
الجيش األلمانــــي، مضيفا أنه حتى عقب 
عام 1945انفصلــــت العالقة بين اليهود 
والجيش األلماني، مشــــيرا فــــي المقابل 
إلى أن الجالية اليهودية تنظر اليوم إلى 
الجيش األلماني على أنه جزء بديهي من 

الديمقراطية.
وتحدثت كرامــــب- كارنباور عــــن »تاريخ 
انقطاع« بين الجيــــش األلماني واليهود، 
واصفة إدماج حاخامات في الجيش على 
أنه عالمة على تنوع الجيش، مشــــيرة إلى 

أن الجيش صار بيتا لليهود اآلن على غرار 
ألمانيا.

وسيكون مقر الحاخامات العسكريين في 
التخصصي  اإلشــــراف  وسيتولى  برلين. 
علــــى الحاخامــــات المجلــــس المركــــزي 
الخدمي  بينما سيكون اإلشراف  لليهود، 

من اختصاص الجيش.
تجدر اإلشــــارة إلى أن الجيش األلماني ال 
يسجل االنتماء الديني لجنوده. وبحسب 
التقديرات، فإن هناك نحو 300 يهودي 
و3 آالف مســــلم و94 ألف مســــيحي في 

صفوف الجيش األلماني.
وهناك محادثات جارية حول توفير رعاية 
روحية للجنــــود المســــلمين، إال أن تنوع 

المذاهب يمثل عقبة في هذا السبيل.

االستقالل/ وكاالت:
كلف الرئيس اللبناني ميشـــال عون وزير التعليم السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما 

نال 69 صوتا في االستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس الخميس.
وقـــال دياب -في كلمة متلفزة مســـاء الخميس عقب تكليفه بتشـــكيل الحكومة- إنـــه يدعو اللبنانيين 
في كل الســـاحات والمناطق ألن يكونوا شركاء في إطالق "ورشـــة اإلنقاذ" وتعهد بأن يعمل جاهدا على 

تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن بالتشاور مع القوى السياسية والحراك الشعبي.
ووصف نفســـه بأنه مستقل، وقال إن ذلك سيسمح لكل األطراف بأن تكون ممثلة في الحكومة. ورأى أن 

"االنتفاضة" في البالد أعادت تصويب الحياة السياسية و"أشعر أنها تمثلني".
وصرح رئيس الوزراء المكلف بأنه سيبدأ إجراء استشارات تشكيل الحكومة اليوم السبت.

وتسلم دياب كتاب التكليف في قصر بعبدا الرئاسي حيث التقى بالرئيس عون، ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري.

وجاء ذلك بعدما أنهى عون االستشـــارات النيابية الملزمة التي دارت على مدى اليوم من أجل تســـمية 
رئيس للحكومة، والتي نال فيها دياب 69 صوتا من مجموع نواب البرلمان البالغ عددهم 128 نائبا.

برلين: حاخامات يهود في الجيش األلماني قريبًا

االستقالل/ وكاالت:
دعـــا الرئيس اإليراني حســـن روحانـــي اليابان ودوال 
أخرى إلى بذل جهود نحـــو الحفاظ على اتفاق نووي 

تاريخي، تم إبرامه عام 2015.
جاءت تصريحـــات روحاني خالل محادثات أجراها مع 
رئيس الوزراء الياباني، شيزو آبي في طوكيو، الجمعة.

وجـــدد روحاني، الـــذي أصبح أول زعيـــم إيراني يزور 
اليابان منذ 19 عاما، إدانته للواليات المتحدة بســـبب 

االنسحاب من االتفاق النووي العام الماضي.
وقـــال الرئيـــس اإليراني، خـــالل محادثاتـــه مع آبي 
في أعقاب وصولـــه إلى اليابان "االتفـــاق النووي هو 
اتفـــاق مهم للغاية إليران. لهذا الســـبب ندين بقوة 
االنســـحاب األحادي الجانب وغير المنطقي للواليات 

المتحدة".
ويتوقع رئيس الوزراء اليابانـــي من إيران "االضطالع 
بدور بناء لتحقيق ســـالم واســـتقرار فـــي المنطقة 

وتنفيذ االتفاق النووي بشكل كامل".
وكان الرئيـــس اإليراني حســـن روحاني قد وصل إلى 
طوكيو الجمعة، وسط توترات بين واشنطن وطهران 

بشأن اتفاق نووي تاريخي.
وقالـــت وزارة الخارجية اليابانية فـــي بيان إن اليابان 
"تبـــذل جهـــودا دبلوماســـية، بالتعاون مـــع الدول 
المعنيـــة بما في ذلك الواليـــات المتحدة وإيران، من 
أجل تخفيف التوترات واســـتقرار الوضع في الشرق 
األوســـط". وذكرت وكالـــة "بلومبرج" لألنبـــاء الجمعة 
أن الزعيـــم الياباني من المتوقـــع أن يعرب عن قلقه 
بشأن وقف إيران التزامها لالتفاق النووي. وسيوضح 
أيضا الخطط اليابانية إلرسال وحدة من قوات الدفاع 
الذاتي، التي ستشمل سفينة إلى الشرق األوسط في 
بعثة لجمع المعلومات االســـتخباراتية، حسب وزارة 

الخارجية اليابانية.
وانســـحبت الواليـــات المتحـــدة العـــام الماضي من 
االتفـــاق النووي الدولي لعام 2015 مع إيران وفرضت 
سلســـلة من العقوبـــات الصارمة الراميـــة إلى إصابة 

االقتصاد اإليراني بالشلل.
وتتمتع اليابان بعالقات ودية مع إيران، والتي لطالما 
اعتمدت عليها طوكيو في واردات النفط حتى أنهت 
واشـــنطن االعفاءات الممنوحة لمشتري النفط الخام 

اإليراني من العقوبات.
يوافق هذا العام الذكرى الـ 90 للعالقات الدبلوماسية 

بين البلدين.
وفـــي حزيران/يونيو الماضي أصبح آبـــي أول رئيس 
وزراء ياباني يـــزور إيران منذ 41 عاًمـــا للقاء روحاني 

وزعيم الثورة اإليرانية علي خامنئي بشكل منفصل.
وتعتـــزم حكومة آبي إرســـال البحريـــة اليابانية إلى 
الشرق األوســـط، رغم أنه من غير المتوقع أن تشارك 
فـــي تحالف تقوده الواليات المتحـــدة لضمان األمن 
البحري فـــي مضيق هرمز، حســـبما ذكرت وســـائل 

اإلعالم المحلية.
ونقلت وكالة انباء كيودو اليابانية عن مسودة الخطة 
أن المهمة التي تســـتغرق عامًا واحدًا معدة من أجل 
تعزيز قدرات جمع المعلومات البحرية والمساعدة في 

ضمان المالحة اآلمنة للسفن.
وتأتـــي زيارة روحانـــي بعد حوالي شـــهر من اندالع 
احتجاجات في إيران بعد إعالن الحكومة رفع أســـعار 
الوقـــود وخفض حصـــة الوقود المدعم وســـط أزمة 

اقتصادية عميقة نتجت عن العقوبات األمريكية.

تكليف حسان دياب 
بتشكيل الحكومة اللبنانية

القاهرة االستقالل: 
أعلنـــت وزارة الموارد المائية المصرية، أنه ســـيتم عقد اجتماع جديد 
لمفاوضـــات ســـد النهضـــة، اليوم الســـبت، وذلك على مـــدار يومين 

بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وسيشارك في االجتماع، وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول 
الثالث )مصر والســـودان وإثيوبيا(، وبمشـــاركة ممثلـــي وزارة الخزانة 
األميركية، والبنك الدولي، الستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء 

والتشغيل لسد النهضة.
ويأتـــي عقد االجتماع فـــي ضوء مخرجات اجتمـــاع وزراء خارجية مصر 
والسودان وإثيوبيا في العاصمة األميركية واشنطن، في السادس من 
نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانـــة األميركية وحضور رئيس البنك 

الدولي.
جـــاء ذلك فـــي ضوء االتفاق على عقـــد 4 اجتماعات فنيـــة، يتخللهم 
اجتماعان بالواليات المتحدة، لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.

ومن المقرر أن يســـتكمل االجتماع المقبل، النقاشات بشأن قواعد ملء 
وتشغيل سد النهضة

الخرطوم تستضيف اجتماعًا الرئيس اإليراني يدعو العالم للمساعدة في إنقاذ االتفاق النووي
جديدًا لمفاوضات »سد النهضة«
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غزة/ محمد العقاد:
تفتتح منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة 
الممتازة اليوم السبت بلقاء وحيد يجمع بين اتحاد بيت 
حانون واتحاد خانيونس »الطواحين« على ملعب بيت 
حانون، وتستكمل المنافسات غدًا األحد بثالثة لقاءات 

وتختتم يوم االثنين بلقاءين.
اتحاد بيت حانون تعادل الجولة الماضية مع الشجاعية 
ورفـــع رصيده إلـــى 17 نقطة فـــي المركـــز الخامس، 
وســـيدخل اللقاء أمـــام اتحاد خانيونـــس وعينه على 
الثالث نقـــاط وال بديل عـــن ذلك الن تقـــارب النقاط 
بين جميـــع الفرق متقارب خصوصـــًا فرق المنتصف 

والمؤخرة.
كتيبة الحوانيــــن أمام مباراة مهمة وقوية ســــتحدد 
معالم كثيرة في الجدول والفوز يعني تأمين نفسه، 
وتضيــــق الخناق على فرق المقدمــــة واقتحام المربع 

الذهبي.
أما فريق »الطواحيـــن« يدخل اللقاء وفي جعبتهم 12 
نقطة في المركز التاسع وتعادل في الجولة الماضية، 
فالخطر يداهمه وتقـــارب النقاط كبير بينه وبين فرق 
القاع، فال بد أن يحقق الفوز كي يبتعد قلياًل عن شـــبح 

الهبوط.
كتيبـــة الطواحين أمام اختبار صعـــب اليوم فال بد من 
التركيز والقتـــال في الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية 
ترضي جمهـــور الفريق العريـــض، ألن وضعه صعب 
للغاية في ظل المنافسة الشرســـة والصراع بين فرق 
القاع للهروب من شـــبح الهبوط، ويعلم جيًدا االتحاد 
أن الفوز ســـيكون بمثابة دفعة وانطالقه نحو تصحيح 

المسار ألنه ســـيقابل خصمًا قويًا جدًا على أرضه وبين 
جمهوره اليوم.

ت�ضيق وتعزيز وهروب 
ويوم األحد ســـتقام ثالثـــة مباريات ســـيلتقي فريق 
خدمات الشاطئ »البحرية« صاحب المركز الثالث برصيد 
21 نقطة متســـاوي مع الشجاعية وبفارق األهداف، مع 
األهلي الغـــزي متذيل الترتيب برصيـــد6 نقاط على 
ملعب الـــدرة )عقوبة على األول(، فالبحرية يطمح للفوز 
لتضييق الخناق على المتصدر ومواصلة المنافسة على 

اللقـــب، أما األهلي فمصيره مجهـــول ومهمته صعبة 
للغاية.

أما علـــى ملعب فلســـطين، فســـيلتقي المتصدر 
خدمات رفـــح برصيد 26 نقطة مع الصداقة صاحب 
المركـــز الرابع برصيد17 نقطـــة، فاألخضر الرفحي 
يسعى بكل قوة وسيحاول لتحقيق الفوز لمواصلة 
حملة الدفـــاع عن لقبـــه ويغرد وحيـــًدا بالصدارة، 
بينما الصداقة يعلم قوة الخدمات ولكن ســـيقاتل 
للخروج بنتيجة إيجابية وتضييق الخناق واشتعال 

المنافسة بين فرق المربع الذهبي.
أمـــا اللقـــاء الثالث فسيســـتقبل شـــباب خانيونس 
»النشامى« الذي يحتل المركز الثامن برصيد 15 نقطة، 
فريق غزة الرياضـــي »العميد« الذي يمكث في المركز 
الحادي عشر وقبل األخير برصيد 11 نقطة على استاد 
خانيونس، فالنشـــامى في خطر فســـيحاول تحسين 
مركـــزه ويحقق الفوز ألن أي نتيجة غير ســـتكون غير 
مقبولـــة ، أما العميد فهو أيًضـــا في خطر ويعاني من 
شبح الهبوط ويريد تحقيق الفوز لتجميع أكبر عدد من 

النقاط للهروب والنجاة من الهبوط.
وفي ختام الجولة يوم االثنين، سيلتقي فريق الهالل 
»الغـــزالن« صاحب المركز الســـادس برصيد 16 نقطة 
فريق شـــباب رفح »الزعيم« الذي يحتل المركز العاشر 
برصيد11 نقطة على ملعب فلسطين، فريق »الغزالن« 
يريـــد تحقيق الفوز وتأمين نفســـه أكثر وزيادة فارق 
النقـــاط بينه وبين فرق القـــاع والمنتصف، أما الزعيم 
فيعاني األمرين فوضعه صعب لذلك ال بديل عن الفوز 
فهذه المباراة التي تمثل له حياة أو موتًا بسبب زحمة 

القاع والصراع القوي بين جميع الفرق.
أمـــا شـــباب جباليـــا »الثوار« صاحـــب المركز الســـابع 
برصيد15 نقطة ســـيقابل فريق الشجاعية »المنطار« 
برصيد 21 نقطة على ملعب بيت الهيا، فالمنطار يطمح 
للمنافسة على اللقب وتضييق الخناق على المتصدر، 
بينمـــا الثوار يعلم قوة الشـــجاعية وطموحه ولكن هو 
األخر يحتـــاج لالنتصار وتحقيق نتيجـــة إيجابية ألن 
وضعه في الجدول يزداد سوءًا فيريد التأمين والهروب 

من زحمه القاع والمكوث في منطقة دافئة.

لقاءات مشتعلة تشهدها منافسات الجولة الــ13 من دوري الدرجة الممتازة

الدوحة/ االستقالل:
يسدل الســـتار اليوم الســـبت، على فعاليات واحدة 
من أكثر النســـخ إثارة في تاريـــخ بطولة كأس العالم 
لألندية، عندما يلتقي ليفربول اإلنجليزي مع فالمنجو 
البرازيلي، عند الســـاعة السابعة والنصف على إستاد 

خليفة الدولي بالدوحة.
وتعود المواجهة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية في 
نهائي مونديال األندية، بعدما حرم العين اإلماراتي 
فريق ريفر بليت األرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية في 

العام الماضي، من بلوغ النهائي.
واســـتهل ليفربول مســـيرته في البطولة، بفوز مثير 
ودرامي على مونتيري المكسيكي في مباراة كشفت 
بعض الســـلبيات، لكنها أكدت أيضا أن ليفربول هو 
الفريق األكثر اكتماال في الصفوف واألكثر ترشـــيحا 

للفوز باللقب في النسخة الحالية.
لكن المبـــاراة النهائيـــة اليوم تختلـــف بالتأكيد عن 

ســـابقتها، وهو مـــا قد يدفع كلوب بإشـــراك قوته الضاربـــة منذ البداية 
واالعتماد على خط الهجوم الناري المؤلف من صالح وماني وفيرمينو منذ 

البداية.

وقد يفقد ليفربول، جهود بعض نجومه األساسيين، حيث تحوم الشكوك 
حـــول مشـــاركة المدافـــع فيرجيل فان دايـــك أفضل مدافع فـــي العالم 

وجورجينهو فينالدوم.
في المقابل، استهل فالمنجو مسيرته في البطولة بفوز ثمين على الهالل 

الســـعودي بطل آســـيا 3-1، حيث قلـــب الفريق تأخره 
بهدف نظيف في الشـــوط األول إلـــى فوز بثالثية في 

الشوط الثاني.
ولم يظهر فالمنجو خالل الشوط األول بالمستوى الذي 
يؤهله للتأهل إلى النهائي، لكن مديره الفني البرتغالي 
جورجي جيســـوس أطلق العنان لالعبيـــه الموهوبين 
مثل رافينيا وبرونو هنريكي وجورجيان دي أراســـكايتا 
ليستغلوا مهاراتهم الفردية لصالح الفريق في الشوط 

الثاني.
ولهذا ينتظر أن يشهد إستاد خليفة الدولي، مواجهة 
من العيـــار الثقيل بيـــن فريقين يمتلـــك كل منهما 

أسلحته وأدواته القادرة على حسم اللقاء.
ورغم الترشيحات القوية التي تصب في صالح ليفربول، 
أكد فالمنجـــو خالل مباراة الهالل، أنـــه يمتلك األنياب 
الهجومية والقدرات الفنية والمهارية التي يمكنه من 

خاللها التحدي مع الريدز.
ويقف التاريخ في صف ليفربول بصفته بطل أوروبا، حيث أحكم بطل أوروبا 
قبضته على لقب مونديال األندية خالل األعوام الستة الماضية، ويتطلع 

ليفربول إلى الحفاظ على هذا السجل.

لندن/ االستقالل:
كشف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور 
جديد بشأن مصير الفرنسي بول بوجبا 
العب وســـط مانشســـتر يونايتد، خالل 

الموسم الحالي.
ووفًقا لصحيفة »ميـــرور«، فإن العبي 
يونايتـــد  مانشســـتر  ومســـئولي 
مقتنعـــون تماًما بأن بول بوجبا لعب 
بقميص  بالفعـــل  األخيرة  مباراتـــه 

الشياطين الحمر.
ولم يشـــارك بول بوجبا في أي مباراة مع 

مانشســـتر يونايتد منذ 30 ســـبتمبر/
أيلول الماضي، بسبب إصابة في القدم.

وأشـــارت الصحيفة إلى أنه كان متوقًعا 
عودة بول بوجبا للمشاركة في المباريات 
هذا األســـبوع، لكـــن معاناته من مرض 

غامض تسببت في تأخر عودته.
أولـــي جونار  النرويجي  المـــدرب  ويعد 
سولسكاير، هو الوحيد في الفريق الذي 
ال يزال يرى أن بـــول بوجبا ضمن كتيبة 

الفريق هذا الموسم.
وشـــددت »ميـــرور« على أن بـــول بوجبا 

ُيصمم على الرحيل في الشهر المقبل، 
وأن ريال مدريد هو من يقود السباق على 

ضمه حتى اآلن.
وأوضحت الصحيفـــة أن أي فريق يريد 
التعاقد مـــع بول بوجبا، يجـــب عليه أن 
يدفع لمانشســـتر يونايتد ما يقرب من 

150 مليون جنيه إسترليني.
يذكر أن بول بوجبا صرح لوسائل اإلعالم 
خـــالل الصيف الماضـــي، أنه يرغب في 
خوض تحديـــات جديدة، لكـــن النادي 

اإلنجليزي تمسك باستمراره.

قصة بوجبا ومانشستر يونايتد على وشك النهاية

طمــوح ليفربـــول يصطــدم بمواهــب فالمنجــو
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غزة/ االستقالل: 
أطلعـــت بلدية غزة وزيـــر الحكم المحلي 
م. مجـــدي الصالـــح، على مصنـــع إعادة 
فـــرز وتدوير النفايـــات الصلبـــة، وآلية 
الرئيس، وكميته  النفايـــات  عمل مكب 
االستيعابية وعملية تطويره وتحسينه، 
واحتياجات البلدية المستقبلية في هذا 

الجانب.
وكان في اســـتقبال الوزيـــر الصالح في 
نائـــب رئيس  الفـــرز والتدوير  مصنـــع 
البلديـــة م. أحمـــد أبـــو راس، ومدير عام 
الصحة والبيئة في البلدية م. عبد الرحيم 
أبو القمبـــز، والمدير التنفيذي لشـــركة 

أكنان تك د. محمد أبو هيبة، وآخرون.

ورافق الوزير في جولته مدير عام صندوق 
د.  المحلية  الهيئـــات  وإقـــراض  تطوير 
توفيق البـــدري، ومديـــر مكتب غزة في 

الصندوق م. معتز محيسن.
وأبدى الوزير إعجابه بعمل المصنع وآلية 
عمله، ودعا إلى االستثمار في عملية فرز 

النفايات وتوعية الجماهير بأهميتها.

بمدينـــة خانيونس بإصابة عدد من المواطنيـــن بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطـــاط  بينهـــم امرأة أصيبـــت في عينهـــا، بمخيم العودة بخزاعة شـــرق 

خانيونس جنوب القطاع.
كما أصيب فتى بالرصاص المطاطي في مخيم العودة شرقي مدينة غزة.

ودعت الهيئة الوطنية لمســـيرات العودة وكســـر الحصار ألوسع مشاركة في 
هذه الجمعة داخل مخيمات العودة الخمسة.

ويواصل أبناء شـــعبنا المشاركة في مسيرات العودة كل جمعة، للمطالبة في 
حقهم العادل بالعودة إلى الديار المحتلة، ومطلبهم اإلنساني بفك الحصار.

في المقابل، تقمع قوات االحتالل المتظاهرين في مسيرات العودة، بالرصاص 
الحي والمعدني والغاز المســـيل لدموع وبشكل مباشـــر ومتعمد، ما أدى إلى 

ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، رغم سلمية المسيرة.
ُيشـــار إلى أن الهيئة الوطنيـــة العليا دعت إلى مســـيرات العودة بتاريخ 30 
مارس 2018، داخل خيم العودة شـــرقي محافظات القطاع، للمطالبة في كسر 

الحصار والعودة إلى البلدات المحتلة من قبل االحتالل.

قلقيلية / االستقالل: 
أصيب عشـــرات المواطنين بحـــاالت اختناق، امس 
الجمعة، جـــراء اعتداء قوات االحتالل اإلســـرائيلي 
على المشـــاركين في مسيرة كفر قدوم األسبوعية، 
المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية 

المغلق منذ 16 عاما.

وأفادت مصادر محلية، بـــأن جنود االحتالل اعتدوا 
على المشاركين في المسيرة بعد انطالقها مباشرة، 
وأطلقوا وابال من الرصاص الحي والمعدني المغلف 
بالمطاط، وعشـــرات قنابل الغاز المســـيل للدموع، 
ما أدى إلصابة العشـــرات باالختناق جرى عالجهم 

ميدانيا في مركز إسعاف القرية.

وهتف المشـــاركون في المســـيرة ضـــد االحتالل 
وقطعان المستوطنين الذين صعدوا من جرائمهم 
بشـــكل كبير في مختلف أنحـــاء الضفة والقدس، 
وكان آخرهـــا إحراق ســـيارات المواطنيـــن وكتابة 
شـــعارات عنصرية معادية للعرب في قرية فرعتا 

المجاورة.

االحتالل يقمع مسيرة كفر قدوم األسبوعية

قلقيلية/ االستقالل: 
حـــرق مســـتوطنون فجـــر  أمـــس الجمعـــة مركبتيـــن 
فلســـطينيتين في قرية فرعتا شـــرق محافظة قلقيلية 
شـــمال الضفة الغربية المحتلة وخطوا شعارات عنصرية 

على منازل المواطنين.
وذكر رئيس مجلس قـــروي فرعتا عبد المنعم شـــناعة لوكالة 
األنباء الرســـمية )وفا(  أمس أن أهالي القريـــة أفاقوا فجًرا على 
النيران وهي تلتهم مركبتين تعودان للمواطنين ســـاهر عبد 

الرحيم سليم، وثائر رائد عبد الرحيم من القرية.
ولفت شـــناعة إلى أن هذه ليســـت المرة األولـــى التي يهاجم 
فيها المستوطنون القرية، ويخطون الشعارات العنصرية على 
الجدران، بهدف تضييق الخناق على أهالي القرية والسعي الى 

تهجيرهم.
وصعد المستوطنون مؤخرا من هجماتهم بحق الفلسطينيين 
وممتلكاتهـــم في الضفة الغربية، حيث أتلفـــوا وأعطبوا خالل 
األسابيع الماضية مئات السيارات والمركبات الفلسطينية في 

قرى وبلدات مختلفة.

مستوطنون يحرقون 
مركبتين ويخطون شعارات 

عنصرية شرق قلقيلية

غزة/ االستقالل: 
الحقت زوارق االحتالل اإلســـرائيلي صبـــاح امس الجمعة، مراكب 

الصيادين، مقابل بحر شمال قطاع غزة.
وأفادت مصـــادر محليـــة، أّن زوارق االحتالل الحربيـــة، فتحت نيران 
اسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين العاملة قبالة غرب منطقة 

الواحة، على بعد 3 اميال. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

زوارق االحتالل تالحق مراكب 
الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

جنيف/ االستقالل: 
لحقـــوق  األورومتوســـطي  المرصـــد  رحـــب 
اإلنســـان، أمـــس، بإعـــالن المدعيـــة العامة 
للمحكمـــة الجنائيـــة الدولية فاتو بنســـودا 
االنتهاء من الدراســـة التمهيدية في الوضع 
في فلسطين، واستنتاجها بأن كل متطلبات 
فتح تحقيق رســـمي مســـتوفاة، وطلبها من 
الدائـــرة التمهيدية فـــي المحكمة البت في 
الواليـــة اإلقليميـــة للمحكمة فـــي األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وقال المرصـــد األورومتوســـطي الذي يتخذ 
مـــن جنيف مقًرا له، إن قـــرار المدعية العامة 
للمحكمـــة الجنائيـــة خطـــوة إيجابيـــة في 

يتبعه فتح  أن  ويجـــب  الصحيـــح،  االتجـــاه 
تحقيق رسمي في انتهاكات "إسرائيل" ضد 

المدنيين الفلسطينيين بأسرع وقت. 
األورومتوســـطي،  المرصد  رئيـــس  وصرح 
رامي عبـــده، أنه على الرغـــم من الترحيب 
بقرار المدعيـــة العامة للمحكمة الجنائية، 
فإننـــا "نحـــث الدائـــرة التمهيديـــة في 
المحكمة الجنائية على اإلسراع في عملية 
التشـــاور في هـــذا الطلب حتى يتســـنى 
للمدعية العامة فتـــح تحقيق في الجرائم 
المنصـــوص عليها في ميثاق روما دون أي 

تأخير إضافي".
واكد عبـــده على ضرورة عدم خضوع المدعية 

العامة للمحكمة الجنائية ألي عمليات ضغوط 
سياسية بهدف حرف سير التحقيق، أو أية 
محاوالت ترهيب لها ولفريقها، مشـــددا على 

أهمية المضي في خطواتها القانونية.
ولتعزيز سير الدفع بفتح التحقيق وضمان 
نجاحـــه، دعا عبـــده كافة األطـــراف ذات 
العالقة والضحايا وذويهم إلى االستعداد 
والدالئل  وإفاداتهم  شهاداتهم  لتقديم 
المتوفرة لديهم لمساعدة مكتب المدعية 
العامـــة وفريقها في عمليـــات التحقيق 

المتوقعة.
وشـــدد على أن واليـــة المحكمـــة الجنائية 
القانونية على األراضي الفلسطينية المحتلة 

أمر ثابـــت بموجب انضمام دولة فلســـطين 
لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة 

هذه الوالية منذ قرابة الخمسة أعوام.
وأضـــاف المرصـــد األورومتوســـطي لحقوق 
اإلنســـان أن "إســـرائيل" ارتكبت انتهاكات 
مـــن الممكن أن ترقى لجرائـــم حرب وجرائم 
ضد اإلنســـانية، وأنه في الوقت الذي يمكن 
للســـلطات اإلسرائيلية أن تســـتمر باإلفالت 
من العقاب، فـــإن المحكمة الجنائية الدولية 
تمتلك الوالية لوقف هذا النهج وتوفير الحد 

األدنى من العدالة للضحايا.
وأضاف أن إنصاف الضحايا من الفلسطينيين 
جراء عقود طويلة من االحتالل اإلسرائيلي وما 

تضمنه مـــن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات 
جســـيمة لحقوق اإلنســـان بموجب القوانين 
والمواثيـــق الدولية يقع بالدرجة األساســـية 

على عاتق المحكمة الجنائية.
وختم المرصد األورومتوسطي بضرورة اتخاذ 
كافـــة اإلجـــراءات إلحالـــة المتورطين– بمن 
اإلســـرائيليين-  والجنـــود  القـــادة  فيهـــم 
الذيـــن ارتكبـــوا انتهاكات ضـــد المدنيين 
الفلســـطينيين إلى المحاكـــم المختصة بما 
فيهـــا محاكم الدول األطـــراف في اتفاقيات 
جنيـــف، وفق مبـــدأ االختصـــاص العالمي، 
والمحكمـــة الجنائية الدوليـــة وضمان عدم 

إفالتهم من العقاب.

األورومتوسطي يدعو الضحايا  الفلسطينيين لمساعدة المدعية العامة للجنائية في تحقيقاتها

الخليل/ االستقالل: 
أدى آالف المواطنين، صالة فجر، أمس الجمعة، 
في الحرم اإلبراهيمي بالخليل، وذلك مع تواصل 
الدعوات لالســــتمرار بالمشــــاركة بأعداد كبيرة 

للوقوف ضد تهويد المدينة.
وتهــــدف الدعــــوات الســــتقطاب المواطنين 
للصالة في الحرم اإلبراهيمي في جميع األوقات، 
وخاصة صالة الفجر، للوقوف ضد تهويد مدينة 

الخليل، واالقتحامات المستمرة لها.
وامتــــأ المســــجد بالمصليــــن، الذيــــن رددوا 
التكبيــــرات واألهازيــــج الدينية قبــــل الصالة 

وبعدها.
ومنذ عام 1994 قسم االحتالل الحرم اإلبراهيمي 
إلى قســــمين، قسم خاص بالمســــلمين، وثان 
باليهود، إثر قيام مســــتوطن يهودي بقتل 29 
فلســــطينًيا أثناء تأديتهم صالة الفجر في 25 

فبراير من العام ذاته.
وعقب الصالة ألقى القيادي في الحركة الشيخ 
خضر عدنان كلمة أمام المصلين قال فيها: باسم 
كل أسير في ســــجون االحتالل ومحرر ومبعد ، 
وباسم شــــعبنا المهجر في الشــــتات ، وباسم 
أهلنــــا المحاصرين في قطاع غــــزة المحرومين 

والممنوعين مــــن الوصول إلينــــا ومن الوصول 
للمســــجد األقصى وللمسجد االبراهيمي. نؤكد 

أن الخليل عصية على التهويد واالستيطان.
وشــــدد القيــــادي عدنــــان علــــى أن المســــجد 
االبراهيمي لنا.. القــــدس لنا.. الخليل كلها لنا.. 

والمغتصبون إلى زوال وال ديمومة للمحتل.
وأوضح عدنان قائال جئنــــا واالمل يحدونا بوعد 
الله تعالى لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين 
وااللم يحضر في كل زاوية وطريق في وللحرم...

لن ننســــى مجزرة المســــجد  االبراهيمي. وردد 
المصلون هتافات للقدس وفلسطين.

اآلالف يؤدون صالة الفجر في »اإلبراهيمي« رفضًا للتهويد

بلدية غزة تطلع وزير الحكم المحلي على مصنع فرز وتدوير النفايات

�إ�صابات بقمع 
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املواطن نظام منى  من نابل�ش ميتهن تنجيد الفر�ش العربي منذ 24 عامًا     )وفا(

لندن/ االستقالل: 
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، واقعة طريفة، حيث واجهت سيدة موقًفا 
غريًبا من نوعه لدرجة أنه يكاد ال ُيصدق، حيث اكتشفت وجود »ثعلب« مختبئًا 
داخل خزانة غرفة نومها، بعد أن تمكن من التســـلل بشكل ما إلى شقتها، على 

الرغم من أنها توجد في الطابق الثاني.
وأصيبت هذه الســـيدة »كلودي دابكوفيتش« بالذعر ولم تكن تدري ما يتوجب 
عليها فعله في البداية بعد أن وجدت الثعلب مختبئًا بين أغراضها داخل خزانة 
مالبسها بشـــقتها في ضاحية »داجنهام«، شرق العاصمة البريطانية »لندن«، 

وذلك في وقت سابق من األسبوع الجاري.
وأفادت الصحيفة، أن عضًوا في جمعية لحماية الحيوانات، وُيدعى »ميتشـــل 
سميث«، تمكن من اإلمساك بالثعلب وإخراجه من الشقة، ومن ثم إطالقه بعيًدا 

عن المنطقة السكنية.
ونقلت »ديلي ميل« عن »ســـميث« قوله إنـــه كان من الصعب رؤية الثعلب في 
البداية، خاصة وأنه كان مختبًئا في الجزء الخلفي من خزانة المالبس خلف بعض 

الحقائب.
وتابع أنه يعتقد أن الثعلب قد دخل إلى المبنى الســـكني في األساس هرًبا من 
األمطار، وانتهى به الحال بشـــكل ما في الطابق الثاني للمبنى وفي هذه الشقة 
تحديًدا، لكن لحسن الحظ فإن مالكتها لم تتعرض لألذى جراء ما حدث، وانتهى 

األمر بسالم.

ثعلب يتسلل إلى شقة 
ويختبئ في أغرب مكان

ميشغان/ االستقالل: 
بعد أكثر من خمســـة عقود، اكتشف األمريكي 
بول فرونشاك أنه ليس االبن الحقيقي لوالديه، 
ليعاد التحقيق في جريمة هزت مشاعر األبوين.

فـــي أبريل من العـــام 1964، اختطفت ممرضة 
مزيفـــة في مستشـــفى مايكل ريـــس بمدينة 

شيكاغو رضيعًا لم يتجاوز عمره يومًا واحدًا.
حضـــرت المرأة التي ارتـــدت زي ممرضة لغرفة 
الوالدة لتبلغ األبوين تشيستر ودورا فرونشاك 
بأنها ستأخذ الطفل لرؤية الطبيب لكنها لم تعد 

مرة أخرى.
مكتـــب التحقيقـــات الفدرالـــي )أف بـــي آي( 

والشـــرطة المحلية فتحا تحقيقا استمر عامين 
في جريمـــة اختطاف، حتى تـــم إغالق الملف 
في عام 1966 عندمـــا تم العثور على طفل في 
نيوجيرســـي تنطبـــق عليه مواصفـــات الطفل 

المخطوف.
لكن لم يكـــن هناك أي دليـــل قاطع على صلة 
القرابة، فلم تكن تقنية الحمض النووي متوفرة 

في ذلك الوقت.
وفي 2012، أجرى "بول" المفترض هذا االختبار 
ليكتشف أنهما ليســـا أبواه البيولوجيين وقال 
فـــي مقابلة عـــام 2014: "األهم مـــن ذلك: هل 
الطفـــل الحقيقي على قيد الحيـــاة؟"، وأضاف: 

"وإذا كان األمر كذلك، هل يمكننا العثور عليه؟ 
هل يمكننا لم شمله بأمي وأبي؟".

 WGN ومؤخرا، كشف تحقيق صحفي لتلفزيون
في شـــيكاغو أن بول الحقيقي الـــذي يبلغ من 
العمـــر اآلن 55 عاما يعيـــش في منطقة ريفية 
بواليـــة ميشـــغان، وأوضح الرجـــل الذي رفض 
اإلفصاح عن هويته أن عمالء مكتب "آف بي آي" 

اتصلوا به.
وقال متحدث باســـم المكتب إنه تم إعادة فتح 
الملـــف "منذ عدة ســـنوات والتحقيـــق ال يزال 
مستمرا لجمع كل الخيوط"، لكنه لم يؤكد بشكل 

قاطع أن هذا الشخص هو بول الحقيقي.

فينا/ االستقالل: 
أصدرت محكمة العدل األوروبية حكما، الخميس، بأنه يمكن الحصول على تعويض من أي شركة 
طيران في حال سقطت قهوة ساخنة على راكب حتى إن لم تكن أي عوامل طيران هي المتسببة 
فـــي ذلك. وقالت المحكمة إن مثـــل هذه اإلصابات ليس بالضـــرورة أن تكون على صلة بعوامل 

مرتبطة بعوامل السفر جوا لكي تشكل أسبابا لتعويض الراكب.
جاء الحكم في قضية نمســـاوية طلبت فيها راكبة تعويضا ماليا بعد سقوط قهوة والدها عليها 
خالل رحلة طيران. وزعمت شـــركة طيران نيكي النمســـاوية المدعى عليها أنها مسؤولة فقط إذا 
حدث ذلك بسبب عوامل مرتبطة بالطيران. بينما قالت المحكمة األوروبية، في بيان: »ليس بالضرورة 
أن يكون مثل هذا الحادث مرتبطا بالطيران.« وال تزال محكمة نمساوية ستقرر مصير طلب الفتاة.

بعد 55 عامًا.. يكتشف أنه ليس ابن أبويه تعويض من تسقط
 عليه قهوة في الطائرة

ميامي/ االستقالل: 
اشتعلت النيران في يخت المطرب األمريكي 
»مارك أنتوني« البالغة قيمته 7 ماليين دوالر، 

قبل انقالبه في ميناء ميامي مساء  األربعاء.
كشفت فرق إنقاذ مدينة ميامي على »تويتر« 
عن فيديو للحريق الذي استجابوا له في ميناء 
ميامـــي، والذي ُيظهر حريًقا هائاًل في اليخت 

الذي يبلغ طوله حوالي 40 متًرا.
البريطانية،  وفًقـــا لصحيفة »ديلـــي ميـــل« 
اشتعلت النيران في اليخت الفاخر في مرسى 
»آيالنـــد جاردنز« قبـــل أن يســـتجيب طاقم 

الطوارئ في الساعة 7.30 مساًء.
وتظهـــر الصـــور اشـــتعال النار، فيمـــا يبدو 
اليخت  الخارجـــي والعلوي مـــن  كالجزئيـــن 

وانتشار الحريق نحو السقف، بينما يتصاعد 
الدخان الداكن بقوة.

وقـــال كابتـــن قـــوات اإلطفـــاء فـــي ميامي 
»أغناشـــوس كارول« إن الوضـــع كان ال يـــزال 
محموًما حتى بعد أن بدأت فرق اإلطفاء في رش 
المياه على الحريق، وإنهم اضطروا الستخدام 

مراكب اإلطفاء أيضا الحتواء النيران.
وعلى الرغم من قـــوة الحريق وانقالب اليخت، 
أصبـــح الوضع تحت الســـيطرة فـــي غضون 
ســـاعتين بعد وصول أكثر مـــن 45 من قوات 

اإلطفاء، ويذكر أنه لم ُيسفر عن إصابات.
ولم يكن أنتوني على متن اليخت عندما 
اندلع الحريق، ولكن تمكن 6 أو 7 من أفراد 
الطاقم الذين كانوا على متنه من الهروب 

من الحريق بأمان.
تعرض اليخت المســـمى »أنديامـــو« ألضرار 
بالغـــة جـــراء الحريق وانقلب فـــي الماء، األمر 
الذي يرجح دمـــاره بالكامل، ولم تتضح نقطة 
بداية الحريق أو ســـببه بعد، ومازال األمر قيد 
التحقيق. وأشار موقع »TMZ« في تقرير له إلى 
أن قيمـــة اليخت الفخم تبلغ حوالي 7 ماليين 
دوالر، ويتميز بمساحة داخلية واسعة مثالية 

الستضافة األصدقاء.
ويتضمن اليخـــت البالغ طوله حوالي 40 متًرا، 
5 مقصورات تتســـع لـ 12 شـــخًصا ويحتوي 
على كافة وسائل الراحة، بما في ذلك منطقة 
مخصصة للشـــواء، وتلفزيون يلتقط القنوات 

الفضائية، وخدمة الواي فاي، وجاكوزي.

كاليفورنيا/ االستقالل: 
لقـــي عريس مصرعـــه، في واقعة صادمة بعد أن تحول حفل الزفاف إلى ســـاحة قتال في والية 

كاليفورنيا بالواليات المتحدة.
وفي التفاصيل أن العريس توفي بعد ساعات من حفل الزفاف متأثرًا بجراحه، وذلك بعد أن قام 

شخصان بتحويل الحفل إلى ساحة قتال، باستخدام »عصا بيسبول«.
وبحســـب تصريحات الشـــرطة األمريكية، فقد تعرض العريس لضرب مبرح في الرأس من قبل 

شقيقين، حضرا الحفل بدون دعوات.
وقد عثر على العريس مصابًا بإصابات بالغة في الفناء الخلفي لمنزل العروســـين، حيث تم نقله 

إلى المركز الطبي، لكنه توفي متأثرًا بجراحه.
وكان الشـــقيقان المتهمان قد حضرا بـــدون دعوات لحضور الحفل، حيث تم مواجهتهما بترك 
الحفل، فتظاهرا بالخروج، وعادا حاملْين لعصا البيســـبول، وحّوال الحفل لساحة قتال، أسفر عنه 

وفاة العريس.

حفل زفاف يتحّول إلى ساحة 7  مالييــن دوالر تغــرق فــي المــاء!
حرب.. ومصرع العريس

ميشيغان/ االستقالل: 
عاش زوجان في مدينة جيكسون بوالية ميشيغان 
األمريكية 70 ســـنة وتوفيا في نفس اليوم بفارق 
20 دقيقـــة فقط علـــى ســـريرين متجاورين في 

المستشفى.
ويفيـــد موقع صحيفـــة The Sun، بأن ليز وفريدا 

أوســـتين تعرفا ببعضهما في المدرسة، وفي عام 
1949 تزوجا. وكان ليـــز يخدم في القوات الجوية 
األمريكية خـــالل أيام الحرب الكورية، ومن ثم في 
الشـــرطة بوالية ميشـــيغان. ومن هواياته العمل 
في البيت والحديقة وجمع كل ما يتعلق بالممثل 
الشهير جون وين. أما الزوجة فكانت تعمل خالل 

ســـنوات طويلة مديرة في شركة برايل للتنظيف 
الجاف وكانـــت تجمع كتب الطبخ، وفقا لروســـيا 

اليوم.
وتقول ابنتهما ســـاندين، إن والديها كانا يحبان 
قضاء إجازتهما على الساحل والصعود إلى منارات 

إرشاد السفن في والية ميشيغان.

وقد احتفل الزوجان بالذكرى الســـبعين لزفافهما 
في شهر نوفمبر الماضي، وتشير حفيدتهما ليا 
ســـميث، إلى أنهما كانا دائما معا، ولم يتشـــاجرا 
إال مرة واحـــدة، عندما قرر ليـــز االنضمام للخدمة 
العســـكرية في فترة الحـــرب الكوريـــة، دون أن 
يخبرهـــا. ويقول ابنهما مايـــكل، لقد نقل والداي 

وهمـــا بعمر 90 ســـنة، إلى المستشـــفى يوم 6 
ديســـمبر الجاري وفي اليوم التالـــي توفيا بفارق 
20 دقيقـــة فقـــط. ويضيـــف »حتـــى وفاتهما 
كانت رومانســـية« وجرت مراسم الدفن في والية 
ميشيغان يوم 17 ديسمبر 2019. تاركين ولدين 

وأربعة أحفاد وثمانية أبناء أحفاد.

عاشــا معــًا 70 سنــة وتوفيــا بفــارق 20 دقيقــة


