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رام الله/ االستقالل: 
توقع الراصد الج���وي داود الطروة أن تتأثر فلس���طين  
اليوم الس���بت بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية 
باردة جدًا يس���تمر تأثيره حتى ساعات المساء من يوم 
غٍد األحد مصحوبًا بأمط���ار وزخات من البرد على معظم 

المناطق وسط طقس بارد جدًا.
وأوضح الراصد الجوي أن االمطار ستبدأ بالتساقط على 
المناط���ق الش���مالية لتمتد الحقًا خالل س���اعات نهار  
اليوم وتشمل معظم المناطق، مشيرًا إلى أن المنخفض 

الجوي سيشتد مس���اًء، وتصبح األمطار غزيرة مصحوبة 
بالعواصف الرعدية وزخات البرد التي قد تسقط بغزارة 

مشكلة طبقة رقيقة على األرض في بعض المناطق.
وفي يوم األحد يبقى الطقس باردًا إلى ش���ديد البرودة 
غير أن تس���اقط األمطار س���يتوقف على مناطق جنوب 
الضفة وغزة خالل س���اعات الصباح والحقًا على وسطها 
ويستمر على المناطق الش���مالية لينتهي المنخفض 
الجوي مع س���اعات الليل مع طقس ب���ارد جدًا ودرجات 

حرارة متدنية.

منخفض جوي وأمطار على معظم المناطظ اليوم

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اصيب عدد من المواطنين برصاص قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي، والعش���رات بح���االت اختناق أمس 
الجمعة، خالل  قمع االحتالل عدة مسيرات سلمية 

ف���ي مناطق مختلفة في الضف���ة الغربية المحتلة 
.  حي���ث اصي���ب ش���ابان برصاص قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي، والعش���رات بحاالت اختن���اق، أمس 
الجمعة، خالل مواجهات اندلعت في قرية المغير 

شمال ش���رق رام الله. وكان عشرات المواطنين قد 
أدوا صالة الجمعة، في منطقة السهل بالقرية، قبل 

أن ينطلقوا بمسيرة سلمية احتجاجًا 
على محاوالت االحتالل االستيالء على 

اإ�ضابات بالر�ضا�ص واالختناق بقمع االحتالل فعاليات �ضلمية بال�ضفة 

مسيرتان لحماس بغزة وخانيونس نصرة للقدس

بيروت/ االستقالل: 
ش���دد مدير عام وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
الفلس���طينيين األونروا  في لبنان كالودي���و كوردوني على عدم 

»أونروا«: لسنا مسؤولين عن تهجير أو 
توطين الفلسطينيين في بلد ثالث

آالف األردنيين يتظاهرون رفضًا 
الستيراد الغاز »اإلسرائيلي«

عمان/ االستقالل: 
ش����ارك اآلالف من األردنيين، أمس الجمعة، في المس����يرة الش����عبية الحاشدة التي 

انطلقت من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة عّمان، رفًضا التفاقية 
الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني. وطالب المشاركون بضرورة إقالة 

استهداف مدارس القدس.. حرب 
مفتوحة على الوجود الفلسطيني  

غزة/ دعاء الحطاب:
منذ س���نوات طويلة تس���عى حكوم���ة االحتالل اإلس���رائيلي 
بالش���راكة م���ع اإلدارة األمريكي���ة، إلنه���اء قضي���ة الالجئين 

الفصائل تنعى سليماني: كان أبرز 
الداعمين للمقاومة الفلسطينية

 السرايا والقسام تنعيان سليماني 
وتشيدان بدعمه للمقاومة

غزة/ االستقالل: 
نعت فصائل فلس���طينية، أمس الجمعة، قائد »فيلق القدس« اإليراني قاسم 
سليماني، الذي  استش���هد بقصف أمريكي استهدفه في العاصمة العراقية 

غزة/ االستقالل: 
أكد الجناحان العس���كريان لحركة الجهاد االس���المي وحركة حماس ( س���رايا 
القدس وكتائب القسام)، أن الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي 
تم اغتياله فجر الجمعة في غارة أمريكية، سخر جهوده لزوال الكيان الصهيوني 

االحتالل هدم 200 منزل 
شرق القدس خالل 2019

جنيف/ االستقالل: 
أف����ادت معطيات حقوقية أن س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي 
هدمت 200 منزل ش����رقي القدس المحتلة؛ خالل العام 2019. 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األس���ير أحمد زهران معركة اإلضراب عن الطعام 
في سجون االحتالل الصهيوني لليوم 104 على التوالي، 

رفضًا العتقاله اإلداري التعسفي بدون تهمة أو محاكمة، 
حي���ث حّذرت جهاٌت حقوقي���ة من فقدانه 
أكث���ر م���ن 30 كغم م���ن وزن���ه، فضاًل عن 

لليوم 104.. األسير أحمد زهران يواصل معركة اإلضراب

تدهور حالة األسير معتصم رداد في سجن الرملة
رام الله/ االستقالل: 

أفاد األس���ير المحرر مصطفى دراغمة، بأن حالة األسير المريض 
معتص���م رداد في تدهور مس���تمر. وقال دراغمة: »إن األس���ير 

المريض رداد يعاني من االلتهابات الحادة في األمعاء ونزيف 
دائم ومستمر، كما يعاني من ترقق وهشاشة 
العظام وضع���ف في جه���از المناعة وعضلة 

بعد اغتيال »سليماني«.. ما هي 
السيناريوهات المتوقعة بالمنطقة؟

غزة/ قاسم األغا:
َفتحت واقعة اغتيال الواليات المتحدة األمريكّية لقائد فيلق القدس بالحرس 
الثوري اإليراني قاس���م س���ليماني، باب التس���اؤل حول س���يناريوهات الرّد 

د. الهندي: جريمة اغتيال سليماني 
ستكون فرصة تحول ضد أمريكا و »إسرائيل«

06 0502

عريقات يطالب 
الحتاد الأوروبي 

بالرتاجع عن 
�شروط التمويل 

اجلديدة
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكدت وســـائل إعالم إســـرائيلية، أن المجلس الوزاري المصغر للشـــؤون األمنية والسياســـية " 

الكابينت" سينعقد  غدًا األحد ، في أعقاب التطورات األخيرة.
وذكر الصحفي في القناة 13 العبرية "باراك رافيد"، أن الكابينت ســـيناقش التوترات بالمنطقة 

في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس اإليراني الجنرال قاسم سليماني.
اغتيل الجنرال قاسم سليماني مع عدد من قادة الحشد الشعبي في العراق، فجر أمس الجمعة، 

في غارة جوية أمريكية على سيارته بالعاصمة العراقية بغداد.
وأكـــد مجلس األمن القومـــي اإليراني، أمس الجمعة، أن الرد على اغتيـــال قائد "فيلق القدس " 

بالحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني، سيشمل المنطقة بأسرها.
وقال المجلس في بيان أصدره:" على أميركا أن تدرك أنها ارتكبت أكبر خطأ استراتيجي في غرب 

آسيا، مؤكدا أن الواليات المتحدة لن تنجو بسهولة من عواقب هذا الحساب الخاطئ«.

جنيف/ االستقالل: 
أفادت معطيات حقوقية أن سلطات 
اإلســــرائيلي هدمت 200  االحتالل 
منزل شرقي القدس المحتلة؛ خالل 

العام 2019.
وقال المرصد األورومتوسطي لحقوق 
اإلنســــان، في تقرير لــــه: إن العدد 
المذكور يمثل زيادة على 177 منزاًل 
ُهدم خالل عــــام 2018، و142 منزاًل 

في عام 2017.
وعّد أن عمليات الهدم اإلسرائيلية 
»تأتــــي ضمــــن سياســــة ممنهجة 
قســــرًا،  الفلســــطينيين  لتهجيــــر 
الديموغرافي  الطابع  تغيير  بهدف 
إلــــى جريمة  في المدينــــة، وترقى 

حرب«.
وأبــــرز التقريــــر »سياســــة التمييز 
العنصــــري التي تتبعها ســــلطات 
االحتــــالل؛ ففي الوقــــت الذي تضع 
قيودًا وعراقيــــل تحول دون حصول 
المواطنيــــن علــــى تراخيــــص بناء، 
الترخيص  عــــدم  حجة  تســــتخدم 
ذريعــــًة لتنفيــــذ عمليــــات الهدم 
المتصاعــــدة، وهي واحدة من ذرائع 
عديدة للهدم، منها الذرائع األمنية 

والعقابية«.
ورأى المركز الحقوقــــي أن »تجاهل 

األمم المتحدة النتهاكات االحتالل 
في القدس، شــــّجعها على ارتكاب 
المزيــــد من تلك االنتهــــاكات دون 

الشعور بحتمية المحاسبة«.
وأشــــار إلى إعالن المدعيــــة العامة 
للمحكمــــة الجنائيــــة الدولية فاتو 
بنســــودا عزمها فتــــح تحقيق في 
ارتــــكاب جرائم حرب فــــي األراضي 

الفلسطينية .

وأعرب عن األمــــل بالتحقيق الجدي 
في جميع »انتهاكات« االحتالل في 
األراضي الفلســــطينية، وخاصة في 
مدينة القــــدس، وصواًل إلى تحقيق 
العدالة ووضع حد لسياسة اإلفالت 

من العقاب.
وحذر المرصد األورومتوســــطي من 
خطط االحتالل الرامية لهدم المزيد 
من المنازل واألحياء الســــكنية في 

مشــــاريع  تنفيذ  »لصالح  القــــدس 
الطابــــع  وتغييــــر  اســــتيطانية 

الديموغرافي في المدينة«.
وجدد دعوته لألمم المتحدة بتحمل 
»انتهاك«  وقف  في  مســــؤولياتها 
االحتــــالل لقــــرارات مجلــــس األمن 
ذات الصلة، والضغط على ســــلطات 
االحتــــالل لوقف االنتهــــاكات ضد 

المواطنين في القدس.

االحتالل هدم 200 منزل شرق القدس خالل 2019

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى عشـــرات آالف الُمصلين، أمس الجمعة، في المسجد األقصى المبارك؛ رغم 

قيود االحتالل »اإلسرائيلي«.
، من 

ٍّ
وقالت دائرة األوقاف اإلســـالمية بالقدس المحتلة: إن قرابة 40 ألف مصل

القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني والدول العربية، أّدوا صالة الجمعة 
أمس في المسجد األقصى.

وذكر شهود عيان أن شرطة االحتالل شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة 
القديمـــة بالقدس المحتلة وعلى بوابات المســـجد األقصى، واعتقلت عدًدا من 

الشبان بذريعة دخولهم دون تصاريح.

40 ألف مصل يؤدون 
»الجمعة« في األقصى

االغوار/ االستقالل: 
استولت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، أمس الجمعة، على خمسة جرارات زراعية 

أثناء عملها في منطقة »أم القبا«، باألغوار الشمالية .
وأفـــاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمـــة، أن االحتالل داهم المنطقة 

واستولى على الجرارات، بذريعة عملها في »مناطق عسكرية مغلقة«.
وصعـــدت قوات االحتـــالل في اآلونـــة األخيرة االعتـــداءات علـــى المواطنين 

وممتلكاتهم في األغوار، بالتوازي مع تحضيرات لإلعالن عن ضم المنطقة.

االحتالل يستولي على 5 جرارات 
زراعية في األغوار الشمالية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصيـــب مقدســـيون في بـــاب العمود 
بالقدس المحتلة، أمس الجمعة بجروح 
ورضوض، جراء اعتـــداء جنود االحتالل 

عليهم بالضرب، خالل اعتقال شابين.
وذكر شـــهود عيان ان قـــوات االحتالل 
أوقفـــت الشـــاب عبـــد القـــادر يونس 
ناصر(23عامـــًا) مـــن قرية العيســـوية، 
أثناء خروجه من باب العمود وطلبت منه 

هويته، وقامت باستفزازه وتفتيشه.
وأضافوا أن القوات احتجزت الشاب عبد 
القادر في غرفـــة المراقبة بباب العمود، 
واعتدت عليه بالضـــرب المبرح، ما أدى 

إلـــى إصابته برضوض وجـــروح بوجهه 
وجسده.

ولفت إلـــى أن القوات اعتدت على والده 
بالضـــرب وطرحتـــه أرًضـــا عندما حاول 
التدخـــل للدفاع عن نجله، مـــا أدى إلى 
اصابته بجروح ورضوض، نقل على أثرها 
بسيارة االسعاف للعالج في مستشفى 

»هداسا« بالعيسوية.
واعتقلـــت قوات االحتالل الشـــاب عبد 
القـــادر ناصر والشـــاب رائـــد معتوق، 
واقتادتهمـــا إلـــى مركز شـــرطة صالح 

الدين بالقدس للتحقيق.
وســـاد حالة من التوتر واالســـتنفار في 

بـــاب العمود بالقـــدس، وحضرت قوات 
معـــززة من جنود االحتـــالل اعتدوا على 
باستخدام  والدفع،  بالضرب  المواطنين 
البنـــادق والصاعق  الهـــراوات واعقاب 

الكهربائي.
وأوضح شهود عيان أن القوات تعاملت 
بعنف مع المصليـــن الخارجين من باب 
العمود، واعتدت بالضرب على كبار السن 

والنساء وذوي االحتياجات الخاصة.
وقدمـــت طواقـــم االســـعاف العـــالج 
للمصابين في باب العمود بالقدس، بعد 
انسحاب القوات من المكان بينهم كبار 

السن والنساء وبائعة متجولة.

الكابينت يجتمع األحد 
لمناقشة التطورات األخيرة

االحتالل يعتقل شابين بعد االعتداء عليهما بباب العامود

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قـــررت محكمة إســـرائيلية غربي القـــدس المحتلة، ظهر 
أمس الجمعة، اإلفراج عن  6 شـــبان من قرية العيســـوية، 
دون شروط . والشـــبان هم أنور عبيد، فايز محيسن، نديم 

الصفدي، آدم محمود، نضال فروخ، صالح أبو عصب.
وأوضح المحاميان جاد القضماني ومحمد محمود أن قاضي 
محكمة الصلح أفرج عن الشـــبان دون شـــروط، لكن ذلك ال 
يعني إلغاء قـــرار الحبس المنزلي الليلـــي اإلداري الصادر 

ضدهم وسيبقى ساري المفعول.
وأضافا أنه ليس من صالحيات محكمة الصلح بحث القرار 

اإلداري، إنما من صالحيات المحكمة العليا.
وكانـــت قـــوات االحتالل اعتقلت ســـتة شـــبان من قرية 
العيســـوية، بعد منتصـــف ليلة أول أمـــس، بعد اقتحام 

منازلهم، بحجة اإلخالل بأمر عسكري.
في السياق، مددت محكمة االحتالل امس الجمعة توقيف 
الشابين عمر محيســـن ومحمد الشاويش إلى يوم اإلثنين 

المقبل.
وكان محيســـن والشـــاويش اعتقال من المسجد األقصى، 
عقب اعتداء شـــرطة االحتالل على المصلين ورشهم بغاز 

الفلفل مساء أمس.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، مساء أمس الجمعة، 
ثالثة شـــبان قرب قرية سالم شرقي مدينة نابلس (شمال 

الضفة الغربية المحتلة).
وقـــال المتحـــدث باســـم جيـــش االحتـــالل: إن القوات 
اإلسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين قرب قرية سالم، زاعًما 

أنه "ضبط بحوزتهم زجاجات حارقة جاهزة لإللقاء".
وأشـــار في تصريح مقتضب إلى أن قوات االحتالل نقلت 

المعتقلين الثالثة إلى الجهات المختصة لـ"التحقيق".
إلـــى ذلـــك، اعتقلت قـــوات االحتالل الصهيوني، مســـاء 

الجمعة، شـــابًا مطلوبًا لها عقب مداهمة منزل في بلدة بير 
الباشا جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالـــت مصادر محلية: إن جنود االحتالل اعتقلوا الشـــاب 
عدي غوادرة، وهو أســـير محرر ومطلـــوب لقوات االحتالل؛ 
حيـــث داهمت منزل ذويـــه مرات عّدة فـــي اآلونة األخيرة 

بهدف اعتقاله دون أن تتمكن من ذلك.
من جهة أخرى نصبت قوات االحتالل -مساء الجمعة- أكثر 

من حاجز مفاجئ في مناطق مختلفة جنوب جنين.
وتشـــن قوات االحتالل حمالت دهم باستمرار في الضفة 

المحتلة، يتخللها اعتقاالت للمواطنين.

االحتالل يعتقل 4 مواطنين
 فــي نابلــس وجنيــن

االحتالل يفرج عن 6 شبان من 
العيسوية ويمدد توقيف آخرين
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غزة/ االستقالل: 
أكـــد عضـــو المكتب السياســـي لحركـــة الجهاد 
محمـــد  الدكتـــور  فلســـطين،  فـــي  اإلســـالمي 
الهنـــدي أمس الجمعة، أن جريمة اغتيال قاســـم 
ســـليماني قائد فيلق القدس اإليراني، "ستكون 
فرصة  تحول ضد الهيمنـــة والتمدد األمريكي _ 

اإلسرائيلي في الشرق اإلسالمي".
وقـــال د. الهنـــدي فـــي تصريح صحفـــي تلقت" 
االستقالل" نســـخة عنه : "لقد توهموا أن تغييب 
الجنرال قاســـم ســـليماني، يخلق فرصـــة لتحول 
استراتيجي لصالح أمريكا و"إسرائيل"، وحلفائهم 

األمريكيـــة  اإلدارة  أن  أضـــاف  المنطقـــة".  فـــي 
والرئيس دونالد ترامـــب، يؤكدون بهذه الجريمة 
أنها تعمل لحســـاب إســـرائيل.  وتقدمت حركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين بالعزاء لقائد الثورة 
اإلســـالمية في إيران علي الخامنئي، وإلى الشعب 
اإليراني، باستشهاد اللواء قاسم سليماني، مؤكدة 

"أننا سنسير معا في مواجهة هذا العدوان ".
وقالـــت الحركة فـــي بيان أمس الجمعـــة :" بمزيد من 
الفخر واالعتزاز، وبمزيد من الحزن، تنعى حركة الجهاد 
علمـــا كبيـــرا، وقائدا فذا لـــم يجاره فـــي موقفه وفي 

جهاده أحد منذ عقود في فلسطين وفي المنطقة".

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األســـير أحمد زهران معركة اإلضراب عن الطعام في سجون االحتالل الصهيوني لليوم 104 على 
التوالي، رفًضا العتقاله اإلداري التعسفي بدون تهمة أو محاكمة، حيث حّذرت جهاٌت حقوقية من فقدانه 
أكثر من 30 كغم من وزنه، فضاًل عن انخفاض نبضات قلبه، ونقٍص حاد في األمالح بجســـده، الذي يعّج 

 جانب.
ّ

باآلالم من كل
وأعلنت منظمة الجبهة الشـــعبية في سجون االحتالل "اإلسرائيلي"، الخميس، عن أسماء الدفعة الثانية 
من األسرى الذين انضموا إلى اإلضراب عن الطعام تضامّنا مع األسير "أحمد زهران" الذي يواصل إضرابه 

المفتوح .
وأســـماء األســـرى المتضامنين هم: خالد قعد، محمد فرارجة، خالد طه، فتحي عرار، ربحي كراجة، حســـن 
هاشـــم، أمير حجبون، جمال العيدة، رغد شـــمروخ، نظام مطير، عماد صالح، عنان شريف، باسل دعامسة، 

أحمد حجبون، عبد خواجة، يزن محسن، سليمان الديك، محمد غطاشة، محمد الخمور، وديع جابر.
وتأتـــي هذه الخطوة التصعيدية بعد تحذير من الشـــعبية إلدارة مصلحة الســـجون إذا ما تم وجود حل 

جذري إلنقاذ حياة األسير زهران واالستجابة لمطالبه المشروعة.
وقالت الشـــعبية في السجون إن "هذه الخطوات ستتنوع وستتصاعد وستأخذ أشكااًل متعددة بما فيها 

اإلضراب المفتوح مستقبلًيا في حال طرأ شيء على صحة األسير أحمد زهران .
وأعلنت قيادة منظمة الجبهة الشـــعبية في وقٍت ســـابق الخميس عن انضمام 20 من رفاقها في سجن 

عوفر لإلضراب ليوم واحد.
وقالت المنظمة إنه سيلتحق 10 أسرى آخرين إلى اإلضراب اإلسنادي، وذلك يوم األحد من سجن "جلبوع".
وأحمد زهران (42 عاًما)، من ســـكان بلدة دير أبو مشـــعل قضاء رام الله، أمضى مـــا مجموعه 15 عاًما في 
معتقالت االحتالل. يقبع في ســـجن الرملة، وكانت ســـلطات الســـجون نقلته إلى مستشـــفى "كابالن" 
الصهيوني، قبل أياٍم، بعد أن طرأ تدهوٌر حاد في وضعه الصحي، لكنه ُأعيد إلى السجن، االثنين الماضي.

رام الله/ االستقالل: 
أفاد األســـير المحرر مصطفى دراغمـــة، بأن حالة 
األسير المريض معتصم رداد في تدهور مستمر.

وقال دراغمة: "إن األســـير المريض رداد يعاني 
من االلتهابات الحادة فـــي االمعاء ونزيف دائم 

ومستمر، كما يعاني من ترقق وهشاشة العظام 
وضعـــف في جهاز المناعة وعضلـــة القلب وربو 
مزمن، وأن نســـبة الدم في جســـده ال تتجاوز 7 

إلى 9".
وأضاف: " إن رداد كان يعاني من فقدان األعصاب 

في الجهة اليسرى من جسمه بجميع أركانها، وأنه 
يتناول يوميًا 54 نوع دواء، أغلبها مسكنات".

يذكر أن األســـير رداد (37 عامًا)، مـــن بلدة صيدا 
قضـــاء طولكرم، محكوم بالســـجن مـــدة 20 عاما، 

ويقبع في سجن الرملة.

لليوم 104.. األسير أحمد 
زهران يواصل معركة اإلضراب

تدهور حالة األسير معتصم رداد في سجن الرملة

د. الهندي: جريمة اغتيال سليماني ستكون 
فرصة تحول ضد أمريكا و »إسرائيل«

وفجر يوم أمس الجمعة، ُاغِتيل "سليماني"، 
وأبو مهدي المهنــــدس نائب رئيس هيئة 
الحشد الشــــعبي، و8 آخرين برفقتهما، في 
 أمريكي اســــتهدف سيارتين 

ّ
قصف جوي

كانوا يستقلونها على طريق مطار بغداد.
والقت جريمة االغتيال ردود فعل "متباينة"، 
مقابل صمت عربي وخليجي رســــمّي، وسط 
النفــــس، ودعوات  بضبــــط  مطالــــب دولية 
عراقيــــة بدحر الجنــــود األمريكييــــن البالغ 
عددهم نحو 5 آالف يحتّلون قواعد عسكرية 

بأرجاء العراق؛ بذريعة محاربة "اإلرهاب".
�سغوط داخلية 

ورأى الكاتــــب والمحلل السياســــي حســــن 
الفي، أن جريمة اغتيــــال أمريكا لقائد فيلق 
القدس ال يمكن عزلها عن الضغوطات التي 
يتعــــرض لها الرئيــــس األمريكــــّي "دونالد 
ترمــــب"، ال ســــيما بعــــد محــــاوالت مجلس 
النــــواب بالكونغرس إزاحتــــه، وقرب انتهاء 
واليته الرئاســــية األولى، وتحضيراته لحملة 
االنتخابات، المقررة بتشرين الثاني(نوفمبر) 

المقبل.
وقال الفي لصحيفة "االســــتقالل": "كان من 
الواضح أن ترمب يبحث عن هدف؛ لتصدير 
أزمتــــه الداخلية نحــــو الخارج"، مشــــيًرا في 
الوقت ذاته إلى انتهــــاج الرئيس األمريكي 
لمسلســــل االغتيــــاالت، إذ ســــبق اغتيــــال 
"سليماني، تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو 
بكر البغدادي شمالي سوريا، بتشرين األول 

(أكتوبر) الفائت.
وأضــــاف أن تركيــــز اإلدارة األمريكيــــة على 

من  يأتــــي  االغتيــــاالت  سلســــلة 
منطلق بحث "دونالد ترمب" عن ما 
لتقديمها  "إنجازات"؛  أنها  يعتقد 

للناخب األمريكي.
والمحلل  الكاتــــب  يســــتبعد  ولم 
إسرائيلية"  "أياٍد  توّرط  السياسي 
المســــؤول  اغتيال  فــــي جريمــــة 
مع  اإليراني، خصوًصا  العســــكري 
االحتالل  حكومــــة  رئيــــس  حاجة 
عن  للبحث  نتنياهــــو"  "بنياميــــن 
"إنجاز كبير"، في خضّم االنتخابات 

"اإلسرائيلية" الثالثة المقبلة.
صاحــــب  "نتنياهــــو"  أن  وتابــــع 
تأثير قــــوي على "ترمــــب"، "وهذا 
مــــا كان واضًحا عنــــد تباهي األول 
بأنــــه صاحب التأثيــــر األقوى وراء 
(عام  المتحدة  الواليات  انســــحاب 
2018) مــــن االتفــــاق النــــووي مع 

إيران".
وعــــن مســــتقبل المنطقة عقــــب الجريمة 
األمريكيــــة، وصفه الفي بأنــــه "غير واضح"، 
مستبعًدا "انجرار طهران نحو حرب مفتوحة 

مع واشنطن".
واســــتدرك: "لكن من المؤكد أنه ســــيكون 
أن  مبيًنــــا  إيرانيــــة"،  فعــــل  ردود  هنــــاك 
حديث المســــؤولين اإليرانييــــن عن إنهاء 
الوجــــود األمريكــــي بالمنطقــــة يعنــــي أن 
حرب االســــتنزاف طويلة ستشمل ساحات 
متعددة لتحقيق ذلك، ســــواء في العراق أو 
الخليج أو أفغانســــتان وغيرها من المناطق 

التي يطالها النفوذ اإليراني.       

احتماالت عّدة
واتّفق الكاتب والمحلل السياســــي إبراهيم 
المدهون، مع ســــابقه، حول صعوبة التوقع 
إلى أين ستتجه مجريات األحداث بالمنطقة 

بعد الجريمة األمريكية في العراق.
 المدهــــون وفــــي حديــــث لصحيفة 

ّ
لكــــن

"االســــتقالل" نّوه إلى أن االحتماالت في هذا 
الصدد "مفتوحة"، على حد تعبيره.

وقــــال: "من بيــــن االحتماالت أن تــــرّد إيران 
بشــــكل يــــوازي وُيكافئ عمليــــة االغتيال"، 
الفًتا فــــي الوقت ذاته إلى اســــتبعاده هذا 
االحتمال، "فطهران دولة ذات ثقل، ولديها 

حســــاباتها، وليست قائمة على 
ردود األفعال، بل تعمل على خط 
استراتيجي واضح وطويل األمد، 
أي أنها ســــتعمل علــــى تعزيز 
حضورها بالمناطق الواقعة تحت 

نفوذها".
وأضــــاف: "إيران لن تمــــّرر هذه 
الجريمــــة، لكــــن اعتقــــد أنهــــا 
ســــتتجه إلى اســــتثمار الحدث 
وتعزيــــز  منــــه،  واالســــتفادة 
حضورها، وبّث الرسائل المباشرة 
وغيــــر المباشــــرة ألمريــــكا، دون 
اتخــــاذ ردود أفعــــال عســــكرية 
والدخول في  وأمنّيــــة ســــريعة 

مواجهة مفتوحة معها".
ز ذلك 

ّ
وذكــــر أن مــــا قــــد يعــــز

"إدراك طهــــران لخطورة دخولها 
بالمواجهــــة المفتوحة، خصوًصا 
مع عدم مالءمــــة الواقع الدولــــي واإلقليمي    

المساعد لها".
وبّيــــن أن الجريمــــة األمريكية فــــي بغداد 
"سترفع من منسوب التوتر بالمنطقة، دون 

الوصول إلى مواجهة عسكرية مفتوحة".
ورأى أن توقيت اغتيال "ســــليماني" يحمل 
أبعــــاًدا انتخابيــــة لــــدى كل مــــن "ترمب"، 
و"نتنياهــــو"، أمام ما يواجهانــــه من أزمات 

داخلية، باإلضافة إلظهار أنهما "أقوياء".
النواب  العامة لمجلــــس  الجمعيــــة  وكانت 
األمريكــــي بـــــ 18 كانون األول (ديســــمبر) 
الماضي، صّوتت على تهمتين ضد "ترمب"، 

هما "إساءة استغالل السلطة"، و"عرقلة عمل 
الكونغرس"، وجرى على إثر ذلك إرسال ملف 

القضية إلى مجلس الشيوخ للبّت في عزله.
ومــــن المتوّقــــع أن تبدأ أولى جلســــات نظر 
ومناقشات مجلس الشيوخ حول هذا الملف 

خالل شهر كانون الثاني (يناير) الجاري.
النواب  بمجلــــس  الديمقراطيــــون  ويقــــود 
األمريكي تحقيًقا باستغالل "دونالد ترمب" 
ســــلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا 
لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين، 
في حيــــن يرفض "ترمب" تلــــك االّتهامات، 
ا في  ا إياها محاولة "انقالب ضده"، متوعّدً عاّدً
الوقت ذاته باالنتقام مــــن "الديمقراطيين" 

في االنتخابات القادمة.
وأشــــار الكاتب والمحلل السياســــي إلى أن 
اإلدارة األمريكية استطاعت استغالل الوقت 
والتحريــــض اإلقليمي والعربي على قاســــم 
ســــليماني؛ للرد على إســــقاط إيران للطائرة 
األمريكية المســــيرة التــــي اخترقت مجالها 
الماضي،  (يونيو)  الجوي منتصف حزيــــران 
(أرامكــــو)  النفــــط  منشــــآت  واســــتهداف 

السعودية مؤخًرا، وفق مزاعم "واشنطن".  
وعقب جريمة اغتيال "سليماني"، قالت وزارة 
الحرب األمريكيــــة إن االغتيال جاء بناء على 

توجيهات من الرئيس "دونالد ترمب".
وزعمــــت الــــوزارة أن "ســــليماني كان يعمل 
على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماســــيين 
العــــراق  فــــي  األمريكييــــن  والموظفيــــن 
والمنطقــــة"، فيمــــا توعدت إيــــران الواليات 

المتحدة بـ"انتقام مؤلم".

بعد اغتيال »سليماني« .. ما هي السيناريوهات المتوقعة بالمنطقة؟

غزة/ قا�سم االأغا:
َفتحــت واقعة اغتيــال الواليــات املتحــدة االأمريكّية لقائد 
فيلــق القد�ــص باحلر�ــص الثــوري االإيراين قا�ســم �ســليماين، 
باب الت�ســاوؤل حول �ســيناريوهات الرّد املتوقعــة من طهران؛ 
ان بال�ساأن  وتداعيات ذلك على املنطقة. وراأى حمّلالن خمت�سّ

ال�سيا�سي اأن ال�سربة اجلوية التي نّفذتها وا�سنطن بالعا�سمة 
وم�ســوؤولني  »�ســليماين«،  بحيــاة  واأودت  بغــداد،  العراقيــة 
ع�ســكريني اآخرين، اإيرانيني وعراقيني، �ســيدفع اإيران للرد، 
لكــن دون االجنرار نحو حرب ع�ســكرية مفتوحــة.   واأجمع 
املحّلالن يف حديَثني منف�ســَلني ل�ســحيفة »اال�ســتقالل« على 

اأن اغتيال »�ســليماين« ي�سّكل م�سلحة م�ســركة بني الرئي�ص 
االأمريكي »دونالد ترمب«، ورئي�ص حكومة االحتالل )منتهي 
الوالية( »بنيامني نتنياهو«، اللَذين يواجهان اأزمات داخلية، 
مــع اقــراب كل منهمــا اإىل مرحلــة االنتخابــات، والبــدء 

بالتح�سريات للدعاية االنتخابية.
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غزة/ االستقالل: 
نعت فصائل فلســــطينية، أمس الجمعة، 
قائــــد "فيلق القــــدس" اإليراني قاســــم 
الــــذي  استشــــهد بقصف  ســــليماني، 
أمريكي استهدفه في العاصمة العراقية 

بغداد.
وتقدمــــت حركــــة الجهاد اإلســــالمي في 
فلســــطين بالعزاء لقائد الثورة اإلسالمية 
في إيــــران علي الخامنئي، وإلى الشــــعب 
قاســــم  اللــــواء  باستشــــهاد  اإليرانــــي، 
ســــليماني، مؤكدة "أننا سنسير معًا في 

مواجهة هذا العدوان ".
وقالــــت الحركــــة في بيان أمــــس الجمعة 
:" بمزيــــد من الفخر واالعتــــزاز، وبمزيد من 
الحــــزن، تنعى حركة الجهــــاد علما كبيرا، 
وقائــــدًا فذًا لــــم يجاره فــــي موقفه وفي 
جهاده أحد منذ عقود في فلسطين وفي 

المنطقة".
وأضافت أن الشهيد سليماني استهدفته 
يد العــــدوان األمريكــــي الصهيوني، يد 
الشيطان األكبر، وهو في خطوط المواجهة 

مع هذا الشيطان وارتقى شهيدا.
وتابعــــت " اليوم باســــمك تنــــادي األمة، 
وترتفع راياتها في مواجهة هذا العدوان، 
معلنة ال انكســــار وال تراجــــع، ولن ترتبك 
حركة المقاومة وال محورها في المواجهة، 
ولــــن تتردد في مســــيرتها نحو أهدافها 
الكبرى في تحرير فلسطين وبيت المقدس 

وبهذه المناسبة والفاجعة األليمة".
كمــــا تقدمت الجهــــاد بمزيد مــــن الحزن 
واألسى العزاء للشعب العراقي باستشهاد 
القائــــد أبو مهــــدي المهنــــدس، والذي 

كان لــــه دور بــــارز ومميز في قيــــادة قوى 
المقاومة العراقية الباســــلة، في مواجهة 
القــــوات األمريكية الغازيــــة للعراق، وأحد 
رموزها الذين عملوا على تحرير العراق من 

االحتالل األمريكي.
وقالت إن هذا العراق الذي ســــيبقى دوما 
عصيــــًا برجاله علــــى الخضــــوع للهيمنة 
بمجاهديه  األمريكية، سيبقى  والسيطرة 
ومقاتليه عربيا، وسيبقى أكبر من االحتالل.

وتقدمــــت حركــــة المقاومــــة اإلســــالمية 
"حمــــاس" بخالــــص التعزية والمواســــاة 

للقيــــادة اإليرانيــــة والشــــعب اإليرانــــي 
باغتيال اللواء سليماني والذي كان له دور 
بارز في دعم المقاومة الفلســــطينية في 

مختلف المجاالت.
وقالــــت الحركة في بيان لهــــا الجمعة إن 
"الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة تتحمل 
المســــؤولية عن الدماء التي تســــيل في 
المنطقة العربية، خاصة أنها بســــلوكها 
العدواني تؤجج الصراعات دون أي اعتبار 

لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها".
"والجرائم  بالعربــــدة  وأدانت ما وصفتــــه 

األمريكية المســــتمرة في زرع وبث التوتر 
في المنطقــــة خدمة للعــــدو الصهيوني 

المجرم".
وتقدمت حماس بالتعزية للشعب العراقي 
الشقيق باستشــــهاد عدد من أبنائه جراء 

الغارة األمريكية الغادرة.
من جانبها، عبرت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســــطين عــــن إدانتها لـ "إقــــدام اإلدارة 
األمريكيــــة على اغتيال ســــليماني"، وأبو 
مهــــدي المهندس، نائــــب رئيس هيئة 

"الحشد الشعبي" في العراق.

وقالت الجبهة "هذا االغتيال يشكل نقلة 
نوعية فــــي العدوانيــــة األمريكية، وفي 
الحرب التي تخوضها بأشكال مختلفة مع 
الكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة 

وقوى المقاومة فيها".
وأضافــــت أن "انفــــالت اإلدارة األمريكية 
االســــتباحة  الصهيونــــي في  والكيــــان 
والعدوان على أكثر من بلد عربي، وآخرها 
مــــا جرى في العراق من عــــدوان واغتيال، 
يستدعي ردا منسقا وشامال ومتصال من 
قــــوى المقاومة، ومن جميع الوطنيين في 

المنطقة".
كان التلفزيون العراقي الرســــمي قد نقل 
عن مصدر في إعالم الحشــــد الشعبي أن 
اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس، 
وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة 
الحشــــد قضيا فــــي قصف اســــتهدف 

سيارتهما على طريق مطار بغداد.
وحملت الجبهــــة الديمقراطيــــة لتحرير 
فلســــطين، الواليات المتحدة مســــؤولية 
الجريمة، وقالت إن "واشــــنطن واهمة إذا 
اعتقــــدت أن االغتيال يمكن أن يؤثر على 
فــــي احتضانها  اإلســــالمية  الجمهورية 
ودعمها لقوى المقاومة ومجابهة المشروع 
األميركــــي وصفقة القــــرن". ونعت حركة 
"المجاهدين" في فلســــطين، ســــليماني 
والشهداء العراقيين الذين كانوا برفقته.

القادة  "اســــتهداف  أن  الحركــــة  وأكدت 
الشــــهداء عــــدوان أميركــــي متعمد على 
األمة لتأجيج نار الحرب"، واصفة  العدوان 
بـ"حماقة أميركية غير مدروســــة العواقب 

بحق محور المقاومة وقياداته".

غزة/ االستقالل: 
أكد الجناحان العسكريان لحركة الجهاد االسالمي 
وحركة حماس ( سرايا القدس وكتائب القسام)، 
أن الشهيد قاسم ســــليماني قائد فيلق القدس 
الذي تم اغتياله فجــــر الجمعة في غارة أمريكية، 
ســــخر جهــــوده لــــزوال الكيــــان الصهيوني من 

فلسطين.
وأكــــد الناطق لســــرايا القدس الذراع العســــكري 
لحركة الجهاد اإلسالمي، أبو حمزة، أمس الجمعة، 
ان الشهيد قاسم ســــليماني أشرف على امتداد 
عقدين من الزمان على الدعم المباشــــر لفلسطين 

ونقل الخبرات العسكرية واألمنية لمجاهديها.
وقال أبو حمــــزة، في تغريدات له علــــى "تويتر": 
"إن ســــرايا القدس تودع قائدًا مجاهدًا لطالما بث 

الرعب في قلب أمريكا والكيان الصهيوني".
وأضاف أن محور المقاومة لن يهزم ولن ينكســــر 
وســــيزداد تماســــكًا وقوة في مواجهة المشروع 
الصهيوامريكــــي . ونعــــى أبــــو حمــــزة، ثلة من 
أبطال المقاومة الذيــــن ارتقوا فجرًا بالعراق، وفي 
مقدمتهم قائــــد قوة القدس في حــــرس الثورة 
اإلســــالمية في إيران الشــــهيد الجنرال قاســــم 
ســــليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي 

بالعراق الشهيد القائد أبو مهدي المهندس.
هــــذا وقالت كتائب القســــام الجناح العســــكري 
لحركة حمــــاس في بيان له: "إننــــا إذ نزف القائد 
الحاج قاسم سليماني فإننا نتذكر سيرته ودوره 
الكبيــــر والواســــع نحــــو قضية فلســــطين ودعم 
المقاومــــة، حيث ركز الكثير مــــن جهده وجهاده 

تجاه العمل على زوال الكيان الصهيوني وكنسه 
عن أرض فلسطين".

وأشار البيان إلى إن ســــليماني عمل على تقديم 
كافة أشــــكال الدعــــم للمقاومــــة لمجابهة العدو 
الصهيوني، حيث أن دوره الكبير في هذا المسار 

جعله هدفًا كبيرًا ألمريكا والعدو الصهيوني.
وقالت الكتائب:" إذ نتقدم بأحر التعازي إلى األخوة 
في الجمهورية اإلســــالمية في إيــــران بفقد هذا 
القائد الكبير، فإننا نؤكد ألمتنا العربية واإلسالمية 
بأننا كمقاومة في فلســــطين ســــنواصل طريقنا 
في مواجهة العدو الصهيوني منبع الشــــرور في 
المنطقة بأسرها، ونحن على يقين بأن دماء الحاج 
قاسم سليماني ســــتكون لعنة على القتلة وعلى 

االحتالل الصهيوني".

بيروت/ االستقالل: 
أفـــادت "الوكالة الوطنية لإلعالم" في لبنان، بأن حالة من "الترقب 

والحذر" تسود جانبي الحدود الجنوبية.
وقالت إن جيش االحتالل اإلســـرائيلي "قد اتخذ تدابير احترازية 
على طول الخـــط الحدودي، وغابـــت الدوريات اإلســـرائيلية عن 

الجانب المحتل المحاذي للخط األزرق".
وأشارت إلى أن جيش االحتالل سحب الورش العسكرية المتعددة 
التي كانت تقوم بأعمال تحصين وتدشـــين مواقع تابعة له في 

محور الوزاني ومزارع شبعا.
وكان األميـــن العـــام لـ "حزب الله" اللبناني، حســـن نصر الله، قد 
هـــدد بـ "االنتقام" الغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 

اإليراني قاسم سليماني.
وصّرح نصر الله في بيـــان له أمس، بأن "القصاص من قتلة قائد 
فيلق القدس التابع في الحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني، 

سيكون أمانة كل المقاومين حول العالم".
وأضاف: "نحن الذين بقينا بعده، فسنكمل طريقه وسنعمل في 
الليل والنهار لنحقق أهدافه، وســـنحمل رايته في كل الساحات 
والميادين والجبهات، وســـتتعاظم انتصـــارات محور المقاومة 

ببركة دمائه الزكية كما كبرت بحضوره الدائم وجهاده الدؤوب".
وكان المتحـــدث باســـم الحرس الثوري اإليرانـــي قد أعلن، أمس 
الجمعة، استشـــهاد قائد فيلق القدس التابـــع للحرس الثوري 
اإليراني اللواء قاســـم ســـليماني. في قصف أمريكي استهدف 

سيارته في مطار بغداد الدولي.
وأكـــدت وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغـــون) إن ضربة أمريكية 
قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري 

اإليراني .
وقالـــت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهـــدف إلى ردع أي خطط 

إيرانية لشن هجمات في المستقبل".

الفصائل تنعى سليماني : كان أبرز الداعمين للمقاومة الفلسطينية

جيش االحتالل يتخذ تدابير 
احترازية على الحدود مع لبنان

 السرايا والقسام تنعيان سليماني وتشيدان بدعمه للمقاومة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قررت الخارجية اإلســـرائيلية  أمس الجمعة، تشـــديد إجـــراءات الحماية حول 
الســـفارات اإلســـرائيلية في الخارج وذلك بعد ســـاعات من اغتيال قائد فيلق 

القدس في الحرس الثوري اإليراني بصواريخ أمريكية في بغداد .
وذكرت القناة »12« العبرية أن القرار يشـــمل أيضـــًا تعزيز اإلجراءات والحفاظ 
على اليقظة في المصالح اإلسرائيلية في الخارج باإلضافة إلى مناطق الجاليات 

اليهودية والمراكز العامة.
وفي السياق أصدر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تعميمًا ألعضاء 

حكومته بعدم التطرق الى عملية اغتيال سليماني.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصدر رئيـــس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو، امس الجمعة، تعليماته للوزراء 
فـــي حكومته عدم إجراء أي مقابالت صحافيـــة أو الحديث حول قضية اغتيال 

قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني.
وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن التعليمات صدرت من نتنياهو خالل واجده في 
اليونان. وقرر في وقت الحق تقصير جدول أعمال زيارته إلى اليونان، للعودة إلى (تل 
أبيب) لمتابعة األوضاع. وكان مصدر سياسي إسرائيلي نفى أن يكون نتنياهو قطع 

زيارته لليونان. مؤكًدا أنه سيواصلها بشكل طبيعي. في حينها.
وقال المصدر إن نتنياهو يتابع عبر الهاتف وعن كثب تداعيات التطورات.

نتنياهو يمنع وزراءه من إدالء أي 
تصريحات حول اغتيال سليماني

»إسرائيل« تقرر تشديد 
إجراءات الحماية على سفاراتها
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ويحمــــل االســــتهداف الجديــــد لعمل 
"األونروا" في القدس رســــالة من حكومة 
االحتــــال لألمم المتحــــدة التي صوتت 
العامة مؤخرًا علــــى تجديد  جمعيتهــــا 
والية الوكالة، األمر الذي يســــتدعي من 
المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته 
في وضع حــــد لتمادي "إســــرائيل" على 
القانون الدولي والقرارات األممية وكافة 

الشرائع اإلنسانية.
ويــــدرس فــــي مــــدارس "األونــــروا" في 
القدس نحو 1800 طالــــب وطالبة، منها 
ثاث مدارس في مخيم شعفاط يدرس 

فيها 850 طالبًا وطالبة.
وفي أخر تلك المحاوالت، كشفت القناة 
العبرية الســــابعة، األربعــــاء الماضي، أن 
بلديــــة االحتال فــــي مدينــــة القدس، 
وافقت على إنشــــاء مجمع مدارس تابعة 
لــــوزارة التربيــــة والتعليم اإلســــرائيلية 

شرق القدس.
وبحســــب القنــــاة، فإنه ســــيتم تنفيذ 
المخطــــط في مخيــــم شــــعفاط وعناتا، 
مبينة أن هذه المدارس ســــتكون بديا 
عــــن مــــدارس وكالــــة غوث وتشــــغيل 
وفق  "اونروا"،  الفلســــطينيين  الاجئين 

المخطط المعد لذلك.
وأوضحت أن تكلفة المشــــروع تصل إلى 

7.1 مليون شــــيكل، وسيتم بناء المجمع 
في المنطقة الواقعة خــــارج أراضي عام 

.1948
ويهــــدف المشــــروع الــــذي قدمه عضو 
الكنيست الحالي ورئيس بلدية االحتال 
ســــابقا نير بــــركات، إلى منــــع أي تواجد 
"لألونروا" في المدينة المقدســــة، ضمن 
خطة إسرائيلية تهدف إلى إنهاء دورها، 
بحجة أنهــــا تعمل علــــى "إدامة قضية 

الاجئين الفلسطينيين". 
اقتالع الق�سية الفل�سطينية 

المختص في شــــؤون القــــدس المحتلة 
جمال عمرو، أكد أن المخطط اإلسرائيلي 
إلنشاء مجمع مدارس في القدس ليكون 
بديــــا عن مــــدارس األونــــروا، يأتي في 
ســــياق اقتــــاع القضية الفلســــطينية 

وتدمير قضية الاجئين وحق العودة.  
لـ"االســــتقال":" إن االحتال  وقال عمرو 
اإلســــرائيلي يســــعي دائمــــًا القتــــاع 
القضية الفلســــطينية من أساسها، من 
خال تدميــــر العناصــــر والعوامل التي 
ُتبقــــي القضيــــة حية ومســــتمرة، وعلى 
رأســــها وكالة الغوث وتشغيل الاجئين 

الفلسطينيين "االونروا"". 
ولفــــت الــــى أن االحتال بالشــــراكة مع 
اإلدارة األمريكيــــة يســــتهدف بشــــكل 

متعمد "االونروا" الشاهد الدولي الوحيد 
علــــى قضية الاجئين، فــــي محاولة منه 
الاجئين واســــقاط حق  إلنهاء قضيــــة 
العودة ألراضيهم المحتلة وصوال إلنهاء 
القضية الفلســــطينية بأكملها، مشــــيرًا 
إلى حجم المضايقات التي تتعرض لها 
الوكالة مــــن اإلدارة االمريكية والمتمثلة 
بـ"تقليــــص واشــــنطن الدعــــم المالــــي  
المقــــدم لها،  عاوة عن حملة التشــــوية 

اإلسرائيلية ضدها". 
التأييد  االحتال يســــتغل  أن  وأوضــــح 
الدولي عن  المجتمــــع  األمريكي وصمت 
اختراقه لاتفاقيــــات والقرارات الدولية 
وعدم االلتزام بها، لاســــتفراد بالشعب 
الفلســــطيني وانتهــــاك كافــــة حقوقه 
وارتكاب أبشــــع الجرائم والمجازر بحقه، 
واصفــــًا االحتال بالكيــــان المتمرد على 

المجتمع الدولي وقراراته. 
خمطط باطل قانونيًا 

من جانبــــه، قــــال رئيس دائرة شــــؤون 
الاجئين في منظمــــة التحرير أحمد أبو 
هولي إن محاولة حظر عمل وكالة األونروا 
واســــتهداف الاجئين الفلســــطينيين 
فــــي القدس هو جــــزء ممــــا تتضمنه ما 
تسمى "صفقة القرن"، مشيرًا إلى وجود 
تسريبات تؤكد أن االحتال يخطط خال 

العام الجاري للقضــــاء على عمل األونروا 
في القدس على أساس أنها تمثل جوهر 

التحدي إلعانها عاصمة لاحتال.
وأوضح أن مخطط بلدية االحتال إلقامة 
مجمع مدارس بديل لمدارس الوكالة في 
القدس المحتلة يأتي ضمن هذه الخطة، 
مؤكدًا فــــي الوقت ذاتــــه أن االتفاقيات 
"األونروا"  بيــــن  الموقعة  والمعاهــــدات 
و"إسرائيل" تبطل هذا المخطط قانونيا.

وأضــــاف: "نحن أمــــام معركــــة قانونية 
إلفشال هذه المخططات".

ودعا أبو هولي "األونروا" إلى وضع موازنة 
كافية لتحســــين خدماتهــــا التعليمية 
والصحيــــة خاصًة، لمواجهــــة اإلغراءات 
التــــي ترّوج لهــــا بلدية االحتــــال حول 
الخدمــــات التــــي تقدمها، فــــي محاولة 

إلفراغ مؤسسات الوكالة.
اإ�سعاف الوكالة

في حيــــن، أعلنت وكالــــة األمم المتحدة 
لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين 
"أونــــروا"، الخميــــس الماضــــي، رفضها 

لمخطط إسرائيلي المذكور سابقًا.
"أونروا" ســــامي  وقال المتحدث باســــم 
مشعشع، في تصريح إذاعي، إن مصادقة 
البلدية اإلســــرائيلية فــــي القدس على 
إقامــــة المخطط "يهدف إلــــى إضعاف 

الوكالة وإخراجها من القدس".
اإلسرائيلي  "الجهد  أن  وتابع مشعشــــع 
أصبــــح مضاعفا، وُترصد لــــه الميزانيات 
األحــــزاب  بيــــن  انتخابيــــة  ودعايــــة 
اإلسرائيلية لمن يستطيع إخراج الوكالة 

أوال".
وأشــــار إلى أن الجهد األساسي بدأ بعد 
القرار األمريكي بنقل السفارة األمريكية 

إلى القدس.
ولفت مشعشــــع إلى "وجــــود معاهدات 
واتفاقات وقعت عليها "إسرائيل" تنص 
على وجود الوكالة فــــي القدس وحماية 

منشآتها وموظفيها.
واعتبــــر "أن وجود "أونــــروا" في القدس 
ليس منة من الطرف اإلســــرائيلي، وفي 
حــــال عدم احتــــرام االتفاقات ســــتكون 
هنــــاك تداعيــــات قانونيــــة"، الفتا إلى 
محتلة  كمنطقــــة  القدس  "خصوصيــــة 

وضرورة تسهيل عمل الوكالة".
ودعا مشعشــــع الاجئين الفلسطينيين 
فــــي القــــدس إلــــى إبقــــاء أبنائهم في 
مدارس "األونروا" والتداوي في عياداتها 
واالســــتفادة من كافة خدماتها، مؤكدًا 
أن وجود الوكالة في القدس سيســــتمر 
مــــا دام هنــــاك اهتمــــام مــــن الاجئين 

الفلسطينيين.

استهداف مدارس القدس.. حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني  
غزة/ دعاء احلطاب:

منذ �سنوات طويلة ت�سعى حكومة االحتالل 
االإ�سرائيلي بال�سراكة مع االإدارة االأمريكية، الإنهاء 

ق�سية الالجئني الفل�سطينيني واإ�سقاط حقهم بالعودة 
اىل اأرا�سيهم املحتلة عام 48، عرب اإنهاء عمل وكالة 
الغوث وت�سغيل الالجئني " اونروا" ومنع اأي تواجد 

لها يف االأرا�سي الفل�سطينية خا�سة املدينة املقد�سة، 
لكونها ال�ساهد الدويل الوحيد على ق�سية الالجئني. 
ومنذ قرار االإدارة االأمريكية وقف متويل "االأونروا" 

يف اآب 2018، ا�ستدت الهجمة االإ�سرائيلية على 
الوكالة بهدف منعها من مزاولة عملها وتقدمي 

اخلدمات التعليمية وال�سحية وغريها لـ110 اآالف 
الجئ فل�سطيني يف القد�ص.

غزة/ االستقال: 
اعتبـــر النائب جمال الخضـــري رئيس اللجنة الشـــعبية 
لمواجهـــة الحصار أن قـــرار االحتال اإلســـرائيلي إقامة 
مجمع مدارس في القدس بديـــًا عن مدارس وكالة غوث 
وتشـــغيل الاجئين، محاولـــة إلنهـــاء دور "األونروا" في 
القدس، وتحديا لقرار الجمعية العامة الذي جدد تفويض 

أونروا بأغلبية ساحقة.
وأكـــد الخضري في تصريح صحفي  أمس الجمعة، أن هذا 
المشروع يأتي استكماال لمخططات التهويد واالستيطان، 
ومحاصرة كل ما هو فلســـطيني، ضمـــن خطة مبيتة في 
سلسلة خطوات الستهداف القدس والمقدسيين في كل 

تفاصيل حياتهم.
وقال " حســـب مخططـــات االحتال وما يتـــم تداوله فإن 
المخطط أبعد من اســـتهداف المدارس التابعة لألونروا، 
وسيطال كل أنشطة الوكالة الصحية واإلغاثية والتعليمية 

ومراكز األمومة والطفولة والمراكز االجتماعية".

وشـــدد علـــى أن هـــذا التحـــدي الواضـــح مـــن االحتال 
االسرائيلي المدعوم با حدود من اإلدارة األمريكية، يأتي 
في إطار متابعة الخطوات والقرارات األمريكية باالعتراف 
بالقـــدس عاصمة لدولـــة االحتال، ونقل ســـفارتها إلى 
القـــدس، ووقـــف دعمها المالـــي لألونـــروا، والعمل على 

تصفية قضية الاجئين.
وقـــال " كل هـــذا يتم تطبيقـــه إضافة إلى اقـــرار اإلدارة 
األمريكيـــة المســـتوطنات في القدس والضفـــة الغربية 
واعتبارهـــا ال تتناقض والقانون الدولـــي، في خرق فاضح 

للقانون الدولي وكل القوانين واألعراف في العالم".
وأشار إلى أن ذلك دفع االحتال إلى مواصلة االستياء على 
األراضي الفلسطينية، وإقامة وتوسيع المستوطنات على 

حساب األرض والحقوق الفلسطينية.
وشـــدد علـــى أن اســـتهداف التعليم خطـــر كبير يهدد 
مســـتقبل أهلنا وشـــعبنا في القدس ويجب التصدي له 

فلسطينيا وعربيا وإساميا ودوليا.

القدس المحتلة/ االستقال: 
نشـــر جيش االحتـــال اإلســـرائيلي، صباح أمـــس الجمعة، 
معطياتـــه حول العـــام الماضي 2019، والتـــي بينت إطاق 
1295 صاروخـــا من قطاع غزة باتجاه مســـتوطنات "الغاف" 

والمناطق الجنوبية، جلها خال موجات تصعيد .
كما بينت المعطيات اعتراض منظومة القبة الحديدية 475 
صاروخا، وبالمقابل هاجم الجيش 900 هدف في قطاع غزة.

في حين جرى اســـتكمال بنـــاء 22 كم من الجدار حول قطاع 
غزة من أصل 47.5 كم.

وفيما يتعلـــق بالضفـــة الغربية، بينت معطيـــات الجيش 
تراجًعا في العمليات مقارنة بالسنوات السابقة؛ فقد نفذت 
19 عملية إطاق نار مقارنة مـــع 33 عملية العام 2018، في 
حيـــن تراجع عدد المعتقليـــن بالضفة الغربيـــة إلى 1469 

معتقا، مقارنة مع 1881 معتقا عام 2018.
وفيما يتعلق باألموال المصادرة، شهد العام الماضي تراجًعا 
في المبالغ المنهوبة، ورصد مصادرة 972,560 ألف شـــيقل 

مقارنة مع مصادرة  2,156.089 مليون شيقل بالعام 2018.
وفيمـــا يتعلـــق بعدد قتلـــى الجيش، قتل العـــام الماضي 
جنديـــان مقارنة مع مقتل 7 جنود بالعام الذي ســـبقه، كما 
أصيـــب العام 11 جنديا بجراح متوســـطة فأعلى، في الوقت 
الـــذي انخفضت فيه العمليات عموًما من 76 عام 2018، إلى 

51 في 2019.
وفيمـــا يتعلـــق بعـــدد الطلعـــات الجوية التـــي قامت بها 
الطائرات التابعة للجيـــش، بينت المعطيات قيام الطائرات 
بأربعين ألف ســـاعة طيـــران، في حين جـــرى تنفيذ 1800 
طلعة جوية "عملياتية"، وجرت مهاجمة 54 هدفا في سوريا، 
ومـــن الطلعات 600 للطائرات المروحيـــة، و213 طلعة إنقاذ 
وإخاء، في حين وصلت أبعد طلعة جوية إلى أالسكا بالقطب 

الشمالي.
وبخصوص العمليات البحرية،  أشار الجيش إلى إبحار القطع 
البحرية 103,925 ساعات، ورست 32 من األساطيل األجنبية 

على السواحل.

االحتالل: 1295 صاروخًا
 أطلقت من غزة في 2019

الخضري: إقامة مدارس في القدس 
بديلة لألونروا تحٍدٍٍ لقرار التفويض
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غزة/ االستقالل: 
نظمت حركة المقاومة اإلســـالمية 
»حماس«  أمس الجمعة مسيرتين 
جماهيريتيـــن فـــي مدينـــة غزة 
للقـــدس  نصـــرة  وخانيونـــس، 
واألقصى فـــي وجـــه االنتهاكات 
اإلســـرائيلية  واالعتـــداءات 

المتصاعدة.
وندد المشـــاركون في المسيرتين 
الصهيونـــي  االحتـــالل  بجرائـــم 
المســـتمرة بحق المسجد األقصى، 
ورفعوا مجسمات تجسد مسجد قبة 
الصخرة، وشـــعارات تدعو إلى دعم 
ومســـاندة المواطنين المقدسيين 

في وجه االعتداءات اإلسرائيلية.
بدوره قال عضو المكتب السياسي 
لحركـــة حماس فتحـــي حماد في 
كلمة له خالل مســـيرة مدينة غزة: 
»في الوقـــت الذي تتعـــرض فيه 
مدينـــة القـــدس لحملة شرســـة 
هويتهـــا  طمـــس  تســـتهدف 
وتدنيس مقدساتها، استوجب منا 
إعالن النفير العام للذود عن القدس 
في  والوقوف  األقصى  والمســـجد 
وجه المخططات الصهيو أمريكية«.

ودعا أحرار أمتنا العربية واإلسالمية 
تجـــاه  مســـؤولياتهم  لتحمـــل 
القدس واألقصى، خاصة مع تزايد 

االنتهـــاكات واالعتداءات بحقهما 
في عام 2019، بحسب اإلحصاءات 

الموثقة.
وأكـــد حمـــاد أن هـــذه الجماهير 
ستســـقط صفقة القرن واتفاقية 
المحتل،  أوسلو وكل االتفاقات مع 
داعيا إلى إسقاط التنسيق األمني.

وشدد على موقف حركة حماس بأال 
انتخابات فلسطينية بدون القدس، 
ولكـــن بـــدون إذن مـــن االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأبـــرق بالتحيـــة للمرابطيـــن في 

القـــدس وألهـــل الضفـــة، مجددًا 
التأكيد بأننا لن نتخلى عن قضيتنا 
وأهلنا هنـــاك، وســـنبقى ثابتين 
ونعد العدة حتـــى تحرير األقصى 

وكل فلسطين.
من جانبه شدد القيادي في حركة 
حماس مشير المصري في كلمة له 
أمام آالف المواطنين المحتشدين 
في مدينة خانيونس على أن مدينة 
القدس خط أحمر، وأن الدفاع عنها 

هو واجب مقدس.
وأضاف المصري أننا سنعمل بكل 

قوة مـــع كل الفصائل والقوى وكل 
أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده 
إلبقـــاء قضية القدس على ســـلم 
األولويات الوطنيـــة نتوحد عليها 
ونعمـــل مـــن أجلهـــا ونجاهد في 

سبيل تحريرها.
ودعا المصري الشعب الفلسطيني 
فـــي كل مـــكان إلى النفيـــر العام 
سياســـيا وجهاديـــا وإعالميا ألداء 
أمانة المسجد األقصى، خاصة في 
ظل مـــا يتعرض له المســـجد من 

خطط شيطانية ممنهجة.

مسيرتان لحماس بغزة وخانيونس نصرة للقدس

عمان/ االستقالل: 
شــــارك اآلالف مــــن األردنييــــن، أمس 
الجمعة، في المسيرة الشعبية الحاشدة 
التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني 
بالعاصمة عّمان، رفًضــــا التفاقية الغاز 

الموقعة مع الكيان الصهيوني.
وطالب المشاركون بضرورة إقالة الحكومة 
ومحاسبة المســــؤولين والموقعين على 
االتفاقية المشــــؤومة، ًمشــــددين على 
أن الحكومة "ضربت باإلرادة الشــــعبية، 
الرافضــــة لكافــــة أشــــكال التطبيع مع 
المحتل، عرض الحائط، وكانت شــــريًكا 
رئيسًيا ومساهما فاعال في رفع اقتصاد 
دولة االحتــــالل"، معتبرين أن "الحكومة 
األردنيــــة بذلك تدعــــم جيش االحتالل 
الذي يمارس كافة أشــــكال االنتهاكات 

بحق الفلسطينيين".
وجـــاءت المســـيرة بدعوة مـــن الحملة 
الوطنيـــة إلســـقاط اتفاقيـــة الغاز مع 
االحتالل الصهيوني للتعبير عن الرفض 
لالتفاقيـــة، خصوصا مع بـــدء ضخ الغاز 

إلى األردن مطلع العام الجاري 2020.
وطالــــب المحتجــــون "مجلــــس النواب 
القيــــام بدوره الدســــتوري المنســــجم 
مــــع قراراته الســــابقة المتعلقة برفض 

صالحياتــــه  واســــتخدام  االتفاقيــــة 
الدســــتورية بهذا الشــــأن، ال سيما وأن 
التوقيع على االتفاقية يأتي في الوقت 
 بضم 

َّ
الذي يهدد فيــــه االحتالل األردن

األغوار الشــــمالية إليه ويسعى لتمرير 
مخططاته التوســــعية واالســــتيطانية 
من خالل صفقة القرن المشــــؤومة، كما 
يحــــرض ضد أمــــن األردن ويحاول اثارة 
الفتن الداخلية"، في حين رفعوا الفتات 

كتب عليها "غاز العدو احتالل"، وهو أبرز 
الشــــعارات الرافضة لالتفاقية، وعبارات 
تدعو إلسقاط الحكومة ومجلس النواب، 
ومحاســــبة الموقعين علــــى االتفاقية، 
وإلغــــاء اتفاقيــــة وادي عربــــة وكافــــة 

االتفاقيات مع االحتالل.
الوطنيــــة  الكهربــــاء  شــــركة  وكانــــت 
قــــد أعلنت عن بــــدء الضــــخ التجريبي 
للغاز الطبيعي المســــتورد من شــــركة 

"نوبل"؛ شــــركة نوبل جوردان ماركيتي 
بين  الموقعة  االتفاقيــــة  NBL بموجب 

الطرفين عام 2016.
ويســــتمر الضخ التجريبــــي لمدة ثالثة 
أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية 
بين الجانبين، فيمــــا قالت وزيرة الطاقة 
األردنية هالة زواتي، إن ثمن العودة عن 
اتفاقيــــة الغاز مع "نوبــــل إنيرجي" 1.5 

مليار دوالر تدفع مرة واحدة.

غزة/ االستقالل: 
قالت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل 
الزراعي إن قوات االحتالل االسرائيلي استمرت في 
انتهاكها لحقـــوق الصيادين من خالل االعتداءات 

المباشرة وغير المباشرة عليهم.
وأكدت أنه ومـــن خالل لجان الصيادين التابعة لها 

تـــم توثيق 8 انتهاكات واعتداءات مباشـــرة خالل 
شهر ديسمبر 2019، كانت عبارة عن عمليات اطالق 
نار وضخ مياه اتجاه المراكب، وأدت هذه االعتداءات 
عن فقدان عشرات قطع من شباك الصيد تعود ل8 

مراكب صيد، باإلضافة الى تضرر جزئي لقاربين.
ورجحت دائـــرة الضغط والمناصـــرة أن تراجع عدد 

االنتهاكات واالعتداءات بحق الصيادين خالل شهر 
ديسمبر المنصرم يعود الى تراجع دخول الصيادين 
للبحر بسبب المنخفضات الجوية المتكررة خالل هذا 
الشهر، باإلضافة الى تقليص مساحة الصيد لعدة 
أيام الى جانب التالعب بمساحات الصيد المسموح 
بها للصيادين من قبل بحرية االحتالل االسرائيلي.

بيروت/ االستقالل: 
شـــدد مدير عـــام وكالة األمـــم المتحـــدة إلغاثة وتشـــغيل الالجئين 
الفلســـطينيين األونروا  في لبنان كالوديو كوردوني على عدم مسؤولية 

وكالة  الغوث عن توطين الالجئين الفلسطينيين في بلد ثالث.
وقال  كوردوني في بيان له إنه بإمكان الفلسطينيين أن يختاروا بشكل 
فردي اللجوء إلى أي قنوات الهجرة أو القبول اإلنســـاني إذا أتاحت الدول 
لهـــم ذلك، بغض النظر عما إذا كانوا مســـجلين أو غير مســـجلين لدى 
األونروا  أم ال،  مشيرًا إلى أن القرارات النهائية المتعلقة بالوضع القانوني 
لالجئين الفلســـطينيين المقيمين في لبنان تقع على عاتق الُسلطات 
اللبنانية وممثلي المجتمع الفلسطيني واللجان الشعبية واألمنية داخل 

المخيمات.
 ولفت  مدير عام وكالة األونروا في لبنان إلى أنه بموجب القانون اللبناني 
يعد الالجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا إلى لبنان أجانب ولذلك 
يخضعـــون لقانون العمل اللبناني المتعلق باألجانب، وال يســـتطيعون 

االستفادة من التسهيالت الممنوحة لالجئين الفلسطينيين في لبنان.
وكانت األونروا أصدرت بيانًا مماثاًل يوم 2019/9/27 على خلفية اعتصام  
نفذه عدد من أعضاء الهيئة الشـــبابية لفلســـطينيي سوريا أمام  مقر 
وكالة األونروا بمدينة بيروت يوم األربعاء 25 سبتمبر 2019 أوضحت فيه 
على أنها وبحســـب واليتها ال تحمل تفويضًا يتعلق  بهجرة أو توطين 

الجئي فلسطين.
في حين علت في اآلونة األخيرة أصوات عديدة من قبل بعض الالجئين 
الفلسطينيين السوريين تطالب وكالة األونروا باللجوء اإلنساني وتفعيل 
بند الحماية الجســـدية والقانونية، ونقل ملف فلســـطينيي سوريا من 
والية وكالة الغوث إلى المفوضية السامية لشؤون الالجئين بهدف إعادة 

توطينهم في بلد ثالث.

»أونروا«: لسنا مسؤولين عن تهجير أو 
توطين الفلسطينيين في بلد ثالث

آالف األردنيين يتظاهرون رفضًا الستيراد الغاز »اإلسرائيلي«

لجان العمل الزراعي تعلن حصيلة االنتهاكات »اإلسرائيلية« بحق الصيادين

رام الله/ االستقالل: 
قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أثناء 
مشـــاركته في تظاهرة المقاومة الشعبية في بلدة المغير إحياء لذكرى انطالق 
الثورة الفلســـطينية المعاصرة، إن المقاومة الشـــعبية وحركة المقاطعة هي 

السبيل لمواجهة االستيطان اإلجرامي وردعه.
و أشـــاد البرغوثي بصمود و بســـالة أهل المغير في تصديهم لالســـتيطان و 

بتاريخهم الكفاحي الطويل.
و أطلقـــت قـــوات االحتـــالل الرصاص الحـــي و المعدنـــي و قنابـــل الغاز على 
المتظاهريـــن ، مما أدى إلى إصابة شـــابين إصابات خطيـــرة بالرصاص الحي، 

والعشرات بالرصاص المعدني و الغاز.
و أشـــاد البرغوثي بفرق اســـعاف اإلغاثة الطبية و الهـــالل األحمر الذين قدموا 

اإلسعاف للمصابين.
وأكد البرغوثي أن قمع االحتالل لن يكسر إرادة المقاومة الشعبية

البرغوثي: المقاومة الشعبية هي 
السبيل لمواجهة االستيطان

واشنطن/ االستقالل : 
صادق البنتاغون األمريكي مســـاء أمس الجمعة على إرســـال نحو 3000 جندي 

أمريكي إضافي إلى منطقة الشرق األوسط.
وأوضح مســـؤولون امريكيـــون أن موافقة البنتاغون على ارســـال 3000 جندي 
إضافي للشـــرق األوســـط يأتي كإجراء احترازي بعد عمليـــة اغتيال قائد فيلق 

القدس اإليراني قاسم سليماني.
فيما ذكرت مصـــادر إعالمية أن قطار من الطائرات األمريكية تتجه إلى منطقة 
الشرق األوسط وســـط التوتر الكبير الذي تشهده المنطقة بعد اغتيال قاسم 

سليماني.
وكانت الجمهورية اإلســـالمية اإليرانية توعـــدت القوات األمريكية في منطقة 

الشرق األوسط بالقتل والدمار بعد اغتيال سليماني.
ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان قاسم سليماني اليوم السبت بمراسم رسمية 

وشعبية .

البنتاغون يصادق على إرسال 3000 
جندي إضافي إلى الشرق األوسط
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وجدت »اسرائيل« ضالتها فل االدارة االمريكية التل يقف على رأسها اليوم الرئيس االمريكل دونالد 
ترامب المعروف بمواقفه الغريبة والشاذة التل تتماهى مع السياسة االسرائيلية وتدعمها بال حدود, 
لقد ســـبق وورطت »اســـرائيل« االدارة االمريكية فل عهد جورج بوش االبن فل حرب دامية مع العراق, 
وذلك بالترويج الدعاءات كاذبة عن سعل العراق المتالك سالح نووي يهدد استقرار العالم, وسرعان 
مـــا اكتشـــفت االدارة االمريكية كذب هذه االدعـــاءات التل قدمتها »اســـرائيل« وقالت إنها خدعت 
بمعلومات مضللة قدمت اليها لتوريطها فل حرب العراق, ولكن يبدو أن االدارة االمريكية تعمل لصالح 
اســـرائيل, فهى ترى فل اللوبل الصهيونل فل امريكا بيضة القبان فل فوز أي رئيس قادم للواليات 
المتحدة, لذلك تحاول دائما ان تكســـب رضا اسرائيل وتتقرب اليها بالقرابين على حساب الشعوب 
المســـتضعفة, وشـــالالت الدماء التل تفجرها االدارة االمريكية فل العالم كله لمصلحة اســـرائيل, 
والدليل على ما نقول ان امريكا ال تعادي أي دولة عربية او اســـالمية تقيم عالقات مع »اســـرائيل« بل 
وتقـــوم بضمها الى حلفها وحمايتها من اخطار داخليـــة او خارجية كما يحدث اليوم مع دول الخليج 

التل تحاول ان تتقرب إلسرائيل على حساب القضية الفلسطينية لكسب رضا االدارة االمريكية. 
االرهابيان دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو يقودان العالم نحو المجهول, ويمارســـان سياسة القتل 
وســـفك الدماء كل يحافظا على نفســـيهما من خطر المالحقة القضائية على قضايا فســـاد ورشى 
التصقـــت بهما, بمنطق »يا اكون فيها يا اخفيها« فاإلرهابيان يعلمان جيدا أنه باســـتهداف اللواء 
قاسم سليمانل يشعالن فتيل الحرب فل المنطقة, فالتنسيق االمريكل الصهيونل كان حاضرا بقوة, 
ومعـــدًا منذ امد بعيد, ففل 9 يوليـــو الماضل قال نتنياهو فل تهديد صريح إليران: إن على »طهران 
 طائرات F-35 األمريكية التل تمتلكها إســـرائيل تســـتطيع أن تصل إلى كل مكان فل 

ّ
أن تتذكر بأن

الشـــرق األوســـط، وإيران أيضًا«. وحديث وزير الحرب الصهيونل نفتالل بينت الشهر الماضل بأنه ال 
توجد حصانة ألي زعيم إيرانل تدل على تورط اســـرائيل فل هذه الجريمة, وكان للمحلل العســـكري 
الصهيونل فل صحيفة »هآرتس« العبرية، عاموس هرئيل اشـــار إلى أن نقاشات عديدة دارت حول 
اغتيال ســـليمانل، وتحسبت أجهزة االســـتخبارات من نتائج ذلك. وإحدى هذه النقاشات كانت بين 
األميركيين واإلســـرائيليين، عندما اغتالت األخيرة القائد العســـكري لحزب اللـــه عماد مغنية، وكان 
ســـليمانل برفقته قبل تفجيرها. واقترحت إسرائيل اغتيال كالهما معا، إال أن امريكا وضعت »فيتو« 

على ذلك حسب هرئيل.    
الرد االيرانل على هذه الجريمة الصهيو-امريكية قادم ال محالة, فأمريكا واسرائيل تضعا ايديهما فوق 
رؤوســـهما فل انتظار الصفعة, وليس الرد العسكري فقط هو الذي سيرضل ايران ومحور المقاومة, 
اعتقد ان ايران ســـتعمل جاهدة للضغط على الحكومة العراقية اتخاذ قرار يطالب الواليات المتحدة 
بالخروج بقواتها من العراق, كما يمكن ان تحرض ايران دول العالم خاصة الدول الكبرى ضد السياسة 
االمريكية, فتوتر االوضاع فل الشـــرق االوسط سيضر بمصالح الدول االوروبية والصين االقتصادية, 
وســـيؤدي الى ارتفاع جنونل فل اســـعار الوقود, وتهديد مصالح الدول الكبرى فل المنطقة الشرق 
اوســـطية, فأمريكا تملك العديد من القواعد العســـكرية فل المنطقة ولها حوالل ما بين 60 الى 70 
الف جندي فل الشرق االوسط وحوله، منهم 14 الف فل افغانستان، و7000 فل البحرين و5000 فل 
العراق و 13 الف فل الكويت، وحوالل 3000 فل االردن ، و 13 الف فل قطر و 3 آالف فل الســـعودية, 
وقرابة الف فل سوريا, وخمسة آالف فل اإلمارات,   وهناك مصالح وشركات ودبلوماسيون امريكيون 
- وإســـرائيليون - ينتشرون فل المنطقة وفل » العالم« أيضا، وكلها اصبحت مهددة بدليل ان امريكا 
حذرت رعاياها فل الشـــرق االوســـط, وطالبت االمريكان بالخروج من العراق, ورفعت حالة التأهب فل 
قواعدها العســـكرية وسفاراتها وشـــركاتها, ونتنياهو قطع زيارته لليونان, وهذا كله يأتل بفضل 
مغامرة »االرهابيين نتنياهو ترامب« اللذين يغامران بمصالح بلدانهما ألجل مصلحتهما الشخصية, 

واالستمرار فل الحكم بأي ثمن كان,  وعدم محاسبتهما على قضايا الفساد التل تلفهما.  

اإلرهابيان نتنياهو وترامب
رأي

التساؤل المشـــروع والمطروح والذي يختصر 
المشـــهد بهدف وضع أســـس لحوار يفضل 
الـــى بناء رؤية تخرج الحالة الفلســـطينية من 
التيـــه الى جادة الطريـــق ، لطالما نمتلك كل 
هذه الحشـــود الهادرة مـــن كل الفصائل فل 
غـــزة والمثيل لهـــا فل الضفة حال الســـماح 
لهـــا ؟ لمـــاذا قضيتنا المركزيـــة تهاوت من 
قضيـــة العرب والمســـلمين األولى ســـقطت 
كلمة مســـلمين، الى قضية الصـــراع العربل 
الى  العربـــل،  االســـرائيلل ســـقطت كلمـــة 
الـــى  اإلســـرائيلل  الفلســـطينل  الصـــراع 
الصراع الفلســـطينل الفلســـطينل, سقطت 
االســـرائيلل, هـــذا التوصيـــف فيما يخص 
القضية فل ابعادها ودوائرها اما فيما يخص 
المشروع الوطنل ذاته من تحرير فلسطين من 
البحر الـــى النهر الى دولـــة كاملة على حدود 
الرابع مـــن حزيران عـــام 1967م الضفة وغزة 
والقـــدس الشـــرقية أو أرض يخليهـــا العدو 
او تحـــرر ويقام عليها ســـلطة وطنية ، ما بين 
المرحلتيـــن اعترف بالعـــدو وبدولة االحتالل 
على 7٨%مـــن ارض فلســـطين التاريخية ؟! 
لتصبح بعد ربع قرن من اتفاق اوسلو المشوؤم 
وتهويد القدس وقضم معظم اراضل الضفة 
والسعل لضم االغوار ومناطق سل التل تبلغ 
الغربية  الضفة  مساحتها 60%من مســـاحة 

ليتطور االمر الى دولة تحت احتالل .
فل العقل الجمعل الصهيونل السقف االعلى 
حكــــم ذاتل محــــدود وارتباط بــــاألردن بطريق 
كونفدراليــــة لطمس اســــم فلســــطين ، وغزة 
للمجهول توطنل فل سيناء ام تدويل . يا ترى 
لو تأملنا جيدًا ما الــــذى حدا بالمجموع الوطنل 
الفلسطينل ان يصل لهذا الواقع الصادم. ثمة 
عوامل مجتمعة قد تلقى الضوء على المشهد .

- فشـــل القيادات الفلســـطينية ســـواء ابان 
هيمنـــة العائالت او االحـــزاب او المنظمة عن 
تشـــخيص وتوصيف مأســـاة فلسطين هل 
ما جـــرى عـــام 194٨م هو احتـــالل ام احالل 
واســـتئصال وعليـــه تبنـــى الخطـــط وتحدد 

الوسائل .
- مؤتمر اريحا عام 1949م وما تمخض عنه من 
الوحدة االندماجيـــة مع االردن وتغييب كامل 

اسم فلســـطين على مساحة ٢1%من مساحة 
فلســـطين تحت االنتداب البريطانل وما نتج 

عنه من سلخ ممنهج عن فلسطين.
- يســـجل لغزة التـــل مثلت النـــواة الصلبة فل 
الحفاظ على اســـم فلسطين على مساحة 1%من 
المســـاحة االجماليـــة لـــكل فلســـطين، قاومت 
التوطين ورفضـــت التدويل فل مطلع ومنتصف 
الخمسينيات ، وبحق مثلت خزان الوطنية وقاطرة 
المشـــروع الوطنـــل وفجـــرت الثـــورة المعاصرة 

وصامدة ال تلين ولن تنكسر ليومنا هذا .
- تأسيس منظمة التحرير عام 1964م من قبل 
النظام الرسمل العربل هو اعالن صريح مفاده 
التخلل الرســـمل وترك القرار للفلسطينيين 
يركبـــون البحر ويفعلـــون ما يشـــاءون وهم 
مطمئنيـــن أنهم ســـيصلون الـــى االعتراف 
بما يســـمى اســـرائيل ويكون القرار قرارهم 

والتنازل من جانبهم .
- قبول القيادة الفلســـطينية للعب هذا الدور 
عن قصد او غير قصد خطيئة وأســـس لهذه 

المصائب التى نعيشها اليوم .
-االصطفاف الدولل بمجمله فل اســـناد ودعم 
دولة الكيان بالمـــال والعتاد كقاعدة متقدمة 
لهـــا ، وتعطيـــل كل القـــرارات االممية التل 

تطالها وتؤثر على مستقبلها.
حالـــه التخديـــر الى متى ستســـتمر ؟ العدو 
نجح بامتياز فل قذف كرة اللهب فل الملعب 
الفلســـطينل فأولـــع الكيد والحســـد والجبن 
والوهـــن والتفاخـــر والتظاهر و عـــزز التمزق 
والتشـــرذم والتخويـــن والشـــيطنة وعبـــادة 
األصنـــام والرايات ومن تيـــه الى ما بعده تيه 
وينطبق الوصف القرآنل على الواقع كل حزب 
فـــرح بما لديه ،هذا حال تســـود فيه روح األنا 
وغابـــت نحن لذا تفشـــت أمـــراض اجتماعية 
ونفسية وتسمم أخالقل وتلوث بيئل وأصبح 
التصالح على الخطأ ثقافة وغابت قيم عظيمة 
مثـــل التـــآزر والتعاضد والتراحـــم والتكافل 
.وعـــادت المقاومـــة ارهابًا والتعـــاون األمنل 

مشروعًا ومقدسًا.
ما المخرج فل ظل هذا الوضع المأساوي جملة 

مقترحات؟!
أوال :يجب االعتراف من الجميع أن ال أحد مهما 

عال كعبه قادر ان يجلب حال او ينوب عن الكل 
مهمـــا قدم من مبررات ومهما حظى من تأييد 
ودعـــم ، بمعنى اعالن عـــام بالتخلل عن هذه 
المعزوفة واســـتبدالها بنحن بحاجة لبعضنا 
البعض لنحرر وطننا ونبنل مجتمعا متماسكا 

متوازنا .
التحريـــر صناعة  بـــأن منظمـــة  -االعتـــراف 
عربية رســـمية وفشـــلت فل ترجمـــة الرؤية 
الشـــعب  وطموحات  آلمـــال  االســـتراتيجية 

الفلسطينل .
-التخلـــص مـــن كل مـــا لحـــق بالقضية من 
كوارث ومصائب أوســـلو وافرازاته وأول شلء 
ســـحب االعتراف بالعدو والتنســـيق األمنل 

واالقتصادي.
- العمل بفرضية أن ارضًا يخليها العدو او تحرر 
يقام عليه ســـلطة وطنية يشـــارك المجموع 
الوطنل فل ادارتها ،واعالن الوالية القانونية 

على كل أراضل فلسطين المغتصبة .
-إعـــادة بنـــاء المنظمـــة على أســـس الوحدة 
الوطنيـــة وانتخـــاب مجلس وطنـــل من كل 
اطياف وكفاءات الشـــعب الفلســـطينل فل 
كل أصقاع المعمـــورة ،وتطوير ثقافة العمل 
السلمل بجانب الحق فل كل اشكال المقاومة 

والمسلحة .
- التخلـــص من كل مـــن ثبت تورطـــه بوحل 
العمالـــة والخيانة للقضية والشـــعب واالثراء 

على حساب الشعب.
- الحفاظ على وكالة الغوث األونروا كشـــاهد 
وحيـــد على نكبة فلســـطين ومطالبـــة العالم 

بزيادة مواردها .
- تشـــكيل اكبر لوبل عربل واسالمل وعالمل 
الصهيونـــل  الكيـــان  ممارســـات  لفضـــح 
ومقاطعتة واظهار قرصنته لألرض واالنسان 
واالسترشـــاد بالتقارير األممية كافة وإفشاله 
لـــكل آفـــاق اي عمليـــة تســـوية وتحميلـــه 

المسئولية الكاملة .
-فتح عالقـــات مع كل العالم فـــل اطار عدالة 

قضية فلسطين .
-اعـــادة االعتبـــار للعمق العربل واالســـالمل 
الشـــعبل والرســـمل كشـــركاء فـــل المصير 

والمقدس.

فلسطيــن بــال مساحيــق 
بقلم د. أسعد جودة

القلق على الوجوه اإلســــرائيلية كان واضًحا، حيث كانت إسرائيل 
بكل مستوياتها تخطط إلى أين ستسير التدهورات على الساحة 
الشــــمالية، ومــــن الواضح أنهــــم كانوا على تحريــــض وتخطيط 
وتوريط مســــبق لترامب نحو هذا التصعيد، ورغم ســــريتهم؛ إال 
أن السياســــيين فل إســــرائيل، وعلى عادتهــــم - وخصوًصا فل 
ظــــل األجــــواء االنتخابية - تنفلــــت من ألســــنتهم التصريحات 
التــــل يحاولون من خاللها االســــتفادة من عمليــــة االغتيال، قبل 
حدوثها واإلظهار لمنافسيهم كم هل دولة إسرائيل بحاجة إلى 
تخطيطهــــم. ومن ضمن ذلك تصريح رئيــــس الحكومة بنيامين 
نتنياهــــو قبل اإلقالع إلى اليونــــان »منطقتنا تعج بأحداث مثيرة 
للغايــــة، نتابع بيقظــــة ونتواصل مع صديقتنــــا العظمى أميركا، 
يشــــمل ذلــــك حديثل باألمس مــــع ترامب؟ نحن نؤيــــد بالكامل 
جميع خطوات الواليات المتحــــدة«، أما وزير الحرب نفتالل بينت 
فقد أعلن قبل شــــهر ونصف تقريًبا عن أنه ال حصانه ألي قيادي 
فل طهران، األمــــر الذي أثار حفيظة أجهزة األمن فل إســــرائيل 
من هذا التصريح، فقد كشــــف حينها خطة أمريكية - إسرائيلية 
وقعت فل إطار التنفيذ، وما كان الهجوم على السفارة األمريكية 
إال تبريًرا اتخذه ترامب لبدء المواجهة المباشــــرة بين إســــرائيل 

والواليات المتحدة األمريكية من جهة والجمهورية اإليرانية من 
جهة ثانية.

لقد كانــــت األجهــــزة األمنية فل إســــرائيل تســــابق الزمن فل 
االســــتعدادات لهــــذه المواجهة، فال يعقل أن أكثر من جلســــة 
للكابينت تعقد من أجل نقــــاش الترتيبات مع حركة حماس فل 
قطاع غــــزة؛ بل ربمــــا كان اللقاء يناقش هــــذه التهديدات، ومن 
ضمنها تكثيــــف الحديث عن هذه الترتيبات، والتل تهدف إلى 
تحييد القطاع فل هذه المواجهة والتدهور األمنل الذي ال تعرف 
نهايته، وهــــذا يفّســــر رد الجيش المنخفض عّمــــا تعودنا ضد 
الجهاد اإلسالمل، فل أعقاب إنزال بنيامين نتنياهو عن المنصة 

فل عسقالن، خالل الحملة االنتخابية لرئاسة حزب »الليكود«.
التقديــــر الســــنوي لالســــتخبارات اإلســــرائيلية الــــذي كان من 
الُمفترض أن ُيقدم األسبوع القادم للمستوى السياسل يتضمن 
زيادة احتماالت المواجهة فل الشمال، هذا التقرير سُينشر جزٌء 
منه للجمهور، حيث يشعر القادة العسكريون بأن الجمهور ليس 
مدرًكا لمخاطر الحرب، وكان آخر مثال التصعيد األخير الذي قادته 
حركة الجهاد اإلســــالمل من قطاع غزة، رًدا على استشهاد القائد 
أبو ســــليم أبو العطا، حيث كان الجمهور فل وســــط البالد يشعر 

بأن الصواريخ بعيدة عنه رغم سقوطها فل مناطق قريبة منه.
مراكز الدراســـات فل إســـرائيل أيًضا كانت حاضرة، فقد قّدر اثنان 
من أهم الخبراء (عاموس يدلين، رئيس مركز دراسات األمن القومل، 
والجنـــرال يعقوب عميـــدرور من كبار مركز القدس لالســـتراتيجيا 
واألمن) بـــأن على إســـرائيل أن تقوم بضربة اســـتباقية ضد حزب 
 تطورات على الســـاحة الشمالية، وذلك لتقليل األضرار 

ّ
الله قبل أي

الناجمـــة عن الحرب القادمة فل األفق واآلثـــار المدمرة لـ 100 ألف 
صاروخ يمتلكها الحزب تصل إلى أي مكان فل دولة الكيان.

ولكــــن يدلين اســــتدرك قائــــاًل بأنه يعــــارض ما يطرحــــه كبار 
المســــؤولين، وهو ضــــرب البنية التحتية للبنــــان، وقال »إنه قرار 
خاطئ، هــــذه خطوة غير ضرورية. يجب ضــــرب حزب الله، وليس 
لبنان. الضــــرر الذي يلحق بلبنان لن يردع حــــزب الله ولن تتضرر 
مصلحة الشــــيعة، وإن ضــــرب البنيــــة التحتية للبنان ســــيزيد 
مــــن فرص إيران فــــل التدخل (يقصد فل موضــــوع اإلعمار)، ولن 

 شلء«.
ّ

تستطيع إسرائيل أن تفعل أي
الخطــــوة الحالية التل يســــعى لها الجيش - كمــــا اوضح المحلل 
العســــكري يوآف ليمور فل مقالة اليوم فل صحيفة »إســــرائيل 
اليوم« هو إعداد الجمهور لهذه المواجهة، فل نفس الوقت دون 

أن يخلق ذلك أجواًء للحرب قد تدفع نحو االنحدار إليها.
بالعودة إلى استشــــهاد ســــليمانل، فإن السياسيين والمحللين 
فل إسرائيل مثل الجمهور، لديهم جرعة عالية من الثقة بالذات 
وبالجيش، تجعلهم يستبعدون سيناريو الحرب مع الشمال، فقد 
كتب المحلل العســــكري رون بن يشــــاي مقلاًل مــــن الرد اإليرانل 
»ســــينتظر اإليرانيون فل ردهــــم ويتحينوا الفرصة المناســــبة 
لالنتقام، ربما من خالل إطالق نار نحو إسرائيل على يد ميليشيات 
شــــيعية من ســــوريا، وربما حتى من غزة«، متجنًبــــا الحديث عن 
مواجهــــة مع حزب الله مــــن أجل االنتقام لعمليــــة االغتيال، ربما 
مستنبًطا ذلك مّما حصل فل تروي حزب الله باالنتقام الستشهاد 

الحاج عماد مغنية.
لكن وعلى حد تعبير رونين بيرغمان، خبير الشؤون االستخباراتية 

فل »واشنطن بوست« و«يديعوت أحرونوت«، 
ستحاول إســــرائيل قدر اإلمكان الناي بنفســــها وتوريط ترامب 
فــــل وحل المنطقــــة، ويبدو أنهم قد نجحوا، لكن إيران ســــتبقل 
المعركة خــــارج حدود الجمهورية اإليرانيــــة ليدفعوا باألمريكان 
مرة أخرى فل وحل الشــــرق األوســــط، بنفس الطريقة التل يفكر 

بها اإلسرائيليون.

بقلم عبد الرحمن شهاب / دم سليماني على الجدار »اإلسرائيلي«
مدير مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
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الستقالل/ وكالت:
أشــــعل اغتيال قائد »فيلــــق القدس« 
اإليراني، قاسم ســــليماني، في قصف 
أمريكي على طريق مطار بغداد، أســــعار 

النفط العالمية.
واستشــــهد ســــليماني، وأبــــو مهدي 
المهندس نائب رئيس هيئة الحشــــد 
الشعبي و8 أشــــخاص كانوا برفقتهما، 
إثر قصف صاروخــــي من جانب القوات 
األمريكية اســــتهدف ســــيارتين كانا 
يستقالنها على طريق مطار بغداد بعد 

منتصف ليل الخميس-الجمعة.
اغتيال ســــليماني،  بإعــــالن  مدفوعــــة 
صعدت عقود النفــــط اآلجلة في بداية 

تعامالت الجمعة.
وبحلول الســــاعة (07:00 ت.غ)، صعدت 
أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 
تسليم مارس/ آذار 2.93 بالمئة أو 1.94 
دولرا إلــــى 68.19 دولرا للبرميل، لكنها 
كســــرت في بداية التعامالت اليوم 69 

دولرا، قبل أن تقلص مكاسبها.
كذلك، صعــــدت العقــــود اآلجلة للخام 
الوســــيط  تكســــاس  غرب  األمريكــــي 
تســــليم فبراير/ شــــباط بنســــبة 2.76 
بالمئــــة أو 1.68 دولرا إلى 62.86 دولرا 

للبرميل.
كانت آخر مرة كسرت فيها عقود »برنت« 

حاجــــز 69 دولرا، منتصــــف ســــبتمبر/ 
أيلول الماضــــي، تزامنا مع هجمات على 
منشأتين نفطيتين تتبعان أرامكو في 

السعودية.
يأتي تأثر عقود النفط بمقتل سليماني، 
تخوفا مــــن تأثــــر إمــــدادات الخام في 
منطقة الشرق األوســــط ومضيق هرمز 
نتيجة توتــــرات محتملة، حيث يمر من 
خالل المضيق المطل على إيران جنوبا، 
قرابة 20 بالمئة من الطلب العالمي على 

الخام.

وصنفت إيران قبل العقوبات األمريكية 
كثالــــث   ،2018 آب  أغســــطس/  فــــي 
أكبــــر منتج للنفط في منظمــــة البلدان 
المصــــدرة للبتــــرول (أوبك)، بمتوســــط 
إنتاج 3.85 ماليين برميل يوميا، لكنها 
تراجعت حاليا إلى المرتبة الخامسة، بعد 

السعودية والعراق واإلمارات والكويت.
باغتيال ســــليماني، صعدت  ومدعومة 
عقــــود الذهــــب اآلجلة فــــي تعامالت 
الجمعة، ألعلى مســــتوى في 4 شهور، 
وبالتحديــــد منــــذ ختــــام تعامــــالت 5 

ســــبتمبر/ أيلول 2019، وفق حســــابات 
األناضول.

وبحلول الســــاعة (07:40 ت.غ)، صعدت 
العقود اآلجلة للذهب تســــليم فبراير/ 
شباط بنســــبة 1.25 بالمئة أو 19 دولرا 

إلى 1547.15 دولرا لألونصة (األوقية).
صناديــــق  إلــــى  متعاملــــون  وتوجــــه 
الســــتثمار المقومة بالمعــــدن األصفر، 
عقب إعالن اغتيال سليماني، تخوفا من 
ردة فعل إيرانيــــة تؤثر على الصناديق 

المقومة بالعمالت األجنبية الرئيسية.

الستقالل/ وكالت:
ارتفع ســـعر صرف الين اليابانـــي، باعتباره من المـــالذات اآلمنة، 
الجمعة، إلى أعلى مستوياته في شهرين أمام الدولر، مدفوعًا بإعالن 
وزارة الدفـــاع األمريكية مقتل قائد »فيلـــق القدس« التابع للحرس 

الثوري قاسم سليماني، في غارة أمريكية.
وقالـــت وزارة الحرب األمريكيـــة في بيان، الجمعـــة إن الغارة التي 
اســـتهدفت سليماني قرب مطار بغداد، كانت بناء على توجيهات 
من الرئيس دونالد ترامب؛ »إذ كان يعمل المســـؤول اإليراني على 
تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين األمريكيين في 

العراق والمنطقة«. وفق زعمها.
وعملـــة المـــالذ اآلمن هـــي عملة تعتبـــر آمنة خـــالل الضطرابات 
الجيوسياســـية والقتصاديـــة، وبالتالي، عندما تقـــع أحداث مثل 
الكوارث الطبيعية والحروب وانهيار األســـهم في ســـوق البورصة، 
يتجه المســـتثمرون والمتداولون إلى شراء مالذات آمنة، مما يؤدي 
إلى ارتفاع قيمة عمالت المالذ اآلمن وتراجع قيمة العمالت المقترنة 

بها.
وبحلـــول (10:41 تغ) صعد الين الياباني 0.47 بالمئة إلى 108 أمام 

الدولر.
كما صعدت العملة اليابانية 0.85 بالمئة إلى 120.29 أمام اليورو.

ويعتبر الين الياباني في مقدمـــة أهم عمالت المالذ اآلمن، بفضل 
فائض الحساب الجاري ما يضع اليابان كأكبر دولة دائنة في العالم، 
كما أن اقتصادهـــا قوي يعتمد على الصناعـــة والتجارة ما يجعل 
الطلـــب أكبر على عملتها ممـــا يعطيها البريـــق والزخم حتي في 

أصعب الفترات.

اغتيال »سليماني« يدفع 
عمالت المالذ اآلمن إلى الصعود

اغتيال »سليماني« يشعل الذهب األصفر واألسود

الستقالل/ وكالت:
أعلنـــت رابطـــة المطـــارات األلمانية (ايه 
دي فـــي) أنها تتوقع تراجـــع أعداد ركاب 

مطاراتها في العام الحالي.
وفـــي تصريحات لصحيفـــة »فرانكفورتر 
الجماينه تســـايتونج« األلمانية الصادرة 
الرئيس  بايـــزل،  رالـــف  الجمعـــة، قـــال 
التنفيـــذي للرابطة:« لن يســـتطيع النقل 
الجوي في ألمانيا أن يواصل مســـار النمو 

الذي تحقق في السنوات األخيرة«.
وأضاف بايـــزل أن عـــدد ركاب المطارات 
األلمانية سيتراجع في العام الحالي بنسبة 

0.7% مقارنة بعام 2019، كما ســـتتراجع 
أعداد الرحالت بنسبة %2.9.

وأعرب بايـــزل عن اعتقاده بـــأن » ظروف 
السوق القاســـية المتأثرة بارتفاع أسعار 
وإفالس شـــركات، ستدفع  الكيروســـين 
خطـــوط الطيـــران إلى تقليـــص خططها 

للنقل الجوي على نحو صارم«.
واســـتبعد بايزل أن يكون لظاهرة »الخجل 

من الطيران« تأثير على هذه األعداد.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن ظاهـــرة »الخجل 
من الطيـــران« هي دعوة أطلقها نشـــطاء 
بيئيـــون للتخلي عن الرحالت الجوية بقدر 

المســـتطاع حفاظـــًا على البيئـــة في ظل 
التغير المناخي.

وعزا بايـــزل التراجع في هـــذه األعداد إلى 
ارتفـــاع أســـعار النفـــط وضعـــف الحالة 
القتصاديـــة والصراعـــات التجارية وحظر 
الطيران المفروض على موديل بوينج 373 
ماكس باإلضافـــة إلى الزيادة المزمعة على 
ضريبة النقل الجـــوي والتي رأى أنها تؤثر 
علـــى خطـــط الرحالت الجويـــة في صيف 
2020 » فالكثير مـــن الرحالت انطالقا من 
ألمانيا لن تكون مجدية اقتصاديا وستكون 

النتيجة شطب الرحالت في المطارات«.

الستقالل/ وكالت:
أعلنـــت شـــركة "هيونداي موتـــور" و"كيا موتـــورز" التابعة لهـــا، أمس، أنهما 

يستهدفان زيادة المبيعات 4.8 بالمئة على أساس سنوي في 2020.
وقالت الشركتان في بيان أمس، إنهما يستهدفان بيع 7.54 ماليين وحدة في 

2020، حسبما أفادت وكالة "يونهاب " الكورية الجنوبية لألنباء.
وتعتزم هيونداي موتور بيع 4.58 ماليين ســـيارة، وكيـــا موتورز 2.96 مليون 

سيارة باألسواق العالمية في 2020.
وبلغ إجمالي مبيعات الشركتين 7.19 ماليين وحدة في 2019، بتراجع 3 بالمئة 
عن المســـتهدف البالغ 7.6 مليون ســـيارة. وتحتل هيونداي وكيا معًا المرتبة 

الخامسة عالميا من حيث مبيعات السيارات حاليا.

»هيونداي« و »كيا« تتوقعان نمو 
مبيعاتهما 4.8 بالمئة في 2020

توقعات بتراجع أعداد ركاب المطارات األلمانية في 2020

الستقالل/ وكالت:
تراجعـــت عوائد الســـندات الحكومية 
بأنحـــاء منطقة اليـــورو الجمعة بعد أن 
قتلت ضربـــات جوية أمريكيـــة قائدا 
عســـكريا إيرانيا كبيـــرا، مما يزيد حدة 

التوترات الجيوسياسية.
ونزلـــت عائدات الســـندات التحادية 
األلمانية ألجل عشر سنوات، وهي من 
المـــالذات اآلمنة، ألدنى مســـتوياتها 
في عاميـــن، وبلغت عوائد الســـندات 
اإلســـبانية أقل مســـتوى في خمسة 
أسابيع وهبطت تكاليف القتراض في 

إيطاليا عشر نقاط أساس تقريبا.
يشكل الهجوم الذي جرى خالل الليل 
بعد ضوء أخضر من الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب تصعيدا مثيرا في حرب 
ظل بيـــن إيـــران والوليـــات المتحدة 
إســـرائيل  مقدمتهم  وفي  وحلفائها، 
يوم  إيـــران  وتوعـــدت  والســـعودية. 

الجمعة برد قاس.

تـــردد صـــدى التوتـــر في األســـواق 
العالميـــة، إذ ارتفعت أســـعار النفط 
حوالي ثالثة دولرات وارتفعت أصول 

المالذ اآلمن مثل الفرنك السويســـري 
واليـــن اليابانـــي وســـندات الخزانـــة 

األمريكية.

نزلت عوائد الســـندات األلمانية، التي 
تعتبـــر واحدة من أكثـــر األصول أمانا 
في العالم، بشكل حاد عبر شتى آجال 

الستحقاق.
ونزلت عوائد السندات التحادية ألجل 
عشر ســـنوات ســـبع نقاط أساس إلى 
أدنى مستوى في أسبوعين عند -0.29 
بالمئة، لتقل بواقع 13 نقطة أســـاس 
عن أعلى مستوياتها في سبعة أشهر 

الذي بلغته قبل يوم فقط.
وفي ســـائر منطقـــة اليـــورو، هبطت 
عائدات الســـندات ألجل عشر سنوات 
بين ست وتســـع نقاط أساس. وبلغت 
عوائد سندات الخزانة األمريكية ألجل 
عشر ســـنوات أدنى مســـتوياتها في 

ثالثة أسابيع عند حوالي 1.81 بالمئة.
ونزلت عائدات الســـندات اإلســـبانية 
ألجـــل عشـــر ســـنوات ســـبع نقـــاط 
أســـاس إلى 0.38 بالمئـــة بعد أنباء أن 
حزبـــا انفصاليا فـــي قطالونيا يعتزم 
المتناع عن التصويـــت خالل القتراع 
القادم للبرلمان لتأكيد رئاســـة الزعيم 

الشتراكي بيدرو سانتشيث للوزراء.

عوائد سندات منطقة اليورو تهوي بفعل التوترات الجيوسياسية
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت وسائل إعالم عبرية نقاًل عن الدفاع األمريكية  
 طائرات أمريكية في طريقها للشرق 

ّ
أمس الجمعة، أن

األوسط، وذلك بعد اغيتال قائد فيلق القدس بالحرس 
الثوري اإليراني "قاسم ســـليماني" بغارة أمريكية في 

العراق.
وقال إيتاي بلومنتال مـــن صحيفة يديعوت أحرنوت 
 C-5 طائرات" 

ّ
العبريـــة، عبر موقعهـــا اإللكترونـــي، إن

Galaxy التابعة لســـالح الجـــو األمريكي والتي تعتبر 
أثقل طائـــرات النقل الجـــوي اإلســـتراتيجي العابرة 
للقـــارات - تشـــق طريقها من الواليـــات المتحدة إلى 

الشرق األوسط".
(12) العبرية، أن "قطارًا  وأفاد  نير دفـــوري من القناة الـ
جويًا من طائـــرات النقل األمريكية فـــي طريقها إلى 

الشرق األوسط".
وفي سياٍق منفصل، أكد "اور هيالر" من القناة العاشرة 
العبرية، أّنه "بعد مناقشة لتقييم الوضع من قبل قادة 
مؤسســـة الجيش واألمن في الكرياه، سيعزز الجيش 
اإلسرائيلي اســـتعداده في القيادة الشمالية والقوات 

الجوية.
يشـــار، إلى أن المتحدث الحرس باسم الثوري اإليراني 
أكـــد، مقتل قائد فيلق القـــدس التابع للحرس الثوري 

اإليراني اللواء قاســـم ســـليماني. في قصف أمريكي 
استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وقال المتحدث باســـم الحرس الثوري اإليراني العميد 
رمضان شـــريف بحسب وكالة "ســـبوتنيك"، إن اللواء 
قاســـم ســـليماني قتل خالل القصف األخير للقوات 
األمريكيـــة علـــى مطار بغـــداد الدولي فـــي العاصمة 
العراقيـــة إلى جانب عدد من قادة الحشـــد الشـــعبي 

العراقي.
وفـــي تفاصيل اغتيال "ســـليماني"، أفـــادت صحيفة 
نيويورك تايمـــز األميركية الجمعة، بأن اســـتهداف 
قائد فيلق القدس اإليراني قاسم سليماني جرى بعدة 

صواريخ من طائرة مســـيرة، وأن الصواريخ استهدفت 
سيارتين كانتا تقالن سليماني ومسؤولين آخرين.

فيمـــا أفـــادت وكالة "أسوشـــييتد بـــرس" األميركية 
ببعـــض التفاصيل حـــول العملية، فقالـــت إن الغارة 
التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن 
في مطار بغداد وأن اســـتهدافه جرى بعد لحظات من 

خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.
وجرت عملية اســـتهداف ســـليماني الساعة الواحدة 
صباحا بتوقيت بغداد، باستخدام 4 صواريخ، مضيفة  
 مسؤولين عراقيين أكدوا أن جثة سليماني تمزقت 

ّ
أن

إلى أجزاء.

واشنطن/ االستقالل: 
قال الرئيــــس األميركي دونالــــد ترامب -أمس 
الجمعة- إن قائد فيلق القدس اإليراني قاســــم 
ســــليماني كان يخطط لقتل أميركيين، معتبرا 

أنه كان يجب أن يقتل قبل سنوات عدة .
وكتــــب ترامب -فــــي تغريدة- "الجنرال قاســــم 
ســــليماني أســــقط آالف األميركيين بين قتيل 
وجريح على مدى فتــــرة طويلة من الوقت، وكان 

يدبر لقتل المزيد والمزيد".
وتابع أن ســــليماني كان مســــؤوال بشكل مباشر 
وغير مباشــــر عن موت مالييــــن الناس، بمن في 
ذلك مــــن قتلوا في االحتجاجــــات األخيرة التي 

شهدتها إيران.
وذكــــر ترامب -في تغريدة أخــــرى- أن "إيران لم 
تفز يوما بحرب لكنها لم تخسر مفاوضات أبدا".
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية األميركي 
مايك بومبيو -في مقابلتين تلفزيونيتين امس 
الجمعة- إن الغارة الجوية األميركية على بغداد 
التي أسفرت عن مقتل سليماني، كانت تهدف 
إلى تعطيل "هجوم وشــــيك" كان من شــــأنه أن 
يعــــرض حيــــاة أميركييــــن للخطر في الشــــرق 

األوسط.
وامتنــــع بومبيو -في المقابلتين اللتين أجرتهما 

معه شــــبكتا "فوكس نيوز" و"ســــي أن أن"- عن 
الخوض في تفاصيل التهديــــد المزعوم، لكنه 
قال إن "تقييما على أساس معلومات المخابرات" 
كان الدافــــع المحــــرك وراء القــــرار األميركــــي 

باستهداف سليماني.
"كان  أن"،  أن  "ســــي  لشــــبكة  بومبيــــو  وقــــال 
يتآمر للقيــــام بأعمــــال كبيرة فــــي المنطقة من 
شأنها أن تعرض أرواح عشرات إن لم يكن مئات 

األميركيين للخطر. نعلم أن هذا كان وشــــيكا".
أضاف بومبيــــو "كانت هذه تهديــــدات قائمة 

فــــي المنطقة.. وكان هذا التوقيت المالئم الذي 
كنــــا بحاجة إليه لتنفيذ ضربــــة تضمن تعطيل 

الهجوم الوشيك".
وأوضــــح بومبيــــو أن الواليات المتحــــدة ال تزال 
ملتزمة بعدم التصعيد مع إيران لكنها ستدافع 
عن نفســــها، مضيفا أن واشــــنطن عــــززت أمن 
أصولها فــــي المنطقة وعلى أهبة االســــتعداد 
ألي رد فعــــل انتقامي، بما فــــي ذلك الهجمات 

اإللكترونية.
وهددت إيــــران باالنتقام بعــــد الضربة الجوية 
التي شــــنتها الواليــــات المتحدة أثنــــاء الليل 
واســــتهدفت ثاني أقوى شــــخصية بإيران، في 
تصعيد كبيــــر للصراع بين واشــــنطن وطهران 

بالشرق األوسط.
وأعلنت واشنطن في وقت سابق أنها قتلت قائد 
فيلق القدس في ضربة على مطار بغداد الدولي، 
وقتل فــــي الضربــــة كذلك معــــاون قائد قوات 

الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.
وجــــاءت الضربة األميركية بعــــد ثالثة أيام على 
هجوم غير مســــبوق شنه عراقيون على السفارة 
األميركيــــة في العاصمة العراقيــــة، ما أعاد إلى 
األذهــــان أزمــــة الســــفارة األميركيــــة واحتجاز 

الرهائن في طهران في عام 1979.

ترامــب: سليمانــي خطــط الستهــداف 
أميركييــن وكــان ينبغــي قتلــه منــذ سنــوات

طهران/ االستقالل: 
توعد مجلس األمن القومي اإليراني مســـاء أمـــس الجمعة بأن يكون الرد على 
اغتيـــال الواليات المتحـــدة لقائد فيلق القدس في الحـــرس الثوري اإليراني 
الجنرال قاسم ســـليماني ومجموعة من الضباط اإليرانيين والعراقيين بغارة 

استهدفتهم فجر  أمس  ببغداد مؤلمًا.
وبحســـب بيان للمجلس الذي يواصل اجتماعه المطول واالستثنائي برئاسة 

المرشد األعلى علي خامنئي فإنه توعد بأن االنتقام سيكون ثقيال ومؤلما.
وقال إن »الواليات المتحدة ارتكبت باغتيال ســـليماني أكبر خطأ استراتيجي 

لها بالشرق األوسط«، مشددًا على أن الرد سيكون بمنطقة الشرق األوسط.
وأعلن أنه اتخذ خالل هذا االجتماع االضطراري القرارات الالزمة- دون أن يشير 

إليها- وذلك عبر دراسته ألبعاد حادثة االغتيال.
وأكد مجلس األمن القومي اإليراني أن »الواليات المتحدة لن تنجو بسهولة من 

عواقب هذا الحساب الخاطئ«.
ولفت البيان ما قاله المرشد األعلى بأن »انتقامًا شديدًا سيكون بانتظار الجناة 

الذين تلطخت أيديهم بدماء اللواء سليماني الطاهرة«.
وجـــدد التأكيـــد على أن »خط الجهـــاد والمقاومة سيســـتمر بحافز مضاعف 

والنصر سيكون حليف المجاهدين السائرين في هذا الطريق«.
وقـــال البيان »على كل من عّول على هذه اإلجـــراءات الجبانة أن يعلم أن إرادة 

الجمهورية اإلسالمية في مواصلة سياسة المقاومة باتت أقوى«.
ورأى أن عمليـــة االغتيال كانـــت انتقاما لداعش واإلرهابييـــن التكفيرييين، 
مؤكدا أن النظام األميركي هو المســـؤول عن عواقب هذه المغامرة اإلجرامية، 
معتبـــرا »اختالط دماء القـــادة اإليرانيين والعراقيين بهذا المســـار يرمز إلى 

الرابطة غير القابلة للكسر بين الشعبين«.

مجلس األمن القومي اإليراني: ردنا 
سيكون ثقيال ومؤلمًا بالمنطقة بأسرها

االستقالل/ وكاالت: 
قالت وزارة الخارجية السويسرية، الجمعة، إن 
أحد دبلوماســــييها سلم رســــالة من الواليات 
المتحــــدة إلى إيــــران، في أعقــــاب مقتل قائد 
فيلق القــــدس التابع للحرس الثوري، قاســــم 

سليماني.
وذكــــرت الوزارة، في رد بالبريد اإللكتروني على 
استفســــار رويترز ”تم إبــــالغ القائم باألعمال 
بموقف إيــــران، وفــــي المقابل ســــلم رســــالة 

من الواليات المتحدة«.
ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل إضافية بشــــأن 

فحوى الرسالة.

يشــــار إلــــى أن سويســــرا  تمثــــل المصالــــح 
األميركيــــة في إيــــران، مما يتيــــح وجود قناة 

تواصل دبلوماسية بين البلدين.
وقتل ســــليماني مع قادة عسكريين إيرانيين 
وعراقييــــن آخريــــن، في الســــاعات األولى من 
صباح الجمعة، في غارة شنتها طائرة أميركية 

مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.
هذا ونددت إيران، على لســــان مرشدها، علي 
خامنئي، بمــــا حصل، قائال »غياب ســــليماني 
يشعرنا بالمرارة لكن الكفاح سيتواصل لحين 
تحقيق النصــــر وجعل حياة المجرمين أشــــد 

مرارة«.

من جهتــــه، اعتبــــر الرئيس اإليراني حســــن 
روحاني أن مقتل ســــليماني ســــيجعل إيران 
أكثر حزمًا في مقاومة التوسع األميركي. وتابع 
قائال »بال شــــك، ســــتثأر له إيــــران وغيرها من 

الدول التي تسعى إلى الحرية في المنطقة«.
وأبــــرز محللون أن أميــــركا »اختــــارت بعناية« 
التوقيت والمكان، قبل اإلقدام على استهداف 
رجل إيران القوي، مشــــيرين إلى أن واشــــنطن 
بعثت رســــالة مشــــفرة لطهران، مفادها أنها 
تسمح لها باســــتهداف المزيد من مصالحها 
في المنطقة ولن تتراجــــع في توجيه ضربات 

عقابية أخرى.

نيويورك / االستقالل: 
أعلن مجلس األمن الدولي عقد جلسة طارئة مغلقة، لمناقشة تطورات األوضاع 
في الشرق األوسط، عقب اغتيال قائد فيلق القدس اإليراني قاسم سليماني 

في بغداد بضربة أمريكية.
وكان التلفزيون العراقي، قد أعلن فجر الجمعة مقتل سليماني، ونائب رئيس 
هيئة الحشـــد الشعبي العراقي أبي مهدي المهندس، بغارة جوية قرب مطار 

بغداد.
من جهتها، ذكـــرت وزارة الدفاع األمريكية أن "الجيش قتل قائد لواء القدس 
بالحـــرس الثوري اإليراني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، وأن األمر 

جاء كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين األمريكيين في الخارج".

سويسرا تسلم »رسالة أميركية« إلى طهران

طهران/ االستقالل: 
ن المرشــــد األعلى للثورة اإلســــالمية في إيران الجنرال إسماعيل قاآني  عيَّ
قائدا جديدا لفيلق القدس خلفا لقاســــم سليماني الذي اغتيل في عملية 

القصف على مطار بغداد فجر أمس الجمعة.
وكتب خامنئي على حســــابه في تويتر: "عقب عروج الشهيد رفيع المنزلة 
اللواء قاســــم سليماني، أوكل مهمة قيادة قّوة القدس في الحرس الثوري 

للواء رفيع الشأن إسماعيل قاآني".
وأشــــار إلــــى أن "قاآني رافق طوال أعــــوام مديدة اللواء الشــــهيد في قّوة 
القــــدس وخدم معه فــــي المنطقة"، مؤكدا أن برنامــــج عمل تلك القّوة هو 
نفس البرنامج الذي كان في فترة قيادة ســــليماني. وكان ســــليماني وأبو 
مهدي المهندس القيادي بالحشد الشــــعبي العراقي، قد قتال في ضربة 
جوية أمريكية اســــتهدفت ســــيارتهما على طريق مطار بغداد فجر امس 

الجمعة.
واتهم أحمد األســــدي المتحدث باســــم قوات الحشد الشــــعبي العراقي، 

األمريكيين واإلسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والمهندس.

جلسة طارئة بمجلس األمن 
لمناقشة تطورات اغتيال 

سليماني في العراق

تعيين إسماعيل قاآني قائدًا 
جديدًا لفيلق القدس.. من هو؟

بعد اغتيال »سليماني«.. طائرات أمريكية ضخمة تصل الشرق األوسط
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غزة/ محمد العقاد:
ُتفتتح منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة 
الممتازة، اليوم السبت بلقاءين غاية في األهمية، حيث 
يلتقــــي أهلي غزة مع الصداقة "المدفعجية" على ملعب 
فلسطين، ويســــتضيف شــــباب خانيونس "النشامى" 

فريق خدمات الشاطئ "البحرية" على استاد خانيونس.
األهلي يدخل اللقاء بعد الهزيمة بسباعية من خدمات رفح 
فـــي الجولة الماضية، ويحتل الفريق المركز الثاني عشـــر 
واألخير برصيد 6 نقاط ويعاني األمرين ومستقبله مجهول.
فريق األهلــــي أصبح مصيدة لجميع الفــــرق تفوز عليه 
بســــهولة نظًرا لعدم استعداده بشــــكل جيد للموسم 
الجديد، ورغم الصعوبات التي يمر بها إال أن مباراته أمام 
الصداقــــة صعبة جدًا ولكن ال مســــتحيل في كرة القدم 

ومن المتوقع أن يحدث مفاجأة ويطيح بالمدفعجية.
أمــــا الصداقــــة الطامح في تعزيز مركزه وتحســــينه في 
جدول الترتيب سيدخل اللقاء وعينه على الثالث نقاط ال 
بديل عن ذلك بعد الهزيمة من الشجاعية، ويعلم جيًدا 
أي نتيجة غير الفوز ســــتجعله يدخل في صراع الهروب 
من القاع في ظل اشــــتداد المنافســــة بيــــن الفرق التي 

جميعها تريد تأمين نفسها.
حياة اأو موت

وبدوره، ســــيدخل شــــباب خانيونس المبــــاراة ضد 

خدمات الشــــاطئ بــــكل قوة وال تقبل القســــمة على 
اثنيــــن، وســــتكون بمثابة حيــــاة أو موت بالنســــبة 
للنشــــامى ألن وضعــــه في جــــدول الترتيب صعب، 
وتقارب النقاط بينه وبين فرق المؤخرة يجعله يدخل 

في دوامة الهبوط إذا تعادل أو هزم.
كتيبة النشــــامى أعلنت النفير العام في النادي ودخول 
جماهير خانيونس للمباراة بشكل مجاني لمؤازرة الفريق، 
لذلــــك على الالعبين اليوم حمل كبير وهو إســــعاد هذه 

الجماهير والخروج من الكبوة وعودة "النشامى" إلى مكانه 
الطبيعي.

أما الشــــاطئ فهدفه أيًضا الفوز وتحقيق النقاط الثالث 
أو على أقل تقدير التعادل واالبتعاد عن الهزيمة، ليبقي 
أمل المنافســــة على اللقب بعدما تعادل أمام شباب رفح 
في الجولة الماضية، ويعلم أن إهدار النقاط ســــيجعله 
يبتعــــد أكثر عن خدمات رفح ومن المتوقع أن يبتعد عن 

وصافة الدوري.
"البحرية" لديه كتيبة مدججة من النجوم ذوو خبرة كبيرة 
داخل الميدان، وشــــباب خانيونس أيًضا لذلك سيكون 
اللقــــاء ممتعــــًا وقويًا بيــــن الفريقين، فهل يســــتطيع 
النشــــامى الفوز والخروج من الكبوة أم ينجح البحرية من 

زيادة أوجاعه وينتصر عليه؟
ويوم األحد ســـيلتقي الشجاعية مع اتحاد خانيونس 
على ملعب الدرة (عقوبة على األول)، بينما يستضيف 
شـــباب جباليا فريق غزة الرياضي علـــى ملعب بيت 

حانون.
وفي يوم االثنين ختام الجولة ســــيلعب خدمات رفح مع 
شــــباب رفح على ملعب رفح البلــــدي، واتحاد بيت حانون 

والهالل على ملعب بيت حانون.
يذكر أن جميع المباريات تقام الساعة الثانية والنصف 

عصًرا بتوقيت فلسطين.

»أهلي غزة« مع الصداقة مواجهة نار .. و»النشامى« يصطدم بـ »البحرية« لتصحيح المسار 

لندن/ االستقالل:
يواصـــل قطار ليفربـــول حصد األخضر 
واليابس في الدوري اإلنجليزي الممتاز، 
رافعًا رصيـــده إلى 58 نقطة في صدارة 
جـــدول الترتيب وبفـــارق 13 نقطة عن 

أقرب منافسيه ليستر سيتي.
وتمكـــن »الريـــدز« من هزيمـــة ضيفه 
شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين في 
المباراة التي أقيمت على ملعب »أنفيلد« 
مســـاء الخميس، ضمـــن الجولة 21 من 

البريمرليغ.
وبهـــذا الفوز، نجح العبـــو المدير الفني 

األلمانـــي يورغن كلوب فـــي إتمام عام 
كامل من دون التعرض ألي خســـارة في 

الدوري المحلي.
وكانت آخر هزيمة لليفربول في الدوري 
اإلنجليـــزي الممتاز، بتاريـــخ الثالث من 
يناير 2019 أمام مانشســـتر ســـيتي، 

بنتيجة 2-1.
وبلغ عدد مباريات ليفربول في سلســـلة 
»الالهزيمة« إلى اآلن 37 لقاء، وهو ثالث 
أفضل رقم في تاريخ الدوري اإلنجليزي.

وفي حال رغب العبو ليفربول في تحطيم 
الرقم القياسي، فعليهم أوال تجاوز رقم 

تشلســـي (40 مباراة) من أكتوبر 2004 
إلى نوفمبر 2005 تحـــت قيادة جوزيه 

مورينيو.
ثــــم بعد ذلــــك، التغلب ســــيتعين 
عليهم تخطي رقم أرسنال، األفضل 
على مر تاريخ الدوري اإلنجليزي بـ49 
مبــــاراة دون هزيمة بين عامي 2003 

و2004.
القادمة  وتنتظر ليفربول خـــالل األيام 
مباريات ســـاخنة، أبرزها أمام مانشستر 
ســـيتي وإيفرتون ومانشستر يونايتد 

وتوتنهام هوتسبير.

ليفربول.. 365 يومًا بال هزيمة

لندن/ االستقالل:
ذكـــرت تقاريـــر إخباريـــة أن 
مانشستر يونايتد يفكر جديًا 
في بيع العب الوسط الفرنسي 
بـــول بوجبـــا ألحـــد األنديـــة 
المهتمة به وعلى رأسها ريال 

مدريد.
(ذا صن)  وأفـــادت صحيفـــة 
يونايتد  المان  بأن  البريطانية 
إبرام  إمكانيـــة  حاليـــا  يبحث 
صفقة تبادلية مع ريال مدريد 
يبيع فيها بوجبـــا مقابل ضم 
تونـــي كروس العب  األلماني 

الملكـــي، إال أن الميرنجـــي من 
الصعب أن يستغني عن العبه.

وكان النرويجـــي أولـــي جونـــار سولشـــاير، المدير الفني 
لمانشســـتر يونايتد قد كشـــف أن األطباء نصحوا بوجبا 
بالخضوع لعملية جراحية في الكاحل مما سيجعله يغيب 

عن المالعب لثالثة أو أربعة أسابيع.
وكان بوجبـــا (26 عاما) قد غاب عن المالعب خالل شـــهري 
أكتوبر/تشـــرين أول ونوفمبر/تشـــرين ثـــان الماضيين، 

وكذلك غاب نصف ديســـمبر/كانون أول الماضي بســـبب 
إصابة في الكاحل، قبل أن يعود كبديل في مباراة واتفورد 
ويشـــارك 26 دقيقة ولعب 45 دقيقة أمام نيوكاسل ثم 
غاب مرة أخرى عن مواجهتي بيرنلي وأخيرا آرسنال األربعاء 

في الجولة الـ21 من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وخاض بوجبا 8 مباريات فقط منذ بداية الموســـم دون أن 
يسجل أي هدف، ليتغير موقف إدارة »الشياطين الحمر« 
تجاهه بعد أن كانوا يرفضون تماما االستغناء عن خدماته.

االستقالل/ وكاالت:
فتح نادي آرسنال، باب المفاوضات مع نجم بايرن 
ميونـــخ، على أمل ضمـــه خالل فتـــرة االنتقاالت 
الشـــتوية الجارية، لتعزيز قوة الخط الخلفي في 

النصف الثاني من الموسم.
وبحســـب صحيفة »مترو« البريطانية، فإن النادي 
اللندني دخل فـــي مفاوضات بالفعـــل مع بايرن 
ميونـــخ، بشـــأن ضم مدافعـــه األلمانـــي جيروم 

بواتينج.
وأفـــادت الصحيفة بأن النادي البافاري مســـتعد 
للتخلي عن صاحب الــــ 31 عاًما مقابل حوالي 15 

مليون يورو.
ويرغب آرســـنال في اســـتغالل وضع بواتينج مع 
الفريق البافاري، إذ ال يشارك بصفة أساسية منذ 
بداية الموسم، مكتفًيا بالظهور في 15 مباراة فقط 

حتى اآلن.
وكان آرســـنال قد ارتبط مؤخًرا بدايوت أوباميكانو 
مدافع اليبزيج األلماني، إال أن ارتفاع سعر الالعب 

قد يجعل بواتينج أقرب منه لملعب اإلمارات.

آرسنال يتحرك 
نحو نجم بايرن 

ميونخ

مانشستر يونايتد يبحث صفقة تبادلية 
مع ريال مدريد للتخلص من بوجبا
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على محـــاوالت االحتالل االســـتيالء علـــى أراضي 
المواطنين لصالح التوســـع االســـتيطاني، قمعها 
جنود االحتالل بالرصاص الحي والمعدني المغلف 

بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأفـــادت جمعية الهـــالل األحمر، بـــأن طواقمها 
تعاملـــت مع إصابتيـــن إحداها بالرصـــاص الحي 
بالقـــدم، واألخـــرى بالرصاص المعدنـــي المغلف 
بالمطاط بالرأس، جرى نقلهما إلى مجمع فلسطين 

الطبي في مدينة رام الله.
وفـــي الخليـــل، منعت قـــوات االحتـــالل األهالي 
والنشـــطاء من التواجـــد على األراضـــي المهددة 

بالمصادرة في منطقة لتوانة في مسافر يطا.
كمـــا اعتدت قـــوات االحتـــالل علـــى المواطنين 
واعتقلـــت عـــددا من الفتيـــة في منطقـــة مقبرة 
الشـــهداء قـــرب مدخل مخيـــم العروب شـــمالي 

الخليل.
كما قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء امس 

الجمعة، العشـــرات مـــن المواطنيـــن الذين كانوا 
في منطقة عين حراشـــة، المهددة باالســـتيطان 
والمصادرة، في قرية المزرعة الغربية شـــمال غرب 

رام الله.
وكان العشـــرات مـــن أهالي القريـــة وممثلين عن 
بلديـــة المزرعة القبليـــة وكافة المؤسســـات في 
القرية، قد توجهـــوا بعد صالة الجمعة إلى أراضي 
منطقـــة حراشـــة، للتأكيد علـــى أحقيتهم بهذه 
األرض ورفضا لممارسات االحتالل والمستوطنين.

واقتحمـــت قـــوات االحتـــالل المنطقـــة، وأطلقت 
الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، 

دون أن يبلغ عن إصابات.
ومنطقة عين حراشة، يوجد فيها عين ماء تاريخية، 
وتتعرض العتداءات متواصلة من المســـتوطنين، 
وجنود االحتالل الذين يكونون في معسكر بالقرب 
منها. وتمنع ســـلطات االحتـــالل أهالي القرية من 

البناء في المنطقة، في محاولة لالستيالء عليها.

وفي الســـياق ذاتـــه، اصيب عشـــرات المواطنين 
باالختنـــاق، امس ، جـــراء اعتداء قـــوات االحتالل 
اإلسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم 
األسبوعية، المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح 

شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.
وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم 
مراد شـــتيوي، بأن جنود االحتالل اعتدوا على 
وأطلقوا صوبهم  المســـيرة،  المشـــاركين في 
الرصاص الحي، والمعدنـــي المغلف بالمطاط، 
وقنابل الغاز المســـيل للدموع، ما أدى إلصابة 
العشـــرات باالختناق، عولجوا ميدانيا في مركز 

إسعاف القرية.
وأضاف شتيوي أن جنود االحتالل نصبوا الكمائن 
في محاولة منهم العتقال الشبان، إال أنهم فشلوا 
في ذلك، مشـــيرا إلى أن مسيرة اليوم جاءت إحياء 

للذكرى الـ55 النطالقة حركة "فتح".

بيت حانون/ االستقالل:
شرعت بلدية بيت حانون بتنفيذ المرحلة النهائية في مشروع تطوير 
شـــارع القرمان وذلك ضمن مشـــاريع المنحة الكويتية المنفذة في 
المدينة، ويأتي هذا المشروع بتمويل من دولة الكويت الشقيقة من 
خالل الصندوق الكويتي للتنميـــة االقتصادية العربية بقيمة تبلغ 
حوالي مليون دوالر لتطوير شارع القرمان بطول يبلغ حوالي 1200 متر 
وعرض 12 مترًا.  وتقدم رئيس البلدية الدكتور محمد نازك الكفارنة 
بالشكر الجزيل إلى دولة الكويت الشقيقة أميرًا وحكومة وشعبًا على 
هذا التمويل الكريم إلعادة اعمار قطاع غزة عامة ومدينة بيت حانون 

خاصة. 
كما وتقدم رئيس البلدية بالشـــكر إلى الفريق الوطني في قطاع غزة 
ممثال بالمهندس مأمون بسيســـو وإلى اإلدارة العامة للمشاريع في 
وزارة الحكم المحلي ممثلة بالمهندس نضال المسلمي والمهندس 
حاتم رجب والمهندس أحمد محسن، كما ووجه شكره إلى االستشاري 
الكويتي السادة العبد الهادي لالستشارات الهندسية والمهندس 
حســـام ســـالم في مركز الهندســـة والتخطيط وإلى ائتالف شركة 
حنظلـــة وكيان ورزق أبو ديـــة ممثل بالمهندس فريـــد بارود وأخيه 

األستاذ جميل بارود. 
كما وخص رئيس البلدية بالشـــكر أهلنا في مدينة بيت حانون على 

سعة الصدر وتحمل المعاناة خالل فترة تنفيذ المشروع.

المغازي/ االستقالل:
شرعت شركة »روضة المهندسين« باألعمال التمهيدية للبدء بتركيب اإلشارات الضوئية 
»الرمزون« على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وذلك بحضور رئيس بلدية المغازي 
ا.محمد النجار، ورئيس قسم التنظيم بالبلدية م.محمد مغاري ، و مسئول العالقات العامة 
فـــي البلدية  اديب أبو غزال ، وحضور مدير الشـــركة المنفذة م.عبد الله صيام وعدد من 
ممثليها. وشـــكر رئيس البلدية االخوة في وزارة االشغال العامة على جهودهم وتذليل 
العقبات امام المشروع . كما قدم شكره العميق لكل من ساهم ولو بالكلمة من اجل تنفيذ 

هذا المشروع الذي يساهم في توفير االمن واالمان لمواطنينا الكرام.

بدء األعمال التمهيدية لتركيب 
»الرمزون« على مدخل المغازي

بلدية بيت حانون تشرع بتنفيذ المرحلة 
النهائية في مشروع تطوير شارع القرمان

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ناقش وزير الجيش اإلســـرائيلي نفتالي بينيت مع كبار القادة العســـكريين 
واألمنييـــن  أمـــس الجمعة، مســـتجدات األوضاع اإلقليمية فـــي ظل اغتيال 
الواليات المتحدة الجنرال اإليراني قاســـم ســـليماني. حسب صحيفة " تايمز 

أوف إسرائيل".
وأكـــد مكتب بينيت، أنه اجتمع في مقر قيادة الجيش في تل أبيب مع رئيس 
هيئة األركان في الجيش (اإلسرائيلي) أفيف كوخافي، ومسؤولين عسكريين 
آخرين كبار، باإلضافة إلى رئيس جهاز االســـتخبارات "الموســـاد" ومستشار 

األمن القومي اإلسرائيلي مئير بن شبات.
وعقد االجتماع لمناقشة تقييمات الوضع في المنطقة بعد اغتيال قائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد 
الشـــعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية استهدفت موكبهما 

على طريق مطار بغداد فجر الجمعة.
وكانت الســـلطات اإلســـرائيلية قد بادرت إلى إغالق منطقة جبل الشيخ أمام 

السياح، عقب ورود األنباء عن اغتيال سليماني.

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين، أن الوضع الصحي للفتى المصاب حســـين 

يونس مستقر.
وأشـــارت الهيئة، في بيان لهـــا، أمس الجمعة، إلى أن يونـــس أصيب بعيار ناري حي 
أســـفل الركبة، أدى لكســـر في العظم، وقد أجريت له عملية جراحية أول أمس، أزيلت 

خاللها الرصاصة وتركيب براغي بالتين.
وذكرت أن محكمة غيابية ستعقد لألسير الفتى يونس، غدًا األحد في سجن "عوفر".

وكانت قـــوات االحتالل المتمركزة على مفترق "عتصيون" االســـتيطاني جنوب 
بيت لحم، أطلقت الرصاص أول أمس صوب الفتى يونس بدعوى محاولته تنفيذ 

عملية طعن.

غزة/ االستقالل: 
مت الطواقم الطبية في المستشـــفى الجزائري  قدَّ
التابـــع لمديريـــة الخدمـــات الطبية العســـكرية 
بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 4 آلف و996 

خدمًة طبيًة خالل شهر ديسمبر.
وأوضحـــت إحصائيـــة صـــادرة عن المستشـــفى 
الجزائري أن قســـم العالج الطبيعـــي قدم "717" 
خدمـــة وعيادة االســـنان "450" خدمـــة و"1150" 
استمارات األقســـام الداخلية وقدم قسم المختبر 

"1166" خدمة وقســـم االشعة "794" خدمة وقسم 
البصريـــات "407" فيما تم تقديـــم "413" وصفة 

طبية.
من جانبه، أكد مدير المستشفى الجزائري، العقيد 
وائل شـــقفة أن األطقم الطبية في المستشـــفى 
اســـتقبلت 4 آالف و927 حالـــة ما بين عســـكري 
ومدني من ســـكان المحافظة خالل شهر ديسمبر 

الماضي.
وأشار إلى أن قســـم األطفال استقبل "474 "حالة، 

ومبيت أطفال"106" حالة، وعيادات الجراحة "947" 
حالة وعيادة النســـاء والوالدة "421" حالة وقســـم 
االســـتقبال "1518" وعيادات الباطنة "920" حالة 
وقسم العيون "174" وحاالت أخرى "337 حالة وتم 

اجراء "30 " عملية جراحية.
ولفت إلى أن الحاالت التي اســـتقبلها المستشفى 
تنوعـــت بين "مراجعين عســـكرين من منتســـبي 
وزارة الداخلية وأجهزتهـــا المختلفة، وغيرهم من 

المواطنين المدنيين.

رام الله/ االستقالل: 
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير صائب عريقات، 
االتحاد األوروبي بإعادة النظر في 
شـــروط التمويـــل الجديدة التي 
المجتمع  وضعها على مؤسسات 
الوصـــول  وضمـــان  المدنـــي، 
والشـــفاف  والحيادي  المتكافئ 

لفرص التمويل للجميع.
وقال عريقات في رســـالة رسمية 
وجههـــا إلـــى الممثل الســـامي 
للشـــؤون  األوروبـــي  لالتحـــاد 
الخارجيـــة والسياســـة األمنيـــة 

جوزيب بوريـــل، امس الجمعة، إن 
المتعلـــق بتطبيق  الجديد  التمويـــل  بند 
اإلجـــراءات التقييدية على جميع األطراف 
المتعاقدة فـــي االتحاد األوروبي يثير قلق 
المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه، وبشكل 
خاص المنظمات الفلسطينية التي تخدم 
عامة شـــعبنا الفلســـطيني دون تمييز بما 

يتماشى مع المعايير القانونية العالمية.

واســـتهجن عريقـــات وضـــع مثـــل هذه 
القيود التي تؤثر مباشـــرة علـــى الحقوق 
الفلسطينية عمال بالقانون الدولي، وبشكل 
خاص الحق في تقرير المصير، مؤكدا أنها 
ال تتماشى مع التزام االتحاد األوروبي بحل 
الدولتين وإحالل الســـالم واالســـتقرار في 

المنطقة.
وأشار إلى أن العديد من المنظمات المدرجة 

في قائمـــة التدابيـــر التقييدية 
فلسطينية،  سياسية  أحزاب  هي 
مـــا يعني محاولة عرقلة النشـــاط 
السياســـي والمدني الفلسطيني، 
فضفـــاض  إطـــار  فـــي  ويأتـــي 
للغايـــة ويضع عبئـــًا جديدًا على 

المؤسسات الفلسطينية.
الرسمي  المستوى  أن  على  وشدد 
الفلســـطيني يقوم بالمتابعة مع 
أعلى  األوروبـــي على  دول االتحاد 
المســـتويات، منوها إلى أن هذه 
االشتراطات تأتي في الوقت الذي 
والواليات  »إســـرائيل«  فيه  تشن 
المتحدة هجمة تحريضية منظمة 
ومدروســـة على حقوق شعبنا الفلسطيني 
وقائـــع  وفـــرض  تصفيتهـــا،  ومحاولـــة 
االستيطان غير الشرعي ومخططات الضم 
الوقت  وســـرقة األرض والمقدرات، وفـــي 
الذي تســـتهدف فيه مؤسسات المجتمع 
المدنـــي الفلســـطيني ونشـــاطاتها بمـــا 

يتناقض مع القيم والمبادئ العالمية.  

وزير جيش االحتالل يبحث عريقات يطالب االتحاد األوروبي بالتراجع عن شروط التمويل الجديدة
مع القادة األمنيين األوضاع 

اإلقليمية بعد اغتيال سليماني

بيت الهيا/ االستقالل: 
عملت بلدية بيت الهيا على توسعة وتسوية الشارع الترابي الواصل بين دوار 
تـــل الذهب حتى (حـــي أبو عبيدة ) بعرض 14 متـــرًا وطول1000متر ،كما هو 

موجود على هيكلية التنظيم في البلدية .
وأوضح المهندس منتصر طنبورة من قســـم التنظيم و المشرف على توسعة 
الشارع ورفع التعديات والعوائق، بأنه تم تسوية الشارع بعد التوسيع ، الفتا 
الى  انه تم توسيع الشـــارع ألهميته حيث أنه يخدم أكثر من 6000 نسمة و 

سيساعد في تسهيل االنسياب المروري في المدينة.
وعبر عن شـــكره للمواطنين على استجابتهم و رفع التعديات و العوائق دون 

أي مشاكل.

بلدية بيت الهيا: تسوية الشارع الترابي 
الواصل بين دوار تل الذهب وحي أبو عبيدة

المستشفى الجزائري ُيقدم أكثر من 4 آالف خدمة خالل ديسمبر

هيئة األسرى: الوضع الصحي للفتى 
المصاب حسين يونس مستقر

اإ�سابات بالر�سا�ص..
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بكين/ االستقالل: 
قالت السلطات الصحية المحلية في الصين، أمس الجمعة، إن عدد حاالت اإلصابة 
بنوع جديد من االلتهاب الرئوي الفيروســـي المرتبط بسوق المواد الغذائية وسط 

البالد، ارتفع إلى 44 حالة، فيما يذكر بتفشي وباء »سارس« عامي 2002 و2003.
وقالت مفوضية الصحة في مدينة ووهان عبر موقعها اإللكتروني الرسمي، إن من 
بين تلك الحاالت التي شـــخصت منذ الحادي عشـــر من ديسمبر الماضي، صنفت 

11 حالة بالحرجة.
وأضافت المفوضية أن كافة الحاالت تخضع للعالج في عزل صحي، وأن 121 شخصًا 

كانوا على اتصال وثيق بتلك الحاالت تحت المراقبة.
وقالت السلطات إن العرض األكثر شيوعا هو الحمى مع ضيق في التنفس، إضافة 

إلى ظهور التهاب رئوي في »عدد محدود« من الحاالت، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضحت المفوضية أنه لم تظهر دالئل على انتقال العدوى من شخص آلخر .

وفيما ال يزال ســـبب المرض غامضا، فإن السلطات استبعدت األمراض التنفسية 
المعروفـــة، ومنهـــا أنفلونزا الطيـــور التي ظهـــرت على فترات فـــي الصين بين 

المتعاملين مع الدواجن الحية .
ومعظم الحاالت تم رصدها في ســـوق مأكوالت بحرية في ضواحي ووهان مترامية 
األطراف جنوبي الصين، حيث تشـــمل المعروضات حيوانات برية تنقل فيروسات 
خطيرة للبشـــر. وقالت اللجنة إن السوق تم تطهيرها، وإن تحقيقا يجري في صلته 

بتفشي الوباء.

»مرض غامن« ينتشر في 
الصين.. والضحايا بالعشرات

بنجول/ االستقالل: 
ترجع أهمية االلتزام بقوانين السير إلى أنها تحمي أرواح 
مســـتخدمي الطريق من ســـائقين ورّكاب ومشاة، فهي 
تقلل من نســـبة حوادث المرور وتنّظم استخدام الطريق 
الذي يحتاجه أفراد أي مجتمع، فبدون اّتباع قوانين السير 
ستعّم الفوضى، وســـيصعب التنّقل والسفر، وسيصبح 
السير في الطريق وخاصة في األحياء السكنية المكتّظة 
خطرًا، غير أن القيادة في غامبيا تختلف عن أي مكان في 

العالم.
ويقول الصحفي أدي درامي، الذي ترجع أصوله إلى غامبيا 
وســـيراليون والذي انتقل من بريطانيا للحياة في غامبيا: 
»لدى عودتـــي في زيارة قصيرة لبريطانيا بعد 6 أشـــهر 
في غامبيا .. اســـتغرق األمر 4 أيام حتى أسمع صوت بوق 
سيارة، وهكذا اكتشفت ما الذي كنت أفتقده طوال تلك 

المدة«، وفقا لموقع بي بي سي.
فأصوات أبواق الســـيارات في غامبيا ال تنقطع ألربع ثوان 
وليس أربعة أيام. وهنـــاك عدة أمور البد وأن تأخذها في 

اعتبارك لدى قيادة السيارة في غامبيا:
التوقف في اإلشـــارة الحمراء: يعد ذلك إجباريا في أغلب 

دول العالم، ولكن في غامبيا يبدو األمر اختياريا.
القيادة في الحارة الوسطى: في أغلب دول العالم يحدث 
ذلك لو كان أمامك ســـيارة تسير ببطء، ولكن في غامبيا ال 
يسير ببطء إال القادمون الجدد لهذا البلد، فالجميع هناك 

يسير بسرعة رغم أنه ال أحد يصل في موعده أبدا.
الخطوط العرضية البيضاء: تعني عبور مشـــاة في أغلب 
دول العالم، وهي عادة تكون خارج المدارس، ولكن هنا ال 

تعرها السيارات اهتماما.
الهواتف المحمولة: من المعتاد هنا رؤية قائد الســـيارة 

يتحدث في هاتف محمول وربما اثنين.
ضوء السيارة: اســـتخدام ضوء السيارة في غامبيا مسألة 

اختيارية.
حارة السرعة: إذا وجدت نفسك هنا غير قادر على التحرك 
بســـبب الزحام المـــروري يمكنك ببســـاطة القيادة فوق 

الرصيف أو في االتجاه المعاكس.
ال توجد سيارة قديمة: العديد من السيارات التي تجوب 

الشوارع هنا تعد خردة في أماكن أخرى.
يذكـــر أن جمهورية غامبيا، إحـــدى دول الغرب األفريقي 
وهي أصغر دولة في البر الرئيسي لقارة أفريقيا ويحدها 
من الشمال والشـــرق والجنوب السنغال، ويخترقها نهر 
غامبيا الـــذي يصب فـــي المحيط األطلســـي الذي يحد 
البـــالد من الغرب، وتم تحديـــد حدودها بحيث تمتد 10 

كيلومترات على جانبي نهر غامبيا.

نيقوسيا/ االستقالل:
انتاب لص قبرصي الكثير من الندم بعدما اكتشف أن ثالث حقائب سرقها 
من سيارة مســــتأجرة كانت تضم رماد رفاة شاب ســــويدي سعى والداه إلى 
نثرها على أحد شــــواطئ قبــــرص. وقالت كينغا بيدنارز، والــــدة المتوفي، إن 
الســــارق اتصل بها عبر الهاتف ودلها على موقع رفاة ابنها من دون الكشف 
عــــن هويته في محادثة وصفتها بـ«اللحظة المؤثرة«. وأكد الســــارق لبيدنارز 
إنــــه لم يقصد إيذاء العائلة إال أنه لم يتضح إذا ما قام بإعادة بقية محتويات 

الحقائب المسروقة أم ال.
وتوفي ابن بيدنارز جراء حادث سير منذ عدة أشهر عن عمر يناهز 19 عامًا.

وأبلغت بيدنارز، التي عادت إلى السويد بعد حادثة السرقة، الشرطة القبرصية 
التي توجهت على الفور لجلب الوعاء الذي كان به رماد جثمان المتوفى واالحتفاظ 

به على أن تعود األم المكلومة إلى قبرص يوم الثالثاء القادم الستالمه.
وألقت الشرطة القبرصية القبض على رجلين وسيدة ضمن التحقيقات المتعلقة 

بالسرقة، وفق »يورونيوز«.

القاهرة/ االستقالل: 
نجحت األجهزة األمنية المصرية، في كشف مالبسات بالغ 
تاجر لمركز شـــرطة دمنهور بمديرية أمـــن البحيرة، يفيد 
أنه أثنـــاء عودته لمنزله عثر على زوجتـــه  مقيدة بالحبال 
بإحدى غرف الشقة، واكتشافه سرقة مبلغ 430 ألف جنيه  
وكمية من المشغوالت الذهبية. وبسؤال الزوجة قالت إنه 
أثناء تواجدها بالمنزل حضر لها شـــخص مجهول، وطلب 
منها فتح باب الشقة لتسليمها مبلغًا خاصًا بزوجها، ولدى 
قيامهـــا بفتح الباب تعدى عليها بالضـــرب دون إصابات، 

واقتيادها لداخل الشـــقة واالســـتيالء على المســـروقات 
وهرب.

وبحســـب صحيفة اليوم الســـابع فقد توصلت التحريات 
إلى عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشـــة الزوجة اعترفت 
بارتكابها الواقعة باالشـــتراك مع شقيقها »عامل - مقيم 
ببرج العـــرب باإلســـكندرية«، بدافع االنتقـــام من زوجها 
لوجـــود خالفات بينهما، حيث نجحت الشـــرطة في ضبط 
شقيقها، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة باالشتراك 

مع شقيقته.

موسكو/ االستقالل: 
تسببت عاصفة ثلجية بمدينة نوريلسك الروسية، في 
تعطل حافلة فـــي أول يوم عمل لها في العام الجديد 
وتحولت الرحلة إلى تجربة مرعبة لركابها الذين تجمدوا 
من شـــدة الصقيـــع، بعدما حوصروا لمـــدة 40 دقيقة 
داخلهـــا في درجة حـــرارة 15 فهرنهايـــت (26 درجة 

سيلزيوس).
وقال مســـؤول محلي في المدينـــة، إن الحافلة ظلت عالقة 
في الثلوج لمدة 40 دقيقة، باإلضافة إلى أن بعض النوافذ 

كانت مفتوحة، عندما هبت عاصفة ثلجية بسرعة 65 مياًل 
في الساعة، ما أدى إلى تغطية جميع الركاب بالثلوج، قبل 
أن يتمكنوا من الحركة مرة أخرى، حسب ما ورد في صحيفة 

دايلي ميل البريطانية.
وتعد نوريلســـك الروســـية ثاني أكبر مدينة في القطب 
المتجمد الشمالي بعد مورمانسك، ويعاني السكان طوال 
تســـعة أشهر سنويًا من الشـــتاء، وعدة أشهر من الظالم 
الكامـــل، وحتى في الصيف غالبًا مـــا تصعب إذابة الجليد 

على األرض.

تسرق زوجها وتقيد نفسها 
بالحبال: اللصوص سرقونا 

عاصفة ثلجية تحول ركاب
 حافلة إلى هياكل مجمدة

هذه الدولة ال يلتزم أحد فيها بقوانين المرور لّص ذو ضمير.. يسرق ثم يعتذر

لندن/ االستقالل:
أصـــدر حكم قضائي في الواليـــات المتحدة بمنح مريضة 
مبلغًا وقـــدره 8 ماليين جنيه اســـترليني، للتعويض عن 
أضرار ناجمة عن ترك إسفنجة في جسدها أثناء خضوعها 

لعملية جراحية قبل سنوات.
وأفادت صحيفـــة »إندبندنت« البريطانية، أن اإلســـفنجة 
المربعة وقياسها (45.72 ســـنتيمترًا)، بقيت في أحشاء 

المريضة لسنوات قبل أن تدرك وجودها.
كانت قد خضعت لعملية جراحية في القلب في مستشفى 
كنتاكي عـــام 2011، عندمـــا حصل خطأ خـــالل العملية 
الجراحيـــة االلتفافيـــة واندفـــع الممرضـــون والممرضات 

للتعامل مع المشكلة، فتركوا اإلسفنجة داخل جسدها.
اإلســـفنجة لم يتم اكتشـــافها إال بعد أربع سنوات، حين 

خضعت لفحص باألشعة المقطعية عام 2015. 

الخرطوم/ االستقالل: 
انتشــــرت صورة لجواز ســــفر ســــوداني في مواقع 
التواصل االجتماعي، بشــــكل كبير، ظهر فيها ختم 
الهجرة والجــــوازات في مطار الخرطــــوم بتاريخ 32 

ديسمبر 2019.
وأثارت الصورة، ردود أفعال كبيرة ومتضاربة، في اإلنترنت، 

وبدا المستخدمون بين مشكك ومؤكد لصحة الصورة.

وأوضح مدير اإلعالم والعالقات العامة بالشرطة السودانية، 
اللواء حســـن حامد، حقيقة الحادثة، قائال: إن الصورة عبارة 
عن عملية تعديل »فوتوشوب« تمت على صورة جواز آخر، 

حسب قوله.
وأضاف أنه ال عالقة للشـــرطة، بالختـــم المصاحب للجواز 
المتداول، وال باإلجراء المذكور، وأنه لم تجر معاملة على هذا 

النحو إطالقا.

لشهر ديسمبر 32 يومًا في جواز السفر السوداني! 8 ماليين جنيه ألسفنجة في أحشاء مريضة 
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