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القدس المحتلة/ االستقالل: 
س���محت الرقابة اإلسرائيلية مساء أمس الجمعة بكشف 
النقاب عما أسمته »اعتقال خلية عسكرية« نفذت عملية 
إطالق نار مؤخًرا ضد قوة من جيش االحتالل اإلسرائيلي 

جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة السابعة العبرية، إن قوة من »حرس الحدود« 
تعرضت قبل أس���بوع إلطالق نار خالل تواجدها في بلدة 

الس���موع، دون إصاب���ات، فيم���ا انس���حب المنفذون من 
المكان.

وذك���رت أن جيش االحتالل اعتقل أحد أفراد الخلية على 
حاج���ز على مدخل أب���و ديس، واعتقل اآلخ���ر على معبر 
»ميتار« بالجنوب. وأضاف���ت أن جيش االحتالل عثر على 
األسلحة المس���تخدمة في العملية، وهما سالحان محليا 

الصنع »كارلو« و»خرطوش«.

االحتالل يعلن اعتقال خلية 
نفذت عملية إطالق نار بالخليل

قلقيلية/ االستقالل: 
أصيب عشرات المواطنين باالختناق بعد قمع جيش 
االحتالل لمس���يرة كفر قدوم األسبوعية المناهضة 
لالس���تيطان والمطالبة بفتح ش���ارع القرية المغلق 

منذ ١٦ عاما والتي انطلق���ت رفضًا لقرارات حكومة 
االحتالل ضم أراض فلس���طينية لصالح المش���روع 
االس���تيطاني. وأفاد "منس���ق المقاومة الش���عبية" 
في كفر ق���دوم، "مراد ش���تيوي" أن قوات االحتالل 

أطلق���ت قنابل الغ���از المس���يل للدم���وع واألعيرة 
المعدنية صوب المش���اركين في المسيرة مما أدى 

إلى إصابة العشرات باالختناق عولجوا 
ميدانيًا في مركز اسعاف القرية.

االحتالل يصيب العشرات بقمع مسيرة كفر 
قدوم ويخطر بهدم منازل ثالثة أسرى بالضفة 

»الحبس الليلي«.. أحدث أسلحة 
»إسرائيل« للتنكيل بالمقدسيين 

غزة/ دعاء الحطاب: 
تح���اول حكومة االحتالل اإلس���رائيلية جاهدة بث الرع���ب والخوف واإلحباط 

والي���أس في قلوب أهال���ي مدينة القدس المحتل���ة، والتنكيل 
به���م وتضييق الخن���اق عليهم، وصواًل لتهجيرهم قس���رًا عن 

جنين/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين خضر عدنان: "إن حرية 

األسير البطل الس���وري صدقي المقت تبعث في نفوسنا مزيدًا 
من تحدي الس���جان، وحريته تمثل انتصارًا إلرادة الحق، السيما 

عدنان: حرية المناضل »المقت« ورفضه 
شروط االحتالل انتصار للحق واإلرادة

االحتالل يحرم أهالي برقة  شمال 
نابلس من الوصول إلى أراضيهم

باريس/ االستقالل: 
أدانت فرنس���ا القرارات الجديدة التي اّتخذتها الس���لطات اإلسرائيلية، لبناء 
1936 وحدة س���كنية في الضفة الغربية. وقالت فرنس���ا ف���ي بيان صدر عن 
قنصليتها العامة في القدس،  أمس الجمعة، إن القرارات اإلسرائيلية تندرج 

»الشعبية« لـ »االستقالل«: اغتيال سليماني لن ُيثني محور 
المقاومة عن التصدي لـ »البلطجة« األمريكية و »اإلسرائيلية« 

غزة/ قاسم األغا:
عّبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها القاطع 
لسياس���يات الواليات المتحدة األمريكية، ودعمها الكامل 

لكيان االحتالل "اإلسرائيلي"، على حساب الحقوق والثوابت 
الفلسطينية. جاء ذلك في معرض الرّد، على 
التصريحات األخيرة لسفير "واشنطن" لدى 

 30 ألف مصل أدوا الجمعة
 فــي المسجــد األقصــى

فرنسا تدين قرار »إسرائيل« بناء 
1936 وحدة استيطانية في الضفة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى عشرات آالف المصلين صالة الجمعة  أمس في المسجد األقصى، وسط 
تش����ديدات ووجود عس����كري مكثف لقوات االحتالل عند بواباته. وأفادت 
 من القدس والداخل 

ٍّ
دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس أن نحو 30 ألف مصل

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األس���ير أحمد زهران اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ١١١ في ظروف 

صحي���ة خطيرة.  وكانت هيئة ش����ؤون االس����رى والمحررين 
أك����دت أن تراجعًا خطيرًا طرأ على الوضع الصحي لألس����ير 

األسير زهران يواصل 
إضرابه لليوم 111تواليًا

»�أ�سرى فل�سطني«: 
�أ�سرى �لنقب يعانون 

�لربد �لقار�س نتيجة 
ل�سيا�سة �الحتالل

وقفات احتجاجية باألردن رفضًا 
التفاقية الغاز مع »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
نظمت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية أردنية، الجمعة، وقفات احتجاجية 

في معظم محافظات المملكة، إلسقاط اتفاقية الغاز الموقعة 
مع »إس����رائيل« عام 2016. يأتي ذلك اس����تمرارًا للمطالبات 

الخضري: انخفاض الطاقة 
اإلنتاجية لمصانع غزة لـ٢٠٪

غزة/ االستقالل:
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري الجمعة، إن 

متوسط اإلنتاج السنوي في مصانع قطاع غزة تراجع إلى ٢0٪ من 
08القدرة اإلنتاجية الطبيعية. وعلل الخضري في بيان ذلك إلى عدة  09 03
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باريس/ االستقالل: 
أدانت فرنســـا القرارات الجديدة التي اّتخذتها السلطات 
اإلسرائيلية، لبناء 1936 وحدة سكنية في الضفة الغربية.

وقالت فرنســـا في بيان صدر عـــن قنصليتها العامة في 
القدس،  أمس الجمعة، إن القرارات اإلســـرائيلية تندرج 
فـــي ســـياق مثير للقلـــق، حيث نشـــهد تســـارع وتيرة 

االستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكدت أن االســـتيطان على اختالف أوجهه غير شـــرعي 

من منظـــور القانون الدولي، ال ســـّيما من منظـــور القرار 
)2334( الصادر عن مجلس األمـــن التابع لألمم المتحدة، 
فهو يســـهم في تأجيـــج التوتـــرات الميدانية ويقّوض 
ظروف إحالل الســـالم العادل والدائم بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين القائم على حل الدولتين.
ودعت فرنســـا السلطات اإلسرائيلية إلى التخلي عن هذه 
المشاريع وعن جميع المشـــاريع األخرى التي تسهم في 

تقويض حّل الدولتين.

وَعدَّ الثوابتة في تصريح لصحيفة "االستقالل" 
أمس الجُمعة، تصريحات المسؤول األمريكي 
بمثابة "تشــــريع لالســــتيطان ولعملية ضّم 
الضفة الغربيــــة المحتلة للكيان الصهيوني، 
وبالتالي الســــيطرة على الغالبية العظمى من 
األرض الفلســــطينية بالضفة، لكونها نقطة 

ارتكاز ومحّطة اشتباك، بالنسبة للكيان". 
وذكر أن الغطرسة األمريكية امتدت لتشمل 
المنطقــــة والعالــــم، في إشــــارة إلــــى جريمة 
"واشنطن" اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس 

الثوري اإليراني قاسم سليماني.
وفجر الجمعة )3 يناير/ كانون الثاني الجاري(، 
اغِتيل "ســــليماني"، وأبو مهــــدي المهندس 
نائب رئيس هيئة الحشــــد الشــــعبي، و )8( 
آخــــرون برفقتهما، في قصــــف جوّي أمريكي 
استهدف ســــيارتين كانوا يستقلونها على 

طريق مطار بغداد.
وأضاف عضــــو اللجنــــة المركزيــــة بالجبهة 
أن "البلطجــــة األمريكيــــة بالمنطقة ليســــت 
بالجديدة، في محاولة من اإلدارات المتعاقبة 
للسيطرة على مقّدرات األمة العربية والتدخل 
بشؤون شعوبها الداخلّية، تحت ذرائع حماية 
الديمقراطية وحقوق اإلنســــان، بالوقت الذي 

تمــــارس به شــــّتى أنــــواع اإلرهــــاب والقتل 
والتدمير في دول المنطقة".

وتابــــع: "كل أشــــكال الغطرســــة والبلطجــــة 
األمريكية بالمنطقة، تأتي أيًضا في ســــياق 

الدعم وتوفير الحماية للكيان الصهيوني".
وأّكد "الثوابتــــة" أن اغتيال "ســــليماني" لن 
ُيثنــــي محــــور المقاومــــة عن مواصلــــة دوره 
بالتصدي لمحــــاوالت اإلدارة األمريكية فرض 
مشــــاريعها في المنطقة، ومقاومة االحتالل 
الصهيونــــي على أرض فلســــطين، الفًتا إلى 
"فشــــل محاوالت واشــــنطن تغيير الخارطة 
السياســــية والجغرافية لســــوريا، ومن قبلها 

العراق".    
انت�صار مزّيف

وقال: "كل ذلك، دفع باإلدارة األمريكية للبحث 
عن انتصار مزّيف، خصوًصا مع استعار حّمى 
االنتخابــــات األمريكيــــة، ومحاولــــة الرئيس 
األمريكي دونالد ترمب تسجيل انتصار أمام 
الجمهور األمريكــــي؛ لذلك ذهب إلى جريمة 

االغتيال )بحق سليماني ورفاقه(".
واســــتبعد أن تؤثر الجريمــــة األمريكية على 
دعم إيران المتواصل لمحور المقاومة عموًما، 
وللفصائل الفلسطينية على وجه الخصوص.

وقال: "اعتقــــد أن جريمة االغتيال ســــتقلب 
الســــحر علــــى الســــاحر، وتدفــــع )طهــــران( 
للتمّســــك واالســــتمرار بدعم جبهــــة وقوى 
التحّرر والمقاومة، التي شــــّكلت شــــوكة في 
حلق العــــدوان الصهيو أمريكــــي بالمنطقة 

وفلسطين".
وحول الخشــــية من عــــدوان مباغت لالحتالل 
على قطــــاع غزة، في خضّم تأهب وتحّســــب 
الكيان لمختلف السيناريوهات عقب اغتيال 

"ســــليماني"، وقرب االنتخابــــات الداخلية، لم 
يستبعد القيادي بالشعبية "أي حماقة جديد 
ا، العدوان الصهيوني  ضد غزة". وقــــال: "عملّيً
علــــى القطــــاع لم يتوّقــــف، ويتخذ اشــــكااًل 
متعــــّددة، ولعّل الحصار الشــــامل المفروض 

عليه، هو أحد أبرز أشكال هذا العدوان".
امل�صاحلة اأولاً 

وحول االنتخابات الفلسطينية، جّدد الثوابتة 
التأكيــــد على ضــــرورة أن تســــبق المصالحة 
الذهاب نحــــو االنتخابــــات، تلبيــــًة للطموح 

الشعبي بإتمام الوحدة الوطنية.
وقــــال: "إن الجبهة الشــــعبية قّدمــــت رؤية 
متكاملــــة بهــــذا الموضــــوع، إذ أن األســــاس 
والمدخــــل لالنتخابــــات، تحقيــــق المصالحة 

والوحدة الوطنية".
وتابع: "كان من الُمفترض أن يســــبق الحديث 
عن كل هذه التفاصيل، ودوامة التصريحات 
والخطــــوات المتعلقــــة باالنتخابــــات، عقــــد 
االجتمــــاع المقّرر، أو اإلطــــار القيادي لمنظمة 
التحريــــر الفلســــطينية، الذي يضــــّم األمناء 

العاّمين للفصائل".
وبّيــــن أن أهمّية عقد هذا االجتماع تكمن في 
"رسم خارطة طريق للتوافق على استراتيجية 

وطنيــــة، ُتعيــــد االعتبــــار لوحــــدة الموقف 
الفلســــطيني، وتؤســــس لبناء برنامج ونظام 
سياســــي جديد، وتتفق على كل التفاصيل 
الشــــاملة  االنتخابــــات  بإجــــراء  المتعلقــــة 
)الرئاسية، التشريعية، المجلس الوطني(، من 
ناحية الشكل، والقانون، والمرحلة، وغير ذلك". 
ولــــم يصدر رئيس الســــلطة محمــــود عّباس 
مرســــومًا ُيحدد فيه موعد إجــــراء االنتخابات 
)الرئاسية والتشريعية(، على الرغم من تسلمه 
منذ أكثر من شــــهر موافقة الفصائل وحركة 
"حمــــاس" على إجرائها، مرجًعــــا ذلك انتظار 
موافقة االحتــــالل على الطلب الفلســــطيني 

إجراء االنتخابات في مدينة القدس المحتلة.
ووافقت غالبية الفصائل على إجراء انتخابات 
تشــــريعية، ثّم انتخابات رئاســــية في فترة 

زمنية أقصاها )3( أشهر.
وفي أوقات سابقة، قالت حركة "حماس" إنها 
تنتظر إصدار المرســــوم الرئاســــي المتعلق 
بإجراء االنتخابــــات، والدعوة لعقد لقاء وطني 

من أجل التوافق على آلية إجراء االنتخابات. 
وجرت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية عام 
2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية 

)برلمانية( عام 2006.

»المصالحة مدخل لالنتخابات وليس العكس«

»الشعبية« لـ »االستقالل«: اغتيال سليماني لن ُيثني محور المقاومة عن التصدي لـ »البلطجة« األمريكية و »اإلسرائيلية« 
غزة/ قا�صم الأغا:

ع��ّ�ت اجلبهة ال�ص��عبية لتحرير فل�ص��طني عن رف�ص��ها 
القاطع ل�صيا�صيات الوليات املتحدة الأمريكية، ودعمها 
الكام��ل لكي��ان الحت��ال "الإ�ص��رائيلي"، على ح�ص��اب 
احلق��وق والثوابت الفل�ص��طينية. جاء ذل��ك يف معر�ض 

الرّد، على الت�صريحات الأخرية ل�صفري "وا�صنطن" لدى 
الكي��ان "ديفي��د فريدم��ان"، التي قال فيه��ا اإن املرحلة 
التالي��ة بالن�ص��بة ل��اإدارة الأمريكي��ة، بع��د اعرتافها 
عل��ى  وب�ص��يادتها  "اإ�ص��رائيل"،  ل���  عا�ص��مة  بالقد���ض 
"اجلولن" ال�صورية املحتلة، هي ال�صفة الغربية. وقال 

ع�صو اللجنة املركزية للجبهة ال�صعبية هاين الثوابتة: 
»اإن ت�ص��ريحات فريدم��ان، تعك�ض ا�ص��تمرار ال�صيا�ص��ية 
الأمريكية العدوانية �صد �صعبنا الفل�صطيني وحقوقه، 
كم��ا ُتعد ا�ص��تكمالاً مل�صل�ص��ل الغطاء الأمريك��ي لإجرام 

واإرهاب الحتال الإ�صرائيلي«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى عشــــرات آالف المصلين صــــالة الجمعة  أمس في 
المســــجد األقصى، وسط تشــــديدات ووجود عسكري 

مكثف لقوات االحتالل عند بواباته.
وأفــــادت دائرة األوقاف اإلســــالمية بالقدس أن نحو 30 
 من القدس والداخل الفلسطيني ودول عربية 

ٍّ
ألف مصل

مختلفة أدوا صالة الجمعة، رغم هطول األمطار.
وفجر أمس أدى آالف المصلين من أهالي القدس صالة الفجر 
في المسجد األقصى؛ تلبية لحملة الفجر العظيم، التي دعت 

لها عدة فعاليات شعبية  من أجل إحياء الصالة فيه.
وردد المصلــــون فــــي ســــاحات المســــجد األقصى بعد 
االنتهاء مــــن صالة الفجر التكبيــــرات، وهتافات نصرة 
للمســــجد تقول: "خيبر خيبر يا يهــــود جيش األقصى 
ســــوف يعود"، و" لن تركع أمة قائدها محمد"، و"بالروح 
بالدم نفديك يــــا أقصى"، و"يا مصبــــاح ال تعبس بدك 

فدائية بنلبس".
وقال خطيب المســــجد األقصى الشــــيخ عكرمة صبري 
خالل خطبة الجمعــــة: "الله أكبر على كل من فرط ببيته 
وأرضه، والله أكبر على من ســــرب عقارا، والله وأكبر على 

من فرط باألقصى".
وتطرق فــــي خطبته لما يتعرض له المســــجد األقصى 
من أخطار، فقــــال: إن "الجماعات المتطرفة ومنهم وزراء 

وأعضاء كنيســــت يقتحمون المســــجد وخاصة مصلى 
باب الرحمة، وال يزال االحتالل يدعي أنها "لجنة التراث" 
والتي أنهت وجودها منــــذ 16 عاما فلماذا يغلق، فهذا 

مبرر مرفوض".
 وأكــــد صبري أن مصلــــى باب الرحمة جــــزء ال يتجزأ من 
المسجد األقصى، وأن المسجد األقصى أسمى وأكبر من 

المحاكم، وسيبقى مفتوًحا.
واستنكر االعتداء على المصلين والمصليات واالعتقاالت 
بحق المصلين والحراس، "فال يوجد سلطة بالعالم تفعل 
ما تفعله ســــلطات االحتــــالل، وذلك بصفتها ســــلطة 

احتالل".
 وطالب الشيخ عكرمة كل من يستطيع الوصول لألقصى 
بشد الرحال إليه، مؤكًدا رفضه المطالبة بالحماية الدولية 
للمســــجد األقصى، "فهــــذا مرفوض تمامًا؛ فالمســــجد 

محمي بالمرابطين والمصلين".
وانتقد خطيب األقصى اتفاقية سيداو المطالبة بمساواة 
األخت باألخ عند الميراث، واصًفا إياها بأنها "تعدٍّ صارخ، 

مدمر لألسرة".
وقال: "من المؤسف أن بعض المؤسسات ببالدنا تطالب 
بتلك النصوص التي تصدرها سيداو، والذين يدافعون 
عنها بأنها ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية، فإن كانت 

كذلك فلماذا يتجاهلون النصوص اإلسالمية؟؟".

 30 ألف مصل أدوا الجمعة في المسجد األقصى

جنين/ االستقالل: 
اعتقلـــت قـــوات االحتـــالل »اإلســـرائيلي« فجـــر أمـــس 
الجمعة،خمسة مواطنين من مدينة جنين وضواحيها شمال 

الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد شـــهود بأن قوات االحتالل اعتقلت كل من: األســـير 
المحرر أحمد عبد الله الصباح، ومحمد فتحي مرعي، وسليم 
مرعـــي، بعـــد اقتحامها مدينـــة جنين ومداهمـــة منازل 

ذويهم في حي النباتات والحي الشرقي والعبث وتحطيم 
محتوياتها.

كما اعتقلت في اليامون جنوبًا األسير المحرر الشاب فادي 
فيصل ســـمودي بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه 
وتفتيشـــه. وأفادت مصـــادر محلية بأن قـــوات االحتالل 
اعتقلت الشـــاب محمد عمر ســـمار بعد اقتحامها اليامون 

ومداهمة منزل ذويه.

فرنسا تدين قرار »إسرائيل« بناء 
1936 وحدة استيطانية في الضفة

االحتالل يعتقل 5 مواطنين من جنين
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وكانت ســــلطات االحتــــال فرضت في 2/ 
كانون الثاني الجــــاري، الحبس الليلي على 
تسعة شبان من العيسوية لفترات تتفاوت 
ما بين )3 - 4 شــــهور(، بحجة المشاركة في 

المواجهات داخل العيسوية. 
والشــــبان هم: نديم الصفــــدي، صالح أبو 
عصــــب، نضال فــــروخ، أنور ســــامي عبيد، 
محمد عليان عليان، فايز محمد محيســــن، 
محمد موســــى مصطفى، آدم كايد محمود، 

ومحمود رمضان عبيد.
وأعلن هؤالء الشبان رفضهم لتلك القرارات 
التي فرضت عليهم بموجب أنظمة الطوارئ 
البريطانية، مؤكدين أن من حقهم التنقل 

بحرية دون قيود وقرارات وقوانين ظالمة.
وأوضــــح الشــــباب أن ضابــــط المخابــــرات 
هددهم بالحبس الفعلي أو اإلبعاد إلى غزة 
في حال عدم التزامهم بالقرار الذي ســــلم 
لهم، وأنه ســــيتم اقتحــــام منازلهم خال 
فترة الحبس الليلي من الســــاعة 8 مســــاء 

حتى 6 صباًحا.
للشــــهر التاســــع على التوالي تخضع بلدة 
العيســــاوية في القدس إلجراءات عقابية 
جماعية، تتمثل بهدم المنازل والتفتيش 
المباغت لها ولســــكانها، باإلضافة لتحرير 
واعتقاالت يومية  التعســــفية،  المخالفات 
بالجملة، وإطاق القنابل الصوتية والغازية، 

والرصاص الحي أحيانا.
انتهاك للقانون

ويــــرى الخبير القانوني محمــــد محمود، أن 
فرض سلطات االحتال الحبس الليلي على 
شبان مقدســــيين، وفقًا لـ"قانون الطوارئ"، 
يشــــكل انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين 
في القــــدس، وُيقيد حركتهــــم وحريتهم 

الشخصية.
وأوضــــح محمــــود لـ"االســــتقال"، أن هذا 
القانــــون يخالــــف القانــــون اإلســــرائيلي، 

ويتناقض مع القوانين األخرى، ألن أي أمر 
يتعلق بتقييد حرية أي شــــخص )الحبس 
المنزلــــي( يعد غيــــر قانوني وال يســــتند 

لألسس القانونية. 
أن سلطات االحتال اإلسرائيلي  وأضاف:" 
بدأت فعليا بفرض الحبس المنزلي الليلي 
على مجموعة من الشــــبان المقدسيين في 
بلدة العيســــوية شــــمال القدس المحتلة، 
اســــتنادًا لـ"قانون الطوارئ البريطاني" عام 
1945، الذي أقر قمع الثورة الفلســــطينية 

في حينه لكنه فشل".
وأشــــار الــــى أن االحتــــال يريــــد اختبــــار 
السياســــة الجديدة " الحبس الليلي" على 
بعض الشبان في بلدة العيسوية، لكونها 
تعتبر من أكثر النقــــاط  مقاومة لاحتال 

في القدس، مبينًا أن هــــدف االحتال من 
الحبس الليلي تقييد حركة هؤالء الشــــبان 
ومنعهم مــــن التنقل بناًء علــــى معلومات 
ال ترتقــــي لمســــتوى األدلة فــــي القانون 

الجنائي. 
وبين أنه بموجب قانون الطوارئ عام 1945 
يطّبق  المحتل سياســــة "الحبس المنزلي" 
على من يطاله من الشبان الذين يتحّدونه 
ليا نهارًا منذ بضع ســــنوات، مشــــيرًا الى 
أن الحبــــس المنزلي يعني أنه يتم تحويل 
بيوت المقدســــيين إلى ســــجون، كما يتم 
مراقبة  بمهمــــة  الشــــبان  توكيــــل عوائل 

أبنائهم ومنعهم من الخروج.
ولفت إلى أن هــــذا القانون ال يطبق إال ضد 
الفلســــطينيين والعرب، وجرى استخدامه 

في السنوات الماضية بشكل محدود، فهو 
يعطي سلطة عليا لضباط جيش االحتال 

لكي يقرروا سياساتهم.

اإجراء ظامل
وبــــدوره، أكد رئيس لجنة أهالي األســــرى 
المقدســــيين أمجد أبو عصب، أن سلطات 
االحتال االسرائيلي تبتكر أساليب ظالمة 
وجديدة بحق أبناء الشــــعب الفلســــطيني 
بالقــــدس، بغيــــة بــــث الخــــوف و الرعب 
واإلحبــــاط واليــــأس في قلوبهــــم من أجل 

إحكام السيطرة عليهم.
وأوضــــح أبــــو عصب لـــــ" االســــتقال"، أن 
االحتــــال يلتــــف علــــى القانــــون بفرضه 
الحبــــس الليلي على عدد من الشــــبان في 
العيسوية، اســــتناًدا الى "قانون الطوارئ" 

بهــــدف تقييــــد حريتهــــم دون إيجاد أي 
دليل يثبت مشاركتهم في أي نشاط.

وذكــــر أن االحتــــال يســــتخدم القانــــون 
لالتفاف على أي إجراء يستخدمه األهالي 
ضد قرار الحبس الليلــــي، نظرًا ألن القانون 
ال يوجــــد فيــــه اســــتئنافات ويبنــــي على 
أمور ليس لها أســــاس مــــن الوجود، واصفًا 
هــــذا اإلجراء بالظالم والعنصــــري، لكونه ال 

يتماشى مع القانون الدولي.
وبيــــن أن االحتال يســــعى مــــن وراء تلك 
سياســــية  قــــرارات  لتمريــــر  االجــــراءات 
متاحة، في محاولة الســــتكمال مشــــاريعه 
التهويدية فــــي القدس، معتبــــرًا "قانون 
الطوارئ" بوابة مفتوحة وواســــعة يمكن أن 
تطال مجموعة كبيرة من المقدســــيين في 

الفترة القادمة.
وأشــــار إلــــى أن بلدة العيســــوية تعرضت 
في األشــــهر الماضية وال تزال النتهاكات 
واعتــــداءات إســــرائيلية عديــــدة، منها " 
الهــــدم، الضــــرب والتكســــير، المخالفات، 
يريــــد  واآلن  االقتصــــادي"،  االســــتنزاف 
االحتال أن يزيد تلــــك االنتهاكات بوضع 
مجموعــــة من الشــــبان بالحبــــس المنزلي 
الليلــــي، وهذا األمر يعــــد خطيرًا و مرفوضًا 
وتعديــــًا على حقــــوق المواطنيــــن و حرية 

الحركة والتنقل. 
ولفت الى أن ســــلطات االحتــــال تعمدت 
زيادة وتيرة الحبس المنزلي بعد استشهاد 
الطفــــل محمــــد ابو خضير، حيــــث اعتقلت 
المئات مــــن ابناء الشــــعب الفلســــطيني 
بالحبس المنزلي بأشــــكاله المختلفة، سواء 
الحبس في منزل الشــــخص، أو بمنزل أحد 
أقاربه، مشــــيرًا الى أنه قــــد يكون الحبس 
المنزلي في مدينه غير المدينة التي يقيم 
فيها المعتقل، بهدف إبعاده بشكل كامل 

عن الحي.

»الحبس الليلي«.. أحدث أسلحة »إسرائيل« للتنكيل بالمقدسيين 
غزة/ دعاء احلطاب: 

��اول حكوم��ة الحت��ال الإ�س��رائيلية جاه��دة ب��ث  تحُ
الرع��ب واخل��وف والإحب��اط والياأ���س يف قل��وب اأه��ايل 
مدينة القد���س املحتلة، والتنكيل بهم وت�س��ييق اخلناق 
عليهم، و�س��وًل لتهجريهم ق�س��رًا عن العا�س��مة الأبدية 

مكانه��م،  امل�س��توطنني  واح��ال  الفل�س��طينية،  للدول��ة 
من خال ال�س��ماح لأذرعها الع�س��كرية با�س��تخدام �س��تى 
كان  والت��ي   ، �س��دهم  العن�س��رية  والقوان��ني  الدوات 
اآخره��ا »احلب�س املن��زيل الليل��ي« بحق ال�س��بان. وبداأت 
�سلطات الحتال فعلًيا فر�س احلب�س املنزيل الليلي على 

جمموعة من ال�سبان املقد�سيني يف بلدة العي�سوية �سمال 
القد�س املحتلة، ا�س��تناًدا ل� »قانون الطوارئ الربيطاين« 
ع��ام 1945، مم��ا اعت��ربه خمت�س��ان اأن��ه غ��ري قان��وين 
وجمحف، ول يتما�سى مع القانون الدويل، وي�سكل انتهاًكا 

وا�سًحا حلقوق الإن�سان.

جنين/ االستقال: 
قال القيادي في حركة الجهاد اإلسامي في فلسطين خضر عدنان: "إن حرية األسير 
البطل الســـوري صدقي المقت تبعث في نفوسنا مزيدًا من تحدي السجان، وحريته 

تمثل انتصارًا إلرادة الحق، السيما انه رفض شروط االحتال".
وأشـــار عدنان في تصريحات صحفية أن حادثة اإلفراج عن األســـير المقت تشـــابه 
إلى حٍد كبيـــر اللحظات االخيرة إلضراب الكرامة الذي خاضه، الذي حاولت فيه قوات 
االحتال تقليل وتحجيم االنتصار باي وســـيلة، مشـــيرًا إلـــى الصبر وتحدي قرارات 

ومساومات السجان أثمرت النصر الكبير.
ودعـــا عدنان العرب والمســـلمين إلى أن تكون مناســـبة اإلفراج عـــن المقت ذكرى 
للتضامن مع أسرانا كريم وماهر يونس ونائل البرغوثي وشيخ األسرى فؤاد الشوبكي 
والمرضى وبمقدمهم اســـراء الجعابيص ومعتصم رداد ومـــن يتقدم الكل بأمعائه 

الخاوية الرفيق البطل أحمد زهران.
يشـــار إلى أن األســـير المقت أمضى في معتقات االحتال اإلســـرائيلي )27 عاما( 
وأفـــرج عنه عام 2012، إال أن ســـلطات االحتال أعادت اعتقاله مجـــددا عام 2015، 
وحكمت عليه بالّسجن لمدة )14عاما(، وجرى تقديم استئناف على القرار وتخفيض 

الحكم لمدة )11 عاما(.

عدنان: حرية المناضل »المقت« ورفضه 
القدس المحتلة/ االستقال: شروط االحتالل انتصار للحق واإلرادة

أبعدت شرطة االحتال االسرائيلي  أمس الجمعة 
أربعة شبان مقدسيين عن المسجد األقصى، لمدة 
تراوحت بين خمسة وستة أشهر، بقرارات صدرت 

عن قائد لواء شرطة االحتال بالقدس المحتلة.
وتســـلم الشـــبان قـــرارات اإلبعاد عن المســـجد 
األقصى امس، بعد انتهاء مدة اإلبعاد الصادرة عن 
شـــرطة االحتال في مركز القشلة بالبلدة القديمة 
بالقدس المحتلة، والبالغة ما بين خمسة أيام إلى 

أسبوع.
وأبعدت شـــرطة االحتـــال الشـــاب محمد خضر 

زغير )31 عاما( عن األقصى لمدة خمســـة أشـــهر، 
والشـــاب عماد ابو ســـنينة )25 عاما( لمدة ســـتة 
أشهر، والشابين أحمد ركن وأحمد الشاويش لمدة 

خمسة أشهر.
وأوضح الشـــاب محمد زغير أن هـــذا اإلبعاد ليس 
األول، مشـــيًرا إلى أن االحتال يبعده عن المسجد 
األقصى منذ عـــام 2013، وبلغ مجموع مدة إبعاده 

نحو 3 سنوات.
والشـــاب محمد زغير أســـير محـــرر اعتقل مرتين 
في ســـجون االحتال، وقضى في المرة األولى 14 

شهًرا، والثانية 19 شهرا.

ولفت زغير إلى أن ثاثة من الشـــبان الذين ُأبعدوا 
امس عن المســـجد االقصى، هم أســـرى محررون 

قضوا أكثر من عام في سجون االحتال.
أمـــا رئيس لجنـــة أهالـــي األســـرى والمعتقلين 
المقدســـيين أمجد أبـــو عصب فأكـــد أن اإلبعاد 
إجراء ظالم، يستهدف كل من له عاقة بالمسجد 

األقصى.
وأوضـــح أن قـــرارات االبعـــاد تهدف إلـــى إبعاد 
العشـــرات من الشبان المقدســـيين عن المسجد 
األقصـــى لتفريغه من المصليـــن، وباإلضافة إلى 

ذلك، العمل على إحباط الشبان وتخويفهم.

شرطة االحتالل تبعد 4 شبان عن األقصى ألشهر

القدس المحتلة/ االستقال: 
اطلقت ســـلطات االحتال االسرائيلي سراح 
الباحث الحقوقي وســـام احمد مسلماني"26 
سنة " من سكان بلدة بيت حنينا في القدس 

المحتلة بعـــد ان خضع للتحقيق في معتقل 
المحتلة في  القـــدس  بمدينة  المســـكوبية 
ظروف مشددة لم يتمكن محاميه من االلتقاء 
به كما حرمـــت عائلته من ذلـــك أو تلقي أي 

معلومـــات عن وضعه. يشـــار إلـــى أن قوات 
االحتـــال كانت قد اعتقلت المســـلماني من 
منزله وهو يعمل باحثا ميدانيا في مؤسســـة 

سانت ايف لحقوق االنسان.

اإلفراج عن شاب مقدسي خضع للتحقيق لمدة شهر
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رام الله/ االستقالل: 
يواصل األســـير أحمد زهران اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 111 في ظروف 

صحية خطيرة.
 وكانت هيئة شــــؤون االســــرى والمحررين أكدت أن تراجعًا خطيرًا طرأ 
على الوضع الصحي لألســــير زهران، حيث يعانــــي من صداع وآالم في 
المفاصل، وإعياء شديد، ونقص في كمية السوائل واألمالح حيث فقد 

30 كيلوغراما من وزنه.
واالســـير زهران 42 عاما من قرية دير ابو مشعل شـــمال غرب رام الله، وهو أب 

ألربعة اطفال.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أدى آالف الفلســـطينيين صالة الفجر في المسجد 
األقصى المبارك في العاصمة المحتلة، وفي المسجد 

اإلبراهيمي في الخليل المحتلة، امس الجمعة.
وشهد المســـجدان حضوًرا الفًتا من الفلسطينيين 
ضمن »حملة الفجر العظيم« لزيادة الرباط ومواجهة 

سياســـات االحتـــالل التهويديـــة والحفـــاظ على 
المقدسات.

وعقــــب االنتهاء من صالة الفجر في المســــجد 
األقصــــى المبــــارك، ردد المصلــــون التكبيرات 
وهتافات تمجد الشهداء، كما هتف المصلون 
للشــــهيد مصبــــاح أبو صبيــــح الــــذي كان من 

وصاياها الحفاظ على المسجد األقصى.
ويذكر أن حمـــالت الرباط وتكثيف التواجد والصالة 
جاءت بعد تزايـــد حمالت التهويـــد واالقتحام من 
قوات االحتالل والمســـتوطنين للمقدســـات خاصة 
األقصى واإلبراهيمي، ومحاوالت الســـيطرة الكاملة 

عليهما.

األسير زهران يواصل اآلالف يؤدون صالة الفجر باألقصى واإلبراهيمي
إضرابه لليوم 111تواليًا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت وســـائل اإلعالم العبرية، عن اقتحام عشـــرات المســـتوطنين، ساحات 

المسجد األقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.
وأفـــاد موقع »حدشـــوت هار هبايت« العبري أمس الجمعة، أّن 346 مســـتوطنًا 
اقتحموا ساحات المسجد األقصى، األسبوع، الماضي بحماية من شرطة االحتالل 

اإلسرائيلي.

)346( مستوطنًا اقتحموا 
األقصى األسبوع الماضي

غزة/ االستقالل: 
اعتبر الناطق باســـم حركة المقاومة اإلســـالمية »حماس«، 
حازم قاســـم، مساء أمس الجمعة، تصريحات وزير الجيش 
االســـرائيلي نفتالي بينت حولت نيته تسريع االستيطان 
فيما يسمى مناطق ج في الضفة الغربية، بمثابة استمرار 
لسياســـة التطهيـــر العرقـــي التي مارســـها المشـــروع 

الصهيوني منذ انطالقه.
وأشــــار قاســــم إلى أن هذه التصريحات المصحوبة 
بالسلوك االستعماري االحتاللي، هي جزء من الحرب 
المفتوحة التي يشــــنها هذا الكيان على شــــعبنا 

مدعومًا بمواقف اإلدارة األمريكية.
وأوضح قاسم، أن هذا العدوان المتواصل على أرض الضفة 
الغربية، يتطلب موقفًا فلسطينيًا جماعيًا لتصعيد مقاومة 
شـــاملة في الضفة، وأن توقف قيادة الســـلطة تنسيقها 
األمني مع جيش االحتالل، ووقف مالحقتها لكل أشـــكال 

المقاومة.
وجدد قاســـم تأكيده، على أن شـــعبنا سيقاتل حتى طرد 
االحتالل وأدواته االســـتعمارية االســـتيطانية من كامل 
األرض الفلســـطينية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

القدس.

رام الله/ االستقالل: 
اســـتنكر رئيس هيئة شؤون األســـرى والمحررين 
اللواء قـــدري ابو بكر، إقـــدام مجهولين فجر امس 
الجمعـــة، على إحراق ســـيارة زوجة األســـير محمد 
نايفة أبـــو ربيعة أمام منزلهم، بضاحية شـــويكة 

قضاء طولكرم.
ووصف أبـــو بكر هـــذا العمل بالهمجـــي والجبان 
والمتســـاوق مع أجندة االحتـــالل، وطالب بضرورة 
مالحقتهـــم من قبـــل أجهزة األمن الفلســـطينية 
والقبض عليهـــم والتصدي لمثل هـــذه الحاالت 

المشبوهة واحتضان وحماية عوائل االسرى الذين 
ضحوا بفلذات أكبادهم من أجل الوطن وحريته.

يذكر أن األســـير محمد نايفة أبـــو ربيعة، يقضي 
حكمًا بالسجن مدته 14 مؤبدًا و50 عامًا.

وقامـــت قوات االحتـــالل باعتقال نجلـــه ربيع )18 
عامًا(، مطلع العام الماضي وحكمت عليه بالســـجن 
لمـــدة عامين، وكان األب عند اعتقاله قد ترك نجله 
ربيع طفاًل صغيـــرًا، ليعود ويحتضنه نهاية العام 
الماضي في ســـجن جلبوع بعـــد اعتقال االبن على 

خلفية عملية "بركان".

هيئة األسرى تطالب السلطة بمالحقة
 من أحرقوا سيارة زوجة أسير بطولكرم

حماس تعتبر سياسة »بينت« في المناطق 
»ج« استمرارًا لسياسة التطهير العرقي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت وســـائل إعالم عبرية مســـاء امس الجمعة، أن أكثر من 50 مليون شـــيكل كانت خسائر 

االحتالل خالل اليومين الماضيين بسبب األحوال الجوية العاصفة.
 وأشارت إلى أن األحوال الجوية العاصفة التي اجتاحت األراضي المحتلة خلفت أضراًرا في قطاع 
الزراعة تقدر بحوالي 50 مليون شيكل، وُقِدمت أكثر من 500 طلب تعويض إلى وزارة الزراعة لدى 

االحتالل، بعد أن أتلفت األمطار الغزيرة، محاصيل زراعية.

غزة/ االستقالل: 
أطلقـــت قوات االحتالل اإلســـرائيلي أمس الجمعة، قنابل الغاز المســـيل للدموع، تجاه األراضي 

الزراعية، شرق المنطقة الوسطى.
وأفـــادت مصادر محليـــة، أّن قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز المســـيل للدمـــوع تجاه الغرب، 

وتحديدا شرق منطقة جحر الديك ووادي غزة ورائحة الغاز تصل بعض المنازل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أظهـــر اســـتطالع حديث للـــرأي أن 
أي مـــن األحزاب في »إســـرائيل« لن 
تقدر لوحدها على تشـــكيل حكومة 
جديدة، وذلك قبل أقل من شهرين 
من إجراء انتخابات الكنيست الثالثة 
في الثاني من شـــهر مـــارس/ آذار 

المقبل.
الذي نشـــرته  وأشـــار االســـتطالع 
صحيفة »إســـرائيل اليوم« العبرية، 
أمس الجمعـــة، إلى حصـــول »أزرق 
أبيض« برئاســـة بيني غانتس على 
34 مقعـــدًا مقابل حصول »الليكود« 
الوزراء بنياميـــن  رئيـــس  بزعامـــة 
نتنياهو علـــى 30 مقعدا من مقاعد 

الكنيست ال 120.
واالنتخابـــات التي ســـتجري فـــي مارس 
هـــي الثالثة في غضون أقـــل من عام بعد 
االنتخابـــات التي جرت في إبريل/نيســـان 

وسبتمبر/أيلول 2019.
واالســـتطالع أجراه مركز مســـتقل لصالح 
الصحيفة على عينة من 508 إســـرائيليين 
أشـــار إلى أن ال تغيير متوقع على الخارطة 

الحزبية في إسرائيل ما يبقي أزمة تشكيل 
الحكومـــة على حالهـــا. ويلـــزم أي رئيس 
حكومة الحصول على ثقـــة 61 عضوا على 

األقل في الكنيست اإلسرائيلي.

 50 مليون شيكل خسائر 
االحتالل خالل يومي المنخفض

االحتالل يطلق قنابل الغاز تجاه 
األراضي الزراعية شرق »جحر الديك«

استطالع: مأزق تشكيل الحكومة »اإلسرائيلية« ما يزال قائمًا
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نابلس/ االستقالل: 
منعت قوات االحتالل عشـــرات المزارعين 
من اهالي قرية برقة شـــمال نابلس، أمس 
الجمعـــة، من الوصول الـــى اراضيهم في 
منطقة )جبـــل القبيبات( من اراضي القرية 
والـــذي كانـــت تقـــوم فوقه مســـتوطنة 
"حومش" الُمخالة، متذرعة بتواجد عدد من 
المستوطنين في المنطقة وضرورة توفير 

الحماية لهم.
ويحاول اهالي القرية منذ اسابيع الوصول 
الى اراضيهـــم لحراثتهـــا وزراعتها، لكن 
قوات االحتـــالل تقوم بصدهـــم كل مرة، 
وفي الكثير مـــن االحيان تندلع مواجهات 

بين الطرفين.
وكان اهالـــي القريـــة قد احتفلـــوا قبل 7 
ســـنوات بانتزاعهـــم قرارًا مـــن المحكمة 
نحـــو  باســـتعادة  االســـرائيلية  العليـــا 
1200 دونـــم من أراضيهـــم الزراعية التي 
صادرهـــا االحتالل منهم عام 1978 إلقامة 
مستوطنة "حومش" آنذاك، دون أن يدركوا 
في حينها أن القرار لن يكون أكثر من "حبر 

على ورق".
لقد مـــر على اخـــالء الجيش االســـرائيلي 
لمســـتوطنة "حومش"، نحو 15 عاما، لكن 
اصحـــاب االراضـــي في تلـــك المنطقة لم 
يتمكنوا من الوصـــول اليها والعمل فيها 
بحرية، بسبب عودة عدد من المستوطنين 

لالقامة فيها بشـــكل شـــبه دائم بحماية 
من الجيش االســـرائيلي، اضافة الى عدم 
قدرة المزارعين انفســـهم على استصالح 
اراضيهم في تلك المنطقة بجهود ذاتية، 
بعد غياب الدعم الرســـمي والمؤسساتي 
وسياسة االهمال لهذه المنطقة الحيوية 
والتي تشـــرف تاللها المرتفعة على جزء 

كبير من اراضي فلسطين.
وقال الناشـــط في لجان الدفاع عن أراضي 

القريـــة، فطين صالح، أنه فـــي عام 1978 
اصـــدر جيـــش االحتـــالل أمرا عســـكريا 
باالســـتيالء علـــى جبـــل مرتفع يشـــرف 
علـــى القرية من الناحية الشـــمالية، ويقع 
ضمن االحـــواض )5( و)6( و)7( من أراضي 
القرية، وذلك بذرائع أمنية، وانشـــأ هناك 
معسكرا لقواته، لكن اهالي القرية واصلوا 
المظاهـــرات واالحتجـــاج علـــى مصـــادرة 

اراضيهم.

وأضـــاف صالح انه بعد نحو ســـنتين قام 
للمستوطنين،  المعسكر  بتسليم  الجيش 
الذين شـــرعوا بانشاء مستوطنة "حومش" 
المزيد من  والتوســـع تدريجيـــا وقضـــم 
االراضي، فسيطروا شيئا فشيئا على الجبل 
الذي يضم نحو 1200 دونم الهالي القرية، 
وشـــقوا حولها الطـــرق االلتفافيـــة وبنوا 
االســـيجة الدائرية، لدرجـــة ان نحو 500 
ألف دونـــم اخرى الهالـــي القرية محيطة 

بالمستوطنة اصبح الوصول اليها من قبل 
المستوطنة مغامرة غير محسوبة.

واشار صالح الى أنه وبعد اندالع االنتفاضة 
مســـتوطني  حركـــة  اصبحـــت  الثانيـــة، 
"حومش" صعبة بعد انقطاع الطرق اليها، 
فهجرها الكثير من المســـتوطنين. وبعد 
ان نفذ رئيـــس الوزراء االســـرائيلي خطة 
االنســـحاب من غزة عـــام 2005، تضمنت 
الخطة اخالء عدة مســـتوطنات في الضفة 
الغربية، احداها كانت "حومش"، التي على 
ما يبدو ان حفظ أمن المســـتوطنين فيها 

بات عبئا كبيرا على الحكومة.
واوضح ان أهالي القرية لجأوا وبمســـاعدة 
مـــن مؤسســـات حقوقية، الـــى المحكمة 
العليا االســـرائيلية، ونجحـــوا عام 2013، 
باســـتعادة اراضيهم بعد معركة قضائية 
اســـتمرت طويال، توجت باصـــدار المدعي 
العام االســـرائيلي قرارا بفتح الموقع امام 
الفلسطينيين والسماح لهم بالوصول الى 

اراضيهم.
وقال عدد من المزارعين انه كان يحدوهم 
األمل باصالح اراضيهم وتشجيرها والبناء 
االســـتثمارية،  المشـــاريع  واقامة  فيهـــا 
لكنهم اكتشـــفوا ان هذا االمـــل لم يكن 
اكثر من ســـراب، وليس بمقدورهم سوى 
النظـــر الى اراضيهم المســـتعادة من تلة 

اخرى تبعد عدة كيلو مترات.

االحتالل يحرم أهالي برقة  شمال نابلس من الوصول إلى أراضيهم

غزة/ االستقالل: 
أكد مركز أسرى فلســـطين للدراسات بأن أوضاع 
األســـرى في ســـجن النقب الصحراوي قاســـية 
للغايـــة في ظل تـــردى األحـــوال الجوية نتيجة 
المنخفضـــات، وسياســـة االحتـــالل التي تمنع 
إدخـــال أي وســـائل تدفئة، أو مالبـــس وأغطية 

شتوية كافية.
وقال الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشـــقر في 
بيـــان له أمس الجمعة، إن "األســـرى في ســـجن 
النقب اشـــتكوا من ســـوء األحوال الجوية، التي 
أدت الـــى تجمد أطرافهم نتيجـــة البرد القارس 
والمطـــر الشـــديد الـــذي صاحـــب المنخفضات 
الجوية في األيام االخيـــرة، حيث وصلت درجات 
الحـــرارة في بعض األوقات الى ما دون الصفر، مع 

عدم وجود وسائل تدفئة".
وأضاف بأن هذه الظـــروف الصعبة في المنطقة 
الصحراوية حرمت األسرى في النقب من الخروج 

الى الســـاحات الخارجية للســـجن، "كما انهم لم 
يستطيعوا اســـتخدام المياه الباردة في فترات 
الصباح من شـــدة البرودة، حيث تخرج المياه من 

الصنبور وكأنها مجمدة".
وأفاد األشقر بأن أوضاع االسرى في سجن النقب 
تزداد صعوبة، "في ظل استمرار ادارة السجن في 
منع ادخال األغطية والمالبس الشـــتوية الثقيلة 
التي تقيهم من البرد، وانعدام وســـائل التدفئة 
في الســـجن، وتقليص كمية الماء الساخن الذي 
يصل لألســـرى، مما يعرضهم لإلصابة بالعديد 
من األمراض، في ظل اســـتهتار اإلدارة بشـــكل 
كامل في تحســـين أوضاعهم المعيشية لتجاوز 

تداعيات هذه الظروف".
وتابع "أكثر األقســـام تأثـــًرا ومعاناة تلك التي ال 
تـــزال قائمة علـــى الخيام، حيث تتســـرب اليها 
األمطار وتـــؤدى إلتالف مالبســـهم وأغطيتهم 
وأماكـــن النوم، وال تقى األســـرى البرد والصقيع، 

وفى بعض األحيان تشـــتد سرعة الرياح وتؤدي 
الى اقتالع الخيام أو تمزيقها، وتماطل االدارة في 

استبدالها لفرض مزيد من التنكيل بهم".
وأشـــار األشـــقر إلى أن األوضاع الصحية لألسرى 
في ســـجن النقب نتيجة تلك الظروف في تراجع 
مســـتمر، "فهنـــاك أســـرى يعانـــون من ضعف 
المناعـــة ويتأثرون بشـــكل كبير بتلـــك األحوال 
وال تســـتطيع أجســـادهم مقاومتها، مما يشكل 
خطرًا على حياتهم، في ظل عدم تقديم عالجات 
سريعة لهم، األمر الذي يؤدي إلى تردي صحتهم 

بشكل كبير ودخولها في مرحلة خطيرة".
وجدد المركز على لسان ناطقه اإلعالمي، مطالبته 
لكافة المنظمات اإلنسانية والحقوقية والصليب 
االحمر، بزيارة ســـجن النقب واالطالع على أوضاع 
االسرى وتوفير احتياجاتهم العاجلة من األغطية 
والمالبس قبـــل تفاقم أوضاعهم القاســـية في 

فصل الشتاء.

»أسرى فلسطين«: أسرى النقب يعانون 
البرد القارس نتيجة لسياسة االحتالل

رام الله/ االستقالل: 
أفرجت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس الجمعة، عن األسير السوري صدقي 
المقت من معتقل "النقب الصحراوي"، بعد اعتقال استمر قرابة خمسة أعوام، حيث 

جرى اإلفراج عنه إلى مسقط رأسه في الجوالن السوري المحتل.
وأوضح نادي األسير في بيان له، أن األسير المقت كان قد رفض اقتراحا في تشرين 
الثاني/نوفمبر العام الماضي، يقضي باإلفراج عنه إلى العاصمة الســـورية دمشـــق 

بدال من مسقط رأسه في الجوالن، وذلك عبر وساطة روسية.
يشـــار إلى أن األســـير المقت أمضى في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي )27 عاما( 
وأفرج عنه عام 2012، إال أن ســـلطات االحتالل أعـــادت اعتقاله مجددا عام 2015، 
وحكمت عليه بالّسجن لمدة )14عاما(، وجرى تقديم استئناف على القرار وتخفيض 

الحكم لمدة )11 عاما(.
ومـــن الجدير ذكره أن عملية تبادل جرت في شـــهر أبريل من العام المنصرم، بين 
سوريا واالحتالل اإلسرائيلي بوساطة روسية، جرى بموجبها تسليم جثمان الجندي 
اإلســـرائيلي "زخاريا باومل" الذي ُفقدت أثاره في معركة "الســـلطان يعقوب" عام 
1982، إبـــان حصار بيروت خالل العدوان اإلســـرائيلي على لبنان، مقابل اإلفراج عن 
أسيرين أحدهما األســـير أحمد خميس من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 

في سوريا، وأسير مدني آخر.

االحتالل يفرج عن األسير 
السوري صدقي المقت

الدوحة/ االستقالل: 
أكـــدت حركـــة حمـــاس أن المشـــاركة 
امـــس  فجـــر  صـــالة  فـــي  الواســـعة 
الجمعة وكل األيام الماضية لحماية باب 
الرحمة من أطماع االحتالل اإلســـرائيلي 
الذي يســـعى إلعادة إغالقه بعدما نجح 
المرابطـــون بفـــك األغـــالل عنـــه العام 
الماضي، تؤكد أن شـــعبنا سيبقى رأس 
الحربـــة في الدفاع عن المقدســـات في 

وجهه.
وقال عضو المكتب السياســـي للحركة 
حســـام بـــدران في بيـــان لـــه، "نتقدم 
بالتحيـــة والتقديـــر لجماهير شـــعبنا 

المقـــاوم في القدس المحتلة الذين لبوا 
المبارك، ومصلى  المسجد األقصى  نداء 
بـــاب الرحمة، وهبـــوا مدافعين عنه في 
وجـــه اعتداءات االحتـــالل والمخططات 

االستيطانية".
ودعا األمتيـــن العربية واإلســـالمية على 
المســـتوى الرسمي والشـــعبي إلى "دعم 
وإسناد المرابطين في القدس والمدافعين 
عن شرف األمة، وعدم االنجرار إلى التطبيع 

مع هذا االحتالل المجرم".
وأدى آالف المصلين صالة فجر امس في 
رحاب األقصى، تلبية لدعوة حملة "الفجر 
العظيم"، التي دعت لها حماس من أجل 

احياء الصالة فيه.
وشـــارك آالف المصلين فـــي أداء صالة 
الفجر بمصليات األقصـــى وقد توافدوا 
مـــن كافـــة أحيـــاء وضواحـــي محافظة 
القدس، رغـــم األجواء البـــاردة وهطول 

األمطار.
وردد المصلون بعـــد االنتهاء من صالة 
نصرة  وهتافـــات  التكبيـــرات،  الفجـــر 
له تقـــول "خيبر خيبر يـــا يهود جيش 
األقصى ســـوف يعود"، و"لن تركع أمة 
قائدها محمـــد"، و"بالروح بالدم نفديك 
يـــا أقصى" و"يا مصبـــاح ال تعبس بدك 

فدائية بنلبس".

حماس: سيبقى شعبنا رأس الحربة في الدفاع عن مقدساته

القس المحتلة/ االستقالل: 
أعلـــن جيش االحتالل اإلســـرائيلي، فجر أمـــس الجمعة، اعتقال ثالثة فلســـطينيين، بدعوى 

تسللهم عبر حدود قطاع غزة.
وقـــال الجيش، في بيان: إن قواته اعتقلت 3 فلســـطينيين تســـللوا عبر الســـياج 
الفاصل بين شـــمالي القطاع واألراضي المحتلة. وأضاف: "تم نقلهم للتحقيق لدى 

قوات األمن"، دون مزيد من التفاصيل.
وتحظر القوات اإلســـرائيلية على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط 
الحدودي لمســـافة 300 متر، وتطلق عليها اســـم المنطقة العازلة، وتطلق النار أو تعتقل كل 

من يوجد فيها.

االحتالل يعتقل 3 
فلسطينيين قرب حدود غزة
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رام الله/ االستقالل: 
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، 
إن محاكم دولة االحتالل تمييزية 
وعنصرية وتعتمد على ازدواجية 
إزاء نظام تمييز  المعايير، وإننــــا 
وفصل عنصــــري بغيض، وقضاء 

إسرائيلي ال يمت للقانون بصلة.
وتحدثت "الخارجية" في بيان لها، 
امس الجمعة، عن ما نشره اإلعالم 
"محكمة  انتقــــاد  حــــول  العبري، 
بشــــدة  اإلســــرائيلية  الصلــــح" 
لطريقــــة التعامل مــــع معتقلين 
بأعمال  متهميــــن  إســــرائيليين 
إرهابيــــة، أثنــــاء التحقيق معهم 
خاصــــة التحقيق الليلــــي، حيث 
قالــــت القاضية االســــرائيلية إنه 
"تم انتهاك حقوقهم االساسية 
بشكل صارخ وحرمانهم من النوم 
لساعات طويلة"، وأمرت المحكمة 
ب "توفير 8 ساعات نوم متواصلة 

لهم".
وأضافت الوزارة: أننــــا أمام قضاء 
للقانون بصلة،  إسرائيلي ال يمت 
وإنمــــا يمارس سياســــة االحتالل 
العنصرية كجــــزء ال يتجزأ منها، 
ويعطي الحق لإلرهابي االستمتاع 
بنــــوم متواصــــل لمــــدة ثمانــــي 
ســــاعات يوميا، رغــــم أنه يخضع 
للتحقيق في جرائم ارتكبها بحق 
بينما  الفلسطينيين،  المواطنين 
يقر إجراءات عقابية قاسية بحق 
الذين  الفلسطينيين  المعتقلين 
يخضعــــون للتحقيــــق علــــى يد 

الشاباك اإلسرائيلي.
واعتبرت أن "قرار القضاء العسكري 
قومية  على  يعتمد  اإلســــرائيلي 
المعتقــــل وديانتــــه، وليس على 
حجم الجريمة"، ما يؤكد على نظام 

الكيل بمكيالين في التعاطي مع 
نفس الجرائم أو التهم، مؤكدة أن 
هناك تهاونًا كبيرًا وتســــهيالت 
غير محــــدودة للمتهم اليهودي 
اإلرهابي، بالمقابل تشــــديد كبير 
على المعاملة واإلجراءات المتبعة 

بحق الفلسطينيين.
وقالت: "المبدأ ال حقوق للمعتقل 
الحقوق  كل  بينما  الفلســــطيني 
والتسهيالت للمعتقل اليهودي، 

رغم وضوح التهم عليه".
ورأت الوزارة أن هذه المفارقة جزء 
ال يتجــــزأ من مهزلــــة االعتقاالت 
الصوريــــة للعناصــــر اإلرهابيــــة، 
ومسرحية محاكماتهم الشكلية، 
لنــــدرة عــــدد الذيــــن اعتقلتهم 
ســــلطات االحتــــالل مــــن تلــــك 
العناصر التــــي تنتمي لمنظمات 

يهوديــــة إرهابية علنية، ارتكبت 
جرائم بشــــعة بحــــق المواطنين 
الفلســــطينيين، كمــــا حدث في 
جرائــــم إحراق محمــــد أبو خضير، 
وعائلــــة دوابشــــة وغيرهــــا مــــن 
الجرائــــم التي طالــــت المواطنين 
قوات  بحمايــــة  الفلســــطينيين 

االحتالل.
وأكدت الــــوزارة في بيانها أن هذا 
ينطبق على جنود االحتالل الذين 
ارتكبــــوا جرائم قتــــل وإعدامات 
ميدانية بحق شــــعبنا األعزل، كما 
حدث مع الشــــهيد عبــــد الفتاح 
الشــــريف، ويحدث باستمرار ضد 
المشاركين  المدنيين  المواطنين 
في مسيرات العودة في قطاع غزة.

واعتبــــرت أن هــــذه المحاكمــــات 
تقوم  الصورية مهزلة مســــتمرة 

بهــــا ســــلطات االحتــــالل أحيانا، 
العالمي  العــــام  الــــرأي  لتضليل 
ما  وغالبــــا  الدوليــــة،  والمحاكــــم 
تنتهــــي ســــريعا بالتغطية على 
المجرمين والقتلــــة وتبرأتهم، أو 
تخفيــــف الحكم عليهــــم ليصار 
الحقا لمنحهــــم العفو من جهات 

في دولة االحتالل.
وذكــــرت الــــوزارة انهــــا تتواصل 
بالتعاون مع المنظمات الحقوقية 
واالنســــانية المختلفــــة، لتوثيق 
وعناصــــره  االحتــــالل  جرائــــم 
وقياداتــــه، وتتابعهــــا يوميا مع 
والمحاكــــم  الدوليــــة  الجنائيــــة 
الوطنية للدول، وصوال لمحاكمات 
علنية لــــكل من ارتكــــب أو دعم 
أو حــــرض على جرائــــم بحق أبناء 

شعبنا واراضهم وممتلكاتهم.

غزة/ االستقالل: 
تعرضت عشرات المنازل في قطاع غزة ، بسبب 
األمطار الغزيرة، التي هطلت ، فجر الجمعة، في 
منطقتي جباليا )شمالي القطاع(، و"الصفطاوي"، 

شمالي مدينة غزة.
وقد تســـببت شـــدة األمطار بغرق نحو 12 منزال 
في منطقة الصفطاوي، كما أدت إلى طفح مياه 
الصرف الصحي داخل المنازل فيما قامت طواقم 
الدفاع المدني، بإخالء بعض العائالت، بســـبب 

غرقها بالمياه.
وقـــال المقدم رائـــد الدهشـــان، مديـــر إدارة 
العمليات في جهاز الدفـــاع المدني، في قطاع 
غـــزة: إن طواقـــم الدفاع المدنـــي، قامت بإخالء 
بعض الســـكان بواســـطة قوارب صغيرة، في 

وسط مخيم جباليا.
وأوضح الدهشـــان إن منطقة محدودة، وســـط 
مخيم جباليا، تعرضت لتجمع كبير لمياه األمطار، 
وذلك بفعل ارتفاع منسوب بركة لتجميع المياه 

موجودة في المنطقة.
وأشار إلى أن الطواقم قامت بشفط مياه األمطار 
المتجمعة من محيط "البركة" وعدد من المنازل 
في محيطها، منوها إلى أن األوضاع بشكل عام، 

"اعتيادية وُمسيطر عليها".
ويضـــرب منخفض عميق، المنطقـــة، منذ عدة 
أيام؛ وتســـبب في حدوث سيول، وغرق للمنازل 
في العديد من المناطق؛ ويتوقع أن ينحسر مع 

ساعات المساء.

غرق منازل في أحياء غزة بسبب األمطار الغزيرة

غزة/ االستقالل: 
دعت لجنة الطوارئ فـــي بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة 
إتباع إرشـــادات التعامل مع تساقط مياه األمطار والتواصل مع وحدة 
المعلومات والشـــكاوي فـــي البلدية على الرقـــم المختصر ) 115 ( 

واإلبالغ عن الشكاوي المتعلقة بالمنخفض الجوي .   
ونشـــرت دائرة العالقات العامة واإلعالم في البلدية إرشـــادات 
توعوية للتعامل قبل بدء تســـاقط ميـــاه األمطار والمنخفضات 
الجوية التي قد تتعرض لهـــا المدينة عبر صفحة البلدية على 
صفحـــة  ) الفيـــس بوك ( وموقـــع البلدية، وفاتـــورة الخدمات، 

ووسائل اإلعالم المختلفة.
وتضمنت اإلرشـــادات، دعوة المواطنين لضرورة عدم إلقاء النفايات 
في الشـــوارع حتى ال تنجرف مع مياه األمطار وتتسرب إلى مصافي 
تصريف المياه وتؤدي إلى إغالقها، وعدم رفع أغطية مناهل الصرف 
الصحي حتـــى ال تدخل مياه األمطار إلى شـــبكات الصرف الصحي 

وتسبب في طفحها خصوصا في المناطق المنخفضة .
وأهابت البلدية بالسائقين أصحاب المركبات بضرورة تجنب دخول 
تجمعات مياه األمطار حتى ال تتسبب في عطل في سياراتهم وسط 

المياه وبالتالي إعاقة فرق لجنة الطوارئ تصريف مياه األمطار.
وذكرت اللجنة أن طواقمها تنتشر في مناطق المدينة منذ ليلة أمس 
السيما في المناطق المنخفضة التي تتجمع بها مياه األمطار وتعالج 
أي تجمعـــات للمياه بأقصى ســـرعة ممكنة لتالفـــي أي غرق لبيوت 

المواطنين .    

بلدية غزة تدعو التباع إرشادات 
التعامل مع المنخفضات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال وزير األمن اإلسرائيلي األسبق موشيه يعالون، أمس الجمعة، إن رد الحكومة 
اإلســـرائيلية المتراخي مع السلطة الفلسطينية في مســـألة استيراد العجول 

يخلق سابقة سلبية قد تقودنا إلى "منحدر خطير".
وأضاف يعلون في تغريدة عبر حسابه الرسمي )تويتر( أن عشرات اإلسرائيليين 
من مربي العجول بدأوا يفقدون ســـبل عيشـــهم ورزقهم، على إثر ما ســـّماها 

"معركة العجول" التي تقودها السلطة الفلسطينية.
وأردف أن "بعد ســـيطرة السلطة الفلسطينية على الســـوق، خالًفا التفاقيات 
باريس، بدأ مربو العجول في "إسرائيل" بفقد أرزاقهم"، مشيرًا إلى أن "السيطرة 

من قبل السلطة الفلسطينية تأتي بسبب الفساد والقومية" وفق قوله.
وكانت الحكومة الفلســـطينية قد أعلنت في أيلول/ سبتمبر الماضي عن قرارها 
وقف اســـتيراد العجول من األســـواق اإلســـرائيلية، في إطار اســـتراتيجيتها 

باالنفكاك تدريجيا عن السوق اإلسرائيلية.
وتضع "إسرائيل" معيقات أمام المســـتوردين الفلسطينيين بهدف الضغط 
عليهم للتراجع عن استثمارهم باســـتيراد العجول للسوق الفلسطيني، فيما 

يكفل اتفاق باريس للفلسطينيين حق استيراد العجول من الخارج.
وتستورد فلسطين من االحتالل اإلسرائيلي نحو 120 ألف عجل سنويا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت القناة اإلسرائيلية السابعة: إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

قرر تأجيل اجتماع حكومته األسبوعي، المقرر غدًا األحد.
وأوضحت القناة، أن ذلك جاء بعد قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية بتجميد مؤقت 

لتنفيذ خطوة تعيين أربعة وزراء جدد في الحكومة الحالية.
في الســـياق، قالت صحيفة )هآرتس( اإلســـرائيلية: إن قرار العليا اإلسرائيلية 
الـــذي اتخذ الخميس، جاء بعد التماس قدم ضد تعييـــن نفتالي بينيت وزيًرا 

لألمن، حيث اعتبرت المحكمة ذلك خارج صالحياتها.
وأثارت المحكمة مسألة تتعلق بسلطة الحكومة ورئيسها نتنياهو في تعيين 
وزراء جـــدد في ظل أن هذه الحكومـــة انتقالية، حيث كان مـــن المقرر أن يتم 

التصويت في الحكومة األحد على تعيين أولئك الوزراء الجدد.

»الخارجية«: القضاء اإلسرائيلي ال يمت للقانون بصلة

نتنياهو يقرر تأجيل 
اجتماع حكومته األسبوعي

يعالون: تراخي حكومة نتنياهو مع 
السلطة قد يقود لمنحدر خطير



السبت 16 جمادى األولى 1441 هــ 11 يناير 2020 م

ليســـت بالتصريحات العنترية وال بالتلميحات االســـتفزازية, وال بالوعـــود واآلمال تمنح االوطان 
لألعداء, نحن ندرك اكثر من أي وقت مضى ان السفير االمريكي في اسرائيل ديفيد فريدمان يعبر 
عن موقف االدارة االمريكية في تصريحاته ضد الفلسطينيين, وبات المخطط واضحا, الن واشنطن 
ال ترى من يتصدى لسياستها الهوجاء, وال تجد في الدول العربية ندا حقيقيا لمواجهة سياستها 
في المنطقة, فمن يدير السياســـة االمريكية في العالم هي ادارة يترأســـها ترامب المتصهين 
وفريقه من المتحمســـين لصالح اســـرائيل والذين يتحدون العالم من اجلها, ويحاولون تغيير 
وضعها في المنطقة بما يخدم اســـتمرارها وحضورها لســـنين طوال, ولكنهم ال يقرؤون التاريخ 
وال يعرفون ان اصحاب الحق دائما هم المنتصرون, ذلك ألنهم يؤمنون بأن القوة فقط هي التي 
تضمن االســـتمرارية والبقاء, وان منطق شريعة الغاب هو الذي يحكم ويدير شؤون العالم, ومن 
تحكمه هذه النظريات مصيره ســـيكون كمصير الطغاة على مر العصور من الذين تغولوا وعاثوا 
في االرض فســـادا, ولكنهم ســـرعان ما تحولوا لعبرة لمن ال يعتبر, فنهابتهم ليســـت طبيعية, 
والعار الذي ســـيلحقهم ليس بالهزيمة فقط انما بأكثر من ذلك, فتنتهي حياتهم اما باالنتحار 
كما حدث مع هتلر, او االعدام في ميدان عام كما حدث مع الرئيس الروماني تشاوتشيســـكو, او 
المرض النفسي واالنعزال عن العالم كما حدث مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وغيره 

من الزعماء الذي انتهى به المقام وهو هارب خارج بالده ومعزول في المنفى.
امريكا تشـــعر ان اسرائيل ليســـت في امان في المنطقة العربية, لذلك تحاول مساندتها بقوة, 
وتعادي كل من يعادي اســـرائيل او يقف الى جانب حقوق الشـــعب الفلســـطيني, لذلك تخرج 
تصريحات عنتيرية على لســـان فريدمان لكنها بال قيمة, وتبقى مجرد تصريحات مشلولة وغير 
قابلـــة للحياة, تحاول مـــن خاللها االدارة االمريكية احياء آمال اســـرائيل بالبقـــاء والتعايش في 
المنطقة, هذه اآلمال التي لم تقنع االسرائيليين انفسهم, فهم يعلمون تماما انهم الى زوال, وان 
كيانهم الغاصب غير قابل للحياة, وان االرض التي تنتمي الى اصحابها ستلفظهم ال محالة طال 
الزمان ام قصر, ولو ان االدارة االمريكية كانت بالفعل قادرة على مساندة اسرائيل وابقائها بسالم 
في المنطقة, لطرحت ما تســـمى بصفقة العصر, ولما اجلت الكشف عنها عدة مرات, ولما خرجت 
من ورشة البحرين المشؤومة تجر اذيال الهزيمة رغم كل الدعم الرسمي العربي الذي تلقته, لكن 
امريكا تدرك ان فك عزلة اســـرائيل ليس بمواقف الرســـميين العرب, وليس بالتماهي الرسمي 
العربي مع السياسة االمريكية, المعضلة تكمن في امة المليار وثماني مائة مليون الذين يعادون 
هذا الكيان المجرم المســـمى »اســـرائيل« فطريا, وكل ما تســـعى اليه االدارة االمريكية مد عمر 
اسرائيل في المنطقة, من خالل هذه الخطوات والتصريحات العنترية لبومبيو وفريدمان وكوشنير 
ومن قبلهم زعيمهم ترامـــب, منحوهم القدس ومنحوهم الضفة ومنحوهم الجوالن, لكننا ال زلنا  

اصحاب الحق نجابههم في الضفة والقدس والجوالن, واالقصى شاهد علينا يا فريدمان. 
نعم االقصى شــــاهد على نضال شــــعبنا الفلســــطيني كله, فهو عنوان المرحلة خالل الفترة 
القادمة, ألنه ســــيكون محور الصراع بين شــــعبنا الفلســــطيني واالمة االســــالمية واالحتالل 
الصهيوني ومحور الشــــر في المنطقة ممثال باإلدارة االمريكية وحلفائها, والمعركة التي لن 
تنتهي اال بتحرير فلســــطين كل فلسطين من نهرها لبحرها, مصداقا لقول الله عز وجل في 
سورة االســــراء »فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوؤوا وجوهكم, وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة, 
وليتبروا ما علو تتبيرا«, فهل بقدرة ترامب وبومبيو وكوشنير وفريدمان تحدي وعد الله بالنصر 
والتمكين لعباده المؤمنين, بالطبع ال فنحن على يقين بنصر الله عز وجل, وهو الذي يســــبب 
االســــباب لهذا التغيير, والشرق االوسط اآلن مقبل على تغيرات كبيرة وتحالفات جديدة في 
المنطقة, وهذا سيكون له انعكاسات ايجابية على القضية الفلسطينية, وهنا يجب التركيز 
على ان يبقى نضالنا على ارضنا فلســــطين مســــتمرًا ومشتعال في وجه االحتالل, مهما كانت 
قرارات ترامب, فالحق اقوى من الباطل, ونحن اصحاب الحق, واالحتالل دائما الى زوال مهما كان 

مدعوما من قوى الشر في العالم, هكذا علمنا التاريخ. 

فريدمان والال أمان 
رأي

أراضي الضفة الفلسطينية مقســـمة إلى مناطق »أ« و«ب » و«ج 
» وفق اتفاق أوسلو: تخضع المنطقة »أ« للسيطرة الفلسطينية 
الكاملـــة، والمنطقـــة »ب » للســـيطرة المدنية الفلســـطينية 
واألمنيـــة اإلســـرائيلية، امـــا المنطقـــة »ج« تحت الســـيطرة 
اإلســـرائيلية الكاملة وتبلغ مساحتها %60 من أراضي الضفة 
الغربيـــة. المنطقة »ج«: مثل البحر الذي تنتشـــر فيه جزر »أ« و 
»ب »، وال يمكـــن االنتقـــال من المنطقة »أ« إلـــى المنطقة »ب » 
أو العكس دون المرور بمنطقة »ج«. »إســـرائيل« تســـابق الزمن 
لتغيير الواقع القانونـــي والتاريخي القائم بالضفة ألن مناطق 
» أ« و »ب » غيـــر قابلـــة للحياة بدون مناطـــق« ج«، التي تمتلك 
ثـــروات طبيعية ومياه جوفية وشـــواطئ البحـــر الميت، وكان 
يفترض تحويل صالحيات إدارة مناطق »ج« للسلطة عام 1999 
لكنه لم يحـــدث لغاية االن وفق االتفاقات الثنائية، في الوقت 
الذي تعمل فيه »إســـرائيل« ضمن رؤية اســـتراتيجية تهدف 
للهيمنـــة على أراضي ومناطق الضفـــة الغربية من خالل الضم 

واالستيطان.
بحـــر وجـــزر: وليد عســـاف، رئيـــس هيئـــة مكافحـــة الجدار 
واالســـتيطان، شـــّبه بدوره المناطق المصنفة »ج«: بالبحر الذي 
تنتشـــر فيه جزر تســـمى مناطق »أ« و »ب »، مبينا أنه ال يمكن 
االنتقال من منطقة »أ« إلى منطقة »ب »، أو العكس دون المرور 
بمنطقة »ج »، وأضاف:« باتت مناطق )أ وب( تشكل 200 جزيرة 
مفصولـــة عن بعضها بمناطـــق )ج(، وال يمكن المرور بينهن إال 
من مناطق )ج(«، وهذا يعني، بحســـب عســـاف، » أن أي جندي 
إســـرائيلي في منطقة »ج« يســـتطيع منع الفلســـطينيين من 

الحركة والتنقل بين مناطق »أ« أو »ب ».
مخزن الثروات الطبيعيـــة: فالمناطق المصنفة »ج« هي مناطق 
الثروات الطبيعية، حيث تنتشر فيها حقول الغاز والنفط، كما 
أن أحواض المياه الجوفية تتركز بأراضيها، وال يســـتفيد منها 
الفلسطينيون إال بنســـبة %15، والباقي تسرقه المستوطنات 
اإلســـرائيلية، وفق عســـاف, ومـــن األمثلة على تلـــك الثروات 
الطبيعيـــة، يقول عســـاف:« البحر الميـــت بمكوناته كمنطقة 
حدودية وسياحية، ومنطقة أمالح، يقع في أراضي »ج«، ومخزون 
األراضـــي القابلـــة للزراعة، مثل ســـهل صانور ومـــرج بن عامر 
واألغوار، والسهول األخرى كافة تقع جميعها ضمن التصنيف 

نفسه«.
وأضـــاف:« ال يمكـــن أن تتطور مناطـــق »أ وب » دون »ج«، التي 
بنيت على أســـاس أن مناطق ومســـاحات »ج« ستأتي للسيادة 
الفلســـطينية الحقا«، وتابـــع: »االتفاقية المؤقتـــة تحولت إلى 
دائمة، بل على العكس، إســـرائيل بسطت صالحياتها األمنية 
على مناطـــق »أ«، »ب »، حيث تعتبر مناطق »ج« المجال الحيوي 
الوحيـــد لقيام حيـــاة طبيعية للفلســـطينيين«. واعتبر رئيس 
هيئة الجدار واالستيطان: »أن القرار بوقف العمل باالتفاقيات 
مع »إسرائيل«، يكتســـب أهمية كبيرة من أجل تحقيق انتقال 
اســـتراتيجي، وبدء مرحلة جديدة مع »إســـرائيل«، التي تحاول 

إظهار مناطـــق »ج« كمناطق متنازع عليهـــا«، ومضى بالقول:« 
القرار الفلســـطيني يتطلب كســـر البروتوكوالت المتبعة في 
اتفاق أوســـلو، والبدء بتطوير مناطق »ج« حســـب االحتياجات 
الفلســـطينية، ومد الخدمات لها، من مياه وكهرباء وطرق وغير 

ذلك«.
المعطيـــات: في خضـــم األحـــداث العاصفة وااًلخـــذة للمزيد 
من التصعيـــد في منطقتنا، إثر تغـــول العدائية و«الهمجية« 
الالعبون  للسياسة االمريكية، حيث »يتشـــيطن«و«يتصهين« 
الدوليون بما يخص القضية الفلســـطينية ومشروعها الوطني، 
في الوقت الـــذي تعجز فيه القيادة الفلســـطينية عن صياغة 
اســـتراتيجيتها المقاومة لهذه » الشيطنة«، والعبور بالقضية 
الوطنيـــة الى بر األمـــان. بعد جملة من التطـــورات التي وقعت 
مؤخرا، اندلقت شـــهية نتنياهو وقـــوى اليمين المتطرف في 
»إســـرائيل«، وبرعاية »العراب« األمريكـــي للقيام بخطوة اعالن 
اســـتصدار قرار بضم المناطق »ج« من الضفـــة الغربية »لدولة 
االحتالل«، والتي قامت فوق أراضي قراها الفلسطينية عشرات 

المستعمرات الصهيونية بعد 1967.
ان المناطق »أ« و«ب » و«ج«، تعني للفلسطينيين أكثر من كونها 
حروفا أبجدية، فهي ترمز ألراضي الضفة الغربية، مقســـمة كـ 
»حصص« بين السلطة الفلســـطينية و«إسرائيل«، وفق اتفاق 
أوسلو الموقع بين الطرفين عام 1993, إال أن النصيب األكبر من 
تلك »الحصص« كان في جيب »إســـرائيل«، معنون بحرف »ج«، 
والتي ُتشـــّكل مساحته %60 من أراضي الضفة الغربية، وعلى 
الرغم مـــن أن المناطق المصنفة »ج«، تعـــد االمتداد الطبيعي 
لــــ »أ« و »ب »، إال أن »إســـرائيل« تســـعى للتوســـع والتمـــادي 
في تنفيـــذ مخططاتها االســـتيطانية، وتضّيـــق الخناق على 
الفلســـطينيين, واليمين الحاكم في »إسرائيل« يسابق الزمن 
لتغيير الواقـــع القانوني والديمغرافـــي والتاريخي القائم في 
األراضي الفلســـطينية المحتلة عامة، والمناطق المصنفة »ج« 
بشـــكل خاص، في محاولة منه لتعميق الســـيطرة اإلسرائيلية 
عليها، حيث تترافق مع تصعيد إسرائيلي ملحوظ في سياسة 
هدم المنازل، وتخريب المنشآت الفلسطينية وتدمير اقتصاد 
الفلســـطينيين في المناطق »ج«، وذلك لتوجيه رســـالة للعالم 
بأن »إســـرائيل« هي من ُيحدد مســـتقبل تلك المناطق، وهي 
التي ترسم مستقبل الوجود الفلسطيني فيها من جانب واحد
فـــي ذات الســـياق, تأتي تصريحـــات وزير جيـــش االحتالل 
اإلســـرائيلي نفتالي بينت، فـــي أن المنطقـــة »ج« من الضفة 
الفلســـطينية المحتلة هي جزء من »إســـرائيل«، وكأنها رسالة 
إلى كل من يعنيه األمر، بأن الرهان على استئناف المفاوضات 
مع »دولة االحتـــالل«، و الرهان على أنها الخيـــار الوحيد، باتت 
رهانات فاشلة بشكل نهائي ومغامرات »صبيانية«، وأن »دولة 
االحتـــالل« لم تعـــد تقيم وزنًا إال لمشـــاريعها االســـتيطانية 
الكولونياليـــة، وتتجاهـــل تمامـــًا، ليس فقط حقوق الشـــعب 
الفلســـطيني الوطنية والمشروعة، بل حتى أوسلو نفسه ايضا, 

كما انها تتجاهل وتزدري بقرارات الشرعية الدولية والمواقف 
األوروبية والعالمية الداعية إلى وقف االســـتيطان ,وأن حكومة 
»دولة االحتالل« تعمل على رفع سقف التحدي، في الوقت الذي 
ما زال فيه الموقف الرســـمي الفلســـطيني يـــراوح مكانه، على 
رهانات أثبتت الوقائع والتجارب فشلها وانسداد األفق أمامها.

ان الموقف الفلســـطيني المقاوم واستراتيجيته الوطنية، هي 
التي يجـــب ان تقود إلى الخروج من اتفاق أوســـلو والتحرر من 
قيـــوده، وطّي صفحة الرهان علـــى المفاوضات الثنائية كخيار 
وحيـــد، والذهاب في قرار وطني موّحد نحو المقاومة الشـــعبية 
بـــكل الوســـائل المتاحة، نحو التحـــول إلى انتفاضة شـــاملة 
وعصيـــان وطنـــي عام، يعلن حرب االســـتقالل ضـــد االحتالل 
واالســـتيطان. وما على السفير االمريكي في »إسرائيل« ديفيد 
فريدمـــان , اال الكف عن إطالق األكاذيب وتشـــويه التاريخ في 
خدمة المشروع االستعماري االســـتيطاني اإلسرائيلي، وتبرير 
انحياز إدارته لجانب »دولة االحتالل« ومناصبة العداء للشـــعب 
الفلســـطيني , وتهيئة األجواء المسمومة الستئناف تحركات 
مندوب ترامب في المنطقة )آفي بيركوفيتش( تمهيدًا لإلعالن 

عن الشق السياسي لصفقة »القرن«.
إن تصريحـــات فريدمان تنســـف القوانين وقرارات الشـــرعية 
الدوليـــة التي اعترفت بحقوق الشـــعب الفلســـطيني ,وتزوير 
للحقائق وإســـباغ الشـــرعية المزيفة على أعمال كيان االحتالل 
في االســـتيطان وبناء المســـتعمرات والضم الزاحف، وتدمير 
االقتصاد الفلســـطيني، والعمل الحثيـــث على تهويد القدس 

واألراضي الفلسطينية المحتلة.
بالنتيجـــة:- إن ضم المناطـــق »ج« من الضفـــة الغربية »لدولة 
االحتالل«، يعنـــي تلقائيًا، تمزيق الضفـــة الغربية وتحويلها 
لمعازل تضم مواطنين فلسطينيين، واهالة التراب على مشروع 
ما ُيســـمى بـ »حل الدولتين«، وبالتالي دخول المنطقة بأسرها 

في نفٍق مظلم جديد.
إن مواجهة سياسات األمر الواقع، التي يقوم بها كيان االحتالل 
االسرائيلي، ال تواجه بالندب واللطم، والشكوى واالستجداء، بل 
مـــن خالل سياســـات فاعلة وناجعة في الميدان الفلســـطيني 
و فـــي محافل المجتمـــع الدولي ، أي بتفعيـــل كل أوراق القوة 
الفلســـطينية, و في مقدمتها دعوة من بيده القرار السياســـي 
الفلســـطيني ، للرد على تصريحات فريدمان بخطوات ميدانية 
وليس ببالونات اعالمية، بوقف التنســـيق األمني والسياســـي 
مع أمريكا و »إســـرائيل«, والشـــروع في التحرر من اتفاق أوسلو 
واســـتحقاقاته، والعودة الى برنامج التوافق الوطني والتزاماته 
البديلة ,و ضرورة توفير الغطاء السياســـي للمقاومة الشـــعبية 
فـــي مناطـــق الضفة الفلســـطينية، وان تتحـــول كل األراضي 
الفلســـطينية الى عصيان وطني ومدني شـــامل أي : التكامل 
فـــي خط المواجهة واســـتراتيجيتها، االشـــتباك في الميدان 
ضد االحتالل واالســـتيطان، ودعوة األطراف الدولية الى تحمل 

مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

أوهام فريدمان ونتنياهو... والحقيقة الفلسطينية الثابتة
د. باسم عثمان

سؤال ستجيب عليه األشهر القادمة وربما السنوات القريبة، 
لقد تواجـــدت أمريكا فـــي منطقتنا وخاصة بـــالد أفريقيا، 
أســـيا، العراق، ســـوريا، لبنان، ودول الخليج، من أجل حراسة 
مصالحها التي تتمثل في حقـــول البترول والغاز، ولم يكن 
في حســـابها كما تدعي أنها تريد النهضة بالشعوب ونشر 

الديمقراطية والتقدم بهذه البالد.
وكانت سياســـاتها الدائمة هي الهيمنة والسيطرة ونهب 
خيرات تلك الدول؛ ودعم ربيبتها »إســـرائيل« بكل أشـــكال 

الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي والمادي.
وحاولت أمريكا وخاصة بعد أنهيار االتحاد الســـوفيتي 
سنة 1991م، أن تمثل شرطي العالم؛ وتفرض هيمنتها 
وتنفرد بالســـيطرة، حيث ال منافس لها، ولكن المعادلة 
تغيـــرت في العشـــر ســـنوات األخيرة؛ فظهـــرت قوى 
إقليمية ودولية لها تأثيرها على اإلقليم وعلى الســـاحة 
الدوليـــة وقد فرضت قوتهـــا هي األخـــرى، مثل إيران 

وروسيا التي عادت أقوى من قبل.
وبعدما احتلت العراق عام 2003م، وأفغانستان عام 2001م، 
وســـوريا والحرب فيها، وإرسال عشـــرات األالف من الجنود، 
وتوزيعهـــم وتموضعهم في مواقع جغرافية حساســـة في 
دول الخليـــج؛ للمحافظة على مصالحها وشـــركاتها والدفاع 

عن حلفاءها.
فهل ســـتخرج أمريـــكا؟ وما الذي ســـيجعلها ترحل؟؟ وهل 

هناك أمثلة قريبة زمنيا من واقعنا المعاصر؟
لقد صرح الســـيد حســـن نصر الله أن ثمن مقتل سليماني 
سيكون خروج االمريكان من المنطقة، وكذلك المرشد األعلى 
خامنئـــي تحدث في خطـــاب طويل عن الخـــروج األمريكي 
مـــن المنطقة وأعتبـــر ذلك ردًا اســـتراتيجيًا علـــى اغتيال 
قاسم ســـليماني الذي كان ُيمثل قائد فيلق القدس الذراع 

التنفيذي خارج إيران.
وليس مســـتحياًل وال غريبـــًا أن تخرج أمريكا مـــن المنطقة، 

فقد خرجت ســـنة 1982م، من لبنان تحت ضربات المقاومة 
اللبنانيـــة )عماد مغنية( حيث قتـــل 245 من جنود المارينز 

و57 من جنود القوات البحرية الفرنسية.
وخرجـــت من العـــراق بعد احتاللـــه ثماني ســـنوات وقتل 
آالف الجنـــود االمريكان رغم مـــا أحدثته من الفتن والحروب 
الطائفية بين الســـنة والشـــيعة التي غذتها ونفثت فيها 

سمومها.
وأخيـــرًا خرجـــت من ســـوريا بعد فشـــلها في تقســـيمها 
والســـيطرة على أراضيها وســـرقت خيراتها وتركت االكراد 

يواجهون مصيرهم لوحدهم.
خروج األمريكان من المنطقة مرهون باســـتراتيجية مقاومة 
مستمرة وفعالة ومتنوعة تستهدف الوجود األمريكي يوميًا 
ومرهون كذلك بوحدة الشـــعوب والجماهير، ورفضها لهذا 
الوجـــود، ومطالبة الحكومات واألحزاب باتخاذ مواقف جريئة 
حتـــى ال تظل رهينة وتابعة للسياســـة االمريكية الطائفية 

والحـــروب الداخلية.. واالضطرابات.. فاشـــتعلت في أوطاننا 
النيران.. وزادت هذه الفتنة.

أمريكا ليســـت قدرنـــا.. وال قدر العرب والمســـلمين، كذلك 
ليســـت بحاجة أن يتحـــد كل العرب والمســـلمين من أجل 
مواجهتها، فكيف دولة واحـــدة ترفض الهيمنة االمريكية 
وتأخذ علـــى عاتقها مـــع حلفائهـــا أن تســـتنزف الوجود 
األمريكي فـــي جنـــوده ومصالحة وشـــركاته حينها تدرك 
أمريكا أن وجودها في المنطقة غير مربح وخاســـر، وال يحقق 

لها أهدافها وأطماعها.
لقد خرجت كل دول االســـتعمار من بالدنا العربية، بريطانيا 
العظمى وفرنســـا؛ حيث َيعتبرهما الكاتب ادوارد سعيد في 
كتابه )االستشـــراق( من أخطر وأســـوء دول االستعمار في 
العصر الحديث، لكنها لم تخرج من بالدنا شفقة علينا، وإنما 
المقاومة المســـتمرة هي من أطاحـــت باحتاللهم وطردوهم 

وهم يجرون أذيال الهزيمة.

األسير جمعة التايه هل ستخرج القوات األمريكية من المنطقة؟!!
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أنقرة/ االستقالل:
أعلـــن وزيـــر االقتصاد الوطنـــي خالد 
العســـيلي، الجمعة، عن إبـــرام اللجنة 
الفلســـطينية  التركية  االقتصاديـــة 
المشـــتركة في ختـــام أعمالها التي 
استمرت على مدار يومين في العاصمة 
التركيـــة انقرة، عدد مـــن االتفاقيات 
الثنائية التي من شأنها زيادة التبادل 
التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون 
االقتصادي وتقديم تســـهيالت في 
مجال إدخال المنتجات الفلســـطينية 
الزراعية والزراعية المصنعة إلى السوق 

التركي بإعفاء كامل.
وقـــال الوزير، تعقيبا علـــى ما أنجزته 
اللجنة المشـــتركة، وفق بيان للوزارة، 
"نحن ماضـــون قدمًا إلنجـــاز عدد من 
لتطويـــر  االســـتراتيجية  الخطـــوات 
وتعزيز عالقـــات التعاون االقتصادية 
والتجاريـــة مع الجمهوريـــة التركية، 
ويأتـــي اتفـــاق اللجنـــة االقتصادية 
التركيـــة الفلســـطينية المشـــتركة 
ترجمة فعليـــة لتوجهـــات الحكومة 
الفلســـطينية فـــي تنويع االســـواق 
وزيادة  الفلســـطينية  المنتجات  امام 

صادراتنا الدولية.
وأعـــرب عن شـــكره وتقديـــره لتركيا 
على دعمها المســـتمر لفلسطين في 
مختلـــف المجاالت وحرصهـــا االكيد 
على تطويـــر العالقـــات االقتصادية 

والتجارية بما ينسجم مع حجم العالقة 
السياســـية المميزة، مثمنا كذلك دور 
ســـفارة دولة فلســـطين لـــدى تركيا 
والسفير فائد مصطفى، على الجهود 
والمساعدة في ابرام االتفاقيات، الفتًا 
الـــى أن المرحلة  المقبلة ستشـــهد 
تطورا كبيرا فـــي العالقة االقتصادية 

بين البلدين.
ووقع الطرفان الفلســـطيني والتركي، 
حسب بيان الوزارة، على اتفاقية لزيادة 
"كوتة" التمر الفلســـطيني المجهول 
المعفي من الرسوم الجمركية المصدر 

إلى الجمهورية التركية ليصبح 3000 
طن ســـنويًا بداًل من 1000 طن سنويًا، 
كما تضمن محضـــر اجتماعات اللجنة 
عددًا من قضايا التعاون الثنائي التي 

تم بحثها خالل االجتماع.
كما وقعا على اتفاقيـــة إلعطاء كوته 
معفاة من الرسوم الجمركية لـ45 سلعة 
زراعية ومنتجات غذائية مصنعة في 
فلسطين للدخول الى السوق التركي 
على أن يتـــم اســـتكمالها بعد قيام 
الجانب التركي من عمل مشاوراته مع 
األطراف التركية ذات العالقة لتدخل 

حيـــز التنفيذ خالل األشـــهر القليلة 
القادمة. 

واتفق الجانبان علـــى تعزيز التعاون 
الثنائي المشـــترك من خالل االتفاق 
على البدء في صياغة مذكرات تفاهم 
وتعـــاون ثنائي تحتـــوي على خطط 
للتطبيـــق وتقديم  عمليـــة وبرامـــج 
الخبرات التركية في عدد من المجاالت 
التـــي أهمها: مذكـــرة تفاهم لتعزيز 
فـــي مجال  الفلســـطينية  الخبـــرات 
الصغيرة  المؤسســـات  وتطوير  دعم 
التدريب  تقديم  وكذلك  والمتوسطة 

الفني الـــالزم في مجـــال المواصفات 
االعتمـــاد  وشـــهادات  والمقاييـــس 
والمطابقـــة وكذلك ســـيقوم الجانب 
التركي بتقديم خبراته ودعمه الفني 

في عدد من المجاالت الزراعية.
وفيمـــا يتعلـــق بالتعـــاون التركـــي 
الفلسطيني في مجال المدن الصناعية 
والمناطـــق الصناعيـــة الحـــرة، اتفق 
الجانبان، كما ورد بالبيان، على تفعيل 
مذكـــرة التفاهم الموقعـــة بين وزارة 
االقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة 

الصناعة والتكنولوجيا في تركيا.
وبموجب هذه المذكرة سيقوم الجانب 
التركي بتقديم خبراته ودعمه الفني 
لهيئة المدن الصناعية في فلسطين 
في مجاالت خدمـــات النافذة الموحدة 
وتنظيم عدد من الزيـــارات الميدانية 
لعدد من المناطق الصناعية في تركيا.

وناقش االجتماع قضايا تتعلق بتقديم 
الحمايـــة للمنتجـــات الفلســـطينية 
بنـــاء علـــى المحـــددات الجغرافيـــة 
التي ســـتقدم حماية لمنتجات دولة 
فلسطين على حدودها المعترف بها 
دوليًا في قـــرار األمـــم المتحدة لعام 
القاضي باالعتراف بفلسطين    2012
دولة غير عضو باألمم المتحدة وبالتالي 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة من جانب تركيا 
لمنع أي انتهاك مـــن أي نوع ومن أي 

طرف لحقوق دولة فلسطين.

فلسطين وتركيا توقعان اتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت شــــركة كهرباء القدس، الجمعة، بأن شــــركة 
الكهرباء االســــرائيلية تواصــــل اجراءاتها العقابية 
والعنصرية بحق المواطنين في كافة مناطق االمتياز، 
عبر تقليص الطاقة على خطوط شركة كهرباء القدس 
على حساب المواطنين ومماطلتها في إصالح المحول 

الرئيسي بشكل كامل في محطة عطروت.
جاء ذلك خالل جولة نظمتها شــــركة كهرباء القدس 
ونقابة العاملين فيها للصحفيين، في مركز التحكم 

عنُ بعد بمقر الشركة في شعفاط.
وتم خــــالل الجولة اطالع الصحفيين على آلية تحكم 
شركة كهرباء إسرائيل بالطاقة التي تصل إلى كهرباء 

القــــدس عبر تقليــــص الطاقة الواصلــــة الى خطوط 
الشــــركة لتخفيف األحمال عن الشركة اإلسرائيلية 
وتحويل هذه الطاقة إلى المناطق االســــرائيلية التي 
تتبعها تحسبًا من انقطاع الكهرباء عنها على حساب 

المواطن الفلسطيني.
وبينت الشــــركة للصحفيين كيفيــــة تحكم الجانب 
اإلســــرائيلي بالطاقة الواصلة على خطــــوط كهرباء 
القدس، من خالل قيام كهرباء إســــرائيل بتخفيض 
كمية الطاقة التي يتم اســــتهالكها من نقاط الربط 
وبالتالي قطع التيار الكهربائي بشكل عشوائي عن 

المشتركين وعدم السيطرة على ذلك بشكل كامل.
وقــــال المهندس صالح علقم مســــاعد نائب المدير 

العام للشــــؤون الفنية في الشــــركة، إن قدرة معظم 
نقاط الربط بشكل عام 20 ميجا لكن الشركة القطرية 
ال تزودنــــا بهذه الكمية، فأكثــــر من 50 ميجا مقطوع 
عنهــــا الكهرباء فــــي عدة مناطق تشــــمل بيت لحم 
والقدس ورام الله، أي ما يعادل 25 ألف مشــــترك، ال 

يصلهم التيار كهربائي.
وأضاف علقم، أنه في ظل الوضع القائم من شــــركة 
الكهربــــاء اإلســــرائيلية تســــعى الطواقــــم الفنية 
والهندسية في كهرباء القدس قدر اإلمكان تخفيف 
االنقطاعــــات عن المواطنين في ظــــل نقص الطاقة 
من كهرباء إســــرائيل وقطعها للكهرباء عن خطوط 

الشركة.

غزة/ االستقالل:
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال 
الخضري الجمعة، إن متوســـط اإلنتاج السنوي في مصانع 

قطاع غزة تراجع إلى 20٪ من القدرة اإلنتاجية الطبيعية.
وعلـــل الخضري في بيان ذلك إلى عدة أســـباب ناتجة عن 
الحصـــار اإٍلســـرائيلي على غـــزة، وإغالق جميـــع معابرها 
التجاريـــة، عدا معبر واحد كرم أبو ســـالم )مفتوح بشـــكل 

جزئي(.
وذكـــر أن االحتالل يواصل العمل بنظام القوائم الممنوعة 
للســـلع، الذي يســـتهدف المواد الخـــام الالزمة للصناعة 
)بحجة االستخدام المزدوج لها(، ما تسبب في شلل معظم 

المصانع التي تعتمد عليها.
وشدد على استمرار وضع قيود كبيرة على عملية التصدير، 
ما ساهم في تقليص العملية اإلنتاجية للقطاع الصناعي 
إلى درجة كبيرة، ورفع عدد العمال الُمعطلين عن العمل إلى 

حوالي ربع مليون عامل.
وبين الخضري أنه خالل ســـنوات الحصار الـ13، وما تخللها 
من ثالث حروب ُمدمرة، انعدمت القدرة الشـــرائية لـ ٨5٪ 
من ســـكان القطاع، إذ تدنى معدل دخل الفرد اليومي إلى 

2 دوالر.
وقال: "استهدف الحصار بشكل مباشر االقتصاد، والعصب 
األكثر تأثيًرا المصانع وعملية اإلنتاج"، مجدًدا التأكيد على 

أن المطلوب عملًيا رفع الحصار بشـــكل كامل، بفتح جميع 
المعابر دون اســـتثناء، وإلغاء العمـــل بالكامل بنظام منع 
دخول السلع ومواد الخام الالزمة للصناعات، والسماح بحرية 
التنقل للبضائع واألفراد، ورفع جميع القيود عن التصدير، 

إضافة لفتح الممر اآلمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية".
ودعا الخضري المانحين بالبدء في دعم مشروعات لتشغيل 
العمال، إلـــى جانب إغاثـــة القطاعات الحيويـــة الصحية 

والتعليمية والخدمات والبنى التحتية.
وأشـــار إلـــى أن "من حقنا  العيـــش بحرية وأمـــان وإقامة 
دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، وهذا الحق يعمل 

االحتالل ليل نهار حتى ال نصل اليه".

بيروت/ االستقالل:
أكـــد حاكم مصـــرف لبنان المركزي رياض ســـالمة أنه »لن 
يصل أي مصـــرف إلى اإلفالس، وليس هناك من تعثر ألن 
الســـيولة متوفرة« لكنه لفت الى ان الفقر سيزيد ما يوجب 

اتخاذ إجراءات مؤكدا الحاجة لدعم خارجي.
وقال سالمة في حديث تلفزيوني، ليلة الجمعة، على إحدى 
القنوات اللبنانية، إن »الودائع في القطاع المصرفي مؤمنة 

وان المصرف المركزي حاضر لتأمين السيولة للمصارف«.
وأشـــار الى أنه »اشترط على المصارف عدم تحويل الدوالر 
إلى الخارج وإال فإن احتياطي مصرف لبنان ســـيصبح خارج 
البالد«. وقال سالمة إن »المصرف المركزي لديه سيولة تبلغ 

31 مليار دوالر ولديه توظيفات بقيمة 6 مليارات دوالر«.
وأعلن أن »الودائع تراجعت 10 مليارات دوالر منها 5 مليارات 
استعملت للقروض و3 مليارات سحبت من المصارف فيما 

تم تحويل مليارين ونصف مليار الى الخارج«.
وأكد أنه »ال اقتطاع للودائع سيتم في لبنان، وأن المصارف 
لديها المالءة ولو أن الســـيولة تراجعـــت امام ضغط طلب 

المودعين«.
ورأى انـــه »رغم كل ما يحصل، ال تـــزال هناك ثقة بالقطاع 
المصرفـــي اللبناني، وهـــذه الثقة ســـتزيد إن وصلنا الى 
استقرار سياسي«، مشيرا الى ان »القطاع المصرفي يمتلك 

مدخرات توازي الودائع التي تقدر بـ120 مليار دوالر«.
وكانت المصارف اللبنانية اتخذت مجموعة إجراءات إلدارة 
األزمة النقدية التي تواجهها البالد، منها تقييد التحويالت 
الخارجية وتقييد الســـحب من الحسابات بالدوالر بحيث ال 
يتجاوز ألف دوالر شـــهريا. كما وضعت قيودًا للسحب من 
الحسابات بالعملة اللبنانية ال يتجاوز مليون ونصف مليون 
ليرة لبنانية يوميا ممـــا اثار ذعر المودعين الذين لجأوا إلى 

سحب االموال لتخزينها في منازلهم.

بسبب سياسة »كهرباء إسرائيل« العقابية
نحو 25 ألف مشترك بدون كهرباء في الضفة

انعدام القدرة الشرائية لـ 85 % 
الخضري: انخفاض الطاقة اإلنتاجية لمصانع غزة لـ٢٠٪

حاكم مصرف 
لبنان ينفي 

إفالس المصارف
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االستقالل/ وكاالت:
نظمــــت فعاليات شــــعبية وحزبية 
ونقابيــــة أردنيــــة، الجمعة، وقفات 
احتجاجيــــة في معظــــم محافظات 
المملكة، إلســــقاط اتفاقيــــة الغاز 

الموقعة مع "إسرائيل" عام 2016.
للمطالبات  اســــتمرارا  ذلــــك  يأتي 
التي بدأت منــــذ األيام  الشــــعبية 
األولــــى لتوقيــــع االتفاقيــــة، وبعد 
عشــــرة أيام من إعــــالن عمان و"تل 
أبيب" عن بدء الضخ التجريبي للغاز.

عمــــان  العاصمــــة  وشــــهدت 
والجنــــوب  الشــــمال  ومحافظــــات 
بدعوة  متعددة،  وقفات  والوســــط، 
مــــن "الحملــــة الوطنيــــة إلســــقاط 

اتفاقية الغاز".
وردد المشــــاركون هتافــــات مــــن 
بينها: "فليعلو صــــوت األحرار. غاز 
العدو اســــتعمار" و"باعــــوا القدس 
مع عمــــان في صفقــــات االرتهان" 
و"اسمع وافهم يا رزاز الدم ما بصير 

غاز".
كما رفعوا الفتات منددة باالتفاقية 
كتب عليهــــا "غاز العــــدو احتالل" 
و"إســــقاط اتفاقية الغاز مع العدو 

واجب ديني".
وتــــال المنظمــــون بيانًا فــــي ختام 
رفضهــــم  فيــــه  أكــــدوا  الوقفــــة، 

النواب  مجلس  داعيــــن  لالتفاقية، 
لحجب الثقة عن الحكومة.

وفي 1 يناير/كانون الثاني الجاري، 
أعلن األردن و"إســــرائيل" بدء الضخ 
التجريبي للغاز الطبيعي المستورد 
من "إســــرائيل"، تنفيذًا لالتفاقية 

الموقعة بين الجانبين عام 2016.
معارضــــة  االتفاقيــــة  وشــــهدت 
شعبية وبرلمانية، آخرها توقيع 58 
نائبًا )من أصل 130( مذكرة؛ إلعداد 
مشروع قانون إللغاء االتفاقية، في 

15 ديسمبر/كانون أول 2019.

اتخــــذ   ،2019 مــــارس/آذار  وفــــي 
مجلــــس النــــواب األردنــــي قــــرارا 
باإلجماع برفض اتفاقية الغاز، إال أن 
قرارا  أصدرت  الدستورية  المحكمة 
حينهــــا، بأن االتفاقيــــة "ال تتطلب 
موافقــــة مجلــــس األمــــة )البرلمان 
بيــــن  موقعــــة  ألنهــــا  بشــــقيه("، 

شركتين وليس حكومتين.
وتنــــص االتفاقيــــة، التــــي جــــرى 
توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، 
علــــى تزويد األردن بنحــــو 45 مليار 
متــــر مكعب من الغاز، على مدار 15 

عاما، اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 
2020. وحســــب ما أعلنته شــــركة 
الكهرباء الوطنيــــة األردنية، فإنها 
ســــتوفر حوالــــي 300 مليون دوالر 
من خالل شرائها الغاز اإلسرائيلي، 
وذلك قياسًا بشــــرائه من األسواق 

العالمية.
ويملك األردن بدائل عن "إسرائيل" 
الســــتيراد الغــــاز، ممثلــــة بالغــــاز 
المصري الــــذي بدأ ضخه التجريبي 
منــــذ الربع األخيــــر 2018 للمملكة، 
إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.

وقفات احتجاجية باألردن رفضًا التفاقية الغاز مع »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
أكـــد رئيس منظمـــة الطيران المدنـــي اإليرانية أن الطائـــرة األوكرانية التي 
ســـقطت في إيران لم تصـــب بصاروخ، داعيا إلى عدم اســـتباق نتائج تحليل 

الصندوق األسود للطائرة.
وقال علي عابد زاده في ندوة صحفية عقدها الجمعة: إن قائد الطائرة تواصل 
مـــع برج المراقبـــة وطلب العودة لمطـــار طهران بعد اإلقـــالع، لكنه لم يفعل 

ألسباب ال تزال مجهولة.
وطلب زاده من األميركيين »إن كان لديهم ما يثبت إســـقاط الطائرة بصاروخ 
أن يقدموه«، معتبرًا أن الحديث عن ســـقوط الطائرة بصاروخ مسألة سياسية 
وليســـت فنية، وأوضح أنه طلب مســـاعدة دول في التحقيق بينها الســـويد 

وكندا.
وذكرت منظمة الطيران المدني اإليرانية أن الصندوق األســـود للطائرة أصيب 
بخلل، ولكن يمكن االســـتفادة منه، مشيرة إلى أن حريقا شب لمدة دقيقتين 

في الطائرة قبل تحطمها.
وقالت منظمة الطيران المدني اإليرانية إن األمر قد يســـتغرق »عاما أو عامين« 
الستكمال التحقيق بشأن تحطم الطائرة، مشيرا إلى أن تحميل وحدة الذاكرة 
من الصندوقين األســـودين اللذين جرى انتشالهما من موقع سقوط الطائرة 

قد يستغرق شهرا أو شهرين.
وذكر مســــؤول إيراني أن طهران تفضــــل تحميل بيانات الصندوقين 
األســــودين بنفسها، لكنها قد ترســــلهما إلى روسيا أو كندا أو فرنسا 
أو أوكرانيــــا إذا تطلب األمر، نظرًا ألن طهــــران لديها اتفاقات مع هذه 

البلدان.
وتحطمت طائرة الركاب األوكرانية من طراز )بوينغ 737( يوم األربعاء الماضي 
بالقرب من العاصمـــة اإليرانية، طهران، ما أدى إلى مصرع جميع من كان على 

متنها والبالغ عددهم 176 شخصا.

طهران: حريق شب في الطائرة 
األوكرانية ولم تصب بأي صاروخ

االستقالل/ األناضول:
طلبـــت الحكومـــة العراقيـــة، الجمعة مـــن اإلدارة 
األمريكية إرســـال مندوبين إلى بغداد لوضع آلية 

النسحاب آمن لقواتها من البالد.
جاء ذلك خالل مكالمة هاتفية بين رئيس حكومة 
تصريف األعمال العراقيـــة عادل عبد المهدي مع 

وزير الخارجية األمريكية مايك بومبيو، وفق بيان.
وذكر البيان العراقي أن الجانبين »تناوال التطورات 
األخيرة ورغبـــة مختلف األطـــراف بمنع التصعيد 

والذهاب الى حرب مفتوحة«.
وقال عبد المهدي، وفـــق البيان، إن »العراق رفض 
ويرفض جميع العمليات التي تنتهك ســـيادته، 
بمـــا في ذلـــك العمليـــة األخيرة )إليرانيـــة( التي 

استهدفت عين االســـد وأربيل، وانه يبذل جهودا 
حثيثة ويتصل بجميع األطـــراف لمنع تحوله الى 

ساحة حرب«.
وطلب عبد المهدي، من وزيـــر الخارجية االمريكي 
»إرســـال مندوبين الى البالد لوضـــع آليات تطبيق 
قرار مجلـــس النواب )البرلمان( باالنســـحاب اآلمن 

للقوات من العراق«.
وصوت البرلمان العراقـــي، األحد، على قرار يطالب 
بموجبه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري األجنبي 
في البالد. وقالت الحكومـــة الحقًا إنها تعمل على 
إعداد الخطوات القانونية واإلجرائية لتنفيذ القرار.

واتخذ القرار على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس 
اإليراني قاســـم ســـليماني والقيادي في »الحشد 

الشـــعبي« العراقي أبو مهدي المهندس في غارة 
جوية أمريكية قرب مطار بغداد قبل أسبوع.

وينتشر نحو خمسة آالف جندي أمريكي في قواعد 
عســـكرية بأرجاء العراق، ضمـــن التحالف الدولي 

لمحاربة تنظيم »داعش« اإلرهابي.
واألربعاء، شـــنت إيران قصفًا بصواريخ باليستية 
على قاعدتين عســـكريتين تســـتضيفان جنودًا 
أمريكييـــن في غربي وشـــمالي العـــراق، ردًا على 

جريمة اغتيال سليماني.
وأثـــار النـــزاع األمريكـــي اإليراني غضبًا شـــعبيًا 
وحكوميًا واســـعًا فـــي العراق، وســـط مخاوف من 
تحول البلد إلى ســـاحة نزاع مفتوحة بين واشنطن 

وطهران.

بغداد تطلب من واشنطن آلية انسحاب القوات األمريكية من العراق

االستقالل/ وكاالت:
عقـــد وزراء خارجية الدول األعضـــاء الـ 28 في االتحاد األوروبـــي اجتماعا في 
بروكســـل الجمعة لمناقشـــة التوترات القائمة بين إيران والواليات المتحدة، 
وكذلك األزمة الليبية. ويكثف الدبلوماســـيون األوروبيون جهودهم لتهدئة 
التوتـــرات الدولية فيما يتعلق بإيـــران وليبيا. وتراجعـــت الواليات المتحدة 
وإيران عن الدخول في صراع أوســـع نطاقا، وذلك على خلفية مقتل قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري اإليراني الجنرال قاســـم ســـليماني في غارة جوية 
أمريكية قرب مطار بغداد األسبوع الماضي، وشنت طهران هجمات صاروخية 

على قاعدتين عسكريتين للقوات األمريكية في العراق، كرد فعل انتقامي.
وتأمـــل دول االتحاد األوروبي في أن تتمكن مـــن الحفاظ على االتفاق النووي 

مع طهران والذي يعود إلى عام 2015، ويرونه ضروريًا للحفاظ على الهدوء.

وزراء خارجية االتحاد األوروبي 
يناقشون التوتر في الشرق األوسط

االستقالل/ وكاالت:
أصـــدر االدعـــاء العـــام فـــي محكمة 
مكافحة الفســـاد في إســـبانيا وثيقة 
اتهام تكشـــف ما وصفتها صحيفة 
»إلمونـــدو« بأنهـــا أكبر عملية فســـاد 
الحكومية  الشـــركات  مالي في تاريخ 

اإلسبانية. 
التـــي نقلتها  المعلومـــات  وتظهـــر 
»إلمونـــدو« عـــن المدعـــي العـــام أن 
»الشركة الحكومية اإلسبانية لتصدير 
األســـلحة« قدمـــت رشـــى لموظفين 
سعوديين بقيمة مئة مليون يورو على 

مدى ربع قرن.
استغرقت  التي  التحقيقات  وكشفت 

عشر ســـنوات أن الشـــركة اإلسبانية 
وقعـــت 11 صفقـــة لبيـــع األســـلحة 
ممارســـات  تشـــوبها  للســـعودية 
مخالفة للقوانين اإلسبانية.  وأضافت 
الصحيفة أن المدعي العام اإلســـباني 
وجه االتهام في الوثيقة التي قدمها 
ســـعوديين،  لموظفيـــن  للمحكمـــة 
السابق في  العسكري  الملحق  بينهم 

السفارة السعودية في مدريد. 
الثمانيـــة،  المتهمـــون  ويواجـــه 
وفـــق »إلمونـــدو«، تهم الفســـاد في 
إضافة  الدولية  التجاريـــة  التحويالت 
إلـــى ســـوء اســـتخدام المـــال العام 
وتبييـــض األمـــوال والتزوير وتكوين 

عصابة إجرامية.
وكانـــت معطيات دراســـة أظهرت أن 
الســـعودية تعد ثاني أكبر مســـتورد 
لألســـلحة في العالم خالل الفترة بين 
2008 و2017 بعـــد الهنـــد، وتحـــوز 
األســـلحة المصنعـــة فـــي الواليـــات 
المتحـــدة األميركية على ما نســـبته 

%98 من واردات المملكة. 
وأوردت الدراســـة التـــي صـــدرت عن 
معهد ســـتوكهولم لبحوث الســـالم 
)SIPRI( أنـــه خالل الفتـــرة بين 2013 
و2017، استأثرت دول الشرق األوسط 
بما نســـبته %32 من إجمالي مبيعات 

السالح في العالم.

االستقالل/ وكاالت:
أكدت مصادر رفيعة مطلعة ان الجهات العسكرية واألمنية وجهات أخرى في الكويت 
تتأهب بكل قواتها لالنتشـــار في جميع المواقع الحيوية والمنشـــآت المهمة بالبالد، 
وذلك للحفاظ على أمن وأمان واستقرار الوطن بعد تزايد وتيرة األحداث بالعراق وتبادل 

القصف بين إيران والقوات األمريكية.
ونقلــــت صحيفة "األنبــــاء" الكويتية الصادرة، الجمعة، عــــن المصادر، التي لم يتم 
تســــميتها، قولهــــا إن هناك عمليــــة رصد ومراقبة مــــن قبل القطاعــــات األمنية 
والعسكرية على مدار الساعة ورفع جاهزية جميع األجهزة المعنية حول المنشآت 
المهمة والحيوية بالبالد، مشــــيرة الى تشديد المراقبة على الحدود البرية والبحرية 
والجوية، وذلك لتأمينها من اي اعتــــداءات قد تتعرض لها نظرا لألحداث الجارية 

بالمنطقة.
وأشارت المصادر الى أنه تم رفع حالة االستعداد في الجيش والحرس الوطني الى حالة 

)3( وهي االستنفار واالستعداد المتكامل للقوات.

الكشــف عــن أكبــر عمليــة 
فســاد بتاريــخ إسبانيــا

الكويت ترفع حالة االستعداد 
بالجيش والحرس الوطني
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االستقالل/ محمد العقاد:
ُيفتتح اليوم الســــبت، دور الــ 32 من بطولة 
كأس غــــزة لموســــم 2020/2019م، والتي 
حملت اســــم الراحــــل أحمد القــــدوة "الحاج 
مطلــــق". بأربع مواجهات قويــــة ومن العيار 

الثقيل.
ويصطدم بطل النســــخة الماضية ومتصدر 
الدرجة الممتازة هذا الموسم فريق خدمات 
رفح مع وصيف الدرجــــة األولى بيت حانون 
األهلي علــــى ملعب الشــــهيد محمد الدرة، 
وســــتكون المبــــاراة قويــــة وممتعــــة كون 
الفريقان سبق وتقابال مع بعضهم البعض 

في بطولة الدوري الموسم الماضي.
وسيكون خدمات النصيرات متصدر الدرجة 
األولى أمام اختبار قوي عندما سيقابل فريق 
أهلي غزة متذيل ترتيــــب الدرجة الممتازة 

على اســــتاد خانيونس، ورغــــم مركزه إال أن 
بطولة الكأس لها حسابات خاصة.

فيما ســــيقابل الصداقة فريق الزيتون على 
ملعب فلسطين، وسيلتقي فريق اتحاد بيت 
حانون الحصان األســــود والعنيد في دوري 
الدرجــــة الممتازة فريــــق التفاح على ملعب 

بيت حانون الرياضي.
وتستكمل منافســــات دور الــ32 يوم األحد 
واالثنيــــن وتختتم يــــوم الثالثــــاء، وجميع 
المواجهات ساخنة بين الفرق، وجاء جدولة 
مباريات باقــــي الدور بأربع مباريات بكل يوم 

على النحو االتي:
ويلتقي يوم األحد فريق نماء مع االستقالل 
على استاد خانيونس، وخدمات خانيونس 
ضد بيت الهيا على ملعب فلســــطين، وغزة 
الرياضــــي مع العطاء على ملعب الشــــهيد 

محمد الــــدرة، والهالل ضد اتحاد جباليا على 
ملعب بيت حانون.

بينما يوم االثنين شــــباب رفح مع اليرموك 
على اســــتاد خانيونس، والجالء وفلسطين 
على ملعب فلســــطين، واتحاد الشــــجاعية 
وشــــباب معن على ملعب الــــدرة، وخدمات 
المغــــازي مع المجمع اإلســــالمي على ملعب 

اليرموك.
وفي ختام الدور ســــيواجه خدمات الشاطئ 
فريق خدمات البريج على استاد خانيونس، 
وشباب جباليا والمصدر على ملعب اليرموك، 
وشباب خانيونس مع القادسية على ملعب 
الــــدرة، واتحاد خانيونس مــــع األقصى على 

ملعب رفح.
يذكر أن جميع المباريات ستقام عند الساعة 

الثانية عصُرا بتوقيت فلسطين.

مواجهات قوية في افتتاح دور الــ32 من كأس غزة

لندن/ االستقالل:
تعود منافسات الدوري اإلنجليزي لكرة القدم 
بمواجهة صاخبة اليوم السبت بين توتنهام 
وليفربـــول على ملعب توتنهام هوتســـبير 

الجديد.
وستكون تلك المباراة مهمة للغاية للطرفين 
في ظل رغبة توتنهام مـــع مدربه البرتغالي 
جوزيه مورينيو فـــي العودة لالقتراب مجددًا 
مـــن األربعة مراكز األولى فـــي جدول ترتيب 

البريمير ليج.
بينما ســـتكون فرصة لتأكيـــد تفوق فريق 
يورجين كلـــوب على الكـــرة اإلنجليزية هذا 
الموســـم بعد أن حقق الريدز 19 انتصارًا في 

20 مباراة ودون الخسارة في أي لقاء.
ويملك مورينيو مدرب الســـبيرز سجاًل رائعًا 
ضـــد ليفربول حيـــث انتصر فـــي 12 مباراة 
جمعته بالفريق األحمـــر طوال 28 مباراة في 

مسيرته التدريبية.
ومـــن أبـــرز النتائـــج المميزة التـــي حققها 
مورينيو على حساب الفريق األحمر هي فوزه 
عام 2014 بهدفين نظيفين عندما كان مدربًا 
لتشيلســـي وحينها أنهى آماله في الصراع 

على اللقب.
ويدخل السبيرز المباراة دون بعض الالعبين 
بســـبب اإلصابة وعلى رأسهم الهداف هاري 
كين إضافة إلى تانجوي ندومبيلي وموســـى 

سيسوكو وهوجو لوريس.
وسيحاول الليفر استغالل هذه النواقص في 
كتيبة مورينيو وتحقيق االنتصار العشرين 
هذا الموســـم، علـــى الرغم من أنـــه يفتقد 
لخدمات العب الوسط البرازيلي فابينيو، كما 
ســـيفتقد لخدمات العبيـــن آخرين أهمهم 
نابي كيتا وجيمس ميلنر إضافة إلى الثنائي 

الدفاعي جويل ماتيب وديان لوفرين.

وكاالت/ االستقالل
أكد تقرير صحفي إســـباني، أن الخسارة بنتيجة )2-3( أمام أتلتيكو مدريد 
في نصف نهائي الســـوبر اإلســـباني تعود إلى أســـوأ ثغرة بالبارسا هذا 

الموسم. 
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلســـبانية، فإن برشـــلونة كان متفوًقا 
على أتلتيكو خالل المباراة، وصنـــع العديد من الفرص على مرمى الحارس 

يان أوبالك.
وأشارت إلى أن هشاشة الدفاع قتلت برشلونة أمام أتلتيكو الذي لم يصل 
إلى الحارس نيتو إال 6 مرات جميعها هددت المرمى، وأسفرت عن 3 أهداف.
وأوضحت أن األزمة الدفاعية لم تظهر فقط في السوبر لكنها تبرز بشدة في 
الليجا، بعد أن أنهى الفريق الدور األول مســـتقباًل 23 هدًفا، ليكون الدفاع 

الحالي لبرشلونة هو األسوأ في آخر 15 عاًما.
ولم يستقبل برشـــلونة أهداًفا أكثر في الدور األول إال خالل موسم 2003-

2004 تحت قيادة فرانك ريكارد.
وقالـــت الصحيفة إن برشـــلونة خـــالل أول مباراتين فقط فـــي عام 2020 
استقبلت شـــباكه 5 أهداف بواقع )هدفين أمام إســـبانيول وثالثية ضد 
أتلتيكـــو(. وختمـــت أن الروخيبالنكوس ليس الفريق األول الذي يســـجل 

ثالثية ضد برشلونة هذا الموسم، بل سبقه ليفانتي في الليجا.

سجل مورينيو المميز ُيقلق 
ليفربول قبل المباراة القادمة

أتلتيكو مدريد يكشف 
ثغرة برشلونة القاتلة

مدريد/ االستقالل: 
أكد إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة اإلسباني بأن الحديث عن 
إقالته من تدريب البرســـا أمر ال مفر منه، خاصة عندما تكون النتائج 

سيئة، أو عندما تتعرض للخسارة.
وتعرض فريق برشـــلونة لخســـارة قاســـية على يد أتلتيكو مدريد مساء 
الخميس في نصف نهائي كأس السوبر اإلسباني بثالثة أهداف لهدفين.

وكان برشـــلونة مســـيطرًا على مجريات األمور، بل وتقدم بالنتيجة 
بهدفين لهدف، وسجل الثالث والرابع، ولكن ألغيا بسبب تقنية الفار، 
وفي ظرف خمس دقائق انقلبت األمور رأسًا على عقب، وأحرز أتلتيكو 

مدريد هدفين متتاليين، ليتأهل لنهائي كأس السوبر.
وتحدث فالفيردي حســـب موقع “ياهو سبورتس” عندما سئل عن 
إمكانية رحيله عن برشلونة قائاًل “يتحرك المدربون دائمًا نحو فكرة 

العمل الجاد، وإعطاء كل ما لديهم في جميع المباريات”.
وأضاف “نحـــن نعرف طبيعة كـــرة القدم، حيـــث ال تتواجد كلمة 
استقرار في معجمها”. وتابع “عندما تكون النتائج سيئة، أو تخسر 
كما حدث أمام أتلتيكو مدريد، فإن الحديث عن تلك األمور -بشـــأن 

إقالته- أمر ال مفر منه، ولكني سأقوم بعملي”.

فالفيردي: الحديث 
عن إقالتي أمر
 ال مفر منه !

مدريد/ االستقالل:
كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن 
االنتقـــال المحتمل لنجم نابولي إلـــى صفوف ريال 

مدريد.
ووفًقا لموقع "ديفنسا ســـنترال" اإلسباني، فإن فابيان رويز 
العب نابولي سئم للغاية من الوضع في النادي اإليطالي، وهو 
األمر الذي قد يعجل بانتقاله إلى ريال مدريد في الميركاتو 

الشتوي الجاري.
وأشـــار إلى أن نتائج الفريق تتراجع مع تغيير الجهاز الفني 
برحيل كارلو أنشيلوتي والتعاقد مع جينارو جاتوزو، مما جعل 

رويز يرى مستقبله خارج ملعب سان باولو.
وأوضح أن رويز رفض أي تحسين في راتبه من جانب النادي، 
وهذه رســـالة بأنه يوضح رغبته لنابولي فـــي الرحيل خالل 

الميركاتو الشتوي الجاري.
وشدد الموقع اإلسباني على أن ريال مدريد سيحسم الصفقة 
لصالحه في يناير/كانون ثان الجاري، إذا تقدم بعرض رسمي 

يتراوح بين 70 و80 مليون يورو.

تطور جديد بشأن 
رحيل العب نابولي 

لريال مدريد
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وأشـــار شتيوي أن المســـيرة انطلقت رفضًا لما ورد 
على لســـان وزير حرب االحتالل من نية لضم أراض 
فلســـطينية بهدف التوسع االستيطاني مؤكدا أن 
هذه القـــرارات لن تؤثر على طبيعـــة ايماننا بحقنا 

بكامل ترابنا المحتل.
وشارك في المســـيرة المئات من ابناء البلدة الذين 
رددوا الشعارات الوطنية المناهضة لدولة االحتالل 
كما شـــارك فيها عـــدد من المتضامنيـــن األجانب 

والنشطاء اإلسرائيليين.
وفـــي الســـياق ذاته، أخطـــرت ســـلطات االحتالل 
اإلســـرائيلي، أمس الجمعة، بهدم 3 منازل عائالت 

أسرى فلسطينيين.
واالســـرى هم: محمود عطاونة مـــن بلدة بيت كاحل 
في محافظة الخليل، ووليد حناتشـــة ويزن مغامس 

من الطيرة وبيرزيت قرب رام الله.
وأفادت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين بأن قوات 
االحتـــالل اقتحمـــت منـــازل ذوي األســـرى الثالثة 

وسلمتهم أوامر الهدم.
وقـــال كامل عطاونة والد األســـير محمود، إن قوات 
االحتالل سلمته قرارا بهدم المنزل، وأمهلتهم مدة 
أربعة أيام إلخالئه بعدما صورته وأخذت مقاساته، 

وتبلغ مساحة المنزل 130 مترا مربعا.

يشـــار أن االســـير عطاونة أحد المتهمين بتنفيذ 
عملية طعن المســـتوطن "دفير سوريك" في مجمع 
عتصيون االســـتيطاني في شـــهر آب مـــن العام 
المنصرم، يذكر أن قوات االحتالل قد هدمت أربعة 
منازل ألســـرى في بلدة بيت كاحل قبل نحو شـــهر 

لذات السبب.
فيما يتهم االحتالل االســـيرين حناتشة ومغامس 
بالمشـــاركة في خليـــة نفذت عملية عيـــن بوبين، 
في آب/أغســـطس الماضي، وكانت قوات االحتالل 
قد صورت منزليهما وأخذت مقاســـاتهما في وقت 

سابق.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعا وزيـــر االتصاالت اإلســـرائيلي الســـابق 
»أيوب قـــرا«، دول الخليج لـ »االتحاد« مع )تل 
أبيب(، أمنيا واقتصاديا، لمواجهة إيران على 

كافة األصعدة.
وقال »قرا«، المقرب مـــن رئيس وزراء الكيان 
»بنياميـــن نتنياهـــو«، إن الهـــدف من هذا 
االتحاد هـــو تكوين »جبهة قويـــة في وجه 

الشر اإليراني«.
وأضاف الوزير، في تغريدة له، أنه بعد تصريح 
إيـــران بأنها قـــد توجه أســـلحتها العدائية 

باتجاه دبي ومدينـــة حيفا، حان الوقت لدول 
الخليج العربي لالتحاد مع »إسرائيل« لتكوين 
جبهة قوية من أجـــل التصدي لإلرهاب في 

الشرق األوسط.
وتشـــهد المنطقة توترات متســـارعة عقب 
اغتيال الجنرال اإليراني »قاســـم سليماني«، 

بغارة أمريكية في بغداد فجر الجمعة.
واألربعاء، ردت إيران وشـــنت قصفًا بصواريخ 
عســـكريتين  قاعدتيـــن  علـــى  باليســـتية 
األنبار  فـــي  أمريكيين  تســـتضيفان جنودًا 

)غرب( وأربيل )شمال(.

والحقا قال الحرس الثوري اإليراني، في بيان، 
»إذا تحركـــت المقاتالت األمريكية من قاعدة 
الظفـــرة )اإلماراتيـــة( لقصف إيـــران، فعلى 
اإلمارات أن تودع عهد االنتعاش االقتصادي 

والسياحي«.
واألحد، هدد القائد الســـابق للحرس الثوري 
اإليراني »محســـن رضائي«، فـــي كلمة بثها 
التلفزيون المحلـــي، بأن »انتقـــام إيران من 
الواليـــات المتحـــدة على اغتيال ســـليماني 
ســـيكون قاســـيًا )..( ســـتكون حيفا ومراكز 

عسكرية إسرائيلية ضمن الرد«.

الكيان »اإلسرائيلي« يدعو دول الخليج 
لالتحاد معه في مواجهة إيران

غزة/ االستقالل: 
كشـــف جهاز الدفاع المدني الفلســـطيني في قطاع غزة ، أمس الجمعة، عن عدد 
الحـــوادث التـــي تعامل معها خـــالل المنخفض الجوي الذي يضـــرب القطاع منذ 

األربعاء.
وقال الدفاع المدني في بيان صحفي، إنه نفذ 77 مهمة إنقاذ نتيجة أضرار خّلفها 

منخفض جوي يضرب القطاع منذ يومين.
وأوضـــح أن »طواقـــم الدفـــاع المدني نفـــذت 32 مهمة شـــفط مياه مـــن منازل 
ومستشـــفيات؛ 7 مهام شـــفط مياه من برك ومزارع، و10 مهام ســـحب ســـيارات 
عالقة«، مضيفا » خالل المنخفض تم تنفيذ 12 مهمة إزالة أشجار وإخالء مواطنين 
لمكان آمن، كما نفذت 14 مهمة معاينة ومهمتين تعاملت فيها مع تطاير أسقف 

معدنية لمنازل«.

الدفاع المدني بغزة: نفذنا 77 
مهمة إنقاذ في المنخفض األخير

موسكو/ االستقالل:
يـــزور الرئيس الروســـي فالديميـــر بوتين، 
األراضـــي الفلســـطينية في نهاية الشـــهر 

الجاري.
وقال ســـفير فلســـطين لـــدى روســـيا عبد 
الحفيظ نوفل، إن المسؤولين الفلسطينيين 
والروس يضعون اللمسات األخيرة الستكمال 
الترتيـــب للزيارة التي ستســـتمر لمدة يوم 
واحد يزور خاللها بوتين برفقة العشرات من 
المســـؤولين الروس مدينـــة بيت لحم، عقب 

زيارة سيقوم بها إلى »إسرائيل«.
وســـتبدأ الزيارة بلقاء موســـع بيـــن الرئيس 
الروســـي والوفد المرافق مع رئيس الســـلطة 
ثم  الفلســـطينية،  و«القيادة«  محمود عباس 

سيعقد لقاء خاص بين الرئيسين.
كما ســـيقوم الرئيس الروسي بزيارة كنيسة 
المهد، وســـيفتتح شـــارع النجمة ببيت لحم 
والذي ســـاهمت روســـيا في اعادة ترميمه، 
اضافة إلى زيـــارة مؤسســـة الرئيس بوتين 
والتي  واالقتصـــاد  للثقافـــة  الفلســـطينية 
شيدت بدعم روســـي، وسيعقد الضيف في 
نهاية الزيارة مؤتمـــرًا صحفيًا قبل أن يغادر 

البالد إلى موسكو.
وستتخلل توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين 
تتعلق بالجمـــارك وحرية التنقل وغيرها من 

الملفات.
ووصف سفير فلســـطين لدى روسيا الزيارة 
بــــ »المهمة جدا«، مؤكًدا أنهـــا تأتي تأكيًدا 

على اهتمام روســـيا بالقضية الفلسطينية، 
ودعمها للقيادة الفلســـطينية، ومتابعة لما 
يجـــري من احـــداث في المنطقـــة خاصة ان 
روسيا تعتبر الشـــرق االوسط ضمن مجالها 

الحيوي.
وعـــدَّ الزيارة أنها ستشـــكل مرحلة نوعية 
فـــي العالقة بيـــن البلدين وتســـاعد في 
ان  المشـــترك، مؤكدًا  التعـــاون  تطويـــر 
القيادة الفلسطينية تضع آماال كبيرة على 
الزيارة كون روســـيا تلعـــب دورًا هامًا في 
المنطقة والعالم ويمكن الرهان عليها في 
العملية السياســـية، اضافـــة إلى الضغط 
على اســـرائيل لوقـــف انتهاكاتها بحق 

الفلسطينيين.

غزة/ االستقالل: 
بلـــغ اجمالي عدد الحاالت التي وصلت قســـم الطوارئ وحديثي الوالدة في مستشـــفى النصر 

لألطفال بغزة أكثر من 69 ألف طفل.
وسجل التقرير الصادر عن ادارة المستشفى للعام 2019 بأن عدد حاالت دخول ألقسام المبيت 

بلغ 7020 لألطفال وحديثي والدة .
وبلغـــت عدد الحاالت التي تعاملـــت معها العيادة الخارجية 4800 مريـــض منهم 672 حالة 
لقســـم الحضانة . كما بلغـــت الفحوصات المخبرية المنجزة نحـــو 186 ألف فحص والخدمات 
التشـــخيصية 26 الف خدمة تصوير طبي، وعلى صعيد جلســـات العالج الطبيعي فقد بلغت 

أكثر من 2000 جلسة لنحو 547 مريض.
الجدير بالذكر بأن المستشـــفى يســـتقبل األطفال من ســـن 29 يومًا وحتـــى 12 عامًا ، فيما 

تستقبل حضانة المستشفى المواليد من ساعة الميالد وحتى 28 يوما.

بوتين يزور فلسطين نهاية الشهر الجاري مستشفى النصر قدم خدماته
 لـ »96« ألف طفل عام 2019

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقدم شبان في مدينة بيت ساحور مساء أمس الجمعة 
على اغالق فرع شـــركة كهرباء محافظـــة القدس في 
بيت ســـاحور احتجاجا على اســـتمرار انقطـــاع التيار 
الكهربائي، وقاموا بوضع ورقة ُكتب عليها: "تم اغالق 
شـــركة الكهرباء فرع بيت ساحور بســـبب عدم وجود 

ضرورة لها".
وجاء هذا االحتجاج في اعقاب انقطاع التيار الكهربائي 
فـــي العديد مـــن المناطق في بيت لحـــم يوميا لعدة 

ساعات ولعدة مرات وخاصة في االيام الماطرة.
وقـــال مواطنون ان مواقع عديدة من محافظة بيت لحم 
شـــهدت انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي ادت الى 
عرقلـــة اعمال المواطنين ليس ذلك وحســـب بل ايضا 
الى وقـــوع خراب في االجهزة الكهربائية وان شـــركة 
الكهرباء ال تكتـــرث بنداءات المواطنين للحد من هذه 

االنقطاعات المتكررة والخطيرة في آن.
من جانبها قالت شـــركة محافظة القدس في بيان لها 
ان االنقطاع فـــي التيار الكهربائي هو نتيجة لألحمال 
الزائدة من جهة ومن جهة اخرى جراء اجراءات لشركة 
الكهربـــاء القطريـــة وكذلـــك نتيجة لألعطـــال الذي 
يتســـببه الطقس ومع ذلك فان طواقم الشركة تعمل 
على مدار الســـاعة إلصالح الخلل الذي تحصل من جراء 
الحالة الجوية، معربة عن اســـفها لقيام شبان بإغالق 

مقرها في بيت ساحور.

نيويورك/ االستقالل: 
قـــدم عضوان بمجلس الشـــيوخ أحدهمـــا ديمقراطي 
واآلخـــر جمهـــوري تشـــريعا يـــوم الخميـــس لمنح 
»إسرائيل« مســـاعدات ســـنوية بنحو 3.3 مليار دوالر 
في مســـعى لتحويل مذكرة تفاهم بيـــن البلدين تم 
التوصـــل إليها عـــام 2016 إلى قانون وســـط قلق من 

تصاعد التوتر في الشرق األوسط.

وطبقا لنص التشـــريع الذي اطلعت عليه وكالة رويترز 
تبنى الســـناتور الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطي 
كريس كونز معا التشريع الذي يأتي ضمن إجراء أوسع 

تعثر العام الماضي.
وقدم روبيو وكونز التشـــريع وسط تصاعد حدة التوتر 
في الشرق األوســـط بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب 
بقتل القائد العسكري اإليراني قاسم سليماني وردت 

طهران بهجـــوم صاروخي على قاعدتيـــن عراقيتين 
تستضيفان جنودا أمريكيين.

وسوف يحول التشريع إلى قانون ”مذكرة التفاهم“ 
التي توصلت إليها »إســـرائيل« مـــع إدارة الرئيس 
الســـابق باراك أوباما قبل أربع سنوات والتي شملت 
أكبر تعهد بالمساعدة العسكرية األمريكية ألي بلد 

آخر. 

تشريع أمريكي لمنح »إسرائيل« 3.3 مليار دوالر

رفح/ االستقالل: 
أصـــدرت مديرية داخلية رفح- الشـــق المدني- 54 ألف 
و479 معاملـــة للمواطنين خالل عـــام 2019 المنصرم، 
من ضمنها إنجـــاز »13967« معاملة مواليد ووفيات في 

المحافظة.
وأوضحت إحصائيـــة صادرة عـــن داخلية رفح أن دائرة 

األحـــوال المدنية أنجـــزت 15137 معاملة »هويات بدل 
فاقد وأولي وبطاقات تعريـــف و5643 معاملة تصحيح 
األحوال المدنية وإصدار »226« معاملة ملخص تسجيل 
ســـكان، الفتة إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت 

2736 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها.
وبّيـــن التقرير أن دائرة الشـــئون القانونية أتمت 5722 

معاملـــة و5950 معاملـــة تدقيق أحـــوال مدنية، فيما 
أنجزت دائرة الشـــؤون العامة بالمديريـــة 239 معاملة 
تخـــص عمل الجمعيات وترخيصهـــا والتفتيش عليها 
والتفتيش على 29 كتبة عرائض، وإصدار 1864 شهادة 
حســـن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون اإلدارية 

والمالية 2966 معاملة .

داخلية رفح تصدر أكثر من 54 ألف معاملة خـالل 2019

شبان يغلقون مقر شركة 
كهرباء محافظة القدس 

احتجاجًا على انقطاع الكهرباء 

االحتالل ي�صيب ..
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طهران/ االستقالل: 
رب ضـــارة نافعة ينطبق هذا المثل على قصة الناجي الوحيد من حادثة طائرة 
بوينغ االوكرانيـــة المنكوبة التـــي احترقت، االربعاء، بعـــد اقالعها بدقائق من 

مطار االمام الخميني الدولي في العاصمة االيرانية طهران بسبب عطل فني.
وتعـــود قصة هذا المســـافر انه بناء لتصريحات رئيس شـــرطة المرور لمدينة 
ســـوادكوه بمحافظة مازندران لوســـائل االعالم المحلية، انه تم ايقاف سيارة 
لتجاوزها حدود السرعة المسموح بها، عصر يوم الثالثاء، وبعد اجراء التفتيش 
تبين أن على السيارة غرامات مالية كبيرة ولهذا السبب تم ضبط السيارة لحين 

االنتهاء من اإلجراءات القانونية.
وتابع رئيس الشرطة: ان صاحب السيارة من اهالي محافظة كلستان و كان يريد 
اللحاق بالرحلة الجوية من طهران الى كييف لهذا قاد الســـيارة بســـرعة بالغة 
التي كانت الســـبب في ايقافه في الطريق. وهذا االيقاف سبب استياء شديدا 
لصاحب السيارة ألنه لم يستطع اللحاق بالرحلة التي لم تكتمل من االصل، ففي 
اليوم التالي بعدما ســـمع صاحب السيارة عن حادثة احتراق الطائرة االوكرانية 
قام باالتصال بشرطة مرور مدينة سواد كوه واعرب عن امتنانه لهم ألنهم كانوا 
الســـبب في نجاته من هذه الحادثة. يذكر أن الطائرة االوكرانية التي تحطمت 
بعد دقائق من اقالعها من مطار االمام الخميني الدولي، كانت متجهة لكييف 
وتقل 167 راكبا وطاقما مؤلفا من 9 افراد، حيث إن 146 من الركاب كانوا يحملون 
جوازات ســـفر ايرانية و 10 افغانية و 5 كندية و 4 ســـويدية و 2 اوكرانية فيما 

كان افراد الطاقم التسعة كلهم اوكرانيين.

نجاة مسافر طائرة بوينغ 
األوكرانية بأعجوبة من الموت

طوكيو/ االستقالل: 
قدم الملياردير وقطب صناعة األزياء الياباني يوســـاكو 
مايـــزاوا، نحو 9 ماليين دوالر لمتابعيه على تويتر، فيما 
وصفـــه بـ"تجربة اجتماعية" لمعرفة ما إذا كانت األموال 

ستساعد في تعزيز سعادتهم.
ومن المقرر أن يمنح يوســـاكو مايـــزاوا مليون ين، أو ما 
يعـــادل 9000 دوالر، أللف مـــن متابعيه على تويتر تم 
اختيارهم عشـــوائيا من بين أولئك الذين أعادوا نشـــر 
تغريدة له قام بنشرها على حسابه في تويتر في األول 
من يناير الجاري، حيث سيتم تعقب تأثير المال عليهم 

بواسطة استطالع عادي للرأي.
وقال مايـــزاوا، البالغ من العمر 44 عامـــا، على يوتيوب 
"إنها تجربة اجتماعية جادة"، مضيفا أنه يأمل أن تجذب 
اهتمـــام األكاديميين وخبراء االقتصاد، وفقا لما ذكرته 

وكالة "رويترز".

ومن المعروف أن مايزاما يشـــتهر بإنفاقه الكبير على 
اللوحات الفنية والســـيارات الرياضية، ولكن لديه أيضا 

ميال للتأمل في أفكار مثل عالم خال من المال.
وربط الملياردير الياباني الهبة بفكرة الدخل األساسي، 
أو نظرية توفيـــر مدفوعات دورية بـــدون قيود لجميع 
المواطنين، والتي اكتسبت جاذبية في بعض األوساط 
السياســـية وبدعم من المرشـــح الديمقراطي للرئاسة 

األميركية أندرو يانغ.
وأوضح مايـــزاوا أنه بالنظر إلى أنه "لديـــه المال ووقت 
الفراغ" لتســـديد المدفوعات، فقد شـــعر بالحاجة إلى 

محاولة إثارة نقاش أكبر حول مزايا النظرية في اليابان.
واستطاع مايزاوا كسر الرقم القياسي ألكثر التغريدات 
انتشـــارا على موقع "تويتر"، عندما وعد بتقديم مكافأة 
تقترب مـــن مليون دوالر لمئة شـــخص مقابـــل إعادة 

تغريداته.

وفي غضون 48 ساعة، تمت إعادة تغريدات مايزاوا، نحو 
5.6 ماليين مرة، لتصبح التغريدة األكثر مشـــاركة في 

تاريخ "تويتر".
وكان مايزاوا قد حصل في شـــهر نوفمبر الماضي على 
عائدات وصلت إلـــى 900 مليون دوالر خالل بيع أعماله 
التجارية عبر اإلنترنت "زوزو إنك" إلى مجموعة "ســـوفت 
بانك". ويتابع مايزاوا، الذي احتل عناوين الصحف مؤخرا 
بعد انفصاله عن صديقته الممثلة وعارضة األزياء أيامي 
غوريكي، ما يقرب من 7 ماليين شـــخص لحسابه على 

تويتر.
يشـــار إلى أن مايزاوا كان قد أعلـــن في أكتوبر الماضي 
أنه دفع مبلغا، لم يكشـــف عنه، إلـــى الملياردير إيلون 
ماسك، حتى يحظى بفرصة أن يكون أول سائح فضائي 
على متن رحلة تخطط لها شـــركة "سبيس أكس" التي 

يمتلكها ماسك في مطلع عام 2023.

ملياردير يمنح متابعيه على تويتر 9 ماليين دوالر

الرباط/ االستقالل: 
اهتزت مدينة عربية، على وقع حادثة مؤســـفة وصادمة في الوقت نفسه، 
بعـــد أن أقدم عريس على التخلص من حياته شـــنًقا يوم زفافه المعروف 

بـ"يوم الُدخلة".
الواقعة شـــهدها حي الســـالم بمدينة القصر الكبير بالمغرب، وهو ما أثار 

حالة من الصدمة بين أقاربه.
العريـــس الذي أكـــد أقاربه أنه لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفســـية، 
يبلـــغ من العمر 50 عاما، مؤكدين أنهم عثروا على جثته معلقة بواســـطة 
حبل داخل منزله، حيث ًت#م نقل الجثة إلى مشرحة األموات بالمستشفى 
المحلي، فيما فتحت الســـلطات األمنية تحقيقا لمعرفة مالبسات الواقعة، 
فيمـــا لم تظهر أســـباب االنتحار التي دفعت بالعريـــس إلى التخلص من 

حياته في "ليلة العمر".

وفاة عريس في ليلة زفافه 
شنقًا بطريقة صادمة

برلين/ االستقالل: 
توفي شـــاب في ألمانيا بعد 4 ســـنوات من تناوله "ساندويتش" مسمم بمادة 

"الزئبق"، قدمه له زميله في العمل.
وأكدت محكمة الوالية في بيليفيلد، الخميس، وفاة الشاب، البالغ من العمر 26 
عاما، بعد أن دخل في غيبوبة طوال 4 ســـنوات إثر تناوله "ساندويتش" قدمت 

إليه من قبل زميل في العمل، وفقا لسكاي نيوز.
وكانت المحكمة نفســـها أدانت العام الماضي رجال في السابعة والخمسين من 
عمره، بتهمة تسميم زمالئه في العمل، عن طريق ساندويتشات مسممة بالزئبق. 
وقالت وكالة األنباء األلمانية، إن المتهم، الذي عرف باسمه األول "كالوس" لغايات 

ذات عالقة بالخصوصية، حكم عليه مدى الحياة في مارس الماضي.
وكانت المحكمـــة وجدت كالوس مذنبا بمحاولة القتل، غير أنه اســـتأنف ضد 

الحكم.
ووفقـــا لمجريات القضية، فقد قام كالوس برش كميات من الزئبق ومواد أخرى 
على الساندويتشات، فتسببت بدخول الشاب في غيبوبة، وتعرضت كلى اثنين 

آخرين من زمالئه ألضرار خطيرة.
وتم اعتقال كالوس في مايو 2018 بعد أن كشفته كاميرات مراقبة وهو يضيف 
مسحوقا مثيرا للشبهات في ساندويتشات زمالئه في العمل في بلدة شلوس 

هولت شتوكنبروك.
الجدير بالذكر أن التعرض للزئبق يمكن أن يتســـبب في عدد من المشـــكالت 

الصحية بما في ذلك مشاكل الجلد والجهاز العصبي والكلى.

االستقالل/ وكاالت: 
تمّكن طالب أميركي في المرحلة الثانوية من تحقيق 
إنجاز علمي مميز، حيث اكتشـــف كوكبا جديدا، بعد 
خضوعه لتدريب لدى وكالة الفضاء األميركية "ناسا".

وبينمـــا كان الطالب وولف كوكيـــر يتدرب في مركز 
غودارد لإلطـــالق الفضائي في ميريالند، اكتشـــف 
كوكبا جديدا أطلق عليه اســـم "توي 1338 بي"، وهو 

عبارة عن كوكب يدور حول شمسين.
واكتشـــف الطالب وولف هذا العالم الجديد، بعد 3 
أيام من التحاقه بـوكالة الفضاء األميركية كمتدرب، 

وفقا لما ذكرته موقع صحيفة "بيبول" األميركية.
وجـــاء اكتشـــاف وولـــف، البالـــغ مـــن العمـــر 17 

عاما، للكوكـــب بينما كان يفحـــص المعلومات التي 
التقطها المرصد الفلكي "ترانزيتبنغ إكسوبالنيبت 
سيرفي" المعروف اختصارا باسم "تيس"، بحسب ما 

ذكرت "ناسا".
وقـــال الطالب وولـــف: "كنت أبحث فـــي المعطيات 
والبيانـــات عـــن أي شـــيء وصفه المتطوعـــون بأنه 
نظام متطور أو عن نظام شمسي من نجمين يدوران 
حول بعضهما، ومن موقعنا من األرض يتبين أن كل 
منهما يتســـبب لآلخر بكسوف.. لكن بعد 3 أيام من 
التحاقي بوكالة ناســـا، رأيت إشـــارة من النظام الذي 

يطلق عليه اسم توي 1338".
وتابع قائال:"فـــي البداية اعتقدت أنه كان كســـوفا 

نجميا، لكن التوقيـــت كان خاطئا، وهكذا اتضح أنه 
كوكب".

ويعد الكوكب "تـــوي 1338 بي" أول كوكب محيطي 
يكتشفه المرصد "تيس"، وفقا لناسا.

ويقـــدر حجم الكوكب بأنه أكبـــر بنحو 6.9 مرات من 
األرض، أي مـــا يقرب من حجم كوكب زحل، ويقع في 

نظام يبعد حوالي 1300 سنة ضوئية.
وقالت "ناســـا" إن الكوكب يدور حـــول النجمين مرة 
كل 95 يوما، حيث أن أحد النجمين أكبر من شمسنا 
بحوالـــي 10 في المئة، بينمـــا يعتبر النجم اآلخر من 
النجـــوم القزمة، أي أنه أبرد وأخـــف وزنا ويمثل ثلث 

كتلة شمسنا فقط.

طالب ثانوية يكتشف كوكبًا بعد أيام من تدريبه في »ناسا«

فرانكفورت/ االستقالل: 
انفصلـــت قردة مـــن فصيلة البونوبـــو في حديقة 
حيوان مدينة فرانكفورت األلمانية عن ابنها النافق 
بعدما ظلـــت تحمله بين يديها لمدة تســـعة أيام 
بعد أن فارق الحياة. وأعلنـــت حديقة الحيوان على 

صفحتها على الفيســـبوك أمس الجمعة أن القردة 
نايمبي حملت ابنها زيكومو منذ أن فارق الحياة في 
ليلة رأس العام الجديد حتـــى أول أمس الخميس، 
مضيفة أن فريق رعاية الحيوانات بالحديقة تمكن 

اآلن من إخراج جسد القرد النافق من الحظيرة.

ولم يتضح بعد سبب نفوق صغير القرد.
وبحسب بيانات متحدثة باسم الحديقة، فإن حمل 
القردة العليا ألبنائها المتوفين سلوك طبيعي تماما 
لديها، موضحـــة أن األم وكذلك باقي أفراد القطيع 

يودعون بذلك المتوفى.

قردة تحمل ابنها النافق 9 أيام بين يديها

ساندويتش يقتل شابًا 
بعد 4 سنوات من تناوله


