
رام الله/ االستقالل: 
يواصل األسير أحمد زهران إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاًجا 
عل���ى اعتقاله اإلداري بدون تهمة أو محاكمة عادلة وبوضٍع صحّي 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة )يسرائيل هيوم( اإلسرائيلية: إن وحدة البحث 
والتطوير في جيش االحتالل طورت حوامة تكتيكية صغيرة 

أطلقت عليها اسم »سكايلورد«.
وأوضح���ت الصحيف���ة، أن الحديث يدور ع���ن حوامة صغيرة 
للغاية س���يحملها جنود جيش االحتالل في ميدان المعركة 

في أوقات الحروب وفي مهام األمن الجاري االعتيادية.

 وجاء ذلك التطوير بعد عام كامل من العمل المش���ترك بين 
فرع الطائرات غير المأهولة في وحدة التطوير التابعة لجيش 
االحتالل مع شركة أكستاند في هذا المشروع الذي تم إطالق 

عليه اسم مشروع »فروجكت إيكس«.
 يشار إلى أنه ستدخل الحوامة الجديدة قريبًا في حيز الخدمة 
العملياتية في جيش االحتالل، حيث س���يتم توزيعها على 

جنود رأس الحربة العاملين في الوحدات المقاتلة الخاصة.

جيش االحتالل ُيطور حوامة 
سيحملها جنوده في المعركة

2019.. العام األسوأ في 
تاريخ قطاع الصيد بغزة

غزة/ االستقالل: 
أصيب عدٌد من المتظاهرين، مساء أمس الجمعة، 
بالرصاص المعدني المغل���ف بالمطاط واالختناق 
ج���راء اعتداء ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي على 

متظاهري مس���يرة العودة وكس���ر الحصار شرقي 
قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بإصابة  ش���ابين 
بالرص���اص المعدن���ي المغلف بالمطاط ش���رقي 
جباليا ش���مالي القطاع. وفي خ���ان يونس جنوبي 

القطاع، اوضح مراس���لنا بإصابة ثالثة متظاهرين- 
بينهم طفالن- برص���اص قوات االحتالل المعدني 

المغلف بالمط���اط.  وبين أن طفلين 
أحدهما  المعدني،  بالرصاص  أصيبا 

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

11 عامــًا علــى ذكــرى 
»عدوان 2008« بقطاع غزة

نتنياهو: سأحقق انتصارًا جارفًا 
في انتخابات الكنيست المقبلة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
الليكود بنيامي���ن  ح���زب  وزعي���م  اإلس���رائيلية  الحكوم���ة  رئي���س  وع���د 

نتنياه���و ، أم���س الجمعة، بتحقي���ق انتصار كبي���ر وجارف في 
انتخابات الكنيس���ت القادمة، المق���ررة في ش���هر م���ارس/ آذار 

غزة/ االستقالل: 
صادف أم���س الجمعة، 27 ديس���مبر 2018، الذكرى الس���نوية ال����11 للعدوان 

اإلس���رائيلي األول على قطاع غزة، والذي اس���تمر ل� 22 يوًما، وأطلق 
االحتالل اإلسرائيلي على هذا العدوان اسم »الرصاص المصبوب«،.

حبيب لـ »االستقالل«: إجراء االنتخابات 
تحت مظلة االنقسام »قفزة في الهواء«

غزة/ قاسم األغا:
دع���ا القي���ادي بحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
خض���ر حبيب، إل���ى ضرورة عق���د حوار وطنّي لمناقش���ة 

الملفات كافة على الس���احة الفلس���طينية، قبل التوّجه 
إلى إج���راء االنتخاب���ات. وق���ال حبيب في 
تصريح لصحيفة »االس���تقالل«: »إن  إجراء 

الهيئة الوطنية: مسيرة العودة 
مستمرة بشكلها الجديد

»الخارجية«: بينت يضمن لنفسه 
تصنيف مجرم حرب أمام الجنائية

غزة/ االستقالل: 
أكدت الهيئ���ة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكس���ر الحص���ار عن غزة، 
على اس���تمرار مسيرات العودة في ش���كلها الجديد، استجابة للمزاج الوطني 
والشعبي، بأن »ُيشكل العام الجديد انطالقة جديدة للمسيرات بشكل شهري 

األسير أحمد زهران يواصل 
معركة اإلضراب عن الطعام

عشرات اإلصابات بقمع 
االحتالل مسيرة كفر قدوم 

 االحتالل يقرر القيام 
بخطوة جديدة لضم الضفة

قلقيلية/ االستقالل: 
 أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب باالختناق الشديد، 
بعد اعتداء جيش االحتالل اإلس����رائيلي على المش����اركين في مسيرة 
كفر قدوم االس����بوعية المناهضة لالس����تيطان والمطالبة بفتح شارع 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة »يس����رائيل هيوم« العبرية اليميني����ة،  أمس الجمعة، 
إن وزي����ر جي����ش االحتالل نفتال����ي بينيت، أوعز بدراس����ة تس����جيل 
األراضي في المناطق المصنفة »ج« في س����جل األراضي بوزارة القضاء 

»�أ�سرى فل�سطني« 
يحذر من تد�عيات 
�ملنخف�سات �جلوية 

على �لأ�سرى

04 0606

غزة/ دعاء الحطاب:
شهد عام 2019 ارتفاعًا ملحوظًا بوتيرة االنتهاكات االسرائيلية بحق الصيادين 

الفلسطينيين، فقد تفننت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في إحكام 
حلقات التضييق والحصار وسرقة أحالم الصيادين في حياة كريمة 
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قلقيلية/ االستقالل: 
المواطنيــــن  عشــــرات   أصيــــب 
والمتضامنين األجانب باالختناق 
اعتــــداء جيش  بعــــد  الشــــديد، 
علــــى  اإلســــرائيلي  االحتــــالل 
المشــــاركين فــــي مســــيرة كفر 
قــــدوم االســــبوعية المناهضــــة 
لالستيطان والمطالبة بفتح شارع 
القرية المغلق منذ 16 عامًا، والتي 
للقيادة  ومســــاندة  دعمًا  خرجت 
الديبلوماسية ضد  في معركتها 

االحتالل.   
وأفادت مصادر إعالمية، بأن قوات 
االحتالل اقتحمت البلدة بعدد من 
الياتها وجنودها المشاة من أكثر 
من اتجاه، وأطلقوا واباًل كثيفًا من 
قنابل الغــــاز والصوت والرصاص 
المعدنــــي المغلف بالمطاط، مما 
أدى إلى وقوع عشــــرات اإلصابات 
باالختنــــاق عولجــــوا ميدانيًا في 

مركز إسعاف القرية.
وذكرت المصادر، إن كمينًا فاشاًل 

حاول جنــــود االحتــــالل تنفيذه 
عبر محاصرة الشبان بين المنازل 
الســــكنية اال انه تم كشفه دون 
مشيرًة  اعتقاالت،  أية  تســــجيل 
إلــــى انــــدالع مواجهــــات عنيفة 
تصــــدى خاللها الشــــبان للجنود 

بالحجــــارة، ومنعوهم من التقدم 
باتجاه البلدة.

بــــدوره، أفــــاد منســــق المقاومة 
الشــــعبية والناطق االعالمي في 
اقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن 
المئــــات من أبناء البلــــدة خرجوا 

ابتهاجًا  األمطــــار،  غــــزارة  رغــــم 
بانتصــــارات القيــــادة التي كان 
آخرهــــا قــــرار المدعيــــة العامة 
لمحكمة الجنايات بفتح تحقيق 
شــــعبنا  ضد  االحتالل  بجرائــــم 

الفلسطيني.

عشرات اإلصابات بقمع االحتالل مسيرة كفر قدوم 

قلقيلية/ االستقالل: 
حّول مســـتوطنون من مســـتوطنة »عمانويل« المقامة على أراضي عدة بلدات 
بمحافظة قلقيلية أرض المواطن فوزي غانم من قرية اماتين شرق قلقيلية إلى 
مكب لمخلفات مصانع المســـتوطنة، وذلك بعدما تمكن من استرجاعها بعد 

20 عاما من محاولة المستوطنين االستيالء عليها ومصادرتها.
وقال غانم بحسب مصادر محلية: »فوجئت بوجود مخلفات من الحديد وغيرها 
مـــن مصانع عمانويـــل التي أقيمت علـــى أراضي قرى جينصافـــوط واماتين 

والفندق، حيث تم القاء كمية كبيرة من هذه المخلفات«.
وأعرب عن قلقه من هذا األمر، ال سيما أنه يأتي »بعد معركة مع المستوطنين 
في اســـترجاع األرض في المحاكم اإلســـرائيلية اســـتمرت 20 عاما« تعرض 
خاللهـــا لعمليات تهديد من قبل المســـتوطنين فضاًل عـــن االعتداءات على 

أمالكه وحرق األشجار التي كان يزرعها.
وأضاف »اليوم بدأ أصحاب المصانع االستيطانية بمساعدة المستوطنين في 

تخريب األرض وتحويلها لمكب نفايات انتقاما مني ومن عائلتي«.
ودعا غانم المؤسســـات المختصة والحقوقية الى العمـــل على وقف تحويل 
أرضه لمكب نفايات، معربا عن خشـــيته من أن يكون ذلك مقدمة لالســـتيالء 

عليها ومصادرتها.

مستوطنون يحولون أرض 
مواطن شرق قلقيلية
 إلى مكب للنفايات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة »يسرائيل هيوم« العبرية 
اليمينية،  أمس الجمعة، إن وزير جيش 
االحتــــالل نفتالي بينيت، أوعز بدراســــة 
تسجيل األراضي في المناطق المصنفة 
»ج« في ســــجل األراضي بــــوزارة القضاء 
اإلســــرائيلية، بدال مما تسمى بـ »اإلدارة 

المدنية«.
ويحــــاول بينيت، من خالل هــــذا اإلجراء، 
ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة 
إلى« إسرائيل« بشــــكل فعلي من خالل 
خطوات تتنافى مــــع القانون والمواثيق 

الدولية.

وبحســــب الصحيفة، فــــإن بينيت أجرى 
األيام  داخل وزارتــــه  مداوالت  سلســــلة 
الماضيــــة، من أجل إجــــراء تغييرات في 
عمل ضابط شؤون األراضي في ما تسمى 
بـــــ »اإلدارة المدنيــــة«، بحيــــث يســــجل 
المســــتوطنون األراضي فــــي الطابو، في 

الوزارة المذكورة.
وذكرت أن بينيت أوعز لمســــؤولين في 
وزارتــــه، بدراســــة نظام قانونــــي يغير 
الوضــــع الحالي، وأن يكــــون التعامل في 
بالمســــتوطنات مثل  األراضــــي  مجــــال 

التعامل داخل أراضي العام 48.
وأوضحــــت الصحيفة أن بنيت يســــعى 

إلخضــــاع ضابط فيما تســــمى بـ »اإلدارة 
المدنيــــة« يعمــــل في مجــــال األراضي 
بالمستوطنات في الضفة الغربية لصالح 
جيش االحتــــالل، وُتقدم لــــه مخططات 
بناء في المستوطنات، لدائرة الطابو في 
وزارة القضاء، بادعاء »تقصير مدة انتظار 

تقديم خطط بناء« للمستوطنين.
ونقلــــت الصحيفة عن بينيــــت قوله: إن 
»الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، 
وال يوجد ســــبب أن يستمر سكان يهودا 
والسامرة )أي المستوطنين( في التعرض 
لتمييــــز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على 

الخدمات نفسها من الدولة«.

 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم مئات المستوطنين ساحات المســـجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، خالل 

األسبوع الماضي بالتزامن مع ما يسمى عيد األنوار "الحانوكاه". 
 وأفادت اإلذاعة اإلســـرائيلية أّن 897 مســـتوطنًا اقتحموا باحات المســـجد األقصى األسبوع 
المنصرم، بحماية من شرطة االحتالل اإلسرائيلي. ويقتحم المستوطنون المسجد األقصى من 
األحد حتى الخميس من كل أســـبوع، حيث تصاعدت هذه االقتحامات بعد اعتراف واشـــنطن 

بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" في 6 ديسمبر/كانون األول 2017.
وتأتـــي هذه االقتحامات في ســـياق حملة دعا إليهـــا منظمات "الهيـــكل" المزعوم لتصعيد 
عمليات اقتحام األقصـــى، تزامنا مع عيد "الحانوكاه"، الذي يســـتمر 8 أيام. ويعد "الحانوكاه" 
-بحســـب الموروث اليهودي- من أكثر األعيـــاد ارتباطا بـ"الهيكل" المزعـــوم، لذلك فهو أكثر 

األعياد والمواسم اليهودية ربطًا بالمسجد األقصى من ناحية مزاعم الرواية التوراتية.

897 مستوطنًا اقتحموا  االحتالل يقرر القيام بخطوة جديدة لضم الضفة
األقصى األسبوع الماضي

رام الله/ االستقالل: 
قال خبيــــر القانون الدولــــي الدكتور حنا 
عيسى ان ما نشــــرته صحيفة )يسرائيل 
هيوم(، أمس الجمعة، على أن وزير جيش 
االحتالل اإلسرائيلي نفتالي بينيت، أوعز 
بدراســــة تســــجيل األراضي في المناطق 
المصنفــــة »ج« في ســــجل األراضي بوزارة 
القضاء اإلســــرائيلية ، بدال مما تســــمى بـ 
»اإلدارة المدنية يعد نســــفًا  نسفا لقواعد 
القانون الدولي االنساني وقرارات الشرعية 
الدوليــــة التي أكــــدت جميعهــــا على ان 
االراضي الفلســــطينية المحتلة بحســــب 
قــــراري مجلــــس االمــــن 242 و 338 هي 
االراضــــي التي احتلت في الخامســــة من 
حزيران سنة 1967 م ) الضفة الغربية بما 

فيها القدس الشرقية وقطاع غزة » (.
والتوســـع  البنـــاء  أن  عيســـى  وأضـــاف 

االســـتيطاني في األراضي الفلســـطينية 
المحتلة يشـــكل انتهـــاكًا صارخًا لقواعد 
القانون الدولي اإلنســـاني وفقًا للنصوص 
القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة 
لســـنة 1949، المتعلقة بحماية الســـكان 
المدنيين زمن الحرب ، كما استقر القانون 
الدولي العرفي واالتفاقي على عدم شرعية 
هذه الممارسات واإلجراءات وإدانتها حيث 
تشكل عقبة أمام اســـتئناف المفاوضات 
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين من جهة 
أولى وعقبة أمام تحقيق السالم في الشرق 

األوسط من جهة ثانية.
 وأوضح أن هذه المســـتوطنات المنتشرة 
في مختلف األراضي الفلسطينية المحتلة 
بحكم الواقع تعتبر ضمًا ألراض محتلة من 
الواجب أن تخضع لقوانين االحتالل الحربي 
والتـــي تعالجهـــا كل مـــن اتفاقية الهاي 

1907 واتفاقية جنيف الرابعة  1949م.
االســــتيطاني  النشــــاط  »ان  وأضــــاف:   
المتنامــــي فــــي ظــــل حكومــــة نتنياهو، 
وعمليــــة مصادرة األراضــــي وضمها وبناء 
المســــتوطنات اإلســــرائيلية عليهــــا في 
الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية 
متعارضة ومنافية التفاقية جنيف الرابعة 
لســــنة 1949، وكذلك تنــــص المادة 47 
في نفس االتفاقيــــة ، فضاًل عن تعارض 
النشاطات االســــتيطانية وعملية اإلحالل 
الديموغرافي  في األراضي الفلســــطينية 
المحتلة ألبســــط قواعد القانــــون الدولي 
اإلنساني وبشــــكل خاص التفاقية الهاي 
الموقعة في سنة 1907، واللوائح الملحقة 
بها والتي تؤكــــد بمجملها ضرورة حماية 

مصالح الشعب الواقع تحت االحتالل.
و بين عيســــى أن الحكومات اإلسرائيلية 

المتعاقبــــة منذ 1967 اتبعت سياســــات 
منهجية لإلطباق على األرض الفلسطينية 
وشــــرعنة بنــــاء المســــتوطنات عليهــــا ، 
فقد اســــتصدرت الســــلطات اإلسرائيلية 
األمــــر العســــكري رقــــم 10 الصــــادر في 
شهر تموز من ســــنة 1967 ثم من خالله 
ســــيطرت »إسرائيل« بشــــكل مباشر على 
أمــــالك الغائبين ، واســــتحدثت حارســــا 
ألمالك الغائبين ، وثم منــــع بيع أو تأجير 
تلــــك األمــــالك دون موافقــــة الســــلطات 
والمؤسســــات االحتالليــــة اإلســــرائيلية 
وفق القرار اإلســــرائيلي رقم 58 وبالنسبة 
للســــيطرة التدريجية على أراضي الضفة 
الغربيــــة منذ عــــام 1967 كان األســــلوب 
المتبع مــــن قبل الحكومات اإلســــرائيلية 
المتعاقبة ومصــــادرة المزيد من األراضي 

ألغراض عسكرية.

المســــتوطنات  إقامــــة  ذرائــــع  وحــــول 
اإلسرائيلية قال » فكانت تتركز حول حجج 
دينية تارة ، واعتبارات تاريخية مزيفة تارة 
أخرى. لكن األهم ذريعة االعتبارات األمنية 
والدفاعية ، وترتبــــط  هذه الحجة إلى حد 
كبير بقدرة المستوطنات على القيام بدور 

خط الدفاع األول عن إسرائيل«.
وأكــــد عيســــى علــــى أن المســــتوطنات 
اإلســــرائيلية التــــي بنيــــت وتبنــــى على 
األراضي الفلســــطينية المحتلة في الرابع 
من حزيران لســــنة 1967 هي مستوطنات 
غير شــــرعية ويجــــب تفكيكها ،  ســــواء 
اإلســــرائيلية رسمية  السلطات  اعتبرتها 
أم ال. كما يجب تعويض الفلســــطينيين 
عن أية أضرار لحقت بهم نتيجة مصادرة 
وبنــــاء  أراضيهــــم  وتدميــــر  أراضيهــــم 

المستوطنات.

حنا عيسى : نقل تسجيل المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء إجراءات باطلة
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ونّبه إلى أن الجهاد اإلسالمي ال ُتمانع عقد 
االنتخابات"، إاّل أنه من األجدى أن تكون 
باالســـتقالل  تحت مظلـــة دولة تتمتع 
والســـيادة، وُتجري انتخاباتها بالشكل 

الذي تراه مناسًبا". 
د التأكيد على أن حركته لن تشارك  وجدَّ
ر إجراؤها،  في االنتخابات العامة حال تقرَّ
مرجًعا ذلـــك إلى أن الجهـــاد تعد هذه 
االنتخابات "كمـــن يتعّجل قطف الثمر 

قبل نضوجه". وفق تعبيره.
مرحلة حتّرر وطني

وأضـــاف: "األصل أننا )الفلســـطينيون( 
في مرحلـــة تحّرر وطني، نصطف جميًعا 
لمقارعة عدونـــا )االحتالل( الُمدّجج بكل 
أداوت القتـــل واإلرهـــاب، والمدعوم من 
كل ُقـــوى االســـتكبار العالمـــي، وصواًل 
لتحرير أرضنا، ثم ُنقيم بعد ذلك نظامنا 
السياسي بإرادتنا وبالكيفّية التي نريد، 

بعيًدا عن مظلة اتفاق أوسلو".
وشـــدد القيادي بالجهاد على أن "أوسلو 

منذ توقيعـــه عام 1993 وضع شـــعبنا 
يه والضياع"،  وقضيته في حالة مـــن التِّ
متســـائاًل: "أيـــن هو المشـــروع الوطني 

الفلسطيني الذي ُتقّره أوسلو ؟". 
وتابع: "مـــا أقّرته أوســـلو بإقامـــة دولة 
فلســـطينية بعد 5 ســـنوات  من توقيع 
االتفاق تبخر كالسراب في عهد رئيس 
الســـلطة الفلســـطينية الراحل ياســـر 

عرفات". 
وأشـــار إلى أنه "بحســـب ما نـــّص عليه 
أوســـلو كان من المقـــرر أن يكون هناك 
دولة فلســـطينية عـــام 1999، أي بعد 
5 ســـنوات من توقيع االتفـــاق"، متهًما 
االحتـــالل بقتل الرئيس عرفـــات؛ "ألنه 
كان يتطّلع لتحقيق هذا الهدف )إقامة 

الدولة(".

�إعادة �إنتاج لأو�سلو
وبّيـــن أن االنتخابـــات بشـــكلها الحالي 
تمّثل "إعـــادة انتاج ألوســـلو"، مبّيًنا أن 
االحتالل كان يريد من هذا االتفاق عامل 

الوقت؛ "لينقض ويفرض ما يشـــاء من 
وقائع مشـــروعه، على حســـاب الحقوق 
والثوابت الفلســـطينية، وهـــذا ما جرى 

بالفعل". 
ورأى أن "األهـــم من إجـــراء االنتخابات 

القبول بنتائجهـــا، ووجود ضمانات  هو 
تكفـــل قبول كل طرف بمـــا تمليه هذه 
النتائج"، محّذًرا مـــن أن "عدم توّفر تلك 
الضمانات يعني إعادة إنتاج االنقســـام 

بل وتعميقه بشكل أكبر".
ر بأن حالة االنقســـام القائمة كانت  وَذكَّ
نتيجـــة عدم قبول حركـــة "فتح" بنتائج 
االنتخابـــات األخيرة، التـــي ُأجريت عام 
2006، فضاًل عن رفض المجتمع الدولي 

االعتراف بنتائجها.
وأّكد علـــى أن االحتالل اتّخـــذ من حالة 
االنقســـام واالنشـــغال الداخلي "فرصة 
ليفـــرض مشـــروعه االســـتعماري على 

حساب الحق الفلسطيني". 
ولـــم يصـــدر الرئيـــس محمـــود عّباس 
إجـــراء  موعـــد  فيـــه  ُيحـــدد  مرســـومًا 
والتشـــريعية(،  )الرئاســـية  االنتخابات 
على الرغم من تســـلمه منذ نحو شـــهر 
موافقة الفصائـــل وحركة "حماس" على 
إجرائهـــا، عبر رئيس لجنـــة االنتخابات 

المركزّية حنا ناصر.
في المقابل، ترجع السلطة وحركة "فتح" 
تأّخر الرئيس عّباس في إصدار المرسوم 
إلى انتظار موافقة االحتالل على الطلب 
بمدينة  االنتخابات  إجراء  الفلســـطيني 

الُقدس المحتلة.
إجراء  وجّددت حركة "حمـــاس" رفضها 
العملية االنتخابّية بمعزل عن العاصمة 
المحتّلـــة، داعيـــًة في الوقـــت ذاته إلى 
فرضهـــا هنـــاك، وتحويلها إلـــى حالة 

اشتباك سياسّي وشعبي مع االحتالل.
وقالـــت الحركـــة خالل مؤتمـــر صحفي 
بمدينة غـــزة  األربعاء: "ندعـــو الرئيس 
محمود عباس إلصدار المرسوم الرئاسي 
االنتخابات  وفرض  باالنتخابات،  الخاص 
انتظـــار موافقة  القـــدس دون  بمدينة 

االحتالل.
وعقـــدت آخـــر انتخابات رئاســـية عام 
2005، فيمـــا ُأجريـــت آخـــر انتخابـــات 

تشريعية عام 2006.

حبيب لـ »االستقالل«: إجراء االنتخابات تحت مظلة االنقسام »قفزة في الهواء«
غزة/ قا�سم �لأغا:

دعا �لقي��ادي بحركة �جلهاد �لإ�سالم��ي يف فل�سطني خ�سر 
حبي��ب، �إىل �س��رورة عق��د ح��و�ر وطن��ّي ملناق�س��ة �مللفات 
�إىل  �لتوّج��ه  قب��ل  �لفل�سطيني��ة،  �ل�ساح��ة  عل��ى  كاف��ة 

�إج��ر�ء �لنتخاب��ات. وق��ال حبي��ب يف ت�سري��ح ل�سحيفة 
»�ل�ستق��الل«: »�إن  �إج��ر�ء �لنتخاب��ات بع��د 13 �سنة من 
�لنق�سام و�لرت��سق �لإعالمي )بني فتح وحما�س( لن تكون 
دي��ة، وم��ن �لأج��دى �أن تاأت��ي )�لنتخاب��ات( تتويًجا  مجُ

للم�ساحلة �لوطنية«. وو�سف عقد �لنتخابات حتت مظّلة 
�لنق�س��ام �لد�خل��ي مبثابة »قف��زة يف �له��و�ء«، م�سرًي� �إىل 
�أنه �إذ� م��ا ��ستمرت هذ� �حلالة؛ فقد ل ت�سّكل �لنتخابات 

خمرًجا للق�سّية �لفل�سطينية من ماأزقها �لر�هن.

غزة/ االستقالل: 
أكدت الهيئة الوطنية العليا لمســـيرات العودة 
وكســـر الحصار عن غزة، على اســـتمرار مسيرات 
العـــودة في شـــكلها الجديد، اســـتجابة للمزاج 
الوطني والشـــعبي، بأن "ُيشـــكل العام الجديد 
انطالقة جديدة للمســـيرات بشكل شهري وفي 

المناسبات الوطنية".
وشـــددت الهيئة، خالل المؤتمر الصحفي، الذي 
عقدته أمس الجمعة، في البيان الختامي لجمعة 
"دماء الشـــهداء ترســـم طريق الحرية"، على أن 
الهيئة ستسمر بحضورها في الميدان، و"تبقى 
هيئاتها ولجانها كاملة في حالة تداعي من أجل 
مواصلة جهود التطوير وتصويب األداء، وتفعيل 

لجان أخرى، ومتابعة الجرحى".
وأكدت التمسك بهذه المسيرات "خيارًا ال رجعًة 
عنه، وأسلوبًا نضاليًا متطورًا ومتوسعًا، في سياق 

النضال الطويل النتزاع الحقوق الوطنية العادلة".
وأوضحت أنه سيتم وضع خطة إعالمية وقانونية، 
عبر تســـليط الضوء على جرائـــم االحتالل بحق 
المدنيين، وتوثيقها، ووضعها في خدمة جهود 
المحكمة الجنائية الدولية، التي ستبدأ تحقيقًا 
فـــي جرائم االحتالل المرتكبة على شـــعبنا، كما 
ســـتتابع جهـــود توســـيع الهيئـــة وتطويرها 
على مســـاحة الوطـــن المحتل وتواجد الشـــعب 

الفلسطيني.
وقالت: "ســـتواصل الهيئة دورها على المستوى 
الوطني، إلنجـــاز المصالحة واســـتعادة الوحدة، 
والمؤامرات  االحتـــالل  لمخططـــات  والتصـــدي 
التصفوية، وســـتواصل نقـــل تجربتها الوطنية 
الوحدوية الرائدة على امتداد الوطن المحتل وفي 

الشتات لتجسيد وحدة األرض والدم والمصير".
ودعت جماهير الشـــعب الفلسطيني في الوطن 

والشـــتات إلى االلتحام مع مسيرات العودة التي 
ستدشنها الهيئة في ذكرى يوم األرض، وإحياء 
الذكرى الثانية في 30 آذار/ مارس القادم، والتي 
ســـتكون انطالقة نوعية جديدة للمسيرات أكثر 

زخمًا وحضورًا جماهيريًا وأشكااًل إبداعية.
وأبرقت "الهيئة" بالتحية ألروح الشهداء، مؤكدة 
على أن دماء الشـــهداء الطاهرة ترسم لنا معالم 
الحريـــة، وطريـــق النصـــر األكيد، والعـــودة إلى 
األراضـــي المحتلة، وســـتظل هـــذه الدماء لعنة 
تطـــارد هـــذا االحتـــالل حتى دحره عـــن االرض 

الفلسطينية.
وشارك الفلسطينيون، أمس الجمعة، في األسبوع 
الـ 85، لفعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار 
السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والذي 
حمل اسم جمعة "الخليل عصية على التهويد"، 
وذلك للتنديد والتصدي للهجمة االســـتيطانية 

التي تستهدف مدينة الخليل وبلدتها القديمة، 
ولمواجهة كِل مخططات االحتالل اإلستيطانية، 

و رفضًا لكل أوجه الخذالن.
ويشارك الفلسطينيون منذ الـ30 من آذار 2018، 
في مسيرات ســـلمية، قرب السياج الفاصل بين 
قطـــاع غزة واألراضي الفلســـطينية المحتلة عام 
1948، للمطالبـــة بعودة الالجئيـــن إلى مدنهم 
وقراهـــم التي ُهجـــروا منها في 1948 وكســـر 

الحصار عن غزة.
 ويقمع جيش االحتالل تلك المسيرات السلمية 
بعنـــف، حيث يطلـــق النار وقنابل الغاز الســـام 
والُمدمـــع علـــى المتظاهريـــن بكثافـــة، ما أدى 
الستشـــهاد 337 مواطًنـــا؛ بينهم 16 شـــهيًدا 
احتجز جثامينهم ولم يســـجلوا في كشـــوفات 
وزارة الصحة الفلســـطينية، في حين أصيب 31 

ألًفا آخرين، بينهم 500 في حالة خطرة.

الهيئة الوطنية: مسيرة العودة مستمرة بشكلها الجديد

رام الله/ االستقالل: 
والمغتربيـــن،  الخارجيـــة  وزارة  قالـــت 
أمس الجمعة، إن وزيـــر جيش االحتالل 
اإلسرائيلي نفتالي بينت يضمن لنفسه 
تصنيـــف مجرم حـــرب أمـــام المحكمة 

الجنائية الدولية.
جـــاء ذلك في بيان للـــوزارة، تعقيبا على 
التعليمات االستعمارية التوسعية التي 
أصدرهـــا بينت، لتمكين المســـتعمرين 
الفلســـطينية  األراضـــي  تســـجيل  من 
المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة 
"ج"، في ســـجل األراضي بـــوزارة القضاء 

اإلســـرائيلية، بدال من ما تسمى بـ"اإلدارة 
المدنية".

ووفـــق مـــا أورده اإلعالم العبـــري أمس 
الجمعة، فإن بينت أوعز لمســـؤولين في 
وزارته بدراســـة تغيير النظام القانوني 
القائـــم والتعامل بمجـــال األراضي في 
المســـتوطنات بالضفة الغربية المحتلة 
ضمـــن دائـــرة الطابو فـــي وزارة القضاء، 
معتبـــرا ذلـــك كنوع من "فرض ســـيادة 
بين  "التمييـــز"  رفـــع  إجرائيـــة"، بحجة 

المستوطنين ومواطني دولة االحتالل.
وأكدت "الخارجية والمغتربين" أنها تنظر 

بخطورة بالغـــة لهذه التعليمات واألوامر 
بأشد  وتدينها  التوسعية،  االستعمارية 
اإلســـرائيلية  الحكومة  العبارات، محملة 
الكاملة  المســـؤولية  االحتـــالل  ودولـــة 

والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.
وأضافت أن هـــذه التعليمات تأتي في 
إطار مخطط اســـتعماري بشـــع يهدف 
لضم أجزاء واســـعة مـــن الضفة الغربية 
المحتلـــة وفـــرض القانون اإلســـرائيلي 
الحكومـــة  اعتـــادت  حيـــث  عليهـــا، 
اإلسرائيلية تخصيص جزء من موازناتها 
لدعم وإسناد االستيطان، كامتداد مباشر 

لسياســـة الضم والتهويد، عبر التعامل 
مـــع احتياجـــات المســـتوطنات كجزء ال 
يتجزأ من موازنات الوزارات والمؤسسات 

اإلسرائيلية الرسمية.
وشـــددت الوزارة على أن قـــرار بينت هو 
عنجهيـــة إســـرائيلية متعمدة في وجه 
الدولية، وتصعيد مقصود في  الجنائية 
التمرد على المجتمع الدولي والشـــرعية 
الدولية وقراراتها، واســـتخفاف مباشـــر 

بالنظام العالمي برمته.
وقالت: إن بينت ومـــن خلفه يدركون أن 
هـــذا القرار يقوض أيـــة فرصة لتحقيق 

السالم على أســـاس حل الدولتين، وهو 
اختبار شـــامل لما تبقى مـــن مصداقية 
لألمم المتحدة ومؤسســـاتها، وتشكيك 
علني بقدرتها على تنفيذ وضمان تنفيذ 
قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة واتفاقيات 
القرار  جنيف، وفـــي مقدمتها جميعـــا 

.2334
وأكـــدت أنه "ال يجـــب أن يعتقد بينيت 
للحظـــة واحـــدة أنـــه محمي مـــن تلك 
المحاســـبة القانونيـــة الدوليـــة مهمـــا 
حاول، فمصيره سيكون كمن سبقوه من 

مجرمي الحرب".

»الخارجية«: بينت يضمن لنفسه تصنيف مجرم حرب أمام الجنائية
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وأكثر ما ُيرهـــق الصيادين في القطاع، 
بمســـاحات  االحتالل  ســـلطات  تالعب 
الصيـــد بين الفينة واألخـــرى، فال تزيد 
المسافة المسموح الصيد بها عن ستة 
أميال بحرية، ويتعـــرض من يتجاوزها 
الطـــرادات  تطلـــق  إذ  غالبـــا ألخطـــار، 
اإلســـرائيلية والـــزوارق الحربية طلقات 
تحذيرية تجاه المراكـــب إلجبارها على 
العودة إلى المنطقة المســـموح الصيد 

فيها. 

االأ�سواأ على االطالق 
وأكـــد رئيس لجنة الصيادين في اتحاد 
لجـــان العمـــل الزراعـــي زكريا بكـــر، أن 
العام 2019 األســـوأ علـــى اإلطالق في 
تاريخ قطـــاع الصيد، نظرا الرتفاع وتيرة 
االنتهاكات االســـرائيلية بشـــكل غير 
مسبوق بحق الصيادين الفلسطينيين، 
إضافة لفرض حصـــار بري وبحري خانق 

على الصيادين. 
وأوضح بكر لـ" االســـتقالل"، أن سلطات 
االحتـــالل االســـرائيلي تفـــرض علـــى 
الصيادين أطول حصار بحري في التاريخ 
الفلسطيني، فمنذ عام 2006 حتى اآلن 
تفرض قيودًا على عمل الصيادين داخل 
الوقت تنفـــذ عمليات  البحر، وبنفـــس 
مالحقة و مطاردة واطالق نار باتجاههم، 
االمـــر الذي يـــؤدي الستشـــهادهم أو 
اصابتهم بجـــروح بالغـــة أو اعتقالهم 
بظـــروف مهينـــة، اضافـــة لمصـــادرة 

مراكبهم و تدمير معداتهم. 
وبين أن قوات االحتالل االسرائيلي خالل 
عام 2019 نفذت ما يزيد عن 350 عملية 
مطـــاردة ومالحقة واطالق النـــار باتجاه 
الصياديـــن، أدت العتقـــال 35 صيادًا، 
واصابة 32 صيـــادًا، إضافـــة لمصادرة 

15قارب صيد.

 ولفـــت بكر الى أن الحدث األبرز في عام 
2019، كان عمليـــات القصـــف الجوي 
الصهيوني لمرافئ الصيادين الخمسة، 
حيث شهدت المرافئ 24 عملية قصف، 
نتـــج عنها أضـــرار جســـيمة للمراكب 
والمحركات وشباك الصيادين، دون أن 

يحصلوا على تعويضات. 

تالعب ومراوغة 
وشـــدد على أن عام 2019 سجل أرقامًا 
صادمة في تالعب االحتالل بمســـاحات 
الصيد ما بين تقليص وتوسيع وإغالق، 
حيث بلـــغ عددها 22 مـــرة، من بينهم 
3عمليات إغالق جاءت خالل أهم مواسم 
الصيد في شـــهري مايو و يونيو، حيث 
كان يغلق البحر في كل مرة لمدة أسبوع 
متواصل، مشـــيرًا الى أن االحتالل كان 

يبرر تالعبه بالمساحات بربطها باألحداث 
السياسية واالمنية بقطاع غزة. 

وأكد بكر أن تقليص مســـاحات الصيد 
الميدانـــي بشـــكل مفاجئ، من أشـــد 
المخاطر التـــي يتعرض لها الصيادون، 
حيث فور صدور قرار التقليص تشـــرع 
قـــوات االحتـــالل البحريـــة بمالحقـــة 
ا، ومنعهم من سحب  الصيادين ميدانّيً
شباكهم، مما يعرضهم إما إلطالق النار 
واالعتقال، أو خسارة شباكهم، وبالتالي 

يكبدهم خسائر فادحة.
وذكر أن عملية تقليص مساحة الصيد 
التي تمت خالل شـــهر أبريل/ نيســـان 
الماضي، كانت األشد خسارة للصيادين، 
حيث أغـــرق االحتـــالل 5مراكب دفعة 
واحدة في منطقة الســـودانية من خالل 

قصفهـــم بالصواريخ، إضافـــة لتدمير 
شباكهم و مصادرة معداتهم. 

روايات كاذبة 
وأشـــار الى أن االحتالل خالل عام 2019 
قدم روايتيـــن كاذبتين لإلعالم الدولي 
والمحلـــي، األولى تتمثـــل بإعالنه عن 
توســـيع مســـاحة الصيد ل 15 ميال، إال 
أنه في الحقيقة قام بتحديد مواصفات 
للمراكـــب التي يســـمح لهـــا الوصول 
الى15ميـــال، فـــي حيـــن كان عددها ال 
يتجـــاوز 12 مركبا، وبعـــد ذلك منعها 

جميعًا الوصول لهذه المساحة.
أمـــا الروايـــة الثانية، فتمثلـــت بإعادة 
االحتالل لمراكب الصيادين المحتجزة، 
حيـــث رّوج االحتالل بأّنـــه أعاد 66 قاربًا 
من قـــوارب الصياديـــن المحتجزة في 

ميناء اسدود، لكنه في الحقيقة والواقع 
لم ُيعد ســـوى أجســـام فارغة متهالكة 
غير صالحة للعمل، حيث عمل االحتالل 
على ســـرقة كل المحركات والشـــبكات 
والمعـــدات الخاصـــة بالصيادين التي 
كانت على هذه المراكب، مما فاقم معاناة 
الصيادين بشكل أكبر، ولم يعودوا سوى 

بحسرة كبيرة على قواربهم.
ولفت الى أن االحتالل لم يكتف بفرض 
الحصـــار البحـــري علـــى الصيادين، بل 
ينفذ حصارًا بريًا خانقًا عليهم منذ عام 
2006، حيث يمنع إدخال معدات الصيد 
و المحركات واألدوات الالزمة في عملية 
صيانة المراكـــب إلى القطاع، األمر الذي 

يفاقم معاناة الصيادين . 
توقعات غري مب�سرة 

وحول توقعاته لواقع قطاع الصيد خالل 
عام 2020، قال بكر:" في ظل اســـتمرار 
الصمـــت الدولي، واســـتمرار سياســـة 
المراوغـــة والتضليـــل التـــي تتبعهـــا 
سلطات االحتالل فيما يتعلق بمساحات 
الصيد، وفي ظل اشـــتداد الحصار البري 
و القبضة االمنية االســـرائيلية على بحر 
غزة، أعتقد أن عام 2020 لن يكون أفضل 
حاال على الصيادين، ولن يشـــهد قطاع 
الصيد انفراجه بالعام الجديد بل ذاهب 

نحو االسوأ". 
وأضاف أنـــه ال يمكن الحديث عن قطاع 
صيد متعـــاٍف وجيد، إال بتوفر عدة أمور 
تتمثل بـ" وقف جرائـــم االحتالل كافة 
والمطـــاردة والمالحقة ضـــد الصيادين 
وتوفير حمايـــة دولية لهـــم، وتوحيد 
مســـاحات الصيد البحرية من الشـــمال 
إلى الجنوب بمـــا يضمن وصول الصياد 
ألماكن االســـماك الوفيرة، كذلك إدخال 

معدات الصيد الى القطاع".

 فاقم من معاناة الصيادين 

2019.. العام األسوأ في تاريخ قطاع الصيد بغزة
غزة/ دعاء احلطاب:

بوتييرية  ملحوظييًا  ارتفاعييًا   2019 عييام  �سييهد 
ال�سيييادين  بحييق  اال�سييرائيلية  االنتهيياكات 
�سييلطات االحتييالل  تفننييت  فقييد  الفل�سييطينيني، 

االإ�سرائيلييي يف اإحييكام حلقات الت�سييييق واحل�سار 
و�سرقيية اأحالم ال�سيادييين يف حياة كرمية متكنهم 
وذويهييم من تلبية اأب�سط مقومييات احلياة يف قطاع 
غييزة، عرب التنكيييل بهييم وا�ستهدافهييم بالر�سا�ص 

و  �سباكهييم  احلييي وم�سييادرة مركباتهييم ومتزيييق 
اإ�سييدار قييرارات جائييرة تالحقهييم  اعتقالهييم، و 
بلقمة عي�سهم بالتزامن مييع االأو�ساع االقت�سادية 

واملعي�سية املاأ�ساوية التي ت�سرب ال�سرائح كافة . 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت وسائل إعالم إســـرائيلية، أن رئيس هيئة 
أركان جيش االحتالل أفيف كوخافي يضغط على 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل التقدم 

في اتفاق التهدئة مع غزة .
وبحســـب موقع صحيفـــة هآرتس، فـــإن نتنياهو 
يخشـــى االنتخابات العامة المقررة في الثاني من 
آذار/ مـــارس المقبـــل، والتي قد ينظـــر إليه فيها 

اإلسرائيليون بأنه ضعيف أمام غزة .
وقالت الصحيفة، إن خصوم نتنياهو يجدون نقطة 
ضعف نتنياهو في قضية غزة ولذلك يهاجمونه، 
على الرغم من معرفتهم بضرورة الهدوء في غزة من 

أجل السماح بالتركيز على الجبهة الشمالية.

وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن الجيش اإلســـرائيلي 
يعتقد أن اغتيال بهاء أبو العطا القيادي في سرايا 
القدس مهـــد الطريق للهـــدوء، وأنه رغـــم قناعة 

الجيش بإمكانية التقدم باتفاق التهدئة.
وتســـاءل موقع الصحيفـــة فيمـــا إذا كان الجيش 
اإلســـرائيلي يقـــرأ خريطـــة الواقع بتفـــاؤل كبير، 
مشـــيًرا إلى أن الجيش مقتنـــع بأن هذه هي صورة 
المخابرات الحقيقيـــة وبناء على ذلك فإن كوخافي 
يواصل الضغط على نتنياهو ونفتالي بينيت وزير 
الجيش من أجل تســـريع خطوات نطاق اإلجراءات 
االقتصادية، ومنها إدخال آالف العمال من غزة إلى 
"إسرائيل"، من أجل التقدم بمفاوضات التهدئة مع 

غزة.

رام الله/ االستقالل: 
بحث وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، 
مع نائب وزير الحج والعمرة الســـعودي عبد الفتاح المشاط، 

في مكة المكرمة، ترتيبات موسم الحج المقبل .
واستعرض أبو الرب، انتهاكات االحتالل التي يتعرض لها 
الشعب الفلسطيني والمقدســـات االسالمية والمسيحية 

ومدينة القدس.
وتطـــرق إلى مجريات العمل والتحضيـــرات التي بدأت بها 
وزارة األوقاف، بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد اشـــتية 
هذا العام بشكل مبكر، خاصة استئجار الفنادق وما رافقها 
من توفير الخدمات الالزمة للحجاج والتي تسهل عليهم أداء 

مناسك الحج.
وأكد أبو الرب التزام بعثة الحج الفلسطينية بكافة األنظمة 

المعمول بها فـــي ترتيبات الموســـم والتواصل الدائم مع 
كافة الجهات ذات العالقة، وأن فلسطين عاقدة العزم على 
المضي قدمًا في الحصول علـــى كافة الخدمات التي تؤمن 
للحاج الفلســـطيني المكانة التي تليـــق به وتوفر له الراحة 

في مختلف المراحل سواء في النقل أو السكن أو الخدمات.
وأشـــاد ابو الرب والوفـــد المرافق، بمكرمة خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبد العزيز لعوائل الشهداء 
والتـــي تأتي فـــي كل عـــام للتخفيف عن ذوي الشـــهداء 

وخدمتهم ومساعدتهم ألداء الفريضة.
وأكد المشاط االهمية التي توليها المملكة لحجاج فلسطين 

والحرص على أداء الحجاج لمناسكهم بسهولة ويسر.
وفـــي نهاية اللقاء جـــرى توقيع بروتوكول الحج للموســـم 

القادم.

األوقاف تبحث ترتيبات موسم الحج المقبل 
مع نائب وزير الحج والعمرة السعودي 

كوخافي يضغط على نتنياهو
 إلبرام التهدئة مع غزة 
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غزة/ االستقالل: 
حذر مركز أســـرى فلســـطين للدراســـات، أمس 
الجمعة، من تداعيـــات المنخفضات الجوية على 
أوضاع األســـرى في ســـجون االحتـــالل وخاصة 
األســـرى القابعين في ســـجون الجنـــوب، والتي 
تتضاعف معاناتهم ، مع انعدام وسائل الحماية 

والتدفئة التي ال تتوفر بشكل متعمد.
وقـــال الباحث "رياض األشـــقر" الناطق اإلعالمي 
للمركز فـــي تصريح صحفـــي ، إن المنخفضات 
الجوية لها تأثير سلبى كبير على أوضاع األسرى، 
حيـــث أن غالبية الســـجون غير مهيـــأة لتوفير 
الحمايـــة لألســـرى من البـــرد والرياح الشـــديدة 
والمطـــر الغزيـــر، الـــذى يصاحـــب المنخفضات 
ويســـتمر أليام، وخاصة الســـجون التي تقع في 
صحراء النقب، وقد تتسرب األمطار من الشبابيك 
غير المغلقة بشكل جيد، أو من شقوق في أسقف 
الســـجون القديمة التي أنشـــئت منذ عشـــرات 

السنين.
وأضـــاف "األشـــقر" بأن األســـرى يفتقـــرون إلى 
األغطية والمالبس الشـــتوية بشكل كاٍف والتي 
ترفض ادارة الســـجون توفيرها أو حتى ادخالها 
عبر األهل والمؤسســـات، وقد فاقمها اســـتمرار 
عمليـــات االعتقال ودخـــول اعـــداد جديدة من 

األســـرى للســـجون، حيث يضطرون الى تقاسم 
المالبس واألغطية الموجودة في الســـجون، مما 
يحدث نقصًا كبيرًا فيها، وبالتالي ال تكفي حاجة 

األسرى.
وأشـــار الـــى أن األســـرى نتيجة هـــذه الظروف 
القاسية معرضون إلى اإلصابة باألمراض الكثيرة 
والمتنوعة التي يســـببها البرد والرطوبة، والتي 
تالزمهم ســـنوات بعد رحيل الشـــتاء، ويتعمد 

االحتالل عدم تقديم عالج مناسب لهم، من أجل 
فرض مزيـــد من التنكيل بهـــم، وتركهم عرضة 
لألمراض تنهش في أجسادهم الضعيفة بفعل 

الظروف السيئة في السجون.
وبين "األشـــقر" بـــأن األوضاع تـــزاد خطورة في 
المنخفضات على األســـرى القابعين في االقسام 
التـــي ال تزال قائمة على الخيام كبعض أقســـام 
ســـجن النقب، وسجن عوفر، والتي تتسرب اليها 

األمطار وتـــؤدي إلتالف مالبســـهم وأغطيتهم 
ومتعلقات الطعام، وال تحمي األســـرى من البرد 
والصقيع، حيث تشـــتد سرعة الرياح و تؤدي الى 
اقتالع الخيـــام او تمزيقها، األمر الذي يشـــكل 
خطورة على حياة األســـرى، وفـــي بعض االحيان 

تصل درجات الحرارة الى ما تحت الصفر.
ونوه إلى أن تداعيـــات المنخفض الجوي تظهر 
بشـــكل واضح في ســـجن النقب حيث يقع في 

المنطقة الصحراوية، وهيمعروفة بشـــدة البرودة 
في فصل الشـــتاء، وتـــزداد قســـوتها في أيام 
المنخفضات الجوية التي تتعرض لها المنطقة، 
ويشتكي األسرى من أنهم ال يستطيعون الخروج 
من الخيام والغرف لشـــدة المطر والرياح والبرد، 
وفى بعـــض األيام تتجمد المياه فـــي الصنابير 
الخارجيـــة نتيجة شـــدة البـــرودة ، وال توفر لهم 

االدارة الماء الساخن بشكل كاٍف.
واتهم األشقر ادارة السجون بتعمد ترك األسرى 
في تلك الظروف دون تقديم أي مساعدة طارئة 
او عاجلـــه لهم لحمايتهم مـــن أثار المنخفضات 
وذلك من أجـــل زيادة معاناتهـــم ومضاعفتها، 
المنـــاخ ولألمراض  وتركهم فريســـه لتقلبـــات 
تفتك في اجســـادهم لكسر ارادتهم، واضعاف 
نفسياتهم، كما ترفض توفير العالجات الالزمة 

لهم، مما يعرض حياتهم للخطر .
وجدد مطالبته لكافة المؤسســـات الدولية وفى 
مقدمتهـــا الصليب االحمر تشـــكيل لجان لزيارة 
الســـجون واالطالع عن كثب على أوضاع األسرى 
الصعبة وخاصة في هذه مثـــل االيام، والتدخل 
انتهـــاكات االحتالل  مـــن  العاجـــل لحمايتهم 
وتقلبـــات الظروف الجويـــة التي تشـــكل عبئاً  

اضافيًا عليهم.

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األســــير أحمد زهــــران إضرابه المفتوح عن 
الطعام احتجاًجا على اعتقاله اإلداري بدون تهمة أو 
محاكمة عادلة وبوضٍع صحّي خطير، لليوم 99 على 
التوالي في ســــجون االحتالل وســــط البرد الشديد 

جّراء األحوال الجوية الحالية.
وكانت محكمة االحتالل العليا في "عوفر" قد أّجلت، 
يــــوم االثنين الماضي، البت في االســــتئناف الذي 
قّدمته هيئة شؤون األســــرى باسم األسير زهران؛ 

بذريعة إمهال النيابة ليومين لتقديم بّينات.
وقام ضبــــاط مخابرات االحتالل، األســــبوع الماضي 
بالتحقيــــق مع زهران في عيادة ســــجن الرملة رغم 
إضرابه وحالته الصحية المتردية، فيما حضر ضباط 
من إدارة سجون االحتالل واالستخبارات وقّدموا له 

وعوًدا شفوية بإنهاء قضيته.
بينمــــا حّذر مســــؤول ملف األســــرى فــــي الجبهة 
الشــــعبية وعضو لجنتها المركزية عالم كعبي في 
وقت سابق، من أن "ما يصلنا من معلومات عن وضع 
األســــير زهران يؤكد أّن االحتالل يبيت النية لقتله 
جوًعا، إذ إن كل ما مورس بحقه حتى اآلن يدلل على 

قرار صهيوني بتصفيته".
وشــــدد كعبي أن ذلك يســــتدعي التحرك العاجل 

والفوري من قبل الجميع إلنقاذ حياة األسير زهران 
البالغ من العمر 42 عاًما قبل فوات األوان.

يشــــار إلى أن األســــير أحمد زهران من بلدة دير أبو 
مشــــعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه 

)15( عاًما في معتقالت االحتالل.
ويقبــــع األســــير زهران فــــي مستشــــفى "كابالن" 
الصهيونــــي، وفقد من وزنه قرابــــة 30 كيلوغراًما، 
ويخوض اإلضراب احتجاًجا علــــى اعتقاله اإلداري 

التعسفي، وهو أســــيٌر سابق قضى ما مجموعه 15 
عاًما في سجون االحتالل، وهو أٌب ألربعة أبناء، وكان 

آخر اعتقال له في شهر مارس 2019.
ويعتبــــر هذا اإلضــــراب هو الثاني الــــذي يخوضه 
خــــالل العام الجاري، إذ خــــاض إضراًبا ضد اعتقاله 
اإلداري اســــتمر 39 يومــــًا، وانتهــــى اإلضراب بعد 
وعود باإلفراج عنه، إال أن ســــلطات االحتالل أعادت 
تجديد اعتقاله اإلداري لمدة أربعة شــــهور وثبتته 

على كامل المدة.
وتفرض إدارة سجون االحتالل على زهران إجراءات 
عقابية وانتقامية منذ شــــروعه فــــي اإلضراب، عبر 
حرمانه من زيارة العائلة وعرقلة تواصل المحامين 
معــــه، ونقله المتكــــرر، وعزله فــــي زنازين ال تصلح 

للعيش اآلدمي.
وُيذكر أّن عشرات األسرى خاضوا، منذ بداية العام 
2019، إضرابــــات عــــن الطعام، ُفــــرادى وجماعات، 
غالبيتهــــا كانت ضد االعتقال اإلداري التعســــفي، 
الذي يســــتخدمه االحتالل لزّج الفلسطينيين في 
ســــجونه، بدون تهٍم أو محاكمات، وبناًء على ملٍف 
ســــري ال يحــــق للمعتقل أو محاميــــه االّطالع عليه. 
وتعتقــــل دولة االحتالل نحو 450 أســــيًرا على بند 

االعتقال اإلداري، موزعين على عدة سجون.

األسير أحمد زهران يواصل معركة اإلضراب عن الطعام

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اندلعت، مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي 
وعدد من الشـــبان الفلسطينيين، في محيط مقبرة 

الشهداء بمخيم العروب شمال الخليل.
وأفـــادت مصـــادر إعالميـــة، بأنه قـــوات االحتالل 
أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، خالل 

مواجهات في الخليل.
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الجمعة، 
ثالثة مواطنين خالل حملة دهم في جنين، شمال 

الضفة المحتلة.
وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت 
المخيم، واعتقلت الشـــاب كرم أبـــو عيطة، بعد أن 

داهمت منزل ذويه، وفتشته، وعبثت بمحتوياته.
وفي السياق اقتحمت قوات االحتالل بلدة اليامون 
غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، واعتقلت 

شابين.
وقالت مصادر محلية: إن عشـــرين آلية عســـكرية 
داهمت حارة السمودي في البلدة، واعتقلت األسير 

المحرر أديب سمودي.
كما اعتقلت قوات االحتالل الشـــاب معاذ إبراهيم 

أبو حسن في منطقة األرقم، وفتشوا منزله.
وكثفت قـــوات االحتالل من وجودها العســـكري 
فـــي محيط قرى وبلدات محافظـــة جنين، ونصبت 
الكمائـــن والحواجز بهدف اعتقال شـــبان تدعي 

أنهم "مطلوبون لديهـــا" خاصة غرب جنين وعلى 
طول شارع جنين- نابلس.

واعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، الشاب نصر 
الله األعور من بلدة سلوان، بالقدس المحتلة.

وأفـــادت مصـــادر إعالميـــة، بأن شـــرطة االحتالل 
اعتقلـــت الشـــاب أثنـــاء تواجده في مقبـــرة باب 
الرحمة، المالصقة لسور المسجد األقصى المبارك 

من الجهة الشرقية.
جدير بالذكر أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، تتعمد 
التضييـــق علـــى المصلين في المســـجد األقصى 
عقب صالة الجمعة كل أســـبوع بهدف اســـتفزاز 

المواطنين وجرهم للمواجهة.

اعتقاالت خالل مواجهات مع جيش االحتالل في مختلف مدن الضفة

جنين/ االستقالل:
دخـــل أســـيران من بلدتـــي اليامون وصير فـــي محافظة 
جنين ،أمس الجمعة، أعوامًا جديدة في ســـجون االحتالل 

االسرائيلي.
وذكر مدير نادي األســـير في جنين  منتصر ســـمور ، أن 
األســـير نـــور الدين زياد ســـليمان أبو الهيجـــاء من بلدة 
اليامون دخل عامه الـ19 واالخير في سجون االحتالل، فيما 
دخل األســـير سعيد درويش محمود عمران من بلدة صير 
عامه الـ 16 في ســـجون االحتالل االسرائيلي وهو محكوم 

23 عامـــا.

أسيران من جنين يدخالن 
أعوامًا جديدة في األسر

»أسرى فلسطين« يحذر من تداعيات المنخفضات الجوية على األسرى
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دولة فل�سطني
 وزارة احلكم املحلي

اإعالن  �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم ) 6 ( 
 منطقة تنظيم : النصر

  قانون تنظيم المدن رقم ) 28 ( لسنة 1936 
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها رقم 
2019/32 المنعقـــدة بتاريخ 2019/11/20 عن إيداع المخطط التفصيلي 
لمسار الشارع رقم ) 6 ( بعرض ) 16 ( مترًا بدون ارتداد في الجزء المحصور 
بين شارع رقم ) 4 ( وشارع رقم ) 13 ( والمار بالقسائم رقم ) أراضي سبع ( 

من القطعة رقم ) أراضي سبع ( .
 لالعتراض خالل مدة ستين يومًا من تاريخ هذا اإلعالن .

 وعليه فإنه يجـــوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشمولة بهذا المشروع اإلطالع على خارطة المشروع مجانًا خالل 
ســـاعات الدوام الرســـمي وتقديم االعتراضات عليه إلـــى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية النصر .
 ) ) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ( (

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
  مبحافظات غزة 

غزة/ االستقالل: 
صـــادف أمس الجمعـــة، 27 ديســـمبر 2018، 
الذكرى الســـنوية الـ11 للعدوان اإلســـرائيلي 
األول على قطاع غزة، والذي اســـتمر لـ 22 يوًما، 
وأطلق االحتالل اإلســـرائيلي على هذا العدوان 

اسم "الرصاص المصبوب"،.
وفي تمام الساعة 11:00 صباحًا من يوم السبت 
27 ديســـمبر 2008 قصفـــت نحـــو 80 طائرة 
عسكرية إسرائيلية من أنواع متعددة، وبشكل 
متزامن، مواقع لألجهـــزة األمنية وأخرى مدنية 
ما أدى الستشـــهاد أكثر من 200 فلســـطيني 

معظمهم من عناصر األجهزة األمنية.
وجاء العدوان بعد انتهاء تهدئة دامت ســـتة 
أشـــهر توصلت لهـــا الفصائل الفلســـطينية 
واالحتالل برعاية مصرية، لكنه خرقها أكثر من 
مرة ولم يلتزم ببنودها مما دفع المقاومة لعدم 

تمديدها.
وعمل االحتالل حينها على تضليل المقاومة من 
خالل إعالنه عن مهلة مدتها 48 ســـاعة لوقف 
إطالق الصواريخ من غـــزة، وبدئه الحرب بعدها 

بـ 24 ساعة فقط.
وســـبق الهجـــوم اإلســـرائيلي –الـــذي ُوصف 
باألشـــرس منذ حرب عام 1967- عملية تضليل 
وخداع مارســـتها دولة االحتالل التي تعمدت 
فتح معابر قطاع غزة قبل يوم واحد إلدخال 428 
ألف لتر من الغاز الصناعي، ونحو 75 طنا من غاز 

الطبخ، باإلضافة لـ105 شاحنة إغاثة.

كمـــا أبلغ مكتـــب رئيـــس وزراء االحتالل حينه 
أيهـــود أولمـــرت الصحفييـــن، بـــأن الحكومة 
اإلســـرائيلية ســـتجتمع األحد لبحـــث احتمال 
القيام بعملية مكثفة ضد قطاع غزة، لكن الحرب 

بدأت قبل موعد االجتماع المفترض بيوم.
جمريات العدوان

وعلـــى مدار ثمانيـــة أيام متواصلة، اســـتمرت 
طائـــرات االحتالل بعمليات قصف مكثفة على 
مختلف مناطق القطاع، فيما كانت المقاومة ترد 

المحاذية  اإلســـرائيلية  المستوطنات  بقصف 
للقطاع.

واســـتهدفت الغـــارات اإلســـرائيلية مئـــات 
األهداف المدنية، من منازل ومساجد، ومدارس 
حكوميـــة، وأخـــرى لوكالة الغـــوث، وجمعيات 

خيرية، ومستشفيات.
وفـــي الثالـــث من ينايـــر 2009، بـــدأت قوات 
االحتالل اجتياحها البري للقطاع، إذ اشـــتركت 
مئات الدبابات مع الطيـــران في قصف القطاع 

بالصواريخ والقذائف.
وبعد فشل االحتالل في تحقيق أهدافه عبر 
طيرانه وأسلحته التقليدية، لجأ الستخدام 
أســــلحة غير تقليدية ضــــد المدنيين كان 
أبرزهــــا الفســــفور األبيــــض، واليورانيــــوم 
المخفــــف الــــذي ظهر على أجســــاد بعض 
الشــــهداء، وفــــق تقارير صادرة عــــن خبراء 

ومؤسسات أوروبية.
وبعـــد 23 يوًما من بدء العـــدوان، أعلن أولمرت 

عـــن إيقاف إطـــالق النار من جانـــب واحد دون 
االنســـحاب من غزة، تاله في اليوم التالي إعالن 
الفصائـــل الفلســـطينية هدنة لمدة أســـبوع، 
كمهلة النســـحاب الجيش اإلسرائيلي، وهو ما 

حدث.
ح�سيلة العدوان

وأســـفر العدوان على غزة عن استشـــهاد نحو 
1330 شهيًدا غالبيتهم العظمى من المدنيين 
والنساء واألطفال، في حين أصيب 5500 مواطنًا 
العديـــد منهـــم يعاني حتى اآلن مـــن إعاقات 

دائمة.
أمـــا االحتالل فاعتـــرف بمقتل 13 إســـرائيلًيا 
بينهـــم 10 جنـــود وإصابة 300 آخريـــن، إال أن 
المقاومة أكدت أنها قتلت أكثر من 100 جندي.
وأعلنت المقاومة عن إطالقهـــا أكثر من 1500 
صاروخ وقذيفة على أهداف إســـرائيلية خالل 

تصديها للعدوان.
وكان من أبرز شهداء العدوان اإلسرائيلي وزير 
الداخلية آنذاك الشهيد سعيد صيام، والقيادي 

البارز في حركة حماس نزار ريان.
وترى المقاومة أنها نجحت خالل تلك الحرب في 
الصمود أمام ترسانة االحتالل، وأنها استفادت 
كثيـــًرا من هـــذه المعركـــة بتطويـــر قدراتها 
وإمكانياتها والتي ظهـــرت خالل حربي 2012 
و2014، باستخدام الصواريخ التي استهدفت 
العمق اإلســـرائيلي وســـالح األنفاق، واألسلحة 

األخرى المتطورة والمتقدم.

استمر لـ22 يومًا

11 عامــًا علــى  ذكــرى »عــدوان 2008« بقطــاع غــزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى نحـــو 30 ألف مصل من أبناء شـــعبنا، صالة الجمعة، في رحاب المســـجد 

األقصى المبارك.
وأفاد مدير عام دائرة األوقاف اإلســــالمية في القدس وشؤون المسجد 
األقصى عزام الخطيب، لـ"وفا"، بأن أبناء آالف المواطنين  أدوا الصالة، رغم 
اإلجراءات المشــــددة التي فرضتها شرطة االحتالل في محيط المسجد 

وعلى بواباته.

 30 ألفًا يؤدون  صالة  الجمعة 
باألقصى رغم إجراءات االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وعـــد رئيـــس الحكومـــة اإلســـرائيلية وزعيم 
امـــس  نتنياهـــو ،  الليكود بنياميـــن  حـــزب 
الجمعـــة، بتحقيق انتصار كبيـــر وجارف في 
انتخابات الكنيست القادمة، المقررة في شهر 

مارس/ آذار المقبل.
وقال نتنياهو في تصريحات عقب إعالنه الفوز 
في انتخابات حزب الليكود:" إن الوقت حان اآلن 
كـــي نتحد من أجل انتصار جـــارف لليكود ولي 
فـــي االنتخابات، وأثبتنا أول أمـــس أن بإمكاننا 
تحقيق فوز كبير وسوف نحقق فوزا كبيرا بسبب 

اإلنجازات الرائعة التي سنحققها إلسرائيل".
ووصـــف نتنياهو فوزه برئاســـة الحـــزب بأنه 
"انتصار عظيم، ألننا تغلبنا على االستطالعات 
الكاذبة واألخبار الكاذبة، التي تحاول اآلن تقزيم 

الفوز"، وفق ما نقله موقع )عرب 48(.
وأضـــاف نتنياهو أن "هذا انتصـــارًا عظيمًا ألن 
جميع وســـائل اإلعالم تقريبـــا تجندت لصالح 
أحزاب اليســـار ضدي، في هذه المنافسة أيضا. 
والحســـم النهائـــي والجارف فـــي االنتخابات 
الداخليـــة كان تعبيرًا عن الثقة بشـــكل هائل 

بطريقي وطريقنا".
وتابع أنه "المســـت الميدان )ميدان أنصاره( في 

رائعون  أنـــاس  األســـبوعين األخيرين، وهؤالء 
يحبـــون الدولـــة وقلقون لمســـتقبليها. ورأيت 
محبتهـــم لي ولزوجتـــي وتقديرهم لعملي من 
أجـــل الدولة كمبعوثهم. وقد حاربت من أجلهم 

وهم حاربوا من أجلي".
من جهته، علق رئيس كتلة "كاحول الفان"، بيني 
غانتس ، علـــى فوز نتنياهو برئاســـة الليكود، 
بالقول إن "حركة جابوتينسكي ومناحيم بيغن 

انتخبت شخصًا متهمًا بثالث لوائح اتهام".

بينما قال رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، إن 
"نتائـــج االنتخابات الداخلية في الليكود تظهر 
انقطاع الليكود عن الشـــعب. وانتخب لرئاسة 
الحركة الشعبية والرسمية التي قادها مناحيم 
بيغن شخص متهم بثالث لوائح اتهام خطيرة. 

والليكود انتهى اليوم نهائيا".
بدوره، كتب رئيس حزب "يســـرائيل بيتينو"، 
أفيغدور ليبرمان، في منشـــور عبر "فيسبوك"، 
"استيقظوا ألنه ال جديد تحت الشمس والعالم 
يسير كالمعتاد. ونتائج االنتخابات الداخلية في 
الليكود لم تغّير شيئا. علينا أن نتدارك أنفسنا 
ونـــدرك أن التصويـــت لنتنياهـــو أو لغانتس 
في االنتخابات القريبة ســـتؤثر بصورة مباشرة 
ومؤلمة على كل واحد وواحدة منكم" في إشـــارة 
إلى اســـتمرار األزمة السياســـية وعدم المقدرة 

على تشكيل حكومة بعد االنتخابات المقبلة.
يذكر أن نتنياهو فـــاز في االنتخابات الداخلية 
لرئاســـة حـــزب الليكـــود التـــي أجريـــت أول 
أمـــس الخميس، بنســـبة تعـــدت 72.5% من 
األصوات، على حســـاب منافسه جدعون ساعر 
بنســـبة 27.5%، حيث شـــارك في التصويت 
أقـــل من نصف أعضـــاء الحزب، وبلغت نســـبة 

التصويت %49.45.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نـــدد خطيب المســـجد األقصى فـــي القدس 
المحتلـــة، خـــالل خطبـــة الجمعـــة، أمـــس، 

بانتهاكات الصين، ضد مسلمي »األويغور«.
وقال خطيب المســـجد األقصى يوســـف أبو 

اســـنينة، إن »إخواننا في تركستان الشرقية، 
المصاحف،  ُيعذبون ويحرقـــون، كما تحـــرق 
ويحاربون ويتعرضون لالضطهاد والتعذيب«.

ويشـــهد اإلقليم منذ نحو عقـــد، أعمال عنف 
أســـفرت عن نحـــو مئتـــي قتيـــل، وتمارس 

الســـلطات الصينية قمًعا يطال مليون مسلم 
من »األويغور«، يتم احتجازهم في معسكرات، 
وفق ما كشفت عنه صحيفة »نيويورك تايمز« 
األمريكية اســـتناًدا لوثائق حكومية صينية 

مسربة.

خطيب األقصى يندد بانتهاكات الصين ضد مسلمي »األويغور«

نتنياهو: سأحقق انتصارًا جارفًا في انتخابات الكنيست المقبلة 
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شـــارك اآلالف من الجماهير الفلسطينية بمســـيرة العودة وكسر الحصار في 
أســـبوعها ال86،  جمعة »دماء الشـــهداء ترســـم طريق الحرية«, فرغم االحوال 
الجوية الســـيئة واالمطار الغزيرة التي هطلت على قطـــاع غزة, اال أن الجماهير 
الفلســـطينية استجابت لنداء الواجب, وشـــاركت في فعاليات الجمعة ال 86, 
واشـــتبكت بأدواتها الســـلمية مع قوات االحتالل الصهيوني المتمركزة على 
الحدود الشـــرقية لقطـــاع غزة, التي اطلقت الرصاص الحـــي والمطاطي وقنابل 
الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين السلميين الذين ال يحملون اال الحجارة 
في ايديهم, واالعالم الفلســـطينية وصور الشـــهداء االطهار, ويستمعون الى 
الكلمات الخطابية الوطنية من قادة الفصائل الفلسطينية, ويشاركون في إحياء 
التراث الشعبي في الميدان, ويحولون الميدان الى خلية نحل ال تهدأ وفعاليات 

متنوعة تشغل االحتالل وتصيبه باإلرباك. 
الهيئة الوطنية العليا لمســـيرة العودة وكســـر الحصار، أكـــدت على مواصلة 
المســـيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط 
»صفقة القرن« المزعومة. كما أكدت على اســـتمرار مســـيرات العودة وكســـر 
الحصار، للوصول إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. وأكدت الهيئة على 
اســـتمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلســـطينيين بالعودة رغم كل 
المعاناة التي ســـببها االحتالل، إضافة إلى رفع الحصار وكســـره عن قطاع غزة، 
والتأكيـــد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر اســـتمر 
ألكثر من 12 سنة. مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها 
حتـــى تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها, فهذه المســـيرات الســـلمية 
تثبت للعالم جرم االحتالل ونازيته, وشـــغفه الـــى اراقة دماء االبرياء رغم أنهم 
متظاهرون ســـلميون يطالبون بحقهم في العـــودة هذا الحق الذي كفلته لهم 

المواثيق والقوانين الدولية .
مســـيرات العودة في أسبوعها الـ 86 تحمل رسالة دعم وإسناد لألسرى األبطال 
ومهما بلغت التحديات، فإن شـــعبنا الفلســـطيني لن يتخلى عن دعم االسرى 
واسنادهم في معاركهم ضد مصلحة السجون الصهيونية التي تضيق الخناق 
على االسرى وتحرمهم من ابسط حقوقهم, كما دللت مسيرة العودة الكبرى على 
حقها في حماية المســـجد االقصى المبارك من اطماع الصهاينة الهادفة الى 
تقسيم االقصى تمهيدًا إلقامة الهيكل المزعوم على انقاضه, وتهويد القدس 
وطمس معالمها العربية واالسالمية وتهجير سكانها منها, واعتداءات الجيش 
الصهيوني على اهلنا في سلوان, واالستمرار في سياسية هدم البيوت وترحيل 
ســـكان البلدة منها, وحرمانهم من حقهم في التعليم والوصول لمدارســـهم 
واماكن عملهم, فمســـيرات العودة هي الميدان الذي يعبر فيه الفلســـطيني 
عن ارادته ومواقفه السياســـية من كل القضايا المثارة لاللتفاف على قضيتنا 
وحرماننا من ابســـط حقوقنا, لذلك ستبقى مســـيرات العودة الكبرى تعبر عن 
مواقف شعبنا وارادته وصموده ونضاله في وجه االحتالل, وهي ضرورة وطنية 

عليها اجماع فصائلي, ولها اهداف وتحمل رسائل عدة .. لذلك ستستمر. 

جمعة "دماء الشهداء 
ترسم طريق الحرية"

رأي
تشهد الســــاحة الفلسطينية اســــتقطابات وصراعات 
فصائليــــة وتجاذبــــات سياســــية وانقســــامات حادة، 
وخالفات في وجهات النظر حــــول موضوع االنتخابات، 
ويتواصل االنشــــقاق والفصــــل بين شــــقي البرتقالة 
الفلســــطينية، وكل ذلــــك ليــــس في صالــــح النضال 
والمشروع التحرري الفلسطيني، وإنما يصب في خدمة 
المشــــروع الصهيوني الهادف إلــــى تكريس االحتالل 

وتصفية حقوق شعبنا الوطنية.
وبغض النظر عما ســــوف تؤول إليه الحالة السياســــية 
واالوضــــاع الفلســــطينية، وعما ترســــو عليــــه الجهود 
المبذولة إلنجاح العملية االنتخابية، فإن جهود استعادة 
الوحــــدة الوطنية تســــتوجب أن نجعــــل منها القضية 

االســــتراتيجية واألهم في الحســــابات الفلســــطينية 
إلحداث نقلة نوعية وجذرية في مســــار العمل الوطني 
الفلســــطيني، وإعــــادة بناء النظام السياســــي وإصالح 
المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية، وتصويب 
مســــار الحركة الوطنية الفلســــطينية التي شــــهدت 
تراجًعا كبيًرا بفعل االنقســــام المدمر والمعيب، وألجل 
تحشــــيد الجماهيــــر وتفعيــــل دور الحركة الشــــعبية 

والجماهيرية في معركة التحرير والخالص الوطني.
فالوحــــدة الوطنيــــة تمثــــل عامــــل نهوض لشــــعبنا 
الفلســــطيني في كل مواقعه، ما يتطلب تعزيزها على 
أساس مشروع سياسي ووطني كفاحي واضح لمواجهة 
التحديــــات التــــي تواجههــــا القضية الفلســــطينية، 

وخاصــــة المخططات العدوانيــــة التصفوية  المدعومة 
من امريــــكا ، التــــي تســــتهدف تصفيــــة ووأد الحق 

الفلسطيني.
إن شــــعبنا أحوج مــــا يكون اليــــوم إلى نبــــذ الخالفات 
والتعالــــي علــــى الجــــراح، ورص الصفــــوف، وحل كل 
االشــــكاالت باعتماد نهج الحوار الوطني الديمقراطي، 
التشــــريعية  االنتخابــــات  اجــــراء  فــــي  والتســــريع 
والمؤسســــاتية، ألجل التصدي ومواجهة كل المشاريع 
والمخططــــات االحتالليــــة واالســــتعمارية التي تواجه 
شــــعبنا وقضيته الوطنية، الرامية إلــــى تبديد حقوقه 
واذابــــة هويته الوطنية ومنعه مــــن حق تقرير المصير 

وإنشاء دولته الحرة المستقلة.

أمـــام حركة فتـــح والقوى الوطنية األخرى معركة شرســـة 
أولها معركة الوجود على األرض الفلســـطينية ، والمعركة 
األخـــرى والتي نرجو أن تأخذ منحـــى العمل الديمقراطي ، 
الحفـــاظ على الكينونـــة الوطنية المســـتقلة التي رفعت 
رايتهـــا حركة فتح في 65 والتـــي من خالل نضالها والتي 
حققت مراحل تحديد الشخصية الوطنية لشعبنا ، وكذلك 
المعركـــة مـــع المتنازلين فـــي صفوف هـــذه الحركة عن 
برنامجها الوطني ، والذين يســـيرون في الركب األمريكي 
والعالقـــات الشـــبه اندماجية مـــع االحتالل تحـــت غطاء 
الحضـــارة والتحضر وكأن البندقية الفلســـطينية والكفاح 
المسلح المشرع دوليا في مقاومة االحتالل هو طرح سلفي 
تجاوزته المرحلة ، والخطير في هذا الطرح أنه مازال الوطن 
محتال وســـلطة تأخـــذ اذن المرور من الكيـــان الصهيوني 
فـــي جميـــع تحركاتها وتبنـــي موازنتها على مـــا تقدمه 
أميركا واســـرائيل من مساعدات لها بمقدار ما تقوم به من 
تنـــازالت، إن تحرك فتح والقـــوى الوطنية أصبح على أرض 
مليئة باألشواك والمنعطفات والمنحدرات أما أن تعيد فتح 
صياغة نفســـها وبالتالي ستقف أطرها في صراع مع تيار 
قوي حقق مصالحه في الســـلطة والتسلط وأصبح له ثقل 
اقليمي ودولـــي بالواقع المطروح فـــي المنطقة ، وبالتالي 
أصبحـــت حركـــة فتح تفقـــد الكثير مـــن أدوات الصراع و 

تفتقد لكثيـــر من آلياتهـــا وهذه كانت نتـــاج انخراطها 
وبشـــكل أساســـي في تشـــكيل وحماية ودعم مؤسسات 
السلطة التي تعرف فتح جيدا أن وظيفتها األساسية ومن 
خالل ما أبرم من اتفاقيات ومعاهدات تشكيل كيان العزل 
الفكري بين طموحات الشعب الفلسطيني والواقع ، وبكل 
مقاييس هذا المفهوم من أدوات وآليات مطروحة للتنفيذ 
على األرض ، فحينما ال تستطيع حركة فتح من استنهاض 
قضية االرادات وتحقيق ذاتها بين اوساط شعبها ، ضاربة 
كل مظاهر السلبية واالستسالم وليكن الرجوع للخلف عدة 
خطوات لنتقدم ســـنتيمترات فهـــذا جيد! ، فهي معركة 
قاســـية مع المخطط االمبريالـــي الصهيوني والمتعاونين 
معه في أوســـاط شعبنا، والمنطقة العربية، فهل لدى فتح 
عصا موسى لتسحر الســـاحر ؟!! . ..أو تذهب الى الهاوية ، 
وتلهف االسالم السياسي للوصول الى السلطة واستخدام 
آليات وأدوات مدعومة ماديا ومعنويا وبتشـــريعات دولية 
جديدة تشـــكل حالة كانـــت غير محســـوبة وهي مناطق 
الفراغ التي تركتها فتح والحركـــة الوطنية وهذا الذي لم 
تســـتيقظ له حركة فتـــح وفصائل العمـــل الوطني فهل 
حركة فتح قادرة على تغيير وتعديل مســـارها وبشـــكل 
تزامني اســـتباقي للخـــروج من األزمة ، وأزمة شـــعبها ، أم 
سيسبق القطار هذا التزامن وتبقى حركة فتح في مجلدات 

كتب التاريخ وفي مكتبة السيد عباس الشخصية وزوارها 
من لجنة مركزية واهنة .

ونطرح تساؤال: هل هذا الواقع سيفرز تجديدًا للثوب االدبي 
واالخالقي لفتح في مســـيرة تجربة لها من التراكمات بين 
االخفاقـــات والنجاحات ولتواكب متغيـــرات تفرضها رمال 
متحركـــة في دول االقليـــم العربي وبرمجيات اســـرائيلية 
تهويدية للضفة والقـــدس والخليل وحل اقتصادي اداري 
في الضفة وغزة وصلة وثيقة باألمن واالقتصاد االسرائيلي 
وبخطة ممنهجة بشكل دقيق وبانطالقة تبنى عليها معادلة 
فلســـطينية جديدة في داخل فتح ووضع معالجات لكافة 
االزمات على مســـتوى الفهم السياســـي للمرحلة والفهم 
الذاتـــي ألزماتهـــا وابتعادها عن ادبياتهـــا والذي ال يخرج 
عن الثوابـــت واحداث مراجعات جادة للســـلوك التنظيمي 
واالمني والثقافي والســـلوكي لفتـــح ومن خالل برنامج جاد 
ايضا تعود فيه فتح لحاضنتها الشـــعبية على المســـتوى 
الذاتـــي واالقليمي والدولي أم مقبلون على وضع متشـــرذم 
مجـــزأ تتوه فيه قضيـــة الالجئين والقدس وفلســـطينيي 
الشـــتات عشرات السنين بل تتوه فيه الخريطة الجغرافية 
لفلسطين وربما لألبد وتبقى الحركة كأدبيات وفكرة حاولت 
ولم تنجح بعوامل مختلفة من الفســـاد الداخلي والخارجي 

واأليام القادمة ستجيب على ذلك .

في راهن الحالة الفلسطينية

في ذكرى انطالقتها الـ55 »حركة فتح وسلطة العزل الفكري«

شاكر فريد حسن

سميح خلف

الوطـــن العربي الكبير من المحيط إلـــى الخليج كما باقي الكرة االرضية 
تفصلـــه ايام معدودة على عام جديـــد نتمنى من الله عز وجل ان يعزز 
االمن والســـالم والوحدة والتطـــور والقدرة على مواجهـــة التحديات . 
الخارطة السياســـية لعالمنا العربـــي فيها الكثير ممـــا يواجهها من 
تحديـــات وعقبـــات واختراقات ألســـباب عديدة ولغيـــاب الكثير من 
مقومات وتوجهات الوحدة والتنســـيق المشترك لمواجهة مجمل تلك 
التحديـــات . العالم العربي بجغرافيته السياســـية وبتعداد ســـكانه 
ومـــوارده العديـــدة واقتصادياتـــه المرتفعة كان باإلمـــكان ان يكون 
اكثـــر تطـــورا وحداثة وعلى كافـــة الصعد والمســـتويات اال ان عالمنا 
العربي وقد تولد بداخله الكثير من االزمات والعقبات نتيجة لسياســـة 
اســـتعمارية قديمة جديدة على رأســـها الطائفيـــة ... واالعتماد على 
االخرين بالصناعة والتجارة والزراعة .. حتى اصبح العالم العربي ســـوقا 
اســـتهالكيا وليس منطقة انتاجية يمكـــن من خاللها تعديل الميزان 

التجاري لصالح االقتصاد العربي .
التكامل االقتصادي العربي ..... والســـوق العربية المشتركة ..... واالمن 
القومـــي العربي.... والموارد العربية المشـــتركة في ظل اقتصاد عربي 
واعد وقادر على التشـــييد والبناء .... وتخضير الصحراء ..... وانتاج كافة 
المنتوجـــات الصناعية والتجارية ... الزراعية والحيوانية وحتى الدخول 

في ســـوق الصناعة التكنولوجية في ظل عالم عربي يوجد فيه االالف 
من الكفاءات العلمية القادرة على انجاز تلك الصناعة ... لكنها الفاقدة 
إلدارة الموارد والطاقات البشـــرية واســـتثمار االمـــوال العربية بصورة 

مثلى .
الحديـــث عن عالمنا العربي والذي نحن جزء منه حديث يطول بمحطات 
عديـــدة لم يســـتثمر فيهـــا حتـــى االن امكانيات العـــرب وقدراتهم 
ومواردهـــم حتى اصبحت تلك الموارد مطمعا لالســـتعمار الجديد كما 
كانت مطمعا لالســـتعمار القديم . ســـأختصر رؤيتـــي بعالمنا العربي 

بالنقاط التالية :-
اوال :- بإمـــكان امتنـــا ان تخرج من حالها وشـــوائب ماضيها ومصاعب 
واقعهـــا وبكافة المناحي والمســـتويات والوصول الـــى اوضاع افضل 
حماية لنفســـها ولشـــعوبها ولســـيادتها على ارضها بامتالك قوتها 
وحرية اســـتخدامها كمـــا امتـــالك اقتصادها وحرية اســـتثماره في 

المجاالت المتعددة .
ثانيـــا :- بإمـــكان امتنا ان تصنـــع بأياديها وبفكر علمائهـــا بأكثر مما 
تســـتورد من االخريـــن ... وان تبـــدع وتبتكر بما يخـــدم احتياجاتها 
ومتطلباتهـــا وان ال تبقـــي على اتكاليتها واعتمادها على اســـتهالك 

صناعة غيرها .

ثالثا :- المزيد من االهتمام والرعاية والتطوير باإلنسان العربي بوعيه وثقافته 
وعلومه وحضارته وزيادة عوامل ثقته بأمته وان ندخل ثقافة المنافسة وليس 

اللحاق باآلخرين أمرا مهما ومتاحا في ظل امكانياتنا العربية .
رابعـــا :- ثورة ثقافية وطنية علمية قوميـــة تكاملية نحارب فيها كافة 
اشـــكال الفقر والتخلـــف ... كما نواجـــه بها كافة اشـــكال الطائفية 
والتعصـــب والتطرف ... وان نعتمـــد ثقافة الوطن فـــوق الجميع كما 
القانون يحكم الجميع وان نحافظ على تاريخنا العربي وان ال نســـقطه 
في مستنقع التخلف وعدم القدرة على انتظام حالنا العربي واستثمار 

مقدراتنا بصورة صحيحة .
خامســـا :- التكامل االقتصادي والسوق العربية المشتركة واالستثمار 
االمثـــل للموارد العربيـــة ولو بالحد االدنى في ظـــل خصوصية كل بلد 
ومعالجة سلبيات واقع ومواجهة تحدياته التنموية وإليجاد وطن عربي 

قادر على تحقيق االكتفاء الذاتي ومواجهة الطامعين به .
سادسا :- اعتماد المناهج العلمية والبحثية المتطورة كما اعتماد وسائل 
تدريسية وتدريبية نعمل من خاللها على تطوير القدرات وزيادة مستوى 
الكفاءة لدى الفرد العربي كما لدى المؤسســـة العربية القادرة على ايجاد 

اليات عملها بصورة متطورة لتحقيق ناتج افضل وعائد اكبر .
ســـابعا :- تعزيز ثقافة االمن المشـــترك كما ثقافة االقتصاد التكاملي 

وان ال يعيـــش كل قطر عربي بما فيه وبداخله من مظاهر وســـلبيات ال 
تؤثر على الدولة بذاتها ولكنها تنعكس بالســـلب على الدول المجاورة 
لها وتزيد من اطمـــاع الطامعين وارهاب االرهابييـــن واحداث الخراب 

والدمار في ظل قصوره وتقاعس ال يجب ان يكون .
عالمنـــا العربي وما كنا نعتمـــد بثقافتنا من عروبـــة وقومية ولم نكن 
نأخـــذ بالقطرية في ثقافتنـــا واعرافنا وفكرنا السياســـي واالجتماعي 
والوطنـــي ألننا كنا نؤمن وال زلنا ان الوطن العربي جســـد واحد ... وروح 
واحدة والدالئل كثيرة والشـــواهد عديدة فعندما تألمت العراق تألمت 
ســـوريا وعندما تألمت ســـوريا تألمت لبنان وعندمـــا تألم اليمن تألمت 
الســـعودية والخليج وباألساس التاريخي عندما تألمت فلسطين وشرد 
اهلهـــا اصبحت المنطقة محل اطماع عديدة الســـتعمار قديم وجديد 
ولطوائف غلبت عليها مصالحها ونزعاتها مما مهد الطريق للمزيد من 
الضعف والهـــوان والذي نأمل ان نتعافى منـــه وان نزيد من مقومات 
قوتنـــا العربية وان نصلب ارادتنا وان نتعلم مـــن دروس تجربة كانت 
عصيبـــة ومؤلمة حتـــى نأخذ بعالمنا العربي لمنافســـة قـــارات اخرى 
بالتجارة واالقتصاد والتكنولوجيـــا والثقافة والعلوم انها امنية عربية 
يجب ان تكون حتى نكون االوفيـــاء لعلمائنا العرب الذين صنعوا كل 

هذا التقدم الذي تعيش فيه البشرية . وكل عام وانتم بخير.

وفيق زنداحعالم عربي ... لعام جديد ؟؟؟



السبت 2 جمادى األولى 1441 هــ 28 ديسمبر 2019 م

االستقالل/ األناضول:
تعِكف نجالء أبو لحية )29عاًما( وزوجها محمد 
)31عاًما(، من بلدة القرارة الريفية، جنوبي قطاع 
غزة، مؤخًرا، على جمـــع وترميم القطع األثرية، 

وإعادة الحياة لها.
ودشّن الزوجان معماًل، مّولته مؤسسة "داليا" 
)فلســـطينية غيـــر حكومية(، بعـــد أن تقّدما 
بمبادرة فريدة من نوعها، وحازت على موافقة 

المؤسسة من بين مئات المبادرات.
ويبلغ قيمة التمويل 1500 دوالر أمريكي فقط.
وقـــاد الزوجـــان، وهمـــا باألســـاس، فنانـــان 
المعمـــل،  تدشـــين  لفكـــرة  تشـــكيليان، 
احتكاكهما المباشـــر، منذ عـــام 2016 باآلثار 
والتنقيـــب عنها، وافتتاحهمـــا متحفا يضم 
آالف القطع األثرية، تعود ألزمنة مختلفة منها: 

"الرومانية، والبيزنطية، والعثمانية".
ويؤكد الزوجان أن بلدتهما "القرارة"، الحدودية 
)جنوب شـــرق قطاع غزة(، غنية بآثار مدفونة، 

تحتاج إلى التنقيب عنها.
ويقـــول الزوجـــان، لمراســـل "األناضـــول" إّن 
مزارعين في بلّدتهم وبلدات حدودية مجاورة، 
يعثرون أثناء فالحة األرض وبعض الحفريات، 
سواء آلبار مياه أو صرف صحي، أو بناء معماري، 
على قطـــع أثرية، خاصـــة )الفخار( بأشـــكال 
مختلفة، ويقومون بتحطيمها لعدم إدراكهم 

بأهميتها".
ويستشهد الزوجان بموقف حدث مع مواطنين 

أثناء حفر بئر صرف صحي، عثروا خالل العمل 
على عشـــرات األواني الفخارية القديمة غير 

التالفة، وقاموا بتهشيمها جميًعا.
وذكـــرا أنهمـــا حصال على ما تبقـــى من هذه 
األواني، ويعكفون مع فريق تطوعي حالًيا على 

ترميم البعض منها.
وتقول الزوجة نجالء أبـــو نحلة:" هناك حاجة 
ُملحة إلنقاذ تلك اآلثار، التي ال ُيســـتهان بها، 

كونها تمثل )طابو( أرض فلســـطين، وتاريخًا 
وماضيًا عريقًا، يمثل هوية ســـكانها، ويحفظ 

إرثهم التاريخي".
وتلقى الزوجـــان تدريًبا على يد ُمختصين في 
غزة، لتعلم كيفية ترميم اآلثار، ونقال التجربة 
لفريـــٍق تطوعي يعمـــل معها فـــي الحفاظ 

واالعتناء بالمتحف وما يحتويه من مقتنيات.
وتبـــدو األدوات الُمســـتخدمة فـــي العمـــل 

بســـيطة، منها: الملصـــق التقليـــدي، مادة 
الغـــراء الكيميائيـــة، آالت حديدية صغيرة؛ 
لتجميع القطعة الفخارية، وإعادتها لهيكلها 

األساسي.
ونجـــح الزوجـــان في إعـــادة بعـــض القطع 

المهشمة لطبيعتها األساسية.
وتصف الزوجة "أبو نحلـــة"، عملهم بالمعقد 

والشاق.

وتقول:" عملية ترميم القطع ليس سهاًل، فأي 
خطوة يجب أن تكون مدروسة علمًيا وهندسًيا، 
لتخرج القطع بشـــكلها األساس أو مشابه إلى 

حٍد كبير".
وتتابع وهي تنشغل في ترميم إبريٍق فخارٍي 
صغير، مســـتخدمة مادتي "الجبـــس والغراء 
الالصقة":" عمليـــة ترميم القطع تمر بمراحل، 
بعـــد أن تصـــل للمتحف، أولهـــا: تصنيفها 
ألي حقبـــة زمنية تعـــود، ألن كل ِحقبة زمنية 
لها شـــكل وطراز ُمختلف، ومن ثم تصنيفها 
وتوثيقها وإدخالها برقم في سجل المتحف".

وتضيف "أبـــو نحلة":" بعد ذلـــك، يتم وضع 
األواني الفخارية التالفة والمهشمة في الماء 
المقّطـــر وتركهـــا تجف في الشـــمس، وبعد 
ذلك رســـم شكلها هندســـًيا وتقدير قطرها 
األساســـي، من ثم البدء بتجميعها وتركيب 
قطعـــة علـــى األخرى بشـــكل دقيـــق، وهذا 
يستغرق وقًتا، قد يصل في القطعة الواحدة 
أســـبوًعا كامـــاًل أو أســـبوعين، لتصبح جاهزة 

للعرض في المتحف بجانب القطع األخرى".
ويتطلع الزوجان، بعد أن حصل متحفهما على 
ترخيٍص حكومي من غـــزة، أن ُيصبح لديهما 
مختبًرا متطوًرا، وشراء معدات وأجهزة لترميم 

اآلثار، بأنواعها المختلفة.
وتختم أبـــو نحلة، حديثها بالقـــول:" نهدف 
للحفاظ علـــى كل قطعة آثار، فهـــي تاريخنا 

وتراثنا".

من خالل مشروع لحفظ التراث الفلسطيني

زوجان من غزة يجمعان القطع األثرية ويعيدان لها الحياة 

االستقالل/ وكاالت:
ســــجلت أســــهم شــــركة التجارة اإللكترونية 
األمريكيــــة العمالقــــة »أمــــازون« الجمعة، أكبر 
ارتفاع لها على مؤشر أسهم »اس أند بي« الذي 
يضم أكبر 500 شركة أمريكية، في ظل مبيعات 

قياسية في موسم العطالت.
وأفادت وكالة »بلومبرج« لألنباء بأن سهم أمازون 
ارتفع بنســــبة 3.4 بالمئة خالل تعامالت اليوم 
بعد انتهاء عطالت أعياد الميالد، ليسجل بذلك 

أعلى ارتفاع له على مؤشر »اس أند بي«.
وأعلنت أمــــازون الخميــــس أن مبيعاتها خالل 
موسم تســــوق عيد الميالد الحالي سجلت رقما 
قياسيا جديدا، مشيرة إلى أنها تلقت طلبيات 
بمليــــارات الدوالرات من مختلــــف أنحاء العالم، 
إلى جانب المبيعــــات القوية ألجهــــزة أمازون 

اإللكترونية.
وذكرت الشــــركة أن من أكثــــر منتجاتها مبيعا 

»إيكــــو دوت« و«فايــــر تي.في ســــتيك« و«إيكو 
شو5«. كما شكلت األجهزة المعتمدة على نظام 
المساعد الشخصي الصوتي أليكسا واحدا من 

أكثر الهدايا شعبية خالل السنوات الماضية.
وأوضحت أمازون أن مبيعاتها من هذه األجهزة 
خالل العــــام الحالي زادت بمالييــــن الوحدات 

مقارنة بالعام الماضي.
وأشــــارت أمازون الى أن تفاعل العمالء مع نظام 
أليكسا وصل إلى مستويات قياسية، باستخدام 
المساعد الصوتي للحصول على وصفات معينة 

أو تشغيل برامج تلفزيونية أو أفالم.
وأضافــــت في بيان صحفي أن »العمالء ســــألوا 
أليكســــا عن وصفات وأجهــــزة الطهي ماليين 
المــــرات خــــالل موســــم العطلة، حيث ســــاعد 
أليكســــا في صناعة وجبة إفطار العيد والكعك 

والمشروبات«.
وذكــــرت أمــــازون أن ألعــــاب األطفــــال وألعاب 

التجميل  ومســــتحضرات  واألزياء  الكمبيوتــــر 
كانت بين السلع األكثر مبيعا خالل العيد، ورغم 
أنها لم تقدم بيانات تفصيلية في هذا الشأن 
فقد ذكرت أنها باعت أكثــــر من نصف مليون 

قطعة من هذه المنتجات.
يأتي ذلك فيما أظهر تقرير صادر عن شــــركة 
خدمات بطاقات الدفع اإللكتروني »ماستر كارد« 
اليوم الخميس أن مبيعات التجزئة في الواليات 
المتحدة خالل موسم العطلة األخيرة، ارتفعت 
بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي لتسجل رقما قياسيا جديدا.
وبحســــب التقرير، »ارتفعت مبيعــــات التجارة 
اإللكترونية خالل الفترة نفسها بنسبة %18.8 
ســــنويا بعــــد ارتفاعها بنســــبة 18.4% خالل 
2018. وشــــكلت مبيعات التجــــارة اإللكترونية 
14.6% مــــن إجمالي مبيعــــات التجزئة خالل 

العام الحالي«.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها 
في أكثر من 3 أشـــهر، الخميس، مدعومـــة بآمال إنهاء حرب 
التجـــارة األميركيـــة الصينية قريبـــا وتقرير يظهـــر تراجع 

مخزونات الخام بالواليات المتحدة.
وتحدد سعر التسوية في العقود اآلجلة لخام برنت عند 67.92 

دوالرًا للبرميل، مرتفعا 72 سنتا بما يعادل 1.07 بالمئة.
وزادت عقود الخام األميركي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا 
أو 0.93 بالمئة لتغلق عند 61.68 دوالرًا للبرميل، وكال الخامين 

القياسيين عند أقوى مستوياته منذ 17 سبتمبر.
كانـــت الصيـــن قالت، األربعـــاء، إنها على تواصـــل وثيق مع 
الواليات المتحدة بشأن مراســـم توقيع اتفاق التجارة، وذلك 
بعد يوم من قول الرئيس األميركي، دونالد ترامب، إنه ونظيره 

الصيني، شي جين بينغ، سيوقعان اتفاق المرحلة 1.
ورفعت فكرة اتفاق مبرم األســـهم األميركية إلى مســـتويات 
جديدة، ودعمـــت العقود اآلجلة للخام التـــي عادة ما تقتدي 

باألسهم.
وكانت حرب التجارة التي دارت رحاها لنحو 17 شهرًا بين أكبر 
اقتصادين في العالم قد نالت من النمو العالمي والطلب على 

النفط.
ورغم ذلك، صعد برنت حوالـــي 25 بالمئة في 2019، مدعوما 
بتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء 

من بينهم روسيا.
وانتعشت األسعار أيضا بعد أن قال معهد البترول األميركي 
في ســـاعة متأخرة من الثالثاء إن مخزونات الواليات المتحدة 
من الخام تراجعت 7.9 مليون برميل األسبوع الماضي، وهو ما 

فاق توقعات المحللين بكثير.
وظلت أحجام التداول متدنية بسبب عطلة عيد الميالد، والتي 
أخرت إصـــدار تقرير مخزونـــات النفط الرســـمي يومين إلى 

الجمعة.

النفط يصعد واحد بالمئة.. 
ويصل »ذروة سبتمبر«

ارتفاع أسهم »أمازون« في ظل مبيعات قياسية في موسم العطالت

االستقالل/ وكاالت:
قالت مصلحـــة الدولـــة لإلحصـــاء بالصين، 
الجمعـــة، إن أربـــاح الشـــركات الصناعيـــة 
الرئيســـية فـــي البالد تراجعـــت 2.1 بالمئة 
على أساس ســـنوي الى 5.61 تريليون يوان 
)802.8 مليار دوالر( خالل الـ 11 شهرا األولى 

من 2019.
وكانت أرباح الشـــركات الصناعية الرئيسية 
بالصين قد هبطت 2.9 بالمئة على أســـاس 
ســـنوي في الـ 10 شـــهور األولـــى من العام 

الجاري.

وحســـب مصلحة الدولة لإلحصـــاء، ارتفعت 
أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في البالد 
بنســـبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي خالل 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حسبما أفادت 

وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا(.
وقال تشو هونغ كبير االحصائيين بالمصلحة 
إن نمـــو األرباح في الشـــهر الماضي »يعتبر 
انتعاشـــا من االنخفاض بنســـبة 9.9 بالمئة 
المسجل خالل أكتوبر/ تشرين األول الماضي.

وأوضح أن أســـباب االنتعاش ترجع الى النمو 
الســـريع في االنتـــاج الصناعـــي والمبيعات 

الصناعية واالنخفاض المعتدل في أســـعار 
تسليم المنتجات الصناعية.

ويعاني االقتصاد الصينـــي، وهو ثاني أكبر 
اقتصـــاد في العالـــم من تداعيـــات الحرب 

التجارية المستمرة مع الواليات المتحدة.
ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته 
لنمو االقتصاد الصيني 5.8 بالمئة في 2020، 

مقابل 6 بالمئة في تقديرات سابقة.
وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد سجل 
خـــالل العام الماضي نموًا بمعدل 6.6 بالمئة 

وهو أقل معدل نمو له منذ نحو 30 عاما.

تراجع أرباح الشركات الصناعية الصينية 2.1 بالمئة خالل 11 شهرًا
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االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إن 
بالده لن ترّحـــل األويغور إلى الصين في حال 

تقديمهم طلب لجوء في ماليزيا.
جـــاء ذلـــك فـــي كلمـــة ألقاهـــا مهاتير في 
البرلمان الماليزي، في معرض رده على أسئلة 
المعارضـــة، حـــول تعـــرض أقليـــة األويغور 
المســـلمة الضطهـــادات من قبل الســـلطات 

الصينية.
وأشـــار رئيس الوزراء الماليـــزي إلى مبدأ عدم 

التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.
ودعا المجتمع الدولـــي إلى االعتراف بتعرض 
المسلمين في عموم العالم بما فيهم األويغور 

إلى الضغوط.
وأكـــد مهاتيـــر أن األويغـــور لديهم مخاوف 

مشروعة على أرواحهم.
وأضـــاف "في حال طلب األويغـــور اللجوء في 
ماليزيا، فإن ماليزيا لـــن ترّحل األويغور حتى 

ولو جاء طلب صيني بتسليمهم إليها".
ومنذ عام 1949، تســـيطر بكيـــن على إقليم 

تركســـتان الشـــرقية، وهـــو موطـــن أقليـــة 
األويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم 

"شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية 
تابعـــة لألمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو 
مليون مســـلم مـــن األويغور في معســـكرات 

سرية بتركستان الشرقية.
وتفيد إحصاءات رســـمية بوجـــود 30 مليون 
مســـلم فـــي الصيـــن، منهـــم 23 مليونًا من 
اإليغـــور، فيما تقدر تقارير غير رســـمية عدد 
المســـلمين بقرابة 100 مليـــون، أي نحو 9.5 

بالمائة من السكان.

يتعرضون النتهاكات واضطهادات صينية
مهاتير محمد يتعهد بعدم تسليم

االستقالل/ وكاالت: الالجئين المسلمين األويغور إلى الصين 
قالت السلطات المحلية في كازاخستان الجمعة، إن 15 شخصا على 
األقل قتلـــوا وأصيب 35 بينهم أطفال، جراء ســـقوط طائرة تابعة 
لشركة الطيران الكازاخية كان على متنها 100 شخص بعد إقالعها 

من مطار ألمآطي.
وطمأن ســـفير فلســـطين لدى كازاخســـتان منتصر أبو زيد، أبناء 
شعبنا، بعدم وجود فلسطينيين وال عرب بين الضحايا والمصابين، 
مشيرا إلى أن السفارة عملت كخلية نحل منذ ساعات الصباح الباكر 

للتأكد من عدم وجود ضحايا فلسطينيين.
وبحســـب بيانات الســـلطات فإن الطائرة المنكوبة تابعة لشـــركة 
طيران »بيك أيـــر« الكازاخية، كانت متجهة من ألمآطي إلى عاصمة 
كازاخستان نور سلطان، وعلى متنها 95 راكبا، و5 من أفراد الطاقم.
فيما أوضحت شبكة »كازافورم« المحلية في كازاخستان، أن الطائرة 
خفضت ارتفاعها بشـــكل كبير قرب قرية »كيزيل تو« في ألمآطي، 
واصطدمت بأحد المباني هناك، مشـــيرة إلى تواجد مكثف لقوات 

اإلسعاف والمطافئ في مكان الحطام.
وكان المكتب الصحفي التابع لوزارة الصناعة في كازاخســـتان قد 
أعلن أمس الجمعة، عن توقيف أنشـــطة شـــركة »بيك إير« إلى أن 
يتـــم توضيح ظروف حادث تحطم الطائرة فـــي ألمآطي، بعدما تم 
تشـــكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، تضم وزير الصناعة 
وتطوير البنية التحتيـــة للجمهورية وممثلين عن جهات حكومية 

أخرى، وستحدد اللجنة األسباب المباشرة للحادث.

قتلى وجرحى جراء تحطم 
طائرة ركاب كازاخستانية

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت رئيســـة المفوضية األوروبيـــة أورزوال فون دير الين 
أن الفترة االنتقالية لخـــروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
»بريكست« ربما تحتاج لتمديدها إلى ما بعد نهاية 2020.

وقالت فون دير الين فـــي تصريحات لصحيفة »ليز إيكو« 
الفرنســـية إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســـون 
يســـعى إلى االنتهاء من إبرام اتفاق تجاري طويل المدى 

مع االتحاد األوروبي بحلول نهاية 2020.
وأضافـــت فون دير اليـــن في تصريحاتهـــا التي أوردتها 

وكالة »بلومبرج« لألنباء أن هذا الموعد ينطوي على »تفاؤل«.
وتابعـــت: »اشـــعر بقلق بالـــغ بســـبب الفتـــرة القصيرة 
المتبقية...يبـــدو لي أنـــه يتعين على الطرفين التســـاؤل 
بشـــأن ما إذا كان من الممكن إتمام كافة هذه المفاوضات 

خالل هذه المهلة القصيرة من الوقت«.
وذكرت أنـــه يتعين علـــى المفاوضين تقييـــم موقفهم 
بحلـــول منتصـــف العام، وأضافـــت أنه »إذا ما اســـتدعت 
الضـــرورة، يمكن التوصل إلى اتفاق بشـــأن تمديد الفترة 

االنتقالية«.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن مســـاعد قائد القـــوة البحرية اإليرانية لشـــؤون 
العمليـــات االدميـــرال غالم رضا طحانـــي، عن انطالق 
المناورات البحرية الكبرى بين إيران وروســـيا والصين 
في شـــمال المحيط الهنـــدي صباح أمـــس الجمعة، 

بحسب وكالة األنباء اإليرانية)إرنا(.
كان الناطق باســـم الجيش االيراني البرجادير جنرال 
» ابوالفضل شـــكارجي« قد اعلن األربعاء، أن المناورات 
البحرية المشتركة سوف تستمر أربعة أيام في شمال 

المحيط الهندي وبحرعمان.
وأضاف شـــكارجي أن هـــذه المناورات هـــي لتبادل 
الخبرات بين القوات المســـلحة للدول الثالث، وكذلك 
من أهدافهـــا األخـــرى مواجهة االرهـــاب والقرصنة 

البحرية، بحسب )إرنا(.
وتابـــع أن المحيـــط الهندي وبحر عمـــان من المناطق 
التجاريـــة المهمة عالميـــا وأن الكثير من الدول مطلة 
عليهـــا، لذلك فإن اســـتقرار األمن والســـالم في هذه 

المنطقة الحيوية مهم جدا.

انطالق أول مناورات بحرية 
بين إيران وروسيا والصين 

احتماالت بتمديد الفترة االنتقالية 
لـ »بريكست« إلى ما بعد 2020 

االستقالل/ وكاالت:
علـــم المرصـــد الســـوري لحقـــوق اإلنســـان 
المعـــارض، الجمعة، أن الفصائل المســـلحة 
المواليـــة لتركيـــا افتتحت مراكز لتســـجيل 
أسماء األشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في 
ليبيا، وتغريهـــم بتقديم رواتب تصل 2000 

دوالر شهريا.
وأفادت مصـــادر لـ«المرصد الســـوري« أنه تم 
افتتاح أربعة مراكز في منطقة عفرين شـــمال 
حلـــب الســـتقطاب المقاتلين ضمـــن مقرات 

تتبع للفصائل المواليـــة لتركيا، حيث افتتح 
مكتب تحت إشراف »فرقة الحمزات« في مبنى 
األساي سابقا، وفي مبنى اإلدارة المحلية سابقا 
تحت إشراف »الجبهة الشـــامية«، كما افتتح 
»لواء المعتصم« مكتبًا في قرية قيباريه، وفي 
حي المحمودية مكتبًا آخر تحت إشراف »لواء 

الشامل«.
ورصـــد المرصـــد الســـوري توجـــه عشـــرات 
األشخاص إلى تلك المراكز، لاللتحاق بالمعارك 
في ليبيا، للعمل ضمن العملية التركية هناك.

وأكدت مصادر أن الفصائـــل الموالية لتركيا، 
تشجع الشـــباب على االلتحاق بالحرب الليبية 
وتقـــدم مغريات ورواتب مجزيـــة تتراوح بين 
1800 إلـــى 2000 دوالر أمريكي لكل مســـلح 
شـــهريا، عالوة على تقديـــم خدمات إضافية 

تتكفل بها الدولة المضيفة.
فيما أكدت مصادر أخـــرى أن مقاتلين اثنين 
لقيا حتفهمـــا قبل أيام في ليبيـــا، وهما من 
مهجري دمشـــق ومنتسبي الفصائل الموالية 

لتركيا.

االستقالل/ وكاالت:
وافــــق مجلس الــــوزراء الياباني الجمعة، على إرســــال أفراد من قوات 
الدفــــاع الذاتي البحرية إلى الشــــرق األوســــط للقيام بأنشــــطة جمع 

المعلومات للمساعدة في ضمان سالمة ممر شحن نفط رئيسي.
وأوردت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن مســــاهمة اليابان في الســــالم 
في الشرق األوســــط تأتي في ظل اســــتمرار التوترات بين الواليات 
المتحدة وإيران بشــــأن االتفاق النووي الذي يعود لعام 2015، حيث 
تلقي واشــــنطن باللوم على طهران في سلســــلة من الهجمات على 

ناقالت نفط وقعت خالل العام الجاري.
وأظهــــرت الوثيقة التــــي وافق عليها المجلس أن طوكيو سترســــل 

سفينة حربية وطائرتي دورية لحماية سفنها في الشرق األوسط. 
وسترســــل اليابان بموجب الخطــــة مدمرة مزودة بطائــــرة هليكوبتر 
وطائرتي دورية )بي3-سي( لجمع المعلومات بهدف ضمان مرور آمن 

لسفنها عبر المنطقة.
وفي حال وجــــود أي طارئ، سيســــمح وزير الدفــــاع الياباني للقوات 

باستخدام أسلحة للدفاع عن السفن المعرضة للخطر.
وقال مســــؤول بوزارة الدفــــاع إن الحكومة اليابانية تســــتهدف بدء 
تشــــغيل طائرتي الدورية الشــــهر المقبل، في حين ستبدأ المدمرة 

أنشطتها بالمنطقة في فبراير على األرجح.

اليابان ترسل مدمرة 
إلى الشرق األوسط

من سوريا إلى ليبيا

الفصائل الموالية لتركيا تفتتح مكاتب لـ »شحن المقاتلين« 

االستقالل/ وكاالت:
قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، الجمعة، 
جـــراء تفجير فـــي والية أوروزغـــان جنوبي 

أفغانستان.

جـــاء ذلك في تصريح أدلى بـــه نائب والي 
أوروزغان، سيد ناصر سادات.

وأوضح سادات أن 3 مدنيين قتلوا، وأصيب 
3 آخرون بجروح، جـــراء تفجير دراجة نارية 

مفخخة، بمدينة ترين کوت.
وأكد نقل المصابين إلى المستشـــفى في 
أوروزغان. فيما لم تتبن على الفور أي جهة 

العملية.

مقتل 3 مدنيين في تفجير دراجة نارية مفخخة جنوبي أفغانستان
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غزة/ محمد العقاد:
تنطلق منافســـات الجولة الرابعة عشـــر من دوري الدرجة 
الممتـــازة، اليوم الســـبت، بلقاءين من نـــوع خاص ، حيث 
ســـيقابل الصداقـــة جاره اتحـــاد الشـــجاعية على ملعب 
اليرموك، ويستقبل خدمات رفح فريق أهلي غزة على ملعب 

رفح البلدي.
المتصدر خدمات رفح ســـيدخل اللقاء وعينه على تحقيق 
الفوز بعدما تعادل في مباراتين متتاليتين، ويريد الحصول 
على ثـــاث نقاط يعزز بهما صدارة الترتيب ويغرد وحيًدا، 

بفارق كبير عن الوصيف.
أما األهلي فهو يعاني بشـــكل كبير ولكن قدم مســـتوى 
مميزًا أمام الشاطئ في الجولة الماضية، لذلك عليه الدخول 
فـــي المباراة بكل قوة  لتحقيق الفـــوز واضافة ثاث نقاط 
ثمينة في رصيده رغم أنها غير كافية الن مستقبله أصبح 

مجهوال وخارج التوقعات.
 وبدوره ســـيدخل اتحاد الشـــجاعية "المنطار" الذي يحتل 
المركز الثالث المبـــاراة بكل قوة يطمح في تحقيق نتيجة 
إيجابية يرضي بهـــا جمهوره بعد الخســـارة التي تلقاها 
من شـــباب جباليا الجولة الماضية، حيث سيقابل الصداقة 

الفريـــق العنيد، ويعلم جيدًا المنطار قوة المنافس، ولكنه 
يمتلك كوكبه من الاعبين ســـيدخلون اللقاء بكل قوة من 
أجل تحقيق الفوز ومحاولة الوصول إلى الوصافة ومنافسة 

خدمات رفح على اللقب وتضييق الخناق عليه.
أمـــا الصداقة الذي يحتل المركز الســـادس يدخل المباراة 
وعينه على الفوز ويعرف أن غير ذلك هو وجوده في منطقة 

خطرة في جدول الترتيب في ظل اشـــتداد المنافسة بين 
فرق القاع ألن الكل يريد الهروب منه وتقارب النقاط بينهم 
يجعـــل األمر أكثر صعوبة على الصـــدارة إذا تلقى هزيمة 

وواصل نزيف النقاط.
كتيبة المدفعجيـــة يعلمون جيدًا قوة الشـــجاعية ولكن 
ســـيحاولون التركيز علـــى نقاط الضعف لـــدى المنافس 
ومباغتته والعمل والقتال بكل قوة لتحقيق الفوز وتلقين 

الشجاعية الخسارة الثانية توالًيا.
فهل يســـتطيع الصداقة قتل أحام الشجاعية واالبتعاد 
عـــن الخطر؟، أم ينجح المنطار فـــي تحقيق الفوز ومواصلة 

المنافسة على اللقب؟ 
وفي يوم األحد ســـيلتقي الهال مع شباب خانيونس على 
ملعب فلسطين، وشباب رفح وخدمات الشاطئ على ملعب 
رفح البلـــدي، وفي يوم االثنين تختتم منافســـات الجولة 
بلقاءين حيث يســـتضيف اتحاد خانيونس شباب جباليا 
على ملعب المدينـــة الرياضية، وغزة الرياضي واتحاد بيت 

حانون على ملعب اليرموك.
ويذكـــر أن جميـــع المباريات تقـــام عند الســـاعة الثانية 

والنصف عصًرا بتوقيت فلسطين.

 انطالق الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة

»األخضر« يسعى لتأمين الصدارة والشجاعية والصداقة هدفهما تصحيح المسار

مدريد/ االستقال:
يشــــعر ريال مدريــــد بالتفــــاؤل، إزاء إمكانية 
اقتناص أحد أبرز نجوم الــــدوري اإليطالي، في 
الميركاتــــو الصيفــــي المقبــــل، ويتعلق األمر 

باإلسباني فابيان رويز، العب نابولي.
ويرتبــــط رويز بعقــــٍد مع ناديه حتــــى 2023، 
ويدرك مســــؤولو نابولــــي أن هنــــاك اهتمامًا 
كبيرًا بالاعب، في حيــــن ال يبدو صاحب الـ23 
عامًا مســــتعدًا لتمديد عقده، وإن حدث ذلك، 
سيشترط وجود شرط جزائي، مع عدم المبالغة 

في قيمته.

وبحســــب صحيفة “آس” اإلسبانية، فإن ريال 
مدريد وضع فابيان رويز على رأس أولوياته في 
الميركاتو الصيفــــي، إذ يعرف النادي الملكي 
أن سانتياجو برنابيو هو الوجهة التي اختارها 

نجم نابولي.
وتابعــــت الصحيفة المذكــــورة: “نابولي لديه 
مهمــــة وهي تجديــــد عقود بعــــض الاعبين 
المهمين، و بعد ذلك ســــيتوجهون إلى فابيان 
رويز، إذ تتمثل أولوية النادي اإليطالي في عدم 
بيعه قبل بطولة أمم أوروبا، ألنهم يعلمون أنه 

إذا قّدم مستويات جبارة فقيمته ستزداد”.

وأشــــارت الصحيفة اإلسبانية، إلى أن االهتمام 
بالاعب من طرف ريال مدريد، موجود منذ يونيو 
الماضي، ومع ذلك لم ُيوقع معه النادي ألن دي 
لورينتيس رفــــض التفــــاوض، وألن رويز أراد 
البقاء لموســــم آخر في نابولي لضمان التواجد 

في كأس أمم أوروبا لكن اآلن الوضع مختلف.
وانضم رويز إلى نابولي قادمًا من ريال بيتيس، 
مقابل 30 مليون يورو، لكن التقارير الصحفية 
أشارت في وقٍت سابق، إلى أن النادي اإليطالي 
لن يبدأ في التفاوض على بيع الاعب إال بمبلغ ال 

يقل عن 80 مليون يورو.

ريال مدريد يستعد القتناص نجم نابولي في 2020

لندن/ االستقال:
ازدادت التكهنات بشـــأن عودة الويلزي جاريث بيل إلى صفوف 
توتنهام هوتسبير من جديد، في شهر يناير / كانون ثان المقبل، 
وذلك بعد حديثـــه األخير عن مدرب الســـبيرز، البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
 El « وأشـــارت صحيفـــة »ذا صـــن« البريطانيـــة نقًا عـــن دورية
Desmarque« اإلسبانية، إلى ترحيب توتنهام لعرض كريستيان 
إيركسن على ريال مدريد إلى جانب 25,7 مليون جنيه إسترليني 

للتعاقد مع بيل.
وســـبق وأن أعـــرب بيل عن ســـعادته بتولـــي البرتغالي تدريب 
توتنهام في شهر نوفمبر / تشرين ثان الماضي قائًا: »أن تملك 
مورينيو، هـــو بيان مذهل مـــن النادي، الفريق يرغـــب في الفوز 

باأللقاب، وال أرى أن هناك شـــراكة أفضل من تلك للمحاولة والفوز 
باأللقاب«.

وكان بيل قريًبا مـــن الرحيل عن صفوف ريال مدريد تجاه الدوري 
الصينـــي الصيف الماضـــي، إال أنه من الممكـــن رؤيته بقميص 
السبيرز مرة أخرى، في صفقة تبادلية تشهد انتقال إيركسن إلى 

الجانب اآلخر.
وينتهي عقد النجم الدنماركي مع السبيرز الصيف المقبل، وبات 
جاهـــًزا للرحيل عن الفريق اللندني، ومـــن المتوقع أن يوافق ريال 
مدريد على هذا العرض، خاصة أن القيمة السوقية لبيل انخفضت 

إلى 34 مليون جنيه إسترليني فقط.
وال يـــزال يتبقى في عقد بيل مع الفريـــق الملكي، عامان ونصف 

العام، يحصل بموجبهم على 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعًيا.

ميونخ/ االستقال:
ال يـــزال نادي بايرن ميونخ بحاجة لتدعيـــم خط دفاع الفريق 
البافاري خال فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة، مما ربطه بعدة 

العبين مؤخًرا.
وارتبـــط النادي البافـــاري مؤخـــًرا بالظهيـــر البرتغالي جواو 
كانســـيلو، العب مانشستر سيتي، رغم انضمامه إلى صفوف 

الفريق السماوي الصيف الماضي. 
رغم ذلك، نفت شـــبكة »سكاي سبورتس« دخول بايرن ميونخ 
في مفاوضات مع المان سيتي بشأن كانسيلو حتى اآلن، رغم 
وجود فرصة لضمه على ســـبيل اإلعارة فـــي يناير/كانون ثان 

المقبل.
ورغم تألقه مع يوفنتوس في الموسم المنصرم، إال أن كانسيلو 
لم ينجح في الحصول على مكان أساســـي في تشكيلة المان 
سيتي هذا الموسم، مكتفًيا بالظهور في 5 مباريات بمختلف 

البطوالت.
ويخطـــط النادي البافـــاري لجلب ظهير أيمن فـــي الميركاتو 
الشتوي، لمنافسة الفرنسي بنيامين بافارد، خاصة مع اعتماد 
المدرب األلماني هانز فليك على جوشوا كيميتش في وسط 

الملعب.

حقيقة تفاوض 
بايرن ميونخ مع العب 

مانشستر سيتي

توتنهام يغري ريال مدريد
 بورقة رابحة لخطف بيل
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القدس المحتلة/ االستقالل:
يعتزم األمن اإلســـرائيلي والمستوى السياســـي البت قريبًا في مسألة السماح بمنح 
تصاريح آلالف العمال من قطاع غزة للعمل داخل "إسرائيل"، وذلك بزعم "خلق رافعة 

للضغط على الفصائل هناك".
ويعتبر حاجز بيت حانون/ إيرز الرابط بين غزة واألراضي المحتلة، مصيدة للمواطنين 
الفلســـطينيين، عبر ابتزازهم واعتقالهم ورفض الســـماح لهم بالتنقل، حيث ارتفع 
عدد المواطنين من غزة المعتقلين عبر الحاجز منذ مطلع العام الجاري إلى 12، بينهم 

9 تجار.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القرار سيحسم قريًبا، حيث يدعم قائد أركان 
الجيش منح تسهيالت مدنية لسكان غزة، بينما يعارض الشاباك هذه الخطوة خشية 
"اســـتغالل حركة حماس لهذه التسهيالت"، فيما يميل وزير الجيش نفتالي بينيت 

للموافقة على هذه التسهيالت وسيضطر نتنياهو ليحسم قراره.
يأتـــي ذلك بعد أيام من تصريحات أدلى بها قائد الجيش أفيف كوخافي والتي قال 

فيها إنه "يدعم منح تسهيالت مدنية في غزة سعًيا لتثبيت الهدوء".
وزعمت الصحيفة أن الحديث يدور عن سياســـة "العصا والجزرة" "التي مورســـت في 
الضفة الغربية وأثبتت نجاعتها في منع انتشـــار ظاهـــرة العمليات ومنعت بالتالي 

اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة".
وبحسب المخطط المذكور، -تّدعي الصحيفة- منح السكان في غزة تسهيالت مدنية 
وبالتالي رفع الحصار المفروض منذ 2007، "حيث يعتقد األمن اإلسرائيلي بأن الثمن 
الذي سيدفعه السكان جراء إطالق الصواريخ سيكون باهظًا وال يمكن تحمله وسيدفع 

بالسكان ألن يطلبوا الهدوء من الفصائل".
وعلـــى الرغم من ذلك، يرى الشـــاباك بأن الســـماح بدخول آالف العمـــال يعّد تحديًا 
أمنيًا كبيرًا، حيث "يخشـــون من توجيه بعضهم على يد حماس ويتحولون لمنفذين 
مفترضين للعمليات، كما سيسعى آخرون لجمع المعلومات وبخاصة بمناطق الغالف".

في العين، واآلخــــر في الوجه، فيما أصيب 
شاب برصاص في الفخذ.

كما اصيب العشرات باالختناق جراء قنابل 
للدموع شــــرقي مخيمات  المســــيل  الغاز 

العودة شرقي غزة.
وأطلقــــت الهيئــــة الوطنيــــة لمســــيرات 
العودة وكســــر الحصار، على جمعة أمس؛ 
"دماء الشــــهداء ترســــم طريــــق الحرية"، 
وتأتــــي بالتزامن مع ذكرى عدوان االحتالل 
اإلسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، الذي 
بــــدأ يوم 27 كانون األول/ديســــمبر 2008 
واستمر حتى 18 كانون اآلِخر/يناير 2009.

وأكــــدت الهيئــــة أن "مواجهــــة الحــــرب 
الصهيونيــــة الممنهجــــة علــــى شــــعبنا 

الوحــــدة  تعزيــــز  تتطلــــب  ومقدســــاته، 
الوطنية، ومواصلة جهود إنهاء االنقســــام 

وإنجاز المصالحة".
وطالبــــت الهيئــــة المؤسســــات اإلعالمية 
والحقوقيــــة كافــــة بـ"تكثيــــف جهودها 
فــــي كشــــف الحقائــــق وفضــــح وتوثيق 
أبناء شعبنا،  الممارســــات االحتاللية بحق 
وإعــــداد ملف قانوني متكامــــل، لتقديمه 

للمحكمة الجنائية الدولية".
وهــــذه الجمعــــة األخيرة في عــــام 2019، 
فــــي حين قــــررت الهيئة الوطنيــــة العليا 
الحصار تعليق  العودة وكســــر  لمسيرات 
تنظيم المســــيرة حتى نهاية 30 مارس/
آذار القــــادم، علــــى أن يجــــري تنظيمهــــا 

شهريًا خالل عام 2020 بدءًا من 30 مارس/
آذار القادم بعد أن كانت تنظم أســــبوعيا.

وقــــال يســــري درويــــش، عضــــو الهيئة 
الوطنية، خــــالل مؤتمر صحفي -الخميس- 
بغــــزة: إن الهيئة قررت بعــــد جولة نقاش 
امتدت ألســــابيع اعتماد برنامج المسيرات 
من خالل تنظيمها شــــهريا، وكلما احتجنا 
للوجــــود الجماهيــــري وفــــي المناســــبات 

الوطنية.
وبّيــــن درويــــش أن فعاليات المســــيرات 
ســــيتم تعليقها بدءًا من يــــوم الجمعة 3 
يناير/كانون اآلِخر المقبل وحّتى 30 مارس/

آذار المقبل، وسيتم تنظيمها الجمعة 27 
ديسمبر/كانون األول الجاري.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت مـــا تســـمى وزارة "حمايـــة البيئة" لدى 
االحتالل الصهيوني، أن شـــركة "نوبل إنيرجي"، 
ستبدأ بتشـــغيل حقل "ليفياثان" يوم الثالثاء 
المقبـــل، بما في ذلك إجـــراء عملية نفث الهواء 
واالنبعاثات مع مراعاة االمتثال للشروط المطلوبة.

وكانت وزارة االحتالل قررت يوم االثنين الماضي 
تأجيـــل عملية افتتاح منصة حقـــل "ليفياثان" 
التي كانـــت مقررة بعد ذلك بيـــوم واحد، لعدم 
استيفاء الشركة المشغلة وهي "نوبل إنيرجي"، 
للشـــروط والتراخيص والمتطلبات الالزمة التي 

حددتها الوزارة.
وقالـــت الوزارة فـــي بيان صدر عنهـــا الجمعة، 
أنها لـــن تتنازل عن "الشـــروط المهنية إلطالق 
االنبعاثـــات بما يراعي أمان الجمهور"، ومع ذلك، 
قالت إنـــه "ال توجد إرشـــادات خاصة للجمهور 
في هذا اليـــوم، وأن التأثير على جـــودة الهواء 

في المنطقة الســـاحلية مقابل المنصة سيكون 
ضئياًل".

واعتبرت أنـــه ال يوجد أي أســـاس للتصريحات 
"غير المسؤولة" التي تدعو إلى إخالء السكان من 

المنطقة أثناء تشغيل المنصة.
وشـــددت على أنه "ســـتتم مراقبة نسب تركيز 
الغازات الملوثة في الهواء في السهل الساحلي 
بشـــكل متواصل، وفي حالة حـــدوث زيادة في 
تلوث الهواء مما قد يعرض السكان للخطر، فإن 

األنشطة في حقل ليفياثان ستتوقف".
ومـــن المقـــرر أن تبدأ شـــركة "نوبـــل إنرجيي" 
المشـــغلة للحقل بالبحر المتوسطـ، يوم الثالثاء 
المقبـــل، المرحلة التجريبية الثالثة لتشـــغيل 

منصة الغاز الطبيعي.
وسوف تشهد هذه المرحلة فتح اثنين من آبار 
الخـــزان األربعة ليتدفق الغـــاز الطبيعي منهما 

للمرة األولى إلى منصة المعالجة.

وخالل العملية سيدفع الغاز الطبيعي تدريجيا 
غاز النيتروجين في األنبوب، وســـيتم في وقت 
الحق تفجيـــر النيتروجين المخلـــوط بالغاز من 
خالل منشأة مخصصة في نهاية المنصة لمدة 
8 ســـاعات، وهي العملية التي يتوقع أن تخلف 

كمية كبيرة من الملوثات.
وخاضت قرية جســـر الزرقاء نضاال مشـــتركا مع 
بلدات "ســـاحل الكرمـــل" ضد مشـــروع مصنع 
معالجة الغاز الطبيعي ومنصات "غاز المتوسط"، 
التي نصبت قبالة الشواطئ، والتي تخدم حقل 
"ليفياثان"، تخوفا على صحة وســـالمة السكان، 
وكذلك جودة البيئة والطبيعة والثروة السمكية.

المركزيـــة  المحكمـــة  رفضـــت  أن  وســـبق 
في القدس 3 التماســـات إداريـــة تقدمت بها 
جمعيات حماية البيئة في "إسرائيل" لمنع "نوبل 
إنرجيي" من القيام بأنشـــطة تتسبب بانبعاث 

الغازات السامة من الحقل المذكور.

الخليل/ االستقالل: 
أدى قيادات وكوادر وأسرى محررون من حركة الجهاد اإلسالمي صالة الفجر في 

المسجد اإلبراهيمي في الخليل، والتقوا ناجين من مجزرة الحرم اإلبراهيمي.
وأكد القيادي في الحركة الشيخ خضر عدنان، على االستمرار في زيارة المسجد 
االبراهيمي والصالة فيه، وأن من لم يستطع الوصول للمسجد األقصى المبارك 

أن يتوجه للمسجد االبراهيمي.
وأوضح أن حشـــد شـــعبنا اليوم في الحرم اإلبراهيمي هو الرد العملي على قرار 

االحتالل لمزيد االستيطان في الخليل.
وشكر محررو الجهاد حماة الحرم اإلبراهيمي خالل لقائهم بهم، العتبارهم كل 
من يفد للحرم من حماته. كما شـــكروا مفتـــي الخليل ومدير الحرم االبراهيمي، 

والقائمين على تكية سيدنا إبراهيم قرب الحرم.

قيادات وكوادر من الجهاد 
يؤدون صالة الفجر في 

الحرم اإلبراهيمي

االحتالل ُيشغل حقل »ليفياثان« للغاز الطبيعي الثالثاء المقبل

الداخل المحتل/ االستقالل: 
قتل شخص في الخمسينيات من عمره، من قرية 
البعنة، متأثًرا بجروح حرجة أصيب بها إثر تعرضه 
إلطالق نار، في جريمة وقعت مســـاء أمس الجمعة، 
عند مفرق البعنة دير األســـد في منطقة الشاغور 

شمال األراضي المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن ملثمين أطلقوا وابال من 
الرصاص على الضحية أثناء قيادته لسيارته عند 
مفرق البعنة دير األســـد، مـــا أدى إلى إصابته في 

الجزء العلوي من جسده.
ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وحاولت تقديم 
اإلســـعافات الالزمة للمصاب، فيما وصفت حالته 
بـ »الحرجـــة جدا«؛ حيث تم نقله إلى مستشـــفى 

»الجليل الغربي« في نهريا.
وأعلنت شـــرطة االحتالل الحًقا عن مقتل المصاب 
متأثًرا بجروحـــه، وذكرت في بيان صدر عنها »منذ 
وقت قصيـــر، تلقينا بالغا عن رجـــل عثر عليه في 
مركبة وعلى جســـده آثار تعرضـــه إلطالق نار على 

الطريق 85 بالقرب من قرية دير األسد«.
وأشـــارت إلـــى أن »الطواقم الطبيـــة اضطرت إلى 

اإلعالن عن وفاته في مكان الجريمة«.
وتجتاح موجـــة متصاعدة مـــن الجريمة المنظمة 
المدن والبلدات العربية، التي تواجهها، بالمقابل، 
بحركـــة احتجاج واســـعة، على شـــكل تظاهرات 
جماهيريـــة حاشـــدة تضّمنـــت إغالقا للشـــوارع 

الرئيسة في البالد.

رام الله/ االستقالل:
نفى أمين ســــر اللجنة المركزية لحركة 
"فتــــح" اللــــواء جبريل الرجــــوب  أمس 
الجمعة ما ُنشــــر على لســــانه من أقوال 
تمس أعضاء باللجنة المركزية للحركة، 
وقــــادة األجهــــزة األمنية فــــي الضفة 

الغربية المحتلة.
وأكد الرجوب في تصريح صحفي "اعتزازه 
وفخره بكل أخ وأخت من أبناء حركة فتح، 

وتحديـــًدا إخوانه في اللجنـــة المركزية، 
وبكافة منتسبي ومنتسبات هذه الحركة 
العظيمـــة ومن كافة أبناء وبنات شـــعبنا 

العظيم".
ودعـــا الرجـــوب الجميع لاللتفـــاف حول 
الرئيس محمود عباس "الذي يقود معركة 
التحرير بصالبة وشـــجاعة قـــل نظيرها 
في هذه األوقـــات الصعبة التي تمر بها 

قضيتنا الوطنية".

وطالب وسائل اإلعالم بتوخي الحذر، وعدم 
االنجرار لمربع الشـــائعات والفتنة، وقطع 

الطريق على كل من يسعى لذلك.
وكانت وســـائل إعالم اّدعـــت أن الرجوب 
هاجـــم- خـــالل منشـــور فـــي مجموعة 
واتســـاب- عضو اللجنة المركزية للحركة 
حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات 
العامـــة ماجد فـــرج، واتهمهمـــا بأعمال 

"منافية لألخالق".

غزة/ االستقالل:
قال النائب األول لرئيس المجلس التشـــريعي أحمد بحر 
أمس الجمعة إن »مســـيرات العودة وكسر الحصار أربكت 
حسابات االحتالل العسكرية واألمنية«، مؤكًدا أنها مستمرة 

حتى تحقق أهدافها االستراتيجية بالعودة والتحرير.
وذكر بحر، خالل كلمة له في فعاليات امس ضمن مسيرات 
العودة شرقي رفح، أن »غطرسة االحتالل واستخدامه القوة 
المفرطة المخالفة للقوانين الدولية واإلنســـانية جاء بدعم 

أمريكي لتلك الجرائم«.
وأكد ضـــرورة تقديم قـــادة االحتالل لمحكمـــة الجنايات 
الدولية لما ارتكبوه من جرائم بحق متظاهرين سلميين في 

مسيرات العودة.
وأشـــار إلى أن »مســـيرات العودة شـــكلت رافعة للنضال 

الفلســـطيني، وهـــي إحـــدى أدوات الكفـــاح والمقاومـــة 
واالشـــتباك مع العدو، وأحيت القضية الفلســـطينية في 

المحافل الدولية وكانت محور الرأي العام الدولي«.
وشدد على أن »األسرى في سجون االحتالل مركز قضيتنا 
وأولويـــة عمـــل الفصائـــل الوطنية واإلســـالمية بهدف 
تحريرهم«، مؤكًدا أن شـــعبنا مســـتمر علـــى دربهم في 

النضال والمقاومة.
وحّيا بحر شـــهداء شعبنا، والسيما شهداء معركة الفرقان 
التي مضى على ذكراها 11 عاًما، مشـــيًرا إلى أن »االحتالل 
أراد من خاللها كســـر إرادة شعبنا ومقاومته، ولكنه فشل 
في تحقيق أهدافه وعظمت شوكة المقاومة الفلسطينية 
وشكلت غرفة عمليات مشتركة لتنسيق العمل العسكري 

والميداني«.

مقتل فلسطيني جّراء جريمة
 إطالق نار شمال األراضي المحتلة

يديعوت: إدخال آالف العمال الرجوب ينفي إساءته ألعضاء بمركزية فتح وقادة األمن
من غزة سيحسم قريبًا

بحر: مسيرات العودة مستمرة حتى 
تحقيق أهدافها االستراتيجية

اإ�صابات باعتداء..
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لندن/ االستقالل: 
تمكن رجال اإلطفاء من إنقاذ ســـلحفاة، تبلغ من العمر 45 عاما، من حريق اندلع 
بمنزل بمنطقة إسكس في بريطانيا، بعد سماع الجيران جرس اإلنذار، واالتصال 

بقسم الطوارئ.
وقالت دائرة اإلطفاء واإلنقاذ في مقاطعة إســـكس، إن الجيران أبلغوهم بسماع 
جرس إنذار الدخان ينطلق من منزل مجاور، فعملوا على الفور على إطفاء النيران 

وأنقذوا الموقف، وتم احتواء الحريق في غرفة واحدة، كما أنقذوا سلحفاة.
وأوضح مدير المراقبة في محطة إطفاء غريت دونموو، غاري وين، أن حريقا اندلع 

في منزل بمقاطعة إسكس في الساعة 4:50 مساء.
وقـــال إن الحريق بدأ بعد أن ارتطمت الســـلحفاة بمصباح حراري وســـقط على 

فراشها، واشتعلت النيران فيه ثم في الغرفة، عندما انطلق جرس اإلنذار.
أضاف ويـــن »يوضح هذا الحادث مدى أهمية وجـــود أجهزة إنذار الدخان 
على مســـتوى المنزل، حتى لو لم يكن أحد فيه، فســـوف ينبه أي شخص 
قريب من أول عالمة الشـــتعال النار. كان لهذه الســـلحفاة يوم عيد ميالد 
وكانـــت محظوظة للغاية، فهي تبلغ من العمـــر 45 عاما، ونأمل أن تعيش 
حياة مديدة وســـعيدة بفضل أجهزة إنذار الدخان«، حسبما نقلت صحيفة 

»إندبندنت« البريطانية.
يشـــار إلى أن ســـلحفاة لفتت مؤخرًا انتبـــاه خدمات الطوارئ فـــي ألمانيا أثناء 

محاولتها عبور طريق مزدحم.
وأجبـــر الحيوان، الذي ُيعتقد أنه كان بعمر 70 عاما، ســـائقي الســـيارات على 

الضغط على مكابحهم، مما تسبب في حدوث فوضى على الطريق.

إنقاذ سلحفاة »معمرة« 
تسببت بحريق منزلي

كانبرا/ االستقالل: 
عثر رجل على صخرة، في ماريبورو بمنطقة غولدفيلدز 
التي اشتهرت خالل تزايد عمليات البحث عن الذهب 
فـــي أســـتراليا بالقرن التاســـع عشـــر، واحتفظ بها 

لسنوات معتقدا أنها تحتوي على ذهب بداخلها.
وخالل هذه الســـنوات، حاول الرجل بكل الســـبل أن 
يفتح الصخـــرة أو يكســـرها أو يحدث شـــقا فيها، 
مســـتخدما منشـــارا صخريا ومثقابا ومادة حمضية 

ومطرقة ثقيلة، لكنه لم ينجح في ذلك.
وعندما أيقن ديفيد هول أن الصخرة الصلبة ليست 
ذهبا وال تحتوي على الذهب، تبين الحقا أنها ليست 
صخـــرة عادية وأنها ليســـت مـــن األرض، وإنما من 

الفضاء.
وكانت الصخـــرة حمراء اللون، التـــي عثر عليها عام 
2015، ثقيلـــة، فأخذهـــا هول إلى متحـــف ملبورن 
للتعـــرف عليها، ليكتشـــف أنها عبـــارة عن نيزك 
يحتوي على شيء أكثر ندرة من الذهب، أي "قطرات 

مطـــر معدنية منـــذ تكون النظام الشمســـي"، وفقا 
لموقع "ساينس أليرت" المتخصص باألخبار العلمية.

ويجلب النـــاس الصخور إلى متحـــف ملبورن طوال 
الوقت، على أمل أن تكون نيازك، غير أن مهمة علماء 
الجيولوجيا في المتحف ديرموت هنري وبيل بيرش 
أن يخذلوهـــم بلطف، فمن بيـــن آالف الصخور التي 
درسها العالمان خالل 37 عاما في المتحف، لم يتم 

اكتشاف إال نيزكين.
وفي اللحظة التي أحضر فيها هول صخرته للمتحف، 
داخـــل حقيبة ظهـــر، بدت على عالمـــي الجيولوجيا 

الحماسة.
وقال هنري في تصريح نشـــرته صحيفة "ذا تريند" 
اليومية "نظرت إلى الكثير من الصخور التي يعتقد 
النـــاس أنها نيازك"، وفي الواقـــع، وبعد 37 عاما من 
العمـــل في المتحـــف وفحص اآلالف مـــن الصخور، 
"اثنان منها كانا نيازك حقيقية، وهذا واحد منهما".

ونشر الباحثان مؤخرا ورقة علمية تصف النيزك الذي 

يبلـــغ عمره 4.6 مليار عام، وأطلق عليه اســـم "نيزك 
ماريبورو"، تيمنا باسم البلدة القريبة من المكان الذي 

عثر عليه فيه.
ووفقـــا للمواصفـــات، فقد بلـــغ وزن الكتلة الضخمة 
17 كيلوغراما، وبعد استخدام منشـــار ألماس لقطع 
شـــريحة صغيرة، اكتشـــفوا أن تكوينهـــا يحتوي 
على نســـبة عالية من الحديد، ممـــا يجعله عبارة عن 

"كوندريت" عادي من نوع "إتش 5"، الغني بالحديد.
ويوضـــح هنري أن النيـــازك "توفر أرخص أشـــكال 
استكشاف الفضاء. إنها تنقلنا إلى الوراء. وتوفر أدلة 
على عمر وتكوين وكيمياء نظامنا الشمسي، بما في 

ذلك األرض".
ويجـــادل الباحثون أن "نيزك ماريبورو" هو أكثر ندرة 
بكثيـــر من الذهب، وهـــو واحد مـــن 17 نيزكا فقط 
تـــم تســـجيلها على اإلطـــالق في واليـــة فيكتوريا 
األســـترالية، بعـــد عينة ضخمـــة أخـــرى وزنها 55 

كيلوغراما عثر عليها عام 2003.

بعدما احتفظ بصخرة لسنوات.. اكتشف أنها أكثر قيمة من الذهب

تونس/ االستقالل: 
اعتقلت الشرطة التونسية، الثالثاء الماضي ، سّفاح قطط، ظهر في مقطع فيديو وهو 
يترصد القطط في الشوارع ويقوم بقنصها وقتلها بدم بارد، مستخدما بندقية صيد.

وتحركت السلطات األمنية وألقت القبض على الفاعل، بعد حملة غضب واسعة 
على مواقـــع التواصل االجتماعي، نـــّددت بقتل وتعذيـــب الحيوانات األليفة 
السائبة في الشوارع ودعت إلى محاسبة المجرم، سرعان ما وصلت إلى الشرطة، 

ففتحت تحقيقًا.
وقالـــت الداخلية، في بيان إنها ألقت القبض على المتهم وحجز بندقيته، مضيفة 
أّنه بالتحري معه اعترف بجريمته وأكّد أّن ما أقدم عليه يعود لنقمته على القطط، 

ألنها كانت تأكل طيور الحمام التي كان يقوم بتربيها.
وأضافت أّن النيابة العامـــة، أمرت باالحتفاظ به واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

ضّده.
ووفقًا للقانون التونســـي، يعتبر االعتداء على الحيوانـــات مخالفة يعاقب عليها 

بالسجن 15 يومًا وغرامة قدرها 4500 دينار )حوالي 1650 دوالرًا(.

الشرطة التونسية تلقي 
القبض على قناص القطط

لندن/ االستقالل:
أفـــادت صحيفة " إندبندنت" البريطانية أن شـــرطة 
مكافحة الشـــغب في قرية روســـية بأعمـــاق إقليم 
تتارســـتان، أجرت تدريبـــات تكتيكية حية لتفريق 
تجمعات محتجين محتملة، باستخدام طالب مدرسة 
متوسطة محلية كهدف، فأثارت غضب األهالي بعد 

إصابة عدد من الطالب بجروح.   
المناورات التي جرت في قرية نوفوتروتسكويه التي 
تضم ألفي نســـمة فقط، تم التقاطها على الهاتف 
المحمول، وتظهر صفًا مـــن الضباط يرتدون مالبس 
مكافحة الشـــغب مســـتخدمين دروعًا لدفع الطالب 

الذيـــن تبلـــغ أعمارهم 15 عامًا، وصـــرع أحدهم على 
األرض.

وذكرت "إندبندنت" نقاًل عن تقرير نشـــرته وســـائل 
إعالم معارضة، أن عددًا من الطالب أصيب نتيجة تلك 
التدريبات، كذلك نقلت ما قاله أحد الطالب: "ألقوا بي 

أرضًا بقوة، وقلبوني، ودفعوا برأسي في الثلوج".
األستاذ والنقابي، راوشان فاليولين، كان أول من نشر 
لقطات عن التدريبات بعد معرفته بشـــأنها من قبل 
أحد األهالي الغاضبين، وقد أكد لـ "إندبندنت" أنه لم 
يجر إبالغ أولياء األمور والطالب بشأن التدريبات، التي 
"من غير المعقول" أن تمضـــي من دون موافقة وزارة 

التعليم المحلية.
الحادثة تم التقاطها من قبل المعارض السياســـي 
البارز ألكســـي نافالني، الذي اتهـــم الكرملين بأنها 
خائفة من طالب المدارس، فيما نفى الحرس الوطني 

الروسي أي صلة له باألمر.  
وفي النهاية، أقرت السلطات بإجراء تدريبات مع طالب 
المدارس، مضيفة إن ذلك تم "كنشاط إضافي.. حيث 
وقف الجميع في الخلفية تحت إشـــراف المعلمين"، 
وهو تفســـير لم يكن متســـقًا مع التسجيالت. وقد 
أعلنـــت وزارة الداخليـــة المحلية أنها ســـوف تفتح 

تحقيقًا بالقضية.

القاهرة/ االستقالل: 
قضت محكمة القضاء اإلداري في مصر، بقبول دعوى والد طفلة تعاني من مرض نادر. 
وأمــــرت المحكمة بصرف دواء »اإلنزيم التعويضي« مدى الحياة أو حتى تمام شــــفاء 

الطفلة، بحسب ما نشره موقع »بوابة األخبار« اإللكتروني.
وكشف تقرير قدمه  قدم والد الطفلة للمحكمة أنها مريضة بمرض وراثى نادر، وأنها 
تحتاج للعالج عن طريق إعطاء اإلنزيم التعويضى »Nagalazyme«، وعدم تناول هذا 
الدواء يؤدي إلى تضخم بالكبد والطحال وتضخم بعضلة القلب مما يؤدى إلى الوفاة .

ورأت المحكمــــة أن الطفلة البالغة من العمر 3 ســــنوات، مؤمــــن عليها طبقا ألحكام 
المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012، ومن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي 
بصرف هذا الدواء لها حتى تمام شــــفائها، ولم تقدم جهة اإلدارة سببا قانونيا يبرر 

امتناعها عن الصرف.
وقالت المحكمة إنها اســــتندت في أســــباب حكمها إلى المادة )18( من الدســــتور، 
»والتي تضمنت توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لمعايير الجودة، بحسبانها 
العمود الفقري للحياة الكريمة لإلنسان، فأقر ذلك حقا لكل مواطن، وألزم الدولة بإقامة 

نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل األمراض«.
يشــــار إلى أن الدستور المصري يعتبر االمتناع عن تقديم العالج بأشكاله المختلفة 

لكل إنسان في حاالت الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة.

كيب تاون/ االستقالل: 
طلب طاقم طائرة تابعة لشـــركة فـــي جنوب أفريقيا، من 
صبي يبلـــغ من العمـــر 10 أعوام تغييـــر قميصه الذي 
يرتديه بســـبب الصورة المطبوعة علـــى قميصه ألفعى، 

بحجة أنها ستثير قلق المسافرين.
وقال والدا الطفــــل إن الطاقم منع نقل أي لعبة على هيئة 
أفعــــى، كما طلب منهما اســــتبدال قميــــص الصبي منعًا 
ألي مشــــاكل للــــركاب اآلخرين الذين قد يشــــعرون بعدم 

الراحة أثنــــاء الرحلة. وانصاع الصبي لطلــــب الطاقم، وقام 
بقلــــب قميصه وارتدائه، في الوقــــت الذي قال فيه ضباط 
أمــــن المطار إنه من حق طاقم الطائرة تقييم كل ما يمكنه 
أن يثير قلق الركاب وعدم راحتهــــم، واتخاذ اإلجراء الالزم 

تدريبات لمكافحة الشغب بمدرسة تثير غضب األهالي

صبي يثير القلق في طائرة بسبب »قميصه«

القضاء المصري يأمر بعالج 
طفلة مصابة بمرض نادر


