
251914السبت 28 ربيع األول 1442 هــ 14 نوفمبر 2020 م

11 02

0202

12

06

04

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الخارجية والمغتربين تس���جيل 295 حالة وفاة 
)1 تركي���ا، 2 امريكا(، و6968 إصابة )13 امريكا(، في صفوف 

جالياتنا حول العالم، منذ بدء انتشار جائحة كورونا.
وأف���ادت س���فارة دول���ة فلس���طين والقنصلي���ة العام���ة لدى 
الجمهوري���ة التركية، بتس���جيل حالة وفاة جدي���دة بفيروس 
كورون���ا في صف���وف الجالية للمواطن رمض���ان طنبورة، رئيس 

جمعي���ة الفالح الخيرية، ليرتفع عدد ح���االت الوفاة إلى 3، فيما 
سجلت 32 إصابة سابقة. وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع 
الجالية في الواليات المتحدة األميركية، بتس���جيل حالتي وفاة 
جديدتين بفي���روس كورونا للمواطن مروان عفان���ة »60 عاًما«، 
ولمواطن���ة س���تينية، ليرتفع عدد الوفيات إل���ى 86 حالة، فيما 
س���جلت 13 اصابة جدي���دة بالفيروس في كل من ميتش���غن 

وواشنطن وفيالدلفيا، ليرتفع عدد اإلصابات إلى 4289 إصابة.

الخارجية: 3 وفيات و13 إصابة 
جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا

الضفة الغربية- االستقالل: 
أصيب مس���اء ام���س الجمعة العديد من الش���بان 
جراء اعتداء قوات االحتالل على مسيرة كفر قدوم 
األسبوعية إلى الش���رق من مدينة قلقيلية شمال 

الضفة الغربية. وأفادت مص���ادر محلية بأن ثالثة 
مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني والعش���رات 
باالختن���اق خالل مواجهات مع جيش االحتالل في 
كفر قدوم. وانطلقت المس���يرة بمش���اركة واسعة 

من أهالي القرية، رددوا خاللها الشعارات الوطنية 
الداعية لتصعيد المقاومة الش���عبية. وش���هدت 

القرية مؤخ���را موجة تصعيد عنيفة 
من قبل االحتالل تمثلت باقتحامات 

إصابات بقمع مسيرتي بيت دجن وكفر قدوم 
واندالع مواجهات مع االحتالل في الخليل وقلقيلية

حميد لـ »االستقالل« : القائد أبو العطا شكل 
حالة نوعية وفريدة في العمل الجهادي 

غزة / محمد أبو هويدي:
أكد محمد حميد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلس���طين أن الشهيد القائد بهاء أبو العطا 

في ذكرى استشهاده االولى حظى بقبول شعبي وفصائلي  
كبيرين وبات أيقونة للش���اب الثائر ومثااًل 
بالمواقف  المتمسك  العنيد الصلب  للرجل 

رام الله -غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن تسجيل 6 حاالت وفاة جديدة بسبب اإلصابة 

بفي���روس كورونا و730 إصابة جديدة في كل من الضفة الغربية 
المحتلة وقطاع غزة خالل ال�24 ساعة الماضية. وذكرت الكيلة في 

6 وفيات و730 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« و506 حاالت تعاٍف

فصائل: زيارة بومبيو المرتقبة إلى 
المستوطنات والجوالن »بلطجة وعدوان وقح«

 غزة/ االستقالل:
أعربت فصائل فلسطينية، أمس الجمعة، عن استنكارها للزيارة المرتقبة التي 
يجريها وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، إلى المس���توطنات في الضفة 

األغوار/االستقالل:
ش���رع مستوطنون، امس الجمعة، ببناء بؤرة استيطانية جديدة ونصب 
خيام في منطقة أم خروبة باألغوار الش���مالية.  وأفاد الناشط الحقوقي 

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة 
استيطانية في »أم خروبة«

اآلالف يصلون الجمعة في 
األقصى رغم تشديدات االحتالل

ترامب سيدفع »إسرائيل« لضم أراٍض من 
الضفة الغربية قبل 20 كانون الثاني

واشنطن/ االستقالل: 
قال مايكل كوبلو ، المحلل في "منتدى السياس����ة اإلس����رائيلية" أنه واثق بأن 

الرئيس المنتهية واليته دونالد ترامب سيدفع إسرائيل بضم 
أراض واس����عة بالضفة الغربية المحتلة، "جزئيًا لبث العداء بين 

يديعوت: »إسرائيل« تجري اتصاالت 
سرية مع دولة إسالمية من أجل التطبيع

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيف���ة »يديعوت أحرن���وت« العبرية، امس الجمعة، إن »إس���رائيل« 

تجري اتصاالت س���رية مع نيجيريا، من أجل التوصل إلى اتفاق 
تطبيع عالقات بينهما. وذكرت تقارير إعالمية إس���رائيلية، في 

الداخلية والنيابة تؤكدان التشديد بحق 
مخالفي تعليمات كورونا بقطاع غزة

غزة/ االستقالل: 
أكد النائب العام في قطاع غزة المستش���ار ضياء الدين المدهون، ورئيس 

لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الداخلية العميد فايق المبحوح، 
على التشديد في اتخاذ اإلجراءات القانونية والتعامل بحزم 

بكيرات: الغرامات والمخالفات التي يفرضها 
االحتالل على المقدسيين ستولد انفجارًا وثورة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
���د نائب مدير ع���ام أوقاف القدس ورئي���س أكاديمية  أكَّ
األقصى للعلوم والتراث ناجح بكي���رات، امس الجمعة، أن 

اإلجراءات التي تفرضها ق���وات االحتالل في القدس هي 
محاول���ة »إس���رائيلية« للضغط عل���ى أبناء 
المقدسيين  وتهجير  الفلسطيني  الشعب 

) APA images (   ملو�جهات بني �ل�شبان وقو�ت �الحتالل يف كفر قدوم قرب قلقيلية �أم�س�
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القدس المحتلة/االستقالل:
نش���رت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، امس الجمعة، 
تفاصي���ل تكش���ف للمرة األول���ى عن تمك���ن المقاومة 
الفلسطينية من تصفية يهودا إدري، الضابط في الوحدة 
504 التابعة الستخبارات جيش االحتالل، والمسؤولة عن 

تجنيد العمالء الفلسطينيين والعرب.
وفق التفاصيل، كان الشهيد حسن أبو شعيرة على عالقة 
مع الضابط إدري، وطلب منه األخير معلومات حول نشطاء 
المقاومة ف���ي بيت لحم، وعمليات إط���الق النار على حي 

جيلو، ونية الفصائل تنفيذ عمليات استشهادية.
وبحس���ب ما نش���رت الصحيفة، فإن الشهيد أبو شعيرة، 
صاحب ملف رقم 225524 لدى االستخبارات اإلسرائيلية، 

واس���مه الرمزي "مصيدة العسل"، قد تم تجنيده على يد 
الضابط أدري في نوفمبر عام 2000، وقد عقد األخير معه 

تسعة اجتماعات. 
وأش���ارت الصحيفة إلى أن المل���ف 225524 يحتوي 
معلومات عن تسلس���ل االجتماع���ات بالتفصيل، بما 
ف���ي ذلك المبال���غ المدفوعة من قب���ل الضابط إدري 
والش���كوك التي راودته بأن أبو ش���عيرة كان يخفي 

معلومات عنه. 
وقال العقي���د )ر( قائد الوحدة 504، والذي كان مس���ؤوال 
مباش���را عن إدري، إن األخير كانت لديه ش���كوك حول أبو 

شعيرة وكتب ذلك في تقاريره بشكل مفصل.
وأضاف���ت الصحيفة: "مع تزايد هذه الش���كوك، قرر إدري 

إخضاع الش���هيد أبو ش���عيرة لجهاز كشف الكذب، وقد 
حض���ر بالفعل إلج���راء الفحص، ولكنه وبش���كل مفاجئ 
س���حب مسدس���ا كان يخفيه وأطلق النار باتجاه الضابط 
إدري وقتله وأصاب حارس أمن واستش���هد برصاص أحد 

الحراس المتواجدين في المكان".
وكان إدري أحد أنجح ضباط االس���تخبارات العسكرية في 
تاري���خ الوحدة 504، كما يؤكد  قائده الس���ابق، الميجور 
جنرال )احتياط( ي���وآف مردخاي، قائ���ال إن "لكل ضابط 

مميزاته الخاصة وتفرده".
وأجرت صحيفة "إس���رائيل الي���وم" مقابلة مع نجل إدري، 
الرائ���د )أ( في الوحدة 504، الذي ق���رر العمل في تجنيد 

العمالء وتشغيلهم في الوحدة.

مع الذك���رى الس���نوية االولى الستش���هاده 
يس���تذكر حميد مناقب الش���هيد أبو العطا 
فيقول" فكان أخًا كريمًا وقائدًا ش���امخًا غّيبته 
عنا الشهادة، فهذا القائد الكبير كان دوما إلى 
جانب حضوره العسكري الالفت والمميز توليه 
القائد األول للمنطقة الشمالية في السرايا، إال 
أنه كان إنس���انًا مهّذبا شيمته التواضع وحب 
إخوانه، وأيقونة جمعت الكثير من الس���مات 

التي يستحق االحتذاء بها .
 ولف���ت الى أن الش���هيد )أبو س���ليم( لم تغره 
رتبته العسكرية الرفيعة فكان دوما بالقرب من 
القاعدة الجماهيرية للحركة، تجده يستمع إلى 
لسانها ويتطلع إلى حل مشكالتها،  فتجسدت 
به الكثير من المعاني اإلنس���انية واإلسالمية 
واألخالقية، فكان في قلبه من الشفقة والرحمة 
والح���ب إلخوانه المجاهدين ولش���عبه الصابر 
المراب���ط وألهالي الش���هداء واألس���رى ولكل 
الجرحى، وبذل���ك امتلك حالة توأمة فريدة بين 
عمله العسكري و تواصله االجتماعي مع إخوانه، 

وهذا يدلل على صالح قبله.
وعن عالقته الشخصية  بالشهيد )أبو سليم( 
يقول: "إنها لم تكن عالق���ة عادية، بل كانت 
عالقة عميقة بوفاء الشهيد القائد وإخالصه، 

فقد كان نعم األخ والقائد الجاد والمتعاون في 
العمل، الذي يوق���ر إخوانه في قيادة الحركة، 
والملتزم بضوابط العم���ل الحركي وقراراتها 
ومرجعياته���ا وبجان���ب ه���ذه الصفات فقد 
كان الشهيد أبو س���ليم على درجٍة عاليٍة من 
العلم والخبرة العس���كرية، فتلقى التدريبات 
المختلفة في فنون العمل العسكري، وتحصل 
على دورات عسكرية مختلفة في كافة مجاالت 

العلم العسكري.
وتابع القيادي بالجهاد، أن القيادة العسكرية 
والسياسية سعت لتزويد الشهيد القائد )أبو 
س���ليم( بالقدر الكافي من العلم المتخصص 
لمواكبة التطورات العسكرية حسب الظروف 
البيئية المحيطة، وانعكس ذلك داخليًا على 
أداء الوح���دات القتالية لس���رايا القدس، فقد 
كان يتابع سير مش���اريع البنية التحتية عن 
كثب مث���ل األنفاق، وقد ب���ث اإلعالم الحربي 
التابع لس���رايا الق���دس ع���دة مقاطع تظهر 
الش���هيد القائد وه���و يتابع عملي���ات حفر 
األنفاق ميدانيًا إلى جانب إخوانه المجاهدين.

جاهزيٍة عالية للجهاد
وش���دد على ان الشهيد أبو س���ليم كان دوما 
يتاب���ع عن كثب العتاد العس���كري للمقاومة 

كالصواري���خ النوعية التي تط���ورت في عهد 
بحيث أصبحت أكثر دقة وازداد مداها لتصل 
كافة أراضين���ا المحتلة، إضاف���ًة إلى امتالكه 
جاهزي���ٍة عالية للجه���اد والمقاومة فاق فيها 
الكثي���ر من أقران���ه، فكان متلهف���ًا دومًا نحو 
اإلثخان في الع���دو الصهيوني، ويتقدم في 
األوقات الت���ي تبلغ فيها الحناجر وتزوغ فيها 
األبصار، ما دفع االحتالل إلى تصنيفه باألخطر 

في قطاع غزة وسعيه نحو اغتياله.

وبين عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلس���المي أن الش���هيد القائد أبو العطا هو 
أح���د أبناء وتالم���ذة الجهاد اإلس���المي وأحد 
قاداتها، فتش���رب فك���ر الش���هيد الدكتور 
فتحي الش���قاقي الذي تبلور في الحركة التي 
ت���رى العدو الصهيوني كيان���ًا طارئًا ال مكان 
ل���ه وال مس���تقبل، وال صيغة ل���ه إال بالزوال، 
فكان مش���حوذ الهمة على ال���دوام لمناوئته 
ومقاومته، و ينتهز الفرصة تلو األخرى لتكبده 
أكثر الخس���ائر، فهو يعي أن ه���ذا االحتالل 

مصيره الى زوال باألمر القرآني.
وش���دد على أن القائد أبو س���ليم شكل حالًة 
نوعيًة وفريدة في العمل الجهادي، فلم يكن 
يساوره الشك أو التردد أو من ردات فعل العدو 
رغم الفارق الكبير في التجهيزات العسكرية 
بي���ن المقاومة واالحتالل، ف���كان مؤمنًا أن ما 
س���يحدث هو قدر الله على أرضه، وأنه يجب 
أن نكون رجااًل ال نطأط���أ الرؤوس، فينبغي أن 
نقف بالمرصاد لهذا العدو المجرم ومن خلفه. 

تغيري قواعد اال�شتباك 
ولف���ت الى أن���ه لم تك���ن مس���يرات العودة 
وشهدائها لتوقف )أبو س���ليم( وإخوانه عن 
الرد على جرائ���م االحتالل بحق المدنين، فلم  

يس���مح لالحت���الل بتغيير قواعد االش���تباك 
وقواعد النار لديه بشكٍل أو بآخر، فرد المقاومة 
وعلى راس���ها س���رايا القدس كان يضع حدا 

لالحتالل في االيغال في المدنيين . 
ووج���ه القيادي بالجهاد رس���الة إلى جماهير 
ش���عبنا الفلس���طيني المقاوم، ودعاهم إلى 
التمس���ك بإرث الش���هيد القائد )أبو سليم( 
وبس���اعته التي أبقت جذوة الصراع مشتعلة 
)الساعة التاسعة( مع هذا العدو وأن يتمسكوا 
بس���الح البه���اء وحده ال���ذي يعطين���ا القوة 
فالمقاومَة فهذا هو نهج البهاء وطريقه الذي 

اختاره وسار به حتى استشهد.
وختم حميد حديثه برسالة للعدو الصهيوني، 
قائال " فال تحس���ب أيها المحتل الغاصب أن 
استش���هاد الش���هيد القائد به���اء أبو العطا 
سيمنحك الهدوء، بل إن دماءه الزكية السائلة 
هي وق���ود جديد يضاف إل���ى فاتورة ظلمك 
وجورك التي ستنقلب وبااًل عليك، وستقتص 
منك عاجاًل أم آجاًل، دماء الش���هيد أبو س���ليم 
حركت مئ���ات المقاتلين من س���رايا القدس 
وغيرها من الفصائل المقاومة نحو القصاص 
من���ك، وس���يعلم الذي���ن ظلم���وا أي منقلٍب 

ينقلبون".

مثل كابوسًا لالحتالل 

حميد لـ »االستقالل« : القائد أبو العطا شكل حالة نوعية وفريدة في العمل الجهادي 
غزة / حممد اأبو هويدي:

اأك��د حمم��د حميد ع�ش��و املكت��ب ال�شيا�ش��ي حلرك��ة اجلهاد 
االإ�شالم��ي يف فل�شط��ن اأن ال�شهي��د القائ��د به��اء اأب��و العط��ا 
يف ذك��رى ا�شت�شه��اده االوىل حظ��ى بقب��ول �شعب��ي وف�شائلي  

كبريي��ن وب��ات اأيقونة لل�ش��اب الثائ��ر ومثااًل للرج��ل العنيد 
ال�شلب املتم�شك باملواقف واملبادئ حافًظا للعهد والوعد لكل 
من �شبقوه يف ال�شهادة. واأ�شاف حميد ل�« اال�شتقالل« ال�شهيد 
اأبو �شليم كان االأمن على دم ال�شهداء وو�شاياهم، رجل ت�شرب 

فكر اجلهاد االإ�شالمي وطبقه واقًعا وعماًل هذا ما جعله يتبواأ 
هذه املكان��ة لينال ثقة اجلميع فهو القائ��د االإن�شان والقائد 
املتوا�شع الذي تراه يف كل املنا�شبات ي�شارك اجلميع اأفراحهم 

واأتراحهم، فهو رجل تعجز الكلمات عن و�شفه ». 

رام الله -غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن تسجيل 6 حاالت وفاة جديدة بسبب اإلصابة 
بفيروس كورونا و730 إصابة جديدة في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع 

غزة خالل ال�24 ساعة الماضية.
وذكرت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، 
امس الجمعة أنه تم تسجل 5 حاالت وفاة في الضفة الغربية )مواطنان 38 و84 
عام���ا من محافظة جنين، 3 مواطني���ن )65 و90 و79 عاما من محافظة طولكرم(، 

إصافة إلى وفاة مواطن 70 عامًا من قطاع غزة.
أضافت أن اإلصابات الجديدة توزعت حسب التالي المحافظات الشمالية )الضفة 

الغربية( 456، والمحافظات الجنوبية )قطاع غزة( 274.
وبين���ت أعداد اإلصابات في المحافظات، محافظة الخليل )46(، محافظة نابلس 
)152(، محافظة بيت لحم )57(، محافظة قلقيلية )19(، محافظة رام الله والبيرة 
)43(، جنين )35(، أريحا واألغوار )10(، سلفيت )46(، طولكرم )30(، طوباس )5(، 

قطاع غزة )274(، ضواحي القدس )13(.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 

مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي.
وأعلنت أن نس���بة التعافي م���ن فيروس كورونا في فلس���طين بلغت %88.1، 
فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل 

اإلصابات.
وفيم����ا يخص حاالت التعافي، فقد س����جلت 251 حالة ف����ي الضفة الغربية 
)الخليل 52، جنين 44، نابلس 100، طولكرم 35، س����لفيت 15، قلقيلية 5(، 

قطاع غزة 255.

6 وفيات و730 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« و506 حاالت تعاٍف

االحتالل ينشر تفاصيل مقتل أهم ضابط في تاريخ وحدة تجنيد العمالء

القدس المحتلة/ االستقالل: 
د نائب مدير ع����ام أوقاف القدس ورئيس أكاديمية  أكَّ
األقصى للعلوم والت����راث ناجح بكيرات، امس الجمعة، 
أن اإلجراءات التي تفرضها قوات االحتالل في القدس 
هي محاولة »إس����رائيلية« للضغط على أبناء الش����عب 
الفلسطيني وتهجير المقدسيين من القدس والبلدة 
القديم����ة. وأضاف بكيرات في تصري����ح متلفزة امس 
الجمع����ة، أن الغرام����ات والمخالف����ات الت����ي يفرضها 
االحت����الل عل����ى المواطني����ن والمرابطي����ن والمصلين 

الذين يؤمون األقصى تهدف لخنق الفلس����طينيين، 
ومنعه����م من الوص����ول لألقصى، مش����يًرا إلى أن ذلك 
س����يولد انفجار وثورة كبيرة جدًا. وتابع »قوات االحتالل 
منع����ت المواطنين من غير س����كان القدس والقادمين 
من محافظات الضفة للوصول إلى األقصى رغم امتالك 
الحاف����الت لتصاريح الدخ����ول الخاص����ة، مضيًفا »منع 
االحتالل دخول أهالي الضفة للصالة في األقصى رغم 
وصولهم لبوابات المس����جد المبارك، جاءت تحت حجج 

واهية من قبل االحتالل، ومستغاّلً إلجراءات كورونا«.

وأش���ار بكيرات إلى أن ممارسات ش���رطة االحتالل من 
خالل تش���دد إجراءاتها على مداخ���ل البلدة القديمة، 
ومحيط األقصى س���تزيد من تحدي الفلس���طينيين 
والمقدس���يين لالحت���الل وتمس���كهم بمدينته���م 
المقدس���ة، مؤك���ًدا أن »المقدس���ون قدم���وا الغالي 
والنفيس م���ن أجل األقصى وهم يؤك���دون أنهم لن 
يتركوا المدينة المقدس���ة لغيره���م رغم المالحقات 
واإلجراءات الظالمة التي يق���وم بها االحتالل بحقهم 

الن مدينة القدس ستبقى عاصمة فلسطين«.

بكيرات: الغرامات والمخالفات التي يفرضها االحتالل على المقدسيين ستولد انفجارًا وثورة 
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إدارة  كان����ت  "إذا  ش����هاب:  وأض����اف 
)الرئي����س األمريك����ي دونال����د( ترم����ب 
وحاش����يته قد نهب����ت ث����روات وأموال 
بع����ض دول التطبي����ع والخيان����ة برضا 
وقبول حكام هذه الدول، فلن تفلح هذه 
اإلدارة في شرعنة س����رقة ونهب أرضنا 

.")..(

منطق البلطجة
بدورة وقال الناطق باس����م حركة حماس 
حازم قاس����م، إن "هذا السلوك )الزيارة( 
والمس����تنكر، يعب����ر عن منطق  الُمدان 
البلطجة التي يمارس����ها وزير الخارجية 
بومبي����و، الذي كرر هجومه على ش����عبنا 

الفلسطيني بأكثر مناسبة".
وأض����اف أن "الزيارة تأكي����د على تمرد 
اإلدارة األمريكي����ة عل����ى كل القواني����ن 

واألعراف الدولية".
وشدد قاسم على أن الزيارة "تعكس مرة 
أخرى الجريم����ة التي ارتكبتها األطراف 
التي طّبعت م����ع االحتالل، والتي أعطت 
دفعة كبيرة لإلدارة األمريكية، لتطبيق 

باقي بنود صفقة القرن".
�سرعنة اال�ستيطان

بدوره قال عضو اللجنة المركزية للجبهة 
الشعبية، ماهر مزهر، إن "الزيارة في إطار 
تعزيز وجود الكيان وشرعنة االستيطان 

المخالف للشرعية الدولية".
وأض����اف: "إدارة ترامب تح����اول تقديم 
على  )إس����رائيل(  للكي����ان  المس����اعدة 

حساب شعبنا حتى الرمق األخير".
ولفتت إلى أن الرئيس األمريكي "يحاول 
التصعيد وتوتير األجواء حتى في األيام 

األخيرة من فترة حكمه".
وتاب����ع: "مطلوب من الفلس����طينيين أن 
الوطني من  للمش����روع  االعتبار  يعيدوا 
خ����الل المقاوم����ة بكافة أش����كالها ضد 
وطنية  لوح����دة  والذه����اب  االحت����الل، 

وشراكة تتجسد على أرض الواقع".
خطوة وقحة

ومن جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين، امس الجمعة، إن قرار 
وزير الخارجي����ة األمريكية مايك بومبيو 
زيارة إحدى المس����توطنات اإلسرائيلية 
في الضف����ة الغربية وهضب����ة الجوالن 

المحتلتي����ن األس����بوع الق����ادم "خطوة 
شديدة الفظاظة والوقاحة، وتحٍد سافر 

إلرادة المجتمع الدولي وقراراته".
الجبه����ة في تصري����ح وصل  وذك����رت 
"االس����تقالل"، أن الزي����ارة تخال����ف قرار 
اعتبار  باإلجم����اع 2334  األم����ن  مجلس 
االس����تيطان انتهاًكا للقان����ون الدولي، 

وعماًل غير مشروع".
وأش����ارت إل����ى أن الزي����ارة المخطط لها 
"تع����ٍد س����افر عل����ى الحق����وق الوطنية 
المش����روعة للشعب الفلس����طيني، في 
اس����ترداد كل ش����بر من أرضه المحتلة 

بالح����رب العدواني����ة ف����ي الخامس من 
حزيران )يونيو( 67".

وأضافت أنه "ف����ي الوقت الذي تمارس 
عل����ى  الضغ����وط  ترام����ب  إدارة  في����ه 
العواصم العربي����ة لتطبيع عالقاتها مع 
دولة االحتالل بدواعي السالم )المزيف( 
يلج����أ وزي����ر خارجيته����ا إل����ى خطوات 
ومواق����ف ليس من ش����أنها س����وى أن 
تشعل االضطرابات والعنف والفوضى، 
حين توفر الغطاء للممارسات اإلجرامية 
المس����توطنين، وتدفع بهم  لقطع����ان 
أكث����ر فأكثر نح����و تصعي����د أعمالهم 

العدوانية، وتش����جع دولة االحتالل على 
االستعماري  التوس����ع  مواصلة سياسة 

االستيطاني وتطبيق خطة الضم".
ورأت الجبهة أنه "في ظل هذه الممارسات 
بات من حق العالم كله وفي مقدمه الشعب 
لرحيل  الصعداء  أن يتنفس  الفلسطيني 
ادارة ترامب، والتي يبدو أنها مازالت تصر 
على جعل الس���بعين يوًم���ا المتبقية من 
واليتها في البيت األبيض، وس���يلة لخلق 
االضطراب���ات والفوضى ف���ي العالم، من 
خالل دعم دولة االحت���الل، واتخاذ المزيد 
من االجراءات المعادية للش���عوب، تحت 
مس���مى »عقوبات اقتصادي���ة«، ال هدف 
منها س���وى تلبية النزعات االستعمارية 
اإلمبريالية المتأصلة لدى سياس���ة إدارة 

ترامب ومساعديه".
ويعت����زم بومبيو، بدء زيارة رس����مية إلى 
الكي����ان اإلس����رائيلي األس����بوع الحال، 
الج����والن  مرتفع����ات  تفق����د  تش����مل 
الس����ورية المحتل����ة منذ الع����ام 1967، 
والمستوطنات في الضفة، بحسب موقع 

"أكسيوس" األمريكي.
وبذلك سيعتبر بومبيو أول وزير خارجية 
أمريكي يزور مرتفعات الجوالن المحتل، 

والمستوطنات غير الشرعية.
وتأتي زيارة بومبيو اتس���اقا مع سياسة 
إدارة ترام���ب ال���ذي خس���ر االنتخابات 
إع���الم  بحس���ب  األخي���رة،  الرئاس���ية 
أمريكي، والذي قال في نوفمبر/ تشرين 
الثان���ي عام 2019 إن الواليات المتحدة 
لم تع���د تعتبر المس���توطنات مخالفة 

للقانون الدولي.

فصائل: زيارة بومبيو المرتقبة إلى المستوطنات والجوالن »بلطجة وعدوان وقح«
 غزة/ اال�ستقالل:

اجلمع��ة،  اأم���س  فل�س��طينية،  ف�س��ائل  اأعرب��ت 
ع��ن ا�س��تنكارها للزي��ارة املرتقب��ة الت��ي يجريها 
بومبي��و،  ماي��ك  االأمريك��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر 

اإىل امل�ستوطن��ات يف ال�سف��ة الغربي��ة املحتل��ة، 
واعتربته��ا ن��وع م��ن »البلطج��ة والتم��رد عل��ى 
القوان��ن الدولية«. اعترب الناط��ق با�سم حركة 
زي��ارة  ه��ي  »الزي��ارة  اأن  �سه��اب،  داود  اجله��اد، 

عدواني��ة لتثبيت واقع احت��اليل الأر�س فل�سطن 
واجل��والن«. وق��ال اإن »االإدارة االأمريكية تتنكر 
ل��كل القوان��ن واملواثيق الدولي��ة، وتتخذ موقفًا 

عدائيًا من الق�سية الفل�سطينية«.

رام الله/ االستقالل: 
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
حسين الش����يخ إن زيارة وزير خارجية 
الوالي����ات المتح����دة األمريكية مايك 
بومبي����و للمس����توطنات ف����ي الضفة 
الغربي����ة المحتل����ة هو تح����ٍد واضح 

لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد الش����يخ في تغريده عبر "تويتر" 
امس الجمعة، أن ه����ذه الزيارة تعتبر 
أيًضا تحٍد واضح لمواقف كل اإلدارات 
األمريكية الس����ابقة، التي أكدت على 
األراضي  االستيطان في  عدم شرعية 

الفلسطينية المحتلة.
ويعتزم وزير الخارجية األميركي مايك 
بومبيو زيارة مصنع نبيذ بمس����توطنة 
"بس����اغوت" قرب مدينة رام الله وسط 
الضفة الغربية األس����بوع الحالي خالل 

زيارة للكيان اإلسرائيلي.
وس����تكون هذه أول زي����ارة يقوم بها 
وزي����ر خارجي����ة أميركي لمس����توطنة 

إسرائيلية في الضفة الغربية.
الس����فارة  ف����ي  مص����ادر  وبحس����ب 
األميركية، فإن االس����تعدادات تجري 
على قدم وس����اق بين الخدمة السرية 
األمن  بمس����اندة جه����از  األميركي����ة 
لهذه  "الشاباك"  اإلسرائيلي  الداخلي 
الزيارة االستثنائية التي تعتبر األولى 
من نوعها لمس����ؤول رفيع في اإلدارة 

األميركية.
وق����ال بومبيو ف����ي تش����رين الثاني/

نوفمب����ر 2019 إن ب����الده ل����م تع����د 
في  اإلسرائيلية  المستوطنات  تعتبر 
األراضي الفلس����طينية غير ش����رعية، 
مضيفا "بعد دراس����ة جمي����ع جوانب 
النق����اش القانوني بعناي����ة، خلصت 
الوالي����ات المتح����دة إل����ى أن إنش����اء 
مس����توطنات مدنية إس����رائيلية في 
الضف����ة الغربية ال يتع����ارض في حد 

ذاته مع القانون الدولي".
وجاء تصري����ح بومبيو ف����ي حينه ردا 

على وس����م االتح����اد األوروبي بضاعة 
بما فيها  المستوطنات اإلس����رائيلية 
نبيذ "بس����اغوت" التي قدمت له دعوة 

للوزير األميركي بزيارة المصنع.
الخارجي����ة األميركي، امس  وبدأ وزير 
الجمعة، جولة تقوده إلى س����بع دول 

حليفة للواليات المتحدة.
وق����ال بومبي����و إن محطت����ه األول����ى 
ستكون فرنس����ا التي سيتوجه منها 
إلى تركي����ا ثم إلى جورجي����ا، وبعدها 
واإلمارات  والسعودية  "إسرائيل"  إلى 

وقطر.
ويتوقع أن يبح����ث بومبيو في جولته 
تش����ديد الضغوط على إي����ران خالل 
الش����هرين المتبقيين م����ن عمر إدارة 
ترامب الذي انسحب في العام 2018 
من االتفاق الن����ووي التاريخي المبرم 
مع الجمهورية اإلس����المية، وتش����هد 
العالق����ات بي����ن "إس����رائيل" والدول 

الخليجية تقاربا متزايدا.

األغوار/االستقالل:
ش���رع مس���توطنون، امس الجمعة، ببناء بؤرة اس���تيطانية جدي���دة ونصب خيام في 

منطقة أم خروبة باألغوار الشمالية. 
وأفاد الناش���ط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المس���توطنين نصبوا خيامًا في منطقة أم 
خروبة، غرب خربة الس���ويدة باألغوار الشمالية، مضيفا أنهم كانوا يتواجدون في هذه 

المنطقة باستمرار ويرعون مواشيهم فيها خالل الفترة الماضية. 
ومن���ذ عام 1967 وحكوم���ات االحتالل المتعاقبة، دون اس���تثناء، تعتب���ر األغوار من 

المناطق الحيوية لألمن واالقتصاد اإلسرائيلي. 
واس���تولت سلطات االحتالل الش���هر الماضي على أكثر من 11 ألف دونم في األغوار 
الفلس���طينية تش���كل في غالبيتها أراضي رعوية، وذلك لصالح ما يسمى المحميات 

الطبيعية، في واحدة من أكبر عمليات االستيالء. 
وس���عت س���لطات االحتالل من���ذ احتالله���ا الضفة الغربي���ة لضم وتهوي���د األغوار 

الفلسطينية التي تقع على خزان ضخم من المياه. 
وتعتبر األغوار س���لة فلس���طين الغذائية وهي أكثر المناطق تضررًا من مشروع الضم 

الذي يلتهم عشرات آالف الدونمات من األراضي الزراعية. 
وتتع���رض ع���دة مناطق في الضف���ة الغربية وخاصة ف���ي األغوار والق���رى المحاذية 
للمس���توطنات لهجمة متواصل���ة بهدف مص���ادرة مزيد من األراضي وش���ق طريق 

استيطانية وتهجير السكان. 
ووص���ف عام 2020 بأنه عام الذروة في تعزيز خطط البناء في المس���توطنات وخاصة 

المنعزلة.

الشيخ: زيارة بومبيو للمستوطنات 
تحٍد واضح لقرارات الشرعية الدولية

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة 
استيطانية في »أم خروبة«
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى آالف المصلي���ن، صالة الجمعة، في المس���جد 
األقص���ى المب���ارك رغم اإلج���راءات اإلس���رائيلية 
المشددة التي حاولت منع آالف الفلسطينيين من 

دخول المسجد.
وخ���الل الخطبة دعا خطيب المس���جد األقصى إلى 
نصرة النبي محمد صلى الله عليه وس���الم، ورفض 

كل المحاوالت لتشويه صورته.
ا  وشدد على أهمية مقاطعة المنتجات الفرنسية؛ رّدً

على إساءة فرنسا للرسول الكريم محمد.
يأت���ي ذلك في وقت منع جنود االحتالل العديد من 
المصلين من الضفة الغربية من دخول بوابات البلدة 
القديمة للصالة في األقصى؛ بذريعة عدم حيازتهم 

التصاريح الالزمة.

وأف���ادت مصادر محلية أن ش���رطة االحتالل أعادت 
حافلة تقل مواطنين من محافظات الضفة إلى حاجز 
حزما العسكري شمال شرق القدس، ومنعتهم من 

الوصول إلى المسجد.
وفي الس���ياق، احتجزت قوات االحت���الل عددا من 
النس���اء الوافدات إل���ى األقصى عند ب���اب العامود 

بالقدس القديمة.

اآلالف يصلون الجمعة في األقصى رغم تشديدات االحتالل

رام الله / االستقالل: 
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عمليات االعتقال بحق الفلسطينيين، ووفقًا 
لعمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها المؤسس���ات المعنية باألسرى، فقد 
اعتقلت قوات االحتالل )446( فلس���طينًيا خالل ش���هر تش���رين األول/ أكتوبر 

2020، من بينهم )63( طفاًل، و)16( من السيدات.
وأشارت مؤسسات األسرى وحقوق اإلنس���ان )هيئة شؤون األسرى والمحّررين، 
ونادي األس���ير الفلسطيني، مؤسس���ة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، 
ومركز معلومات وادي حلوة – سلوان(؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها الخميس، 
إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت )200( مواطنًا من القدس، و)34( مواطنًا من رام 
الل���ه والبيرة، و)70( مواطنًا من الخلي���ل، و)34( مواطنًا من جنين، ومن بيت لحم 

)37( مواطنًا.
فيما اعتقلت )27( مواطنًا من نابلس، ومن طولكرم )10( مواطنين، و)17( مواطنًا 
من قلقيلية، ومواطني���ن من أريحا، و)8( مواطنين م���ن طوباس، ومواطنين من 

سلفيت، باإلضافة إلى )5( مواطنين من غزة.  
 وبذلك بلغ عدد األس���رى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل خالل 
شهر تشرين األول/ أكتوبر 2020، قرابة )4500( أسير، منهم )40( أسيرة، فيما 
بلغ عدد المعتقلين األطفال قرابة )170( طفاًل، والمعتقلين اإلداريين لما يقارب 
)370(، وبلغ عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة )68( أمر اعتقال إداري، من بينها 

)38( أمرًا جديدًا، و)30( تمديدا.

االحتالل اعتقل 446 
فلسطينيًا في أكتوبر

غزة/ االستقالل: 
أعلن مكتب إعالم األسرى أمس الجمعة، عن تدهور 
الوضع الصحي لألسير المصاب بالسرطان معتصم 
رداد نتيجة سياس���ة اإلهمال الطبي التي تتبعها 

إدارة السجون بحق األسرى.
ووفق إعالم األسرى فان تدهورا خطير طرأ على صحة 
األسير المصاب بالسرطان معتصم رداد من طولكرم 
والذي يقضي حكمًا بالس���جن 20 عامًا قضى منها 

15 عامًا ونصف.
يشار إلى أن األسير "رداد" معتقل منذ 2006/1/12، 
ومحكوم بالس���جن الفعلي لم���دة 20 عامًا، بتهمة 
االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي ومقاومة االحتالل، 
ونتيجة س���وء وضع���ه الصحي يعتبر م���ن أخطر 
الحاالت المرضية في س���جون االحت���الل حيث أنه 

مصاب بمرض سرطان األمعاء منذ 9 سنوات.
ويحت���اج األس���ير "رداد" إل���ى إقام���ة دائم���ة في 
المستش���فى، حيث ل���ه مراجعات دورية بش���كل 
مستمر، لتناول العالج الخاص بمرضه، وهو يتناول 
عدد كبير من األدوية والتي تصل إلى 24 حبة دواء 
يوميا، ورغم ذلك ينقله االحتالل للمستشفى على 

فترات متباعدة.

يش���ار إلى أن االحت���الل ال يعير صحة األس���ير أي 
اهتمام، ويتعامل معه كأي أس���ير آخر ال يعاني من 
أي مرض، حت���ى أنه يقوم بنقله إلى المستش���فى 
بس���يارة البوس���طة الحديدية مما يؤثر س���لبًا على 
وضعه الصحي، نظ���رًا لظروف النقل الس���يئة في 
هذه الس���يارة التي ال تصلح للبشر، وترفض توفير 
سيارة إسعاف أو سيارة عادية له وصحته في تراجع 

مس���تمر. كما أن األس���ير المري���ض "رداد " يعاني 
إضافة إلى سرطان األمعاء، إلى مجموعة من األمراض 
الصعبة وأبرزها نزيف حاد في األمعاء وهزل عام في 
الجسم وصداع مستمر وارتفاع ضغط الدم وارتفاع 
نس���بة الكولس���ترول في الدم، وع���دم انتظام في 
نبضات القلب ومن ضيق في التنفس وحساس���ية 
في األنف والتهاب ف���ي المفاصل، مما يجعله من 

أخطر الحاالت في السجون.
وتفتقر العيادات الطبية في السجون والمعتقالت 
اإلسرائيلية، إلى الحد األدنى من الخدمات الصحية، 
والمع���دات واألدوي���ة الطبي���ة الالزم���ة واألطب���اء 
األخصائيين لمعاينة ومعالج���ة الحاالت المرضية 
المتعددة، وأن الدواء السحري الوحيد المتوفر فيها 
هو حبة )األكامول( التي تقدم عالًجا لكل مرض وداء.

وتس���تمر إدارات الس���جون ف���ي مماطلتها بنقل 
الحاالت المرضية المس���تعصية للمستش���فيات؛ 
واألس���وأ من ذلك أن عملية نقل األس���رى المرضى 
والمصابين تتم بس���يارة مغلقة غي���ر صحية، بداًل 
من نقلهم بسيارات اإلسعاف، وغالبًا ما يتم تكبيل 
أيديه���م وأرجله���م، ناهيك ع���ن المعاملة الفظة 

والقاسية التي يتعرضون لها أثناء عملية النقل.

تدهور الوضع الصحي لألسير المريض معتصم رداد

واشنطن/ االستقالل: 
ق����ال ماي����كل كوبل����و ، المحلل ف����ي "منتدى 
السياسة اإلسرائيلية" أنه واثق بأن الرئيس 
المنتهي����ة واليت����ه دونالد ترامب س����يدفع 
إسرائيل بضم أراض واسعة بالضفة الغربية 
المحتل����ة، "جزئيًا لبث العداء بين إس����رائيل 
وإدارة باي����دن ، ولكن قد تنتهز "إس����رائيل" 
هذه الفرصة التي تتاح مرة واحدة في العمر 

لالستيالء على المزيد من األراضي".
ه����و  اإلس����رائيلية"  السياس����ة  "منت����دى  و 
منظمة من منظمات اللوبي اإلس����رائيلي في 
العاصمة األميركية واش����نطن، أسس����ت عام 
1993 "لمناص����رة ح����ل الدولتي����ن بما يخدم 
أمن إس����رائيل وديمقراطيتها" وفق تعريف 

المنظمة لنفسها.
وقال كوبلو ف����ي اللقاء الذي أج����راه مع موقع 

موندوواي����س األربعاء، أن "أعضاء إدارة ترامب 
سيفعلون كل ما في وسعهم لدفع الحكومة 
اإلس����رائيلية للمض����ي قدًما ف����ي الضم قبل 
20 كان����ون الثان����ي 2021 )ي����وم تنصي����ب 
الرئيس الجديد جو بايدن( ، وسيعتمد األمر 
ف����ي النهاية عل����ى ما إذا كان رئي����س الوزراء 
اإلس����رائيلي نتنياهو يعتقد أن����ه من الجيد 
العم����ل على ذلك مع رئاس����ة جدي����دة التي 
يتعين عليه التعامل معه����ا ابتداًء من ذلك 
التاري����خ، أو م����ا إذا كان يعتقد أنه س����يكون 
من الحكمة عدم إثق����ال الرئيس بايدن بهذا 

الحمل والموقع السيئ من اليوم األول".
ويقول كوبلو "أعتقد أن الس����يناريو المحتمل 
هن����ا ه����و أنن����ا س����نرى الض����وء األخضر من 
إدارة ترام����ب التي س����تحاول دف����ع الحكومة 
اإلس����رائيلية للمضي قدًما في بعض جوانب 

الضم وقد تكون الحكومة اإلسرائيلية ذكية 
بما يكفي لعدم المضي قدًما مع هذه الخطة، 
لكننا نعيش شهرين من الفوضى ، على تلك 
الجبهة والعديد من الجبه����ات األخرى " في 

إشارة للفترة االنتقالية الحالية.
يذكر أن الرئيس المنتخب بايدن كان واضًحا 
طوال حملت����ه االنتخابي����ة بمعارضته للضم 
ولالس����تيطان ، ومن المتوق����ع أن يصدر بيانا 
واضًحا للغاي����ة وال لبس فيه بهذا المعنى إذا 
استجابت "إس����رائيل" لرغبة ترامب وسفيره 
في إس����رائيل ، ديفيد فريدمان، أو تعهدت 

بالضم.
وقد يق����رر نتنياهو أنه م����ن المفيد لجهوده 
الخاصة للبقاء في منصبه والبقاء خارج السجن 
باتخاذ نهج عدائي تجاه بايدن، بحسب كوبلو.

كم����ا ردد آرون واينبرغ ، زمي����ل كوبلو ومدير 

العالق����ات الحكومية في "منتدى السياس����ة 
اإلس����رائيلية" ، وجهة النظر القائلة بأن إدارة 
ترامب س����تدفع بالضم في األسابيع القليلة 
المقبل����ة ، و"لك����ن لم يتضح بعد م����ا إذا كان 
نتنياهو سيس����تفيد من هذه الفرصة التي 
تحدث مرة واحدة في العمر للمضي قدًما وإلى 
أي مدى يريد أن يكون معارًضا إلدارة بايدن".

ويضيف واينبرغ ، "بالطبع تربط بين نتنياهو 
وبايدن عالقة طويل����ة ، ولم يكن األمر كذلك 
عندما تولى أوباما منصبه )2009/1/20( حين 
كان نتنياه����و "معارًضا" لرئاس����ة أوباما وأيد 
منافس����ه من الحزب الجمهوري جون ماكين 
علنا، لكن هذا قد ال يهم... قد يرغب نتنياهو 
في اس����تغالل الفرص����ة بناًء على حس����اباته 
الخاصة للحف����اظ على قبضت����ه على هيكل 

السلطة اليميني في إسرائيل".

ويقول واينبرغ "يجب على الجميع االستعداد 
لألسوأ واالندهاش إذا كان أفضل من ذلك ... 
أعتقد أن هناك الكثير من الحس����ابات وعدم 
االستقرار في المس����تقبل. .. سيكون هناك 
بعض التحرك بش����أن هذه القضية من قبل 
البي����ت األبيض قب����ل انته����اء إدارة ترامب، 
والمس����الة فقط إذا ما كان نتنياهو س����يأخذ 

الُطعم".
وق����ال كال الرجلي����ن أيًضا أنه "ف����ي حين أن 
بايدن لن يسعى إلى عكس وقلب العديد من 
تصرفات ترامب في إسرائيل وفلسطين ، فإن 
"خطة ترامب للسالم المعروفة باسم "صفقة 
الق����رن" التي أطلقها ي����وم 28 كانون الثاني 
2020 س����تصبح حب����ر على ورق مع اس����تالم 
بايدن، وس����يخلق هذا الموقف أيًضا توترات 

بين إسرائيل وبايدن".

ترامب سيدفع »إسرائيل« لضم أراٍض من الضفة الغربية قبل 20 كانون الثاني

بيت لحم / االستقالل: 
استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس الجمعة، على جرار زراعي، وأجبرت مزارعا تحت 

تهديد السالح على مغادرة أرضه في بلدة تقوع شرق بيت لحم.
وأفاد مدير بلدية تقوع تيس����ير أبو مفرح، أن قوات االحتالل اقتحمت منطقة العربية شمال 
البلدة، وأجبرت المواطن محمود حسن الصباح على مغادرة أرضه عندما كان يحرثها، واستولت 
على جرار زراعي.  وأضاف أبو مفرح أن الصباح يقوم كل عام على حراثة أرضه وزراعتها، ويملك 
أوراقا ثبوتية بملكيتها. ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب اإلعالمي لحركة حماس 
في الضفة ارتكاب قوات االحتالل )1854( انتهاكا بحق الش����عب الفلس����طيني وأرضه في 

الضفة الغربية والقدس المحتلة خالل أكتوبر/تشرين األول الماضي.
وأحصى التقرير )98( اعتداء ارتكبها المس���توطنون تنوع���ت ما بين مصادرة وتجريف 
أراٍض، وشق طرق، والتصديق على بناء وحدات استيطانية. وتعّد مناطق القدس والخليل 
وبيت لحم األكثر تعرضا لالنتهاكات اإلسرائيلية بواقع )360، 285، 234( انتهاكا توالًيا. 
كما منعت قوات االحتالل المتواجدة على حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس، امس 
الجمعة، المواطنين ممن هم ليسوا من سكان القرى المحيطة من المرور عبر الحاجز. وأفاد 
ش���هود عيان بأن جنود االحتالل المتواجدين على الحاجز، يقومون بتفتيش المركبات 
بش���كل دقيق، ويمنعون من هم ليس���وا من سكان المنطقة من المرور من خالل الحاجز. 
وكان الجنود منعوا ثالث سيارات لصحفيين كانوا متوجهين لتغطية أداء صالة الجمعة 

في األراضي المهددة باالستيالء في بيت دجن من المرور أيضا.

االحتالل يستولي على جرار زراعي 
ويطرد مزارعًا من أرضه شرق بيت لحم
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لندن/ االستقالل:
عقد المنتدى الفلس����طيني ف����ي بريطانيا 
بالش����راكة مع رابطة الجالية الفلس����طينية 
مس����اء الخميس ندوة رقمية تحت عنوان: 
"دور فلس����طينيي بريطاني����ا ف����ي تعزيز 
الوح����دة الوطنية لمواجهة التحديات التي 
تواجه العمل للقضية الفلسطينية"، والتي 
ضمت ثلة من قيادات العمل الفلس����طيني 

في بريطانيا.
 وتحدث فيها حس����ام زملط، س����فير دولة 
فلس����طين في بريطانيا عن أهمية الوحدة 
"بالمس����ألة  إياها  واصف����ًا  الفلس����طينية، 

الوجودية".
وقال: "الوحدة الفلسطينية مسألة وجودية، 
واالنقس����ام ثغرة االحتالل، مشددا على أن 
االنتخابات هي الطريقة األمثل للعودة إلى 

الشعب، ليأخذ قراره ويحدد مصيره".
وأض����اف أن����ه "رغمًا ع����ن أمري����كا أجرينا 
االنتخاب����ات ع����ام 2006، ألنن����ا نعتبر أن 

االنتخابات هي أداة من أدوات النضال.
 وعن الدور الفلس����طيني في بريطانيا، أكد 
زملط أهمية الساحة البريطانية للعب دور 
مرك����زي في تصحيح م����ا اقترفته بريطانيا 
بح����ق ش����عب فلس����طين، مبين����ًا أن الرأي 
العام في بريطاني����ا في مجمله مؤيد للحق 

الفلسطيني.
م�صتقبل امل�صاحلة

 أم����ا محم����د صوالح����ة، العضو المؤس����س 
في المنتدى الفلس����طيني ف����ي بريطانيا 

والرئيس الس����ابق للمبادرة االسالمية في 
بريطانيا فأعرب عن قلقه على  مس����تقبل 
"تبدو  قائ����اًل:  الفلس����طينية،  المصالح����ة 
المصالح����ة في ه����ذا العام كس����ابقتها، 
فلس����طيني  تواف����ق  دون  فاالنتخاب����ات 
وتوحيد لعمل المؤسس����ات ال تفضي إلى 

حل االنقسام". 
 ودعا صوالحة إلى إص����الح منظمة التحرير 
أوال، وإنه����اء مظاه����ر االنقس����ام كوق����ف 
االعتقاالت وفك الحصار عن غزة وتس����ليم 
الروات����ب، واالتف����اق على برنام����ج وحدوي 

شعبي يضم الفئات كافة.
األكاديمي����ة  قال����ت  مداخلته����ا،   وف����ي 
والكاتبة الفلس����طينية غ����ادة الكرمي، أن 
على الفلس����طينيين اس����تغالل وجودهم 
في بريطانيا لمناهضة م����ا تفعله الحركة 
الصهيوني����ة م����ن مع����ارك شرس����ة لمحو 

التاريخ والقضية والوجود الفلسطيني.
وتابعت الكرمي: "لألس����ف نجحت الحركة 
الصهيوني����ة ف����ي الحصول عل����ى الدعم 
في بريطانيا، ولو تع����اون أبناء الجالية في 
الكثير  لحققن����ا  واح����د،  الوق����وف ككيان 

لقضيتنا، ولكن مشكلتنا تكمن في العمل 
الفردي المش����تت وحاجتن����ا لوجود قيادة 

فلسطينية موحدة نثق بها".

العمل بعيدا عن اخلالفات
 وتح����دث رئي����س المنتدى الفلس����طيني 
في بريطاني����ا، حافظ الكرم����ي، عن حاجة 
أبناء الجالية والمؤسس����ات الفلس����طينية 
ف����ي بريطاني����ا للعمل الموح����د بعيًدا عن 
الخالفات، وقال: "إن لم نس����تطع أن نكون 
جسدًا واحدا فلنكن على قلب رجل واحد".

المؤسس����ات  "تواجه  الكرم����ي:   وأض����اف 

الفلس����طينية في بريطانيا تحٍد للمحافظة 
على جاذبي����ة القضية في قل����وب أبنائها 
والمدافعين عنها، وهنا تكمن األهمية في 
نقل القضية من االهتمام الش����خصي الى 

الوعي المؤسسي". 
اخلالفات ال متنع التن�صيق

 "االختالفات السياسية يجب أال تمنعنا من 
التنس����يق فيما بيننا، علين����ا أن نبحث عن 
القواس����م المشتركة ولو بحدها األدنى وأن 
نفكر بطريقة اس����تراتيجية لتطوير العمل 
لفلس����طين في بريطانيا"، هذا ما اختتم به 
زاهر البيراوي الندوة، معقبًا: لس����نا نسخا، 
وكل لديه عقله وفكره وخلفيته السياسية 
أو حت����ى التنظيمي����ة، ولكن عن����د العمل 
لفلسطين في بريطانيا، علينا أال نصطحب 
ه����ذه القضاي����ا الخالفية معن����ا، فنحن ال 
نريد لهذا االخت����الف أن يحرمنا من العمل 

الموحد فيما بيننا".
وأش����ار في تقديمه للندوة  لسبل تفعيل 
العم����ل للقضية الفلس����طينية بي����ن أبناء 
الجالية ف����ي بريطاني����ا، والمطلوب لتعزيز 

وحدة الصف الفلسطيني.
 ورحب البيراوي بضيوفه مبينًا السبب األكبر 
لعقد هذه الن����دوة، حيث قال: "منس����وب 
األمل ارتفع عند الش����عب الفلسطيني بعد 
أن س����ادت أجواء المصالح����ة بين قيادات 
الفصائ����ل، وبعد أن أدرك����ت الفصائل أن 
الوح����دة الوطنية هي أه����م مقوم للصمود 

في وجه المؤامرات".

خالل ندوة رقمية 

قيادات الجالية الفلسطينية في بريطانيا يطالبون بالوحدة ونبذ الخالفات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت صحيفة "يديع���وت أحرنوت" 
العبرية، امس الجمعة، إن "إسرائيل" 
تجري اتصاالت س���رية م���ع نيجيريا، 
م���ن أجل التوصل إل���ى اتفاق تطبيع 

عالقات بينهما.
وذك���رت تقارير إعالمية إس���رائيلية، 
في األس���ابيع األخيرة، أن ولي العهد 
الس���عودي محمد بن سلمان، يشجع 
تطبيع  عل���ى  نيجيريين  مس���ؤولين 
العالق���ات مع "إس���رائيل"، مثلما أيد 
اتفاقيات مش���ابهة بين "إس���رائيل" 
والبحرين  اإلم���ارات  م���ن  وبي���ن كل 

والسودان.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن���ه تتزايد 
الخارجي���ة  وزارة  ف���ي  التقدي���رات 
اإلس���رائيلية أن نيجيري���ا س���تكون 
"الدولة المسلمة التالية" التي ستبرم 
اتفاقية تطبيع عالقات مع "إسرائيل".

ويتوقع أن تجري انتخابات رئاس���ية 
في النيجر، الش���هر المقبل. وبين أبرز 
المرش���حين في هذه االنتخابات وزير 
الداخلية السابق عن الحزب النيجيري 
من أجل الديمقراطية واالش���تراكية، 
المجل���س  وقائ���د  ب���ازوم،  محم���د 
العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال 

سالو دجيبو.
وتقدر وزارة المخابرات اإلس���رائيلية، 
حس���ب الصحيفة، أنه سيكون هناك 
اخت���راق ف���ي االتص���االت الس���رية 
للتوص���ل إلى اتف���اق تطبيع عالقات 
بين "إس���رائيل" والنيجر في حال فوز 

بازوم.
وأضافت الصحيف���ة أن النيجر، البالغ 
ع���دد س���كانها 25 ملي���ون نس���مة 
تقريبا، هي دول���ة "منكوبة باإلرهاب 
اإلس���المي"، وأن���ه لذل���ك "يتوقع أن 

يجري تعاونا أمنيا مع إسرائيل".
المخابرات  ونقلت الصحيفة عن وزير 

اإلس���رائيلي، إيلي كوهي���ن، قوله إن 
"االتفاقي���ات بين إس���رائيل والدول 
اإلس���المية في أفريقيا ستساعد في 
االس���تقرار اإلقليم���ي. واالنتخاب���ات 
القريبة في النيجر س���تكون جوهرية 
بالنس���بة لتق���دم العملي���ة )تطبيع 

العالقات( بين الدولتين".
وفي س���ياق ذي صلة، أف���اد المحلل 
السياسي في القناة 12 التلفزيونية، 
عميت س���يغال، في مقاله األسبوعي 
في "يديعوت أحرونوت"، بأن إسرائيل 
خطط���ت قب���ل انتخاب���ات الرئاس���ة 
األميركي���ة لصفقة، تمارس بموجبها 

ضغوطا على إدارة الرئيس المنتهية 
واليت���ه، دونالد ترام���ب، كي تعترف 
بسيادة المغرب في الصحراء الغربية، 
وف���ي المقاب���ل توقع المغ���رب على 
اتفاقية تطبيع عالقات مع "إسرائيل".

وحسب سيغال، فإن سيناتورا واحدا 
س���ّد الطريق أم���ام صفق���ة كهذه، 
المغربي"  لالحتالل  معارضته  "بسبب 
للصح���راء الغربي���ة. واعتبر س���يغال 
أن���ه "إذا غير هذا الس���يناتور موقفه 
في األس���ابيع القريب���ة المقبلة، فإنه 
القريبة سفارة  الس���نة  ستفتتح في 

إسرائيلية في الرباط".

واشنطن/ االستقالل: 
لوكال���ة االس���تخبارات  كش���فت وثائ���ق 
المركزية األمريكية عن ال���دور البارز الذي 
أداه الجاسوس األمريكي اليهودي جوناثان 
بوالرد، في تصفية عشرات الفلسطينيين.

وأكدت وثائق وكالة االستخبارات "سي آي 
ايه"، التي "رفعت عنها السرية عام 2012، 
أن الغ���ارة اإلس���رائيلية عل���ى مقر منظمة 
التحري���ر الفلس���طينية ف���ي تونس عام 
1985، الت���ي أدت إلى مقتل 60 ش���خصا، 
تم التخطيط لها باالس���تناد إلى معلومات 
قدمه���ا الجاس���وس األمريك���ي جوناثان 

 "i24" ب���والرد"، بحس���ب م���ا أورده موق���ع
اإلسرائيلي.

وأطلق سراح الجاس���وس األمريكي بوالرد، 
ال���ذي اتهم "بالتجس���س عل���ى الواليات 
المتحدة واس���تغالل منصب���ه )في القوات 
معلومات  لتس���ريب  األمريكية(  البحري���ة 
لصال���ح "إس���رائيل"، في تش���رين الثاني/ 
نوفمبر عام 2015 بعد قضاء حكم بالسجن 
لمدة 30 عام���ا "لتمريره معلوم���ات أمنية 
حساس���ة إلى "إس���رائيل" في أثناء عمله 
كمحلل لدى استخبارات البحرية، وبموجب 
ش���روط إطالق س���راحه، ال يمك���ن لبوالرد 

مغ���ادرة الوالي���ات المتح���دة لمدة خمس 
سنوات".

يش���ار إلى أن عملية "الس���اق الخش���بية"، 
هو االس���م الحركي الذي اعتمده االحتالل 
لغارة السالح الجو اإلسرائيلي، التي نفذت 
في األول من تش���رين األول/ أكتوبر 1985، 
ضد مقر القيادة العام���ة لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية الواق���ع في مدين���ة "حمام 
الشط" التونس���ية، التي تقع في الضاحية 
الجنوبي���ة للعاصمة على بع���د حوالي 22 
كيلومت���را، وتس���ببت الغ���ارة بقتل وجرح 

العشرات من التونسيين والفلسطينيين.

أبو ظبي/ االستقالل:
يواصل فريق "ذا نيكس���ت رايد" اإلسرائيلي للدراجات الهوائية زيارته لدبي 
والتي تتضم���ن إقامة تدريبات ف���ي مضامير الدراج���ات الهوائية بمختلف 
مناطق المدينة. وبدأت زيارة الوفد اإلسرائيلي الذي يضم أكثر من 200 عضو، 
بينهم 120 دّراجًا إسرائيليًا وأمريكيًا من الهواة، ومن فئة أصحاب الهمم، يوم 

االثنين الماضي، وتستمر حتى غدا األحد.
وبحس���ب صحيفة "البيان" اإلماراتية، اختار الفريق دبي كونها تضم مضامير 
عدي���دة ومتنوعة بمواصفات عالمية لممارس���ة رياضة الدراج���ات الهوائية، 
وكذلك مناطق جذب س���ياحي وحضاري فريدة، تجمع بي���ن التراث والحداثة 

والبحر والجبل والصحراء والمنشآت السياحية المتطورة.

فريق »إسرائيلي« للدراجات 
يواصل تدريباته في دبي

جاسوس أمريكي وراء قتل عشرات الفلسطينيين والتونسيين

يديعوت: »إسرائيل« تجري اتصاالت سرية مع دولة إسالمية من أجل التطبيع
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غزة/ االستقالل: 
أك���د النائب العام ف���ي قطاع غزة 
المدهون،  الدين  ضياء  المستشار 
ورئيس لجن���ة إدارة أزم���ة كورونا 
العمي���د فايق  الداخلي���ة  ب���وزارة 
اتخاذ  التشديد في  المبحوح، على 
اإلجراءات القانونية والتعامل بحزم 
الس���المة  تعليمات  مخالف���ي  مع 
وتطبي���ق  الحكومي���ة،  والوقاي���ة 

االلتزام بالحجر الصحي.
وشدد المدهون والمبحوح في بيان 
صحفي من النياب���ة العامة تلقت 
"االس���تقالل" نس���خة عن���ه امس 
الجمعة على تن���ّوع العقوبات بين 
الحبس والتغريم، مع مراعاة التدّرج 
في التعامل مع المواطنين بهدف 
تحقيق الردع الع���ام، والحفاظ عل 
الصحة والسكينة العامة واستقرار 

المجتمع.
ج���اء ذل���ك خ���الل اجتم���اع كافة 
أعض���اء لجن���ة إدارة أزم���ة كورونا، 
والمتمثلين بقيادة أركان منظومة 
التعليمات  لتنفيذ  الداخلية،  وزارة 
والنظام،  األمن  المش���ددة، وفرض 

وإرساء دعائم سيادة القانون.
وش���ارك في االجتماع أعضاء لجنة 
إدارة أزمة كورون���ا بالداخلية وهم 
العمي���د محم���د أبو زاي���د، العميد 

حس���ام ش���هوان، العقي���د أحمد 
الق���درة، العقيد ري���اض القاضي، 
المقدم إياد  الوالي،  العقيد رفعت 

البزم، المقدم ديب أبو القمصان.
والليلة قبل الماضي���ة، قررت وزارة 
الداخلية واألمن الوطني في قطاع 
غزة تشديد إجراءاتها بظل ارتفاع 
أعداد اإلصابات والوفيات بفيروس 

كورونا.
وقال���ت الداخلية إن���ه ُتغلق كافة 
والمح���ال  والمراف���ق  المنش���آت 

التجارية ب���دءا من الس���اعة 5:00 
مس���اء يومًيا، اعتباًرا من يوم األحد 

15 نوفمبر وحتى إشعار آخر.
وأش���ارت إلى من���ع التجمعات بما 
يزيد عن 15 شخًصا، ويشمل ذلك 
والتش���ديد  واألفراح،  العزاء  بيوت 
في منع التجم���ع واالكتظاظ داخل 

األسواق.
وأكدت الداخلية اس���تمرار العمل 
ا  بقرار حظر التجوال المس���ائي بدًء

من الساعة 8:00 مساء.

ونبهت إلى أن الش���رطة س���تتابع 
ارت���داء الكمام���ة من قب���ل جميع 
أن  عل���ى  مش���ددة  المواطني���ن، 
اإلجراءات القانونية س���تتخذ بحق 
عامة  ذل���ك  ويش���مل  المخالفين، 
المواطني���ن ومقدم���ي الخدم���ات 

بالقطاعات كافة.
وشددت الداخلية على أنها ستتابع 
الش���رطة تنفيذ كاف���ة اإلجراءات 
اإلج���راءات  واتخ���اذ  المذك���ورة، 

القانونية بحق المخالفين.

بيروت/ االستقالل: 
ش���ارك المئات من موظفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، في 
االعتصام الذي دعا له اتح���اد معلمي "األونروا"، أمام المركز الرئيس للوكالة الدولية في 

بيروت، امس الجمعة.
ورفض المعتصمون، قرار المفوض الع���ام ل�"أونروا" فيليب الزاريني الذي أعلنه االثنين 
الماضي، والذي جاء  فيه أن الوكالة قررت دفع جزء من رواتب الموظفين عن تشرين اآلِخر 
وكانون األول نتيجة العجز في ميزانيتها، وإرجاء دفع الجزء المتبقي من الراتب، إلى حين 

توفر السيولة المالية للوكالة األممية، دون تحديد موعد لذلك.
وحّذر معتصمون من مخاطر القرار، وأكدوا موقفهم الراسخ والثابت ورفضهم المطلق له.

وشدد المعلم فتح شريف، في كلمة ألقاها باسم اتحاد المعلمين، على أن القرار يتنافى 
مع أبسط الحقوق اإلنسانية األساسية.

وعّد ش���ريف رواتب الموظفين "خطا أحمر دونها حياتنا، ولن نقبل بحس���م فلس واحد 
من رواتبنا"، مستنكرًا "استهتار المدير العام في لبنان "كوردوني" وفريقه فيما يتعلق 
بموض���وع المعلمين المياومين"، مش���ددًا على أنه من حق المعلمي���ن أن ُيصنفوا على 

الموازنة العامة، وليس على المشاريع.
وقال: إن على الوكالة "أن تلتزم أخالقيًا بمراجعة أسماء المعلمين في قوائم الروسترات، 

الذين تم تجاوزهم في عملية التثبيت".
وأعل���ن رفض االتحاد رفع نصاب حصص التعليم في المرحلة الثانوية، وكذلك تقليص 

الخدمات الصحية والتربوية المقّدمة.
وأكد أن هذه التحركات لن تتوقف في حال أصّر المفوض العام على مواقفه، "وس���نلجأ 
إلى تصعيد هذه التحركات باتجاه اتخاذ خطوات أكثر قسوة"، وختم شريف بالقول: "إذا 

." لم يكن المفوض العام بحجم هذه المسؤولية فليتنحَّ
وتح���دث خ���الل االعتصام: رئيس اللج���ان األهلية في المخيمات الفلس���طينية محمد 
الش���ولي، ومدير مؤسسة "ش���اهد" محمود الحنفي، والمدير العام للهيئة 302 للدفاع 
عن حقوق الالجئين علي هويدي، وباس���م قطاع الخدمات تحدث عدنان أبو خميس، كما 

تحدث الناشط عبد الكريم زغموت، وعدد من المعلمين.

رام الله/ االستقالل: 
بحث رئيس الوزراء محمد اش���تية مع نائب 
رئي���س ال���وزراء البلغاري وزي���رة الخارجية 
ايكاترين���ا زاهاريف���ا العالق���ات الثنائية 
والمس���تجدات السياس���ية، وذل���ك خالل 
اس���تقباله إياها في مكتبه برام الله أمس 
الجمع���ة بحض���ور وزير الخارجي���ة رياض 

المالكي.
وجدد اش���تية التأكيد على موقف رئيس 
السلطة محمود عباس والقيادة باالستعداد 
ألي جهد سياس���ي إلطالق مسار سياسي 
جدي وحقيقي قائم عل���ى القانون الدولي 
والقرارات األممية، ال س���يما إذا كان ضمن 
إطار متعدد في مؤتمر دولي تش���ارك فيه 

القوى الدولية.
وقال اشتية بحسب بيان صادر عن مكتبه 

تلقت "االستقالل" نس���خة عنه أمس: "إن 
التعام���ل بحيادية وموازن���ة بين االحتالل 
والش���عب المحتل ال يمكن أن يقودنا إلى 
فهم واضح للقضية الفلسطينية وبالتالي 

إلى حل سياسي".
وأضاف "إس���رائيل تحتل أرضنا وتنتهك 
حقوق اإلنس���ان وتخرق القانون الدولي وال 
يمكن أن تبق���ى هذه االنته���اكات بدون 

محاسبة".
وتابع رئيس الوزراء: "على المجتمع الدولي أن 
يضع ثقله خلف موقفه السياسي الواضح 
الداعم لحل الدولتي���ن والقانون والقرارات 
الدولية وعدم السماح إلسرائيل باستمرار 
إجراءاتها باستغالل الوقت بفرض أمر واقع 
جديد، من خالل االس���تيطان، يقضي على 
إمكانية إقامة دولة فلس���طينية مستقلة 

على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها".
في هذا السياق، استنكر اشتية عزم وزير 
الخارجي���ة األميرك���ي مايك بومبي���و زيارة 
مس���توطنة "بساغوت" في رام الله األسبوع 
الحالي في س���ابقة خطيرة تخرق القانون 

الدولي والقرارات االممية.
وقال: "هذه الزيارة لمس���توطنة مقامة على 
أراض���ي مصادرة لمالك فلس���طينيين في 
مدينة البيرة، تمثل ش���رعنة لالستيطان، 
وضرب للشرعية الدولية وعلى العالم أجمع 

أن يدينها".
وأوض���ح "إن انتقاد االحتالل وإجراءاته غير 
اس���تمرار  مس���ؤولية  وتحميله  القانونية 
معاناة ش���عبنا ليس "ال سامية"، بل وقوف 
إلى جانب قيم العدل والحرية وحق تقرير 

المصير".

ودعا اش���تية الوزيرة البلغارية إلى انخراط 
بالده���ا عبر االتح���اد األوروبي م���ع اإلدارة 
األمريكية الجديدة إليجاد مس���ار سياسي 
حقيقي قائم على القانون الدولي والقرارات 
األممية، ووضع القضية الفلسطينية على 

أجندة األولويات الدولية.
وبحث رئيس الوزراء م���ع الوزيرة البلغارية 
تعزي���ز العالق���ات الثنائي���ة وع���ددا من 
االتفاقي���ات التي تم توقيعه���ا مع دولة 
فلس���طين في مجاالت الثقافة، والتعليم، 

والعلوم، والشباب والرياضة.
م���ن جانبها أكدت زاهاريف���ا عمق العالقة 
الثنائية بين بلغاريا وفلس���طين، ودعمها 
لحل الدولتين كأساس لتحقيق السالم في 
المنطقة واس���تعداد بالدها إلى لعب دور 

إلحراز تقدم في العملية السياسية.

اشتيــة: مستعــدون إلــى مســار سياســي جــدي وحقيقــي

موظفو »أونروا« يعتصمون في بيروت الداخلية والنيابة تؤكدان التشديد بحق مخالفي تعليمات كورونا بقطاع غزة
رفضًا لتأجيل دفع جزء من رواتبهم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ارتفعت قّوة الليكود في اس���تطالع للرأي نشرته صحيفة 
"معاريف" امس، الجمعة، إل���ى 30 مقعًدا، بينما تراجعت 
قّوة القائمة المش���تركة، التي تعّمها االنقسامات، إلى 11 

مقعًدا.
ووفق االستطالع، س���يحّل تحالف أحزاب اليمين "يمينا" 
في المكان الثاني ب����23 مقعًدا، تليه قائمة "ييش عتيد" 

ب�17 مقعًدا.
أّم���ا قائمة "كاحول الف���ان" فعاودت التراج���ع إلى ما دون 
العشرة مقاعد، وحصلت في االستطالع على 9 مقاعد فقط، 
وهو عدد المقاعد نفسه التي حصلت عليه قائمة "شاس" 

الحريدّية.
وتحص���ل قائمة "يس���رائيل بيتينو" برئاس���ة وزير األمن 

األس���بق، أفيغدور ليبرم���ان، على 8 مقاع���د، تليها قائمة 
"يهدوت هتوراه" الحريدّية ب�7 مقاعد.

وتح���ّل قائمة "ميرتس" في المكان األخير وتحصل على 6 
مقاعد، بينما ال يتجاوز حزب العمل نسبة الحسم.

وعاود الليكود خالل األسابيع األخيرة زيادة قّوته في 
استطالعات الرأي، بعدما تراجعت إلى 26 مقعًدا في 
ذروة إغ���الق كورونا الثاني. وبدأ الليكود بزيادة الفارق 
بين���ه وبين أقرب منافس���يه "يمين���ا"، التي يذهب 
سياسيون ومحّللون إلى أن قّوتها ال تعكس تمثيلها 

الحقيقي.
كما تش���هد القائمة المش���تركة تراجًعا ش���به دائم في 
اس���تطالعات الرأي، إثر الخالفات داخلها، فمن 16 مقعًدا 

في أكثر من استطالع رأي إلى 11 مقعًدا اآلن.

اسالم اباد/ االستقالل: 
كشف رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية 
عمران خان ع���ن تعرضهم لضغوط���ات من دول 

صديقة لالعتراف بالكيان اإلسرائيلي.
وقال خان في تصريحات أمس الجمعة إننا "تعرضنا 
لضغوط لالعتراف بإسرائيل من دول صديقة ولن 

نعترف دون تسوية ترضي الفلسطينيين".
ولفت إل���ى أن هناك أم���وًرا تتعلق بال���دول التي 
اعترفت ب� "إس���رائيل"، ذكر أنها لن يتناولها )في 
حديثه(، "ألنها صديقة وال نريد اإلساءة لها"، فيما 

يرجح أن تكون الس���عودية من هذه الدولة حيث 
ترتبط اسالم اباد والرياض بعالقات قوية.

ويعتب���ر خ���ان م���ن أش���د المناصري���ن للقضية 
الفلس���طينية وقد صرح في مقابالت س���ابقة بأن 

باكستان ال يمكنها االعتراف ب� "إسرائيل" مطلًقا.
ويعتب���ر رئي���س ال���وزراء الباكس���تاني القضية 
الفلسطينية "أنها وصايا القائد العظيم المؤسس 
محمد علي جناح تحلق مع روح باكس���تان العالمة 
محمد اقبال رحمهما الله"، وفق قوله في تصريحات 

سابقة.

رئيس وزراء باكستان يكشف: ضغوط 
من دول صديقة لالعتراف بـ »إسرائيل«

استطالع: الليكود يزيد قوته والمشتركة تتراجع
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تبدو السياس���ات األمريكية في الش���رق األوسط على أبواب مرحلة 
جدي���دة بعد التصرف���ات والق���رارات المندفعة الت���ي طغت على 
إس���تراتيجية إدارة دونالد ترامب الش���خص غري���ب األطوار والذي 
أدهش الخبراء والمراقبين ووسائل اإلعالم بسلوك غير مألوف خالف 

طباع وبروتوكوالت وسياسات نظرائه السابقين.
فأكث���ر المراقبين يرى أننا على أعتاب التغيير القريب بسياس���ات 
أكثر اتزان���ا ومرونة وتقليدية لتصحيح الوضع الس���ابق، عبر إلغاء 
كثير من القرارات الطائش���ة التي فرضها الرئيس السابق، ووضع 
اس���تراتيجية مختلفة تتناس���ب مع المصالح االمريكية العليا في 

المنطقة والتحديات الراهنة.
ومن الطبيع���ي أن يحاول الرئيس الجديد الس���ير بخطى مختلفة 
ه���ذه المرة مع النظ���ام االيراني، عبر فتح قنوات للتفاوض بش���أن 
برنامجه���ا النووي، وقد ظهر ذلك من خالل اعرابه بأنه ينوي العودة 
إلى خطة العمل الشاملة المش���تركة )االتفاق النووي(، وأنه كذلك 
ينوي االنخراط دبلوماس���يا مع طهران بش���أن قضايا مختلفة، لكن 
هذه العودة س���تكون مش���روطة بوضع مش���روعها تحت المجهر، 
ووق���ف تدخالتها في س���وريا واليمن ولبنان، وه���ذا يعني فرض 

شروطا اضافية للحوار.
باإلضافة إلى إعادة التواصل مع الفلسطينيين، رغم أن هذا التواصل 
ل���ن يحمل تغييرا جذريا في هذا الملف خصوصا مع اعالنه صراحة 
بأن���ه لن يتراج���ع عن نقل الس���فارة االمريكية، لكن م���ن النواحي 
التكتيكية قد يعيد بعض المس���اعدات االمريكية للفلسطينيين 
والتي تس���تهدف دعم وتمتين موقف الس���لطة ومؤسس���اتها، 
والسماح بفتح مقر البعثة الفلسطينية في واشنطن، واحياء فكرة 
حل الدولتين من جديد، االمر الذي س���ينعكس ايجابا ويظهر نوعا 
م���ن االرتياح لدى معظ���م الحكومات االوروبي���ة والتي تتبنى هذه 

الفكرة وتأمل في نجاحها.
وفي ذات الوقت فإن الدولة الفلس���طينية لن يس���طع بريقها ولن 
تعان���ق النور في عهد باي���دن، فالرئيس الجدي���د مواقفه معلنة 
)إس���رائيل(، وأن أب���رز أولوياته رعاية  وصريحة بأنه صديق وفي ل�
المصالح اإلسرائيلية، وعدم تعريضها للمخاطر، فهو يعتقد أن حل 
الدولتين الحل األمثل إلنهاء الصراع لكن من الطبيعي أنه لن يتخذ 

خطوات عملية لترسيخ هذا الحل.
واذا ما تحدثنا بواقعية في ملف التطبيع فإن بايدن س���يتابع هذا 
المسار على اعتبار أن ذلك يؤمن »إسرائيل«، ويزيد من اتساع بقعة 
حلفائها، ويكبح جماح قوى الش���ر والتطرف في المنطقة بحس���ب 
اعتقادهم، ويعزز فرص الس���الم ويش���جع »إس���رائيل« الحقا على 
تقديم تنازالت للفلسطينيين، ويضمن فرض السياسات األمريكية 

الرامية إلى تعزيز قدرة »إسرائيل« كحليف استراتيجي.
وق���د ظهر ذل���ك من خالل تأيي���د بايدن لهذا التوج���ه هو وفريق 
الح���زب الديمقراطي وال���ذي ال يختلف مع الح���زب الجمهوري في 
ه���ذه المرتكزات التي تضم���ن المصالح االمريكية االس���رائيلية، 
وتضعف عزيمة العرب، وتقلل من فرص اندالع صراع مس���تقبلي 

مع »اسرائيل«.
وفي ملف حقوق االنسان فإن بايدن سيمارس ابتزازا ملحوظا على بعض 
االنظمة في المنطقة، بما فيها الس���عودية بوسائله الناعمة، إلرهابها 
واجبارها عل���ى الرضوخ الدائ���م لتوجيهات إدارته، فه���و غير معني 
بتغيير أي من االنظمة في ظل س���عي هذه االنظمة للتعاون والتطبيع 
مع »إسرائيل«، واستعدادها لتجديد )عقد العبودية(، مع  اظهاره حدا 
معق���وال من االخالقية والمثالية، كونه يتربع على رأس النظام العالمي 

ويسوق نفسه مجددا للسياسات وراعيا لحقوق االنسان.
لك���ن من المرج���ح أن دوال ستش���عر بالعزلة والخيب���ة نتيجة فقد 
الحضن الترامبي الحار، لتجد نفسها أمام زعيم بجلد جديد قد تكون 
نعومته أكثر فتكا وضررا من هوجائية ترامب الفضائحية، ويبدو أنه 
سيحاول انهاء الحرب على اليمن، ووقف تدفق السالح للسعودية، 
وس���يخفض حجم الدعم السياس���ي الذي يوفره ترامب لسياسات 
المملكة، وألنظمة أخرى ووصفها بالدكتاتورية، كون بايدن أش���ار 
إلى أنه س���يعيد النظر في عمليات بيع األس���لحة للسعودية كيال 

تستعملها في اليمن.
وهذا يتطلب من الفلسطينيين عدم التعويل على التغير الحاصل 
في السياسات االمريكية، الن الناظم في ذلك أوال هو رعاية وحماية 
المصالح االمريكية، وتثبيت المصالح االس���رائيلية، وتعزيز دورها 
ومكانته���ا كحليف، دون مراع���اة حقوق وتطلعات وآمال ش���عبنا 
في الحرية واالس���تقالل، لذلك فليسارع الفلسطينيون الى تغيير 
قناعاتهم وطريقة تفكيرهم، وليراهنوا على وحدتهم وسواعدهم 

كي يقتلعوا االحتالل ويستعيدوا مجدهم وعزهم إن أرادوا.

وتائر المشاريع والمخططات اإلسرائيلية اإلستيطانية المترافقة 
م����ع سلس����لة طويل����ة وال منتهية م����ن التش����ريعات والقوانين 
والقرارات العنصرية التي تس����تهدف تغيير كل معالم المدينة 
التاريخي����ة واألثرية وطمس هويتها وإخفاء حضارتها والس����طو 
عل����ى تاريخه����ا وتزوير رواي����ة الوجود العربي - اإلس����المي فيها 
لصالح رواية تلمودية توراتية تفتقر الى المصداقية والتماسك 
مس����تمرة ومتواصلة،والحكومة اليمينية اإلس����رائيلية المتطرفة 
التي تض����م المكونات الدينية والعلمانية م����ن يمين مغرق في 
العنصري����ة والتطرف،توفر لها فرصة تاريخي����ة لكي تزيد من » 
توحش����ها« و«تغولها« تجاه المقدسيين،بتولي اإلدارة األمريكية 
المتصهين����ة بقيادة المتطرف ترامب للحك����م في أمريكا كانون 
ثاني/2017،تلك القيادة التي شاركت الى جانب حكومة اإلحتالل 
ف����ي العدوان المباش����ر على ش����عبنا،ولتصل البلطج����ة والوقاحة 
األمريكية حد نقل الس����فارة األمريكي����ة من تل ابيب الى القدس 
واإلعتراف بها عاصمة موحدة لدولة اإلحتالل وتشريع اإلستيطان 
في الضفة الغربية،ضمن ما ع����رف بصفقة القرن األمريكية،تلك 
الصفقة التي أرادت أن تش����طب قضيتنا بشكل نهائي وتصفي 

مرتكزات مشروعنا الوطني األساسية القدس والالجئين .
وضمن هذه المش����اريع التهويدية يأتي الش����ارع األمريكي الذي 
يجري ش����قه جن����وب ش����رق المدينة،وبما يع����زل مدينة القدس 
بش����كل نهائي عن القرى والبلدات والمدن الفلسطينية الواقعة 
جن����وب المدينة عل����ى وجه الخصوص في صلب تلك المش����اريع 
اإلس����تراتيجية،وهناك مجموع����ة اهدف متوخاة  من ش����ق هذا 
الش����ارع،يقف في مقدمتها ربط المس����توطنات الشرقية ووسط 
القسم الش����رقي من المدينة بالمستوطنات في القدس الغربية 
وبالداخل الفلس����طيني غرب����ًا وبغور األردن ش����رقًا، وضمن خطة 
الض����م يوفر تحركًا لوجس����تيًا ضم����ن حركة الط����رق والقطارات 
الخفيف����ة والثقيلة بالقدس الكبرى حت����ى عام 2050 وفق الرؤية 
اإلس����رائيلية،وكذلك هذا الشارع بعد ش����قه واختصار المسافة 
والوقت س����يعمل على  تس����هيل تحرك المس����توطنين وقوات 
الجيش والش����رطية واألجهزة األمنية ف����ي محيط القدس وأرجاء 
الضف����ة الغربية، إذ إن المس����افة بين التجمع االس����تيطاني في 
الجنوب )كفار عتصيون( بالكتلة االس����تيطانية »معاليه أدوميم« 
شرق القدس يحتاج الوصول إليه اليوم نحو ساعة وبعد شق هذا 
الش����ارع االلتفافي تصبح المس����افة ال تتجاوز ال 20 دقيقة فقط 
ودون عوائق وفي خط مس����تقيم بين حاجزي )مزموريا( و)الزعيم(

وليس هذا فقط،بل المتوقع عند فتح الشارع األمريكي أن تنتقل 
٪50 من حركة المواصالت على ش����ارع الق����دس الخليل الحالي 
ومنطقة جنوب القدس الى هذا الش����ارع، أي أن آالف الس����يارات 

ستتنقل عبر هذا الشارع االلتفافي مما سيؤثر على البيئة بشكل 
ملح����وظ خ����الل المرحلة المقبل����ة. ومن الهام القول أن س����لطات 
االحتالل تعمدت ع����دم تنظيم كل المناطق الت����ي يمر بها هذا 
الشارع االلتفافي،وذلك لخدمة المشاريع االستيطانية،وال ننسى 
هدف مركزي لشق هذا الشارع وهو تفتيت وفصل وتدمير أراضي 
قرى صورباهر وام ليس����ون وجبل المكبر على وجه التحديد،بحيث 
يحد من تطورها العمراني وتوسعها السكاني،وتحويل كل قرية 
منها الى وحدات اجتماعية مس����تقلة،بحيث يصبح الهم الذاتي 
يطغى عل����ى الهم الوطني العام،وكذلك المس����توطنات المقامة 
على أراضي هذه القرى او الواقعة بينها،تمنع تواصلها الجغرافي 
والديمغرافي.ولي����س ه����ذا فقط ،بل س����يقام عل����ى أطراف هذا 
الش����ارع مداخل ومخارج للقرى الفلس����طينية التي يمر منها هذا 
الش����ارع،بحيث يمكن السيطرة والتحكم في حركة السكان دخواًل 
وخروجًا،ف����ي حالة حصول ح����دوث هبات ش����عبية أو احتجاجات 
شعبية ضد اجراءات وممارس����ات اإلحتالل القمعية واإلنتقامية 

بحق السكان ألسباب وطنية او دينية وغيرها.
بعد ه����ذا المش����روع التهويدي الضخ����م ،وقفنا أمام مش����روع 
تهويدي أخ����ر ال يقل خطورة عن الش����ارع األمريكي ،حيث اقرار 
اللجن����ة اللوائية للتخطي����ط والبناء التابعة لبلدي����ة اإلحتالل ما 
يسمى بمش����روع وادي السيلكون،والمطروح للتنفيذ خالل ثالثة 
شهور وإنجازه خالل ثالث سنوات،  وهذا المشروع الذي يستولي 
على أرض خاصة ف����ي منطقة واد الجوز،يعني هدم  حوالي 200 
منش����أة تجارية وصناعية ذات ملكية خاص����ة واقامة 900 غرفة 
فندقية على انقاضها ومجمعات تجارية وصناعية حديثة » هاي 
تيك«  على أكثر من 250 ألف متر مربع وبتكلفة مالية تصل الى 
2.1 مليار ش����يكل ،والمش����روع يتضمن كذلك شق طرق وشوارع 
من األراضي الفلسطينية وتسيير للقطار الخفيف بما يربط البؤر 
اإلس����تيطانية مع بعدها البعض ويفتت وحدة البلدات واألحياء 
المقدسية الجغرافية وبما يعزلها عن بعضها البعض،ويهدف 
أيضًا الى ربط القسم الشرقي من المدينة مع قسمها الغربي،وبما 

يكرس السيادة اإلسرائيلية على المدينة.
هذا المش���روع س���يكون عامل جذب للس���ياح والحرك���ة التجارية 
واالقتصادي���ة وبم���ا يجعلها بديل ع���ن البلدة القديم���ة من أجل 
شلها س���ياحيا واقتصاديا وتجاريا وبما يخدم التهويد وسياسات 

التطهير العرقي .
منذ  ما ال يزيد عن عش����رة أيام أعلن����ت بلدية اإلحتالل عن إيداع 
مخطط تنظيمي ضخم تحت اس����م مشروع »مركز القدس شرق«  
وهذا المش����روع يحدد الوضعية التنظيمية للعقارات والشوارع 
والمباني العامة واألراضي الفارغة في مركز المدينة من  القس����م 

الش����رقي منها، وس����يكون لهذا المش����روع انعكاس����ات سلبية 
وخطي����رة عل����ى أصحاب العق����ارات واألراضي في ش����مال البلدة 

القديمة.
بلدي����ة اإلحتالل عمل����ت على هذا المش����روع منذ عش����رين عامًا 
دون ان يكون أي مش����اركة ألصح����اب األرض والمكان في بلورة  
وتحديد الوضعية التنظيمية لألحياء واألماكن التي يسكنونها 
والمح����ال التجارية التي يش����غلونها،وفي حالة إقراره س����يضع 
قي����ود كبيرة على البناء في تل����ك المنطقة،وكذلك فهو يتضمن 
تغيي����رات جوهرية في كل مالمح ومعال����م المدينة،وبما يغيير 
من هويتها وطابعها العروبي اإلس����المي...ولذلك هذا المشروع 
الضخ����م وبكل تفاصيله والذي يمس حي����اة 300 ألف مواطن، ال 
تكفي مدة الش����هرين التي حددتها بلدية اإلحتالل لإلعتراض 
عليه والتي تنتهي في 2020/12/23،فمش����روع بهذه الضخامة 
والمخاطر بحاجة الى دراس����ة معمقة من قبل مهندسين وخبراء  
وأخذ رأي مختصين في القانون والتخطيط بمختلف مستوياته 
قب����ل صياغة اإلعتراض����ات عليه، ومن اله����ام والضروري تقديم 
اإلعتراضات على هذا المش����روع التهويدي الضخم من قبل أفراد 
ومؤسس����ات ولجان وتجار،وتجنيد طاقم مختص يتولى الرد على 
هذا المش����روع واإلعتراض عليه،وبما يمكن إن لم يكن إفش����اله 
لكونه يتعارض مع القانون الدولي واإلتفاقيات الدولية،تعديله 

بما يحقق أعلى قدر من المصلحة للسكان والتجار.
هذا المش����روع التهويدي الجديد يبدأ من المصرارة على الشارع 
رقم واحد مرورا بش����وارع السلطان سليمان وصالح الدين والزهراء 
واألصفهاني والرشيد وشارع عثمان بن عفان في واد الجوز وصوال 
إلى منطقة الشيخ جراح وفندق »األمريكان كولوني« وامتدادا على 

الشارع رقم واحد الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي.
اإلحتالل مس����تمر في عبرنة الش����وارع ومداخ����ل وبوابات مدينة 
القدس وقالعها التاريخية،قلعة باب الخليل  وبوابة باب العامود 
الت����ي اطلق اس����م مجن����دة صهيونية قتلت ف����ي عملية نفذها 
مقاومون فلس����طينيون  عام 2017 على اسمها،ليصبح اسمها  
س����احة  »ه����دار فهداس«�بداًل م����ن بوابة باب العام����ود الممتد 

تاريخها وتسميتها لما قبل اإلحتالل الصليبي.
المحتل ماض في تنفيذ مشاريعه ومخططاته لتهويد المدينة  
وخلق وقائع وحقائ����ق على األرض تغيي����ر مالمحها ومعالمها  
وتاريخه����ا وحضارته����ا وروايتها وتقلب واقعه����ا الديمغرافي 
والجغراف����ي لصالح مس����توطنيه، ونحن مس����تمرين في إطالق 
البيانات والش����عارات حول عروبة المدينة وإس����الميتها،دون أن 
نس����ند ذلك بخطط وبرام����ج وآليات وخط����وات عملية تمكن من 
تعزيز صمود المقدسيين وتثبيتهم في قدسهم وعلى أرضهم.

أي ازدراء واس���تخفاف وهوان ان يصل العالم  للتمنع عن 
تامين ١٢٠ مليون دوالر لس���د العجز المالي إلكمال موازنة 

عام ٢٠٢٠.
 -  األون���روا منظم���ة أممي���ة إلغاثة وتش���غيل الالجئين 
الفلسطينيين ، أنشئت في ديسمبر  عام ١٩٤٩ بعد نكبة 
فلس���طين ١٩٤٨ بقرار أممي ٣٠٢،وباش���رت عملها مطلع 

١٩٥٠م.
- تعم���ل في المجال اإلنس���اني فق���ط،؟! وتقدم خدمات 
معيشية لقرابة ستة ماليين الجئ  فلسطيني في خمس 
مناطق عمليات غزة -الضفة الغربية - مخيمات الش���تات 

سورية -لبنان -األردن.
- ميزانيته���ا تقدي���ر بحوالى ٧٠٠ مليون دوالر س���نويا ، 
ممثليها  جميعا أعضاء في األمم المتحدة والبالغ عددهم 

١٩٣ عضو . 
المالحظات التالية :

-من أنشا دولة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني 
المشرد أليس عصبة االمم المتحدة حينما كلفت بريطانيا  
عام ١٩٢٢فى صك االنتداب على فلس���طين بإنشاء دولة 

لليهود في فلسطين ؟!
- ما هو الس���ر ف���ي جعل تمويل موازنته���ا هبات طوعية 

وانتدابها لتأدية عمل انس���اني مؤق���ت يجدد بقرار يتم 
التصويت في حينه كل ثالث اعوام ؟!

إذن ما هو المطلوب :
١- تعميق المعرفة وتأصيل ثقافة أن ش���عب فلس���طين 
ليس فائض وال ارتكب جريمة في حق اإلنسانية ليعاقب 
ه���ذا العقاب بالطرد واالس���تئصال  بل ه���و ضحية ألكبر 
مجزرة عرفها التاريخ المعاصر ، وعليه هو ليس متس���ول 
لكابونة وال لفتات، هو ش���عب س���يد حر عل���ى ارضه كان 
يزرع ويصنع ويصدر و يس���تورد ل���ه وموانئه وهذا مثبت   
،ه���ذا حق ل���ه في رق���اب كل هذه الدول ألنها س���اهمت 
في تش���ريده وعذاباته التي اس���تمرت ألكثر من سبعين 
عام وال زال الموت يالحق���ه ويطارده وآخرها صفقة القرن 

المشؤومة.   
٢- النض���ال الس���تمرار بق���اء األونروا  لحين حل مش���كلة  
الالجئين، وعودتهم لدياره���م قضية حياة او موت لحين 
عودتهم ونس���ف فك���رة التجديد لألون���روا لتظل قائمة 
ومستمرة بل وتطالب  بتوسيع من نشاطها  بحكم ازدياد 
العدد والتطور المتسارع في العالم وتعقيدات المعيشة 
لحين الوصول لحل عادل ومنصف ، عبر تأصيل مبدا انها 

»الشاهد الوحيد الحى على المؤامرة الكونية الكبرى » 

٣-  الجه���ود الت���ي بذلت لتغييب  وتزيي���ف هذا الوعى 
وهذه الحقائق ، نتج عنها حالة انكس���ار وهزيمة نفسية 
لدى ماليين ال تجد لقمة العيش يتضورون جوعا، وعليهم 
اثب���ات انهم فقراء، ونتج عن���ه تقليص ممنهج للخدمات 

اإلنسانية .
٤- النضال من أجل تحوي���ل موازنة األونروا من هبات الى 
جزء ثابت من موازنة االمم المتحدة  بحس���ب حجم ودخل 

كل دولة ، والمستجدات الطارئة تقدر في حينها  .
٥- العم���ل الجاد م���ن قبل وزارة التعلي���م وقطاع التعليم 
بالوكال���ة اعتماد م���ادة تعليمي���ة تثقيفي���ة عن مغزى 
ومضم���ون األون���روا والحق���وق  .. وعلى دائ���رة الالجئين 
بمنظمة التحرير والفصائل  الدعم القوى للجان الشعبية 
بنش���ر هذا الوعى والحقوق، ومد الممثليات في كل العالم  
بكل وسائل اإلس���ناد إلبراز والحفاظ على الوكالة وتقديم 

الدعم وعن الظلم التاريخي 
الذى لحق بالش���عب الفلسطيني وان الالجئ وحق العودة 

هو جوهر القضية وليس ملف مثل أي ملف.
٦- التأكيد واإلصرار على قضية ان ميزانية األونروا تحديدا 
ليست مسؤولية عربية او اسالمية بل مسؤولية عالمية وال 

مساس بهذا المفهوم .

األونــروا.. حقائــق وثوابــت  سياسات مرتقبة لبايدن

راسم عبيدات

د. اسعد جودة أحمد أبو زهري

في القدس االحتالل ماٍض في مخططاته ومشاريعه ونحن نكثر من الشعارات
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االستقالل/ وكاالت:
غي���رت أس���واق األس���هم والس���لع 
اتجاهاتها، الجمعة، مع تصاعد أعداد 
اإلصابات بفيروس كورونا وانحس���ار 
اآلمال بش���أن لقاح مض���اد أعلنت عن 
األمريكية  "فاي���زر"  تطويره ش���ركتا 

و"بايونتيك" األلمانية هذا األسبوع.
وتراجعت أس���واق األس���هم وأسعار 
النفط ومؤش���ر الدوالر منهية أسبوع 
من المكاس���ب المتواصلة، فيما عاود 
الذه���ب االرتفاع، ف���ي وقت فرضت 
معظم الواليات األمريكية ودول أوروبا 
المزيد من القيود في مسعى الحتواء 

الفيروس.
وتأتي ه���ذه التطورات في وقت تواجه 
الواليات المتحدة، البل���د األكثر تضررا 
جّراء الوباء، ثالث وأسوأ موجة ارتفاع في 
ع���دد اإلصابات حتى اآلن، بينما تفرض 
أجزاء واس���عة من أوروب���ا تدابير إغالق 
جديدة الحتواء كوفيد-19، كان آخرها 
إعالن اليونان ف���رض حظر تجول ليلي 

في عموم البالد اعتبارا من الجمعة.
وبحل���ول الس���اعة 8:05 ت.ع، تراجع 
لألس���هم   600 س���توكس  مؤش���ر 
األوروبي���ة 0.3 بالمئ���ة بع���د أن قفز 

في وقت س���ابق من األسبوع بفضل 
التفاؤل بشأن اللقاح.

وخس���ر مؤش���ر كاك 40 الفرنس���ي 
0.1 بالمئة بعدم���ا قال رئيس الوزراء 
الفرنس���ي جان كاس���تيكس إنه لن 
يكون هناك تخفيف فوري إلجراءات 
ع���زل عام ثاني���ة لمكافحة انتش���ار 
كوفيد-19، م���ع ارتفاع أعداد الحاالت 
المحجوزة بالمستش���فيات حاليا عن 

ذروة الموجة األولى.
وفي التعامالت المبكرة، تراجع مؤشر 
نيكي القياس���ي طوكيو 0.45 بالمئة 
ف���ي بداي���ة التعامالت ف���ي بورصة 
طوكيو، ونزل مؤش���ر توبكس األوسع 

نطاقا 0.67 في المئة.
واقتفت أس���واق االس���هم اليوم إثر 
مؤش���رات األس���هم الرئيس���ية في 
بورصة وول س���تريت األمريكية التي 

أغلقت على تراجعات حادة في نهاية 
تعامالت الخميس.

وأغل���ق مؤش���ر داو جون���ز الصناعي 
القياسي جلس���ة التعامالت متراجعا 

بمقدار 317.46 نقطة أو 1.1 بالمئة
وخس���ر مؤش���ر س���تاندرد آن���د بورز 
500 األوس���ع نطاق���ا 35.65 نقطة أو 
بنس���بة واحد بالمئة 1%، ليصل إلى 

01.3537 نقطة.

األسواق تغير اتجاهاتها مع اتساع »كورونا«

االستقالل/ وكاالت:
خفض مكتب اإلحصاءات األوروبي "يوروستات"، الجمعة، تقديراته لنمو إجمالي 
النات���ج المحلي لمنطقة اليورو في الربع الثالث م���ن هذا العام إلى 12.6 بالمئة 

متراجعا عن نسبة نمو 12.7 بالمئة أعلنها في 30 أكتوبر/تشرين األول.
كما رفع "يورو س���تات" تقديراته النكماش اقتصاد منطقة اليورو، على أساس 
س���نوي، إلى 4.4 بالمئة في الربع الثالث، ب���دال من 4.3 بالمئة أعلنت في نهاية 
أكتوب���ر. وعزا مكتب اإلحصاءات األوروبي النم���و الفصلي في منطقة اليورو في 
الربع الثالث إلعادة فتح االقتصادات بعد إجراءات العزل العام في أول الفصلين 

السابقين الحتواء تفشي فيروس كورونا.
وفقا ل�"يوروستات" فقد زاد التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.9 بالمئة على 
أس���اس فصلي في الربع الثالث، لكنه ما زال منخفضا بنسبة اثنين بالمئة عنه 

قبل عام.
وأظه���رت البيانات الجديدة إن منطقة العملة األوروبية الموحدة حققت فائضا 
تجاري���ا خارجيا أعلى من المتوقع بمقدار 24.5 مليار يورو في أيلول، مرتفعا من 

فائض بمقدار 17 مليار دوالر قبل عام.
وعزا "يوروستات" ارتفاع الفائض إلى تراجع الواردات 8.9 بالمئة بوتيرة أسرع من 

الصادرات التي انخفضت بنسبة 3.8 بالمئة.
وقال مكتب اإلحصاءات األوروبي إن العجز التجاري لمنطقة اليورو زاد مع الصين 
في األش���هر التس���عة األولى من 2020، فيما انخفض الفائ���ض مع الواليات 

المتحدة وبريطانيا.
وأوضح أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو بلغ 24 مليار دوالر في سبتمبر، ارتفاعا 

من 21 مليارا في أغسطس.

»يوروستات« يخفض تقديراته 
لنمو »اليورو« في الربع الثالث

االستقالل/ وكاالت:
بدأت محكمة بالقرب من طوكيو الجمعة 
النظر في دعوى قضائية مدنية أقامتها 
شركة نيسان لصناعة السيارات لمطالبة 
رئيسها السابق كارلوس غصن بتعويض 
قدره عشرة مليارات ين )حوالى 80 مليون 

يورو(.
وُعقدت الجلسة األولى قبيل ظهر الجمعة 
في محكمة يوكوهام����ا االبتدائية )غرب 
طوكيو(، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة 

نيسان العالمية.

وفر غص����ن المته����م بمخالف����ات مالية 
عديدة إلى لبنان ف����ي نهاية 2019 هربًا 
من اإلج����راءات الجزائية التي تنتظره في 

اليابان. وهو يؤكد براءته منذ البداية.
وفي شباط/فبراير الماضي، قدمت نيسان 
ش����كوى في اليابان ضد غصن الستعادة 
"ج����زء كبير" من الضرر الذي تس����بب فيه 
المجموعة،  حس����ب  الس����ابق  رئيس����ها 
خالل س����نوات من "سلوك سيئ وأنشطة 

احتيالية".
وتهدف هذه الدع����وى إلى "التوصل إلى 

اعتراف بمس����ؤولية غصن ع����ن األضرار 
والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة"، 
حس����بما ذكرت نيس����ان في بيان ُنش����ر 

الجمعة على موقعها االلكتروني.
وتطالب نيس����ان بالعش����رة مليارات ين 
للتعويض عن نفق����ات تقول المجموعة 
إنه����ا تكبدته����ا بس����بب "الممارس����ات 
مث����ل  الس����ابق،  لرئيس����ها  الفاس����دة" 
اس����تخدامه لمس����اكن في الخارج بدون 
دفع إيج����ار، أو اس����تخدامه الش����خصي 
لطائ����رات على نفق����ة الش����ركة أو حتى 

مدفوعات لشقيقته الكبرى مقابل خدمات 
استشارية وهمية.

ويش����مل ه����ذا المبل����غ أيض����ا تكاليف 
التحقي����ق الداخلي الش����امل الذي أجرته 
نيس����ان ضد غص����ن ونفقات إج����راءات 
للمجموعة في ه����ذه القضية في اليابان 

والواليات المتحدة وهولندا.
وقال غصن في بيان الجمعة، إنه "متأكد" 
م����ن أن "أدلة البراءة" لدفاعه س����تثبت أن 
اتهامات نيس����ان له "ال أس����اس لها على 

اإلطالق".

ومنذ توقيفه في نهاية 2018 في اليابان، 
يتحدث غص����ن عن مؤامرة ض����ده دبرها 
بعض مديري نيسان التنفيذيين الذين 
يخيفهم مش����روع اندماج مع شركة رينو، 
وذلك "بالتواطؤ" مع مكتب المدعي العام 

في طوكيو.
ويطالب نيس����ان وميتسوبيشي موتورز 
بتعويض ق����دره 15 مليون ي����ورو عن ما 
يعتبره إلغاء تعس����في لعق����ده. كما بدأ 
معركة قضائية ضد شركة رينو للحصول 

على حقوق مهمة في التقاعد واألسهم.

محكمة يابانية تبدأ النظر في دعوى مدنية لنيسان ضد كارلوس غصن

االستقالل/ وكاالت:
أغل���ق المؤش���ر نيكي ف���ي بورص���ة طوكيو على 
انخف���اض الجمع���ة، منهيا مكاس���ب اس���تمرت 
على مدى ثماني جلس���ات متعاقب���ة، إذ تقوضت 
معنويات المستثمرين بسبب مخاوف جراء ارتفاع 
من جديد لحاالت اإلصابة الجديدة بفيروس كورونا 

المستجد داخل اليابان وخارجها.
ونزل المؤش���ر نيكي القياس���ي 0.53 بالمئة إلى 
25385.87 نقطة. وابتعد المؤش���ر أكثر عن قرب 
أعلى مس���توى في ثالث���ة عقود ال���ذي بلغه في 
الجلسة السابقة، لكنه قلص خسائره الحقا ليغلق 

قرب أعلى مستوى في 29 عاما.
وفي األس���بوع، ربح المؤش���ر نيكي 4.36 بالمئة ما 
يرج���ع إلى حد كبير لتف���اؤل إزاء تعافي االقتصاد 

غذته بيانات واعدة لتجارب على لقاح.
ونزل المؤش���ر توبكس األوسع نطاقا 1.33 بالمئة 
إل���ى 1703.33 نقط���ة. وهبطت جميع مؤش���رات 
القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 

33 باستثناء واحد.
وأغلقت المؤشرات الرئيس���ية لوول ستريت على 

انخفاض حاد أم���س إذ ارتفعت اإلصابات اليومية 
بكوفي���د-19 ف���وق 100 ألف للي���وم الثامن على 
التوالي، ويدرس المس���تثمرون الج���دول الزمني 

لتوزيع على نطاق واسع للقاح فعال للفيروس.
وس���جلت اليابان رقما قياس���يا مرتفعا لإلصابات 
بمق���دار 1634 حال���ة جديدة الخمي���س وفقا لما 

ذكرته هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية.
ونزلت ش���ركات الطيران نحو 3.6 بالمئة إذ ينتاب 
المستثمرين القلق من أن ارتفاعا آخر في اإلصابات 

بالفيروس قد يؤدي إلى تجدد قيود على الحركة.
وهبط سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 4.8 بالمئة وخسر 

سهم الخطوط الجوية اليابانية 1.92 بالمئة.
وأقب���ل المس���تثمرون على ش���راء بعض أس���هم 
الش���ركات التي اس���تفادت من البقاء في المنازل، 
إذ ارتفع سهم نينتندو 1.08 بالمئة وصعد سهم 

سوني 1.81 بالمئة.
ونزل س���هم راكوتين ما يزيد عن 2.9 بالمئة بعد 
أن تكبدت الشركة خسارة تشغيلية 60.52 مليار 
ين في التس���عة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 

أيلول.

»نيكي« ينهي سلسلة مكاسب على مدى 
8 جلسات مع ارتفاع إصابات »كورونا«

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت ش���ركة النفط الروس���ية العمالقة المملوكة للدولة 
روس���نفت، الجمعة، عن صافي خس���ارة بمقدار 1ر2 مليار 

دوالر للتسعة أشهر األولى من العام الجاري.
وروس���نفت هي من بين أكبر الشركات الروسية. ويعكس 
أداؤها الس���يء الصعوبات التي يواجها االقتصاد الروسي 
المعتم���د على النفط وس���ط تراجع تج���اري عالمي العام 

الجاري جراء جائحة فيروس كورونا.
وقالت الشركة: “في التس���عة أشهر األولى من 2020 بلغ 
صافي الخسارة 177 مليار روبل )1ر2 مليار دوالر أمريكي(. 
وكان التراجع الذي تم مقارنته بالتس���عة أشهر األولى من 
2019، نتيجة للتأثير الس���لبي من تقلبات األس���عار جراء 

جائحة كوفي���د19- وكذلك التأثير الس���لبي لعوامل غير 
نقدية”.

ول���م تحدد الش���ركات ما هي العوامل غي���ر النقدية التي 
أشارت إليها في البيان.

وخفضت روسيا انتاج النفط العام الجاري بموجب اتفاقية 
مع منظمة الدول المصدرة للنفط لدعم أسعار النفط .

وكان االقتصاد الروسي يكافح بالفعل في السنوات األخيرة 
وس���ط عقوبات غربي���ة معوقة ُفرضت من���ذ 2014، عندما 

ضمت روسيا منطقة القرم األوكرانية المجاورة.
خسر الروبل الروسي ربع قيمته مقابل الدوالر العام الجاري، 
حي���ث تراجع من 61 روبل مقابل ال���دوالر في بداية كانون 

ثان/يناير إلى نحو 77 روبل مقابل الدوالر حاليا.

روسنفت الروسية: خسائر بمقدار ملياري 
دوالر من يناير إلى سبتمبر 2020

االستقالل/رويترز:
ق���ال مصدر بقط���اع النف���ط الليبي 
البالد  إنت���اج  إن  الجمعة  ل�"رويت���رز" 

النفطي زاد إلى 1.215 مليون برميل 
يوميا.

كانت مؤسسة النفط الوطنية الليبية 

قالت في الس���ابع من نوفمبر تشرين 
الثان���ي إن اإلنتاج بل���غ 1.04 مليون 

برميل يوميا.

إنتاج ليبيا النفطي تجاوز 1.2 مليون برميل يوميًا



السبت 28 ربيع األول 1442 هــ 14 نوفمبر 2020 م

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن الجيش المغرب���ي، الجمعة، 
أن اس���تخدام الس���الح ف���ي معبر 
الكركرات الحدودي سيكون قاصرا 
على "الدفاع الشرعي"، فيما أعلنت 
الحرب"  "اندالع  البوليساريو  جبهة 

في المنطقة المتنازع عليها.
ج���اء ذلك وف���ق بياني���ن للقيادة 
العامة للقوات المسلحة المغربية، 
والناطق باس���م جبهة البوليساريو 
حمادة الداف، عقب نحو 3 أسابيع 
على تصاع���د توتر بي���ن المغرب 
والبوليساريو، جراء منع عناصر من 
األخيرة مرور شاحنات مغربية إلى 

موريتانيا.
وأف���اد بيان الجي���ش المغربي بأن 
"ه���ذه العملي���ة ليس له���ا نوايا 
عدواني���ة وتقوم عل���ى تجنب أي 
احت���كاك م���ع أش���خاص مدنيين 
وعدم اللجوء إلى استعمال السالح 

إال في حالة الدفاع الشرعي". 
وأض���اف أن "الجيش أق���ام حزاما 
أمنيا لتأمين تدفق السلع واألفراد 
عبر معبر الكركرات، إثر قيام حوالي 
60 ش���خًصا من مليشيات مسلحة 
للبوليساريو بعرقلة المحور الطرقي 
العابر للمنطقة العازلة التي تربط 

بين المغ���رب وموريتاني���ا". فيما 
أك���دت جبه���ة البوليس���اريو، في 
بي���ان لمتحدثها حمادة الداف، أن 
"الح���رب المفروضة على الش���عب 
الصح���راوي ق���د اندلع���ت وبدأت 

المعارك".
وأوض���ح البيان أن المغ���رب أقدم 
فجر الجمع���ة على "اإلعالن نهائيا 
عن نس���ف وقف إط���الق النار )..( 
م���ن أجل االلتفاف عل���ى المنطقة 

وتطويقها". 

واندلعت  المعارك  "بدأت  وأضاف: 
الح���رب المفروض���ة على ش���عبنا 
المش���روع في  ع���ن حقه  المدافع 
الحرية والكرامة والسيادة"، حسب 

البيان ذاته.
المغ���رب  بي���ن  الن���زاع  وب���دأ 
إقلي���م  ح���ول  و"البوليس���اريو" 
الصحراء ع���ام 1975، بع���د إنهاء 
االحت���الل اإلس���باني وج���وده في 

المنطقة.
وتح���ول الص���راع إل���ى مواجه���ة 

 ،1991 حتى  اس���تمرت  مس���لحة 
وتوقف���ت بتوقي���ع اتف���اق لوقف 
إط���الق الن���ار، اعتب���ر "الكركرات" 

منطقة منزوعة السالح.
وتص���ر الرباط عل���ى أحقيتها في 
إقلي���م الصح���راء، وتقت���رح حكًما 
ذاتًيا موسًعا تحت سيادتها، بينما 
تطالب "البوليس���اريو" باس���تفتاء 
لتقري���ر مصير اإلقلي���م، وهو طرح 
تدعمه الجزائر التي تؤوي الجئين 

من اإلقليم المتنازع عليه.

المغرب: لن نستخدم السالح في معبر الكركرات إال »للدفاع الشرعي«

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت منظمة الهج���رة الدولية، الجمعة، ارتفاع عدد 
قتلى غرق قاربين يقالن مهاجرين غير شرعيين قبالة 

سواحل ليبيا إلى 100.
وذك���رت المنظمة في بيان الجمع���ة، أن قاربين غرقا 
أحدهما قبالة س���واحل مدينة الُخم���س واآلخر قبالة 

سواحل مدينة صرمان )في آخر 24 ساعة(.
وأوضح البيان أن غرق القاربين أس���فرا عن مصرع ما ال 

يقل عن 100 شخص.
وأش���ار إلى أن القاربي���ن كان يقالن أكث���ر من 140 
مهاجرا بينهم نس���اء وأطفال، تم إنقاذ 47 ونقلهم 

إلى البر.
ولفت إلى انتش���ال جثة 31 قتيال فقط، فيما تستمر 

أعمال البحث واإلنقاذ.
يش���ار أن بعثة المنظم���ة في ليبيا قال���ت الخميس 
عبر بيان على تويتر: "أس���فر غرق قارب قبالة سواحل 
مدين���ة الُخمس ف���ي ليبيا عن مقتل م���ا ال يقل عن 
74 مهاج���را". وبس���بب االضطراب���ات الداخلية التي 
تش���هدها البالد، أصبحت ليبيا خالل األعوام األخيرة، 
نقط���ة العبور األكث���ر أهمية إلى أوروب���ا، لمهاجرين 
أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات 

في بالدهم.
وف���ي بي���ان ف���ي س���بتمبر/أيلول الماض���ي، ذكرت 
"المنظمة الدولية للهج���رة" أن حرس الحدود الليبي 
أعاد نحو 8 آالف طالب لجوء من داخل البحر المتوسط 

إلى شواطئ البالد منذ بداية 2020.

االستقالل/ وكاالت:
أسس يورغن تودينهوفر)80 عاًما(، حزًبا سياسًيا جديًدا بألمانيا، 
بعد أن انش���ق عن حزب "االتحاد الديمقراطي المسيحي"، الذي 

تتزعمه المستشارة األلمانية أنغيال ميركل.
وبحس���ب مراس���ل األناضول، نظم تودينهوف���ر، الخميس، أول 
فعالي���ة بعد تأس���يس الحزب، وذلك أم���ام "ب���اب براندنبورغ" 
بالعاصم���ة برلي���ن، حيث ألق���ى كلم���ة انتقد فيه���ا األحزاب 

السياسية، والساسة في بالده.
وق���ال تودينهوفر إن "الكذب والعنف من الوس���ائل الطبيعية 

التي تستخدمها السياسية األلمانية".
وأعرب عن رفضه إلرس���ال ألماني���ا قواتها إل���ى مهمات دولية 
خارجية، مشيًرا إلى أنه "من خالل إرسال تلك القوات، تتم خدمة 

مصالح الواليات المتحدة في أن تصبح قوة عالمية".
وفي إشارة إلى رغبته في إنهاء التمييز بين المهاجرين واأللمان 
عند ال���والدة ، قال تودينهوف���ر: "نحن جميًعا ألم���ان لنا نفس 
الحقوق. فيجب أال تكون هناك مس���ميات م���ن قبيل ألمان من 
الدرج���ة األولى والثانية"، مش���دًدا على ضرورة التصدي بش���دة 

للعنصرية.
ولفت إلى أن الحكومة األلمانية فقدت مصداقيتها، مش���يًرا إلى 
أنهم أطلقوا على الحزب الذي أسس���ه اسم "فريق تودينهوفر"، 

وأنهم سيشاركون في االنتخابات العامة العام المقبل.
وبي���ن عام���ي 1972 1990 كان تودينهوفر نائًب���ا بالبرلمان عن 
حزب االتحاد الديمقراطي المس���يحي، وعمل بعد ذلك في مهنة 
الصحافة، وله عدد كبير من المؤلفات بخصوص الشرق األوسط.

ألمانيا: سياسي ثمانيني ينشق 
عن »ميركل« ويؤسس حزبًا جديدًا

عمان/ االستقالل:
ع���ززت قوات األمن والجيش األردني م���ن تواجدها في مختلف 
الم���دن لمنع الممارس���ات الخارجة عن القان���ون مثل التجمهر 
وإطالق األعيرة النارية وخرق قرارات حظر التجوال الشامل والتي 

حدثت بعد إعالن نتائج االنتخابات النيابية مساء األربعاء.
وغرد العاهل األردن���ي الملك عبدالله الثاني قائاًل: »إّن المظاهر 
المؤسفة التي ش���هدناها من البعض بعد العملية االنتخابية، 
خرق واضح للقانون، وتعد على سالمة وصحة المجتمع، وال تعبر 
ع���ن الوعي الحقيقي للغالبية العظم���ى من مواطنينا في جميع 
محافظ���ات الوطن الغالي. نحن دولة قانون، والقانون يطبق على 

الجميع وال استثناء ألحد«.
م���ن جانبها، ب���دأت أيضًا القوات المس���لحة األردني���ة بتعزيز 
تواجده���ا في كافة أنح���اء مدن ومحافظات المملكة لمس���اندة 

جهود األجهزة األمنية وذلك نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة 
والممارس���ات الالمس���ؤولة التي وقعت،ليل���ة أول مس، ببعض 
مناط���ق المملك���ة بعد إع���الن النتائ���ج النهائي���ة لالنتخابات 

البرلمانية حسبما نقلت وكالة األنباء الرسمية األردنية .
ويقضي التعزي���ز إلى تطبيق القانون عل���ى كل من يتطاول أو 
يمس س���يادة وهيبة الدول���ة ويروع اآلمنين، بع���د أن انحرفت 
فئة قليلة لوثت المش���هد الوطني وروع���ت المواطنين اآلمنين 

بمخالفتهم لقانون الدفاع وتهديدهم للسلم المجتمعي.
وأعلن رئيس الوزراء األردني بش���ر الخصاونة، عن استقالة وزير 
الداخلي���ة األردني توفيق الحاللمة عل���ى خلفية التجاوزات على 
القانون التي اعقبت إع���الن نتائج االنتخابات، وفيما بعد أصدر 
الملك عبدالله الثاني مرس���وما ملكيا بقبول االس���تقالة، وكلف 

وزير العدل بسام التلهوني بإدارة وزارة الداخلية.

استقالة وزير أردني والشرطة تعزز تواجدها 
لمنع الممارسات الخارجة عن القانون

ارتفــاع قتلــى غــرق قاربيــن
 قبالــة سواحــل ليبيــا إلــى 100

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الجي����ش اللبناني، أن زورقين 
"إسرائيليين" خرقا لمرتين وبشكل 
اللبنانية  اإلقليمية  المياه  منفصل 
مقاب����ل رأس الناقورة)جنوب(، يوما 

الخميس، واالربعاء.
جاء ذلك وفق بياني����ن أصدرتهما 
مديري����ة التوجي����ه التابعة لقيادة 
الجيش، ونقلتهما الوكالة اللبنانية 

الرسمية.
ويخ����وض لبن����ان نزاعًا م����ع كيان 
االحتالل "اإلسرائيلي" على منطقة 
ف����ي البحر المتوس����ط، تبل����غ نحو 
860 كم مربعا، وتعد غنية بالنفط 

والغاز.
البي����ان األول للجي����ش أن  وذك����ر 
"زورقا حربيا تابع للعدو اإلسرائيلي 

خرق الخميس عند الس����اعة 04.05 
بالتوقي����ت المحل����ي )02.05 ت����غ( 
المي����اه اإلقليمي����ة اللبنانية مقابل 
رأس الناقورة، لمسافة حوالى 140 

مترا ولمدة ثالث دقائق".
أما البيان الثاني فقد اشار أيضًا الى 
ان زورقًا حربيًا اس����رائيليًا خرق يوم 
االربعاء، المياه اللبنانية عند نفس 
النقط����ة )رأس الناقورة( لمس����افة 

حوالي 200 متر ولمدة دقيقتين.
وقال الجي����ش اللبنان����ي انه "تتم 
متابعة موضوع الخرق بالتنس����يق 
الموقتة  المتح����دة  األمم  مع قوات 

)يونيفيل( في لبنان".
ومنذ أكتوبر/تش����رين أول الماضي، 
دخل الطرفان ف����ي مفاوضات غير 
مباش����رة من اجل ترس����يم الحدود 

البحرية، وقد عقد ثالث جوالت من 
المتحدة  األمم  بمقر قوة  التفاوض 
المؤقتة "يونيفي����ل"، برعاية األمم 

المتحدة ووساطة أمريكية.
أمي����ن عام جماعة  والخميس، قال 
"حزب الله" في لبنان حسن نصرالله 
أن "المقاوم����ة تلت����زم بم����ا تحدده 
الدول����ة ف����ي موض����وع الترس����يم، 
وبالتالي تس����اعد م����ع الجيش في 

تحرير أي أرض محتلة".
وتش����هد الحدود البرية بين لبنان 
بين  توترات  "اإلسرائيلي"  والكيان 
الحين واآلخ����ر جراء م����ا تقوله تل 
أبيب إنه����ا محاوالت م����ن مقاتلي 
"حزب الل����ه" الختراق الح����دود، أما 
الح����دود البحري����ة فال تش����هد أي 

نزاعات عسكرية.

لبنان:  خرق زورقين »إسرائيليين« لمياهنا اإلقليمية

االستقالل/ وكاالت:
فاز المرش���ح الديمقراطي المتقدم في نتائج االنتخابات الرئاس���ية جو باي���دن بوالية أريزونا 

المتأرجحة على منافسه دونالد ترامب بفارق ضئيل.
وبحس���ب نتائج غير رسمية نشرتها وسائل إعالم أمريكية بينها "سي إن إن"، الجمعة، حصل 
باي���دن على 49.4 بالمئة من أصوات الناخبين المش���اركين في االنتخاب���ات بأريزونا، في حين 

حصل ترامب على 49.06 بالمئة من األصوات.
وبهذه النتيج���ة تقدم بايدن على ترامب بفارق نحو 11 ألف صوت، وتمكن من تس���جيل 11 

صوتا في المجمع االنتخابي ليرفع رصيده إلى 290 صوتًا.
ولم تظهر بعد نتائح واليتي جورجيا التي تمنح المرش���ح الفائز 16 صوتًا، وكارولينا الشمالية 
15 صوتا في المجمع االنتخابي. وحتى يفوز أي مرشح بالمنصب، ال بد أن يحصل على األغلبية 

المطلقة من أصوات "كبار الناخبين"، أي 270 صوتا.

رفع رصيده في المجمع االنتخابي إلى 290 صوًتا
االنتخابات األمريكية: بايدن يحسم 
الجدل ويتغلب على ترمب بأريزونا



السبت 28 ربيع األول 1442 هــ 14 نوفمبر 2020 م

غزة/ االستقالل:
أعلن مجل���س إدارة فريق اتحاد خانيونس 
عن العاق���د مع العبين مميزين، خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية الحالية، واس���تعداًدا 

للموسم الجديد في الدرجة الممتازة.
ونج���ح االتحاد في التعاق���د مع العب خط 
الوس���ط الش���اب المميز ع���الء النبريص 
قادًما م���ن خدمات خانيون���س، والمدافع 
الصلب عبد الرحمن الحاج قادًما من شباب 
خانيون���س لمدة موس���م واح���د، من أجل 
الدف���اع عن صفوف الفريق في الموس���م 

الجديد.
وقط���ع اتحاد خ���ان يون���س الطريق على 

األندي���ة الراغبة في ض���م الالعبين خالل 
الماضي���ة، ووقع معهم���ا، حيث  الفت���رة 
س���يكونا مكس���ب للطواجين س���واء في 
الخطوط الخلفية أو خط الوس���ط وإضافة 

قوية نظًرا لخبراتهما.
وجاء التعاقد مع الالعبي���ن بناء على طلب 
المدي���ر الفني للفريق إحمي���دان بربخ من 
أجل تدعيم صفوفه ببعض المراكز، ليكون 
جاهز ويس���تطيع المنافسة بكل قوة على 
لق���ب الدوري الموس���م المقب���ل والظهور 

بثوب مغاير عن السابق.
الجدير بالذكر أن اتحاد خان يونس ضم كال 
من عيد العكاوي، وأدهم القاضي، وخليل 

أبو جزر، وهيثم أبو ظاهر، ومحمد اللوح.
وبدروة، تعاقد نادي شباب جباليا مع سائد 
أبو ف���ارس والمهاجم هيث���م النجار، لمدة 
موس���م واحد، للدفاع عن ألوان الفريق في 

الممتازة 2021/2020م.
ويأتي ه���ذه الصفقات م���ن أجل تدعيم 
صفوف الفريق للموس���م الجديد، من أجل 
المنافس���ة بكل ق���وة على اللق���ب، حيث 
يمتلك العبين على أعلى مستوى ويقدموا 
مس���تويات مميز، ويرغ���ب المدير الفني 
الجدي���د أحمد عب���د الهادي م���ن ترتيب 
صف���وف الفري���ق للقدرة م���ن جديد على 

المنافسة.

اتحاد خانيونس يواصل صفقاته 
الصيفية وشباب جباليا يضم العبين

القاهرة/ االستقالل:
يدخل منتخ����ب مصر اختباًرا محفوًف����ا بالمخاطر في 
مواجهة ضيف����ه توجو اليوم الس����بت، على اس����تاد 
القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة 

بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس األمم األفريقية.
ويبح����ث الفراعنة عن تصحيح المس����ار مبكًرا وحصد 
أول انتصار مع المدير الفني الجديد حس����ام البدري، 
بعد بداية متواضعة في مشوار التصفيات، شهدت 
التع����ادل مع كيني����ا بهدف لكل منهما بس����تاد برج 
العرب، ثم التعادل مع جزر القمر بالجولة الثانية خارج 

الديار.
وعان����ى منتخ����ب مصر م����ن تراجع كبير ف����ي الفترة 
األخي����رة منذ تأهله لمونديال 2018، فالفراعنة ودعوا 
الموندي����ال مبكًرا م����ن مرحلة المجموع����ات، ثم رحل 
األرجنتيني هيكتور كوبر وتولى المكسيكي خافيير 
أجيري المهمة وودع كأس األمم األفريقية 2019 على 

أرضه من دور ال� 16 على يد جنوب أفريقيا.
عودة القوة ال�ضاربة

وتلق����ى منتخ����ب مصر ام����س الجمعة ضرب����ة قوية 
باالعالن عن اصابه محمد صالح بفيروس كورونا، حيث 
كان يعول عليه كثيرًا في تصحيح مس����ار المنتخب 
المصري في التصفيات االفريقية ، والذي غاب عن أول 
جولتين في التصفيات لإلصابة، كما أن اتحاد الكرة بدأ 
صفحة جديدة مع صالح وأقام حفاًل لتكريمه بمناسبة 

تتويجه بلقب البريميرليج.
ويفتق����د منتخب مص����ر جهود بع����ض العبيه على 

رأس����هم محمد صالح بسبب االصابة بكورونا، وحسين 
الش����حات وطاهر محمد طاهر ثنائي األهلي، ومحمد 
حمدي ومحمد فاروق ثنائي بيراميدز بسبب اإلصابة، 
بينما استبعد البدري ثنائي بيراميدز مهدي سليمان 
حارس المرمى وأحمد أيمن منصور بجانب أكرم توفيق 

العب األهلي والمنتخب األولمبي.
ويراهن البدري على قدرات محمد النني ومحمود حسن 
تريزيجيه، من أجل تصحيح مس����ار المنتخب بجانب 
قدرات العبي األهل����ي والزمالك بعد تأهلهم لنهائي 

دوري أبطال أفريقيا.
وأغلق الجه����از الفني، صفحة ش����ارة المنتخب التي 

أثارت جداًل واسًعا في الفترة األخيرة بعد أنباء تسبب 
هذه األزمة في اس����تبعاد أحمد فتحي قائد المنتخب 
في المعس����كر الماض����ي العتراضه على منح الش����ارة 
لصالح ومخالفة معي����ار األقدمية، وأعلن محمد بركات 
مدير المنتخب، في تصريحات صحفية، أن األقدمية 

ستكون المعيار بالنسبة للشارة.
جيل مونديال 2018 سيكون سالح البدري لالستفادة 
من خبراتهم في قيادة الفراعنة، بوجود الحارس محمد 
الش����ناوي وعلي جبر وأحمد حجازي وعبد الله السعيد 
وتريزيجي����ه ورمضان صبحي  ومحم����د النني وطارق 
حامد، لكن البدري أضاف بعض الوجوه لتجديد الدماء 

مثل مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح ومحمد هاني 
وعمرو السولية.

وقال حس����ام البدري المدير الفني لمنتخب مصر في 
تصريحات صحفية قبل اللقاء، إن المباراة أمام توجو 
مهمة بالنس����بة للفراعنة، لتحقيق الفوز واستعادة 
التوازن في المجموعة قبل الذهاب لخوض لقاء الجولة 

الرابعة الثالثاء المقبل.
ويتصدر المجموع����ة، منتخب ج����زر القمر برصيد 5 
نق����اط، يليه منتخ����ب كينيا صاح����ب المركز الثاني 
برصيد 3 نقاط، ثم منتخب مصر الذي حصد نقطتين 

وجمع منتخب توجو نقطة وحيدة.

خربة لوروا ومفاجاآت توجو
ي����درك العبو توج����و، صعوبة المهمة ف����ي مواجهة 
منتخب مصر على أرضه، لكن خبرة المدرب الفرنسي 
كلود لوروا، الرحالة في القارة األفريقية، تجعل طموح 
صق����ور توجو قائمة لتقديم ع����رض قوي مع انضمام 
الهداف البا كودجو نجم العين اإلماراتي في الساعات 
األخيرة بعد ح����ل أزمته، ووجود القائد دجينيه مدافع 

خيتافي.
ويأمل لوروا، صناعة جيل جديد لمنتخب توجو وإعادته 
ألمم أفريقي����ا بعد الغي����اب في النس����خة الماضية، 
واكتش����اف نس����خة جديدة م����ن النج����م إيمانويل 

إيديبايور الهداف التاريخي للمنتخب التوجولي.
وقال ل����وروا ف����ي تصريح����ات تلفزيوني����ة عن هذه 
المواجهة، إنها قوية وصعبة، مرش����ًحا منتخبي مصر 

وجزر القمر للتنافس على صدارة هذه المجموعة.

منتخــب مصــر يبحــث عــن تصحيــح المســار أمــام توجــو

مدريد/ االستقالل:
كشف تقرير إعالمي إس����باني، عن تطور جديد بشأن 
مس����تقبل س����يرجيو راموس، قائد ريال مدريد، خالل 

الموسم المقبل.
وينتهي عقد راموس م����ع النادي الملكي في الصيف 
المقب����ل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بش����أن تجديد 

التعاقد حتى اآلن.
ووفًق����ا لبرنامج"الش����يرنجيتو" اإلس����باني، فإن هناك 
اجتماًعا جديًدا بين رام����وس وفلورنتينو بيريز رئيس 
ريال مدريد، من أجل مناقش����ة العقد الجديد، اإلثنين 

المقبل.
وأضاف البرنامج اإلسباني أن راموس وبيريز سيتحدثان 

بشكل منفصل إلى وسائل اإلعالم، اإلثنين المقبل.
يذكر أن بعض التقارير الصحفية زعمت أن ريال مدريد 
ال ين����وي تجديد عقد راموس، وأن األخير س����يرحل عن 

النادي الملكي بالمجان.

اجتماع جديد بين راموس وبيريز
القاهرة/االستقالل:

اصيب الالعب المصري ونجم نادي ليفربول، محمد 
صالح، بفيروس كورونا المستجد.

وأكد االتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له، امس 
الجمعة، أن »المسحة الطبية التي أجريت على بعثة 
منتخبنا الوطن���ي األول لكرة الق���دم، أكدت إصابة 
العبنا الدولي محمد ص���الح نجم ليفربول بفيروس 

كورونا«.
وأض���اف البيان الذي نش���ره االتحاد عبر حس���ابه 
الرس���مي بموقع »فيسبوك«، أن إصابة محمد صالح 

تأكدت »رغم أنه ال يعاني من أي أعراض«.
وأش���ار البي���ان إل���ى أن نتيجة باقي أعض���اء بعثة 

المنتخب الوطني المصري جاءت سلبية.
وتابع البيان: »خضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي 
بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العال 

مع ناديه اإلنجليزي ليفربول«.

إصابة محمد صالح نجم ليفربول بفيروس كورونا
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اسطنبول/ االستقالل: 
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إسماعيل 
هني���ة، والد األس���ير المناضل كمال أبو وعر )٤٦ عاما( الذي ارتقى في س���جون 

االحتالل نتيجة اإلهمال الطبي الذي مارسته إدارة سجون االحتالل بحقه. 
وقّدم رئيس الحركة التعزية لذوي الش���هيد األس���ير، مش���يًدا بنضاالته التي 
ش���هدتها ميادين الضفة المحتلة وعملياته البطولية ضد االحتالل في سبيل 
الدفاع عن األرض والحقوق الفلسطينية والمقدسات، عدا عن مقاومته غطرسة 
االحتالل وظلمه داخل األس���ر وسياسة اإلهمال الطبي التي اتخذها بحقه حتى 
نيله الش���هادة.  وأكد رئيس الحركة أن دماء الشهيد لن تذهب هدًرا، وستظل 
لعنة تطارد المحتلين، مشدًدا على تحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة 

األسرى، وقال إن قضيتهم ستظل أولوية لقيادة الحركة.

نابلس/ االستقالل: 
عبرت لجن���ة الطوارئ في محافظة نابلس ش���مال الضفة 
الغربي���ة المحتلة، ام���س الجمعة، عن قلقه���ا وتخوفها 
الش���ديد بسبب ارتفاع أعداد ونس���ب اإلصابات بفيروس 

كورونا في المحافظة.
وقال���ت اللجنة في بيان لها، إن المحافظة س���جلت خالل 
الس���اعات ال ٢٤ الماضية ارتفاًعا أكثر من األيام السابقة 

من بين المفحوصين.
وس���جلت نابلس يوم الخميس ١٥٢ إصابة من بين ٤٢٠ 
مفحوًصا، أي ما نس���بته ٣٦%، وهي نسبة أعلى من األيام 

السابقة.

وبينت أن ذلك يش���ير إلى الخطر المح���دق خالل الفترة 
القادم���ة إذا لم يك���ن هناك التزام من كاف���ة المواطنين 
بشروط الس���المة واإلجراءات الوقائية، وعدم التهاون مع 

المرض.
وعبرت عن قلقها من استمرار عدم تمّكن النظام الصحي 
من تقديم الخدمة لكاف���ة المرضى، مع ارتفاع المصابين 
بالفي���روس من الطواقم الصحية إل���ى ٥٥ إصابة من بين 

اإلصابات النشطة المسّجلة في المحافظة.
وأهابت بالمواطنين ممارس���ة دورهم في األس���رة ومكان 
العمل واألسواق وااللتزام بالتباعد وارتداء الكمامة، خاصة 

في هذه الفترة التي تشهد تغييًرا في حالة الطقس.

ليلي���ة متكررة ونصب كمائن ف���ي منازل مهجورة 
بهدف قمع المسيرة اال أن المواطنين يصرون على 

استمرارها حتى تحقيق أهدافها.
وف���ي نابلس، أصي���ب عش���رات المواطنين، أمس 
الجمع���ة، خ���الل قمع ق���وات االحتالل للمس���يرة 
األس���بوعية الرافضة لالس���تيطان ف���ي قرية بيت 
دجن شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا أن قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز 
والرصاص المعدني باتجاه المش���اركين بالمسيرة 
التي دعت إليها القوى والمؤسسات وهيئة مقاومة 
الجدار واالستيطان رفضا لمحاوالت المستوطنين 

إقامة بؤرة استيطانية على أراضي البلدة.
وشددت قوات االحتالل إجراءاتها على حاجز بيت 
فوريك، ومنعت الصحفيي���ن والمواطنين من غير 

سكان القرى المحيطة من المرور عبر الحاجز.

يذكر أن المستوطنين أعادوا لنصب خيام وحظائر 
لألغنام في المنطقة الشمالية الشرقية ببيت دجن 

وشقوا طريقا يصل إلى مستوطنة الحمرا باألغوار.
كما أصيب ثالثة ش���بان برص���اص االحتالل خالل 
مواجهات بمخيم قدورة وسط مدينة رام الله وسط 

الضفة الغربية المحتلة فجر أمس الجمعة.
واقتحمت قوات االحتالل المخيم وشرعت بمداهمة 
منازل، أعقبها اندالع مواجهات مع عشرات الشبان 
الذين رش���قوا قوات االحتالل بالحجارة والزجاجات 

الحارقة.
ودارت مواجه���ات عنيفة على أطراف المخيم وفي 
وس���ط مدينة رام الله، ما أدى إلصابة ثالثة ش���بان 
أحدهم���ا بالرص���اص الحي ف���ي اليد، ج���رى نقله 

للمستشفى لتلقي العالج.
وتش���هد عدة مناطق برام الل���ه اقتحامات يومية 

وأعمال تفتيش مركزة، عق���ب إعالن االحتالل عن 
مالحقته مجموعة تخطط لتنفيذ عمليات.

ومساء امس اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي ف���ي منطقة باب الزاوي���ة في مدينة 
الخلي���ل، والمدخ���ل الش���مالي لمدين���ة قلقيلية 

بالضفة الغربية المحتلة أمس الجمعة.
وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود 
االحتالل بمنطقة باب الزاوية وس���ط الخليل، حيث 
أمط���رت قوات االحتالل الش���بان بوابل من القنابل 
الغازي���ة والصوتية كما أطلقت الرصاص المعدني 

المغلف بالمطاط.
وعلى المدخل الش���مالي لمدينة قلقيلية، اندلعت 
مواجهاٍت بين شّبان وقوات االحتالل التي الحقت 
الشبان وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب منازل 

المواطنين.

رام الله/ االستقالل: 
ق����ال األمين الع����ام لحرك����ة المب����ادرة الوطنية 
اإلعالن  إن  البرغوث����ي،  الفلس����طينية، مصطفى 
عن زيارة وزير الخارجي����ة األمريكي مايك بومبيو 
إلى مستعمرة "بس����جوت" االستيطانية المقامة 
عل����ى أراضي مدينة البيرة، بأنها دليل على النية 
العدواني����ة إلدارة ترامب ومحاولتها اس����تخدام 
الفت����رة المتبقية له����ا بتصعيد الع����دوان ضد 

الشعب الفلسطيني.
ج����اءت تصريحات البرغوثي ردًا على ما أش����ارت 

إلي����ه موقع إعالمي����ة عبرية، بأن بومبيو س����يزور، 
األسبوع الحالي، مستوطنة "بسجوت".

وق����ال البرغوثي في تصريح ل����ه، إن هذه الزيارة 
تعتبر س����ابقة لوزير خارجية أي دولة في العالم، 
وتؤك����د أّن صفقة الق����رن لن تختف����ي باختفاء 

ترامب!
ودعا إلى مقاطعة بومبيو واالس����تمرار بمقاطعة 
إدارة ترام����ب، لتطاولها المس����تمر على الحقوق 

الفلسطينية
وطالب البرغوثي باتخ����اذ كل اإلجراءات الممكنة 

ش����عبيًا ورس����ميًا، لمنع هذه الزيارة واعتراضها، 
خاصة وأن مستوطنة بس����جوت مقامة في قلب 

رام الله والبيرة.
وفي س����ياق متصل، وصف األمين العام لحركة 
المب����ادرة الوطنية الفلس����طينية، االقتحام الذي 
شنته قوات االحتالل، فجر امس، الجمعة، لمدينة 
رام الل����ه، بأنه تأكيد أن االحتالل ال يقيم وزنًا ألي 
اتفاقيات، ويعتبر جميع األراضي الفلس����طيني 
تحت االحتالل، داعيًا لمواجهة هذه االقتحامات 

بتصعيد المقاومة الشعبية والمقاطعة.

البرغوثي: زيارة بومبيو تؤكد أن صفقة القرن لن تختفي باختفاء ترامب!

رام الله / االستقالل: 
سرق مس���توطنون، امس الجمعة، قطيعا من األغنام في بلدة الطيبة شرق رام 

الله.
وأف���ادت هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان، ب���أن مجموعة من 
المس���توطنين قام���ت بس���رقة 20 رأس غنم تع���ود ملكيتها  
للمواط���ن فرح إبراهي���م كعابنة، وذلك على األطراف الش���رقية 

للبلدة.

مستوطنون يسرقون قطيعًا 
من األغنام في بلدة الطيبة

»هنية« يعزي والد 
األسير الشهيد »أبو وعر«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل����ن رئيس حكومة االحت����الل اإلس����رائيلي بنيامين 
نتنياه����و، امس الجمع����ة، عن تعاقد مع ش����ركة فايزر 
لش����راء 8 ماليين جرعة من التطعيم����ات ضد فيروس 

كورونا المستجد.
وق���ال نتنياهو، عبر حس���ابه في تويتر: "وقعن���ا على اتفاق مع 
ش���ركة فايزر القتناء 8 ماليين جرعة م���ن تطعيمات كورونا ل�4 

ماليين مواطن".
وأشار لوجود اتفاقات مع شركات أخرى القتناء ماليين الجرعات 

األخرى المضادة لفيروس كورونا.
وذكر نتنياهو أن "إس���رائيل" س���تكون من األوائ���ل في العالم 

الذين س���يخرجون بنجاح من أزمة كورونا إن "واصلنا العمل معا 
في نفس الحذر والمسؤولية ووحدة الصف".

ولف���ت إلى أن "كمية ملموس���ة" م���ن لقاحات كورونا س���تصل 
"إسرائيل" خالل الربع األول من عام 2021.

وأضاف "ونحن نأمل أن اللقاحات األولى س���تصل "إس���رائيل" 
خالل شهر يناير".

وكانت ش���ركتا "فايزر" و"بيونتيك" األمريكيتان أعلنتا عن لقاح 
ضد "كوفيد19-" )كورونا( بنسبة فعالية تصل إلى 90%.

وقالت الش���ركتان إن النتائج أثبتت ذل���ك "بعد التحليل األولي 
لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي األخيرة قبل 

تقديم طلب ترخيصه".

طوارئ نابلس: ارتفاع أعداد المصابين في 
المحافظة بكورونا يعكس خطًرا حقيقًيا

نتنياهو: تعاقدنا على شراء 8 
ماليين جرعة من لقاح »فايزر«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نش���رت صحيف���ة »جيروزاليم بوس���ت« مقال رأي 
كتبه، ياكوف كاتز رئي���س تحرير الصحيفة قال 
فيه، إن أي ضربة إس���رائيلية ض���د إيران معقدة 
للغاية وُينظر إليها دائًما في الجيش اإلسرائيلي 

على أنها المالذ األخير.
وتابع كاتز بأنه في ع���ام 2008م، بعد االنتخابات 
التي أوصلت باراك أوباما إلى الس���لطة، كان هناك 
في »إس���رائيل« بعض المس���ؤولين الذين كانوا 
واثقين من أن الرئيس جورج دبليو بوش لن يترك 
منصبه مع بقاء المنشآت النووية اإليرانية قائمة، 
لقد كان���وا مخطئين ال ت���زال المنش���آت النووية 
اإليرانية قائمة بل نمت من حيث النوعية والكمية.

وأشار إلى أنه من المهم أن نضع في االعتبار وسط 
هذه التكهنات أنه في األسابيع القليلة الماضية 
في منصبه، قد يأمر دونالد ترامب بعمل عس���كري 
أمريك���ي ضد إي���ران أو يمنح »إس���رائيل« الضوء 

األخض���ر مع مس���اعدتها لتفعل ذلك م���ن تلقاء 
نفسها.

وبحسب الكاتب، فإن هذ التكهنات لديها عدد من 
المحفزات، األول هو إقالة مارك إس���بر من منصب 
وزير الدفاع األس���بوع الماضي واستبداله بمسئول 
في البنتاغ���ون، أثارت بعض وس���ائل اإلعالم في 
الواليات المتحدة احتم���ال أن يكون ترامب يريد 
إخراج إس���بر من الطريق، حتى يتمكن من تنفيذ 

تحركات عسكرية مثيرة للجدل بسهولة أكبر.
باإلضافة إلى ذلك، ال شك أن هناك تنسيًقا كبيًرا 
يجري بالفعل بش���أن إي���ران، كان إلي���وت أبرامز 
المبعوث األميركي الخاص إليران، في »إسرائيل« 
هذا األس���بوع إلجراء محادثات م���ع رئيس الوزراء 
بنيامي���ن نتنياهو، وس���يتواجد وزي���ر الخارجية 
مايك بومبيو األس���بوع المقبل لمدة ثالثة أيام في 
»إس���رائيل«، ومساء الخميس، رئيس أركان جيش 
االحتالل أفيف كوخاف���ي أجرى مكالمة فيديو مع 

نظيره األمريكي، رئيس هيئة األركان المش���تركة 
األمريكية الجنرال مارك ميلي.

ثم كانت هناك مقابلة مع مستشار األمن القومي 
 Fox السابق للرئيس ترامب إتش آر ماكماستر، مع
News يوم األربعاء حذر فيها من أن »إس���رائيل« 
ق���د تتحرك ضد إيران قبل تول���ي بايدن خوًفا من 
سياسات الرئيس المنتخب جو بايدن تجاه إيران 

في نهاية والية ترامب.
اإلس���رائيليين  للمراقبي���ن  بالنس���بة  وأش���ار، 
المخضرمي���ن، يبدو أن ما يح���دث وكأنه إعادة لما 
حدث في عام 2008 وكذلك في عام 2012 عندما 
كانت »إس���رائيل« على وش���ك ش���ن هجوم ضد 
إي���ران، بينما أكد عدد من الوزراء في وقت الحق أن 
نتنياهو كان يريد في الواقع ش���ن هجوم في عام 
2012، لكنه فش���ل في نهاية المطاف في حشد 
الدعم في مجلس الوزراء والجيش اإلسرائيلي ولم 

يكن أمامه خيار سوى التراجع.

وأوض����ح كاتز ال توجد اآلن أيًضا مؤش����رات على 
وجود نش����اط في الجيش اإلسرائيلي من شأنه 
أن يش����ير إلى حرب محتملة مثل تعزيز القوات 
في الشمال أو تحضير الجبهة الداخلية للهجوم 
الصاروخي الذي س����يتبع ذل����ك على األرجح، من 
ناحي����ة أخرى، ال ينبغي بالضرورة أن نتوقع رؤية 
تحركات من ش����أنها أن تؤدي إلى اضطراب في 
التخطيط. في عام 2007، قبل قصف إس����رائيل 
للمفاعل النووي الس����وري، لم يعرف أحد تقريًبا 
عن ذلك داخل الجيش اإلس����رائيلي، ناهيك عن 

جميع أنحاء البالد.
ونب���ه، عندما يتعل���ق األم���ر بالش���عور باإللحاح 
والض���رورة، مع األخ���ذ باالعتبار أن تقري���ر الوكالة 
الدولي���ة للطاقة الذرية هذا األس���بوع حول تنامي 
مخزون إي���ران م���ن اليورانيوم مثي���ر للقلق، فإن 
إي���ران لم تصل بعد إلى المرحلة التي تصنع فيها 
قنبل���ة ألنها لم تقم بعد بتخصيب اليورانيوم إلى 

مستويات عس���كرية إذا حدث ذلك، فمن المؤكد 
أن الس���اعة س���تبدأ بالتأرجح نحو تفجير محتمل 
ولكن ف���ي غياب مثل ه���ذا التخصيب - أو بعض 
المعلومات االس���تخباراتية السرية األخرى التي ال 
يعرفها الجمهور - ال يبدو أن هناك س���بًبا مباشًرا 

للهجوم في الوقت الحالي.
كم���ا يج���ب أن نض���ع ف���ي االعتب���ار أن الضربة 
اإلسرائيلية ضد إيران معقدة للغاية وُينظر إليها 
دائًم���ا في الجيش اإلس���رائيلي عل���ى أنها المالذ 
األخي���ر، التهديد لم يصل بعد إل���ى النقطة التي 

تستدعي توجيه ضربة عسكرية.
وأض���اف نتنياهو اآلن لديه مش���كلة في التوجه 
إل���ى حملة انتخابية جديدة لق���د أضعفته إدارته 
ألزمة فيروس كورونا وتراجعت شعبيته، لذلك من 
المحتمل أال تساعده حرب مع آالف الصواريخ التي 
تمطر في جميع أنحاء »إس���رائيل« في تحس���ين 

وضعه.

هــل تخطــط »إسرائيــل« والواليــات المتحــدة لمهاجمــة إيــران؟

�إ�صابات بقمع ..
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واشنطن/ االستقالل: 
كشفت دراسة عن مش���كلة خطيرة جدا يعاني منها المتعافون من مرض »كوفيد 19« 
بعد تعافيهم من عدوى فيروس كورونا المستجد. وقام العلماء بتحليل السجالت الطبية 
لحوالي 69 مليون مريض في أمريكا من 20 يناير / كانون الثاني حتى 1 أغسطس / آب، 

وشملت الدراسة 62 ألف شخص تأكد إصابتهم بفيروس كورونا.
وبحسب البحث المنشور في مجلة »The Lancet Psychiatry« األمريكية، فقد اكتشف 
الباحثون من جامعة »أكس���فورد« ومركز »أكسفورد« لألبحاث الطبية الحيوية في تحليل 
نتائج األبحاث أن حوالي 18% فقط من الناجين من مرض »كوفيد 19« )فيروس كورونا( 
قد ظهرت عليهم أعراض أمراض نفسية خالل مدة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ الشفاء.
واشارت صحيفة »ناشيونال إنتريست« الى أن هذا الرقم يقارب ضعف األرقام المسجلة 

عند اإلصابة بباقي األمراض الخطيرة كالسارس وغيرها من األمراض.
وبينت الدراسة أن المتعافين من فيروس كورونا ظهرت لديهم مشاكل عقلية ونفسية 
مختلفة المستويات، تبدأ من األرق واالكتئاب والقلق وهي األكثر شيوعا وتصل إلى حد 

األمراض النفسية الخطيرة مثل الخرف وحالة ضعف الدماغ.
باإلضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أن األشخاص الذين كان لديهم إصابات نفسية 
س���ابقة، ظهرت عليهم اعراض خطيرة جدا ومتقدمة من المرض النفس���ي وكانوا أكثر 

عرضة لإلصابة بالفيروس بنسبة 65% من أقرانهم األصحاء.

دراسة: واحد من كل 5 متعافين من 
»كوفيد 19« يصاب بمرض عقلي

النحات نعيم اخلطيب )58 عاما( من دورا جنوب اخلليل ي�ستوحي من الواقع الفل�سطيني اليومي لوحات فنية

القاهرة/ االستقالل: 
ش����هدت مصر واقعة مريبة وغريب����ة من نوعها، حيث 
تداولتها وسائل اإلعالم ومحطات التلفزيون، عن اختفاء 

أجنة توأم في رحم سيدة حامل بالشهر السادس.
وروى والد الس���يدة عبد الناصر محمد إبراهيم، من 
محافظة األقص���ر الواقعى قائ���ال إن ابنته وتدعى 
والء، كانت حامال في توأم بالشهر السادس، وفجأة 
اختفى ه���ذا الحمل، "كانت حامال ف���ي توأم، نامت 
وصحي���ت ملقتهمش"، موضحا أن���ه ال يعتبر ذلك 
س���حرا أو كابوسا، لكنه قضاء وقدر من الله، حيث إن 
التحاليل أثبتت بالفعل أنها كانت حامال في الشهر 

السادس.
وأضاف إبراهي���م، خالل مداخلة هاتفية في برنامج 
"التاسعة"، مع اإلعالمي وائل اإلبراشي، على شاشة 
التلفزيون المص���ري: "بنتي حملت مرتين قبل كده 
وسقطت، أنا مش بقول فيه سحر وال أي حاجة، إحنا 

مؤمنين بقضاء الله وقدره، هي كانت ماش���ية على 
ع���الج معين، والدكتور اللي كانت متابعة معاه كان 

هيولدها الشهر الجاي".
وتابع: "هي ش���افت كابوس امبارح أثن���اء النوم أن 
األجن���ة اختفت، وبالفعل اختف���وا، بس الحمل كان 
موجودا، دي واخده ميعاد مع الدكتور عشان يولدها 
قري���ب، بطنها كانت كبيرة رجعت زي األول خالص، 
مفيش آثار أنها س���قطت، وبرض���وا مش بقول فيه 

سحر، الله أعلى وأعلم".
وقال رئيس قس���م النس���اء والتوليد بمستش���فى 
أرمن���ت محم���د عز الدي���ن ش���رح إن الحالة وصلت 
للمستشفى الس���اعة 4 صباحا وتشتكي من نزول 
مياه ودم م���ن الرحم واس���تقبلها الطبيب المقيم 
بقسم النساء والتوليد بالمستشفى وقام بالكشف 
عليها مستخدما اآلش���عة التلفزيونية ولم يجد أي 

أثر للحمل.

وأضاف: "قالت له ازاي ده أنا حامل في 6 شهور في 
توأم، والطبيب اندهش وبعت لي أتاكد معاه وفعال 
اآلشعة مكنش فيها أي حمل وبعتناها تاني لقسم 
اآلشعة وتأكدنا أن مفيش أثر لألجنة وال أثر للحمل".

تاب���ع: "الموضوع ش���ديد الغرابة والواح���د أول مرة 
يس���مع حاجة زي ك���ده" وذكر الرواي���ة التي قالها 
والدها بأنها حلمت بكابوس بأن امرأة تريد أن تزهق 
حملها واس���تيقظت فوجدت مياه ودم حولها على 
السرير وذهبت للمستشفى لالطمئنان على الجنين.

وأش���ار أن الس���يدة أحضرت روش���تات من منزلها 
وصورة لها وهي حامل ورفضت نشرها في اإلعالم، 
مؤك���ًدا أنها كانت تتابع مع طبيب في عيادة خاصة 

ولديها روشتات لمتابعة الحمل.
ولفت إلى أن اآلشعة كش���فت أن حجم الرحم كبير 
بشكل أكبر من العادي مما يدل على أنه كان هناك 

حمل، مؤكدا عدم وجود أغشية الحمل.

مصر.. اختفاء أجنة توأم في رحم سيدة حامل بالشهر السادس

كاراكاس/ االستقالل: 
حطمت طائرة تحمل ش���حنة مخدرات قيمتها 14 مليون دوالر بعد إطالق النار 
عليها من قبل الش���رطة ف���ي فنزويال. وكانت الطائرة متجه���ة من فنزويال إلى 
المكسيك دون تصريح، وبعد رصدها من الرادارات وإطالق النار عليها، سقطت 
في حقل زراعي. ونجا قائد الطائرة وش���خصان معه، ومن ثم تبادلوا إطالق النار 
مع قوات الش���رطة وُقت���ل أحدهم، وُقبض على اآلخرين. وعثرت الش���رطة على 
1028 طرًدا من الكوكايين وهواتف تعمل بالقمر الصناعي وأخرى خلوية ونظام 

تحديد المواقع العالمي. 
وكان الجيش المكسيكي قد رصد 3 طائرات دخلت المجال الجوي أخيرًا بشكل 

غير قانوني، تضمنت إحداها شحنة مخدرات ب� 72 مليون دوالر.

تحطم طائرة تحمل شحنة 
مخدرات كبيرة ومالكها 

يقاومون الشرطة بعد نجاتهم

واشنطن/ االستقالل: 
باع���ت ش���ركة "فايزر" بالفع���ل 82 في 
المائ���ة من مخزونها م���ن لقاح فيروس 
كورونا المس���تجد لعدد من أغنى دول 
العالم، بحس���ب تحليل حديث، مما أثار 
مخاوف من أن الناس في الدول الفقيرة 
لن يتمكنوا من الوص���ول إلى الجرعات 

المنقذة للحياة.
تنوي شركة األدوية العمالقة وشريكتها 
األلمانية "بيو إن تيك" تصنيع ما مجموعه 
1.3 ملي����ار جرعة خالل ع����ام 2021، ومع 
ذلك تم ش����راء الغالبي����ة العظمى منها 
مس����بقا من قب����ل دول أمث����ال المملكة 
المتح����دة واليابان والوالي����ات المتحدة، 

إضافة إلى االتحاد األوروبي.
هذه البلدان، التي اشترت مئات الماليين 
من الجرعات فيما بينها  ال تمثل سوى 
14 في المائة من سكان العالم، حسبما 

أفادت صحيفة"اإلندبندنت".
ت���م إج���راء التحليل من قب���ل "العدالة 
العالمية اآلن"، وهي مجموعة ناش���طة 

في مجاالت الصحة والعدالة االجتماعية 
مقرها المملكة المتحدة، وحذرت من أن 
االفتقار إلى الوص���ول العادل إلى لقاح 
"فايزر" - إلى جانب العديد من اللقاحات 
المرش���حة األخرى قيد التطوير - يهدد 

حياة اآلالف في جميع أنحاء العالم.
ظهر بحث منفصل أجرته مؤسسة "بيل 
آند مليندا غيت���س" أن التوزيع العادل 
للقاح���ات "كوفيد- 19" على مس���توى 
الوفيات  م���ن  العال���م س���يمنع %61 
الالحق���ة، مقارنة ب���� 33% من الوفيات 
س���يتم تجنبها إذا تم تقاسم الجرعات 

بين الدول الغنية أوال.
أش���اد العلماء باالختراق العلمي الكبير 
في مكافحة الجائحة بعد إعالن شركتي 
"فايزر" و"بيو إن تيك"، هذا األسبوع، أن 
لقاحهما يبدو فعاال بنس���بة 90% في 
الوقاي���ة من مرض "كوفي���د- 19" الذي 

يسببه فيروس كورونا المستجد.
وتقول هايدي تش���او، كبي���رة مديري 
السياس���ات ف���ي مجموع���ة "العدال���ة 

العالمية"ك���ن م���ع اندف���اع الحكومات 
اآلن للحصول على الجرعات لس���كانها، 
هن���اك مخ���اوف متزايدة م���ن أن أفقر 
دول العالم س���تضطر إل���ى العودة إلى 
للحصول  انتظ���ارا  الخلفية  الصف���وف 
على حصتها. وتضيف"  أن االعالن عن 
اللقاح كان "خبرا جيدا لجزء صغير فقط 

من البشرية".
وتابعت: نحن بحاجة إلى كس���ر احتكار 
ه���ذا اللق���اح حتى يتمك���ن المزيد من 
المصنعين من إنتاجه. يمكن أن يكون 
ذلك من خالل مش���اركة فايزر للقاح مع 
منظم���ة الصحة العالمي���ة بحيث تتم 
مشاركة المعرفة التقنية وحقوق براءات 
االختراع لتمكين أكب���ر عدد ممكن من 

الشركات من إنتاجه بأسرع ما يمكن.
وختمت: "إذا لم يفعلوا ذلك، فإن منظمة 
التج���ارة العالمية بحاج���ة إلى التحرك 
لتعلي���ق ب���راءات االخت���راع على جميع 
لقاح���ات )كوفي���د- 19( كم���ا اقترحت 

جنوب إفريقيا والهند".

موسكوم االستقالل: 
بيعت ماسة أرجوانية-زهرية توصف بأنها نادرة للغاية في مزاد في سويسرا مقابل 26.6 مليون 

دوالر.
ويطلق على الماسة الروس���ية اسم "ذا سبريت أوف ذا روز"، ويبلغ وزنها 14.8 قيراطا، وهي تعد 
األكبر من نوعها التي تباع في مزاد، حيث أن 99% من جميع الماسات الوردية أقل من 10 قيراط.
وس���اعد حجمها، إلى جانب لونها وبنيته���ا الداخلية الخالية من العيوب، على جذب األس���عار 

المرتفعة في دار سوذبيز في جنيف. ولم يعلن اسم مقدم العرض الفائز.
وكانت الماس���ة من بين ثالثة أحجار في مجموعة لش���ركة التعدين الروس���ية "ألروزا" - سميت 

جميعها على اسم عروض باليه روسية شهيرة.
وقطعت "ذا سبريت أوف ذا روز" من الماس الخام المكتشف في روسيا في عام 2017.

ويحتفظ "سي تي إف بينك ستار" بالسعر القياسي الحالي لماسة زهرية، فقد بيع الحجر البالغ 
وزنه 59 قيراطا في مزاد علني مقابل 71 مليون دوالر في دار سوذبي للمزادات في أبريل/ نيسان 

.2017
مايو/ أيار 2016: س���جلت ماس���ة كبيرة ُتعرف باس���م "أوبنهايمر بلو" رقما قياسيا حيث وصل 

سعرها إلى 50.6 مليون دوالر. 
وبيع الحجر الكريم الذي يبلغ وزنه 14.62 قيراطا في دار كريستيز للمزادات في جنيف. وبقيت 

هوية المشتري غير معروفة.
نوفمبر/ تش����رين الثاني 2015: لفتت "بلو مون"، وهي ماسة زرقاء يبلغ وزنها 12.03 قيراطا، 
انتباه رج����ل األعمال في هونغ كونغ جوزيف الو الذي دفع مبلغا قياس����يا قدره 48.4 مليون 
دوالر مقابلها. واشتراها البنته البالغة من العمر سبع سنوات، وأطلق عليها اسم "القمر األزرق 

لجوزفين" نسبة إليها.

بيع ماسة روسية نادرة 
مقابل 26.6 مليون دوالر

تقرير صادم: دول غنية اشترت بالفعل معظم 
مخزون »فايزر« من لقاح كورونا قبل إنتاجه


