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نابلس / االستقالل:
نصب مستوطنون، امس الجمعة، خيمة 
ووضعوا خزانات مياه فوق أراضي قرية 

جالود جنوب محافظة نابلس.
وق���ال مس���ؤول ملف االس���تيطان في 
إن  دغل���س  غس���ان  الضف���ة  ش���مال 
مس���توطنين نصب���وا خيم���ة ووضعوا 

خزانات مياه وس���ياجا ح���ول المنطقة 
الواقعة فوق جبل النجمة جنوب أراضي 

جالود.
وأضاف أن هذه المنطق���ة تبعد مئات 
األمتار عن مدرس���ة البل���دة، موضحا أن 
هذا مؤشر على نية المستوطنين إقامة 

بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

مستوطنون ينصبون خيمة 
وخزانات مياه فوق أراضي جالود

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اصي���ب عدد من المواطنين، أم���س الجمعة، خالل 
مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
وقمع المسيرات االسبوعية التي تخرج في مناطق 

متفرق���ة بالضف���ة الغربية المحتل���ة. فقد أصيب 
مواط���ن بقنبلة غاز في كتفه، وآخ���رون باالختناق، 
واعتق���ل مس���عف، خالل قم���ع ق���وات االحتالل 
"اإلسرائيلي" والمستوطنين، مسيرًة منددة بإقامة 

بؤرة اس���تيطانية جديدة ف���ي منطقة راس التين 
بقرية كفر مالك ش���رق رام الل���ه. وأفادت مصادر 

محلي���ة أن مواجه���ات اندلعت بين 
الش���بان وجنود االحتالل في منطقة 

تجرف أراضي زراعية جنوب نابلس

اإ�ضابات خالل قمع االحتالل م�ضريات منددة باال�ضتيطان بال�ضفة

غزة/ االستقالل: 
طالب عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
الش����يخ نافذ عزام، المواطنين في قطاع غزة، االلتزام الكامل باإلجراءات 

8 وفيات و1472 إصابة بكورونا 
في فلسطين خالل 24 ساعة

الشيخ عزام يطالب الغزيين بالتزام 
إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

الشيخ عدنان يطالب السلطة باإلفراج عن الناشط نزار بنات

الخليل/ االستقالل: 
اعتقلت االجهزة االمنية في الضفة المحتلة  ثالثة 
مواطني���ن على خلفي���ة حرية ال���رأي والتعبير في 

الخليل، أحدهم الناش���ط نزار بنات. وقالت مصادر 
حقوقي���ة: إن أجهزة الس���لطة اعتقل���ت فجر أمس 
الجمعة، الناشط نزار بنات بعد مداهمة منزله.  ووفق 

المصادر؛ جاء االعتقال بعد انتقاد الذع وجهه بنات 
للس���لطة وعضو مركزية فتح حسين 
غزة/ االستقالل: الش���يخ، على خلفية العودة للعالقة 

قالت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( إن حديث قيادة حركة فتح عن 
اهتمامها بمسار المصالحة يتعارض تماًما مع سلوك هذه 
القيادة السياسي المخالف لإلجماع الوطني.وأكد المتحدث 

»قاسم«: حديث فتح عن المصالحة يتعارض األجهزة األمنية بالخليل تعتقل 3 مواطنين أحدهم الناشط نزار بنات
مع سلوكها المخالف لإلجماع الوطني

رام الله -غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس الجمعة تس���جيل 8 وفيات و1472 إصابة 
جديدة بفي���روس »كورونا« الوبائ���ي بعد فحص 7256 عينة، وتس���جيل 410 
ح���االت تعاٍف جديدة خالل ال�24 س���اعة الماضية في القدس والضفة الغربية 

غزة/ االستقالل: 
أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خالل اجتماعه برؤساء 

النياب����ة العامة ف����ي المحافظات، على ض����رورة اتخاذ كافة 
االجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وضبط 

النائب العام يؤكد على ضرورة تكاتف 
الجهود للحد من انتشار كورونا

رام الله/ االستقالل: 
وصف األمي���ن العام التحاد المعلمين الفلس���طينيين س���ائد ارزيقات، امس 

الجمعة، ق���رار الحكومة ص���رف مس���تحقات الموظفين بنظام 
التقسيط بالجريمة والممنوع، مطالًبا بصرفها دفعة واحدة. وقال 

اتحاد المعلمين يصف قرار تقسيط 
مستحقات الموظفين بـ »الجريمة«

اآلالف يؤدون صالة الجمعة 
باألقصى رغم تضييق االحتالل

السودان تصّوت لصالح مقترح 
»إسرائيلي« باألمم المتحدة

واشنطن/ االستقالل: 
صّوت السودان مساء األربعاء، لصالح مقترح إسرائيلي، في الجمعية العامة 

لألمم المتحدة، بعد أس���ابيع على إع���الن التطبيع مع الكيان 
اإلس���رائيلي.  ومر هذا المقترح الذي ُيعنى بمجال االبتكار، 

 القدس المحتلة/االستقالل:
انتهت ما تس���مى ب�"لجنة االعتراض���ات" في اإلدارة المدنية التابعة لس���لطة 
االحتالل اإلس���رائيلي من تلقي االعتراضات فيما يتعّلق بمش���روع بناء مصعد 

االحتالل يستعد لتنفيذ مشروع 
تهويدي قرب الحرم اإلبراهيمي
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ق��ت �الحتالل تقمع م�شرية منددة باإقامة ب�ؤرة ��شتيطانية جديدة  بقرية كفر مالك �شرق ر�م �هلل �أم�س
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غزة/ االستقالل: 
طالب عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
الش����يخ نافذ عزام، المواطنين في قطاع غزة، االلتزام الكامل باإلجراءات 
االحترازي����ة واالحتياطات التي تبعد خطر فيروس كورونا القاتل، وذلك 
في ظل الزيادة الكبيرة بأعداد المصابين بالفيروس. ودعا الش����يخ عزام، 
الجميع أن يتعاونوا مع الجهات الرس����مية الُمختصة لحماية مجتمعنا 
وشعبنا، امتثااًل لقول الله تعالى: "وتعاونوا على الِبر والتقوى وال تعاونوا 

على اإلثم والعدوان".
وقال: "إن هذا األمر يدخُل في إطار المسؤوليِة الشرعية، واألخالقية، واالجتماعية، 
والوطنية، ونحن على يقيٍن بأن رحمَة الله واسعة، عندما نقوم بواجباتنا، وُنحافظ 

على سالمة أنفسنا، وعائالتنا، وشعبنا.. والله خير حافًظا".

رام الله -غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس 
الجمعة تس���جيل 8 وفي���ات و1472 
إصاب���ة جدي���دة بفي���روس "كورونا" 
الوبائ���ي بع���د فح���ص 7256 عينة، 
وتسجيل 410 حاالت تعاٍف جديدة 
خالل ال�24 ساعة الماضية في القدس 
والضفة الغربي���ة المحتلتين وقطاع 

غزة.
وبّين���ت الكيلة، في التقري���ر اليومي 
لفي���روس كورونا في  الوبائية  للحالة 
فلسطين، أّنه تم تسجل 6 حاالت وفاة 
في الضفة الغربية )مواطنان 62 عامًا 
م���ن محافظة بيت لح���م، مواطنان 76 
عامًا من محافظة نابلس، مواطنان 73 
و81 عامًا من محافظة الخليل(، إضافة 

إلى مواطنين اثنين من قطاع غزة.
وفيم���ا يخص ح���االت التعافي، فقد 
س���جلت 205 ح���االت ف���ي الضف���ة 
الغربية )الخليل 49، جنين 26، نابلس 
28، طولكرم 25، سلفيت 4، قلقيلية 
16، أريح���ا واألغوار 16، بيت لحم 35، 

طوباس 6(، قطاع غزة 205.

وأضافت أن اإلصابات الجديدة توزعت 
حسب التالي: محافظة الخليل )111(، 
محافظة نابلس )200(، محافظة بيت 
لحم )108(، محافظ���ة قلقيلية )18(، 
محافظ���ة رام الله والبيرة )36(، جنين 
)110(، أريحا واألغوار )11(، س���لفيت 
)15(، طولك���رم )47(، طوب���اس )44(، 

قط���اع غ���زة )754(، ضواحي القدس 
.)18(

ولفت���ت وزيرة الصحة إل���ى وجود 45 
مريض���ًا في غرف العناي���ة المكثفة، 
بينه���م 10 مرض���ى عل���ى أجه���زة 

التنفس االصطناعي.
وأش���ارت إلى أنه بإم���كان المواطنين 

الذين أجروا فحص "كورونا" االستعالم 
عن نتيجة فحوصاتهم من خالل زيارة 
https://result. اإللكترون���ي الموقع 

moh.ps، وإدخ���ال رق���م الهوية، ثم 
الضغط عل���ى مربع )بح���ث(، بعدها 
س���تظهر نتيجة الفحص بعد 24-8 

ساعة من إجراء الفحص.

 410  حاالت تعاٍف جديدة

8  وفيات و1472 إصابة بكورونا في فلسطين خالل 24 ساعة
الشيخ عزام يطالب الغزيين بالتزام 
إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

رام الله/ االستقالل: 
قال���ت وزارة الخارجية والمغتربين إنه لم تس���جل أية حال���ة وفاة في صفوف 

جالياتنا ليستقر العدد عند 304 حاالت وفاة.
وأوضح���ت في بيانها اليومي حول في���روس كورونا أن عدد اإلصابات ارتفع إلى 
7109 إصاب���ة في صفوف جالياتتنا بعد تس���جيل 26 في أميركا و3 في تركيا 

وواحدة في باكستان.
وأف���اد فريق العمل المخت���ص بمتابعة أوضاع الجالية ف���ي الواليات المتحدة 
األميركية بتس���جيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل من ميتشيغن 
وواشنطن وفيالدلفيا واوهايو ونيوجيرس���ي، ليرتفع عدد اإلصابات إلى 4436 
إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي، ليبقى عدد حاالت 

الوفاة 88 حالة.
وأفادت س����فارة دولة فلس����طين والقنصلية العامة لدى تركيا، بتسجيل 3 
إصابات جديدة بفي����روس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد اإلصابات 

إلى 37 إصابة.
كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى باكستان بتسجيل إصابة جديدة بفيروس 

كورونا في صفوف الطلبة، ليرتفع عدد اإلصابات إلى 3.

»الخارجية«: 304 وفيات و7109 إصابة 
بجالياتنا منذ بدء انتشار كورونا

جنين/ االستقالل: 
طالب القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الشيخ 
خضر عدنان، السلطة الفلسطينية، باإلفراج الفوري 
عن الناش���ط نزار بنات، مؤك���دا أن الكرامة والحرية 

تتنافى وسياسة تكميم األفواه ومالحقة النشطاء.
وتس���اءل الش���يخ عدنان في تصريح صحفي أمس 
الجمع���ة: من يفخ���ر بانتصاره الدبلوماس���ي على 

االحتالل لماذا يخشى الكلمة؟".
وحيا عدنان الصحفية بإذاعة راية أس���يل سليمان 
على كلماته���ا الحرة الرافضة للتنس���يق والعالقة 
باالنتص���ار، مثمنا  الس���قوط  بالمحت���ل ووص���ف 
موق���ف كل الصحفيين المنحازي���ن للهم الوطني 
الفلسطيني ومن ال يمنعهم قوتهم عن كلمة الحق 

والتعبير عن حال األغلبية الفلسطينية.

وأعادت األجه����زة األمنية، الليل����ة قبل الماضية، 
اعتقال الناش����ط ن����زار بنات من منزل����ه في دورا 

بالخليل.
وبحسب مجموعة محامون من أجل العدالة فإن هذا 
االعتقال يأتي بعد ساعات من نشر فيديو للناشط 
بنات عل���ى صفحتة على الفيس ب���وك، انتقد فيه 

إعادة مسار العالقة بين السلطة واالحتالل.

الشيخ عدنان يطالب السلطة باإلفراج عن الناشط نزار بنات

الخليل/ االستقالل: 
اعتقلت االجهزة االمنية في الضفة المحتلة  ثالثة مواطنين على 
خلفية حرية الرأي والتعبير في الخليل، أحدهم الناشط نزار بنات. 
وقالت مص���ادر حقوقية: إن أجهزة الس���لطة اعتقلت فجر أمس 

الجمعة، الناشط نزار بنات بعد مداهمة منزله.
 ووفق المصادر؛ جاء االعتقال بعد انتقاد الذع وجهه بنات للسلطة 
وعضو مركزية فتح حسين الش���يخ، على خلفية العودة للعالقة 

العلنية مع االحتالل واستئناف التنسيق األمني.
 وه���ذه ليس���ت المرة األول���ى التي يتع���رض فيها ن���زار بنات 
لالعتق���ال أو المالحقة من أجهزة الس���لطة عل���ى خلفية مواقفه 
وآرائه السياس���ية. إلى ذلك، اعتقلت االجهزة االمنية في الخليل 
الش���قيقين موسى وجاس���ر زين من يطا.  وأكدت مصادر محلية 
أن قوة من األمن الوقائي داهمت منزل الشقيقين، واعتقلتهما، 

والحقا أعلنت عن تمديد اعتقالهما 10 أيام. 
وتأتي االعتقاالت بعد س���اعات على إعالن السلطة الفلسطينية 
عودتها لمسار التنسيق األمني مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي.

وفي الس���ياق، أدانت الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين، امس 
الجمعة، إقدام األجهزة األمنية الفلس���طينية في الضفة الغربية 
المحتلة على اعتقال الناش���ط الحر نزار بن���ات من منزله في دورا 

بالخليل، داعيًة إلطالق س���راحه فوًرا والتوّقف عن هذه السياسة 
القمعّية. ودعت الجبهة في بيان وصل "االس���تقالل" نسخة عنه 
قيادة الس���لطة وأجهزتها األمنية إلى وقف هذه السياسة غير 
المجدية والتي تنتهك باس���تمرار القوانين الفلس���طينّية التي 
تؤّكد على حرية الرأي والتعبير، ُمؤكدًة أّن استمرار هذه السياسة 

سترتد وستهدم المعبد على صانعيها.
وشددت الجبهة أّنه بداًل من أن تشغل السلطة وأجهزتها األمنية 
نفس���ها في مالحقة ومطاردة واعتقال األصوات الحرة التي ُتعّبر 
عن موقف اإلجماع الوطني المناهض والرافض لنهج الس���لطة، 
عليها أن تقلع تماًما عن هذا النهج السياسي المدّمر والذي ألحق 
ضرًرا بالًغا بالقضية الفلسطينية والعالقات الوطنية، وَشكّل ربًحا 
صافًي���ا للعدو الصهيوني ومخططاته التصفوية االس���تيطانية 

التهويدية على األرض.
رت الجبهة الس���لطة من مغبة استمرار ممارساتها القمعية  وحذَّ
واعتقاالتها بحق الناش���طين والمعارضين لسياساتها، ُمؤّكدًة 
أّن التص���دي لهذه الممارس���ات القمعّية كما النهج السياس���ي 
التفريطي والذي عَبرت السلطة عنه بالعودة للعالقات مع االحتالل 
والتنسيق األمني هو مسئولية وطنّية وشعبّية عاجلة لوضع حد 

لهذا االنحدار الخطير.

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة المقاومة اإلس����المية )حماس( إن حديث 
قيادة حركة فت����ح عن اهتمامها بمس����ار المصالحة 
يتعارض تماًما مع س����لوك هذه القيادة السياس����ي 

المخالف لإلجماع الوطني.
وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تغريدة 
عبر تويتر، أن هذا التعارض تجسد أخيًرا بقرار السلطة 
العودة للعم����ل باالتفاقات مع االحتالل والتنس����يق 

األمني مع جيشه.
قال قاسم "على السلطة العودة لمربع اإلجماع الوطني 

والتراجع عن عودتها للتنسيق األمني".
والثالثاء الماضي أعل����ن عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح وزير الش����ؤون المدنية حس����ين الشيخ عن عودة 

العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي كما كانت.
وجاء ذلك في منشور للشيخ على حسابه في "تويتر"، 
كت����ب فيه إنه "عل����ى ضوء االتصاالت الت����ي قام بها 
الرئيس بش����أن التزام إسرائيل باالتفاقيات الموقعة 
معنا، واستناًدا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه 
وش����فوية بما يؤكد التزام إس����رائيل بذل����ك، وعليه 

سيعود مسار العالقة مع إسرائيل كما كان".
وأول أمس قال رئيس السلطة محمود عباس إن خيار 
إنهاء االنقسام وبناء الشراكة هو خيار استراتيجي ال 

رجعة عنه بالنسبة لحركة "فتح" وأطرها.
جاء ذلك خالل اس����تماعه من عضوي اللجنة المركزية 
لحركة "فتح" جبريل الرجوب وروحي فتوح، إلى تقرير 
مفصل ح����ول مخرجات لق����اءات القاه����رة مع حركة 

"حماس".
وشدد عباس على أن "فتح" ملتزمة بالتفاهمات كافة 
التي تحققت في حوارات اسطنبول والدوحة وبيروت 
ودمشق، ومخرجات اجتماع األمناء العامين للفصائل، 
وتفاهمات اس����طنبول بين حركتي "فتح" و"حماس" 

التي صادقت عليها فصائل العمل الوطني كافة.
وكان رئيس الس����لطة محمود عباس أعلن مس����اء 19 
مايو/ أي����ار الماضي ع����ن أن منظم����ة التحرير ودولة 
فلس����طين أصبحتا في ح����ل من جمي����ع االتفاقيات 
م����ع الحكومتين األمريكية واإلس����رائيلية ومن جميع 
االلتزامات المترتبة عليها، رًدا على مخطط ضم أراضي 

الضفة ل� "إسرائيل".

األجهزة األمنية بالخليل تعتقل 3 
مواطنين أحدهم الناشط نزار بنات

»قاسم«: حديث فتح عن المصالحة يتعارض 
مع سلوكها المخالف لإلجماع الوطني
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غزة/ االستقالل:
أظهر تقرير حقوقي، تصاعد انتهاكات 
الضف����ة  ف����ي  اإلس����رائيلي،  االحت����الل 
والقدس المحتلتين، في أس����بوع اإلعالن 
عن عودة العالقات العلنية بين السلطة 

واالحتالل.
لحق����وق  الفلس����طيني  المرك����ز  وق����ال 
اإلنس����ان، في تقري����ره األس����بوعي: إنه 
وث����ق )215( انته����اكًا، غالبيتها مركبة، 
اقترفتها قوات االحت����الل من الخميس 
قبل الماضي إلى مساء األربعاء الماضي، 
بزيادة كبيرة عن األس����بوع السابق الذي 

شهد 180 انتهاكا.
ووثق التقرير إصابة )12( مواطًنا، منهم 
طف����الن ومصور صحفي، في اس����تخدام 
االحت����الل الق����وة المفرطة ف����ي الضفة 
الغربي����ة والق����دس المحتل����ة، في حين 
رصد إطالق النار )4( مرات تجاه األراضي 
الزراعي����ة، ومرة تجاه ق����وارب الصيادين 
ش����رق قطاع غزة وغربه، إلى جانب ش����ن 
غارات جوية على قطعة أرض شرق رفح.

وذكر التقرير أن قوات االحتالل اعتقلت 
)77( مواطًنا، منهم )5( أطفال، في )101( 
عملية توغل ف����ي الضف����ة الغربية، بما 

فيها القدس المحتلة.
وكش����ف التقرير عن تصاعد خطير في 
عمليات االس����تيطان، مشيرا إلى أن نشر 
لبن����اء 1365  "إس����رائيلية"  مناقص����ات 

وحدة اس����تيطانية على أراضي القدس 
يأتي تكريًس����ا لسياسة الضم )السلب( 

والتوسع االستيطاني.
وأش����ار إلى أن الوحدات االس����تيطانية 
“جفع����ات  مس����توطنة  ف����ي  س����تقام 
همتوس” على أراضي بلدة بيت صفافا، 
جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة، 

والذي من ش����أنه ربط مستوطنات غيلو، 
وهار حوما، بمستوطنة تل بيوت.

وأكد أنه من شأن إقامة هذه الوحدات 
االستيطانية عزل مدينة بيت لحم عن 
بلدة بيت صفافا، جنوب مدينة القدس 
المحتلة، وفرض قيود وعراقيل إضافية 
على حركة تنقل المواطنين ووصولهم 

ألراضيهم.
وذّك����ر أنه بهاتي����ن المناقصتين تعيد 
"إس����رائيل" البن����اء االس����تيطاني ف����ي 
مس����توطنتين جّمدت البناء فيهما عام 

2014 بسبب ضغوطات دولية.
ف����ي المقابل رصد التقرير هدم 5 منازل 
فلسطينية وأساسات سادس ومصادرة 

6 آليات زراعية وإخطارات وهدما واس����عا 
والقدس  الضفة  لمنش����آت مختلفة في 
المحتل����ة. وعّبر المركز ع����ن مخاوفه من 
وجود توجهات إسرائيلية لتسريع وتيرة 
البناء االس����تيطاني قبيل تس����لم إدارة 
الرئي����س األميركي المنتخب، جو بايدن، 
مهامها في العشرين من يناير المقبل، 
حيث يدور الحدي����ث عن مخططات لبناء 
أكثر من 13 ألف وحدة اس����تيطانية في 

مدينة القدس المحتلة.
كم����ا أش����ار إل����ى تواص����ل اعت����داءات 
س����رقة  وأبرزه����ا  المس����توطنين، 
المستوطنين 20 رأس غنم في رام الله، 

واالعتداء على طفل بالخليل.
ووثق إقامة االحتالل )80( حاجزًا فجائّيًا 
بين مدن وبلدات الضفة الغربية واعتقال 

)16( مواطًنا على تلك الحواجز.
وكان عض����و اللجنة المركزية لحركة فتح 
وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ نشر 
عبر حس����ابه في "تويتر"، مس����اء الثالثاء 
الماض����ي، عن ع����ودة مس����ار العالقة مع 

إسرائيل كما كان.
وس����بق أن أعلن رئيس الس����لطة محمود 
عباس مساء 19 مايو/ أيار الماضي الحل 
من جمي����ع االتفاقيات م����ع الحكومتين 
األمريكي����ة واإلس����رائيلية وم����ن جميع 
ا على  االلتزام����ات المترتب����ة عليه����ا؛ رّدً

مخطط ضم )سلب( أراضي الضفة.

تقرير حقوقي يرصد تصاعد انتهاكات االحتالل بالضفة والقدس

 رام الله / االستقالل: 
اعتبرت عض���و اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية حن���ان عش���راوي، وس���م الوالي���ات 
المتحدة لمنتجات المس���توطنات اإلس���رائيلية غير 
الش���رعية، على أنها "منتجات إسرائيلية" بالسياسة 

االستفزازية المعيبة وغير القانونية.
وأكدت عش���راوي في بي���ان لها، ام���س الجمعة، أن 
ه���ذا اإلجراء غير القانوني، ه���و اعتراف فعلي بضم 
"إسرائيل" ألكثر من %60 من أراضي الضفة الغربية 
المحتل���ة، ومحاول���ة إلضف���اء الش���رعية على نهب 
األراض���ي والموارد الفلس���طينية، ف���ي تحٍد متعمد 
وخطير للمبادئ األساس���ية للقانون الدولي واإلجماع 

العالمي.
وأش���ارت الى أن زي���ارة وزي���ر الخارجي���ة األميركي 
لمستوطنات غير ش���رعية مقامة على أراضي الضفة 
الغربي���ة المحتلة، هي محاولة أخي���رة من قبل هذه 
اإلدارة المنتهي���ة واليته���ا، لترس���يخ سياس���اتها 
اإلجرامية بحق قضيتن���ا العادلة، كما أنها تأتي في 

إطار االس���تغالل الفاضح من قب���ل بومبيو لتحقيق 
أهدافه السياس���ية الشخصية كوجه جديد لمنظري 

اليمين المتطرف في الواليات المتحدة.
وأكدت أن هذه المنتجات هي نتاج للسرقة والنهب 
ويجب مقاطعتها وليس دعمه���ا، وأن إعالن بومبيو 
مع���اداة ال���دول والمنظمات الدولي���ة التي تصنف 
منتجات المستوطنات اإلس���رائيلية بشكل قانوني 
هو إهانة مباش���رة اللتزام المجتمع الدولي بالقوانين 
والقرارات األممية، بما فيها ق���رار مجلس األمن رقم 

.)2334(
ولفت���ت عش���راوي ال���ى أن فص���ل بومبي���و األرض 
المنتج���ات  وتصنيف���ه  المحتل���ة  الفلس���طينية 
الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها 
كيانات منفصلة هو دليل آخر على أجندة هذه االدارة 
القائمة على تعزيز االنفصال واالنقسام الفلسطيني 
الداخلي، وإخضاع ش���عبنا للسيطرة اإلسرائيلية غير 

القانونية، وحرمانه من حقوقه ومقدراته.
وأش���ارت إلى أن إدارة ترمب المنتهية واليتها بذلت 

اإلس���رائيلية  االنتهاكات  لتطبيع  جهودا مضني���ة 
المخالفة للقانون الدولي والدولي االنساني، ومحاربة 
الحقوق األساس���ية لشعبنا الفلس���طيني، وتعمدت 
ابت���زاز العديد من الدول والضغط عليها لقبول هذه 

الجرائم ودعمها.
ونوه���ت ال���ى أن هذه اإلج���راءات الس���افرة، تمس 
بشكل مباشر بحقوق شعبنا ومقدراته، وتهدف الى 
استباق اإلدارة األميركية المقبلة وإلزامها باإلجراءات 
القانوني���ة واإلدارية، التي تحافظ عل���ى إرث ترمب 

المدمر إلى ما بعد فترته الظالمية.
وأك���دت عش���راوي ف���ي خت���ام بيانه���ا أن القيادة 
الفلس���طينية تتطل���ع للعمل مع الدول المس���ؤولة 
في المرحلة المقبلة لتحقيق العدالة والس���الم، على 
أس���اس االحترام المتبادل وااللتزام بسيادة القانون 
الدولي، والس���عي نحو معالجة تداعيات سياس���ات 
إدارة ترمب الكارثي���ة، ومواجهة إجراءاتها والتراجع 
عنها، واالتجاه نحو مس���ار جديد ينس���جم مع القيم 

والمفاهيم اإلنسانية.

عشراوي: وسم أمريكا لمنتجات المستوطنات 
على أنها »إسرائيلية« تواطؤ في سرقة األرض 

الخليل/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، امس الجمعة، أربعة مواطنين منهم ثالثة أشقاء، 

من الخليل جنوب الضفة المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت المواطن حمدي حس���ين زهور أثناء 

وجوده في منطقة فرش الهوى غرب الخليل.
كم���ا اعتقلت ق���وات االحتالل ثالثة أش���قاء أثناء وجودهم في منطق���ة "رهط" داخل 

األراضي المحتلة عام 1948م، وهم: مطيع محمد بدوي زهور وشقيقيه معاذ ونضال.
ويواص���ل االحتالل حم���الت االعتقال والتفتي���ش اليومية، يتخللها إرهاب الس���كان 

وخاصة النساء واألطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب اإلعالمي لحركة حماس في الضفة ارتكاب 
قوات االحتالل )1854( انتهاكا بحق الش���عب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية 

والقدس المحتلة خالل شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ووثق التقرير استش���هاد مواطنين اثنين، وجرح )154( آخرين بنيران قوات االحتالل، 
التي اعتقل���ت )384( مواطًنا، وهدمت )16( منزاًل. وبلغ عدد المعتقلين )384( معتقال، 
وع���دد االقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس )356( اقتحاما، وعدد الحواجز 

الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة )388( حاجزا، وفق التقرير.
وصعدت قوات االحتالل من عمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، 

حيث طالت )159( منزال، مقابل )94( منزال دوهمت الشهر السابق.

االحتالل يعتقل 4 
مواطنين من الخليل

غزة/ االستقالل: 
قال المستشار اإلعالمي لرئيس حركة المقاومة اإلسالمية 
»حماس« طاهر النونو إن قيادة الحركة س���تعقد اجتماعا 
برئاسة إسماعيل هنية، وذلك لدراسة التطورات األخيرة، 
خاصة الملف السياس���ي وملف المصالحة الفلسطينية، 
وذل���ك في ظل إعالن الس���لطة عودة العالق���ات مع العدو 

الصهيوني وأثر ذلك على مسار المصالحة الفلسطينية.
وأضاف النون���و في بيان صحفي امس الجمعة أن الحركة 
تؤكد التزامها بإنجاز الوحدة الوطنية على أساس الشراكة 

الكاملة والثوابت والمقاومة.
وأش���ار إلى أن هذا عبرت والتزمت به الحركة خالل اجتماع 
األمناء العامين وحوار اس���طنبول، ومؤخرا في الجولة التي 
عقدت في القاهرة برعاية المصريين بين وفد قيادي من 

حركة حماس وحركة فتح.
وأوضح أن قيادة حركة حماس س���تجري مشاورات واسعة 
م���ع الفصائ���ل الفلس���طينية والش���خصيات والمجاميع 
الوطني���ة للبحث في االس���تراتيحية الوطنية للتعامل مع 
األحوال المتغيرة التي تعيش���ها قضيتنا الفلسطينية، 

وعلى قاعدة التمسك بالركائز األساسية متمثلة بالقدس 
واألرض والعودة ورفض التطبيع.

وكان رئي���س الهيئة العامة للش���ؤون المدنية حس���ين 
الش���يخ، كش���ف الثالثاء، عن عودة العالقات والتنسيق 
األمني مع س���لطة االحتالل، وأوضح ي تغريدة على موقع 
تويتر: »إن���ه على ضوء االتصاالت الدولي���ة التي قام بها 
رئيس الس���لطة محمود عباس بش���أن التزام »إسرائيل« 
باالتفاقي���ات الموقعة معها«، و«اس���تنادا إل���ى ما وردنا 
من رس���ائل رسمية مكتوبة وش���فوية«، بما »يؤكد التزام 

)إسرائيل( بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العالقة مع 
»اسرائيل«، كما كان عليه الحال قبل 2020/5/19«.

يش���ار إلى ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
أعل���ن ف���ي 19 أيار/مايو الماض���ي، أن منظم���ة التحرير 
الفلس���طينية التي وقع���ت على اتفاق س���الم مؤقت مع 
 من هذا االتفاق، وذلك ردا 

ٍّ
»إس���رائيل« عام 1993، في حل

على إعالن حكومة االحتالل، خطتها أحادية الجانب لضم 
نحو %30 من أراض���ي الضفة الغربية، في مناطق األغوار 

وشمال البحر الميت.

حماس تعقد اجتماعًا قريبًا برئاسة هنية لدراسة التطورات السياسية
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى آالف المواطنين صالة الجمعة 
امس في رحاب المس���جد األقصى 
المب���ارك، رغم إج���راءات االحتالل 

وتشديداته.
تواف���د  الفج���ر  س���اعات  ومن���ذ 
المواطنون ال���ى األقصى في وقت 
أقدمت ق���وات االحتالل على إعاقة 

وصول المصلين إلى المسجد.
وأفادت مصادر مقدسية أن مئات 
المصلي���ن أحيوا ص���الة الفجر في 
س���احات ومصليات المسجد، رغم 
تش���ديدات االحتالل على مداخل 

البلدة القديمة واألقصى.
أن س���احات  المصادر  وأوضح���ت 
المسجد شهدت توزيع مقدسيين 
المشروبات الساخنة على المصلين 
الوافدين لصالة الفجر في المصلى 
القبلي وعلى أبواب المسجد، وسط 

الطقس البارد.
ودققت قوات االحتالل في هويات 
المصلين، كما عرقلت وصول أهالي 
القادمي���ن ألداء  الغربية  الضف���ة 
صالة الجمعة في المسجد األقصى 

لألسبوع الرابع على التوالي.
وف���ي خطبة الجمع���ة أكد خطيب 
األقصى الشيخ يوسف أبو سنينة 

أن الق���دس تتع���رض لظل���م من 
االحت���الل وتضيي���ق الخناق على 
أيام  وخاص���ة  األقصى  المس���جد 

الجمع.
ودعا أبو سنينة إلى حماية المسجد 
األقص���ى بالعب���ادة والمتواج���دة 

والرباط فيه.
وأكد الشيخ أبو س���نينة أن أسرانا 
في سجون االحتالل يعذبون وهم 
ثابتون وصاب���رون، ألنهم انتصروا 

لدينهم فمدهم الله بعزته.
وتسعى قوات االحتالل إلى فرض 
أمر واقع على سكان الضفة الغربية 
من خ���الل قط���ع تواصله���م مع 
المس���جد األقصى والحيلولة دون 

الوصول اليه وبالتالي عدم زيارته.
أيض���ًا  االحت���الل  ويس���تهدف 
المقدس���يين والمرابطي���ن منهم 
على وج���ه الخص���وص، من خالل 
االعتق���االت واإلبع���اد والغرامات، 

عن  المقدس���يين  إبع���اد  بهدف 
المس���جد األقصى، وترك���ه لقمة 
سائغة أمام األطماع االستيطانية.

ويعدُّ الرباط في المسجد األقصى، 
ومواق���ف أهال���ي الق���دس م���ن 
أكث���ر األم���ور التي ت���ؤرق وتزعج 
حاولت  الت���ي  االحت���الل،  حكومة 
فرض ش���روطها ونهجها وبس���ط 
س���يطرتها على بواب���ات القدس 

والتحكم بها.

اآلالف يؤدون صالة الجمعة باألقصى رغم تضييق االحتالل

واشنطن/ االستقالل: 
صّوت الس���ودان مس���اء األربعاء، لصالح مقترح 
إس���رائيلي، في الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
بع���د أس���ابيع على إع���الن التطبيع م���ع الكيان 

اإلسرائيلي. 
ومر ه���ذا المقترح الذي ُيعن���ى بمجال االبتكار، 
بتأييد م���ن أغلبية مؤلفة من 144 دولة. وعارض 
اقتراح، "ريادة أعمال التنمية المس���تدامة"، 26 

دولة، من بينها إيران وسوريا. 
ويركز المقترح اإلسرائيلي على الخطوات المطلوبة 
من كل دولة، لتش����جيع ريادة األعمال، ومساعدة 
الش����ركات المتضررة من انتشار وباء كورونا.  كما 

يركز عل����ى الخطوات التي يج����ب اتخاذها، حتى 
يتمك����ن كل بلد، من التمتع بمزاي����ا االبتكار وبناء 

اقتصاد متقدم، يقوم على المساواة. 
المخاب���رات  وزارة  أجرته���ا  لدراس���ة  ووفًق���ا 
اإلسرائيلية، فإن الدول اإلفريقية صوتت لصالح 
"إس���رائيل" في ح���االت قليلة ج���دا، في قضايا 
تخص الص���راع العربي اإلس���رائيلي منذ العام 

 .1990
ويعود الس���بب بذلك إلى أن هذه الدول، تعمل 
في إط���ار "تصويت مُوّحد"، مع الفلس���طينيين 

وضد "إسرائيل". 
ووجدت الدراسة، أنه يمكن ل�"إسرائيل" التأثير، 

وفي فترة زمنية سريعة نسبًيا، على بعض الدول 
األفريقية، لتغيير طريقة تصويتهم في األمم 
المتحدة، ولكن يجب أواًل، ضمان تعزيز المصالح 

المشتركة لهم.
وأظهرت الدراس���ة، أنه يجب على "إس���رائيل" 
تحس���ين عالقة توغو ورواندا وجنوب السودان 
والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مع 

الواليات المتحدة. 
وأوضحت الدراسة أنه يمكن ل�"إسرائيل" التعاون 
مع هذه الدول، في مج���االت األمن والحرب على 
"اإلره���اب"، وبن���اء البنية التحتية، واس���تخدام 

الموارد الطبيعية والتكنولوجيا. 

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( امس الجمعة إّن األسير نائل البرغوثي 
)63 عاًما( تحّول إلى »رمز إنس���اني عظيم، وأيقونة نضال فلس���طينية فريدة«، 
وذلك مع دخوله العام 41 في س���جون االحتالل اإلسرائيلي؛ ليصبح بذلك واحًدا 

من أقدم السجناء المطالبين بالحرية في العالم.
وأّكد المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في تصريح صحفي وصل »االستقالل«، 
أّن األسير البرغوثي »يّجسد قدرة الفلسطيني على التضحية والعطاء في سبيل 
انتزاع حريته من المحتل، وأن الفلس���طيني لن يتخلى عن حلمه بالحرية مهما 

تطاولت عليه سنين السجن واالحتالل«.
ا على صدق االنتماء  وش���ّدد قاس���م على أّن األس���ير البرغوثي يقّدم »مثااًل حّيً
للوطن والقضية، ورفضه المساومة على الحقوق، وتمسكه بكل تفاصيل خريطة 

فلسطين من بحرها إلى نهرها«.
واعتبر أّن ثبات األسير على مواقفه الوطنية برغم مرور أكثر من 4 عقود على أسره 
دليل على عجز المؤسس���ة اإلسرائيلية بكس���ر إرادته وإيمانه بعدالة قضيته، 

ودليل على استحالة هزيمة الفلسطيني المقاوم المقاتل.
واختتم الناطق باسم »حماس« بيانه بالتأكيد على أّن حرّية األسرى ستظّل هدًفا 

لشعبنا ومقاومته.
يش���ار إلى أّن األسير البرغوثي من بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله بالضفة 
الغربية المحتلة، اعتقله االحتالل عام 1978 وأمضى باألسر 34 عاًما قبل تحّرره 
عام 2011 في صفقة »وفاء األحرار«، لكّن االحتالل أعاد اعتقاله عام 2014 ضمن 

حملة اعتقاالت واسعة في صفوف محرري الصفقة.

حماس: األسير نائل 
البرغوثي رمز إنساني عظيم 

وأيقونة نضال فريدة

الخليل/ االستقالل: 
اقتحم عشرات المستوطنين، فجر أمس الجمعة، منطقة "أرنبة" 

في بلدة حلحول شمال الخليل.
وأفادت مصادر محلية أن عش����رات من المستوطنين اقتحموا 
تحت حماي����ة كبيرة من ق����وات االحتالل، منطق����ة أرنبة غرب 
حلحول، وتجولوا بين منازل المواطنين، وأقاموا طقوسا وصلوات 

تلمودية.
وتقيم قوات االحتالل نحو 503 بؤر استيطانية منها 474 في 
الضفة، و29 في القدس، تش����كل مس����احتها أكثر من %46 
من إجمالي مس����احة الضفة الغربية، يقط����ن فيها قرابة 800 
ألف مس����توطن، ينفذون اعتداءات ش����به يومية في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.

عشرات المستوطنين يقتحمون 
منطقة »أرنبة« شمال الخليل

السودان تصّوت لصالح مقترح »إسرائيلي« باألمم المتحدة

نابلس / االستقالل: 
دخل األس���ير خالد غالب أحمد ش���ولي، من بلدة عصيرة الشمالية شمال 
مدينة نابلس، امس الجمعة، عامه ال� 18 في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

وأفاد شقيقه مهيوب شولي في تصريحات صحفية، إن قوات االحتالل 
اعتقل���ت خالد عام 2003، وحكمت عليه بالس���جن المؤبد، وهو يقبع اآلن 

في سجن »نفحة«.
وقال إن خالد )46 عاما(، يعاني من شلل في قدمه اليمنى، نتيجة إصابته 

برصاص االحتالل، ويستعين بجهاز خاص يساعده على المشي.
وأض���اف أن خال���د مهدد أيضا بالش���لل النصفي، حيث الزالت ش���ظايا 
الرصاص الذي أصابه في ظهره وخرج من بطنه قريبة من العمود الفقري، 
وأبلغه األطباء أن بقائها أو إزالتها تشكل خطورة على حياته، ويمكن أن 

تتسبب له بالشلل.

غزة/ االستقالل: 
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين إلى تحوي���ل يوم 2020/11/29، 
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يومًا شعبيًا عربيًا ضد التطبيع 

وضد الشراكة مع "إسرائيل".
كما دعت الجبهة في بياٍن لها إلى أوسع حملة عربية شعبية ورسمية لمقاطعة 
تامة للكيان اإلسرائيلي، سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا وأمنيًا وفي كافة المجاالت 

والميادين.
وأكدت ثقتها بأن دعم ش���عوبنا العربية وقواها السياس���ية والمجتمعية، هو 
الكفيل بمد النضال الوطني الفلس���طيني بعناصر القوة، ويعمق الثقة بالقدرة 
على االنتصار على المشروع الصهيوني، والتحالف األميركي اإلسرائيلي، والفوز 
بالحقوق الوطنية المش���روعة لشعبنا، في تقرير المصير والعودة، واالستقالل، 
والحرية والس���يادة ودحر االحتالل وتفكيك االستيطان وإفشال مشاريع الضم 

والتهويد.

 القدس المحتلة/االستقالل:
انتهت ما تس���مى ب�"لجنة االعتراض���ات" في اإلدارة المدنية التابعة لس���لطة 
االحتالل اإلس���رائيلي من تلقي االعتراضات فيما يتعّلق بمش���روع بناء مصعد 
وممر للمستوطنين بمحاذاة الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة 

الغربية المحتّلة.
وذكرت القناة الس���ابعة العبرية أّن اعتراضات قدمتها بلدية الخليل ومنظمات 
يسارية جرى النظر فيها ورفضها؛ ما يفتح الباب أمام طرح عطاءات للبدء بالبناء 

التهويدي.
ويدور الحديث عن بناء مصعد وممر خاص بالمعاقين من المستوطنين بمحاذاة 
الحرم؛ لتسهيل عملية اقتحام المسجد، وقد تّم تخصيص مليوني شيقل حتى 

اآلن لتمويل المشروع التهويدي.

االحتالل يستعد لتنفيذ 
مشروع تهويدي قرب 

الحرم اإلبراهيمي

»الديمقراطية« تدعو 
األحزاب العربية لجعل يوم 

11/29 يومًا ضد التطبيع

األسير خالد شولي 
يدخل عامه الـ 18 
في سجون االحتالل
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غزة/ االستقالل: 
لدراس���ات  مركز فلس���طين  أّك���د 
األطف���ال  اس���تهداف  أّن  األس���رى 
واالعتق���ال  بالقت���ل  الفلس���طينيين 
من قب���ل جنود االحتالل يتّم بش���كل 
أعلى  متعمد وبتعليمات مباش���رة من 
لقادة  واألمنية  السياسية  المستويات 

االحتالل .
وأوضح المركز، في تقرير بمناسبة يوم 
الطفل العالمي وصل "االستقالل"، أّنه 
على الرغم م���ن أن االتفاقيات الدولية 
لحق���وق اإلنس���ان وتحدي���دًا اتفاقية 
حق���وق الطفل ش���ّددت عل���ى ضرورة 
ولحياتهم  لألطف���ال  الحماية  توفي���ر 
وتوفي���ر فرص النم���اء والنم���و، إال أّن 
س���لطات االحتالل جعل���ت من اعتقال 
أوليًا،  الفلس���طينيين هدف���ا  األطفال 
وأقدمت على اعتقال االالف منهم منذ 

احتاللها لألراضي الفلسطينية.
رياض  الباح���ث  المرك���ز  وقال مدي���ر 
األشقر إّن االحتالل لم يكتف باعتقال 
األطفال بل تعّمد إصدار أحكام قاسية 
وانتقامي���ة بحقهم، وعرضهم لظروف 
اعتق���ال قاس���ية، ووس���ائل تعذيب 
قاسية، و انتهاك لحقوقهم، والضرب 
بعرض الحائط كل االتفاقيات الدولية 
التي تح���رم اللجوء العتق���ال األطفال 
اال ف���ي اضيق الحاالت، وقّيدت س���لب 

األطفال حريتهم، وجعلت منه "المالذ 
األخير وألقصر فترة ممكنة".

وبّين األشقر أّن االحتالل صّعد بشكل 
كبير من استهداف األطفال باالعتقال 
بعد  األخيرة  الخمس  الس���نوات  خالل 
ان���دالع هب���ة القدس، حي���ث وصلت 
بي���ن األطفال خاللها  حاالت االعتقال 

إلى ما يزيد عن 6000 حالة اعتقال .

وذك���ر أّن جميع األطف���ال المعتقلين 
تعّرضوا إلى االعت���داء بالضرب المبرح 
حي���ن االعتقال، وت���ّم ال���زج بهم في 
ظروف قاس���ية، في مراك���ز التوقيف 
والتحقيق ومارس االحتالل بحقهم كل 
والضغط  والتعذيب  االنتهاك  أشكال 

النفسي والجسدي.
وأف���اد بأّن االحتالل ما يزال يعتقل في 

س���جونه 170 طفاًل، في سجني مجدو 
وعوف���ر والدامون، بينم���ا يتواجد عدد 
منهم في مراك���ز التحقيق والتوقيف 
في ظروف قاس���ية للغاية، وبرزت في 
الفترة األخيرة ظاه���رة فرض األحكام 
التي ترافقها غرامات مالية  المرتفعة 
باهظة والت���ي وصلت للمؤبد و اعتقال 
التحري���ض على موقع  أطفال بحج���ة 

الفيسبوك.
وأش���ار األش���قر إلى ان ادارة السجون 
التنكيلي���ة  إجراءاته���ا  تواص���ل 
والتعس���فية بح���ق األطفال األس���رى 
وابرزها عملي���ات االقتحام والتفتيش 
لغرفه���م واقس���امهم ، فيم���ا يحرم 
االحتالل العشرات من االطفال من زيارة 
ذويهم أو من زي���ارة المحامي الخاص 
بهم، اضاف���ة الى اس���تمرار المعاملة 
الس���يئة من قب���ل الس���جانين الذين 
يتعامل���ون م���ع األطف���ال كإرهابيين 
ويوجهون لهم الشتائم والتهديدات 

بشكل مستمر .
ولفت إلى اعتقال االحتالل للعديد من 
األطفال وهم مصابين بعد إطالق النار 
عليهم، والتحقيق معهم وهم مصابين 
التحقيق  وآخرون واصل  تلقيهم،  قبل 
المستش���فيات  غ���رف  معه���م وهم 

بشكل غير إنساني.
فلسطين لدراس���ات  مرك���ز  وناش���د 
األسرى المجتمع الدولي الذي حدد هذا 
اليوم للطفل ومتابعة الخروقات بحقه، 
ان يتحم���ل مس���ؤولياته، تجاه أطفال 
فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم 
فاق���ت كل الح���دود، وإل���زام االحتالل 
بتطبيق المواثيق واالتفاقيات الخاصة 
باألطف���ال  لوض���ع ح���ّد لمعاناته���م 

المتفاقمة بشكل يومي.

مركز : االحتالل يستهدف األطفال بتعليمات من أعلى المستويات

غزة/ االستقالل: 
أظهرت معطي���ات حقوقية، أن ق���وات االحتالل 
"اإلس���رائيلي" قتلت )75( طفاًل وأصابت )5137( 

في قطاع غزة منذ 1 يناير 2018.
وس���لط تقرير لمرك���ز الميزان لحقوق اإلنس���ان 
بعنوان " أطف���ال قطاع غزة يموت���ون ببطء فهل 
يتحرك العالم؟ الضوء عل���ى حجم المخاطر التي 
تهدد حياة األطفال وم���دى تمتعهم بحقوقهم 

األساسية في قطاع غزة.
وأش���ار التقرير إلى أن من بين المصابين األطفال 

)66( على األقل تسببت لهم اإلصابة بإعاقة.
ووثق وفاة )3( أطفال مرضى نتيجة إعاقتهم من 

الوصول للعالج.
واعتقل���ت ق���وات )70( طف���اًل تعرض���وا خ���الل 
احتجازهم للتعذيب، أو سوء المعاملة، أو اإلساءة 

بما فيها التمييز واإلهمال.

وأكد التقري���ر أن االنته���اكات الموجهة لحقوق 
األطفال في قطاع غزة ال تقتصر على االنتهاكات 
المباش���رة مثل القتل واإلصابة، بل إن استهداف 
الوالدين والمنزل والمدرسة والمستشفى، وغيرها 
م���ن االنتهاكات التي يعان���ي نتيجتها األطفال 
بصمت وتؤثر على حياتهم ومس���تقبلهم وعلى 
مدى تمتعهم بحقوقهم، وتش���كل مساسًا جديًا 

بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة لهم.
وف���ي هذا الس���ياق رصد مركز المي���زان أبرز تلك 
االنتهاكات خالل المدة الت���ي يتناولها التقرير، 
حيث فقد )177( طفال المأوى بعد أن دمرت قوات 
االحتالل اإلسرائيلي منازلهم كليا، و)1001( طفل 

تعرضت منازلهم ألضرار جزئية أو جزئي بالغ.
كما فقد )618( طفال أحد أفراد عائالتهم، و)365( 
فق���دوا أحد الوالدين أو كليهم���ا، وتعرضت )35( 

مدرسة تعليمية ألضرار.

وواج���ه )291( طفال صعوبات ف���ي الحصول على 
العالج، فيم���ا تواصل ق���وات االحت���الل احتجاز 

جثامين )3( أطفال.
وتناول التقري���ر أثر تدهور األوضاع اإلنس���انية 
نتيجة الحصار اإلسرائيلي الذي شددته سلطات 
االحت���الل على قط���اع غ���زة منذ أيلول/س���بتمبر 
2007، على األطفال وم���دى تمتعهم بحقوقهم 

األساسية.
واستعرض التقرير بعض المؤشرات التي تظهر 
مدى خطورة تدهور األوضاع اإلنس���انية في قطاع 
غزة، حيث يعاني حوالي %70 من س���كان قطاع 
غ���زة انعدام األمن الغذائ���ي، و%73 من األطفال 

دون الخامسة يعانون من فقر الدم.
وتناول التقرير خطر تفش���ي فايروس كورونا في 
المجتمع مع اس���تمرار تدهور األوضاع اإلنسانية 
مم���ا يضاع���ف م���ن المخاطر التي ته���دد صحة 

السكان في قطاع غزة ومدى تمتعهم بحقوقهم 
األساسية، والسيما األطفال منهم.

وتقدر نس���بة األطفال المصابين بفيروس كورونا 
في قطاع غزة بحوال���ي %18 من العدد اإلجمالي 
التراكمي للمصابين والبالغ عددهم حتى مس���اء 

19 نوفمبر 2020 )12439( مصابا.
وحذر المركز من خط���ورة االنهيار المتواصل في 
األوضاع اإلنس���انية نتيجة الحصار اإلس���رائيلي 
المفروض على قطاع غزة وس���ط تفش���ي جائحة 

كورونا في المجتمع في قطاع غزة.
وق���ال المركز: إن اليوم العالم���ي للطفل يجب أن 
يش���كل مناس���بة للمجتمع الدول���ي، لتقف فيه 
كل دولة أم���ام واجباتها والتزاماته���ا القانونية 
اإلس���رائيلية  االنته���اكات  أم���ام  واألخالقي���ة 
العنصرية وتصاعد انتهاكاتها بحق األطفال في 

األراضي الفلسطينية المحتلة.

غزة/ االستقالل: 
أّكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة 
زيارة  أن  الحص���ار  لمواجه���ة  الش���عبية 
وزير الخارجية األمريك���ي "مايك بومبيو" 
للمستوطنات في الضفة الغربية جزء من 

"صفقة القرن" اإلسرائيلية األمريكية.
وش���ّدد الخض���ري، في تصري���ح صحفي 
"االس���تقالل" أمس الجمعة، على أّن زيارة 
بومبيو للمستوطنات غير الشرعية جاءت 
"إلعط���اء ضوء أخض���ر أمريكي لتش���ريع 
خطوات إس���رائيل المتالحقة في القدس 
والضف���ة الغربية، رغم ع���دم قانونيتها، 
واإلنس���ان  األرض  عل���ى  ومخاطره���ا 
الفلس���طيني، وهدفها إعطاء دفعة قوية 

لتس���ريع البناء االس���تيطاني، وتش���ريع 
المستوطنات، وإعطاء غطاء للضم، وكلها 

مطالب إسرائيلية تتبناها إدارة ترامب".
جّدد الخض���ري التأكيد أن عدم ش���رعية 
االستيطان، مشيًرا إلى السعي اإلسرائيلي 
المتسارع لفرض وقائع على األرض تصبح 

حقائق بفعل األمر الواقع.
وأض���اف "م���ا يفعله االحت���الل ليل نهار 
في تسريع وتيرة االستيطان، واالستيالء 
مس���توطنات  وإقام���ة  األراض���ي،  عل���ى 
جديدة وتوس���يع القائم���ة، ضمن الرؤية 
اإلس���رائيلية المدعومة أمريكيا بال حدود، 
في خط���وات عملية للضم، وم���ا أن يأتي 
اإلعالن الرس���مي للضم تكون إس���رائيل 

بالفعل مارست الضم بشكل فعلي".
ولفت إلى أّن هذه هي الرؤية اإلسرائيلية 
الت���ي ترتكز ف���ي المرحل���ة الحالية على 
تنفيذ كامل لصفقة القرن، والسيطرة على 
جل األراضي التي أعلنوها من قبل، ضمن 
خرائ���ط ومخططات الصفق���ة، التي تمنع 
الفلسطينية  الدولة  إقامة  بش���كل عملي 

وعاصمتها القدس.
واإلج���راءات  المخطط���ات  أن  وبّي���ن 
اإلس���رائيلية تبتلع الق���دس المحتّلة 
وتهّوده���ا وتعزله���ا ع���ن محيطه���ا 
الفلسطيني، كما تمزق الضفة الغربية 
وتجعله���ا "كانتون���ات معزولة" بفعل 
واالس���تيطان  العنصري  الفصل  جدار 

غير الشرعي.
وقال الخضري "ال يضيع حق وراءه ُمطالب، 
وهذه أرضنا وقدس���نا، وكل االس���تيطان 
باط���ل، وحقنا ف���ي دولتنا الفلس���طينية 
وعاصمته���ا القدس بال مس���توطنات وال 

جدار وال حصار، هو حق ثابت ال ينتهي".
وش���ّدد عل���ى أّن "الضم���ان األول واألخير 
هو ش���عبنا الفلس���طيني ال���ذي يضرب 
أروع األمثل���ة في صم���وده وثباته وصبره 
وإصراره على نيل حقوقه المش���روعة دون 

انتقاص".
وتساءل الخضري عن دور المجتمع الدولي 
واإلس���المية  والعربية  الدولية  والهيئات 
الخط���وات  أعلن���ت رفضه���ا كل  الت���ي 

االس���تيطان  واعتب���رت  االس���تيطانية، 
غير ش���رعي، واس���تنكرت هدم المنازل، 
واالس���تيالء على أراضينا الفلس���طينية، 
ومصادرتها من قبل االحتالل االسرائيلي 
لصالح البناء االستيطاني، مشيًرا إلى عدم 
اهتمام حكوم���ة االحتالل بهذه المواقف 

كّلها.
وش���ّدد عل���ى أّن تصريح���ات ومواق���ف 
الدول���ي "إعالمي���ة"، مطالًبا بأن  المجتمع 
وسياس���ات  بخطوات  مش���مولة  تك���ون 
ضاغط���ة على "إس���رائيل"، ُتلزمها بوقف 
كل هذه اإلجراءات التي تناقض القانون 
الدولي، وُتعد خرق���ًا فاضحًا لكل مواثيق 
جنيف، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

تقريــر: استشهــاد 75 طفــال وإصابــة 5137 بغــزة منــذ 2018

الخضري: زيارة بومبيو للمستوطنات بالضفة جزء من »صفقة القرن«
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غزة/ االستقالل: 
-المكت����ب  اإلع����الم  وزارة  أطلق����ت 
اإلعالمي الحكومي في غزة، الخميس، 
حمل����ة إلكتروني����ة توعوي����ة ح����ول 
مخاطر االس����تهتار بفيروس كورونا 
وس����بل الوقاي����ة منه بالتع����اون مع 
فريق )PalConnect(. وش����ارك في 
حمل����ة التغريد عدد من الصحفيين  
ونش����طاء اإلعالم الجدي����د من خالل 
النشر عبر وسم "استهتارك سيقتل 

أحبابك". 
وأك����د رئي����س المكت����ب اإلعالم����ي 
الحكومي سالمة معروف أن الهدف 
الرئيس من حملة التغريد هو نش����ر 
بمخاطر  المواطني����ن  بي����ن  الوع����ي 
في����روس كورون����ا وض����رورة الت����زام 
اإلجراءات الوقائي����ة متمثلة بارتداء 
والتزام  االجتماعي  والتباعد  الكمامة 
تعليمات الجهات الرسمية الصادرة 

عنها في مواجهة جائحة كورونا.
 وق����ال مع����روف: إن "الحملة جاءت 
ف����ي ظل ارتفاع إصاب����ات كورونا في 
المجتمع، وض����رورة توعية الجمهور 
الصحية  واآلثار  الفي����روس  بخطورة 

التي يتسبب بها". 
وأضاف: "حملة التغريد تهدف إلى 

توعي����ة وإرش����اد المواطنين بالطرق 
الصحيحة الرت����داء الكمامات الطبية 
وغير الطبية، وضرورة التزام إجراءات 
الوقاي����ة وااللت����زام ف����ي الق����رارات 

الرسمية الصادرة". 
ودعا معروف الصحفيين ووس����ائل 
اإلعالم ونشطاء التواصل االجتماعي 
إلى ضرورة المش����اركة ف����ي الحملة 
صفحاته����م  عل����ى  والتغري����د 
والمنصات  الشخصية  وحساباتهم 
اإلعالمية من أجل الحد من انتش����ار 

الفيروس. 

بدوره قال محمد عوض رئيس فريق 
ج����اءت  "الحمل����ة  إن   Palconnect
انطالقًا من المس����ؤولية المجتمعية 
للفري����ق، لتوعية الجمه����ور بمخاطر 
االستهتار بفيروس كورونا وإجراءات 
الوقاي����ة والس����المة التي تنش����رها 

وتحث عليها الجهات المختصة".
 وأضاف: "كان من المالحظ بش����كل 
كبي����ر االس����تهتار م����ن المواطنين 
األمر الذي أدى إل����ى تضاعف أعداد 
اإلصابات في غزة بشكل مخيف ينذر 
بح����دوث كارثة صحي����ة ومجتمعية 

الطبية  اإلمكان����ات  ضعف  بس����بب 
واالقتصادية في القطاع". 

وتابع: "رأينا أنه من األفضل التعاون 
م����ع الجه����ات المعني����ة ف����ي هذه 
الحملة م����ن أجل الخ����روج بمحتوى 
قانون����ي وإعالمي وصح����ي صحيح، 
لذلك توجهنا إلى المكتب اإلعالمي 
الحكومي بغزة والذي رحب بالفكرة". 

وس����جلت وزارة الصح����ة بغزة، امس 
الجمع����ة، حالتي وف����اة 754 اصابة 
جديدة بفي����روس كورونا خالل ال�24 

ساعة الماضية.

إطالق حملة إلكترونية جديدة للتوعية بخطورة فيروس كورونا بغزة

غزة/ االستقالل: 
أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خالل اجتماعه برؤساء 
النياب����ة العامة في المحافظات، على ضرورة اتخ����اذ كافة االجراءات للحد 
من انتش����ار فيروس كورونا كوفيد-19، وضبط كل من يخالف تعليمات 
الوقاية والس����المة الصادرة عن الوزارات المختصة لمنع انتشار وتفشي 

الفيروس.
وش����دد النائب العام عل����ى ضرورة متابعة العمل مع مباح����ث كورونا وكافة 
األجهزة الش����رطية وفتح تحقي����ق مع كافة الحاالت المحال����ة منها، واتخاذ 
اإلج����راءات القانونية بح����ق المخالفين، وفقا للتدرج ال����وارد في التعليمات 
السابقة للنائب العام، على أن يتم توقيف المخالفين المحالين من مباحث 
كورونا 48 س����اعة على ذم����ة التحقيق، والتمديد لم����دة 15 يوم عند العود 

وارتكاب المخالفة مرة اخرى.
وأكد النائب العام على ضرورة حسن المعاملة مع الموطنين، واحترام حقوق 
اإلنسان، وعدم التعرض لهم بغير اإلجراءات القانونية، التي قد تصل لحبس 
المخالفين أو تغريمهم، حاثًا الجميع على تجسيد قيم العدل واقعًا عمليًا، 
والتكاتف واإلس����ناد لتحقيقه، واالرتقاء بأداء النيابة العامة، ضمن رؤيتها 
الواضحة، وسياس����اتها المرسومة، وخطتها االس����تراتيجية، التي تستند 
للقانون واألنظمة والتعليمات اإلجرائية والقضائية، وتعمل من خاللها على 
تحقيق العدالة الناجزة، والنزاهة والشفافية، وتعزيز سيادة القانون، وبسط 

القسط بين الناس.

النائب العام يؤكد على 
ضرورة تكاتف الجهود 
للحد من انتشار كورونا

رام الله/ االستقالل: 
وص���ف األمي���ن الع���ام التح���اد المعلمي���ن 
الفلسطينيين س���ائد ارزيقات، امس الجمعة، 
قرار الحكوم���ة صرف مس���تحقات الموظفين 
بنظام التقس���يط بالجريمة والممن���وع، مطالًبا 

بصرفها دفعة واحدة.
وق���ال ازريق���ات، عب���ر صفحت���ه عل���ى موقع 
)فيس���بوك(: »نقولها عاليًا للجمي���ع لقد صبر 
الموظ���ف على ه���ذه األزمة أكث���ر مما يعتقد 
البعض، وتحمل كل الصعاب لكنه التزم بقرار 
القيادة الفلسطينية، وحقه عليكم اآلن أن يتم 
دفع كامل مستحقاته دفعة واحدة عند تحويل 

أموال المقاصة«.
وأض���اف: »ال يح���ق ألي ش���خص أن يق���وم 
بالتقس���يط، ألن الضرر الواق���ع على الموظف 
من صرف أنص���اف الرواتب نحتاج لس���نوات 

لمعالجته فيكفي ما حدث لنا«.
وتاب���ع: »البنوك تس���تطيع أن تنتظر، والقطاع 
الخاص يستطيع أن ينتظر، أما نحن فلن ننتظر 

اكثر مما انتظرنا لصرف رواتبنا ومستحقاتنا«.

ووجه رسالة إلى رئيس الحكومة محمد اشتية 
قائاًل: »في االجتماع السابق مع دولتكم في مقر 
مجل���س الوزراء تم االتف���اق معكم على صرف 
كامل المستحقات دفعة واحدة إذا تم تحويل 
المقاصة وفور انته���اء األزمة المالية وهذا حق 

للموظفين وكلنا ثقة بك وبوعدك«.
كم���ا وجه رس���الة أخرى لوزير المالية، ش���كري 
بشارة قائاًل: »في االجتماع السابق مع معاليكم 
في مق���ر وزارة المالية ت���م االتفاق معكم على 
صرف المس���تحقات دفعة واحدة عند تحويل 
المقاصة وأن هذا توجهكم ف���ي وزارة المالية 
ونحن ننتظر قراركم الواض���ح في هذا المجال 
وان ال يت���رك الق���رار للمحللين والمقس���طين 

لمستحقات الموظفين«.
وأكد إزريقات، التزام االتحاد بما تم االتفاق عليه 
مع الحكومة، مطالبًا إياها االلتزام بذات االتفاق.

وخت���م: »إنن���ا في اتح���اد المعلمي���ن نتابع ما 
س���يصدر خالل األيام المقبلة من وزارة المالية، 
وإذا تم تجاوز ما تم االتفاق عليه سيكون هناك 

موقف لالتحاد على األرض«.

غزة/ االستقالل: 
قالت الجبهة الش���عبّية لتحرير فلس���طين أمس 
الجمع���ة إّن تصريحات وزي���ر الخارجية األمريكي 
 )BDS( مايك بومبيو ضد حركة المقاطعة الشعبية
بمثابة "اعت���راف ضمني بتصاعد حملة المقاطعة 
وتأثيراتها وخس���ائرها االقتصادية الكبيرة على 

العدو اإلسرائيلي.".
واعتبرت الشعبية، في بيان وصل "االستقالل"، أّن 
التهديد األمريكي باعتبار )BDS( حركة "مناهضة 
للس���امية" تمهيًدا الّتخاذ خط���وات ضّدها يمّثل 
عدواًنا أمريكًيا جديًدا غير معزول عن جرائم اإلدارة 
األمريكّية بحق الشعوب وعلى الشعب الفلسطيني 

بوجٍه خاص.
وأّكدت اّتس���اع وتصاعد حم���الت المقاطعة ضد 
الكي���ان اإلس���رائيلي على كافة الصعد، مش���ّددة 
على أّن اإلدارة األمريكّية والكيان اإلس���رائيلي أي 
جهة معادية ال يستطيعوا إنهائها ب�"جرة قلم، أو 

إجراءات أو قرارات".
وبّينت أّن مقاطعة االحت���الل باتت "فكرة متأّصلة 
ونهج يرف���ع لوائه أح���رار العال���م وكل األصوات 

المناهضة للظلم واالستعمار والعنصرية".
ورأت الجبه���ة ف���ي تبري���رات اإلدارة األمريكي���ة 
وهجومها على حمل���ة المقاطع���ة "بأّنها معادية 
للس���امية" محاولة لخل���ط األوراق عبر توصيف كل 
أشكال النضال المشروعة ضد جرائم كيان االحتالل 
بأنها "معادية للسامية"، ومحاولة أيًضا لحرف أنظار 

العالم عن جرائم وسياسات االحتالل العنصرية.
واختمت بالتأكيد على أّن الرد على القرار األمريكي 
يستوجب المضي قُدًما في النضال من أجل تعزيز 
المواقف  الكيان الصهيون���ي وتصليب  مقاطعة 
والمفاهيم حول أس���س وأش���كال المقاطعة في 
جمي���ع المج���االت والمحاف���ل الدولية سياس���ًيا 
واقتصادًي���ا وإعالمًي���ا ورياضًي���ا، واس���تثمار كل 
الطاقات واألصوات الحّرة حول العالم للوقوف إلى 

جانب المقاطعة.
ودعت إلى تصعيد مقاومة شعبنا على األرض ضد 
االحتالل، وتش���كيل أجسام عربية صلبة تضم كل 
االتحادات والنقابات والهيئات واللجان لُتش���ّكل 
قاعدة ارتكاز يمكن من خاللها مواجهة كل أشكال 

التطبيع والعالقات العربية مع الكيان اإلسرائيلي.

 )BDS( الشعبّية: تصريحات بومبيو ضد
اعتراف ضمني بتأثيرها وتصاعدها

اتحاد المعلمين يصف قرار تقسيط 
مستحقات الموظفين بـ »الجريمة«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت وسائل إعالم عبرية، الخميس، 
عن تواصل جهات رسمية إماراتية، مع 
سماس���رة عقارات في إسرائيل، إليجاد 

عقارات فخمة في تل أبيب.
والهدف من هذه العقارات، استخدامها 
كس���فارة ألبو ظبي في تل أبيب، إضافة 

إلى منزل للسفير القادم.

وذكرت قناة »12« العبرية، أن »السماسرة 
يبحثون في مناطق محيطة بمدينة تل 
أبيب، من أجل مقر السفارة، وخاصة في 
منطقة هرتسيليا )شمال(، التي تعتبر 
من أكث���ر المناطق رقّي���ا، ويوجد فيها 

العديد من البعثات الدبلوماسية«.
ومن المناط���ق المقترح���ة أيضا، وفق 
القناة، منطقة »س���فيون«، القريبة من 

مطار »بن غوريون«، بمدينة تل أبيب.
ونقلت القناة عن سماس���رة العقارات، 
يري���دون  »اإلماراتيي���ن  إن  قوله���م؛ 
اس���تئجار أو ش���راء العقار، وليس شراء 

قطعة أرض، والبناء عليها«.
ولم تحدد القناة موعدا الفتتاح السفارة، 
فيما ل���م تص���در اإلم���ارات أي بيان أو 
تعلي���ق على الفور، بش���أن م���ا تداوله 

اإلعالم العبري.
وفي 20 تش���رين أول/أكتوبر الماضي، 
قدم���ت اإلم���ارات طلب���ا رس���ميا لوزير 
الخارجية اإلس���رائيلي غابي أشكنازي، 

لفتح سفارة ألبوظبي في تل أبيب.
اإلس���رائيلي  الرئيس  وج���ه  والثالثاء، 
رؤوفين ريفيلين، دع���وة إلى ولي عهد 

أبوظبي محمد بن زايد، لزيارة تل أبيب.

ووقع���ت كل م���ن اإلم���ارات والبحرين، 
الماض���ي،  أيلول/س���بتمبر  منتص���ف 
ف���ي البيت األبي���ض، اتفاقين لتطبيع 
العالق���ات م���ع االحت���الل، ف���ي خطوة 
أث���ارت اس���تنكارا ش���ديدا م���ن قبل 
الفلس���طينيين، فصائل وسلطة، حيث 
توافقوا عل���ى اعتباره »طعن���ة وخيانة 

للقضية الفلسطينية«.

وسائل إعالم عبرية : اإلمارات تبحث عن عقارات »فخمة« في »تل أبيب«
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نتائج اإلنتخابات األمريكية تؤثر على مس���توى اإلقليم وأوروبا والعالم، وكذلك تؤثر على 
المستوى الفلسطيني الداخلي وعلى المصالحة، ومن يقول أنه ليس لنا عالقة بما يحدث 
ف���ي أمريكا فهذا كالم غير صحيح، هناك محللي���ن يقولون بأنه قد يحدث بأمريكا حروب 
أهلي���ة، ويقول محلل آخ���ر أن اإلدارات األمريكية كلها نفس الش���يء، وهذا كالم صحيح، 
ألن السياس���ة األمريكية تجاه القضية الفلس���طينية منذ وجدت لم يتغير عليها ش���يء 
س���وى تغيير طفيف، لك���ن هناك فرق أن تكون الرؤية لديك جاه���زة وواضحة وفرق بأن 
يتم متابعة العمل السياس���ي، في السياسة ال يوجد شيء اسمه »نفض اليدين« من أحد، 
وفلسطينيا من يقول ان أمريكا »مش فارقة« عنده، أوك يا سيدي انت »مش فارق« عندك، 
طيب هي تفرق بالنسبة ألبو مازن وهو العب أساسي في الشأن الفلسطيني الداخلي وهو 
رئيس السلطة وأبو مازن قال: أنا منفتح وجاهز للقاء بايدن، وبالتالي أنت فلسطينيا لست 
من يحدد سياسة العالم، السياسة العالمية تضعها الدول العظمي ولها تأثيراتها على 
المنطقة ش���ئت أم أبيت، ولها تأثيراتها على القضية الفلس���طينية شئنا أم أبينا، حتى 
صهيونيا التغيير في السياسة األمريكية له تأثير عليهم أيضا، ومن غير الكافي سياسيا 
أن يقول أحدهم أن التغيير بالسياسة األمريكية »مش فارق« عندي وكلهم »كالب« وكفى، 
يا س���يدي نعم كلهم »كالب« لكن في السياسة تفرق، وممكن تقول »مش فارقة« عندما 
تكون إنت على المستوى الداخلي الوطني في أرقى حاالتك بنسبة 100% وال يوجد بينكم 
خالفات، هيك ممكن تقول »مش فارقة« عندنا، لكن نحن على المستوى الداخلي في أسفل 
الس���افلين، وبالتالي أي خطوة يخطوها أبو مازن باالتجاه األمريكي أكيد سوف تفرق على 

المستوى الفلسطيني الداخلي.
»إسرائيل« باركت لبايدن بعد 12 ساعة من إعالن فوزه، أي بعد تهنئة ثالثة أرباع العالم له، 
وهذا مستغرب من »إسرائيل« لدرجة أن معظم اإلعالم تكلم عن ذلك، وهذا ربما أتى لحفظ 
ماء الوجه أمام ترامب، ألن ترامب أعطاهم كل شيء، وفي نفس الوقت حاول »اإلسرائيلي« 
بنش���ره صورا لبايدن وقولهم أنه م���ن أكبر الداعمين ل »إس���رائيل« وذات األمر فعلوا مع 
نائبته، ووصفوهما بأجمل األوصاف، حاولوا بذلك أن يعملوا بما يسمى التطويق السياسي 
لبايدن وإدارته، لكن في أول موقف لبايدن يسير فيه عكس مصالح »إسرائيل« أنظر كيف 

ستتحدث عنه المنظومة الصهيونية برمتها!!، بالتأكيد ستنقلب 180 درجة عليه.
»إس���رائيل« تجسست على أمريكا!!!، بينما أمريكا فعلت العجائب ل »إسرائيل«، إذن لماذا 
»إس���رائيل« تتجس���س على أمريكا؟ مع أن لدى »إس���رائيل« كل ش���يء وليست محتاجة 
للتجس���س أصال، لكن »إس���رائيل« دوما تتحرى عن كل الدول باستمرار، تتحرى سياسيا 
وأمنيا وعس���كريا وال تركن لمواقفهم وتصريحاتهم والقول بأن تلك الدولة صديقتنا ثم 
تنام على ذلك، بل بالعكس »إسرائيل« تعمل ليل نهار على الكل وال تركن ألي دولة سواء 
صديقة أم عدوة، أما نحن نعمل العكس تماما، فاذا دولة »ما« صّرحت تصريح جميل بحقنا 
ننام ونس���تيقظ نتحدث عن فضلها ثم نقول عنها بأنها أصبحت في جيوبنا، ثم بعدها 

نتفاجأ بأن لغم سياسي طلع من ناحيتها، لذلك أصبحت كل حياتنا السياسية مفاجآت.
العمل السياس���ي عمل دؤوب ومستمر وال يتوقف، وهناك نظرية في السياسة تحّذر من 
الّن���وم على أي رؤي���ة تاريخية مهما كانت صادقة ومهما كان���ت صائبة، فالتاريخ يتبدل 
ويتغير، فَمْن كان يخطر بباله أن االتحاد الس���وفييتي سيتشتت؟!!، والذين كانوا يقولون 
ه���ذا في ذل���ك الوقت  وصفوهم بالعته والجنون، ثم َم���ْن كان يتوقع أن تعترف منظمة 
التحرير الفلس���طينية بقرار 242 ثم تعترف ب«إس���رائيل«؟!! وأيضا الذين كانوا يقولون 
ه���ذا في ذلك الوقت وصفونهم بالعمالة أو بالتآمر، إذن االستس���الم للتاريخ مهما كانت 
رؤيته صائبة فيه مخاطر، فالتاريخ ُيقرا وُيستفاد منه لكنه ليس هو من يرسم المستقبل 
وال ه���و الواقع، أما القول بأن بايدن ه���و صهيوني مثله مثل غيره وكفى، فهذا الكالم في 
السياسة غير مجدي، غير مجدي من أجل تقليل المخاطر الناجمة عن السياسة األمريكية 
وليس لمنعها، علميًا الوباء عندما ُيَرى بأنه قادما للهجوم على بلدك، ماذا س���تفعل؟ أنت 
تح���اول إيقافه أو التقليل من مخاطره بالحجر الصحي »أي بتطويقه« بقدر ما تس���تطيع، 
وكذلك في السياسة عندما ترى سياًل من المخاطر فإنه مطلوب منك تطويقه سياسيا »اي 
محاولة تقليل مخاطر هذا السيل«، وأنت أيها السياسي دورك هو أن تقلل المخاطر وتزيد 
من الُفرص، لذلك العمل السياسي ليس »فشة خلق« ومن يمارسه مطلوب منه أن يتعب 

وأن يكون لديه أفق وتجّرد.

هذا هو الوقت المناس���ب لألعداء حتى تكون متهما مع 
س���بق اإلصرار... األعداء كثيرون في الحياة من حولنا وال 
يمكن تصنيفهم في جهة محددة سوى أنهم يحاربون 
صفاء الذات وسالم الروح وبراءة الجوارح ... لن تكون في 
قفص اإلتهام ما دمت بطبيعتك الحالية لذلك يحاولون 
اخراجك من عالمك الس���وّي إل���ى فوضى عالمهم حتى 

تبدوا وكأنك مجرم وشيطان وهم الضحية ...
فطرتن���ا أن نغضب لمش���اعرنا لذاتنا لعالمن���ا الفكارنا 
، وفطرتهم إس���تغالل الفرص كي تبدوا في مش���هد ال 
يرضاه مح���ب ويبغضه كل صدي���ق .. حينها لن يثبت 
معك أحد سوى بعض من األشياء التي التصقت بقلبك 
وروحك ، سوف ترى قوافل الراحلين حتى تبدوا وكأنك 

في فصل الخريف تتساقط كل األوراق مع كل ريح ...
كالمه���م ، نظراته���م ، وتعابير وجوهه���م تصدمك،  
س���وف تش���عر باأللم بالقدر الذي كنت تعتقد بقربهم 

لك ثم تلتزم الصمت ...
هذه اللحظات ال يمكن وصفها ، هناك موج قادم ، هناك 
ري���اح تقتلع كل األزهار في الداخل  ، وظلمة أطفأت كل 
الش���موع ... الُحلم والعلم وكل الصف���اء يتناثر ويخرج 
من فوه���ة الجرح ِحَممٌم وله���ب ... ال يقوى بعدها على 
الصمت ، يصطدم بكل األش���ياء ، يرتجف من الخوف ، 
عين���اه تذرف الدموع ... كلمات متكررة وصوت قادم من 
بعيد من ثنايا الجرح من كل المش���اعر الحزينة الُمَخبئة 
في الذاكرة  ، صوت يمتط���ي حصان هائج كلما اقترب 

 الدمع فيخرج الصوت اقوى 
ُ

يرتعد ، يخفق القلب  َفُيبِرق
من الرعد ... 

ينص���ت الجميع وقد أخذ كل منه���م مكانه في محكمة 
غير ش���رعية قاضي وشاهد وضحية ومتهم ُمكبٌل بالف 
جرح يتل���و بحنجرته مش���اهد ثأر لطبيعته الس���وية... 
القانون هنا  ُيمارس القتل بحب ... ُيطربك باللحن حتى 
الثمالة ثم تس���تفيق وقد الحنت بالكلم���ات ... ُأحرقت 
كل األوراق ، االبتس���امة على وجوههم ، وانت تحاول أن 

ُتلملم ذاتك ...
ال تجع���ل حياتك طوارئ ،  أن���ت بحاجة أن تهدأ وتفكر 
ملي���ا ، ال تهتز وال تنتف���ض ، دع العقل يعيد الهوية ، 

حتى ال تكون مجرما وأنت ضحية ...

لم تنتظر س���لطة رام الله خ���روج الرئيس األمريكي 
المهزوم دونالد ترامب من البيت األبيض، وتسلم جو 
بايدن مقاليد السلطة في العشرين من كانون الثاني/

يناي���ر المقبل،  حتى س���ارعت إلعالن اس���تعدادها 
وجهوزيتها لع���ودة العالقات، بما فيها »التنس���يق 
األمني المقدس« مع حكومة الع���دو الصهيوني إلى 

سابق عهده.
 فقد أعلن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، ورئيس الهيئة العامة للش���ؤون المدنية، مساء 
الثالثاء، عن عودة مس���ار العالقة مع »اس���رائيل« كما 

كان.
وقال الش���يخ عبر حس���ابه على »تويت���ر«: »على ضوء 
االتصاالت التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام 
اسرائيل باالتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا الى ما 
وردنا من رسائل رس���مية مكتوبه وشفوية بما يؤكد 
التزام »اسرائيل« بذلك. وعليه سيعود مسار العالقة 

مع »اسرائيل« كما كان«.
وقال���ت القن���اة 12 العبري���ة، إن »اتص���االت دولي���ة 
أفضت لالتف���اق بع���ودة االتصاالت اإلس���رائيلية - 

الفلسطينية«.
ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن رئيس وزراء س���لطة 
رام الل���ه محم���د اش���تية قول���ه: »وصلتن���ا ورقة من 
»إس���رائيل« تتعهد فيها بااللتزام باالتفاقات معنا، 

وعليه نعلن استئناف االتصاالت«.
ان ع���ودة العالقات بين س���لطة رام الله وكيان العدو 
الصهيوني، بالش���كل الذي تمَّ اإلع���الن عنه من قبل 
س���لطة رام الله، لم تكن مس���تغربة، وال مس���تبعدة، 
انس���جاما مع المثل القائل: »ع���ادت حليمة لعادتها 

القديمة«.. وحليمة هذه اعتادت التراجع عن قراراتها، 
واس���تمرأت لحس المبرد، حينما يك���ون األمر متعلقا 
بالع���دو الصهيوني.. فكم من م���رة اتخذت القرارات 
ومن أعلى الس���لطات: المجلس الوطني الفلس���طيني 
والمجلس المركزي، ناهيك عن اللجنتين: التنفيذية 
لمنظم���ة التحري���ر والمركزي���ة لحركة فت���ح، وصوال 
ل�«مهرج���ان« )رام الل���ه – بيروت( لكنها ل���م تر النور 

وظلت حبرا على ورق...
فعودة العالقات –التي لم تنقطع بتاتا- مع س���لطات 
الع���دو الصهيوني ل���م تأحذ من س���لطة رام الله 13 
عاما م���ن القطيعة، كما هو الحال م���ع حركة حماس، 
وال عش���رات اللق���اءات الخاصة والعام���ة، في معظم 
العواص���م العربي���ة واإلقليمي���ة وصوال إلس���طنبول 
وموس���كو.. ولم تحت���اج لعش���رات األوراق والبيانات 
والقرارات التي كانت تستنسخ الواحدة من سابقتها، 
وتس���قط كأوراق الخريف مع انته���اء اللقاء بالصورة 
التذكاري���ة الممجوجة للقي���ادات المتخاصمة وهي 
تش���بك أياديها وترفعها عاليا لتسقط مع تواقيعها 

أرضًا بانتظار اللقاء التالي.
وهذا األمر إن دل على شيء فإنما يشير الى أن سلطة 
رام الله، اختارت الحضن الصهيوني »الدافئ«، وغلبت 
عالقته���ا مع س���لطات االحتالل عل���ى التفاهم ليس 
مع خصمها الل���دود –حركة جماس- فحس���ب، وإنما 
مع الفصائ���ل الموالي���ة والمعارضة الت���ي انخدعت 
بحضورها المهرجان الخطابي الذي دعا اليه وترأس���ه 
محم���ود عب���اس واتخ���ذه مظل���ة لتغطي���ة هزائمه 
المتالحق���ة وخيبات���ه المكللة بمئات المس���توطنات 
ومئات آالف المس���توطنين.. وخشبة خالص لتعويم 

زعامته التي تهاوت مع س���قوط أوه���ام المفاوضات 
وسراب الدولة الموهومة.

ان اس���تئناف العالقات العلنية بين س���لطة رام الله 
والع���دو الصهيون���ي يش���كل طعنة مس���مومة في 
ظه���ر كل القوى والح���ركات واألح���زاب والجمعيات 
والش���خصيات الفلس���طينية والعربية واإلس���المية 
التي وقفت ضد سياسة التطبيع التي انخرطت فيها 
بعض النظم العربي���ة، فكانت هدية ثمينة لألنظمة 
العربية الالهث���ة لتطبيع عالقاتها م���ع كيان العدو، 

وجواز مرور لتلك األنظمة الواقفة في غرفة االنتظار.
تبق���ى اإلش���ارة إل���ى أن مس���ارعة س���لطة رام الل���ه 
الس���تئناف عالقاته���ا العلني���ة مع حكوم���ة العدو 
الصهيوني ال تعني سقوط كل »الالءات« و«الشروط« 
التي أعلنتها عشرات المرات، فحسب، وإنما هي إعالن 
عن اس���تعدادها لالنخراط مجددا بمسار المفاوضات 
العبثية، واللهاث خلف س���راب الدولة الفلس���طينية 
الموهومة، وهو ما يمنح سلطات العدو فرصة جديدة 
البت���الع ما تبقى من أرض الضف���ة المحتلة، بما فيها 

القدس.
ان خطوة سلطة رام الله غير المفاجئة وضعت القوى 
الفلس���طينية، عامة، والمقاومة بخاصة، أمام واحد من 

خيارين:  
إما االلتحاق بركب التس���وية ونهج المفاوضات التي 
تأمل الس���لطة اس���تئنافها مع مجيء جو بايدن الى 
البي���ت األبيض، وبالتالي إعادة بن���اء منظمة التحرير 
على هذه القاعدة واألسس المشبوهة، وإما فاالنقسام 
قائم ومس���تمر و«التنس���يق األمني« ه���و الفيصَل!..  

فكيف ستتصرف القوى المقاومة؟

حياتك ليست طوارئ

»عادت حليمة لعادتها القديمة«.. سلطة رام الله إلى الحضن الصهيوني »الدافئ«التطويق في السياسة

بقلم أكرم بني عودة

بقلم: سمير أحمد د. محمد مشتهى

 ) ُينتزُع( باالستجداء، ليس إاّل وجٌه آخر للهزيمة، وكّل ) 
ٍّ

كّل حق
بطٍل( يبني انتصاراته على الوهم، ما هو إاّل مهزوٌم ُمقّنع، وكّل 
استغالل لحاجة الناس، هو سعٌي حثيٌث لسقيهم كأس الحياة 

بذّلة، فأّي انتصاٍر هذا الذي يتغّنى به العاجزون؟
إّن االنتصار يحتاج إلى ش���جاعة األقوي���اء، وصبرهم، لكّن 
القوم ما كانوا يوًما أقوياء، وال تذّوقوا حالوة الصبر س���اعة، 
فأّي انتصار يمكُن للهاربي���ن من خدمة الجيش تحقيُقه؟ 
أّي انتصاٍر لمن كس���ر السيوف في أغمادها، وألجَم البنادَق 
وأفواَهه���ا، وخنق الثورَة وفرس���اَنها؟ أّي انتصاٍر يس���عى 
المنهزم���ون إلى تس���ويقه، وهم الذي���ن أداروا ظهوَرهم 

ْوا أدبارهم السياسّية هاربين؟ للمعارك، وولَّ

إّن المهزوم الذي يوهُم الناَس بانتصاره، ويس���تغّل حاجَة 
 ، الن���اس؛ لتمرير انكس���اراته، ما ه���و إاّل مقاوٌل سياس���يٌّ
ُيغّطي عوراته بِخرقٍة من عنترياٍت كاذبة، ظاهرها البطولة، 

وباطنها الهزيمة واالنهيار.
سيقولون لنا: إّن الش���عب قد ضاق ذرًعا بانهيار اقتصاده، 
وقّلة ذات يده، وتعّس���ر لقمة عيش���ه، وال ب���ّد من االنحناء 
للعاصف���ة؛ ريثما تمّر ريُح المحتّلي���ن، لكّنهم لن يعترفوا 
أّن قّفازاتهم هي التي خنقت هذا الش���عب، وأّن مخالبهم 
الجش���عة هي التي اس���تقّرت ف���ي أحش���ائه، وأّنهم هم 
من أطلق���وا مخالَب رأس المال القذر المتمّثّل بالش���ركات) 
الوطنّية(، وتّجار الحصار، ليبتّزوا الناس في لقمة عيشهم، 

ولق���د بذلوا كّل جه���ٍد ممكن يح���ول دون تعزيز الصمود 
الش���عبي، ثم ها هم ي���رّددون إّن الناس ق���د تعبوا، وال بّد 
م���ن خط���وة سياس���ّية، تعيُد له���م بعًضا م���ن توازنهم 

االقتصادي!!!
إّن الهزيم���ة يزداد وقعها إيالًما عندما يتّم التس���ويق لها 
على أّنها انتصار، وهذا ما رّدده حسين الشيخ، حين وصف 
المش���هد بأّنه نصٌر مؤّزر، تحّقق بموجبه تراجُع اليهود عن 
صفقة القرن، وسياسة الضّم، وااللتزام باالتفاقات السابقة 
الموّقعة مع منظمة التحرير، دون أن يذكر حسين الشيخ أّن 
المشاريع االستيطانّية قد ابتلعت معظم ما تبقى من أرٍض 
للفلس���طينّيين، عالوًة على أّن اليهود قد ذهبوا في الضّم 

إل���ى أبعد من ح���دود الضّفة؛ فضّم���وا دواًل عربّية بأكملها 
إل���ى أحضانهم السياس���ّية، ليخّروا في س���احة ) المبكى( 

ساجدين!
لطالما وص���ف رموٌز في الس���لطة اتفاقّي���ات المنّظمة مع 
إس���رائيل باالتفاقّي���ات المجحف���ة والمذّل���ة، والتي ضاع 
بموجبها غالبية األرض، وحالت دون النهوض واالستقالل، 
فأّي نصٍر هذا الذي سيعيدنا إلى تلك االتفاقّيات الظالمة؟

يا حيف على اجتماع األمن���اء العاّمين، وما هدروه من وقٍت 
وتصريحات... يا حيف على العرس الوطنّي الذي تغّنى يه 
الساسة الفلسطينّيون...يا حيف على اإلجماع الوطني الذي 

تهدمه السياسات الحمقاء.

عبد الله الشاعر الهزائــم المقنعــة
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االستقالل/ وكاالت:
نش���رت صحيفة "وول س���تريت جورنال" األمريكية 
تقريرا، تحدثت فيه عن االقتصاد األمريكي الذي قد 
ال يصمد حتى السنة القادمة للتعافي، لذلك يتعّين 
على الكونغرس التعامل بسرعة مع الوضع لتخفيف 

المعاناة وإنقاذ العائالت.
وقال���ت الصحيف���ة، ف���ي تقريره���ا ال���ذي ترجمته 
"عرب���ي21" أمس، إن االقتص���اد األمريكي تعافى من 
صدمة فيروس كورونا بشكل أسرع مما توقعه معظم 
االقتصاديين، ولكن األمور لم تعد إلى ِنصابها وأصبح 

إحراز المزيد من التقدم أكثر صعوبة.
وعندما يتعلق األمر بمقدار ما يمكن فعله لمس���اعدة 
االقتصاد الكلي، أكدت الصحيفة أن نظام االحتياطي 
الفيدرالي مقيد وال يمكنه فعل أي شيء بشكل مباشر 
لمساعدة العاطلين عن العمل الذين انقطعت عنهم 

اإلعانات اإلضافية التي كانوا يتلقونها من الدولة.
له���ذا الس���بب، يج���ب أال ينتظر الكونغ���رس حتى 
ي���ؤدي الرئيس بايدن اليمين الدس���توري، ويتحرك 
بس���رعة إلغاثة العائ���الت والواليات ويرس���ل حزمة 
إعانات تتضمن تمويل المدارس لمكافحة الفيروس. 
س���يتطلب هذا األمر تنازالت من جميع األطراف، ألن 

الوقت من ذهب في هذه الحالة.
وذكرت الصحيفة أن االقتصاد انهار في شهري آذار/ 
مارس ونيس���ان/ أبريل، حيث فق���د 25 مليون عامل 
وظائفهم، منهم 17 مليوًنا كانوا قد ُفصلوا بش���كل 
مؤقت. ورغم اس���تمرار تفش���ي الوباء، تعلمنا كيفية 
التعايش معه، وعاد معظم العمال المفصولين مؤقًتا 

إلى وظائفهم.
نتيجة لذلك، نمت الوظائف بشكل أسرع مما توقعه 
معظم الخبراء االقتصاديين. وفي شهر تشرين األول/ 
أكتوبر، انخف���ض معدل البطالة الرئيس���ي إلى 6.9 
بالمئ���ة، أي أقل بكثير من توقعات اللجنة الفيدرالية 
للسوق المفتوحة في حزيران/ يونيو التي قّدرت هذه 

النسبة ب� 9.3 بالمئة.
أكدت الصحيفة أن االقتصاد األمريكي ال يزال مشلوال 

بفقدان حوالي 10 ماليين وظيفة منذ ش���هر شباط/ 
فبراير، كما يحبط مع���دل البطالة الكثيرين حيث أن 
الماليين من العاطلين عن العمل قد استسلموا للواقع 

وتوقفوا عن البحث عن عمل بالكامل.
واعتبارا من ش���هر تش���رين األول/ أكتوب���ر، زاد عدد 
العمال الذين وقع تسريحهم مؤقًتا بنحو 2.4 مليون 
عامل مقارنة بالمعدل الُمس���ّجل قب���ل ظهور الوباء. 
وفي الوقت نفس���ه، ارتفع عدد العاطلين عن العمل 

الُمسّرحين فعليا بنحو 2.8 مليون.
يواجه هؤالء األشخاص أزمة وجودية، حيث سيتعّين 
على الكثير منهم البحث عن وظائف جديدة مع أرباب 
عمل جدد أو حتى في صناعات جديدة، وهذا ما يصفه 
االقتصاديون "بصدمة إعادة التخصيص"، التي يمكن 

أن تستمر بشكل خاص ويكون حّلها صعبا.
وأش���ارت الصحيفة إل���ى أن إحراز التق���دم في هذه 

الظروف سيكون معقًدا، وذلك بسبب االرتفاع السريع 
في عدد ح���االت اإلصاب���ة بالفيروس، م���ع اكتظاظ 
المستش���فيات، وارتفاع عدد الوفي���ات، وانخفاض 
درجات الحرارة، التي بدأت تحد من النشاط الخارجي 

في أجزاء من البالد.
في الوقت نفس����ه، بدأت حزمة المحفزات الوقائية 
التي يوفرها مشروع قانون "مكافحة فيروس كورونا، 
ودعم جه����ود اإلغاثة، وتعزيز األم����ن االقتصادي" 

تتضاءل.
 منذ ذل���ك الحين، عان���ى العاطلون ع���ن العمل من 
نفاد المدخرات وتراكم الديون. وستساهم معدالت 
البطالة في تقليل الطلب بدرجة كافية قد تساهم في 
تراجع معدل النمو السنوي بنحو ثالثة بالمئة في الربع 
الرابع من السنة الجارية. ومن المحتمل أال يكون هذا 

كافًيا لتعزيز النمو بشكل سلبي.

وأش���ارت الصحيف���ة إل���ى أن اإلغاث���ة االقتصادية 
والتحفيز المال���ي كانت محور المفاوض���ات الجارية 
ه���ذا الخريف بي���ن وزير الخزانة األمريكي س���تيفن 
منوش���ين ورئيس���ة مجلس النواب نانسي بيلوسي، 
والتي ستكون حاسمة وموجهة بشكل جيد لتخفيف 

معاناة األمريكيين وتحفيز النمو االقتصادي.
ق���د تكون منح���ة التأمينات ضد البطال���ة التي تبلغ 
قيمته���ا 600 دوالر أس���بوعًيا منطقي���ة في اإلغالق 
الذي ُأعلن في شهر نيسان/ أبريل، لكن المنحة التي 
أقرها الرئيس ترامب والتي تقّدر بنحو 400 دوالر في 
األسبوع قد تكون أكثر مالءمة لسوق العمل الحالي. إن 
العثور على الوظائف ال يزال صعبا، ولكنه ليس باألمر 

المستحيل في األساس.
وأوضحت الصحيفة أن توس���يع برنامج المس���اعدات 
الغذائية التكميلية وربما جولة إضافية من الفحوصات 
من ش���أنه أن يس���اعد في الوصول إل���ى العديد من 
األشخاص غير المؤهلين لمنحهم تأمينا على البطالة. 
فالناس بحاجة إلى المال حاليا، وال يمكنهم االنتظار 

حتى السنة المقبلة. 
تواجه حكومات الواليات والحكومات المحلية بشكل 
عام عجًزا في اإليرادات بلغ 225 مليار دوالر، باإلضافة 
إلى مئات المليارات من احتياج���ات اإلنفاق الطارئة، 

خاصة بالنسبة للمدارس.
وال يمك���ن أن يك���ون هناك حل مثال���ي للتعامل مع 
مش���اكل الواليات االقتصادية دون الس���يطرة على 

الفيروس.
وسيتطلب هذا األمر تخصيص موارد إضافية ضخمة، 
خاص���ة إلجراء االختب���ارات، وتوزيع اللق���اح وتصنيع 

األجسام المضادة والعالجات األخرى أيضا.
وخلص���ت الصحيفة إلى أن األموال التي يتم إنفاقها 
للحد من انتشار الفيروس لها فائدة اقتصادية كبيرة 

مقارنة بأي شيء آخر يمكن القيام به.
وبالنظر إلى سرعة انتشار الفيروس، فإن كل يوم يمر 
دون هذا التمويل يكون مكلًفا بصورة خاصة، س���واء 

في الوظائف أو في األرواح.

WSJ: اقتصــاد أمريكــا قــد ال ينتظــر حتــى ينايــر المقبــل

االستقالل/ وكاالت:
حذر صندوق النقد الدولي أمس، من أن التعافي 
االقتصادي العالمي يفقد الزخم في خضم موجة 

جديدة لجائحة فيروس كورونا في دولة عدة.
وق���ال صن���دوق النقد ف���ي مذكرة أع���دت لقمة 
مجموعة العشرين، المقرر مطلع األسبوع المقبل، 
إن الحاجة المس���تمرة للتباع���د االجتماعي تلقي 
بظالله���ا على النمو، خصوصا في القطاع الخاص، 

حيث االختالط القوي.
وكت���ب خب���راء الصن���دوق: “مع���دل الغموض 
والمخاطر مرتفع بشكل استثنائي… من المرجح 

أن تخلف األزمة جراحا عميقة ومتفاوتة”.
وف���ي تدوينة منفصلة، قالت مدي���رة الصندوق، 
كريس���تالينا جورجيفا، إن إح���راز تقدم كبير في 
تطوير لقاح���ات مضادة لفي���روس كورونا، يعزز 

اآلمال في القضاء على الفيروس.
لكنه���ا أضافت أنه “في الوقت ال���ذي يلوح فيه 
في األف���ق اآلن حل طبي لألزمة، ال يزال المس���ار 
االقتص���ادي أمامنا تكتنفه صع���اب، وهو عرضة 

النتكاسات”.
وقالت جورجيفا إن التقييمات المرتفعة لألصول 
إلى جانب مجرد تعاف جزئ���ي، قد أديا إلى قطع 

االرتباط بين أس���واق المال واالقتصاد الحقيقي 
“ف���ي ظل وجود مخاط���ر كامنة على االس���تقرار 

المالي”.
ودعا صندوق النقد الدولي الساس���ة إلى التركيز 
على إنهاء األزمة سريعا ودعم عملية تعاف قوية، 
وقال إن���ه يتعين على البن���وك المركزية تمديد 
مساعداتها المالية إلى أبعد مما هو معلن بالفعل.

وتوق���ع الصندوق الش���هر الماضي أن يس���جل 
االقتصاد العالمي انكماش���ا بنس���بة 4ر4% في 
.2020 كما يتوقع تعافي���ا جزئيا ومتفاوتا العام 

المقبل، بمعدل نمو يبلغ 5,2 بالمئة.

االستقالل/ وكاالت:
قال صندوق النقد الدولي أمس إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء 
مع مصر بعد إتمام المراجعة األولى لتس���هيل استعداد ائتماني حجمه 
5.2 مليار دوالر. أوضح بيان صندوق النقد أن شريحة تبلغ 1.6 مليار دوالر 
سيجري صرفها فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وقال “حقق 

االقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا.”

صندوق النقد يحذر: التعافي االقتصادي يفقد القوة الدافعة »النقد الدولي« يتفق مع 
مصر بخصوص المراجعة 
األولى لترتيب ائتماني

االستقالل/ وكاالت:
تصدر الذهب عائدات موريتانيا من العملة الصعبة في 2020، 
متجاوزا بذلك الحديد، واألس����ماك التي ظلت تتصدرها طوال 

السنوات الماضية.
ووفق تقرير أرفقته وزارة المالية بمشروع قانون المالية لسنة 
2021، فإن الذهب جاء بالمرتبة األولى بين صادرات موريتانيا 

خالل 2020، من حيث عائداته من العملة الصعبة.
وبحس����ب التقرير الذي اطلعت عليه األناضول، بلغت عائدات 

معدن الذهب خالل السنة الحالية 780 مليون دوالر.

فيما جاء معدن الحديد في المرتبة الثانية، إذ وصلت عائداته 
خالل الع����ام الج����اري 564 مليون دوالر، وحل����ت ثالثا عائدات 
األسماك التي بلغت 550 مليون دوالر، ثم النحاس 106 ماليين 
دوالر. وبلغت عائدات موريتانيا من معدن الحديد خالل 2019، 
نحو 831 مليون دوالر، واألسماك 712 مليون دوالر، ومن الذهب 

596 مليون دوالر، و145 مليون دوالر للنحاس.
وتشير معطيات رسمية إلى أن التراجع المسجل على مستوى 
النمو االقتصادي، يطول مختل����ف قطاعات االقتصاد الوطني 

بنسب انكماش تراوح بين 1 � 7 بالمئة.

االستقالل/ وكاالت:
قالت السلطات إن االس���تثمار األجنبي المدفوع 
في ش���انغهاي ارتفع بنسبة 6.2 في المائة على 
أساس س���نوي في األشهر العش���رة األولى من 

العام.
وبلغ االس���تخدام الفعلي لالستثمار األجنبي في 
ش���انغهاي حوالي 17.2 مليار دوالر أمريكي في 
الفترة من يناير إلى أكتوبر، وفقا لألرقام الصادرة 
عن لجنة التج���ارة لبلدية ش���انغهاي في حفل 

البح���ث والتطوير متعددة الجنس���يات  لمراكز 
وأجنبية االستثمار في شانغهاي.

وأصدرت سلطات ش���انغهاي أول الئحة محلية 
صينية بش���أن االس���تثمار األجنبي وتبس���يط 
إجراءات االستثمار للمستثمرين األجانب وحماية 

حقوقهم ومصالحهم بشكل أكثر شمولية.
ويوجد في ش���انغهاي حالي���ا 763 مقرا إقليميا 
للشركات متعددة الجنسيات و477 مركزا للبحث 

والتطوير باستثمارات أجنبية.

الذهب يتصدر عائدات موريتانيا 
من العملة الصعبة العام الجاري

6.2 ٪ ارتفاع في االستثمار 
األجنبي المدفوع في شانغهاي
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االستقالل/ وكاالت:
العماد  اللبناني  الجي����ش  قائد  قال 
جوزي����ف ع����ون، الجمع����ة، إن البالد 
تمر ب�"مرحلة صعبة وغير مسبوقة"، 
مش����ددا على أن "الجيش لن يفرط 
ب����كل م����ا يتعل����ق بس����يادة" لبنان 
خالل مفاوضات ترس����يم الحدود مع 

إسرائيل.
وأض����اف ع����ون ف����ي رس����الته إلى 
عي����د  بمناس����بة  العس����كريين 
االس����تقالل ال�����77، إن لبن����ان "يمر 
حالي����ا بمرحلة دقيق����ة وصعبة غير 
مس����بوقة على الصعد السياس����ية 
وقد  واالجتماعي����ة،  واالقتصادي����ة 
أضافت كارثة المرفأ )بيروت( المزيد 
المتأزمة  من الضغوط على األوضاع 

التي ترافقت مع جائحة كورونا".
وأردف أن "مسارعة الدول الشقيقة 
والصديقة إلى مس����اعدة لبنان في 
أعقاب االنفجار كان لها أثر إيجابي 

وهي محط تقدير وامتنان".
وأسفر انفجار هز مرفأ بيروت في 4 
أغس����طس/ آب الماضي، عن مصرع 
أكث����ر من 200 ش����خص، وإصابة ما 
يزيد عل����ى 6 آالف آخري����ن، بجانب 
دم����ار م����ادي هائ����ل ف����ي األبنية 

السكنية والمؤسسات التجارية.
ووقع انفجار المرف����أ في "عنبر 12"، 
الذي قالت السلطات إنه كان يحوي 
نح����و 2750 طن����ا من م����ادة "نترات 
األمونيوم" ش����ديدة االنفجار، كانت 
مص����ادرة ومخزنة منذ ع����ام 2014. 

ويعان����ي لبن����ان، منذ ش����هور، أزمة 
اقتصادية هي األس����وأ منذ انتهاء 
الحرب األهلي����ة )1975 � 1990(، ما 
أدى إلى تدهور س����عر صرف الليرة 
مقابل الدوالر في الس����وق الموازية، 
وانخفاض في القدرة الشرائية لدى 

أغلب المواطنين.
ولفت ع����ون ف����ي رس����الته، إلى أن 
"الجيش )اللبنان����ي( وبدعم وإجماع 
رس����مي وش����عبي يخ����وض معركة 
الحق����وق والثروات عب����ر مفاوضات 
تقني����ة غي����ر مباش����رة م����ع العدو 
اإلسرائيلي لترسيم الحدود البحرية 
بقناعة راسخة بأن ال تفريط في كل 

ما يتعلق بالسيادة الوطنية".
وطل����ب عون م����ن العس����كريين أن 
"يكونوا عل����ى يقظة وجهوزية تامة 

في مواجهة أعداء لبنان".
ال  اإلس����رائيلي  "الع����دو  أن  وأردف 
يت����ورع ع����ن إط����الق التهدي����دات 
باالعت����داء عل����ى أرضن����ا، ونواي����اه 
ل����م تتوقف،  العدواني����ة تجاهن����ا 
ل����م تكف  التي  اإلره����اب  وخالي����ا 
عن التخطي����ط للعبث باس����تقرارنا 

الداخلي".
ويحتف����ل لبن����ان ف����ي 22 نوفمبر/ 
تش����رين الثاني م����ن كل عام بعيد 
استقالله عن االس����تعمار الفرنسي 

عام 1943.
وألغ����ت رئاس����ة الجمهوري����ة كافة 
بس����بب  باالس����تقالل  االحتف����االت 
جائح����ة كورونا، واس����تنادا إلى قرار 

اإلقفال الكامل من 14 � 30 نوفمبر.
وبدأ لبنان وإس����رائيل ف����ي أكتوبر/ 

مفاوضات  الماضي،  األول  تش����رين 
الح����دود  لترس����يم  مباش����رة  غي����ر 
البحري����ة، برعاي����ة األم����م المتحدة 

ووساطة أمريكية.
وج����اءت المفاوضات إث����ر نزاع بين 
البلدي����ن عل����ى منطقة ف����ي البحر 
المتوس����ط غني����ة بالنف����ط والغاز، 
وانعق����دت حتى اليوم 4 جوالت في 
مق����ر "يونيفيل" بالناق����ورة جنوبي 

لبنان.
وتش����هد الحدود البري����ة بين لبنان 
الحين  بي����ن  توت����رات  وإس����رائيل 
واآلخر جراء م����ا تقول تل أبيب إنها 
محاوالت م����ن مقاتلي جماعة "حزب 
الله"، حليفة إيران والنظام السوري، 
الخت����راق الح����دود. فيما ال تش����هد 

الحدود البحرية نزاعات عسكرية.

قائد الجيش اللبناني: بالدنا تمر بـ »مرحلة صعبة وغير مسبوقة«

األناضول/ االستقالل:
ق���ال مس���ؤول إيراني رفيع المس���توى إن ب���الده مس���تعدة لاللتزام 
بتعهداته���ا إزاء االتفاق النووي الموقع مع الق���وى الكبرى عام 2015، 

الفتا أن هذه الخطوة مرهونة بالموقف األمريكي.
وقال المس���ؤول الذي فضل عدم الكش���ف عن هويت���ه، لألناضول، إن 
بالده تعيد بالفع���ل ضبط رد فعلها تجاه تهدئ���ة محتملة للتوترات 
مع الواليات المتحدة، والتي وصل���ت ذروتها خالل فترة حكم الرئيس 

المنتهية واليته، دونالد ترامب.
وأوضح المس���ؤول أن قرار طهران تعليق التزاماته���ا باالتفاق النووي 

الذي جاء ردا على انسحاب ترامب منه "يمكن التراجع عنه".
واستدرك قائال أن التراجع عن قرارها مرتبط برد فعل الجانب اآلخر.

وقال المصدر الرس���مي إن "إدارة ترامب انس���حبت من جانب واحد من 
االتفاق في انتهاك لقرار األمم المتحدة، فيما أظهرت الدول األوروبية 

عدم اهتمام للحفاظ عليه، مما دفع إيران إلى خفض التزاماتها".
وقال المس���ؤول إن لدى اإلدارة األمريكية الجديدة "فرصة" للتراجع عن 
قرار إدارة ترامب والعودة إلى االتفاق الذي "س���يمهد الطريق لطهران 

للعودة إلى االمتثال الكامل".
وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من االتفاق، الموقع في 2015، 
بين إي���ران ومجموعة )5+1(، الت���ي تضم روس���يا وبريطانيا والصين 
والوالي���ات المتحدة وفرنس���ا وألمانيا، وفرضت عل���ى طهران عقوبات 

اقتصادية.
ومنذ انس���حاب واش���نطن من االتفاق، فرض الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، سلس���لة عقوبات قاسية تس���تهدف خنق االقتصاد اإليراني، 

والحد من نفوذ طهران اإلقليمي.
كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وش���خصيات بارزة في إيران، مثل 

قطاع النفط، ومرشد الثورة علي خامنئي، والحرس الثوري.

مسؤول إيراني: طهران 
مستعدة لاللتزام مجددًا 

باالتفاق النووي بشرط

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الخارجية الروس���ي سيرغي الفروف، إن فرنسا والواليات المتحدة تعانيان من 
"كبرياء مجروح" على خلفية دور موس���كو ف���ي وقف إطالق النار بين أرمينيا وأذربيجان 

في "قره باغ".
جاء ذلك في تصريحات لقناة روسيا اليوم )RT(، حيث رد على االدعاءات بأن موسكو لم 

تشرك باريس وواشنطن في عملية التوصل التفاق قره باغ.
واعتبر الفروف أن واشنطن وباريس لعبتا دورا سياسيا هاما في تهيئة الظروف الالزمة 

للتوصل إلى االتفاق.
وقال: "في اتصاالتي مع زمالئي األمريكيين والفرنس���يين، وكذلك في االتصاالت بين 
الرئي���س إيمانويل ماكرون والرئيس فالديمير بوتين حول قضية قره باغ خالل األيام 

القليلة الماضية، تظهر بشكل واضح مشاعر الكبرياء المجروح. وهذا أمر محزن".
وشدد الفروف على أنه في الوضع الذي كان فيه ثمن كل دقيقة يقدر بأرواح بشرية، لم 
يكن من المناسب االتصال هاتفيا وواشنطن وباريس للسؤال عن رأيهما فيما إذا كانا 

سيؤيدان بنود االتفاق أم ال، والعمل على التوصل إلى تفاهم بشأنها.
وأردف تعتبر مزاعم الزمالء أمرا "غير صحيحا ومنافيا ألبسط مبادئ األخالق اإلنسانية".

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين، توصل 
أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطالق النار في إقليم "قره باغ".

فيما اعتبر الرئيس األذربيجاني إلهام عليي���ف، االتفاق بمثابة نصر لبالده، مؤكدا أن 
االنتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء األرميني نيكول باشينيان، على 

قبول االتفاق مكرها.
ونص االتفاق على اس���تعادة أذربيجان السيطرة على كل من محافظة أغدام حتى 20 

نوفمبر الجاري، والتشين حتى 1 ديسمبر/ كانون األول المقبل.
واألح���د، أعلن نائب الرئيس األذربيجاني حكمت حاجييف، منح أرمينيا مهلة إضافية، 
حتى 25 نوفمبر الجاري، من أجل إخالء مدينة كلبجار المحتلة، بس���بب ظروف الطقس 

في المنطقة.
وأف���اد بيان صادر ع���ن وزارة الدفاع األذربيجانية، الجمع���ة، أن قواتها دخلت محافظة 

أغدام وفقًا لالتفاقية المبرمة بين باكو ويريفان بوساطة روسية.

االستقالل/ وكاالت:
"التجمع ضد اإلس����الموفوبيا  أعلنت جمعي����ة 
بفرنس����ا" )CCIF( المناهض����ة للعنصرية ضد 
المس����لمين، أن إجراءات ح����ل الجمعية بدأت 

بشكل رسمي.
وأفادت الجمعية في تدوينة على فيس����بوك، 
الجمعة، أن وزير الداخلية الذي رضخ لضغوط 
اليمين المتطرف، أرس����ل إخطارا إليها بش����أن 

بدء إجراءات الحل.
وأش����ارت إلى أنها نقلت معظ����م أعمالها إلى 
الخارج، عقب توقيف أنشطتها في 29 أكتوبر 

/ تشرين األول.

ولفتت إل����ى أن إقدام اإلدارة الفرنس����ية على 
خط����وة حل الجمعية ال قيم����ة له في ظل نقل 

مقر الجمعية الرئيسي إلى خارج البالد.
وأضافت: "س����تواصل الجمعية تقديم الدعم 
اإلس����الموفوبيا، وس����يتم  القانون����ي لضحايا 
إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة 

التمييز من أجل المساواة في فرنسا".
م����ن جهت����ه، أعل����ن وزي����ر الداخلي����ة جيرالد 
دارمانان في تغريدة، أنه تم إخطار مس����ؤولي 
جمعية "التجمع ضد اإلس����الموفوبيا بفرنسا" 
ببدء إج����راءات الحل، تماش����يا م����ع تعليمات 
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان 

كاستكس. وأوضح أن لدى مسؤولي الجمعية 
8 أيام للدفاع عن أنفسهم.

وف����ي 19 أكتوبر أعلن الوزي����ر أنهم يعتزمون 
غلق مس����جد، وعدد م����ن الجمعيات ومنظمات 
المجتم����ع المدن����ي اإلس����المية بالب����الد، ومن 
بينه����ا منظمة "بركة س����يتي"، و"التجمع ضد 

.)CCIF("اإلسالموفوبيا بفرنسا
واألس����بوع الماض����ي، لجأت جمعي����ة "التجمع 
ض����د اإلس����الموفوبيا بفرنس����ا" إل����ى مجلس 
حقوق اإلنس����ان التابع لألمم المتحدة، بسبب 
موقف إدارة الرئي����س إيمانويل ماكرون، تجاه 

المسلمين في البالد.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت المستش���ارة األلماني���ة، أنجيال 
الق���ادة األوروبيين  ميركل الجمع���ة، أن 
سيبحثون مستقبل العالقات بين تركيا 
واالتح���اد األوروب���ي في قمته���م المقرر 
عقدها في ديسمبر/ كانون األول المقبل.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي عقدته 
عقب مؤتم���ر افتراضي لزعم���اء االتحاد 
األوروبي أمس، إن اجتماعهم ركز بشكل 
كبير عل���ى أزمة جائحة كورونا والخالفات 

بشأن ميزانية االتحاد األوروبي.

وف���ي معرض ردها على س���ؤال بش���أن 
واليون���ان  بي���ن  األخي���رة  التوت���رات 
وإدارة قب���رص الرومي���ة، قال���ت ميركل 
إنهم يرغب���ون في رؤي���ة التطورات في 
األس���بوعين المقبلين قبل مناقش���ة أي 

عقوبات محتملة.
وأضافت: "اتفقنا مس���بقا على مناقش���ة 
مس���ألة تركيا في قمتن���ا المقبلة المزمع 

عقدها في 10 ديسمبر".
وتابعت: بالطبع، يجب أن نراقب التطورات 
في ه���ذه األثناء ونتخذ قراًرا بعد ذلك. ال 

يمكن للمرء أن يقول أي ش���يء في هذه 
المرحلة ".

وقالت إن معظم التط���ورات األخيرة في 
المنطقة لم تكن بالش���كل ال���ذي كانوا 

يرغبون رؤيته.
وتضغ���ط اليون���ان واإلدارة القبرصي���ة 
الرومي���ة لف���رض عقوب���ات عل���ى تركيا 
بس���بب النزاعات البحرية في شرق البحر 
المتوس���ط، لكن غالبية أعض���اء االتحاد 
األوروبي مترددون حت���ى اآلن في اتخاذ 

مثل هذا اإلجراء.

الفروف: واشنطن 
وباريس تعانيان »كبرياء 

مجروحًا« في »قره باغ«

في رضوخ لضغوطات لليمين المتطرف

فرنسا تبدأ رسميًا إجراءات حل »التجمع ضد اإلسالموفوبيا«

ميركل: القادة األوروبيون يبحثون مستقبل العالقات مع تركيا
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بيروت/ االستقالل:
قط���ع محمد حبوس، النجم الفلس���طيني في صفوف األنصار اللبنان���ي، الطريق نحو 
كل الش���ائعات التي طاردته في الفترة األخيرة، بشأن عدم رغبته في تمثيل منتخب 
فلس���طين. وقال حبوس، في بي���ان عبر صفحته على "فيس���بوك"، إنه "جاهز لتمثيل 

منتخب فلسطين، في أي وقت يحتاجه".
وفيما يتعلق بتمثيل منتخب لبنان، أضاف: "هو أمر جيد، أنا أنحدر من جذور لبنانية".

وزاد: "والدتي لبنانية وترعرعت في لبنان، و لكن ال مشكلة لدى في تمثيل منتخب األرز، 
في حال توفرت الظروف المناسبة على مستوى منحي الجنسية".

وأش���ار إلى أنه يلعب حاليًا في األنصار، ويركز بشكل كبير على تطوير مستواه الفني 
لخدمة النادي نحو األلقاب.

يذكر أن حبوس أصبح حديث الشارع الكروي، بعدما قدم مستويات الفتة، خالل انطالق 
الدوري اللبناني موسم 2020 - 2021.

غزة/ االستقالل:
كشف نادي غزة الرياضي، عن مجموعة من العقوبات بحق 4 العبين، لعدم انضباطهم مع الفريق 
خالل الفترة األخيرة. وخصم غزة الرياضي مبلغ 100 دوالر من مستحقات الثنائي حازم أبو شنب 

وربحي إشتيوي، لعدم انضباطهما في المباراة الودية األخيرة ضد شباب الزوايدة.
كم���ا أنذر "العميد" الثنائي أحمد أبو عبيد ومعتز إش���تيوي، لعدم التزامهما بتعليمات الجهاز 

الفني بقيادة المدرب جهاد السدودي، ناهيك عن الالمباالة بخصوص مواعيد التدريبات.
وأشار غزة الرياضي إلى أنه سيبقى داعما لقرارات المدرب السدودي، لضمان دخول الفريق بشكل 

قوي في الموسم الكروي الجديد.

غزة الرياضي يفرض عقوبات على العبيه

الفلسطيني حبوس 
يعلن جاهزيته لتمثيل 

منتخب فلسطين 

القاهرة/ االستقالل: 
عاد نجم كرة الق���دم المصرية ونادي ليفربول 
محمد صالح المصاب بفيروس كورونا المستجد 
إلى إنجلترا بطائرة خاص���ة مجهزة طبيا، أمس 

الجمعة.
ويرافق ص���الح في الطائرة زميله في المنتخب 
المصري العب وس���ط أرسنال اإلنكليزي محمد 

النني المصاب بالفيروس أيضا.
وذكر االتح���اد المصري في بيان ل���ه أنه “في 
اطار التنسيق بين االتحاد المصري لكرة القدم 
ونادي���ي ليفرب���ول وأرس���نال اإلنكليزيين تم 
االتفاق على س���فر كل من محمد صالح ومحمد 
النني نجم���ي المنتخب الوطن���ي المحترفين 
ف���ي إنجلت���را الجمعة من مط���ار الغردقة على 

مت���ن طائرة خاصة مجهزة طبي���ة، على أمل أن 
تتحول حالتهما إلى سلبية قريبا والتمكن من 
العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما 

المقبلة”.
وش���رح االتحاد المصري أن التواصل بينه وبين 
ناديي ليفربول بطل الدوري وأرس���نال “حصل 
من خالل محمد فضل عضو اللجنة الخماس���ية 
المكلفة بإدارة ش���ؤون االتحاد على المستوى 
اإلداري ومحمد أبو العال طبيب المنتخب الوطني 
على المس���توى الطبي”، “فيما أجرى الالعبان 
مس���حة جديدة لكل منهم���ا الخميس جاءت 

نتيجتهما إيجابية”.
وكان ص���الح، أفضل الع���ب إفريقي في 2017 
و2018 وف���ي إنجلت���را ع���ام 2018، قد ظهرت 

الماضي  الجمع���ة  إيجابية  نتيجته مس���حته 
عشية مباراة بالده مع توغو في تصفيات كأس 

أمم إفريقيا 2021.
وخض���ع الالعب البال���غ 28 عام���ا لبروتوكول طبي 
حيث ُعزل في فندق في مدينة الجونة حتى إعالن 
عودته إلى إنجلترا، على أمل اللحاق بليفربول بطل 

الدوري اإلنجليزي 2020 وأوروبا 2019.
ثم أعل���ن االتحاد األربعاء، أن ص���الح والنني ما 
زال���ت نتيجتهم���ا إيجابية من حي���ث اإلصابة 
بفيروس كورونا، فيما انض���م إليهما زميلهما 
في المنتخب مهاج���م أولمبياكوس اليوناني 
أحمد حس���ن “كوكا”، علما بأن صالح غاب عن 
مباراتي توغو ف���ي التصفيات فيما غاب النني 

عن المباراة الثانية.

صالح والنني يعودان إلى إنجلترا عبر طائرة مجهزة طبيًا

باريس/ االستقالل:
يواجه نادي باريس س���ان جيرمان أكثر من تحٍد، لتمديد 

تعاقد نجمي الفريق نيمار جونيور وكيليان مبابي.
ذكرت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها أن النادي الباريسي 
أمام عقبتين لتمديد تعاقد نيم���ار ومبابي، أولهما توفير 
الس���يولة المالية لهذه الخطوة في ظل األزمة االقتصادية 
بسبب فيروس كورونا، وثانيهما إقناع الثنائي بحجج قوية 
لالستمرار فترة أطول تتجاوز انتهاء تعاقدهما في صيف 

.2022
وأك���دت الصحيفة أن المفاوضات لم تش���هد أي جديد أو 

مجرد اتفاق مبدئي.

ولفتت إلى أن مس���ؤولي بي إس جي س���يجتمعون بنيمار 
قريبا، حيث يشعر الالعب البرازيلي باالرتياح في العاصمة 
الفرنسية، ولن يعارض خطوة التمديد، بل يضعها ضمن 

الخيارات المتاحة أمامه.
واس���تدركت "أما كيليان مبابي، فالمفاوض���ات بدأت منذ 
أش���هر قليلة، وتعد إيجابية، وينتاب مس���ؤولو باريس أن 
طول أمد التفاوض يمنح مؤش���را ألن الالعب يفكر بجدية 

في االستمرار".
وأش���ارت إلى أن ما يعزز من حظوظ النادي الباريس���ي في 
إتم���ام ملف التمديد لمبابي، أن األندية الراغبة في ضمه ال 

تمتلك حاليا القدرة المالية الكافية لشرائه.

عقبتان تهددان باريس في
 ملف التمديد لمبابي ونيمار

روما/ االستقالل:
ب���ات الهولندي جورجينيو فينالدوم، العب وس���ط 
فريق ليفربول اإلنجلي���زي، هدًفا لعدد من األندية، 

لضمه خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية. 
وأكدت تقاري���ر صحفية إيطالي���ة، أن ريال مدريد 
وإنتر ميالن قد دخال في صراع مع برش���لونة، لضم 

فينالدوم.
جدير بالذكر فينال���دوم صاحب ال�30 عاًما، ينتهي 

عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.
ويحاول مس���ئولو نادي ليفربول إقناع العب الوسط 
الهولندي باالس���تمرار مع الفريق خالل المواس���م 

المقبلة.
وأوضح���ت التقاري���ر أن فينال���دوم كان قريًبا من 
االنضمام إل���ى برش���لونة في انتق���االت الصيف 

الماضي، ولكن البرسا فضل التعاقد مع مهاجم.
ووضع ليفربول شرًطا للموافقة على رحيل فينالدوم، 
حيث طل���ب الحصول عل���ى مبلغ يت���راوح بين 25 
و30 ملي���ون يورو لبيع العب���ه الهولندي، مما جعل 
برش���لونة يفضل تأجيل الصفقة للصيف المقبل، 
وضمه مجاًنا. وأش���ارت إلى أن فينالدوم ربما يخرج 
مم حسابات برشلونة في الموسم الجديد، ألن هذا 
مرتبط بمس���تقبل كومان في كام���ب نو، باإلضافة 
لموق���ف اإلدارة الجديدة م���ن تواجد الالعب ضمن 

مشروع الفريق.

الريال وبرشلونة واإلنتر.. صراع 
ثالثي على ضم نجم ليفربول
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عين سامية القريبة من القرية، أطلق خاللها 
الحي،  الرص����اص  والمس����توطنون  الجن����ود 
وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلصابة 
المدير العام للعمل الش����عبي ودعم الصمود 
ف����ي هيئة مقاومة الجدار واالس����تيطان عبد 
الله أبو رحمة بقنبل����ة غاز في كتفه، وآخرين 

بحاالت اختناق، عولجوا ميدانيا.
وذكرت أن قوات االحتالل اعتقلت المسعف 
محمد حس����ين حامد )26 عاما( أثناء محاولته 

تقديم العالج للمصابين.
وكانت مس����يرة انطلقت من وسط كفر مالك، 
باتج����اه منطق����ة راس التين؛ تندي����دا بنية 
االحتالل إقامة بؤرة استيطانية جديدة على 

مساحات واسعة من أراضي القرية.
وف����ي الس����ياق،  أصي����ب طف����ل بالرصاص 
المعدني المغلف بالمط����اط، امس الجمعة، 
االحت����الل  ق����وات  م����ع  مواجه����ات  خ����الل 

اإلسرائيلي، وسط مدينة الخليل.
وأف����ادت مص����ادر محلية أن طف����ال يبلغ من 
العم����ر 15 عام����ا أصيب بعي����ار مطاطي في 

الفخذ، خالل مواجهات اندلعت بين عشرات 
الش����بان وق����وات االحت����الل المتمركزة على 
مدخل شارع الشهداء وس����ط المدينة، نقل 
إثرها إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته 

بالطفيفة.
كم���ا أصيب ش���اب بعيار معدني ف���ي الرأس، 
والعش���رات بح���االت اختناق، ام���س الجمعة، 
خالل قمع قوات االحتالل اإلس���رائيلي مسيرة 
كفر قدوم األس���بوعية المناهضة لالستيطان، 
والمطالبة بفتح ش���ارع القرية المغلق منذ أكثر 

من 17 عاما.
وقال منس���ق المقاوم���ة الش���عبية في كفر 
قدوم مراد شتيوي: إن جيش االحتالل اقتحم 
البلدة بعد صالة الجمع���ة، وأطلق وابال كثيفا 
من الرص���اص المعدني المغلف وقنابل الغاز 
المسيل للدموع بالمطاط صوب المواطنين، ما 
أدى إلصابة شاب )20 عاما( بعيار معدني في 
رأسه، نقل إثرها للمستشفى، إضافة إلصابة 

العشرات بحاالت اختناق، عولجوا ميدانيا.
وف����ي نابلس أصيب ع����دد م����ن المواطنين 

باالختناق، نتيجة استنش����اقهم الغاز، الذي 
أطلق����ه جي����ش االحتالل خالل قمع مس����يرة 
باألراضي المهددة باالستيالء، في قرية بيت 

دجن شرق المدينة.
وأفاد ش����هود عيان أن جنود االحتالل أطلقوا 
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل 
الصوت والغ����از بكثافة صوب المش����اركين 
في المس����يرة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم 

باالختناق.
وتداعت قوات االحتالل بكثافة في المنطقة 
مس����تعينة بالجراف����ات، في وق����ٍت رفع فيه 
وس����ط  الفلس����طينية  األعالم  المش����اركون 
هتافات طالبت برحيل االحتالل وإزالة البؤرة 

االستيطانية التي أقيمت على أراضيهم.
وفي ذات الس����ياق ، جرف����ت آليات االحتالل 
اإلس����رائيلي ام����س الجمعة، مس����احات من 
أراض����ي المواطنين الزراعية في قريتي اللبن 
الش����رقية وقريوت جن����وب نابلس، والواقعة 
بمحاذاة بؤرتي "جفعات هروئيه" و"جفعات 

هرئيل" االستيطانيتين. 

وأفادت مصادر محلية أن جرافتين ضخمتين 
تابعتين لالحت����الل اقتحمتا المنطقة تحت 
حماية االحتالل، وشرعتا في تجريف أراضي 
ت����م مصادرتها وس����رقتها س����ابقا، ومنعت 

أصحابها من الوصول إليها. 
وتعرض����ت المنطقة ف����ي الفت����رة الماضية 
العتداءات مكثفة من االحتالل ومستوطنيه 
م����ن إغ����راق أراض����ي المواطنين ف����ي اللبن 
الش����رقية وقريوت بالمياه العادمة، علمًا بأن 

غالبيتها مزروعة بأشجار الزيتون. 
إلى جانب ذلك قامت مجموعات استيطانية 
للمنطقة ووضع  المؤدي����ة  الط����رق  بتخريب 
مسامير حديدية تسببت في إعطاب عجالت 
إلى  المواطنين واعاق����ة وصولهم  مركب����ات 

أراضيهم الزراعية. 
ويحاول المس����توطنون وبش����تى الطرق منع 
المزارعي����ن وأصحاب األراض����ي من الوصول 
إلى أراضيهم والعناي����ة بها. وتتعرض عدة 
مناطق في الضفة الغربية وخاصة في األغوار 
والق����رى المحاذي����ة للمس����توطنات لهجمة 

متواصل����ة بهدف مصادرة مزيد من األراضي 
وشق طريق استيطانية وتهجير السكان. 

ووص����ف ع����ام 2020 بأن����ه عام ال����ذروة في 
تعزيز خطط البناء في المستوطنات وخاصة 
المنعزلة. ٌيش����ار إل����ى أن البؤرتين "جفعات 
هروئيه" و"جفعات هرئيل"، أقيمتا قبل عدة 
س����نوات على أراضي قريتي اللبن الش����رقية 
وقري����وت جنوب نابل����س، وبلدتي س����نجل 

وترمسعيا شمال رام الله.
كما اس����تولت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، 
امس الجمعة، على مواد بناء في قرية الولجة 

شمال غرب بيت لحم.
وأفاد الناشط إبراهيم عوض الله، بأن قوة من 
جيش االحتالل اقتحمت القرية، واس����تولت 
على م����واد بناء "ط����وب وإس����منت، وحديد، 
وحجارة"، كانت مخصصة لبناء الطابق الثالث 

من مستوصف القرية.
وأضاف عوض الله، ان االحتالل اإلس����رائيلي 
أخطر المس����توصف مرات عدة بوقف البناء، 

بحجة عدم الترخيص .

غزة/ االستقالل: 
نعت لجنة األسرى للقوى الوطنية واالسالمية 
في قطاع غ����زة أحد المناضلي����ن المدافعين 
عن قضية المعتقلين في س����جون االحتالل 
أمجد أبو هربيد الذي توفي امس بعد إصابته 

بفيروس كورونا.
وقالت اللجنة في بيان نعي وصل  »االستقالل«، 
أم���س الجمعة، »نتق���دم من آل أب���و هربيد في 
فلسطين والش���تات بصدق التعازي والمواساة 
بوفاة فقيدهم المغفور له ب���إذن الله المناضل 

أمج���د نادي أبو هربي���د )44 عاًما( ال���ذي وافته 
المنية إثر إصابته بفيروس كورونا«.

وأكدت اللجنة أن »الفقي���د كان من المدافعين 
والناشطين في قضية األسرى والمعتقلين في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
س����خرت صحيف����ة "هآرت����س" اإلس����رائيلية من 
تصريحات وزير الش����ؤون المدنية في الس����لطة 
الفلس����طينية حسين الش����يخ، التي اعتبر فيها 
عودة العالقات والتنس����يق األمني "كما كان" مع 
"إس����رائيل" بمثابة "االنتصار"، مؤكدة أن السلطة 
الفلس����طينية وحرك����ة "فت����ح" "تخدع نفس����ها 

وشعبها".
وأوضح����ت الصحيفة في تقرير نش����رته للكاتبة 
المختصة بالش����ؤون العربية عمي����رة هاس، أنه 
بعيد إعالن السلطة مساء الثالثاء عن "استئناف 
التنس����يق األمني مع الجيش اإلسرائيلي وجهاز 
"الشاباك"، كتب عضو من حركة "فتح" في حسابه 
في "فيسبوك" س����اخرا: "أنا أخشى من أن يعلنوا 
بأن استئناف التنسيق هو انتصار على االحتالل، 

وأن يحولوا هذا اليوم إلى عيد وطني".
ورغم أن ما كتبه هذا العضو كان بصورة س����اخرة، 
إال أنه بحسب "هآرتس"، "أظهر أنه يعرف بشكل 
جيد قيادته، فبعد بضع ساعات ظهر في التلفاز 
حسين الش����يخ، وزير الشؤون المدنية، وأعلن عن 
اس����تئناف التنسيق"، وقال الشيخ: "هذا انتصار 

اس����تثنائي لصم����ود الش����عب وعظم����ة رئيس 
الشعب محمود عباس".

وزعم الشيخ، في حديثه على تلفزيون فلسطين، 
أن "ه����ذه ه����ي المرة األول����ى في فت����رة حكومة 
نتنياه����و التي يق����وم فيها مصدر إس����رائيلي 
)منس����ق أعمال الحكومة ف����ي المناطق كميل أبو 
ركن( بالتعهد وبتوقيعه بأن "إس����رائيل" تلتزم 

باالتفاقات".
ونوهت بأن الشعب الفلسطيني سارع السخرية 
من حديث الشيخ، وإلى "صنع الحلوى والسخرية 
من هذا االنتصار"، حت����ى أن أحدهم كتب: "ربما 
أصبت بكورونا وأصبحت غير قادر على تذوق هذا 

االنتصار".
وذكرت الصحيفة، أنه "كان من المتوقع تماما أن 
يأمر عباس باستئناف التنسيق في هذه المرحلة 
أو تلك، فالمناكفات المتسلس����لة مع إس����رائيل 
وأجهزته����ا األمنية والقمعية ه����ي تكتيك آخر 
للبق����اء أو للحفاظ على صورة قي����ادة وطنية ذات 
رؤي����ة"، معتب����رة أن "األحاديث المتسلس����لة عن 
انتخاب����ات ومصالحة م����ع حماس تخل����ق خطابا 
مصطنع����ا ومضل����ال للتغيير والتج����دد والتقدم 

والصمود، وهذا الخطاب يحاول طمس تجذر واقع 
الجيوب الفلس����طينية المنفصلة الحالية، وغياب 

استراتيجية لها من أجل تغييرها".
 وأك����دت أن "المناكف����ات والثم����ن الباهظ الذي 
يطل����ب من الجمه����ور الفلس����طيني دفعه، ومن 
ثم "الس����الم" الذي يخفف قلي����ال على الجمهور، 
تخلق عرضا مزيفا لنش����اط القيادة الفلسطينية، 
لكن ه����ذه دورات يائس����ة لدواليب ت����راوح في 
الم����كان، حتى ف����ي فترة االحتالل المباش����ر قبل 
وجود الس����لطة، االقتصاد الفلس����طيني والقدرة 
على كس����ب الرزق لس����كان المناطق كان يخضع 
إلمالءات وسياس����ة إس����رائيل، واآلن، من أجل أن 
يواصل االقتصاد القدرة على كسب الرزق والسير 
في خط الحد األدنى، الس����لطة م ورأت "هآرتس" 
أن "المشكلة اآلن ليست في استئناف التنسيق، 
بل في الكذب الص����ارخ عن "انتصار" يحاول كبار 
قادة فتح بيعه للجمهور"، معتبرة أن "هذا الكذب 

هو استخفاف واستهزاء بالجمهور".
وتس����اءلت باس����تهجان: "هل حقا بعد 25 عاما، 
يمكن لعباس والش����يخ مبارك����ة االتفاقات التي 

يعتبرها "أبو ركن" إطارا قانونيا؟".

هآرتس: السلطة تخدع نفسها وشعبها بوصف عودة التنسيق »انتصارًا«

غزة/ االستقالل: 
قال الناطق باس���م وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، إن هناك زيادة واضحة 
بعدد اإلصاب���ات بفيروس )كورونا(، وهذا يدلل على انتش���ار كامل للفيروس 
بالقطاع. وأكد القدرة ف���ي تصريحات إذاعية امس الجمعة، أن األرقام الكبيرة 
تضغط على النظام الصحي بغزة، وأضاف: »نحن أمام مش���هد ينذر باألس���وأ 

أمام استهتار المواطنين«.
وأشار القدرة إلى أن القدرة الس���ريرية بدأت تنحصر في المستشفيات التي 

تعالج مصابي )كورونا( جراء زيادة اإلصابات.
وتابع: »بتنا نستقبل مئات الحاالت في المستشفيات جراء سرعة تفشي الوباء 

بعدما كنا نستقبل العشرات«.
وأوضح أن هناك 100 سرير عناية مركزة، يشغلها أكثر من 60 مريضًا، محذًرا 

»كلما زادت اإلصابات سيزيد الضغط على غرف العناية المركزة«.
وش���دد على أن هناك تخوفًا من موجة جديدة أش���د مع قدوم فصل الش���تاء، 
»والمه���م اآلن وعي المواطن وهي بس���يطة تتمثل بلب���س الكمامة والتباعد 

الجسدي«.
وح���ذر القدرة من »وجود نقص في األدوية والمس���تلزمات الطبية في الوضع 
العادي ومع جائحة كورون���ا فنحن اآلن في حالة عجز كبير، ونحن على تواصل 

مع جميع األطراف لتلبية احتياجاتنا أمام الجائحة«.

القدرة: نحن أمام مشهد ينذر 
باألسوأ في ظل استهتار المواطنين 

رام الله/ االستقالل: 
هدد قسام البرغوثي نجل عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح األسير مروان البرغوثي، أنه سيتم الكشف بالوثائق 
تورط بعض من وصفهم بالخونة الفاسدين بمنع اإلفراج 

عن والده بشكل رسمي من سجون االحتالل.
وأك���د البرغوثي، في منش���ور على صفحته بفيس���بوك 
امس الجمعة، أنه سيتم الكشف أيضا عن تورطهم في 
اعتقال الكثير من المناضلين، وإفش���ال اإلضراب األكبر 
في س���جون االحتالل عن الطعام ع���ام 2017 الذي قاده 
القائد مروان البرغوثي. كتب قسام "أعلم أن اللحظة التي 

تضع قدميك فيها خارج الس���جن ستكون لحظة الرعب 
األكبر للزمرة الفاس���دة وقريبا التي تورطت في اعتقالك 

وعدم اإلفراج عنك".
وتابغ أن "العهد للقائد مروان البرغوثي، هو عدم الخوف 
والتراجع، والبلد لن تكون لزمرة من الفاسدين مهما طال 

وقتهم".
وخاطب والده مروان البرغوثي:" يالله ش���و احنا بحاجتك، 
فعاًل كن���ت األجرأ في مجابهة االحتالل ولكن األهم أنك 
كنت دائمًا مجابهًا للفساد والفاسدين، رغم كل من تراه 
الي���وم ال يوجد قائ���د واحد من ص���ف أول أو ثاني يجرؤ 

على فعل أي ش���يء"، منهم من يخاف على راتبه، وعلى 
منصب���ه، حتى أصبحنا كلنا الخ���راف، ألن كل من يعلي 

صوته يتم اعتقاله وإهانته وتشويه صورته".
واعتقل���ت قوات االحت���الل القي���ادي البرغوثي في 15 
نيسان/ أبريل 2002 خالل اجتياح مدن الضفة، وتعرض 
ألش���هر من التعذيب خالل التحقيق مع���ه، وألكثر من 
ألف يوم في العزل االنفرادي وتم الحكم عليه بالّس���جن 
خمس���ة مؤبدات وأربعين عامًا، بتهمة قيادة تشكيالت 
بكتائب ش���هداء األقص���ى الجناح العس���كري المنحل 

لحركة فتح.

نجل مروان البرغوثي: سننشر وثائق تكشف الخونة المتورطين برفض إطالق سراح والدي

القوى الوطنية بغزة تنعى ناشطًا مدافعًا عن قضية األسرى

واشنطن/ االستقالل: 
أعلن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين البلغاري نيكوالي 

ميالدينوف مبعوثا أمميا خاصا إلى ليبيا، خلفا للمستقيل غسان سالمة.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن اللبناني غس���ان سالمة، استقالته من مهمته، 

"ألسباب صحية".
وق���رر مجلس األم���ن الدولي في س���بتمبر / أيلول، فصل مهم���ة بعثة األمم 
المتح���دة للدعم في ليبيا، وتعيين ممثل خاص لتنفيذ العملية السياس���ية 
والمفاوضات الدولية، ومنس���ق منفصل للقيام باألنشطة اليومية لبعثة األمم 

.)UNSMIL( المتحدة للدعم في ليبيا
من المتوقع تعيين شخصية من أفريقيا لمنصب منسق، في الفترة المقبلة.

ونيكوالي ميالدينوف، مواليد آيار/ مايو 1972، هو سياس���ي بلغاري ش���غل 
منصب وزير الش���ؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريس���وف 
2010 - 2013، وكان مالدين���وف عضوا في البرلم���ان األوروبي 2009-2007. 
وشغل منصب وزير الدفاع للفترة من 27 يوليو 2009 لغاية 27 يناير 2010.

ويش���غل ميالدينوف حاليا منصب منس���ق األمم المتح���دة الخاص لعملية 
الس���الم في الش���رق األوس���ط، كما ش���غل منصب مدير بعثة األمم المتحدة 

لمساعدة العراق )يونامي( بين 2015-2013.

تعيين »مالدينوف« مبعوثًا 
لألمم المتحدة إلى ليبيا

�إ�صابات خالل ..
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أالسكا/ االستقالل: 
ف���ي ظاهرة فلكية غريبة تتكرر كل عام في هذا التوقيت، غربت الش���مس عن 
سماء مدينة أوتكياغفيك في والية أالسكا األميركية، معلنة بدء غيابها السنوي 

الذي يستمر 66 يوما.
وظهرت الش����مس آلخر مرة خالل هذا العام ف����ي أوتكياغفيك، األربعاء، ثم 
رحلت تاركة المدينة النائية في »إظالم قطبي« سيعيشه سكانها ألكثر من 

شهرين.
وغردت خدمة الطقس الوطنية في أالسكا على موقع »تويتر«، قائلة: »في الساعة 
1.30 مس���اء بتوقيت أالسكا، الشمس ستغرب وس���تدخل أوتكياغفيك التي 
س���تدخل 66 يوما من الظالم القطبي. ستعود الشمس مجددا في 23 يناير من 

عام 2021«.
كما قال حس���اب مكتب إدارة األراضي في أالسكا على »تويتر«: »تصبحين على 

خير يا أوتكياغفيك«.
وأوتكياغفيك التي كانت تعرف سابقا باسم »بارو«، تقع شمالي الدائرة القطبية 
الش���مالية على ساحل بحر تشوكشي في أقصى ش���مال أالسكا، ويعيش بها 
4429 ش���خصا فق���ط وفق موقعها عل���ى اإلنترنت، يمته���ن معظمهم صيد 

األسماك والحيتان.

آخر غروب.. الشمس تغيب عن 
مدينة ولن تعود قبل 66 يومًا

 ال�صتيني با�صم املحت�صب من اخلليل يزين حديقة منزله بـ180 �صنف �صبار جمعها من حول العامل

ساوث كارولينا/ االستقالل: 
رغم أنها ارتكبت واحدة م����ن أفظع الجرائم التي 
يمك����ن أن يرتكبه����ا إنس����ان: قتل األبن����اء، فإن 
س����لوكها اإلجرامي لم يتوقف خل����ف القضبان 

لسنوات طويلة.
إنها األميركية س����وزان سميث، التي حكم عليها 
بالس����جن مدى الحياة بعد إدانتها بقتل طفليها 
إغراق����ا ف����ي بحيرة بوالي����ة س����اوث كارولينا، في 

تسعينيات القرن الماضي.
لك����ن وفقا لصحيف����ة "ص����ن" البريطاني����ة نقال 
ع����ن تقارير إعالمي����ة أميركية، ف����إن األم القاتلة 

بدأت تحس����ن من س����لوكها في السجن وتقلص 
احتكاكها م����ع بقية النزي����الت والموظفين، في 

خطوة تهدف إلى الحصول على عفو قريبا.
وكش����ف مصدر ف����ي الس����جن الذي تقب����ع فيه 
األم، إنه����ا "عازمة على تغيير حياتها وتحس����ين 
سلوكها، ألن ذلك شرطا أساسيا لإلفراج المشروط 

بعد عامين أو 3" من اآلن.
وأضاف أنه����ا ال تتواصل كثيرا مع الس����جينات، 

وتبذل قصارى جهدها لاللتزام بقوانين السجن.
وتصدرت األم عناوين الصحف ونش����رات األخبار 
في الوالي����ات المتحدة في التس����عينات، حينما 

زعمت أن رجال أس����ود سرق س����يارتها وبداخلها 
طفالها.

ولمدة 9 أيام، ظهرت األم باكية وناشدت السلطات 
من أجل عودتهما سالمين.

لكن روايتها لم تصمد كثيرا، واعترفت في نهاية 
المطاف بأن السرقة حادث من نسج خيالها، وقالت 
إنها تركت الس����يارة تغرق ش����يئا فشيئا ليموت 
الطفالن بداخلها، وكانت ربطتهما بمقدهما حتى 

ال يحاوال الفرار، في جريمة شديدة البشاعة.
وكان عم����ر أحد الطفلين 3 أع����وام، فيما كان عمر 

الثاني 14 شهرا فقط.

األم المجرمة.. قتلت طفليها و »تسعى لإلفراج المشروط«

االستقالل/ وكاالت: 
ذك���رت وكالة الفضاء األمريكية )ناس���ا(، ام���س الجمع���ة، أن كويكب )2000 

WO107( يقترب من األرض ويبلغ حجمه بين 370 و820 مترا مكعبا.
وأشارت الوكالة الفضائية األمريكية أن الكويكب سيقترب من األرض إلى حده األقصى 

في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني وتعد هذه المسافة ضعف المسافة إلى القمر.
واعتبرت "ناس���ا" أن هذا الكويكب ال يش���كل خطرا على كوكب األرض وال وجود 

لخطر محتمل بانحراف مساره خالل وجوده قريبا من كوكب األرض.
وبحسب الوكالة فإن الكويكب يحتوي على معادن غنية منها النيكل والحديد 

والكوبالت وتقدر بنحو 17.4 مليار دوالر.

ناسا: كويكب غني 
بالمعادن يقترب من األرض

واشنطن/ االستقالل: 
قد تضطر الكثير من الشركات أو الجهات لدفع 
تعويضات مادية للعمالء بسبب خطأ قاموا به، 
أو تلفي����ات غير مقصودة، ولك����ن هذه الواقعة 
كانت من الوقائع الغريبة التي وقعت واضطرت 
الجه����ة لدفع تعويض مال����ي ضخم يقدر ب�10 

مليون دوالر.
ففي التفاصيل، منح قاٍض فيدرالي، في مدينة 
سياتل األميركية، 10 ماليين دوالر أي ما يعادل 
نحو 37.5 مليون ريال ألسرة طفلة تعاني إعاقة 
شديدة، ُولدت بعد أن أعطت ممرضة األم حقنة 

إنفلونزا، بداًل من حقنة لمنع الحمل.
وذك����رت صحيف����ة س����ياتل تايم����ز أن قاضي 

المقاطع����ة األميريكية، روبرت الس����نيك، منح 
الطفلة األس����بوع الماض����ي 7.5 ماليين دوالر، 
مقاب����ل نفقاتها الطبي����ة والتعليمية، وغيرها، 
باإلضافة إلى 2.5 مليون دوالر تعويضًا لوالديها 

بسبب هذا الخطأ الطبي.
ووص����ف محاميا األس����رة القضي����ة، في وثائق 
المحكمة، بأنها حمل غير مشروع، حيث أن األم 
يسيني باتشيكو، ال تريد أن تصبح حاماًل، ولم 
تك����ن لتحمل في عام 2011، لو كانت الممرضة 

أعطتها الحقنة الصحيحة.
وفي التفاصيل التي ذكرتها عدد من التقارير 
الصحافية، فقد ذهبت باتش����يكو، إلى العيادة 
للحصول عل����ى حقنة ربع س����نوية من هرمون 

ُيستخدم لتحديد النسل، ووجدت المحكمة أن 
الممرضة كانت تقدم لقاح اإلنفلونزا طوال اليوم 
في العيادة، ولم تتحقق من حقنة باتش����يكو، 
وأعطته����ا اللقاح بداًل من حقن����ة الهرمون، ولم 
تكتشف باتشيكو الخطأ، حتى اتصلت لتحديد 

موعدها التالي، بعد أكثر من شهرين.
وبحلول ذلك الوقت، كان����ت قد أصبحت حاماًل 
وليس لها فرصة إلجهاض الحمل، وبعد حملها 

وإنجابها أصبحت  الطفلة اآلن 8 سنوات.
وفق����ًا لوثائ����ق المحكم����ة، فهي تعان����ي عيبًا 
خلقيًا، أدى إلى تأخي����رات معرفية، وتباطؤ في 
مهارات الكالم والصرع، ومش����كالت في الرؤية 

ومضاعفات أخرى.

ميونخ/ االستقالل: 
في تطور يشبه الخيال العلمي تقريبا، قام فريق من الباحثين بتوصيل 
جينات بشرية إلى جنين قرد، ما أدى إلى نمو حيوان بدماغ أكبر بكثير 

وأكثر تقدما.
ويعمل الباحث���ون من معهد ماكس بالنك األلماني لبيولوجيا الخاليا 
الجزيئية وعلم الوراثة في ألمانيا، مع فريق من المعهد المركزي الياباني 
 ARHGAP11B للحيوانات التجريبية، على نس���خ مزروعة من جي���ن

البشري في جين قرد القشة الشائع.
وأفاد العلماء أن القش���رة المخي���ة الحديثة للقرد، الج���زء من الدماغ 

المعني باللغة والتعلم، تضخمت بشكل كبير من خالل هذا اإلجراء.
 ARHGAP11B وتؤكد النتائج البحث السابق الذي يشير إلى أن جين

هو عامل رئيسي في تطوير الذكاء.
ويلقي البحث الجديد، المنشور في العدد الحالي من مجلة "ساينس"، 
الض���وء على كيفية تطوير ق���درات التفكير الت���ي حولتنا من مجرد 
أسالف بشرية بسيطة إلى مخلوق طور الحضارات والمدن والمركبات 

الفضائية.
وقال مايكل هايد، المؤلف الرئيسي للدراسة، في بيان صحفي: "وجدنا 
بالفعل أن القشرة المخية الحديثة لدماغ قرود القش تضخمت وانثنى 
سطح الدماغ. صفيحتها القشرية كانت أيضا أكثر سمكا من المعتاد".

وشدد المؤلف المشارك في الدراسة ويالند هوتنر، على أنه لم ُيسمح 
لألش���خاص الخاضعين لالختبار على الحيوان���ات بالتطور إلى ما بعد 

مرحلة الجنين بسبب مخاوف أخالقية.
وص���رح: "في ضوء العواق���ب المحتملة غير المتوقع���ة فيما يتعلق 
بوظيف���ة الدماغ بعد الوالدة، اعتبرنا أنه ش���رط أساس���ي وإلزامي، من 
وجهة نظر أخالقية، لتحديد آثار ARHGAP11B على تطور القش���رة 

المخية الحديثة للجنين".

بغداد/ االستقالل:
مع تفش���ي جائحة كورونا وما تبعه���ا من إجراءات 
وقي���ود صارمة أجبرت المطاعم عل���ى إغالق أبوابها 
لفت���رة أو التش���غيل الجزئ���ي م���ن خ���الل خدمة 

الديليفري.
 وفيما ب���دأت الحياة تع���ود إلى المدن والش���وارع 
تدريجيًا، يبق���ى التقيد باإلرش���ادات العامة وعلى 
رأس���ها احترام مبدأ التباعد االجتماع���ي أمرا واجبا، 
وعلي���ه بدأت المطاعم حول العالم ابتكار أس���اليب 

جديدة الستقبال زبائنها.

قدم صاحب مطعم عراقي في محافظة كربالء، خدمة 
لرواده عن بعد بعدما فتح أبوابه الس���تقبال الزبائن 
بع���د رفع القي���ود المفروضة، حي���ث وضع طاوالت 
ذكي���ة ، يقوم الزبون باختيار طلب���ه، بعدها يتلقاه 
عن طريق روبورت يتحرك على س���كة يشق طريقه 
ما بي���ن الطاوالت ويقف عند الزبائن ألخذ طعامهم 

بأنفسهم.
وق���ال مصطف���ى المخت���ار صاح���ب المطعم في 
تصريحات صحفية عندما بدأت جائحة كورونا في 
العال���م والعراق أصاب كل المجتمع الكآبة بس���بب 

الجلوس ف���ي البيت، لذل���ك وفرنا للن���اس الخروج 
والجل���وس في جو آمن عن طري���ق تقليل االختالط 

بين البشر".
وأعلن���ت اللجن���ة العليا للصحة والس���المة في 
الع���راق ، مطل���ع أيل���ول / س���بتمبر الماض���ي، 
اس���تئناف التبادل التجاري طيلة أيام األسبوع 
وفي كاف���ة المنافذ البرية حص���را، وكذلك فتح 
المطاعم واس���تئناف الفعاليات الرياضية وفق 
ش���روط صحية واجب االلتزام بها اعتبارًا من 12 

أيلول / سبتمبر الماضي 

خطأ طبي يمنح زوجين 10 مليون دوالر تعويضًا

مطعم عراقي يسخر التكنولوجيا لخدمة زبائنه عن بعد

علماء يتجهون نحو إنشاء 
دماغ أكثر ذكاء.. كيف يكمن؟


