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االستقالل/ وكاالت:
كش����ف النقاب مس����اء الس����بت عن تقدي����م أعضاء مجلس الش����يوخ 
الجمهوري����ون والديمقراطي����ون تش����ريًعا لتقدي����م 3.3 ملي����ار دوالر 
كمس����اعدات س����نوية متجددة للكيان الصهيوني، س����عيًا إلى تطبيق 
اتفاقية مس����اعدات تم التوصل إليها في عام 2016 وسط مخاوف من 
تصاعد التوترات في الش����رق األوسط، وذلك استنادا إلى مذكرة تفاهم 
وقعت بين الكيان الصهيوني والوالي����ات المتحدة األمريكية قبل أربع 
س����نوات. وشارك في رعاية القانون الذي تم تقديمه الخميس الماضي 

الس����ناتور الجمهوري ماركو روبي����و والس����يناتور الديمقراطي كريس 
كونز في رعاية مش����روع القانون، وهو حكم مس����تقل من تدابير أوسع 
توقفت قبل عام. وش����مل اإلجراء ال����ذي توقف في العام الماضي بعض 
األحكام التي أيدها على نطاق واس����ع أعضاء م����ن كال الطرفين، بما في 
ذلك المس����اعدات ، لكنها تضمنت أيًضا خطة من ش����أنها أن تس����مح 
لحكومات الواليات والحكومات المحلية في الواليات بمعاقبة المواطنين 
األمريكيي����ن الذين يقررون مقاطعة الكي����ان. ورأى المعارضون ، بما في 

ذلك العديد من الديمقراطيين ، أن هذا الحكم يمثل انتهاكًا.

»الشيوخ األمريكي« يقدم تشريعًا 
لتقديم 3,3 مليارات دوالر سنويًا للكيان

األسير زهران يتحدى االحتالل ويواصل 
)112( معركة األمعاء الخاوية لليوم الـ

غزة / محمد أبو هويدي:
رغم التده���ور الخطير لحالته الصحية، يواصل األس���ير 
أحمد زه���ران )42 عام���ًا( معركة األمع���اء الخاوية لليوم 
)112( على التوالي في تحد واضح لالحتالل وسياسته  ال�

المتمثلة في االعتق���ال اإلداري. وكانت محكمة االحتالل 
رفضت الثالثاء الماضي، االستئناف المقدم باسم األسير 

زه���ران وهو من بلدة دير أبو مش���عل غرب 
رام الله، وطالبت بإنهاء إضرابه قبل تحقيق 

الضفة الغربية/ االستقالل:
نظمت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة 
الغربي���ة المحتلة، ي���وم أمس، وقف���ة احتجاجية 

بالق���رب من دوار المنارة وس���ط رام الل���ه، تنديدا 
باس���تمرار أجهزة الس���لطة األمنية في اعتقالها 
ألبنائهم. وش���ارك في الوقفة االحتجاجية عائالت 

عائلة  وأبرزهم  بالضفة،  السياس���يين  المعتقلين 
الطال���ب بجامعة الخضوري المعتقل 
مؤمن ن���زال م���ن قلقيلي���ة، وعائلة 

ال�صيخ �صربي: االحتالل يهدد 
باإغالق باب الرحمة الأهداف �صيا�صية

وقفة احتجاجية ألهالي المعتقلين السياسيين بالضفة

الفصائل الفلسطينية تؤكد 
مواصلتها درب القائد سليماني

االحتالل يقرر نقل 60 أسيرًا قاصرًا إلى سجن »الدامون«

غزة/ االستقالل:
أكد مسؤولون وسياسيون، أن دماء قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، 

ع���ززت من أهمية ثقاف���ة المقاومة في أذه���ان األمتين العربية 
واإلس���المية، في دح���ر االحت���الل األمريكي و«اإلس���رائيلي« من 

المنخفضات الجوية تكّبد 
مزارعي غزة خسائر فادحة

غزة/ دعاء الحطاب: 
ألحق المنخفض الجوي الذي ضرب األراضي الفلسطينية، خالل 
األيام القريبة، خرابا كبيرا في البيوت البالستيكية والمحاصيل 

تقرير: بينت ونتنياهو يقودان 
قطار االستيطان والضم في الضفة

مجدالني: حكومة االحتالل بدأت 
بإجراءات فعلية لضم المناطق ج

رام الله / االستقالل:
قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان بمنظمة التحرير 
إن وزير الجيش اإلس����رائيلي نفتالي بينت يقود بالتوافق مع رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو قطار االستيطان والضم الزاحف في األراضي الفلسطينية 

رام الله/ االستقالل:
قال أحمد مجدالني األمين العام لجبهة النضال الش����عبي، إن حكومة 
االحتالل وعبر قراراتها العنصرية بدأت بإجراءات فعلية لضم المناطق 

 الضفة المحتلة/ االستقالل:
المواطنين  السبت، عش���رات  أصيب، مس���اء 
بحاالت اختن���اق، خالل مواجه���ات مع قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي، في قري���ة كفر قدوم، 

ش���رق قلقيلي���ة. وأف���اد منس���ق المقاوم���ة 
الش���عبية في كفر قدوم مراد ش���تيوي، بأن 
ق���وات االحتالل اقتحمت البلدة، عقب انطالق 
المس���يرة االس���بوعية الس���لمية المناهضة 

لالس���تيطان. وأض���اف أن مواجهات اندلعت 
بين الش���بان وجنود االحت���الل، الذين اطلقوا 

قناب���ل الص���وت والغ���از باتجاه 
الشبان ومنازل المواطنين، ما أدى 

مستوطنون يجرفون أراضي غرب سلفيت
إصابات باالختناق خالل مواجهات مع االحتالل في 

كفر قدوم واستهداف سوق تجاري في سلواد

غزة/االستقالل:
أكدت وزارة الزراعة في غزة أن سلطات االحتالل فتحت يوم أمس، سدود المياه 

بشكٍل مفاجئ شرق مدينة غزة ما أسفر عن غرق مئات الدونمات 
الزراعية. وقالت الوزارة في بي���ان لها إن قوات االحتالل أقدمت 

االحتالل يفتح سدود المياه مجددًا 
ويغرق أراض زراعية شرق غزة 

�صابط �صابق: »اإ�صرائيل« غري جاهزة 
للحروب والفي�صانات والزالزل

غزة: »القد�س 
النقابية« تفوز 

باأغلبية مقاعد نقابة 
املحامني ال�صرعيني

غزة/ االستقالل:
حصدت قائمة القدس النقابية 
أغل���ب مقاعد نقاب���ة المحامين 

ف���ي  الش���رعيين 
دورتها  06انتخابات 

جانب من �لوقفة �لحتجاجية لأهايل �ملعتقلني �ل�سيا�سيني يف ر�م �هلل �أم�س 
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رام الله/ االستقالل:
اســـتدعت المخابـــرات الفلســـطينية التابعة 
للســـلطة في مدينة جنين بالضفـــة المحتلة، 
األســـير المحرر والقيادي في الجهاد اإلسالمي 
الشـــيخ شريف طحاينة من الســـيلة الحارثية 

قضاء جنين.
والقيـــادي طحاينـــة ) ٥١ عامـــًا( من الســـيلة 
الحارثية قضـــاء جنين، وهو متزوج وقد أمضى 
أكثر ١٢عامًا في األســـر الصهيوني، وقد طورد 
عدة ســـنوات وهو من القادة السياسيين في 

الجهاد اإلسالمي. ويأتي هذا االستدعاء ضمن 
حملة استدعاءات واسعة تقوم بها أجهزة أمن 
السلطة ضد عناصر ومحسوبين وأسرى محررين 
وكـــوادر وقيادات الجهاد اإلســـالمي في كافة 

أنحاء الضفة المحتلة.

غزة/ االستقالل:
اســـتهدفت قوات االحتالل، يوم أمس، بأســـلحتها الرشاشـــة الثقيلة اراضي 

المواطنين ، والمزارعين ورعاة األغنام قبالة مناطق حدودية لقطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، أن األبراج العســـكرية وكذلك قوات مترجلة على الحدود 
أطلقت النار بشكل مكثف تجاه المزارعين ورعاة األغنام شرق خانيونس جنوب 
القطاع. وإلى الشـــرق من مخيم المغازي وســـط القطـــاع دون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات.

جنين: مخابرات السلطة تستدعي القيادي في »الجهاد« شريف طحاينة

رام الله / االستقالل:
قــــال المكتــــب الوطني للدفاع عــــن األرض 
ومقاومة االســــتيطان بمنظمــــة التحرير إن 
وزير الجيش اإلسرائيلي نفتالي بينت يقود 
بالتوافق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
قطار االستيطان والضم الزاحف في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، وذلك بمباركة السفير 

األمريكي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان.
وأوضح المكتب في تقريره األسبوع الصادر 
يــــوم أمــــس، أن اإلدارة األمريكيــــة تواصل 
اســــتخفافها بالقانــــون الدولــــي وقــــرارات 
الشــــرعية الدوليــــة وتكرر على لســــان وزير 
خارجيتهــــا مايــــك بومبو بمؤتمــــر "منتدى 
كهيلــــت" حول االســــتيطان، الذي عقد في 
القدس االســــبوع الفائت مواقفها الشــــاذة 
بأن المستوطنات اإلســــرائيلية في الضفة 

الغربية ال تنتهك القانون الدولي.
في حيــــن يؤكد الســــفير األمريكي ديفيد 
فريدمــــان أن الضفة ســــتكون محور صفقة 
ترمب المقرر نشــــرها خالل األشهر القليلة 
المقبلة، ملمًحــــا أن اإلدارة األميركية بصدد 

التحضير إلعالنات أخرى تتعلق بالضفة.
فيما أشــــاد نتنياهو بتأكيد وزير الخارجية 
األمريكــــي بأن المســــتوطنات فــــي الضفة 

ليســــت مخالفة للقانون الدولي، وأن إعالن 
بومبيــــو "يثبت حقيقة أننا لســــنا غرباء في 
أرضنا"، حسب زعمه، وتعهد بعدم إخالء أي 
مستوطنة إســــرائيلية في إطار أية تسوية 

مستقبلية مع الفلسطينيين.
وأوضح التقرير ما كشــــف عنه وزير الجيش 

اإلســــرائيلي في منتــــدى "كوهيلت" حين 
أعلن رسمًيا أن األرض المصنفة “ج” تخص 
"إســــرائيل"، واعــــًدا بالعمــــل علــــى تطبيق 
الســــيادة اإلســــرائيلية على جميــــع أجزاء 

المنطقة.
وأضــــاف أن نفتالي بينت، الــــذي يقود على 

رأس المؤسسة العسكرية قطار االستيطان 
والضــــم الزاحــــف بتوافق تام مــــع نتنياهو، 
أعلن عن إنشــــاء هيئة لمناقشــــة ترســــيخ 
المســــتوطنات فــــي المنطقــــة "C" يتولــــى 
رئاستها مستوطن كان شغل منصب مساعد 

بينيت لشؤون االستيطان "كوبي اليراز".

على صعيــــد آخر، بين التقرير أن ســــلطات 
االحتالل أقرت األسبوع الماضي مخطط بناء 
١936 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، 
جزء منها علــــى أرض فلســــطينية بملكية 

خاصة.
وأشــــار إلى مصادقــــة "مجلــــس التخطيط 
األعلى في اإلدارة المدنية" التابعة لالحتالل 
على إيداع خطط بناء ١١٥0 وحدة ســــكنية 
استيطانية، وهي المرحلة األولى في إجراءات 
التخطيط والترخيص، فيما صادق على بناء 

786 وحدة استيطانية بشكل نهائي.
وذكــــر أن خطــــط البناء تشــــمل ٢8٥ وحدة 
استيطانية في بؤرة “حريشا” المقامة على 
أراضي المزرعــــة الغربيــــة، و١80 وحدة في 
بؤرة "متسبيه داني" وشــــرعنتها والمقامة 
علــــى أراضي قريــــة مخمــــاس، و١47 وحدة 
في مســــتوطنة “متســــبيه يريحو”، و١07 
بمســــتوطنة "ألون موريه"، ومئة بمستوطنة 
"نافيــــه تســــوف"، و40 فــــي مســــتوطنة 

"بفدوأل".
كما أصــــدرت المحكمة العليا اإلســــرائيلية 
قراًرا يســــمح بالموافقة على مخطط يوســــع 
مســــتوطنة "عوفــــرا" التــــي تعتبــــر “غير 

قانونية” حتى ضمن القانون االحتاللي.

تقرير: بينت ونتنياهو يقودان قطار االستيطان والضم في الضفة

رام الله/ االستقالل:
قال أحمد مجدالني األميــــن العام لجبهة 
النضــــال الشــــعبي، إن حكومــــة االحتالل 
وعبر قراراتها العنصريــــة بدأت بإجراءات 
فعلية لضم المناطق المصنفة )ج(، وذلك 
باإلعالن عن إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة 
لالســــتيطان، بهدف تســــجيل األراضي، 
موضحــــا أنهــــا "جريمة تضاف لسلســــلة 
جرائم االحتالل التي سنطالب بأن يشملها 

تحقيق الجنائية الدولية".
وقــــال مجدالنــــي خــــالل اجتمــــاع اللجنة 
المركزيــــة للجبهة، الســــبت، تحت عنوان 

"دورة شهداء الجبهة"، إن المهمة المركزية 
علــــى الصعيــــد الوطني العــــام هي تصعيد 
النضــــال من أجل اســــتكمال دحــــر االحتالل 
اإلســــرائيلي عن جميع األراضي الفلسطينية 
المحتلــــة عــــام ١967، وما يتطلبــــه ذلك من 
حشــــد طاقات وقدرات شــــعبنا الفلسطيني 
داخل الوطن وخارجه بكافــــة طبقاته وفئاته 
االجتماعيــــة والفصائــــل واألحــــزاب والقوى 

والشخصيات الوطنية.

وفي سياٍق متصل، أكد مجدالني أنه ال سالم 
وال دولة وال انتخابات دون القدس، وســــنتابع 

ملف الشركات العاملة بالمستوطنات.
وأشــــار إلى أن التحديات التي تواجه شعبنا 
وتهدد كيانه ومستقبله السياسي، والمخاطر 
التــــي تحيــــط بالمشــــروع الوطنــــي وتحاول 
تصفيتــــه وإنهائه، تتطلــــب مراجعة نقدية 
جادة لألوضــــاع الداخلية ولألداء السياســــي 
والدبلوماســــي، وألشــــكال وأســــاليب العمل 

النضالــــي ضــــد االحتــــالل والمؤامرات، 
الوطنية،  المســــؤولية  والعمل بروح من 
وبعيدا عن التعصب الحزبي، وسياســــة 
المحاور، واالصطفافات اإلقليمية التي ال 

تخدم قضية شعبنا.
وأضاف مجدالني أن قضية فلســــطين 
فــــي بعدهــــا العالمي واإلنســــاني هي 
قضية تتصل بشــــكل مباشــــر بمسألة 
حقوق اإلنسان، وحق الشعوب في تقرير 
المصير، وتمس كل مبادئ الحق والعدل 
والمساواة، وبنفس الوقت تتنافى مع كل 
أشكال االضطهاد واالستغالل والتمييز 

العنصري الممارس على شعبنا.
ودعا إلى العمل على تشكيل اصطفاف عالمي 
لــــكل القــــوى والهيئات والمؤسســــات التي 
تؤمن بالمواثيق واألعراف وقرارات الشــــرعية 
الدولية، وطرح قضية النضال العادل لشعبنا 
في المؤسســــات والمحافل الدولية، والتعاون 
والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية لحشد 
أوســــع تأييد ممكن لنضال شعبنا في سبيل 

إنهاء االحتالل والحرية واالستقالل الوطني.

التحديات التي تواجهنا تتطلب مراجعة نقدية جادة وشاملة
مجدالني: حكومة االحتالل بدأت بإجراءات فعلية لضم المناطق ج

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا جنرال إســـرائيلي "تل أبيب" إلى بحث تنفيذ ما وصفه بـ"ضربة وقائية" ضد 
الترسانة الصاروخية لـ"حزب الله"، قبل أن يتمكن من تطوير الصواريخ ذات دقة 

اإلصابة العالية.
وقال الرئيس الســـابق لشعبة االستخبارات العســـكرية "أمان"، عاموس يدلين 
السبت إن الحكومة اإلسرائيلية القادمة مطالبة باتخاذ قرار بشأن أنماط التعاطي 
مع التهديد الذي تمثله الصواريخ ذات دقة اإلصابة العالية التي يمتلكها "حزب 

الله".
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" أوسع الصحف اإلسرائيلية انتشاًرا عن يادلين 

قوله إنه يجب على "إسرائيل" تحديد "خطوطها الحمراء" في لبنان.
وأشـــار إلى أنه لم يحدث حتـــى اآلن أن ُأجري نقاش جدي وشـــامل حول هذه 
القضية باالســـتناد إلى معطيات استخبارية حول حقيقة ما يملكه "حزب الله" 

من صواريخ ذات دقة إصابة عالية.
وبحسب يادلين فإنه يجب على الحكومة اإلسرائيلية القادمة بناء استراتيجية 
تجاه ترسانة حزب الله الصاروخية بالتشاور مع قيادة المعارضة في الكنيست 
علـــى اعتبار أن توجيه ضربة وقائية ضد مشـــروع الحزب الصاروخي يحمل في 

طياته خطر اندالع حرب يتعرض فيها العمق اإلسرائيلي لهجمات كبيرة.

جنرال »إسرائيلي« يدعو لتوجيه 
ضربة استباقية لحزب الله

االحتالل يستهدف المزارعين 
ورعاة األغنام على حدود غزة
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وأشـــارت إلـــى أن ســـلطات االحتـــال 
اعتقلـــت األســـير زهران "بـــا تهمة" 
منذ شـــهر آذار/ مارس 2019، وحّولته 
تخضعـــه  ولـــم  اإلداري،  لاعتقـــال 

للّتحقيق منذ ذلك الوقت.
وكان األســـير زهران أمضى ما مجموعه 
15 عاًما في معتقات االحتال، وخاض 
بإنهـــاء اعتقاله  إضراًبا ســـابًقا مطالًبا 
اإلداري خال تّموز/ يوليو 2019، وعّلقه 
بعـــد 39 يوًما، بنـــاًء على وعـــود إدارة 
ســـجون االحتال باإلفراج عنه، إاّل أنها 

نكثت بها، ورفضت اإلفراج عنه.
االحتالل يناور

وأكـــد رئيس هئية شـــؤون األســـرى 
والمحرريـــن اللـــواء قدري أبـــو بكر، أن 
األســـير أحمد زهران تجـــاوز 112 يومًا 
في إضرابه الذي يرفـــض فيه اعتقاله 
بدون سبب أو تهمة وبذلك يحقق رقما 
قياســـيًا في إضرابه عـــن الطعام بين 
األســـرى اإلداريين الذيـــن خاضوا من 

قبلـــه معركة االضراب، وبســـبب رفض 
الحوار والتفاوض مع األسرى المضربين 
قرر القائد العسكري للمنطقة الجنوبية 
في جيش االحتال تحويل األسرى إلى 
المحكمـــة العســـكرية وعرضهم على 

المحكمة كل 10 أيام.
وقال أبـــو بكر لـ "االســـتقال": "إن آخر 
محكمـــة لألســـير زهـــران كانـــت يوم 
الثاثاء الماضي، وقبلها تم عرضه على 
المحاكمة اتفـــق المحامي جواد بولس 
مع النائب العام اإلســـرائيلي والقاضي 
وجهاز المخابرات اإلســـرائيلي إذا فك 
زهران إضرابـــه وتم اســـتجوابه خال 
يومين وحال اعترافه باالستجواب يتم 
تقديم الئحة اتهام وإذا ما اعترف يتم 
فورًا اإلفراج عنه أو عدم تجديد اإلداري 

له وهذا كان االتفاق".
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن المخابرات 
اإلســـرائيلية تراجعت عن االتفاق قبل 
عرضه على المحاكمة وقالت المخابرات 

إذا اعتـــرف األســـير زهـــران يقدم له 
الئحـــة اتهام وإذا لم يعترف يعاد إلى 
االعتقـــال اإلداري وهـــذا التفاف على 
شـــروط زهران ومنـــاورة لفك اإلضراب، 
موضحًا أن األسير أحمد زهران لن يفك 
إضرابه وســـيتمر بمعركته حتى ينال 
حريته كما حدث معه غيره من األسرى 
الذيـــن أضربوا وفـــك إضرابهم باتفاق 

وزهران لن يقبل بأقل من هذا.
ولفت أبو بكر، إلى أن معنويات األســـير 
زهـــران مرتفعـــة وكل لحظـــة يذهب 
إلى المستشـــفى رغـــم حالته الصحية 
الصعبـــة إال أنـــه مســـتمر بمعركته ، 
والمحامـــون الذيـــن يتابعـــون ملـــف 
األســـير يحاولون أن يجدوا طرقًا أخرى 
ليقدموها للقضاء اإلسرائيلي وإلى اآلن 

ال يوجد أي تقدم في ملفه.
وانتقـــد دور المؤسســـات الحقوقيـــة 
والصليـــب األحمر في قضية األســـير 

زهران، ووصفه بأنه "محدود جدًا".

اإنهاء االعتقال االإداري
بـــدوره قـــال رئيـــس مركـــز األســـرى 
"إن   : رأفـــت حمدونـــة  د.  للدراســـات 
األســـير زهران وهو يخـــوض معركته 
البطولية، ال يدافع عن قضية شخصية، 
وإنمـــا قضية عامة تمس كل الشـــعب 
االعتقـــال  أن  مؤكـــدًا  الفلســـطيني«، 
اإلداري، سيف مسلط على رقاب شعبنا، 
وقد دفع اآلالف من أبناء شـــعبنا أثمانًا 
كبيرة من أعمارهم في داخل الســـجون 

اإلسرائيلية  بسببه.
االعتقـــال  أن  حمدونـــة  د.  وأـوضـــح 
اإلداري يعتبـــر قانونـــا بريطانيا وضع 
لتخوفات أمنية وهو غير شـــرعي وغير 
للمحكمة  الشخص  قانوني، يقدم فيه 
دون الئحـــة اتهام، ويعتقـــل دون أي 
ســـبب، الفتًا إلى أن هناك 450 أســـيرًا 
فلسطينيًا معتقلون إداريًا نتيجة هذا 

اإلجراء غير المنطقي".
وأشـــار رئيس مركز األسرى في حديث 

المطلوب حاليًا  أن  إلى  لـ"االســـتقال"، 
هـــو التحرك علـــى ثاثة مســـتويات، 
وهي: المســـتوى اإلعامي، والقانوني، 

والفلسطيني الداخلي.
وأكـــد علـــى ضـــرورة أن يكـــون هناك 
ضغـــط  دولي على االحتـــال، وخاصة 
من قبل المنظمات الحقوقية، الســـيما 
وأن دولة االحتال تّدعي الديمقراطية 
ومراعاتها لحقوق اإلنسان وأنها تدعم 
الحريـــات العامة، وهذا منـــاٍف للواقع، 
فدولة االحتال تتجـــاوز كل المواثيق 
واالتفاقيات الدولية وتضرب بها عرض 
الحائـــط وتتعامل مع الفلســـطينيين 

بقوانين طوارئ.
وشـــدد على ضرورة أن يعـــرف العالم 
حقيقة هذا الكيـــان المجرم  والضغط 
عليه باتجاه تحرير األسير أحمد زهران 
وكل األســـرى اإلدارييـــن وإنهـــاء هذا 
االعتقـــال اإلداري المجحـــف بحق أبناء 

شعبنا الفلسطيني.

رغم خطورة وضعه الصحي 

)112( األسير زهران يتحدى االحتالل ويواصل معركة األمعاء الخاوية لليوم الـ
غزة / حممد اأبو هويدي:

رغم التدهور اخلطري حلالته ال�صحية، يوا�صل 
االأ�صري اأحمد زهران )42 عاًما( معركة االأمعاء 

اخلاوية لليوم الـ)112( على التوايل يف حتد وا�صح 
لالحتالل و�صيا�صته املتمثلة يف االعتقال االإداري. 

وكانت حمكمة االحتالل رف�صت الثالثاء املا�صي، 
اال�صتئناف املقدم با�صم االأ�صري زهران وهو من بلدة 

دير اأبو م�صعل غرب رام اهلل، وطالبت باإنهاء اإ�صرابه 
قبل حتقيق مطلبه، مّدعية �صرورة اإخ�صاعه 

للتحقيق رغم و�صعه ال�صحي الذي ال ي�صمح بذلك. 
وذكرت هيئة �صوؤون االأ�صرى واملحررين اأن االأ�صري 

زهران يعاين من و�صع �صحي �صعب، متّثل بانخفا�ض 
يف نب�صات القلب، واآالم يف جميع اأنحاء ج�صده، 

ونق�ض حاّد يف االأمالح، باالإ�صافة اإىل انخفا�ض اأكرث 
من )35 كغم( من وزنه.

الضفة الغربية/ االستقال:
نظمت لجنة أهالي المعتقلين السياســـيين بالضفة 
الغربية المحتلة، يوم أمس، وقفة احتجاجية بالقرب 
مـــن دوار المنارة وســـط رام الله، تنديدا باســـتمرار 

أجهزة السلطة األمنية في اعتقالها ألبنائهم.
وشـــارك في الوقفة االحتجاجية عائات المعتقلين 
السياسيين بالضفة، وأبرزهم عائلة الطالب بجامعة 
الخضوري المعتقل مؤمـــن نزال من قلقيلية، وعائلة 
المعتقل باســـل أبو عليا من قريـــة المغير قضاء رام 
اللـــه، وبحضور وزير األســـرى الســـابق وصفي قبها، 
والقيـــادي في حركة "حماس" األســـير المحرر جمال 

الطويل، وممثلين عن مؤسسات حقوقية.
ورفع المشاركون الفتات تندد باالعتقال السياسي 
كتب عليها "يســــقط االعتقال السياسي"، وأخرى 

"يكفينا ظلم االحتال، يسقط االعتقال السياسي"، 
وناشــــدوا خالهــــا للضغــــط على قيادة الســــلطة 
واألجهــــزة األمنية لإلفراج الفــــوري عن المعتقلين 

السياسيين.
وسبق أن صرح محمد أبو عليا والد المعتقل باسل أبو 
عليـــا أن ابنه مختطف لدى جهـــاز المخابرات العامة 
منذ 35 يوما على خلفية تهمة سياسية، موضحا أنه 

"يتعرض للتعذيب والقهر".
كما ناشدت والدة الطالب مؤمن نزال من قلقيلية كل 
الجهات للضغط على أجهزة الســـلطة التي تواصل 
اختطاف ابنها منذ 11 شـــهرا، مضيفة أنه "تعرض 
خالها للتعذيب الشـــديد وأضـــرب عن الطعام عدة 
مرات، وتعرض للخـــداع بوعود كاذبة لإلفراج عنه، لم 

تنفذ".

القدس المحتلة/ االستقال:
أكد خطيب المســـجد األقصى الشـــيخ عكرمة صبري، 
يوم أمس الســـبت، أن االحتال "اإلســـرائيلي" يهدد 
بإعـــادة إغاق مصلى بـــاب الرحمة، عبر ســـن قرارات 
قضائية مجحفة، بعد أن أعاد المقدســـيون فتحه في 

فبراير/ شباط   2019.
وأوضح صبري، في تصريح له، أن االحتال فشـــل مراًرا 
في تنفيذ مخططاته الرامية لتهويد األقصى، مبيًنا أن 
إغاق باب الرحمة، يأتي ضمن أهداف سياسية تخدم 
حزب الليكـــود اليميني الحاكم، مشـــدًدا على رفضه 

االستجابة ألي قرار صهيونية.
وقال صبري، "إّن إصدار القرار الصهيوني للمرة الثالثة 
الذي يدعو إلغاق باب الرحمة، جاء بعد فشل محتم من 

قبل العدو، في تنفيذ قراراته السابقة".
وأضـــاف، أن إصدار قـــرار اإلغاق يهـــدف إلى إرضاء 

اليمين المتطرف، من خال الضغط على المقدسيين 
واســـتفزازهم، مشـــددًا علـــى أن أي قـــرار صهيوني 
في هـــذا الصدد يعتبـــر" باطا ومـــردودا"، مؤكًدا أن 
المقدســـيين جاهزون للرد على أي خطوة "إسرائيلية" 

بحق األقصى.
وعزا خطيب المســـجد، قرار نّية اإلغـــاق، أن االحتال 
يســـابق الزمـــن بتصـــدر حـــزب الليكود فـــي الحكم 
"اإلســـرائيلي"، كما أن للمتدينين المتطرفين دورًا في 

الوصول إلى األقصى، وإقامة الهيكل المزعوم.
وطالـــب خطيب األقصى الشـــيخ عكرمة صبري بشـــد 
الرحال إلى األقصى، مشدًدا على مجابهة االحتال في 

الميدان وعدم االكتفاء بالوقائع والبيانات الرنانة.
وكان مجلس األوقاف في مدينة القدس، قد كشـــف 
األســـبوع الماضي، عن تحـــرك "إســـرائيلي" لتقديم 

دعوى قضائية، إلعادة إغاق باب الرحمة.

الشيخ صبري: االحتالل يهدد بإغالق 
باب الرحمة ألهداف سياسية

وقفة احتجاجية ألهالي 
المعتقلين السياسيين بالضفة
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

حمكمة بداية خانيون�س
يف الق�سية احلقوقي رقم 2019/193

يف الطلب احلقوقي رقم 2020/9
المدعيان / -1 محمد محمد مصطفى الراس من خانيونس هوية رقم )973995954(

-2 ليلى محمد مصطفى الراس وكيلها الســـيد / محمد محمد الراس بموجب 
التوكيل الخاص وتحمل الرقم )123448( الرقم )80( السجل )9603( الصادرة 
من الجمهورية العربية السورية  وكيلتهم المحامية / سميحة محمد الراس 
المدعى عليه / ياســـمين ديب محمد الراس من خانيونس – المعســـكر 

الغربي – مقابل مرطبات رمانة 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل    في القضية الحقوقية رقم 2019/193

الى المدعى عليه المذكور بعالية بما ان المدعي قد تقدم بالقضية الحقوقية 
)2019/193( لذلــــك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمســــة 
عشــــر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كمــــا يقتضى ان تودع قلم هذه 
المحكمة ردك التحريري خالل خمســــة عشــــر يوما من تاريــــخ تبليغك هذه 
المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة الموافق2020/2/12م للنظر في القضية .

وليكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي ان يسير في 
الدعوى حسب األصول . حرر في 2020/1/6 

 رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س

 دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

 حمكمة بداية خانيون�س 
  دائرة التنفيذ 

اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ 
حمكمة بداية خان يون�س يف الق�سية 

التنفيذية رقم 2016/6151
 إلى المنفذ ضده / رامي محمد محمود ابو دقة      هوية : ۹۰۰6۰۳۳۸۴ 

 العنوان : خانيونس - عبسان الكبيرة - خارج البالد حاليا 
أبلغــــك أنه طبقــــا لاللتزام المترتب عليك بموجب ســــند دين مســــتحق األداء وذلك 
بالمبلغ المتبقي ۸۰۰ دوالر امريكي لصالح طالب التنفيذ/  شركة بوابة العالم للتجارة 
والمقاوالت ويمثلها السيد / شادي سلمان ابو خاطر هوية ۹۳۱64۸۰۷5 والذي يلزمك 

فيه بتنفيذ التزامك بدفع مبلغ المديونية باإلضافة إلى الرسوم والمصاريف . 
لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أســـبوعين من تاريخ هذا اإلعالن لتنفيذ 
التزامك بدفع مبلغ المديونية حســـب األصول وإذا لم تحضر في المدة المحددة فإنك تعد 

ممتنع عن التنفيذ ومن ثم ستباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول . 

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خان يون�س 
مهدي نبيل القدرة

دولة فل�سطني 
املجل�س العلى للق�ساء

حمكمة بداية �سمال غزة 
 دائرة تنفيذ

اخطار لتنفيذ
الى المخطر اليه / هشام محمد عبد الباري عطاالله مجهول محل االقامة 

نخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 2019/ 5893
لصالح طالب التنفيذ / اسماء فواز موسى عبد القادر 

وذلك لتسديد قيمة الحكم الصادر في القضية 430/2016 +818/2017 
لدي محكمة صلح شمال غزة مبلغ وقدره 2476دوالر +80 دينار 

وذلك خالل اســـبوعين من نشـــر هذا االعالن وعليه يتم اتخاد االجراءات 
القانونية بحقك  حسب االصول .

لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين 

ماأمور تنفبذ حمكمة بداية �سمال غزة 
اأ. جمال النمرة

غزة/ االستقالل:
أكد مســـؤولون وسياسيون، أن دماء قائد 
فيلق القدس الشـــهيد قاسم سليماني، 
عـــززت من أهميـــة ثقافـــة المقاومة في 
أذهان األمتين العربية واإلســـالمية، في 
دحر االحتالل األمريكي و"اإلسرائيلي" من 

المنطقة.
ونظمت اللجنة التحضيرية أليام ســـينما 
المقاومة، يـــوم أمس، مهرجانـــا بعنوان 
"أيام ســـينما المقاومة النسخة الخامسة" 
وذلك على شـــرف تأبين القائد الشهيد 
ســـليماني، فـــي فندق الكومـــودور غرب 

مدينة غزة.
وحضر المهرجان ممثلـــون عن الفصائل 
الفلسطينية، وشخصية سياسية إيرانية 
من طهران عبرتقنية الفيديو كونفرنس، 

ومناصرون من محور المقاومة.
وأكـــد عضـــو المكتب السياســـي لحركة 
الجهاد اإلسالمي خالد البطش، أن اغتيال 
الشهيد قاســـم سليماني شـــكل وجًعا 
لمحور المقاومة ولكل أحرار العالم، مشدًدا 
على أن المقاومة مستمرة على درب ونهج 

سليماني.
وأوضـــح البطـــش، أن جريمـــة االغتيـــال 
بحق الشهيد ســـليماني ستشكل رافعة 
التحريـــر ونهاية الوجـــود األمريكي في 
المنطقة، مضيًفا :"إّن مـــن حقنا التفاخر 
بقيادتنـــا وشـــهدائنا وفـــي مقدمتهم 
قاسم ســـليماني وأبو مهدي المهندس 

ومعاونيه".
وأشـــار إلـــى أن قائمة االغتيـــاالت بحق 

قيادات محور المقاومـــة لم تنته، مؤكدًا 
علـــى ان الحســـاب مفتـــوح وان فاتورة 
الحســـاب لـــم تغلق فـــي مقارعـــة قوى 

االستكبار األمريكي و"اإلسرائيلي".
وأكـــد أن إدارة البيـــت االبيـــض تعمدت 
اغتيـــال ســـليماني ورفاقـــه، لســـببين، 
أولهما أن الشـــهيد قـــدم كل اإلمكانات 
الفلســـطينية،  للمقاومة  واالحتياجـــات 
باإلضافة إلى إحباط جهوده المبذولة في 

إنهاء الخالف بين إيران والسعودية.
وجدد التأكيد علـــى أهمية تعزيز ثقافة 
المقاومة التـــي تدعو إلى الوحدة العربية 

في إنهاء التوغل األمريكي و"اإلسرائيلي".
من جانبه، أكد القيادي في حركة "حماس"، 
د. إسماعيل رضوان، ان اراقة دماء الشهداء 
الطاهـــرة، هي ثمن دفاعهـــم عن قضية 

فلسطين ومقدساتها اإلسالمية.
وقال رضوان، "إّن ميادين القائد سليماني 
ستشهد دعمه لحركات المقاومة"، مضيًفا 
ان ايران دعمت بكل ما تحتاجه المقاومة 
الفلســـطينية من إمكانـــات دون أي ثمن 
سياسي، مؤكًدا ان غزة لن تنسى من قدم 

الدعم لها في مواجهة المحتل.
وذكر ان اغتيال ســـليماني خسارة كبيرة 

لفلسطين وللمقاومة، ولكنه لن يؤثر على 
مواصلة الطريق في مجابه قوى االستعمار 

الظالمة.
وحمـــل الواليـــات المتحـــدة واالحتـــالل 
"االســـرائيلي" المســـؤولية الكاملة على 
جريمة اغتيال القائد ســـليماني، مشدًدا 
على أن مســـيرة المقاومة مستمرة حتى 

تحرير فلسطين من دنس االحتالل.
من جانبه  أكد المستشار اإليراني، حسين 
شـــيخ اإلســـالم، من طهران عبر الفيديو 
كونفرنس، على الترابط المتين بين بالده 
وحـــركات المقاومة، على طريـــق تحرير 

فلسطين من المغتصبين الصهاينة ومن 
خلفها الواليات المتحدة.

وشـــدد على أن دور القائد ســـليماني في 
دعمه للمقاومة على الجبهات كافة، مؤكًدا 
أن قضية فلســـطين المحورية ســـتبقى 
قضيـــة مركزية أبدية بالنســـبة لطهران 

ولكل أحرار العالم .
وفي الســـياق، أكد عضو اللجنة المركزية 
للجبهة الشـــعبية، هانـــي الثوابتة، على 
أهميـــة جبهـــة الثقافـــة لـــدى فصائل 
المقاومـــة في تشـــكيل الوعـــي الثوري 
لمواجهـــة المشـــاريع االحتالليـــة فـــي 
المنطقـــة. وأوضـــح ان تعاظـــم قـــدرات 
المقاومة العسكرية كان بفضل دعم إيران 
الالمحدود طوال السنوات الماضية، تحت 

إمرة الشهيد سليماني.
 وقال محيـــي الدين أبو دقـــة، ممثل عن 
المتحدة فشـــلت  الواليات  "إّن  الصاعقة، 
بظنهـــا ان اغتيال ســـليماني، في ضرب 

محور المقاومة".
وأضـــاف أبو دقـــة، ان هزيمة المشـــروع 
األمريكي في المنطقة العربية واإلسالمية 
حتميـــة ال محالـــة، تحـــت قيـــادة محور 

المقاومة.
وقال ممثل عن اللجنة التحضيرية، إبراهيم 
أبو شعر، :"إننا أردنا توجيه رسالة واضحة 
من خالل هذا المهرجان، الحث على انتاج 
المواد اإلعالميـــة المتنوعة التي تعزز من 
خطابات  وخيارات محور المقاومة"، مبينًا  
ان تعزيز ثقافـــة المقاومة يأتي في إطار 

مواجهة المشاريع األمريكية التصفوية.

الفصائل الفلسطينية تؤكد مواصلتها درب القائد سليماني

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياســـي لحركة "حماس" محمود الزهار، إن بوصلة حركته 

موجهة نحو فلسطين، وعلى الدوام كانت ترفض "لعبة المحاور".
وأكد في تصريحات له عبر قناة الميادين اللبنانية مساء الجمعة، أن حماس لم 
تلعب في أمن أي دولة عربية، وعيونها كانت وستبقى مفتوحة على فلسطين.

وأضاف "ال نريد أن نكون مع أّي من المحاور المتصارعة في المنطقة".
ودعـــا الزهار فصائـــل المقاومة الفلســـطينية إلى فتح عالقات مع الشـــعوب 

والحكومات التي تدعم شعبنا الفلسطيني من دون مقابل.
وأشار إلى أن عالقة حركته بدأت مع إيران منذ العام 1991، مؤكدا بأن" دعم إيران 

للمقاومة الفلسطينية كان بال ثمن أو مقابل".

الدعم اإليراني للمقاومة بال ثمن
الزهار: بوصلتنا موجهة نحو 
فلسطين ونرفض لعبة المحاور

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي قررت 
نقـــل 60 قاصرًا ال تزيد أعمارهم عن 18 

إلى سجن "الدامون" .
وقالـــت الهيئة، في بيـــان صحفي لها 
السبت إن "إدارة سجون االحتالل، أبلغت 
األسرى في ســـجن "عوفر"، بقرارها نقل 

نحو 60 أسيرا قاصرا إلى سجن "الدامون" 
رافضـــة مرافقة ممثليهم من األســـرى 

البالغين".
 وأوضحـــت الهيئـــة، أن األســـرى في 
مختلف ســـجون االحتـــالل رفضوا هذا 
اإلجراء، لمـــا في ذلك مـــن خطورة على 
مصير األســـرى القاصريـــن، خاصة أن 
الســـجانين ينفردون بهـــم في غياب 

بخطوات  بالقيـــام  مهددين  الممثـــل، 
تصعيدية في حال إقـــدام اإلدارة على 

ذلك.
ويقبع نحو 200 أسيرا قاصرا في سجون 
االحتـــالل، ويقـــوم عـــدد من األســـرى 
البالغيـــن بتوجيههـــم وإدارة نظـــام 
حياتهم، ومتابعة أوضاعهم وتمثيلهم 

أمام إدارة السجون.

االحتالل يقرر نقل 60 أسيرًا قاصرًا إلى سجن »الدامون«
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أعلن أنا المواطن/ عبدالعزيز عبدالرحيم سالم ابو عريبان
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)804316735( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ أكرم أحمد سليمان أبو شيحة
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)800417255( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ عزيزة اسعد احمد ابو عاصي
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)804789832( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبد الله رمضان سليمان بركة
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)400872560( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ فتحيه عيد منصور الدباري
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)959975228( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ صخر محمد محمد جبر
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)40226387( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة

وعلى الرغم من أن اإلحصاءات النهائية 
لـــم تكتمـــل بعد مـــن قبل المؤسســـة 
الرســـمية وزارة الزراعة فـــي قطاع غزة، 
إال أنه وفقًا إلحصائيـــة تقريبية فإن ما 
يقارب من 1000 دونم زراعي تأثر بسبب 

المنخفضات الجوية.

خ�سائر فادحة
داخـــل أرضـــه الزراعية في بيـــت الهيا 
شـــمال قطاع غزة، يقف المـــزارع حازم 
الذهن،  اليدين، شـــارد  خضير مكتوف 
أمـــام الخراب الكبير الـــذي أصاب أرضه 
عقب موجة األمطـــار والمنخفض الجوي 
األخير الذي ضرب البالد، وكّبده خســـائر 

مادية فادحة. 
حديثـــه  خـــالل  خضيـــر  ويقـــول 
لـ«االستقالل«: إن »موجة األمطار األخيرة 
والرياح القوية التـــي صاحبتها كّبدته 
خســـائر فادحـــة، حيـــث أدت إلتالف 
7دونمات فراولـــة بالكامل، و5 دونمات 
خيار حمامات«،  مشـــيرًا الى أن خسائر 
الدونم الواجد من الفراولة تقدر بحوالي 
15ألف دينار، بينما تقدر خسائر الدونم 

الواحد من الخيار بحوالي 1000دوالر. 
وأشـــار الى أن محصول الفراولة الذي تم 
زراعته على ارتفـــاع يتراوح ما بين )20-

30( ســـم، غمرتها ميـــاه األمصار حيث 
وصل ارتفاعها لما يقارب مترين، مما أدى 

لتلفها وخرابها بشـــكل كلي، باإلضافة 
لتدمير المحتويات البالستيكية وشبكة 
التمديدات والنايلون األرضي واألسالك 

وغيرها من األدوات الزراعية. 
وأضاف: »كنـــا ننتظر موســـم الفراولة 
بفارغ الصبر ليعـــود علينا بالربح الوفير، 
لكـــن لألســـف خســـرنا الموســـم قبل 
بدايتـــه«، الفتًا إلـــى أن ثمـــن كرتونة 

الفراولة يتراوح ما يبن )80-90( شيكال. 
وفيما يتعلق بمحصول الخيار، أوضح أن 
الرياح القوية تسببت في تطاير البيوت 
البالستيكية وتلف شبكات التمديدات، 
وبالتالـــي دخول مياه االمطـــار مما أدي 

لتلف المحصول وخسارة الموسم. 
ونـــوه الـــى أن المنخفض الجـــوي أدى 
الرتفاع ســـعر الخيار نتيجة قلة اإلنتاج، 

حيث ينتـــج  الدونم الواحـــد ما يقارب 
100 كرتونة خيار فـــي األيام العادية، 
بينمـــا ال ينتـــج الدونـــم أكثـــر من 10 
كراتين أثناء المنخفضات، مشـــيرًا الى 
أن ســـعر كيلو الخيار حاليـــا يباع بـ )4( 

شواكل للمستهلك. 
�أمنيات ُدمرت

ولم يختلف الوضع كثيـــرًا عند المزارع 

أحمـــد ادريـــس جعفر من بيـــت الهيا، 
حيث يمتلـــك 14 دونمًا مزروعة بالتوت 
األرضي والخيار، مشـــيرًا إلى أنه تم غرق 
8 دونمات من محصول الفراولة بشـــكل 
كامل من أصل 12دونمـــا، باإلضافة إلى 
دونمين مـــن محصول الخيـــار تضررت 

بنسبة %50، وفق قوله. 
حديثـــه  خـــالل  جعفـــر  وأضـــاف 
الزراعية  لـ«االســـتقالل«: أن محاصيلـــه 
الممتدة على مساحة 10 دونمات  كلها 
لم تعد صالحة للتســـويق والبيع، مبينًا 
أن خســـائره وصلت لقرابة 12000 دوالر 

أمريكي.
وأوضـــح أنه وعائلته يعانون من أوضاع 
اقتصاديـــة ومعيشـــية صعبة كباقي 
المواطنيـــن في قطـــاع غـــزة، إذ كانوا 
ينتظـــرون بيـــع المحاصيـــل على أحر 
مـــن الجمـــر، لتلبية مـــا يحتاجونه من 
مقومـــات الحيـــاة، إال أن المنخفضات 
الجويـــة المتتاليـــة كّبدتهم خســـائر 
فادحة ودمرت مواسمهم الزراعية منذ 

بدايتها. 
وطالـــب وزارة الزراعـــة وكافـــة الجهات 
الدعـــم  توفيـــر  بضـــرورة  الحكوميـــة 
والتعويض لهم، خاصة في ظل األوضاع 
االقتصادية والمعيشـــية الصعبة التي 

يعيشونها منذ سنوات بالقطاع. 

طالبوا »الزراعة« بتعويضات عاجلة

المنخفضات الجوية تكّبد مزارعي غزة خسائر فادحة
غزة/ دعاء �حلطاب: 

�أحل��ق �ملنخف���ض �جل��وي �ل��ذي �س��رب �لأر��سي 
�لفل�سطينية، خالل �لأيام �لقريبة، خر�با كبري� 
يف �لبيوت �لبال�ستيكي��ة و�ملحا�سيل �لزر�عية يف 

�أنح��اء متفرقة م��ن قطاع غزة، �لأم��ر �لذي كّبد 
مئ��ات �ملز�رع��ن خ�سائ��ر مادي��ة فادح��ة، حيث 
غمرت �لأمطار و�ل�سيول �أر��سيهم وت�سببت بتلف 
حما�سيلهم، خا�سة حم�سويل �لفر�ولة و�خليار. 

وت�سهد �لأر��س��ي �لفل�سطينية منخف�سات جوية 
متتالي��ة، تاأثرت فيها مناطق ع��دة خا�سًة قطاع 
غ��زة وحتدي��دً� �ملناط��ق �ل�سمالي��ة �لت��ي كان��ت 

�أكرثها �أمطارً�.

غزة/االستقالل:
أكدت وزارة الزراعة في غزة أن سلطات االحتالل فتحت يوم أمس، سدود المياه 

بشكٍل مفاجئ شرق مدينة غزة ما أسفر عن غرق مئات الدونمات الزراعية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن قوات االحتالل أقدمت من جديد وبشكٍل متعمد 
على فتح سدود تجمع مياه األمطار على أراضي المزارعين شرق حي الشجاعية، 
مشيرة إلى أنه بعد فتح عبارات المياه غرق أكثر من 1000 دونم زراعي مزروعة 
بالمحاصيل الحقلية كالشعير والقمح والملفوف والبازيالء والزهرة وغيرها من 

المحاصيل التي تلفت بفعل كمية المياه الكبيرة التي تدفقت نحوها.
ويشار الى أن االحتالل أغرق يوم األحد الماضي مئات الدونمات الزراعية بعدما 
فتـــح عبارات تجمع مياه األمطار ما أدى إلى تلـــف المحاصيل الزراعية نتيجة 

كمية المياه الهائلة.

االحتالل يفتح سدود المياه مجددًا 
ويغرق أراض زراعية شرق غزة  خان يونس/ االستقالل:

شــــرعت فرق طوارئ الشــــتاء في بلدية 
خانيونس جنوب محافظات غزة، بترميم 
الشــــوارع المتضررة من آثار المنخفض 
الجــــوي وموجــــة ميــــاه األمطــــار التي 
تساقطت على المحافظة خالل اليومين 

الماضيين.
بتســــجيل  الطــــوارئ  لجنــــة  وقامــــت 
المالحظــــات الميدانيــــة ورفعها تباعًا 
لألقســــام المختصة للعمــــل على إجراء 
الصيانــــة الطارئــــة لبعــــض الشــــوارع 

الترابية والطرقات التي تأثرت قشرتها 
اإلســــفلتية وبنيتهــــا التحتيــــة جراء 
المنخفــــض الجوي والمطــــر، باإلضافة 
إلى مواصلــــة أعمال الصيانــــة الطارئة 

لمحطات ضخ الصرف الصحي.
وتجــــري عمليــــات الترميــــم وإزالة آثار 
المنخفــــض الجوي بجهــــود ذاتية من 
البلديــــة حيث قامــــت بتوجيه عدد من 
آلياتها إلغالق الحفر في الشوارع الترابية 
التي أحدثتها السيول وذلك من خالل 
توفير كميــــات من الرمــــال وتفريغها 

في المناطــــق المنخفضة، باإلضافة إلى 
تحويل مســــارات مياه األمطار لحصرها 
فــــي مســــالك جديــــدة إلبعادهــــا عن 
ممتلــــكات ومنــــازل المواطنين للحفاظ 
علــــى أرواحهــــم وتجنيبهــــم المخاطر 

المحدقة.
ومــــن المتوقــــع أن يتم الوصــــول إلى 
كافة الشــــوارع المتضررة الرملية منها 
واإلسفلتية وصيانتها في غضون األيام 
القليلة المقبلة حســــب توفر إمكانيات 

البلدية.

الشروع بترميم الشوارع المتضررة من مياه األمطار بخانيونس
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عبد الرحمن اسامه حسن العف
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)803917822( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ رشا أحمد صالح الرباعي
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)803487792( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اسيل سامي صالح البنا
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)400767471( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ هديل رائد رمضان غبن
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)403746316( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد اياد محمد ثابت
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)804461994( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ سعدي بشير سعدي ولود
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)906726104( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ تحرير سامي منصور ضهير
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)400772406( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ احمد عيسى احمد النحال 
 عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)400056586( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ياسر جابر حرب ابومور
 عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)803257583( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

نابلس / االستقالل:
تمكن الباحث الفلسطيني عبد الحفيظ دلعب 
من تطوير ســــالالت من الدجــــاج الالحم لديها 

قدرة أعلى على تحمل اإلجهاد الحراري.
ونشر دلعب بحثه الذي جاء في سياق أطروحة 
دكتوراه ُتعتبــــر األولى على مســــتوى الخليج 
العربــــي، وحملت عنــــوان: )تحقيقــــات جزئية 
ومرفولوجية بتأثيــــر المعامالت الحرارية خالل 
مرحلة النمو الجنيني على خصائص اكتســــاب 
التحمل الحراري وتركيب العضالت في الدجاج 

الالحم(.
وهدفت األطروحة إلى تطوير السالالت الخاصة 
بإنتاج اللحوم لتصبح قادرة على تحمل اإلجهاد 
الحراري خــــالل ارتفاع درجات الحــــرارة، خاصة 
في فصل الصيــــف، وأيضًا تطوير خصائصها 
الجينيــــة للجينــــات المتعلقة بزيــــادة الكتلة 

العضلية.
وبحســــب الباحــــث، فإنه تــــم تعريض البيض 

المخصب بعمر صغير لدرجــــة حرارة 39 درجة 
سيلســــيوس، ووجدت أنها أثرت بشكل كبير، 
وزادت نسبة الفقس والكتلة العضلية، ثم جرى 
التحقق من طول األلياف العضلية، فكانت أكبر 

من الكتاكيت غير المعاملة حرارًيا.
وعمل على التأكد من مقاومتها للحرارة، فجرى 
تعريضهــــم لدرجة حــــرارة 43 سيلســــيوس، 
فكانــــت أقل تعبًا، وكانــــت حركتها أفضل من 

المجموعة غير المعاملة حراريًا.
وبالتالي –وفــــق الباحث- زاد اإلنتــــاج بدون أي 
إضافــــات علفية أو هرمونية أو كيميائية، وقلل 
من تكلفة اإلنتاج، وســــّرع من عمر التســــويق، 
بحيــــث يكون بوزن أفضل، وبزمــــن أقل، ومنتج 

مقاوم للحرارة.
ُيذكر أن دلعب حاصل على درجة البكالوريوس 
من كليــــة الزراعة والطب البيطــــري في جامعة 
النجاح الوطنية في العام 2009 وكان األول على 

دفعته.

وخالل دراســــته للبكالوريوس، شــــارك بمؤتمر 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ممثال لفلسطين 
فــــي المؤتمــــر، وكان أصغر مشــــارك في ذاك 

المؤتمر.
كما التحق ببرنامج الماجســــتير في التشــــريح 
واألنسجة البيطرية بجامعة العلوم والتكنولوجيا 

في األردن عام 2009.
ومن ثم انضم لبرنامج األبحاث االســــتراتيجية 
في المملكة العربية الســــعودية، ونشــــر ستة 

أبحاث.
ومــــن خــــالل عمله هنــــاك، حصل علــــى منحة 
حكومية كأول طالب دكتوراه ببرنامج الدكتوراه 
في التشريح واألنسجة في العام 2016 وحصل 

على تقدير امتياز في العام 2019.
وخالل دراســــته للدكتوراه، نشــــر أربعة أبحاث 
ذات عالقة بمجال علم األجنة واألنسجة، ونشر 
ورقــــة علمية خاصــــة بأطروحة الدكتــــوراه في 

المجلة البرازيلية لعلوم الدواجن.

غزة/ االستقالل:
النقابية  القـــدس  قائمة  حصدت 
المحامين  أغلـــب مقاعـــد نقابـــة 
الشـــرعيين في انتخابات دورتها 
األولى لعـــام  )2020م – 2023م( 
والتي جرت الســـبت، فـــي مدينة 

غزة.
وحصدت قائمـــة القدس النقابية 
المنبثقـــة عن االتحاد اإلســـالمي 
النقابي  اإلطـــار  النقابـــات-  فـــي 
لحركة الجهاد اإلسالمي، 7 مقاعد 
مـــن أصل 8، باإلضافـــة إلى مقعد 
الشـــرعيين،  المحاميـــن  نقيـــب 
محققـــة بذلك فوزًا أمـــام القائمة 
النقابية المســـتقلة والتي ضمت 
تجمعا ألعضاء مســـتقلين، والتي 
حصلت بدورها علـــى مقعد واحد 
فقط. لتكون نسبة قائمة القدس 
النقابية %88 من أصوات الهيئة 
الناخبـــة  فيمـــا حصلـــت القائمة 

النقابية المستقلة على 12%.
النقابية  القـــدس  قائمة  وفاز من 
كل مـــن المحاميـــن الشـــرعيين، 
أيمن فايق ابو عيشـــة، فايز حسن 
النحال، رشاد حمدي زعرب، وغادة 
إبراهيم عابـــد، وآيات محمد هللو، 
وتهاني حســـن األستاذ، وايهاب 
ومصطفـــى  جنينـــة،  درويـــش 

ســـلمان أبـــو عصر، ومـــن القائمة 
النقابية المستقلة المحامي سمير 
المحامي  حصـــل  فيما  حســـنية، 
أيمن فايق أبو عيشـــة على مقعد 

نقيب المحاميين الشرعيين. 
أبو عكـــر رئيس  وقـــال ياســـين 
المحامين  بنقابة  لجنة االنتخابات 
الشـــرعيين :« تنافســـت اليـــوم 
قائمتان، قائمـــة القدس النقابية 
على  المستقلة  النقابية  والقائمة 
لعضوية  مقاعد مخصصة  ثمانية 
مجلـــس النقابة إضافـــة لعضوية 

التمثيل  نظـــام  وفـــق  النقيـــب، 
النسبي )سانت لوغي(«.

وأشـــار أبو عكر إلى أن االنتخابات 
وزارة  ممثـــل  بحضـــور  تمـــت 
العدل الفلســـطينية الشـــرعيين 
الفلســـطينيين، حيـــث تـــم فرز 
األصـــوات تالهـــا إعـــالن النتائج 
القوائـــم  ممثلـــي  بحضـــور 
اعتبارية  وشخصيات  والمرشحين 

من النقابات الفلسطينية.
وبـــدوره قال ســـاجي قديح ممثل 
العدل  بـــوزارة  النقابـــات  دائـــرة 

الفلســـطينية » إن نســـبة اإلقبال 
والمشاركة بلغت %97 من أعضاء 
الهيئـــة الناخبـــة، وأن االنتخابات 
جرت في جو ديمقراطي وبشفافية 
ونزاهـــة عاليـــة، وتمثـــل ظاهرة 
صحية وحســـنة للعمـــل النقابي 
واالنتخابـــي فـــي ظـــل األوضـــاع 
الراهنـــة«. ومن الجديـــر ذكره بأن 
هـــذه االنتخابـــات تعتبـــر األولى 
من نوعهـــا في نقابـــة المحامين 
منذ  الفلســـطينيين  الشـــرعيين 

تأسيسها عام 2017م .

غزة: »القدس النقابية« تفوز بأغلب مقاعد انتخابات نقابة المحامين الشرعيين

بيت حانون/ االستقالل:
تمكنت فرق الطوارئ في بلدية بيت حانون من منع وصول مياه 
األمطار لمنازل المواطنين في المدينة وذلك عقب فتح سلطات 
االحتالل اإلســـرائيلي ســـدود مياه األمطار باتجاه المدينة، أثر 

تساقط األمطار على مدار اليوميين الماضيين.
وأوضـــح الدكتور محمد نازك الكفارنة رئيـــس البلدية أن هذه 
ليست المرة األولى، فكل عام تقوم السلطات اإلسرائيلية خالل 
فصل الشتاء، بفتح سدودها دون سابق إنذار بهدف تصريف 
الكميات الهائلة من المياه التي تكدســـت لديها، جراء األمطار 
الغزيرة التي هطلت على المنطقة باتجاه المدينة وتغرق مئات 

الدونمات من األراضي الزراعية.
وناشـــد رئيس البلدية المؤسســـات المحلية والدولية باتخاذ 
االجراءات الالزمة لمنع ســـلطات االحتالل من فتح سدودها على 

المدينة وإغراقها األراضي الزراعية.
والجدير ذكره أن "إسرائيل" تقيم عدة سدود صغيرة على مجرى 
وادي  بيت حانون لتجميع مياه األمطار، واالستفادة منها، لكنها 
تقدم على فتح السدود حينما تتكدس بداخلها كميات كبيرة 

من المياه.

عقب فتح االحتالل السدود باتجاه المدينة
فرق الطوارئ في بلدية 
بيت حانون تنقذ منازل 

المواطنين من مياه األمطار

باحث فلسطيني يطور سالالت دجاج الحم تتحمل الحرارة

بيت الهيا/ االستقالل:
اســـتقبلت بلدية بيـــت الهيا وفدا مـــن الكونجرس الفلســـطيني االقتصادي 

العالمي، وذلك في إطار بحث القضايا المشتركة.
وضم الوفد نائب رئيس الكونغرس د.عدنان المجلي, ود.عمران جابر- وم.فريد أبو 

زعيتر، وأ.د بسام الزين، ود. ماهر جودة.
وكان في اســـتقبال الوفد رئيس البلدية أ.عز الديـــن الدحنون وأ. محمد الزين، 

وأ.بكر عمر، وأ.حسام عبد العزيز، و م.حاتم أبو حميدة.
وتناقـــش الطرفان ســـبل الوصول إلى اتفاقيات مشـــتركة بيـــن الكونجرس 
الفلســـطيني والبلدية؛ من أجل تنفيذ بعض المشـــاريع التي تحسن اقتصاد 
المدينـــة، وتضيف إليها معالم جمالية حديثة, مع عدم إهمال تراثها العريق 
وتجذره حســـا ومعنى, إضافة إلى المشـــاريع التي تبث روح األمل بالعودة إلى 
المـــدن والقرى الفلســـطينية المغتصبة؛ بهدف رفع مســـتوى الوعي الديني 

والوطني لدى فئات المجتمع كافة.
وتأتي مثل هذه الزيارات؛ إيمانًا من البلدية بدورها المتكامل تجاه المواطنين، 
وحرصها على اســـتمرار مبدأ الشـــراكة مع كافة مؤسســـات المجتمع المحلي 

والمدني.

بلدية بيت الهيا تستقبل وفدًا من 
الكونجرس الفلسطيني االقتصادي العالمي
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ســــتبقى االنتخابات المحلية الفلســــطينية حدوته تروى على مســــامع الفلسطينيين كل يوم قبل 
المنام, رغم انها ليست اقصى امال شعبنا الفلسطيني وال تلبي أدنى طموحاته, لكن شعبنا يعتبر 
ان هذه االنتخابات ربما ســــتؤدي الى نهاية االنقســــام الفلسطيني والشروع في مصالحة حقيقية 
تؤدي الى حل االزمات التي تعاني منها غزة, كأزمة رواتب الموظفين, وازمة العقوبات التي تفرضها 
الســــلطة على غزة, وأزمة تمويل الوزارات بالميزانيات التشغيلية, وغيرها من االزمات التي تعصف 
بأمال الفلسطينيين وتفاقم من معاناتهم, تصريحات عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير 
والمركزية لحركــــة »فتح« عزام األحمد والتي قال فيها  إنه »مــــن الصعب إجراء االنتخابات المحلية 
الفلســــطينية خالل هذه الفترة, كون االنتخابات اإلســــرائيلية على األبواب، ويجب التروي لمعرفة 
إلى أين تتجه إســــرائيل«, تثير القلق, وال ادري كيف يمكن رهن االنتخابات الداخلية الفلسطينية 
بانتخابــــات االحتالل الصهيوني, فهذا معناه الواضح ان الفلســــطينيين ال يملكــــون قرارهم, وان 
مواقفهــــم مرتبطة باالحتالل, وبمن يقف على رأس الحكومة الصهيونية القادمة, وهل سيســــمح 

بانتخابات في القدس ام ال .
اذا كانت االنتخابات المحلية مرتبطة بارادة االحتالل, وبمن يقف على رأس الحكومة الصهيونية, فان 
عدم اجرائها مطلقا يصبح واجبا وطنيا, فأي شيء ستفرزه هذه االنتخابات ان تمت بإرادة الصهاينة 
ال يمثل شعبنا, وال فصائله المقاومة, وعندما طرحنا اننا ال زلنا في مرحلة تحرر وطني, وال زلنا مطالبين 
باالســــتمرار في مقاومة االحتالل ومجابهة كل مخططاته العدوانيــــة, وانه ال مجال النتخابات تحت 
ســــقف اوســــلو, كنا نؤكد رفضنا ألي وصاية اسرائيلية على ارادة الفلســــطينيين واختيارهم, وان 
حق االنتخاب هو حق شــــعبنا في كل بقاع الفلســــطينيين وهو ال يعني اال الفلسطينيين فقط, وال 
يجب الســــماح لالحتالل بالتدخل في الشأن الفلســــطيني الداخلي من قريب او بعيد, لكن الحديث 
عن االنتخابات عمال على بطال, دون النظر الى تبعات ذلك, والمعيقات والعراقيل التي يمارســــها 
االحتالل هو نوع من العبث, وال ينم عن أي مســــؤولية, وينقلنا من فشــــل الى فشــــل, وهذا سيحبط 
شــــعبنا ويؤدي الى ارتباك وتباين في الشــــارع الفلســــطيني نحن في غنى عنه, فمن يتحدث عن 

انتخابات محلية عليه ان يراعي مشاعر الفلسطينيين, وال يتحدث اال عندما يكون صاحب قرار. 
الحقيقة ان هناك عوامل كثيرة داخلية وخارجية تؤثر في القرار الرســــمي الفلســــطيني, فالسلطة 
هللت لالنتخابات خالل االشــــهر الماضية, وحاولت تسويق ان حماس ترفض االنتخابات الرئاسية 
والتشريعية, وعندما وافقت حماس على اجراء االنتخابات, »وهذا موقف يخصها« وال يمثل االجماع 
الفلســــطيني, رأت جهات خارجية ان فرصة فوز رئيس الســــلطة محمود عباس وفريقه باالنتخابات 
الرئاسية والتشريعية صعبة وفق استطالعات رأي اجرتها مراكز بحثية, نصحت بعدم المضي في 
هذه االنتخابات, وظهرت فجأة معضلة االنتخابات في القدس وهل سيسمح االحتالل بها ام انه لن 
يسمح, وكأنه قبل طرح موضوع االنتخابات المحلية من قبل السلطة لم يكن معلوما لها ان »اسرائيل« 
التي استولت على القدس واعتبرتها عاصمة لها وغير خاضعة للتفاوض مطلقا, كانت ستوافق على 
االنتخابات في القدس, فاذا كنتم تعرفون فتلك مصيبة, وان كنتم ال تعرفون فالمصيبة اعظم, واذا 
كان عزام االحمد ينتظر نتائج االنتخابات االسرائيلية, فإننا نطمئنه ان أي حكومة صهيونية قادمة 

لن تسمح بإجراء أي انتخابات في القدس, ولن يجرؤ أي اسرائيلي على ذلك. 
فهل تنتهي حدوتة االنتخابات التي تروى على مســــامع شعبنا لاللهاء والتحشيد ضد االخر, ونحن 
نخوض معركة التحرر الوطني هل نلتفت الى مصالح شعبنا, ونوفق اوضاعنا ونتواقف على برنامج 
وطني موحد يعمل تحت مظلته الجميع, ال ترهنوا مواقفكم باالحتالل فهو لن يتنازل عنها قيد انملة, 

راهنوا على انفسكم وقوتكم فالحقوق ال تقدم بالمجان, انما تنتزع انتزاعا.  
  

حدوته االنتخابات 

رأي

بدايــــًة البّد من معرفة الهدف الذي كان يســــعى إليه 
الفريق سليماني والحاج أبو مهدي المهندس من خالل 
تحركاتهمــــا الميدانية ودعمهمــــا المتواصل لحركات 
المقاومة خاصة في ســــوريا والعــــراق ولبنان، لقد كان 
الهــــدف هو منع تقســــيم هــــذه البلدان، ومنــــع إقامة 
كيانات عميلة تخدم األهداف األمريكية اإلســــرائيلية 
بالمنطقة، ومن أعظم ما تم تحقيقه هو منع إقامة دولة 
العراق«، ودولة«حلب«في  برزاني«كردســــتان  مســــعود 
ســــوريا، و«كيان إرهابي على الحــــدود اللبنانية«، وهذا 
الهدف قد تــــّم بحمد الله تعالى تحقيقه، فقد تعافت 
ســــوريا والعراق ولبنان، وانقطعت األيدي اللئيمة التي 
تنــــاور بهــــا أمريكا وإســــرائيل، بل تعــــدى االنجاز إلى 
تأسيس حركات مقاومة ضخمة أبرزها الحشد الشعبي 
العراقي، ودعم وتقوية جبهــــات أخرى بحيث أصبحت 
أكثر خبرة وصالبــــة وقوة وعددًا وعتادًا، وهذا الســــبب 
الرئيس الذي جعل اإلدارة األمريكية تتخذ قرار اغتيال 

سليماني والمهندس.. 
أما بخصوص الرد اإليراني على اغتيال الفريق سليماني 
فلقد تحقق الرد األول من أول ســـاعات االغتيال، عندما 
أعلنت أمريكا بأنها وراء الحادثة، وهذا يعني أن الفريق 
ســـليماني قد أصـــاب المشـــروع الصهيو-أمريكي في 
مقتل، ولـــم يجرؤ أحد على االقتراب منـــه إال األمريكي، 
وهذا يعني أن إســـرائيل وحلفائها من دول الخليج لم 
يتجرؤوا على المســـاس بهذا الرجل ففوضوا األمريكي 
بذلك، وهذا يعني أن إســـرائيل وحلفاءها في المنطقة 
يدركـــون قوة إيران، ويهابون االقتراب منها، ومما يؤكد 
هذا المعنى والذي يعتبر انتصارا حقيقيًا وردًا حاســـمًا 
على عملية االغتيال أن نتنياهو في اجتماعه مع وزرائه 
أبلغهم بأن عملية اغتيال سليماني شأٌن إيراني أمريكي 

ال عالقة لنا به، وهو ما قاله الحلفاء في الخليج أيضًا.. 
ثم الرد الثاني كان من خــــالل تعيين قائد جديد لقوة 
القدس، حيث كلف الســــيد الخامنئي اللواء إسماعيل 
قاآنــــي خليفــــة للفريق ســــليماني، وهذا يعنــــي بأّن 
األهــــداف، والمشــــروع اإليراني مســــتمر ولن يتوقف، 
فهذا مبدأ وعقيدة راسخة لدى النظام الرسمي اإليراني، 
وهذه الرسالة كانت واضحة وجلية وضربة قوية ألمريكا 

وحلفائها.. 
أما الــــرد الثالث فقد كان صفعًة مدويًة لهدٍف أمريكي 
إســــرائيلي خليجي، وهو إحداث الشــــرخ والفجوة بين 

الشــــعبين العراقــــي واإليراني، والــــذي كاد أن يحدث 
في المظاهــــرات األخيرة في العــــراق، حيث قام عمالء 
األمريكان بحرق المقامات وقتل شخصيات واستهداف 
إعالمي للحشــــد الشــــعبي، ورفع رايات بخروج إيران من 
العــــراق، كل ذلك ذهــــب أدراج الريــــاح، حيث خرجت 
الجماهيــــر العراقيــــة الواعية الحريصة علــــى الوحدة 
لتشييع الشهداء العراقيين واإليرانيين جنبًا إلى جنب 
وكتفًا إلى كتف، وبذلك انهارت كل المخططات الرامية 

إلى زرع العداوة والفتنة بين الطرفين.. 
وأما الــــرد الرابع فكان بخروج المالييــــن من أنحاء إيران 
لــــوداع الفريق ســــليماني والحاج المهنــــدس، وخاصًة 
في مدينة األهواز ذات الغالبية الســــنية، والذي يعني 
بأن مشــــروع الحصار األمريكي منذ ســــنوات قد ذهب 
أدراج الرياح، فالشــــعب الــــذي كان ُينتظر منه الخروج 
ضــــد النظام في إيــــران ها هــــو يعلن وبــــكل قوة عن 
االستعداد للتضحية بكل شيء لالنتقام من األمريكي 
واإلســــرائيلي، ويهتف بصوت الواثق المنتقم«الموت 
ألمريــــكا.. الموت إلســــرائيل«، وهذا يعنــــي أيضًا بأن 
المشــــروع الخليجي بتأليب أهل الســــنة في إيران على 
النظــــام أيضًا قد فشــــل، َرغم دفع المالييــــن للمرتزقة 
والعمــــالء، وهذا الرد مــــن أقوى الردود على السياســــة 
األمريكية بأن هذا الحصار االقتصادي سيواجه بصمود 

ليس له مثيل.. 
الرد الخامــــس على عملية االغتيــــال كان بالزلزال الذي 
صدر عن البرلمان والحكومة العراقية بوجوب خروج دول 
التحالف وعلى رأسها أمريكا من العراق، وهذا ما أصاب 
اإلدارة األمريكيــــة في مقتل، حيث أصبح اآلن أي تواجد 
أمريكي أجنبي في العراق هدفًا لحركات المقاومة التي 
ساعد وســــاهم في تقويتها ودعمها الفريق سليماني 
والحــــاج أبو مهدي، وهذا الــــذي يجعل األمريكي يقف 
علــــى ِرجل ونــــص بانتظار أي هجوم علــــى قواته التي 
ترتعد فرائصها اآلن في كافــــة أنحاء العراق، وبالتالي 
ســــتبدأ حرب االستنزاف مع حركات المقاومة العراقية، 
والتي قطعت على نفسها عهدًا باالنتقام لقائدهم أبو 
مهدي المهندس ورفاقــــه، والتي لن تنتهي إال بخروج 

حتمي لألمريكي من العراق. 
الرد السادس هو حضور حركات المقاومة الفلسطينية 
ممثلــــة برئيــــس المكتب السياســــي لحركــــة حماس 
األستاذ إســــماعيل هنية، واألمين العام لحركة الجهاد 

اإلســــالمي الحاج زياد النخالة، حيــــث أطلق هنية لقب 
شهيد القدس على الحاج ســــليماني، وهذا يعنى بأن 
محور المقاومــــة لن ينفرط عقده المتيــــن بعد اغتيال 
ســــليماني، وبعد كل محاوالت الحصار والتشويه التي 
تتعــــرض لــــه فصائل المقاومــــة الفلســــطينية، وبعد 
محــــاوالت جذب هــــذه الحــــركات نحو تيــــارات عربية 
وإقليمية أخرى، وهذا الحضور واالســــتقبال واالجتماع 
مع قيــــادة المقاومــــة الفلســــطينية خاصة مــــع قائد 
قوة القــــدس الجديد العميد قاآني يؤكد بأن مشــــروع 
مقاومة االحتالل اإلســــرائيلي مستمر ولن يتراجع، وبأن 
فلسطين بالنســــبة إليران هي قضية مقدسة، وعقيدة 
ومبدأ، وبالتالي فإن غياب الحاج قاســــم لن يؤثر ســــلبًا 
علــــى دعم المقاومة في فلســــطين، بل صــــًرح البرلمان 
اإليراني بدعم قوة القدس ب 200مليون دوالر، وبالتالي 

فالدعم يزيد ويزيد ولن يتراجع أبدًا.. 
أما الرد الســــابع فهو الهجوم الصاروخي على قاعدة عين 
األســــد األمريكية في العراق، والــــذي يجب أن نبدأ به هو 
االتفاق اإليرانــــي بأن الهجوم يجب أال يــــؤدي إلى حرب 
مفتوحة بين الطرفيــــن، وفي ذلك مصلحة إيرانية كبرى، 
وهذا مــــا كان حيث ابتلعت أمريكا الضربة، رغم أن العالم 
بأســــره شــــاهد القاعدة األمريكية وهي تشــــتعل وألول 
مرة منذ الحــــرب العالمية الثانية، وحمد ترامب الرب على 
سالمة جنوده في القاعدة على حد زعمه وبالتالي ظهرت 
الجرأة اإليرانية الكبيرة في الرد العسكري على أعتى قوة 
عســــكرية في العالم، وبالتالي صدقت القيادة اإليرانية 
في تهديدها ووعيدها، ليخرج الشرفاء في الوطن العربي 

ويعبروا عن فخرهم واعتزازهم بهذا الهجوم المشّرف..
وبعــــد هذا كله هــــل انتهى الرد على اغتيــــال الفريق 

سليماني والحاج المهندس؟ 
يمكن القول بأّن سياســــة حياكة الســــجاد اإليرانية قد 
بدأت مــــع انتهاء الرد الصاروخي، حيث ستكشــــف لنا 
األيام المقبلة عن سياســــات الرد الغيــــر معلنة والتي 
ستنتهجها إيران والتي لن تنتهي بإذن الله إال بإخراج 
القوات األمريكية من العراق وسوريا على األقل، عندها 
ســــتدرك أمريكا الخطأ االســــتراتيجي الــــذي ارتكبته 
باغتيال الفريق الحاج قاسم ســــليماني، ورفيقه الحاج 
أبو مهــــدي المهندس، حيث ســــيتغير وجه المنطقة 
لتبــــدأ مرحلًة جديدًة نحو تحقيــــق رغبة وأمنية الفريق 

سليماني بالصالة في القدس.. 

هل الّرد اإليراني على اغتيال الفريق قاسم سليماني كاف ونهائي؟
قسام الزعانين

جمــــدت الملفــــات اإلســــرائيلية االنتخابيــــة، وتوقفت عجلــــة الصدامات 
الداخلية عن التدحــــرج، ووضعت الحرب الحزبية أوزارها وألقت بســــالحها، 
وســــحبت فتائل التفجير العديدة التي بينها، وسكت المتنافسون وصمت 
المســــتوطنون، وتوارى عــــن األنظار كثيــــرون، وغاب عن الســــمع ثرثارون، 
فال دعايــــة انتخابية وال فضائــــح أخالقية، إذ حبس اإلســــرائيليون جميعًا 
أنفاســــهم خوفًا وحذرًا، وترقبــــًا وانتظارًا، فالخطر يدهمهــــم والحدث أكبر 
منهم، والتهديد باالنتقام يشــــملهم، وما زالت الجبهة الداخلية على حالها 
هادئة تترقب، صامتًة تتحسب، وبدا اإلسرائيليون على اختالفهم متفقين 
وموحديــــن، يتابعــــون تفاصيل ما يجري فــــي العراق وطهــــران، ويراقبون 
التطورات وردود الفعل والتوقعات، واســــتراح نتنياهو من كوابيس القضاء 
وشــــبح المحاكم، وأزاح عن كاهله الملفات الداخلية اليومية، وتفرغ للقضايا 
األمنية والملفات السياسية، التي يظن أنه بها يربح وعلى ظهرها يكسب.

فور إعالن واشنطن مسؤوليتها عن اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم 
ســــليماني ونائب رئيس الحشد الشــــعبي العراقي أبي مهدي المهندس، 
قطع رئيــــس الحكومة اإلســــرائيلية بنياميــــن نتنياهو زيارتــــه إلى أثينا، 
وانسحب من االجتماع الثالثي اليوناني القبرصي اإلسرائيلي لمناقشة نفط 
شــــرق البحر المتوسط، وعاد على عجٍل خائفًا يترقب، يسابق الزمن للوصول 
إلى مبنى »الكريــــاه« ليترأس اجتماع وزارة الحرب ورئاســــة األركان، قبل أن 
يشــــتط وزير حربه الغر نفتالي بينت بالمواقف والتصريحات، ويخطئ في 

القراءة والتقدير، ويســــتغل غيابه ويتصرف من تلقاء نفســــه تصرفًا أخرق 
أحمق غير محسوٍب ينعكس سلبًا على الكيان الصهيوني.

لم تمنع قدســـية ليلة الســـبت ونهاره نتنياهو من دعـــوة مجلس وزرائه 
األمني المصغر لالجتماع، لمناقشـــة تفاصيل عملية االغتيال وتداعياتها، 
وتحديـــد سياســـاٍت ضابطٍة فـــي التعامل السياســـي واإلعالمـــي معها، 
واالتفاق على السياســـات العامـــة للرد والتدخل العســـكري في حال قام 
الحـــرس الثوري اإليرانـــي بتوجيه ضربة انتقامية ضدهـــم، خاصًة أن كل 
التصريحات اإليرانية كانت تشير إلى عزم الجيش والحرس الثوري توجيه 
ضربة عسكرية ماحقة ألهداٍف إســـرائيلية، تطال المدن الكبرى والمواقع 
العسكرية واالستراتيجية الهامة فيها، وقد بدا لنتنياهو منذ أشهٍر طويلٍة 

جدية التهديدات اإليرانية وخطورتها.
طلـــب نتنياهو مـــن وزرائه كافًة التـــزام الصمت وعـــدم التدخل في هذه 
المســـألة، وضبـــط أنفســـهم ومســـاعديهم واالمتنـــاع عـــن التعقيبات 
والتصريحـــات، واالكتفاء بالمواقف الصادرة عن مكتب رئاســـة الحكومة، 
وكان قد ادعى في أول تصريٍح له بعد عملية االغتيال أنه كان على علٍم بها، 
وأن البيت األبيض قد أطلعه على عـــزم الجيش األمريكي تصفية الجنرال 
اإليراني قاسم سليماني، ولكنه أسرع باإلعالن عن أن كيانه ال دخل له بهذه 
العملية، وأنه لم يشـــارك فيها تخطيطًا أو تنفيذًا، وعاد ليكرر تصريحاته 
نفســـها في أكثر من موقٍع ومناسبة، نافيًا أي مسؤولية لكيانه عنها خوفًا 

من قيام إيران بالرد عليها ثأرًا وانتقامًا.
لم يكن نتنياهو يتحســـب الرد اإليراني المباشر فقط، بل كان يخشى من 
قيام القوى واألحزاب والمجموعات العسكرية الموالية إليران بالرد الوكالة 
علـــى كيانه، ولعلـــه يعلم أنها جميعهـــا لديها القـــدرة والرغبة، وعندها 
الجاهزية المعنوية والمادية لتلبية الطلب اإليراني، لهذا أســـرع باالتصال 
بمصر وقطر والمبعوث األممي نيكوالي ميالدينوف وغيرهم من الوســـطاء 
الدوليين، لحض القوى الفلســـطينية ودفعها لعـــدم الرد، وتحذيرها من 
مغبـــة االنجـــرار وراء إيران، واالســـتجابة لها وتنفيذ أهدافهـــا، إذ أن الرد 
اإلســـرائيلي على أي محاولة للرد سيكون قاسيًا ومؤلمًا. حاول نتنياهو بكل 
الســـبل الممكنة النأي بنفســـه وكيانه عن هـــذه الجريمة، وحرص على أن 
يظهر نفســـه بريئًا منها وغير متورٍط فيهـــا، ولكن الحقيقة التي ال يقوى 
على إنكارها أو إخفائها، أنه كان شـــريكًا رئيســـًا فيهـــا، بل إنه المحرض 
األول عليها، فهو الذي كان يدفع مستشـــار األمن القومي الســـابق جورج 
بولتـــون على القيام بهـــذه المهمة قبل أكثر من ســـنة، وهو الذي حرض 
وزيـــر الخارجية مايك بومبيـــو للتعجيل بها، ذلك أنـــه كان يتطلع إلى أي 
عمٍل دراماتيكي من شـــأنه أن يساعده في حملته االنتخابية، وأن ينتشله 
من حمأته المأســـوية، وينقذه من المحاكمة والسجن الذي ينتظره، ولهذا 
مارس المزيد من الضغوط على اإلدارة األمريكية بشـــخص وزير خارجيتها، 
واســـتعان بالســـفير األمريكي في تل أبيب دافيد فريدمان، وهو الجندي 

الصهيوني المســـتوطن المنحاز كليًا للكيان ليقنع رئيس دبلوماســـيته 
بسرعة التنفيذ قبل فوات األوان.

أما وســـائل اإلعالم اإلســـرائيلية التي باركت العمليـــة األمريكية ورأت أن 
التخلص منه يخدمهم ويســـاهم في حفظ أمنهم، وأنهم سيكونون في 
الســـنوات القادمة في مأمٍن من األخطار التي كان يخطط لها، فقد اكتفت 
بنقل الصورة من الميدان، وتغطية التصريحات والتهديدات، وركزت على 
شـــخصية الجنرال قاسم سليماني، وســـلطت الضوء على ما قام به لجهة 
تســـليح القوى واألحزاب الفلسطينية واللبنانية المناوئة للكيان، وأظهرت 
أنـــه الرجل الذي أحـــاط كيانهم بطوٍق محكـــٍم من الصواريخ البالســـتية 
المتعددة المديات والمختلفة في القوة والدقة، وأنه ســـاهم في اإلشراف 
علـــى الحروب األخيـــرة التي خاضتها هـــذه القوى ضد جيـــش كيانهم، 

ومكنتهم من الصمود أمامه، بل وإلحاق أكبر الضرر المادي والمعنوي به.
أما الجمهور اإلســـرائيلي فقد أبدى تخوفه مما عرف، وانتابه قلق شـــديٌد 
مما علم، وأصابه الجزع الشـــديد مما رأى وشـــاهد، فقد أدرك أنه في خطر، 
وأن وهم القوة التي كانوا يعيشـــون فيها قد تبدد، وأسطورة النصر التي 
اصطنعوها قد ســـقطت، وأن قـــوى المقاومة باتت قوية وقـــادرة، وأنها ال 
تخشـــى كيانهم وال تخاف من جيشـــهم، وأنها مستقلة القرار حرة الرأي، 
صادقة الوعد تنفذ وعيدها وتفي بوعدهـــا، وال تهاب عدوها، وأنها قادرة 

على كسر هيبته وتلطيخ سمعته وتمريغ أنفه في التراب.

د. مصطفى يوسف اللداويالخطاب السياسي اإلسرائيلي إثر اغتيال سليماني
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الخرطوم/ االستقالل:
تجـــددت أزمـــة القمـــح في الســـودان، حيـــث يتناقص 
مخزون هذه الســـلعة الحيوية، في الوقت الذي يلجأ فيه 
السودانيون إلى شراء كميات كبيرة من الدقيق لتخزينه، 
متوقعيـــن بأن يدخل رغيف الفقراء في بورصة الســـوق 

السوداء.
مديرة المخزون االســـتراتيجي، إنعام هاشـــم، أكدت في 
تصريحـــات إعالمية محليـــة أن المخزون االســـتراتيجي 
لســـلعة القمح، يكفي ألسابيع، وتحديدًا حتى 25 يناير/ 
كانون الثاني الحالي. لكنها رأت أنه ال توجد مشـــكلة في 
دقيـــق الخبز بالوقـــت الحالـــي، وأن وزارة المالية ملتزمة 

بتسليم جميع حصص الدقيق للعاصمة والواليات.

واعتبر مراقبون، أن توافر الســـلع االستراتيجية في البالد 
غير مطمئن. وأرجعوا نقصها إلى قلة النقد األجنبي وعدم 
وجود استراتيجية حكومية واضحة في ما يتعلق بتأمين 

حاجيات الناس.
 وقالوا إن الســـلع االستراتيجية ال تتحمل المغامرات، ألن 
إجراءات االستيراد معقدة وإذا لم توفر الحكومة احتياطيًا 
على مدى ثالثة شـــهور فستكون ردة الفعل سلبية على 

المواطن.
 وشدد بعضهم على أن اســـتيراد السلع أصبح عبئا على 
ميزانية الدولة التي تتحمل معظم القيمة المدفوعة من 
عملية االستيراد، خاصة أن القمح يستحوذ على النصيب 

األكبر من قيمة مخصصات الدعم.

السودانيون قلقون: نقص
 الدقيق يهدد رغيف الفقراء

غزة/ االستقالل:
أوقفت بلدية غزة بئري مياه يغذيان حي الشيخ رضوان عن 
العمل، نظًرا لملوحتهما وحفاًظـــا على الخزان الجوفي من 

امتداد نسبة الملوحة باتجاه شرق المدينة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها البلدية لتحســـين 

نوعية المياه التي تضخ لبيوت المواطنين.
وذكرت البلدية في بيان صحفي، أنه تم إيقاف بئري الشيخ 
رضـــوان رقم 8 ورقم 14، نظًرا الرتفاع نســـبة الملوحة في 
المياه المســـتخرجة من البئرين، واللذيـــن يغذيان بلوك 
66 وجزءًا من بلـــوك 65 في الحي، وجزءًا من منطقة النصر 
الشـــرقي، والذي يحد مستشفى الرنتيسي شرًقا، وكذلك 

المنطقة الواقعة أسفل بئر الشيخ رضوان. 

وأوضحت أنه تم أيًضا تقليل إنتاج بئر كمال ناصر المغذي 
لتلـــك المناطـــق لمنع ازدياد نســـبة الملوحة فـــي المياه 
المستخرجة منه، وتم تغذية تلك المناطق التي تغذيها 

تلك اآلبار بمياه أقل ملوحة من مناطق قريبة من المكان.
وأهابت بســـكان تلك المناطق بضرورة ترشيد استهالك 
المياه وعدم اإلسراف في استعمالها، ومراعاة جدول توزيع 
المياه وأوقات وصول المياه لبيوتهم، حفاًظا على استمرار 

ضخ المياه لبيوتهم بكميات كافية.
ودعـــت البلدية المواطنين في كافة مناطق المدينة لوضع 
خزانـــات مياه أرضية تكفي لحاجة منازلهم خاصة في ظل 
الظروف الحالية التي تشهد انقطاًعا في التيار الكهربائي 

لساعات طويلة.   

بيت لحم / االستقالل:
أكدت شـــركة كهرباء القـــدس أنها 
تبـــذل جهوًدا كبيـــرة ومتواصلة من 
أجل إنهاء االنقطاعات المتكررة للتيار 

الكهربائي عن مناطق امتيازها.
وأرجعــــت الشــــركة في بيــــان تلك 
االنقطاعــــات إلى إجــــراءات وتحكم 
الشركة القطرية اإلسرائيلية بالتيار 
الكهربائي، وأن السبب في األزمة هو 

إسرائيلي بحت.
وتفاقمت أزمة تكــــرار انقطاع التيار 
الكهربائــــي التــــي تعيشــــها مدن 
وأبرزها  المحتلــــة،  الغربيــــة  الضفة 
المدن التي تقع ضمن امتياز شركة 
كهرباء القدس خالل األيام الماضية 
بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

وقام عشــــرات الشبان بإغالق مكتب 
فرع شــــركة كهرباء القــــدس ببيت 
ساحور بالسالسل الحديدية، تعبيرا 
عن غضبهم من استمرار االنقطاعات 
المتكــــررة التي تشــــهدها محافظة 

بيت لحم منذ أيام.
كما تظاهر عشــــرات المواطنين أمام 
بلدية بيت جاال للتعبير عن الغضب 
بســــبب تكرار انقطاع الكهرباء، ورفع 
ويافطــــات  شــــعارات  المشــــاركون 
تطالب الشــــركة بالعمل على وقف 

االنقطاعات المتكررة.
وبينت "كهربــــاء القدس" في بيانها 

الــــذي صدر عقب اجتمــــاع طارئ مع 
رؤساء البلديات بمحافظة بيت لحم، 
أن نقاط الربط التي تغذي بيت لحم 
تبلغ قدرتها 120 ميغــــاواط، وهذه 
الخطوط قادرة على توفير احتياجات 
المحافظة، بل إنهــــا تفيض بمقدار 

20 ميغاواط.
لكن مــــا تــــزوده الشــــركة القطرية 
للمحافظــــة حاليــــا هو بمعــــدل 70 
ميغــــاواط، أي بنقــــص حوالــــي 30 
القطرية  قــــرار  نتيجــــة  ميغــــاواط، 
تخفيض التيار، وهو ما ادى لحدوث 
أزمة، خصوصا في فصل الشتاء حيث 

يزداد استخدام الكهرباء.
للقطريــــة  تدفــــع  أنهــــا  واكــــدت 
اإلســــرائيلية يوميا ثمن 120 ميغا، 
حيث من المفترض أن تقوم القطرية 
اإلسرائيلية بتزويد "كهرباء القدس" 
بالتيار من خالل نقاط الربط التابعة 
للشركة التي اســــتطاعت بناء نقاط 
عمرها عشرات السنين وآخرها نقطة 
ربط حوســــان التي تــــم بناؤها عام 

.2013
وأوضحت أن محوالت الشــــركة قادرة 
على اســــتيعاب 120 ميغــــاواط، وال 
يوجد أي مبــــرر فنــــي أو مالي يدعو 

لتخفيــــض القــــدرة، خصوصــــا بعد 
اقتراب انتهاء أزمة الديون بالتعاون 

مع الحكومة الفلسطينية.
لكن القطرية اإلســــرائيلية ال تلتزم 
باالتفــــاق فــــي األيام األخيــــرة، وتم 
إيقاف خطوط مزودة لبيت لحم منذ 

بداية األزمة الحالية.
واوضحــــت أنه ونتيجــــة لتقليصات 
القطريــــة اإلســــرائيلية، تــــم وقف 
إيصال التيــــار الكهربائي إلى ثالثة 
مصــــادر )نقــــاط ربط فلســــطينية(، 
بدعــــوى وجــــود أعطال فنيــــة لدى 

الشركة  القطرية.

»كهرباء القدس«: الشركة اإلسرائيلية خفضت التيار بال مبرر فني أو مالي

غزة/ االستقالل:
كشفت وزارة التنمية االجتماعية، يوم أمس، حقيقة إصدار بيان أو إرسال رسائل، بشأن 

كشف ملحق لمنحة 100دوالر القطرية لألسر الفقيرة.
وقالت الوزارة في تصريح مقتضب »لم نصدر أي بيان، ولم نرســـل رســـائل للمواطنين، 

بخصوص ما يتداول عن كشف ملحق من المنحة القطرية 100 دوالر«.
وبـــدأت اللجنة القطرية إلعادة إعمار القطاع، أواخر الشـــهر الماضي، عملية توزيع منحة 
المســـاعدات النقدية المقدمة من دولة قطر لـ )75 ألف أســـرة( من األســـر المســـتورة 
والمتعففة في قطاع غزة، بواقع )100دوالر( لكل أسرة، ضمن منحة أمير دولة قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني إلغاثة سكان القطاع.

»التنمية« بغزة توضح حقيقة إصدار 
بيان بشأن »ملحق« لمنحة 100 دوالر

غزة/ االستقالل:
قالت وزارة االقتصاد الوطني في قطاع غزة إنه ال وجود ألزمة غاز كما ُيروج البعض، وســـتتم 
محاســـبة المحتكرين وفـــق المقتضى القانوني. وذكر المتحدث باســـم الوزارة عبد الفتاح 
موســـى في تصريح صحفـــي، أن كافة محطات التعبئة يوجد بها غـــاز، وجرى البيع بنفس 
السعر الُمعلن. وأضاف »طواقم الوزارة اطلعت على عمل المحطات وتتابع حركة السوق بدقة، 
وستحاسب كل من يبيع بأغلى من مبلغ 54 شيقل، للمستهلك كما حددت هيئة البترول«.

ونوه إلى أنهم على اســـتعداد تمام للتعامل مع أي شكوى يتقدم بها المواطنون حول 
محطة تتدعي عدم وجود غاز لديها أو تبيع بسعر مرتفع بهدف االحتكار.

وطالب األهالي بعدم االنجرار وراء الشائعات بشأن سلعة الغاز، والتعبئة وفق حاجتهم 
فقط، وليس بكميات كبيرة، مؤكدًا أنهم بالمرصاد لكل من يتجرأ على مخالفة القانون.

االقتصاد بغزة: ال يوجد أزمة 
غاز وسنحاسب المحتكرين

واشنطن/ االستقالل:
تراجـــع النفـــط دون 65 دوالرا للبرميـــل، 
الجمعة، متكبدا أول خســـارة أسبوعية منذ 
أواخـــر نوفمبر، مما محا عالوة المخاطر التي 
ُأضيفت لألســـعار هذا األسبوع منذ مقتل 
قاســـم ســـليماني في الوقت الـــذي يركز 
فيه المســـتثمرون على ارتفـــاع مخزونات 
الواليات المتحدة ومؤشرات أخرى على وفرة 

اإلمدادات.
لكن األسواق ما زالت تراقب المخاطر األطول 
أجال للصراع، وتلقت األســـعار الدعم لفترة 
وجيـــزة اليوم بفضـــل عقوبـــات أميركية 
جديـــدة علـــى إيـــران ردا علـــى هجومها 
الصاروخـــي على قوات أميركية في العراق 

هذا األسبوع.

وانخفض خام القيـــاس العالمي برنت 39 
سنتا ليتحدد ســـعر التسوية عند 64.98 
دوالر للبرميل، وهبط خام غرب تكســـاس 
الوســـيط األميركي 52 ســـنتا ليغلق عند 

59.04 دوالرًا.
وفي األســـبوع، تكبد برنت خســـارة بنسبة 
5.3 % وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 
6.4 %، والخامان القياسيان أقل حاليا من 
المستويات التي ســـجالها قبل أن تقتل 
هجمـــة بطائرة مســـيرة أميركيـــة القائد 
العســـكري اإليراني قاسم ســـليماني في 

الثالث من يناير.
وردت إيـــران على الضربـــة األميركية في 
الثامن مـــن يناير بهجـــوم صاروخي على 
قاعدتين جويتين عراقيتين تستضيفان 

قوات أميركية لم يســـفر عن أي خســـائر 
بشـــرية، لكن قائدا بالحرس الثوري قال إن 

إيران ستنفذ "انتقاما أشد" قريبا.
لكن ليـــس هنـــاك أي تعطل فـــي إنتاج 
الشرق األوســـط نتيجة لتنامي التوترات، 
وأفادت مؤشرات أخرى هذا األسبوع بوفرة 

اإلمدادات.
وأظهرت بيانات حكوميـــة أميركية اليوم 
تباطؤ نمو الوظائف بأكثر من المتوقع في 

ديسمبر.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية، إن 
مخزونات الخام في الواليات المتحدة زادت 
على غيـــر المتوقع األســـبوع الماضي وإن 
مخزونات البنزين ارتفعـــت بأكبر قدر في 

أسبوع على مدى 4 سنوات.

بلديــة غــزة توقــف بئريــن 
عــن العمــل لملوحتهمــا

واشنطن/ االستقالل:
توقع المســـتثمر البريطاني األمريكي والخبير المالي »ميتش فييرستين« موعد انهيار هيمنة 

عملة الدوالر األمريكي على الساحة االقتصادية الدولية.
ونقل موقع قناة »روســـيا اليوم« عن »فييرستين« قوله، إنه من المتوقع أن يشهد العقد المقبل 
انهيار هيمنة الدوالر على الســـاحة الدولية، مضيفا أن العقد التالي سيشـــهد تحوال جذريا في 
تعامالت النقود الورقية، وأن العملة الورقية ستخســـر بريقها، مؤكدًا أن قيمة الدوالر األمريكي 

»مبالغ فيها«. 
وشـــرعت دول عديدة مؤخرا في تخفيف اعتمادها على الـــدوالر، وذلك للحد من هيمنة العملة 

األمريكية.
وتعمل روســـيا على تقليص حصة الدوالر في احتياطاتهـــا الدولية، مقابل زيادة اليورو واليوان 
الصيني، وبلغت حصة الدوالر من إجمالي االحتياطيات الروسية في الربع الثاني من العام الماضي 

24.2%، أما اليورو فبلغت حصته 30.6%، فيما تبلغ حصة اليوان %13.2.

النفط يتراجع دون 65 دوالرًا للبرميل مستثمر أمريكي يتوقع 
موعد انهيار هيمنة الدوالر
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طهران/ االستقالل:
أعلن الرئيــــس األوكراني فالديمير 
اعتذاًرا  أن بالده تنتظر  زيلينسكي 
رســــمًيا مــــن إيــــران وعبــــر قنوات 
عــــن  وتعويضــــات  دبلوماســــية 
إسقاط الطائرة األوكرانية التي راح 

ضحيتها 176 شخصا.
وقال زيلينســــكي على "تيليغرام"، 
بعــــد اعتــــراف طهــــران بإســــقاط 
الطائــــرة األوكرانيــــة بشــــكل غير 
متعمــــد: لم يكن جيدا، لكن ظهرت 
الحقيقــــة. إيران اعترفــــت بذنبها، 
بأنها أســــقطت الطائرة األوكرانية، 
حتــــى قبل انتهــــاء أعمــــال اللجنة 

الدولية للتحقيق".
وأكــــد أن بــــالده تنتظر مــــن إيران 
"ضمانــــات الســــتعدادها الكامــــل 
ومقاضــــاة  صريــــح،  لتحقيــــق 
القتلى  جثث  وإعادة  المســــؤولين، 
ودفع تعويضات، واعتذارا رســــميا 

عبر قنوات دبلوماسية".
زيلينســــكي  تصريحــــات  وتأتــــي 
هذه بعــــد إعالن إيــــران أن الطائرة 

ُأســــقطت في إيران عن  األوكرانية 
طريق الخطأ.

مــــن  الــــركاب  طائــــرة  وتحطمــــت 
 "800-Boeing 737" طــــراز 
التابعة لشــــركة "الخطــــوط الجوية 
يــــوم 8 يناير  األوكرانيــــة"، فجــــر 
الجــــاري، خالل تنفيذهــــا رحلة من 
طهران إلــــى العاصمــــة األوكرانية 

كييف عقب إقالعهــــا بدقائق، في 
كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

قال الجيــــش اإليراني في بيان تلي 
في التلفزيون الرســــمي يوم أمس، 
إن الطائرة األوكرانية التي تحطمت 
في إيران األســــبوع الماضي حلقت 
قرب موقع عســــكري حســــاس تابع 
للحــــرس الثــــوري وُأســــقطت دون 

قصد، نتيجة خطأ بشري.
وقــــال البيــــان إنــــه ســــتتم إحالة 
إلــــى اإلدارة  المســــؤولة  األطــــراف 
وســــتتم  الجيش  داخل  القضائية 
محاســــبتها. ولقــــي كل مــــن كانوا 
على متــــن الطائــــرة وعددهم 176 
شخصا حتفهم، وقدم بيان الجيش 

اإليراني تعازيه ألسر الضحايا.

أوكرانيا تطالب إيران باعتذار رسمي ودفع تعويضات

مسقط / االستقالل:
تعهد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق يوم أمس، بعد تعيينه خلفا البن 
عمه الراحل قابوس بن ســـعيد الذي توفي الجمعة، بمواصلة سياســـة بالده 

الخارجية القائمة على »عدم التدخل« التي انتهجها سلفه.
وقال السلطان الجديد في أول تصريحات له بعد تنصيبه سلطانا حسبما نقلت 
»فرانس برس«: »ســـوف نرتســـم خط الســـلطان الراحل مؤكدين على الثوابت 
وسياســـة بالدنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين األمم والشعوب 
وحســـن الجوار وعدم التدخل في الشـــؤون الخارجية لغيرنا واحترام ســـيادة 
الدول«. وأعلن التلفزيون العماني الرســـمي، يـــوم أمس، عن تنصيب هيثم بن 
طارق آل سعيد سلطانًا جديدًا لسلطنة عمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد. كما 

كشف مجلس الدفاع العماني عن تفاصيل اختيار السلطان الجديد.

تونس/ االستقالل:
رفض البرلمان التونسي، منح الثقة للحكومة التي 
قدمها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في 
خطوة ستعطي الرئيس قيس سعيد دورا محوريا 

في تعيين مرشح جديد خالل أيام.
وفشل رئيس الحكومة المكلف في تمرير حكومة 
كفاءات خالية من مشـــاركة األحزاب، بعد أسابيع 
من المشـــاورات، إذ صوت 134 نائبا ضد الحكومة، 
في حين صوت 72 لصالحها، وتحفظ ثالثة نواب.

وقال رئيس البرلمان راشـــد الغنوشـــي إثر انتهاء 
عملية التصويت إن »حكومة الجملي لم تحظ بثقة 
البرلمان، وهـــو ما يعني إســـقاطها«، وحضر 200 
نائب جلســـة التصويت علـــى الحكومة من أصل 

217، وتحتاج الحكومة لنيـــل ثقة البرلمان أغلبية 
109 أصوات.

ويقر الدســـتور التونســـي أنه في حال عدم نيل 
الحكومة التي يكلف بتشكيلها الحزب الفائز في 
االنتخابات التشريعية ثقة البرلمان يتولى رئيس 
البالد تعيين شخصية مستقلة يكلفها بتشكيل 

حكومة جديدة.
وكلف الرئيس التونســـي قيس سعيد منتصف 
نوفمبر/تشـــرين الثاني الماضـــي الحبيب الجملي 
بتشـــكيل الحكومة، بعـــد طرح اســـمه من جانب 
حركـــة النهضة التي تصدرت نتائـــج االنتخابات 

التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين األول الماضي.
وخالل عرض برنامجه وتشكيلة حكومته في جلسة 

البرلمـــان العامة المخصصـــة للتصويت على منح 
الثقـــة قال الجملي إنه يعـــرض على مجلس نواب 
الشـــعب )البرلمان( حكومة كفاءات مســـتقلة عن 
كل األحزاب، وليســـت حكومة مرتهنة ألي جهة إال 
لخدمة تونس وإخراجها مـــن أزمتها االقتصادية 
واالجتماعيـــة، في وقـــت يواجه فيـــه التصويت 

لصالحها مصيرا غامضا.
ودعـــا الجملي نـــواب البرلمان إلـــى االلتفاف حول 
حكومته فـــي هذا المنعرج الحاســـم مـــن تاريخ 
تونس، موضحا أن بالده تعيش اليوم أزمات عديدة 
ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتهددها مخاطر 
إقليميـــة حقيقية، وهي في أمّس الحاجة لحكومة 

تتولى مواجهة كل هذه التحديات.

حكومة الحبيب الجملي تفشل في نيل ثقة البرلمان التونسي سلطان عمان الجديد يتعهد بأول خطاب 
له بمواصلة سياسة »عدم التدخل«

واشنطن/ االستقالل:
اتهمت وزارة الدفاع األميركية البحرية الروسية ، 
بالتصرف »بشكل عدائي« في بحر العرب بعد أن 
كادت إحدى ســـفنها تتصادم مع سفينة حربية 

أميركية.
وقال األســـطول الخامس األميركـــي -ومقره في 
البحرين- في بيان له، إن ســـفينة تابعة للقوات 
البحرية الروسية »اقتربت بشدة« من مدمرة تابعة 

للبحرية األميركية في شمال بحر العرب .
وذكر األســـطول الخامـــس أن المدمرة األميركية 
»يـــو أس أس فراغوت« أطلقت خمســـة أصوات 
تحذيرية وطلبت من الســـفينة الروســـية تغيير 

مسارها.
وأضاف البيان أن »الســـفينة الروســـية رفضت 
في بادئ األمر لكنها غيرت مســـارها في نهاية 

المطاف«.
وأوضح األســـطول -الذي نشـــر تســـجيال مصورا 
للحادثة- أنه »على الرغم من أن السفينة الروسية 
قررت التحرك فإن التأخر بادئ األمر في االمتثال 
للقوانين الدولية أثناء اقترابها بشكل عدائي زاد 

خطر وقوع تصادم«.
وختم البيان بأن »األســـطول الحربـــي األميركي 
يواصـــل توخي اليقظة، وهو مـــدرب على العمل 
بشـــكل مهني، إننا مستمرون في تشجيع سفن 
كل الـــدول على العمـــل بالتوافق مـــع القوانين 
والمعايير والقواعد المعترف بها دوليا للمالحة«. 
ولم تصـــدر وزارة الدفاع الروســـية على الفور أي 

تعليق على هذا الحادث.
ونقلت شبكة »سي أن أن« عن اثنين من مسؤولي 
الدفـــاع قولهما إن الســـفينة الروســـية اقتربت 
لمســـافة تصل إلى 180 قدما )نحو 55 مترا( من 
الســـفينة األميركية، وأضافا أنهـــا كانت تعمل 
المراقبة وجمع المعلومات االســـتخباراتية،  على 

وتحمل اسم »إيفان خورز«.
البحرية  اتهمـــت  الماضي  يونيو/حزيـــران  وفي 
بااللتفاف  األميركية ســـفينة حربيـــة روســـية 
بطريقـــة غيـــر آمنة مـــن خـــالل الوصـــول إلى 
مســـافة 100 قدم من الســـفينة »يـــو أس أس 
تشانســـلورزفيل«، مما أجبر السفينة األميركية 

على القيام بمناورة طارئة لتجنب االصطدام.

نيويورك /االستقالل:
ارتفع عدد الدول التي فقدت حقها بالتصويت 
باألمم المتحدة نتيجة عدم سداد مستحقاتها 
الماليــــة للمنظمة إلــــى 11 دولة بينهــــا لبنان 

واليمن والصومال.
وتعدد رســــالة من األمين العام لألمم المتحدة، 
أنطونيــــو غوتيريــــس، إلــــى رئيــــس الجمعية 
العامة لألمم المتحدة بتاريخ الســــابع من كانون 
الثاني/يناير، 11 دولة عضوا متأخرة عن ســــداد 
اشتراكاتها بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق 

األمم المتحدة.
وبحســــب رســــالة األميــــن العام فالــــدول التي 
فقــــدت حقها بالتصويت بســــبب عدم ســــداد 
المســــتحقات هي جمهورية أفريقيا الوسطى، 
جزر القمر، غامبيا، لبنان، ليســــوتو، ســــان تومي 
وبرينسيبي، الصومال، سورينام، تونغا، فنزويال 

واليمن.
تتواصل المباحثــــات بين األمم المتحدة ولبنان 

بشــــأن ســــحب حقه في التصويــــت بالجمعية 
العامة والمؤسســــات األخرى بســــبب عدم دفع 

المستحقات المالية للمنظمة.
وقال مصدر من األمم المتحدة، إن »لبنان يحاول 
تعديــــل الوضع، وقام مؤخرا بدفع مســــتحقاته 
الماليــــة لعدد مــــن المؤسســــات التابعة لألمم 
المتحدة، ولكنه متأخر بتسديد جزء آخر«، وتابع 
أن »ذلك التأخير يعود بشــــكل جزئي لتحديات 
في النظام المصرفي اللبناني بســــبب األوضاع 
المحلية. ونتوقع أن يتم تدارك األمر خالل فترة 

وجيزة«.
وتنــــص أحاكــــم المــــادة 19 من ميثــــاق األمم 
المتحدة على أنه »ال يكون لعضو األمم المتحدة 
الذي يتأخر عن تســــديد اشتراكاته المالية في 
الهيئة حــــق التصويت في الجمعية العامة، إذا 
كان المتأخر عليه مســــاويا لقيمة االشــــتراكات 
المســــتحقة عليــــه فــــي الســــنتين الكاملتين 

السابقتين أو زائدا عنها«.

توتر في بحر العرب بين سفينتين 
حربيتين أميركية وروسية

لبنان واليمن يفقدان الحق 
بالتصويت في األمم المتحدة

بكين/االستقالل:
ذكرت لجنة صحية محلية في الصين، يوم أمس، أن مريضًا عمره )61 عامًا( فارق الحياة 

متأثرًا بإصابته بمرض غامض تفّشى في مدينة ووهان.
ويثير تفشـــي فيروس غامض مخاوف متنامية، في الوقت الذي يســـتعد فيه مئات 
الماليين في البالد للسفر، خالل عطلة السنة الصينية الجديدة، في وقت الحق الشهر 

الحالي.
وتوصلـــت مجموعة من العلماء الذين قاموا بتحليل التسلســـل الجيني للفيروس إلى 
نتيجة أولية، مفادها أنه قد يكون نوعًا جديدًا من فيروس »كورونا« )الفيروس التاجي(، 
بحســـب ما أورده تلفزيون الصين المركزي »سي ســـي تي في«، حسبما ذكرت »وكالة 

األنباء األلمانية«.
وذكـــرت اللجنـــة الصحية في ووهـــان أنه جرى تشـــخيص إجمالـــي 41 حالة إصابة 
بالفيروس الغامض، ال يزال سبعة منهم في حالة حرجة، وخرج اثنان من المستشفى. 

ولم ترد تقارير بحدوث إصابات جديدة على مدار األسبوع الماضي.
وقالـــت »منظمة الصحة العالمية« إن معظم المصابيـــن من العمال أو المترددين على 

إحدى األسواق في ووهان حيث تباع األسماك والحيوانات البرية.
وقالـــت اللجنة إنه لـــم يتضح بعد ما إذا كان المرض ينتقل بين البشـــر، حيث لم يتم 
تشخيص أي حاالت عدوى بين نحو 700 شخص حدث اتصال بينهم وبين مصابين.

ُيشـــار إلى أن فيروس كورونا يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من األمراض 
التي تتراوح بين نزالت البرد الشـــائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتالزمة 

التنفسية الحادة )سارس(، ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرس(.

أول حالة وفاة بـ »الفيروس 
الغامض« في الصين
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غزة/االستقالل:
تأهلـــت أنديـــة خدمات رفـــح والصداقة وبيت حانـــون الرياضي 
واألهلي إلى دور الــــ 16 من كأس غزة، بعد فوزها تواليًا على بيت 

حانون األهلي والزيتون والتفاح وخدمات النصيرات.
وجاء تأهل حامل اللقب خدمات رفح للدور المقبل بفوزه على بيت 
حانون األهلي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد 
الدرة وسط القطاع.  وبهذا الفوز ينتظر المارد الرفحاوي بدور ال16 

المتأهل من لقاء اتحاد الشجاعية وشباب معن.
سجل الهدفين يسار الصباحين في الدقيقتين 14 و89.

وصعد فريق بيت حانون الرياضي لدور 16 بفوزه على التفاح بأربعة 
أهداف لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب ببت حانون شمال 

القطاع.
وينتظر الحوانين المتأهل من لقاء نماء واالستقالل.

ســـجل لبيت حانـــون الرياضي بهاء الدعالســـة فـــي الدقيقة19 
والمعتز بالله القططي في الدقيقة53 و محمد الجرمي في الدقيقة 
9٠، ومحمد سلمان في الدقيقة9٢، فيما سجل هدف التفاح فادي 

عوض الله في الدقيقة75.
فيما حســـمت ركالت الترجيح بطاقة الصعود لمصلحة أهلي غزة 

متذيـــل الدوري الممتاز بالفوز على متصدر الدرجة األولى خدمات 
النصيرات ، بعد نهاية اللقاء بالتعادل االيجابي بهدف لكل فريق، 

في اللقاء الذي أقيم على إستاد خانيونس جنوب القطاع.
وســـيواجه األهلي في الدور المقبل المتأهل من لقاء شـــباب رفح 

واليرموك.
وتقـــدم األهلـــي عن طريق محمـــد صالح في الدقيقـــة56 و نجح 

النصيرات التعادل عن طريق محمد صقر في الدقيقة83.
وفي ركالت الجزاء الترجيحية سجل لألهلي ) محمد صالح، ومجد أبو 

العمرين، وأحمد مهنا، وإبراهيم الترامسي، ومحمد شبير(.
فيما ســـجل للنصيرات ) زياد التلمس، وأحمد أبو يوســـف، وكرم 

الحلو، وأحمد مهدي(، و أهدر طارق الهور الركلة الخامسة.
وعلى ملعب فلسطين بغزة، سحق فريق الصداقة نظيره الزيتون 
بالفوز عليه بنتيجـــة 1-6، ليواجه في الجولة المقبلة المتأهل من 

لقاء خدمات المغازي والمجمع اإلسالمي.
سجل السداســـية محمود ســـلمي هدفين بالدقيقتين 14 و35 
وعاهد أبـــو مراحيل هدفين فـــي الدقائـــق54 و56 ، وصائب أبو 
حشـــيش هدفًا في الدقيقة٢4 ومحمد الديـــري في الدقيقة83، 

وسجل للزيتون محمد الحمامي في الدقيقة 1.

تأهل خدمات رفح وأهلي غزة والصداقة والحوانين لدور الـ16

جدة/االستقالل
يحتضـــن ملعب الجوهرة المشـــعة الواقع في 
مدينة جدة مســـاء اليوم األحد مباراة من العيار 
الثقيل ، عندما يلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو 
مدريد في نهائي كأس الســـوبر اإلسباني لكرة 

القدم.
ويســـعى نادي ريال مدريد للفـــوز بهذا اللقب 
وتقليـــص الفجوة مع برشـــلونة من حيث عدد 
األلقاب ، في حين يبحث فريق المدرب دييجو 
ســـيميوني عن الثأر من النـــادي الملكي بعد 

النهائيات العديدة التي خسرها أمامه.
وفيمـــا يلي أبرز األرقام واالحصائيات عن مباراة 

ديربي مدريد:-
هذا الديربي يحمـــل الرقم ٢٢3 بين الفريقين 
في جميع المســـابقات ، وقد تمكن ريال مدريد 
من الفوز بنسبة 51 % من مبارياته التنافسية 
ضـــد أتلتيكـــو مدريـــد بمعـــدل 11٠ مبـــاراة 

بالمجموع.
نهائي كأس الســـوبر اإلســـباني يقـــام للمرة 

الثانية فـــي تاريخه خارج األراضي اإلســـبانية 
بنظام مباراة واحدة ، بعد المواجهة التي جمعت 
بين برشـــلونة وإشـــبيلية في العـــام الماضي 

بمدينة طنجة.
و تعتبر هذه المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو 
مدريد هـــي الثانية بيـــن الفريقين في كأس 
السوبر اإلسباني ، بعد اللقاء الذي جمع بينهما 
فـــي عـــام ٢٠14 وانتهى بفـــوز األتلتي )٢-1( 

بمجموع المباراتين.
و خـــرج زين الديـــن زيدان مدرب ريـــال مدريد 
منتصرًا في جميع المباريات النهائية الحاسمة 
التي خاضهـــا حتى اآلن مع الفريـــق الملكي ، 
وذلـــك منذ وصوله في شـــهر ينايـــر / كانون 

الثاني ٢٠16.
و لم يخســـر ريال مدريد ســـوى فوز واحد فقط 
فـــي مبارياته الســـت األخيـــرة أمـــام أتلتيكو 
مدريد في جميع المســـابقات )3-1( في فبراير 
/ شباط ٢٠17 ، فيما خسر مرة وتعادل في أربع 

مناسبات.

و لم يفز أتلتيكو مدريـــد على ريال مدريد في 
آخر أربع نهائيات في جميع المســـابقات ، بما 
في ذلك نهائيان في دوري أبطال أوروبا ، ومباراة 
نهائيـــة في كأس الســـوبر األوروبـــي وكأس 

إسبانيا.
و حصد ريال مدريد لقب كأس السوبر اإلسباني 
عـــام ٢٠17 عندما فاز على برشـــلونة 5-1 في 
مجموع المباراتين ، لكنه لم يحرز اللقب ســـوى 
مرتين في العقـــد الماضي بعد فوزه أيضًا عام 

.٢٠15
أتلتيكـــو مدريد فاز في تســـع مباريات من آخر 
3٠ ضد ريال مدريد في جميع المســـابقات مع 
المدرب دييجو ســـيميوني ، بعد عدم فوزه في 
٢٢ قبل ذلك ، حيث خسر 16 لقاًء وتعادل ست 

مرات.
و ســـجل ســـيرجيو راموس العب ريـــال مدريد 
ســـتة أهداف ضد أتلتيكو مدريد في مختلف 
المســـابقات الرســـمية حتى اآلن ، و ضد نادي 

إشبيلية )7( أهداف.

لندن/االستقالل
حقق تشيلســــي انتصــــارًا عريضًا علــــى ضيفه بيرنلي 
بثالثة أهــــداف دون مقابل ، ضمن منافســــات الدوري 

اإلنجليزي الممتاز.
و دخل الفريق اللندني إلى المباراة بحثًا عن الفوز وحصد 
النقاط الثالث لتعزيز وضعية كتيبة المدرب اإلنجليزي 

فرانك المبارد في جدول ترتيب البريميرليج.
و نجح جورجينيو في رسم البسمة على وجوه الجماهير 
في ملعب ستامفورد بريدج الذي احتضن المباراة التي 
جاءت في الجولة ٢٢ من الدوري اإلنجليزي ، بعدما سجل 

الهدف األول في الدقيقة ٢7 من ركلة جزاء.
تامي أبراهام كتب حلقة جديدة من التألق واستمر في 
تســــجيل األهداف لمصلحة البلوز و هــــذه المرة تكفل 
بتسجيل الهدف الثاني لفريقه من صناعة زميله ريس 

جيمس قبيل نهاية الشوط األول بسبعة دقائق.
و اســــتمر المد الهجومي لتشيلســــي بعد االســــتراحة 
ليســــفر عن هدف مبكر مطلع الشوط الثاني وبالتحديد 
فــــي الدقيقــــة 49 من توقيــــع كالوم هدســــون أودوي 

بمساعدة الظهير اإلسباني سيزار أزبيليكويتا.
و رفع تشيلســــي نقاطه إلى الرقم 39 بهذا الفوز ليحتل 

المرتبة الرابعة في جدول ترتيب البريميرليج.

هذا و قدم فريق مانشســــتر يونايتــــد عرضًا رائعًا على 
مســــرح األحالم “أولد ترافورد” بفــــوز راقي على نظيره 

نورويتش سيتي.
و حقق اليونايتد فوزًا كاســــحًا على نورويتش ســــيتي 

برباعية نظيفة.
ليرتقي مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس من جدول 

ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة، بينما توقف رصيد 
نورويتش سيتي عند النقطة 14 في المركز األخير.

الشــــوط األول من المبــــاراة انتهى بتقدم مانشســــتر 
يونايتد بهدف نظيف ســــجله ماركوس راشــــفورد في 

الدقيقة ٢7 بصناعة من اإلسباني خوان ماتا.
وفي الشــــوط الثاني سجل راشــــفورد الهدف الثاني له 

وللشياطين الحمر في الدقيقة 5٢ من ركلة جزاء.
وبعدها بدقيقتين أضاف الفرنســــي مارسيال الهدف 
الثالث لمانشستر يونايتد بصناعة أخرى من خوان ماتا.

قبل أن يختتم البديل الشــــاب ماسون جرينوود أهداف 
مانشستر يونايتد بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 

76 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت الشباك.
فيما أهدر آرســــنال نقطتين أمام مضيفه كريســــتال 

باالس، بعد أن تعادال بنتيجة 1-1.
ورفع آرســــنال رصيده إلى ٢8 نقطة في المركز العاشر، 
في حين احتل كريســــتال باالس المركز التاســــع بـ٢9 

نقطة.
وافتتح بيير-إيمريك أوباميانج التســــجل آلرسنال بعد 
11 دقيقة من بداية المباراة، لكن كريستال باالس أدرك 

التعادل بهدف جوردان آيو في الدقيقة 54.
وتلقى أرســــنال صدمة فــــي الدقيقــــة 67، عندما طرد 

أوباميانج من صفوف الفريق.
و في لقــــاءات أخرى حقق إيفرتون الفوز بهدف دون رد 

على برايتون ، و خسر
ليســــتر سيتي على ملعبه أمام  ساوثهامتون بهدفين 
لهــــدف ، وكان التعــــادل اإليجابي بهــــدف لكل فريق 

نتيجة لقاء وولفرهامبتون و نيوكاسل يونايتد.

انتصار عريض لتشيلسي على بيرنلي وفوز كاسح لمانشستر يونايتد على نورويتش سيتي

أرقام مهمة قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر
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أدى إلى اصابة العشــــرات بحاالت اختناق. يذكر 
أن قرية كفر قدوم تشــــهد اســــبوعيا مسيرات 
ســــليمة مناهضة لالســــتيطان، وللمطالبة بفتح 

شارع القرية المغلق منذ نحو 16 عاما.
كمــــا أصيب عدد مــــن المواطنين بينهم نســــاء 
واطفــــال، بحــــاالت اختنــــاق، جراء إطــــالق قوات 
االحتالل، مساء السبت، قنابل الغاز باتجاه سوق 

تجارية في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.
وقالت الصحفية شــــذى حماد، إن قوات االحتالل 
اقتحمت القرية من مدخلها الغربي واعتدوا على 
المواطنين، واطلقوا باتجاههــــم قنابل الغاز، ما 

ادى إلى إصابة عدد منهم بحاالت اختناق.
وفي السياق ذاته، نصبت قوات االحتالل، حاجزا 
علــــى مدخل ســــلواد الغربي، وأوقفــــت مركبات 

المواطنين وفتشتها ودققت ببطاقات راكبيها.
إلى ذلك، أقدم المســــتوطنون أمس السبت على 
أعمال تجريف وتوســــعة لمســــتوطنة بروخين 
غربي مدينة ســــلفيت، شــــمالي الضفة الغربية 
المحتلــــة، والتي تشــــهد توســــعا اســــتيطانيا 

محموًما.
وقال الباحث في شؤون االستيطان في سلفيت 
خالد معالي في تقرير له إن جرافات المستوطنين 

واصلت عمليات تجريف وتهيئة األرض والبنية 
التحتيــــة للمزيد مــــن البناء االســــتيطاني على 
حســــاب أراضي بلــــدة بروقين وبلــــدة بديا وكفر 

الديك وقرية سرطة غرب محافظة سلفيت.
وأوضــــح أن عمليات التوســــع االســــتيطاني لم 
تتوقف في جميع قرى وبلدات ســــلفيت؛ حيث 
تســــتنزف 25 مســــتوطنة أراضــــي 18 تجمًعا 

سكانًيا في محافظة سلفيت.
وأشــــار إلى أن حكومة االحتــــالل أعلنت في وقت 
سابق عن توسيع مستوطنة "بروخين" بمئات من 

الوحدات االستيطانية الجديدة.

القدس المحتلة / االستقالل:
قال مكتب األمم المتحدة لتنســـيق الشؤون 
اإلنســـانية في األرض الفلســـطينية المحتلة 
)أوتشـــا( إن ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي 
هدمت أو صادرت ثمانيـــة مباٍن في المنطقة 
)ج( والقـــدس المحتلـــة خـــالل األســـبوعين 

الماضيين، بحجة االفتقار إلى رخص البناء.
وذكر المركـــز في تقرير "حمايـــة المدنيين" 
الـــذي ُيغطي الفترة ما بيـــن 24 كانون األول/

ديسمبر 2019 – 6 كانون الثاني/يناير 2020، 
أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 26 شخًصا 

وإلحاق األضرار بـ 29 آخرين.
وأوضح أن خمســـة من هذه المباني، بما فيها 
مت كمســـاعدات إنســـانية في  ثالثة مباٍن ُقدِّ

وقت ســـابق، هدمت أو صودرت في تجّمعين 
رعويين يقعان في مناطق أغلقتها ســـلطات 
االحتالل لغايات التدريب العســـكري، أو في 

"مناطق إطالق نار".
وأشـــار إلى أن ســـلطات االحتالل اقتلعت في 
يوم 1 كانون الثاني/يناير، 147 شجرة زيتون، 
ممـــا ألحق األضرار بُســـبل عيش ثماني ُأســـر 

فلسطينية من قرية الجبعة في بيت لحم.
ووفًقا لســـلطات االحتالل، كانت هذه األشجار 
التـــي يتـــراوح عمرها مـــن 25 إلـــى 30 عاًما 
تقع في منطقـــة مصنفـــة باعتبارها "أراضي 
دولـــة"، وأفـــادت إحدى األســـر المتضررة بأن 
اعتراًضا رفعته إلى ما تسمى "اإلدارة المدنية 
اإلسرائيلية" على اقتالع األشجار لم يجِر البّت 

فيه بعد.
وفي يـــوم 2 كانـــون الثاني/ينايـــر، صادرت 
الســـلطات اإلســـرائيلية مركبة رباعية الدفع 
كانت ُتســـتخدم في نقل الطواقم والمعدات 
الطبية إلى عيادة متنقلة في منطقة مســـافر 
يطا جنوب الخليـــل، واحُتجز طاقـــم المركبة 

لبضع ساعات.
وبحســـب تقرير "أوتشـــا"، فإن مســـتوطنين 
اقتحموا في يـــوم 5 يناير، منزاًل فلســـطينًيا 
في المنطقة الخاضعة للســـيطرة اإلسرائيلية 
في مدينة الخليل، واعتدوا جســـدًيا على فًتى 
فلســـطيني يبلغ من العمـــر 17 عاًما وأصابوه 
بجـــروح، حيـــث يقع هـــذا المنزل فـــي بناية 
استولى عليها المستوطنون في العام 2017.

وأفاد بأنه في يوم 27 كانون األول/ديســـمبر، 
مت آخـــر مظاهرة من مظاهرات "مســـيرة  ُنظِّ
العودة الكبـــرى" في العـــام 2019 في قطاع 
غزة، حيث أصيَب ما مجموعه 50 فلســـطينًيا 
برصاص االحتالل، من بينهم 26 طفاًل، بجروح، 
وُنقـــل 39 مصاًبا منهم إلى المستشـــفيات، 

وفًقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وفـــي 15 مناســـبة على األقـــل، أطلقت قوات 
االحتـــالل النيـــران التحذيرية فـــي المناطق 
المحاذية للسياج الحدودي وقبالة ساحل غزة، 
كما نّفذت خمـــس عمليات توّغـــل وعمليات 
تجريف قرب الســـياج في مناطق بيت حانون، 

وبيت الهيا، وخانيونس ورفح.
القـــوات  أصابـــت  الغربيـــة،  الضفـــة  وفـــي 

اإلسرائيلية 24 فلسطينًيا، من بينهم طفالن 
علـــى األقل، بجـــروح في حوادث عـــّدة، حيث 
أصيـــَب 13 خـــالل اشـــتباكات أثارها دخول 
مجموعات من اإلسرائيليين برفقة الجنود إلى 
مدينـــة نابلس وقرية حلحـــول بالخليل لزيارة 

أماكن دينية فيهما.
وأوضـــح التقريـــر األممي أن قـــوات االحتالل 
نفذت خالل األسبوعين الماضيين ما مجموعه 
117 عمليـــة تفتيش واعتقـــال في مختلف 
أنحـــاء الضفة واعتقلت 140 فلســـطينًيا، من 

بينهم 10 أطفال.
لت غالبية هذه العمليات في محافظة  وُســـجِّ
الخليل )35 عملية(، وتلتها محافظتا القدس 

)29 عملية( ورام الله )14 عملية(. 

»أوتشا«:  االحتالل هدم 8 مباٍن واقتلع 147 شجرة زيتون خالل أسبوعين

غزة/ االستقالل:
قـــال األســـير المحـــرر والمختص بشـــؤون األســـرى 
والمحرريـــن، عبـــد الناصـــر فروانة، إن قائمـــة »عمداء 
األســـرى«، وهو مصطلح ُيطلق على من أمضوا أكثر من 
عشـــرين عاًما في سجون االحتالل بشكل متواصل، قد 
ارتفعت السبت إلى )50( أســـيًرا، وذلك بعد أن انضم 
اليها قسًرا األسير الفلسطيني »نبيل مسالمة« بعد أن 

اتم أمس عامه الـ20 على التوالي.
وبيـــن فروانة في تصريح صحفي له، أن من بين »عمداء 
األسرى« يوجد )27( أسيًرا قد مضى على اعتقالهم أكثر 

مـــن )25 عاًما(، وهؤالء ُيطلـــق عليهم »جنراالت الصبر«، 
وأن مـــن بين هؤالء يوجد )14( أســـيًرا قـــد مضى على 
اعتقالهم أكثر من )30 عاًما( بشـــكل متواصل وهم من 
ُيطلق عليهم »أيقونات األســـرى« وأقدمهم األســـيران 

كريم وماهر يونس المعتقالن منذ يناير1983.
وأوضح بأن األســـير »نبيل يوســـف محمد مســـالمة«، 
هو مـــن مواليد عام 1968 ويســـكن الخليـــل، وكانت 
قوات االحتالل اعتقلته بتاريـــخ 11-1-2000، بتهمة 
االنتماء لكتائب شهداء األقصى التابعة لحركة »فتح« 
ومقاومة االحتالل اإلســـرائيلي، وحكم عليه بالســـجن 

الفعلي لمدة )23( عاًما.
وأشـــار فروانة الى أن األسير مسالمة متزوج ولديه ابن 
واســـمه »زيد« وابنة اســـمها »بيروت«، فيما نجح خالل 
فترة ســـجنه في تهريب »النطـــف المنوية« لتنجب 
زوجته مولـــوًدا ذكًرا عام 2014 أســـماه »كريم« تيمنا 

بعميد األسرى »كريم يونس«.
وذكر فروانة أن األسير »نبيل« كان من كوادر ونشطاء 
انتفاضة الحجارة عام 1987 وقـــد اعتقل خاللها عدة 
مرات، وُيعتبر من قيادات فتح، ويقبع اآلن في ســـجن 
النقب الصحراوي وُيعتبر من قيادات الحركة األسيرة.

ارتفاع قائمة عمداء األسرى إلى 50 أسيًرا

الدوحة/ االستقالل:
قّدم رئيس المكتب السياســـي لحركة المقاومة اإلســـالمية )حماس( إسماعيل هنية 
مساء الســـبت التعازي إلى سلطنة ُعمان قيادة وحكومة وشعًبا بوفاة السلطان قابوس 

بن سعيد الذي ُأعلن عن وفاته فجر السبت.
وذكـــر مكتب هنية في تصريح مقتضب أّن هنّية قّدم التعازي لســـلطنة ُعمان خالل 

مكالمة هاتفية أجراها بوزير الخارجية الُعماني يوسف بن علوي.
وتمّنى رئيس حماس –خالل المكالمة- التوفيق والســـداد للســـلطان هيثم بن طارق 

الذي جرى اختياره سلطاًنا جديًدا للبالد خلًفا للسلطان الراحل، وفق مكتبه.

هنية يعزي بوفاة 
السلطان قابوس

القدس المحتلة/ االستقالل:
في محاولة لتقوية نفســـه، يقوم حزب الليكود باســـتبعاد موشـــي 
كحلون من قائمته لالنتخابات المقبلة، ما يعني إنه سيخسر موقعه 

كوزير للمالية في حالة فوز الليكود بالحكم من جديد.
وكان كحلون قد حصل على موقع محصن في القائمة في االنتخابات 
الســـابقة وكذلك انتخابات آذار/مارس، ويعتزم حزب الليكود مغازلة 
المجموعة اإلثيوبية عبر إدراج ممثل لها في مكان واقعي في محاولة 

الستعادة ناخبي المجموعة الذين صوتوا ألزرق-أبيض.
يأتي هذا الخبر قبل أســـبوع مـــن إغالق القوائـــم االنتخابية، حيث 
تتواصل االتصـــاالت للوصول إلى قوائم قوية من مختلف األطراف، 
يميًنا ويســـاًرا، وهـــذا التطور كما جاء في »اســـتوديو الجمعة« على 
القناة الثانية عشـــرة يعني أن كحلون سينهي حياته السياسية مع 
تشـــكيل حكومة جديدة، من جهته علق كحلون على استبعاده بأنه 

»غير مهتم«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قـــال ضابط ســـابق في جيـــش االحتالل اإلســـرائيلي 
يعمـــل حالًيا باحًثا كبيًرا فـــي مركز أبحاث األمن القومي 
اإلسرائيلي إن »إسرائيل« غير جاهزة لمواجهة الكوارث 

الكبيرة كالفيضانات والزالزل األرضية والحروب.
جاءت تصريحات الضابط السابق في أعقاب الفشل في 
مواجهـــة الفيضانات التي اجتاحـــت الكثير من المدن 
الســـاحلية المحتلة خالل األيام الماضية، والتي تسببت 
بمقتل عدد من اإلسرائيليين وإصابة العشرات، وإحداث 

دمار كبير في الممتلكات.
وذكـــر الضابـــط » مئيـــر أليران« فـــي مقالة نشـــرتها 
صحيفة »يديعوت« العبرية إن هناك مصلحة سياسية 

إســـرائيلية بإظهار االنجـــازات وتقزيـــم اإلخفاقات، ما 
يعنـــي خلق حالـــة من المجازفـــة األمنيـــة الكبيرة في 

مواجهات مستقبلية.
وأشـــار إلى أن التركيز يتم مرارًا وتكـــرارًا على إنجازات 
الجيش، وتقزيم المخاطر الكبيـــرة التي تنتظر الجبهة 

الداخلية االسرائيلية في الحرب القريبة.
ورأى الضابط السابق أن الســـبيل األول نحو استخالص 
العبر هو كســـر حاجـــز الصمت واالعتراف بالمشـــكلة، 
إذ يتوجـــب على اإلســـرائيليين معرفـــة المخاطر التي 

تنتظرهم حال وجود كارثة كبيرة.
أما الســـبيل الثانـــي فيتمثل في ضـــرورة وجود نظرية 
إلدارة الكوارث الكبيرة، والتي ستشـــكل أساســـًا متفق 

عليه لخطـــة العمل طويلة األمـــد ويتوقع أن تضع هذه 
النظريـــة وهذه الخطـــط أهدافًا لتحقيقها في شـــتى 

المجاالت العامة.
أما الســـبيل الثالث فهو ضرورة العمل على استنهاض 
ســـريع للبنى التحتية المســـتهدفة، فيما يتمثل الرابع 
في إصالح الخلل الموضعي كما حصل باألســـبوع األخير 

خالل الفيضانات.
واختتم الضابط حديثه قائال« إذا لم يحدث ذلك سنجد 
الكثيريـــن منا مضطرين لالهتمام بأنفســـهم ســـاعة 
الصفر دون انتظار االســـتجابة الحكومية، الفتًا إلى أن ما 
حصل عينة بسيطة من الســـيناريو المتوقع حال وجود 

كارثة أكبر.

الخليل/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل »اإلســـرائيلي«، يوم أمس، شابين اثنين، من محافظة 

الخليل، جنوب الضفة المحتلة.
وذكـــر موقع واال العبـــري، ان قوات االحتالل اعتقلت اثنيـــن، بزعم تنفيذهما 
عملية إطالق نـــار، موضًحا انها عثرت على قطعة ســـالح من طراز »كارلو« في 

منزلهما.
 ويواصل االحتالل اعتقال الشـــبان الفلســـطينيين، فـــي جميع مدن الضفة 
المحتلة، وزجهم في الســـجن، بذرائع أمنيـــة واهية، بهدف النيل منهم ومن 

عزيمتهم.

كحلون خارج قائمة الليكود 
وقد ينهي حياته السياسية

قوات االحتالل تعتقل اثنين 
بزعم إطالق نار في الخليل

ضابط سابق: »إسرائيل« غير جاهزة للحروب والفيضانات والزالزل

 القدس المحتلة/ االستقالل:
احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء السبت، 
عشرات المركبات على المدخل الشرقي لبلدة عناتا، 

شرق القدس المحتلة.
وأفاد شـــهود عيان، بأن قـــوات االحتالل احتجزت 
مركبـــات المواطنيـــن القادمة من جنـــوب الضفة 

الغربية ومن شرق القدس على مدخل عناتا باتجاه 
رام الله، وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين 

الشخصية، ما ادى إلى أزمة مرورية خانقة.

االحتالل يحتجز عشرات المركبات قرب مفرق عناتا

اإ�صابات االختناق..
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سومطرة/ االستقالل:
عثر العاملون في مركز حماية الموارد الطبيعية بالقرب من بحيرة مانينجاو 
الواقعة غرب جزيرة سومطرة على زهرة قطرها أكبر من متر، تفوح منها رائحة 

كريهة تشبه رائحة اللحم الفاسد.
ويؤكد الخبراء أن هذه الزهرة من جنس Rafflesi وهي األكبر التي اكتشفت 
على األرض حتى اآلن، حيث يبلغ قطرها 111 سم، وهذا رقم قياسي جديد، 

حيث كان الرقم السابق 107 سم.
والشيء المثير في هذه الزهرة أنها من دون ساق وأوراق وتنسب 
إلـــى نـــوع  Rafflesia tuan-mudae، الذي اكتشـــفه الســـير 
ســـتامفورد رافليس البريطاني في القرن التاسع عشر، وتشتهر 
بكبرها 30-100سم ووزنها أكبر من 10 كلغم.، ولكن يعثر العلماء 
أحيانا على زهور من هذا النوع قطرها أكبر من 100 سم، أي ليس 
مســـتبعدا العثور مســـتقبال على زهرة أكبر من التي اكتشفت 

مؤخرا.
ويشــــير الخبراء إلى أن شــــكل هذه الزهور ولونها يشــــبه شكل قطع اللحم 
الفاسد المرمية، تفوح منها رائحة كريهة جدا، وتبقى مزهرة أقل من أسبوع 

بعدها تذبل وتتعفن.
ومــــع أن هذه الزهور ال تشــــكل أي خطورة علــــى اإلنســــان، إال أن الخبراء ال 
ينصحون بلمســــها ألنها حساسة وهشة جدا، وســــهلة التلف. كما يشير 
الخبراء إلى أن النســــاء في إندونيســــيا يستخدمن مستخلص براعم الزهرة 

للتعافي بعد اإلنجاب.

العثور على أكبر زهرة 
ذات رائحة كريهة

بكين/ االستقالل:
أدخلت الصين إلى الخدمة ما قالت إنه أول قطار ذكي في 
العالم، وذلك ضمن اســـتعدادات بكين الستضافة دورة 

األلعاب األولمبية الشتوية في 2022.
وأفادت شبكة »سي أن أن« األميركية، بأن القطار الجديد 
بدأ بالفعل رحالته في أواخر ديسمبر الماضي في الصين.

ويربـــط القطار الذكي بكين بمدينة تشـــانغجياكو التي 
تقع شمال غربها، ومن المقرر أن تستضيف هذه المدينة 

األلعاب األولمبية الشتوية بعد عامين.
وينطلق القطار الجديد في رحالته بال سائق، وتبلغ سرعته 

القصـــوى 350 كيلومترا في الســـاعة، ويتوقف في 10 
محطات. ويقلص القطار الذي وصف بـ«الرصاصة« الوقت 
الالزم للسفر بين المدينتين من 3 ساعات إلى 47 دقيقة 

فقط، ويربط أيضا بين بكين ومدينة يانتشينغ.
ويعتبر القطار الذكي جزءا من خط التوسع التي تنفذها 
الصين في السكك الحديدية في أرجاء البالد، وهو جزء من 

سكة حديدية ذكية وواسعة،
واســـتغرقت عملية بناء الســـكة الحديدية المخصصة 

للقطار الذكي أربع سنوات.
وتفيد »سي أن أن« بأن أول رحلة من القطار الذكي انطلقت 

في 30 ديســـمبر الماضي بين بكين إلى تايزيشينغ على 
الطريق بين العاصمة وتشانغجياكو.

وجهزت الصين 30 قطارا ذكيا فائق السرعة على السكة 
المحددة، بدأت 6 منها العمل بالفعل.

وتتراوح التذاكر بين 11 و 33 دوالرا على القطارات الذكية، 
ويجب على الراغبين في الســـفر عبـــره حجز التذاكر قبل 

يومين على األقل من موعد الرحلة.
وتطلـــق الصين علـــى القطار وصف الذكـــي، ألن عرباته 
مجهزة بخدمات الجيل الخامس »5 جي« وحساسات تجمع 

المعلومات بشأن الرحلة، وتتبع أي مشكالت تقنية.

لوس انجلوس/ االستقالل:
هل خطر ببالك أن يقوم ببغاء باالتصال بقسم الشرطة مستغيثا ومنتحال صفة 
امرأة؟ تحققت هذه القصة في والية لوس أنجلوس األمريكية، إذ أستغاث ببغاء 

طالبًا الّنجدة على أّنه امرأة تتعّرض للعنف من قبل زوجها.
وهرع رجال الشرطة مسرعين إلنقاذ “المرأة” المفترضة، وعقب تحديد 
عنــــوان المنزل، نفذت الشــــرطة عملية اقتحام للمــــكان، ليصعقوا بأّن 
المرأة المســــتغيثة هي عبارة عن ببغاء كان قد تعّلم كلمَتْي “النجدة، 

ساعدوني”.

الصيــن تطلــق أول قطــار ذكــي بالعالــم ببغاء مخادع يستغيث 
بالشرطة بصوت امرأة

االستقالل/ وكاالت:
رصد شـــريط فيديو لحظات مخيفة يســـير خاللها طفل 
صغير على حافة ضيقة بين نوافذ شـــقة ذويه التي تقع 
في طابق مرتفع، في جزيرة تنريفي اإلسبانية في المحيط 

األطلسي.
ويبـــدأ الفيديو الـــذي تبلغ مدته 18 ثانية، عندما يباشـــر 
الطفل المشي بخطوات متسارعة من نافذة الشقة الواقعة 

في الطابق الرابع باتجاه الشرفة.
وبدا أنه سينزل إليها، لكن الطفل الذي يبدو أنه في الثانية 
من عمره عدل عن رأيه وعاد يمشي فوق الحافة الضيقة إلى 

النافذة، حيث انتهى الفيديو.
وصور الفيديو بالصدفة، ابنة ســـائح كان يقيم في شقة 
في عمارة محاذيـــة، وفقا لصفحة »أنا أحب تيرنيفي« على 

موقع »فيسبوك«.
وقالت الفتاة إنها راحت توثق اللحظة، والخوف يســـيطر 
عليها خشية أن يسقط الطفل من االرتفاع الشاهق، فيما 
خرج والدها مســـرعا نحو المبنى المجاور في محاولة للقيام 

بشيء أو إخطار األمن.
ونال الفيديو على هذه الصفحة نحو 3.4 مليون مشاهدة، 

ونحو 25 ألف تعليق.

لندن/ االستقالل:
فـــازت طفلة بريطانية صغيـــرة بميدالية كاراتيـــه بعد عام من 
التدريبات المتواصلة، رغم حالتها الصحية التي تطلبت تغذيتها 

بأنبوب خاص لمدة خمس سنوات.
ُولدت إميلي نوريس، وهي اآلن في الســـابعة من عمرها، مع حالة 
صحية نادرة جدًا حيث شـــخص األطباء حالتها بتشوه في الرئة 
ناجـــم عن اضطراب وراثي، إثر والدتها مباشـــرة، مما اســـتدعى 
حاجتها ألنبوب تغذية خاص في سنوات عمرها الخمس األولى.

وخضعت إميلي لعمليـــة جراحية إلزالة 70 % من الكييســـات 
الناجمة عن التشـــوه الخلقي الغدي الكيســـي قبل عيد ميالدها 

األول. وبعـــد ذلك اكتشـــف األطبـــاء بأنها تعانـــي من خلل في 
التنسج المتعدد الكيسات، وتم إزالته وهي في عمر الثالثة.

وعلى الرغم من مشكالتها الصحية، فقد أثبتت إميلي أنها تتحلى 
بإرادة صلبة وخاصـــة بعدما حصلت على الميدالية البرونزية في 

فنون القتال بعد عام واحد فقط من دخولها هذا المجال.
وتمارس إميلي تمارين الكاراتيه ثالث مرات في األســـبوع بعدما 

انضمت إلى ناٍد رياضي في يوليو من العام الماضي.
وقالت مدربتها في النادي، إنها تتحلى بروح قتالية وطاقة فريدة 
من نوعها، إضافة إلى شعورها بالتفاؤل على الدوام والذي يظهر 

عبر كالمها وتصرفاتها رغم سنها الصغير.

طفلة تفوز بميدالية كاراتيه
 رغم حالتها الخطيرة

فيديو يحبس األنفاس.. طفل
 يسير على حافة بناية شاهقة

بنسلفانيا/ االستقالل:
وقعت سرقة خارج المألوف في والية بنسلفانيا األميركية. 
لم تشهد أي تهديد، أو إشهار سالح، ولم تستهدف المال.

في التفاصيل التي أوردتها شبكة »سي أن أن« األميركية، 
فقد أقـــدم رجل على أخذ أدويـــة دون أن يدفع ثمنها في 

حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.
ورصدت الكاميرا رجال، يرتدي قبعة وقفازات سوداء، حتى ال 

تتعرف عليه الشرطة وإخفاء أي آثار قد تقود إليه.
وبعدمـــا تناول األدويـــة التي يريد شـــراءها، ذهب ألمين 
الصنـــدوق من أجـــل دفع ثمـــن األدوية، لكنه أبـــرز ورقة 

للموظف كتب عليها: »أعطنـــي كل المال الموجود لديك. 
آسف، لدي ابن مريض. لديك 15 ثانية«.

وأظهرت الكاميـــرات الموظف وقد منحه مبلغا غير محدد، 
وضعه في كيس األدوية الـــذي جلبه الرجل، وغادر األخير 

المكان سريعا.
ووقعت السرقة في أحد أفرع سلسلة صيدليات »ريت إيد« 

الشهيرة في 3 كانون الثاني الجاري.
وقالت الشرطة األميركية في مدينة فالدلفيا، حيث وقعت 
الســـرقة إن الرجل لم يشهر ســـالحا خالل عملية السرقة، 

مشيرة إلى أنها لم تحدد هويته بعد.

كانبرا/ االستقالل:
ذكــــرت تقارير صحفية أنه تم العثور علــــى جثة العب كرة القدم، 
إريك بيريتي )21 عاما(، األربعاء الماضي على شــــاطئ غرب البالد، 

بينما كانت تلتهمها ثالث من أسماك القرش.
ووفق موقع صحيفــــة »ديلي ميرور« البريطانيــــة، فقد عثرت فرق 
اإلنقاذ والطوارئ في أستراليا على جثة الالعب عندما كانت تبحث 
عن جثة أخرى تعود لغاري جونسون )57 عاما(، بعد مهاجمته من 
قبــــل قرش أبيض كبير أثناء الغوص مــــع زوجته، كارين ميليغان، 
التي توجهت بنداء اســــتغاثة عبر مكالمة هاتفية، بعد أن فشلت 

في إنقاذ زوجها.

وكان الالعب الشاب في إجازة مع أصدقائه عندما سقط في المحيط، 
وهو يمشي على الصخور، وحاول أصدقاؤه إنقاذه دون جدوى.

وكان إريك بيريتي قد كتب في آخر مشــــاركة له عبر حســــابه على 
موقع »إنستغرام«: »عيد ميالد سعيد للجميع! مع انتهاء عام 2019، 
أتمنــــى أن يجد الجميع الســــالم وأن ينعموا بالحب مع بداية العام 
الجديد.. لكل الذين ال يســــتطيعون أن يكونوا معنا ألي سبب من 

األسباب. تذكر أن تحب دائما، وكن ممتنا ومبتسما«. 
 Hasting« وفاز إريك بمنحة دراســــية للعب كرة القــــدم في فريق
Broncos« في كلية هاستينغز في نبراسكا، وكلية سانت توماس 

أكوينا في نيويورك.

يسرق نقودًا وأدوية وسالحه ورقة أسماك القرش تلتهم العبًا أستراليًا
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