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رام الله / االستقالل:
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، امس الجمعة، بتسجيل حالة 
وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« في صفوف جالياتنا 
ح���ول العالم، ما يرفع إجمالي الوفي���ات إلى 310 واإلصابات إلى 
7517، منذ بدء الجائحة. وذكرت س���فارة دولة فلس���طين لدى 
الجمهورية التركية، في هذا الصدد، أنه تم تسجيل حالة وفاة 
جدي���دة بالفيروس في صفوف الجالي���ة للمواطن منتصر الحلو 

)53 عاما(، ليرتفع عدد حاالت الوفاة إلى 6 حاالت، فيما س���جلت 
38 إصابة س���ابقة. وفي الواليات المتحدة األميركية، أفاد فريق 
العم���ل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا هناك بتس���جيل 63 
إصابة جديدة بالفيروس في كل من: ميتش���يغن، وتكس���اس، 
وأوهايو، ليرتفع عدد اإلصاب���ات في صفوف الجالية إلى 4634 
إصابة، فيما لم تس���جل أي حالة وف���اة جديدة بالفيروس لليوم 

العاشر على التوالي، ليبقى عدد حاالت الوفاة 88 حالة.

حالة وفاة و63 إصابة بـ »كورونا« في 
صفوف الجالية الفلسطينية بالخارج 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اصيب عدد م���ن المواطنين أم���س الجمعة خالل 
مواجه���ات مع قوات االحتالل ف���ي قرى كفر مالك 
شرق رام الله وبيت دجن شرق نابلس، وكفر قدوم 

شرق قلقيلية. ففي رام الله، قمعت قوات االحتالل 
فعالية مناهضة لالس���تيطان في بلدة كفر مالك، 
ما أدى إلصابة ع���دد من المواطنين. وقالت مصادر 
محلي���ة إن ق���وات االحتالل تمرك���زت على مدخل 

القري���ة الش���رقي، ومنعت المواطنين والنش���طاء 
وأصح���اب األراضي من الوصول إل���ى منطقة عين 

باالس���تيطان،  المه���ددة  س���امية 
األسبوعية.  المسيرة  في  والمشاركة 

مستوطنون يقطعون 400 شجرة بترمسعيا

اإ�ضابات خالل قمع االحتالل م�ضريات مناه�ضة لال�ضتيطان يف ال�ضفة

اآلالف يؤدون صالة الجمعة في المسجد 
األقصى رغم مضايقات االحتالل

طهران/ االستقالل: 
أك����دت وزارة الدف����اع اإليرانية أمس الجمع����ة، اغتيال العالم 
النووي اإليراني محس����ن فخري زاده، أثناء اشتباك بين فريق 

حمايت����ه وإرهابيين، واصفة العملي����ة ب�«اإلرهابية«. وجاء في 
بي����ان وزارة الدفاع اإليراني����ة: »هاجمت عناصر 
إرهابية مس����لحة بعد ظهر امس، سيارة تقل 

اغتيال العالم النووي محسن »زاده« 
وإيران تحمل »إسرائيل« المسؤولية

الجهاد: اغتيال زاده محاولة لالنتقام 
من إيران لوقوفها مع فلسطين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت مصادر إس���رائيلية أول أمس، إن من المقرر إخالء عشرات 
العائالت الفلس���طينية من منازلها في القدس الشرقية قريبا، 

في الشيخ جراح وسلوان.. إخالء عشرات 
العائالت قريبًا لصالح الجمعيات االستيطانية

جنين/ االستقالل: 
ق����ال القي����ادي ف����ي حرك����ة الجهاد اإلس����المي في 
فلسطين الشيخ خضر عدنان، الخميس، إن فلسطين 

فيها من الخيرات، أكثر ممن حصلت عليه الس����لطة 
منذ اتفاقية "أوس����لو". وأضاف الش���يخ 
عدنان رًدا على عضو اللجنة المركزية لحركة 

القيادي عدنان ردًا على حسين الشيخ: أموال 
وامتيازات أوسلو تحت بساطير المجاهدين

غزة/ االستقالل: 
أدان���ت حركة الجهاد االس���المي في فلس���طين بش���دة حادث 
االعتداء اإلرهابي اآلثم الذي اس���تهدف عالم الفيزياء اإليراني 

رام الله- غزة/االستقالل: 
أعلن���ت وزيرة الصح���ة مي الكيلة، ام���س الجمعة، تس���جيل 9 وفيات و1936 

إصابة جديدة بفيروس »كورون���ا« و719 حالة تعاٍف خالل ال� 24 
ساعة الماضية. وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية 

الصحة : 9 وفيات و1936 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« خالل الـ24 ساعة الماضية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت وس���ائل اعالم عبرية ان المجلس الوزاري االسرائيلي المصغر »الكابينت« 

سيجتمع غدًا االحد لمناقشة تحويل أموال المقاصة الى السلطة 
الفلس���طينية. وذكرت صحيفة »هآرتس« العبرية ان »الكابنيت 

»كابينت« االحتالل يدرس غدًا األحد 
تحويل أموال المقاصة للسلطة

) APA images (          م�شن فل�شطيني يو�جه جنود �الحتالل خالل م�شرية �شلمية يف قرية بيت دجن �شرق نابل�س �أم�س

»هآرتس«: لقاءان دون تحفظات بين 
االحتالل والسلطة مطلع األسبوع الحالي

غزة/ االستقالل: 
أعلنت رئاسة المؤتمر العام التحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل 

الالجئين الفلس���طينيين »أونروا« عن ص���رف راتب كامل 
لجميع موظفي الوكالة الدولية خالل األسبوع الحالي. وقالت 

صرف راتب كامل لموظفي 
»أونروا« األسبوع الحالي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أمس، أن »إسرائيل« طلبت من السلطة 

الفلس���طينة العودة للتنس���يق األمني بش���كل كامل دون أي 
04تحفظ���ات أو ش���روط. وأضافت أن���ه بتوجيه م���ن وزير جيش  0605

»عملية جبانة تحمل بصمات صهيو-أمريكية«
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رام الله- غزة/االستقالل: 
أعلنت وزي����رة الصحة م����ي الكيلة، امس 
الجمعة، تسجيل 9 وفيات و1936 إصابة 
جدي����دة بفي����روس "كورون����ا" و719 حالة 

تعاٍف خالل ال� 24 ساعة الماضية.
وقالت الكيلة ف����ي التقرير اليومي للحالة 
الوبائية للفيروس في فلسطين، ان حاالت 
الوفاة الجديدة سجلت في محافظات بيت 
لح����م 1، الخليل 3، جني����ن 2، طولكرم 1، 

قطاع غزة 2.

وأضافت أن اإلصابات الجديدة توزعت في 
المحافظات حس����ب التالي: الخليل 137، 
نابل����س 190، بيت لحم 106، قلقيلية 57، 
رام الل����ه والبيرة 122، جني����ن 135، أريحا 
واألغ����وار 14، س����لفيت 60، طولكرم 86، 
طوباس 75، ضواحي القدس 32، قطاع غزة 
922 مشيرة إلى أنه تم إجراء 7717 فحصا.
وذك����رت أن حاالت التعافي س����جلت في 
المحافظات عل����ى النحو التال����ي: الخليل 
97، جنين 50، نابل����س 129، طولكرم 40، 

رام الله والبي����رة 83، طوباس 10، قلقيلية 
15، أريحا واألغوار 8، س����لفيت 17، قطاع 
غزة 270. وأش����ارت إلى أن نسبة التعافي 
من فيروس "كورونا" في فلس����طين بلغت 
79.4%، فيم����ا بلغ����ت نس����بة اإلصابات 
الوفيات %0.9  النشطة 19.7%، ونسبة 

من مجمل اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضا 
في غ����رف العناي����ة المكثف����ة، بينهم 8 

مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة قبل الماضية وفجر أمس الجمعة، حملة اعتقاالت 

ومداهمات واسعة في أحياء متفرقة من مدن الضفة الغربية.
ففي جنين ش����مال الضفة الغربية، اعتقلت قوات االحتالل القياديين في حركة حماس 
الش����يخ عبد الجبار جرار، واألس����ير المحرر إبراهيم طاهر نواهض����ة، بعد دهم وتفتيش 

منزليهما. 
وداهمت قوات االحتالل بلدة الس����يلة الحارثية قضاء جنين، واعتقلت الش����اب س����امر 
مصطف����ى جرادات، بعد دهم وتفتيش منزله، واألس����ير المحرر محمد ش����هاب الملقب 
ب�"الصقر" من بلدة صانور فيما اس����تدعى االحتالل شقيقه األسير المحرر فرج الصانوري 

لمقابلة مخابرات االحتالل في معسكر سالم االحتاللي يوم االثنين المقبل.
 وف����ي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل المواطنين ث����وري إبراهيم أبو مرتضى )44 عاما(، 
ومعتصم سامح أبو غنيم )22 عاما(، والشقيقين عبد الرحمن وعبد الرحيم طلب حج محمد. 
وف����ي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل المتمركزة على مفرق مس����توطنة مجمع "غوش 
عصيون"، الشاب خالد فراج )32 عاما( من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد إنزاله من 

المركبة واحتجازه ثم اعتقاله. 
وفي رام الله، اقتحم جنود االحتالل ساحات مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا شرق 
رام الله، علما بأن المش����فى مخصص لمرضى "كورونا" الذين في حاالت الخطر. ويواصل 
االحتالل حمالت االعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة 

النساء واألطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. 
وتش����ن قوات االحتالل يوميا خاصة في س����اعات الليل والفجر، حم����الت اقتحام للمدن 
الفلس����طينية يتخللها مداهمات للمن����ازل واعتقال للمواطنين واعت����داء عليهم وعلى 

ممتلكاتهم.

طالت قيادات وأسرى محررين
 االحتالل يشن حملة 

اعتقاالت في الضفة المحتلة

الصحة : 9 وفيات و1936 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« خالل الـ24 ساعة الماضية

  أنقرة/ االستقالل: 
التركي،  الخارجي���ة  وزير  وصف 
مول���ود تش���اووش أوغل���و، قرار 
تعلي���ق  اإلس���رائيلي  الكي���ان 
مخطط الضم ألراٍض فلسطينية 
في الضفة الغربية ب�”المخادع”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها باس���م 
المجموعة اآلسيوية في االجتماع 
لمجل���س  واألربعي���ن  الس���ابع 
وزراء خارجي���ة منظم���ة التعاون 
اإلس���المي )OIC( المنعق���د في 
نيام���ي، عاصمة النيج���ر، أمس 

الجمعة.
وأشار إلى أن التوسع االستيطاني 

وصل إلى أعلى المستويات.
وقال تشاووش أوغلو: “هدفهم 
الكيان اإلسرائيلي واضح للغاية: 
جع���ل إقامة دولة فلس���طينية 
مستقلة وذات سيادة ومترابطة 
جغرافي���ا، أم���را مس���تحيال من 

الناحية المادية”.
ولفت إل���ى أن المبادرات الدولية 
في  س���فارات  لفتح  المنس���قة 
القدس المحتل���ة تهدف أيًضا 

إلى إضعاف وضع القدس.
وأضاف: “هن���اك تصور خاطئ 
متزايد بأن القضية الفلسطينية 
تفق���د مكانته���ا المركزية في 
المؤتم���ر  أعي���ن دول منظم���ة 
اإلسالمي. حتى أن البعض يزعم 
أن بع���ض األعض���اء ينظر إليها 

على أنها واجب. لألسف، استغل 
الفلس���طينية  القضية  أع���داء 
انقس���امنا لتش���جيع مثل هذا 

التصور الخاطئ”.
وتابع في ذات الس���ياق: “لهذا 
السبب، يجب أن نجدد تصميمنا 
الدفاع  يمكننا  كيف  المشترك. 
عن وح���دة األم���ة إذا لم نتمكن 
م���ن االتحاد ف���ي القضية التي 
تقوم عليها هذه المنظمة؟ من 
سيأخذ كلمتنا على محمل الجد؟ 
المشهد واضح: مصداقيتنا في 

خطر”.
وزعم الكيان اإلس���رائيلي إرجاء 
ضمه نحو 30 بالمئة من مساحة 
الضف���ة الغربية إل���ى موعد لم 

تحدده.

الكي���ان  وزراء  رئي���س  وش���دد 
نتنياهو،  بنيامين  اإلس���رائيلي 
ف���ي أكثر من مناس���بة، على أنه 
يعت���زم تنفي���ذ عملي���ة الضم، 
أمريكيا  التزام���ا  تلقي���ه  ح���ال 
يرفضه  الذي  بالضم،  باالعتراف 

الفلسطينيون بشدة.
الماضي،  وفي نهاي���ة أكتوب���ر 
قال آف���ي بيركوفيتش، مبعوث 
الرئي���س األمريك���ي لمنطق���ة 
الشرق األوس���ط، إنه تم تأجيل 
خطة الضم اإلس���رائيلية ألراض 
الغربية،  الضفة  في  فلسطينية 
لحين استكمال عمليات التطبيع 

بين إسرائيل ودول عربية.
ف���ي  بيركوفيت���ش،  وأض���اف 
تصريح إلذاع���ة جيش االحتالل 

“لم تتم إزالة موضوع الضم عن 
الطاولة، وإنما تم تأجيله اآلن”.

أيل���ول  س���بتمبر/  ومنتص���ف 
اإلم���ارات  وقع���ت  الماض���ي، 
والبحري���ن اتفاقيتي���ن لتطبيع 
العالقات مع الكيان اإلسرائيلي ، 
فيما أعلن السودان موافقته على 

إقامة عالقات مع تل أبيب.
وقوب���ل االتفاق بتنديد واس���ع؛ 
والقيادة  الفصائ���ل  واعتبرت���ه 
الفلس���طينية “خيانة وطعنة” 

في ظهر الشعب الفلسطيني.
وترفض القيادة الفلسطينية أي 
تطبيع للعالقات بين إس���رائيل 
وال���دول العربي���ة، قب���ل إنهاء 
لألراضي  اإلس���رائيلي  االحتالل 

المحتلة عام 1967.

وزير خارجية تركيا : تعليق »إسرائيل« مخطط الضم “مخادع”

القدس المحتلة/ االستقالل: 
سلمت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، الش���اب عالء منذر نجيب )19 عاًما( من 
سكان البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أمس الجمعة، قراًرا باإلبعاد عن المسجد 

األقصى لمدة 6 أشهر.
وذكر عالء بعد االفراج عنه أن ش���رطة االحتالل اعتقلت���ه امس عند باب الناظر 
أثناء ذهابه للصالة في المس���جد األقصى المبارك، واقتادته إلى مركز ش���رطة 
القش���لة بالبلدة القديمة بالقدس. وأضاف أن الشرطة وجهت ضده تهم عارية 
عن الصحة خالل التحقيق معه، ثم س���لمته قراًرا باإلبعاد عن المسجد األقصى 
لمدة 6 أشهر، ينتهي بتاريخ 29 – 5 – 2021. وكانت سلطات االحتالل أفرجت 
عن الشاب عالء نجيب من سجون االحتالل بتاريخ 24 – 9 – 2020، بعد أن قضى 

9 أشهر، كما أمضى 20 شهرا في السجن قبل االعتقال األخير.
يذكر أن ش���رطة االحتالل أبعدت الش���اب عالء نجيب عدة مرات عن المس���جد 

األقصى قبل االعتقال األخير، وتراوحت مدة االبعاد عنه نحو عام.
في الس���ياق، أجلت محكمة االحتالل اليوم محاكمة الشاب أحمد أبو صبيح مدار 

الدين " إعتقال مفتوح ". وكان اعتقل من منزله ببيت حنينا قبل نحو شهرين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة التابعة لالحتالل امس الجمعة، عن تس���جيل 1072 إصابة 

بفيروس كورونا خالل 24 ساعة بعد فحص 53667 عينة. 
وذك���رت الوزارة في بيان صحاف���ي أن عدد الحاالت النش���طة وصل إلى 9575، 
بينهم 275 في حالة حرجة، منهم 117 على أجهزة التنفس الصناعي. وأشارت 

إلى أن عدد الوفيات ارتفع منذ بدء تفشي الفيروس إلى 2834.

االحتالل يبعد شابًا مقدسيًا 
عن األقصى 6 أشهر

»صحة« االحتالل: 1072 إصابة 
بـ »كورونا« خالل 24 ساعة
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القدس المحتلة/ االستقالل:
موج���ة  االحت���الل  حكوم���ة  تع���د 
تس���تهدف  جدي���دة  اس���تيطان 
إلى  وتحولها  مدينة القدس المحتل���ة، 
نموذج مدينة فصل عنصري، مستغلة 
األيام األخيرة للرئيس دونالد ترمب في 

منصبه.
وبعد أيام على تحذير المكتب الوطني 
للدفاع عن األرض ومقاومة االس���تيطان 
م���ن أّن حكوم���ة االحت���الل تعمل على 
تكثيف االستيطان في مدينة  القدس 
الحتل���ة عب���ر إقامة 9000 وح���دة على 
أراضي مط���ار قلنديا، و1530 وحدة في 
مستوطنة "رمات ش���لومو" على أراضي 
ش���عفاط، و570 وحدة في مس���توطنة 
"هار حوماه" على أراضي جبل أبو غنيم.

 كشفت بلدية االحتالل الصهيوني في 
الق���دس عن ج���زء من خطة المش���روع 
الضخ���م ال���ذي يس���تهدف قلنديا – 
واالستيطان على أراضي "مطار القدس" 
بنح���و 9 آالف وحدة اس���تيطانية، عبر 
تنفيذ الش���ق األساس من تطوير البنى 
التحتية من توس���يع الطرق ورفع كفاءة 

المنطقة "الصناعية عطروت".
وقالت البلدي���ة: "إنه تم إقرار خطة يوم 
األح���د الماضي، تم بموجبها تخصيص 
- األماك���ن العام���ة، واألرصفة، ومواقف 
الس���يارات، والبنية التحتي���ة للكهرباء 
والطرق باس���تثمار حوال���ي 50 مليون 

شيكل".
وأوضح���ت بلدي���ة االحت���الل أن أعمال 

العامة  المس���احة  تطوي���ر وتحدي���ث 
جارية،  "عط���روت"  الصناعية  للمنطقة 
وهذا أكبر مش���روع لتطوي���ر المنطقة 
تم تنفيذه حتى اآلن، مش���يرة إلى أنه 
كجزء من المشروع، الذي تنفذه "موريا – 
إحدى الشركات التي تملكها وتديرها 
البلدية - والمتوقع أن يس���تمر حوالي 

عام".
وأش���ارت بلدية االحت���الل في القدس 
إل���ى أن���ه س���يتم تجدي���د وتحديث 

المرورية  والممرات  العامة  المس���احات 
في المنطقة الصناعية، وسيتم تغيير 
ترتيبات المرور، وبناء الساحات، وترميم 
هيكل الطري���ق، وترتيب أماكن وقوف 
ونظام  اإلضافية،  واألرصفة  الس���يارات 
اإلنارة، وس���تتم إضافة الفتات جديدة 
لإلرش���اد في المصانع واألماكن العامة، 
مؤك���دة أنها س���تغير وج���ه المنطقة 
الصناعية بالكامل، من خالل االستثمار 

في هندسة المناظر الطبيعية.

باإلضاف���ة إل���ى ذل���ك، وعلى حس���اب 
األراضي الفلسطينية المصادرة، وكجزء 
من المش���روع، س���يتم إنش���اء منطقة 
الصناعية،  المنطق���ة  عامة خضراء في 
والتي ستش���مل موقًفا لسيارات الزوار، 
واألش���جار والنبات���ات، ومناطق جلوس 
مخصصة، ومس���ارات للمش���ي، ونقطة 
دخ���ول لدخول مصنع النبي���ذ القريب، 
به���دف تحويل ه���ذه المنطق���ة إلى 
منطقة جذب س���ياحي داخل���ي، ورفع 

التجاري���ة، وعمل  كف���اءة المجمع���ات 
منطق���ة ترفيهي���ة -مدين���ة مالهي - 

متوسطة الحجم.
القدس  ف���ي  االحتالل  بلدي���ة  وذكرت 
أن ه���ذا ه���و أكب���ر مش���روع تطويري 
يتم تنفي���ذه في المنطق���ة الصناعية 
"عط���روت" من���ذ عق���ود، بع���د افتتاح 
"أتاروت  الجدي���دة  الصناعية  المنطقة 
س���ي" قب���ل ع���ام ونصف فق���ط، وبلغ 
إجمالي االس���تثمار حتى اآلن، بحس���ب 
البلدية ، حوالي 85 مليون شيكل، ورافق 
المشروع عملية تعاون عام ومجتمعي، 
وتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق الكامل 
مع مدير المنطق���ة الصناعية "عطروت" 

وأصحاب المصانع بالمنطقة.
وق���ال رئي���س بلدي���ة االحت���الل في 
الق���دس، موش���يه لي���ون: "إن منطقة 
عطروت الصناعي���ة مهملة وغير جذابة 
في الوقت الحالي، وس���يتم خالل العام 
القادم، العمل عل���ى أن تغير المنطقة 
الصناعي���ة وجهها في نهاية المطاف، 
لتصبح المنطق���ة الصناعية الرائدة في 
البالد، هن���اك أيضًا المزي���د من فرص 
العمل لس���كان القدس، هناك ش���يء 

نتطلع إليه"، بحسب تصريحاته.
ويخشى الفلسطينيون في القدس من 
دفع سلطات االحتالل مخططات جديدة 
لبناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية 
في المدينة قبيل تس���لم إدارة الرئيس 
األميركي المنتخ���ب جو بايدن مهامها 
في العشرين من كانون الثاني المقبل.

القدس: االحتالل يكشف عن مخطط استيطاني ضخم فوق أراضي مطار قلنديا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت مصادر إس���رائيلية أول أمس، إن م���ن المقرر إخالء 
عش���رات العائالت الفلس���طينية من منازلها في القدس 
الشرقية قريبا، خاصة من سلوان والشيخ جراح، إثر دعاوى 
رفعتها جمعيات يمينية استيطانية ضد هذه العائالت 
بدع���وى ملكية األراضي التي أقيمت عليها منازلها تعود 
ليهود منذ ما قبل ع���ام 1948. وقالت صحيفة "هآرتس" 
في تقرير نشرته أول أمس، إنه "من المتوقع إخالء 87 من 
س���كان القدس الشرقية من بيوتهم في اعقاب صدور 3 

قرارات من المحاكم لصالح جمعيات استيطانية. 
وف���ي كل الحاالت ي���دور الحديث عن دع���اوي لمنظمات 
يمينية تطالب بإخالء س���كان فلسطينيين، بدعوى إعادة 
ممتل���كات يهودي���ة من قب���ل س���نة 1948. وفي إحدى 

الح���االت عرض أحد أعض���اء جمعية عطي���رت كوهانيم 
ان يس���اعد والد إحدى العائالت ف���ي الحصول على كلية 
يحتاج الى زراعتها كجزء من عرضه من إخالء البيت طوعًا."

وأضافت: "ي���وم االثنين الماضي رف���ض قضاة المحكمة 
المركزي���ة في القدس- رفائيل يعقوبي، موش���ي بار-عام 
وحنا مريم لومف- التماس عائلة دويك من سلوان وأمروا 
بإخالء المبن���ى الذي تعيش فيه لصال���ح اعضاء جمعية 

عطيرت كوهانيم، خالل اسبوعين. 
وتنوي العائلة االس���تئناف للمحكمة العليا. ويسكن في 
المبنى الذي تعيش فيه العائلة منذ عام 1963، 30 فردًا 
من ابناء العائلة من بينهم 12 طفاًل تحت سن ال18. كما 
قدم المس���توطون باالضافة لذلك دعوى مالية ضد عائلة 

دويك بمبلغ 600 ألف شيكل."

موسكو/ االستقالل: 
وصفت المتحدثة باس���م وزارة الخارجية الروس���ية ماريا 
زخاروفا، زيارة وزي���ر الخارجية األمريكي مايك بومبيو إلى 
مرتفعات الج���والن المحتلة بأنها دليل على اس���تصغار 

واشنطن للقانون الدولي.
وقالت زاخاروف���ا: "نرى )زيارة بومبي���و( دلياًل آخر لموقف 
واش���نطن ال���ذي يظهر اس���صغارا بالمب���ادئ القانونية 
الدولية حول تسوية الوضع في الشرق األوسط المعترف 

بها عالمًيا".
وأكدت المتحدثة، أن مح���اوالت اإلدارة األمريكية إضفاء 
الشرعية على المستوطنات اإلس���رائيلية غير القانونية 
بهذه الطريقة تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة وقرارات 

مجلس األمن.

وتابع���ت، "نعيد التأكيد على الموقف المبدئي لروس���يا 
بش���أن عدم ش���رعية بناء "إسرائيل" للمس���توطنات على 
األراضي التي تم االس���تيالء عليها ع���ام 1967. وتعرقل 
هذه األعمال الجهود المبذولة الستئناف عملية التفاوض 
الهادفة إلى "إقامة سالم عادل ودائم وشامل" في منطقة 

الشرق األوسط ".
وكان ماي���ك بومبيو، زعم أن ع���ودة مرتفعات الجوالن إلى 
سوريا قد يعرض سكان إس���رائيل" والغرب إلى المخاطر 
"تخيلوا األخطار التي س���يتعرض لها س���كان "إسرائيل" 
والغرب إذا أعيد الجوالن إلى سوريا وحكم الرئيس األسد 
هنا". وتعد زيارة بومبيو إلى مس���توطنة إس���رائيلية في 
الضفة أو الجوالن ه���ي أول زيارة من هذا النوع يقوم بها 

وزير خارجية أمريكي.

الخاجية الروسية: زيارة بومبيو 
للمستوطنات استصغار للقانون الدولي

في الشيخ جراح وسلوان.. إخالء عشرات 
العائالت قريبًا لصالح الجمعيات االستيطانية

جنين/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
ف����ي فلس����طين الش����يخ خض����ر عدنان، 
الخميس، إن فلسطين فيها من الخيرات، 
أكث����ر ممن حصل����ت عليه الس����لطة منذ 

اتفاقية "أوسلو".
وأضاف الش���يخ عدنان رًدا على عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح حس���ين الش���يخ الذي 
قال إن من يرفض "أوس���لو"، فكل وظائفهم 
وأمواله���م وامتيازاتهم منها: "أن ما كان بيد 

منظمة التحرير من خير وهي خارج فلسطين 
أضعاف ما بيد الس���لطة من أموال في الوقت 

الحالي".
وتاب���ع: "أن المال المغمس بال���ذل والمهانة 
تحت بس���اطير االحتالل، مال مسمم وُمذمم، 

وال خير فيه".
ووجه رس���الة إلى حسين الش���يخ قائال: "كل 
أم���وال وامتي���ازات أوس���لو تحت بس���اطير 
ولرئاس���تكم،  لكم  فاالمتيازات  المجاهدين، 

فانتبهوا، أنتم أمام شعب ذكي".

القيادي عدنان ردًا على حسين الشيخ: أموال 
وامتيازات أوسلو تحت بساطير المجاهدين

غزة/ االستقالل: 
قال���ت حرك���ة حماس، امس الجمعة: إن حملة االعتقاالت التي ش���نتها قوات االحت���الل في مدينة جنين 
تستهدف القيادات الفاعلة والمؤثرة، التي رفعت لواء الوحدة الوطنية والشراكة، وكانت داعية له كأساس 
لمواجه���ة االحتالل ومخططاته. وأكدت حماس، في بياٍن لها، أن أبناءها وقادتها س���يظلون في المقدمة، 
دفاعا عن ثوابت ش���عبنا ومقدس���اته، فغالبية القيادات قضت عشرات السنوات في سجون االحتالل دون 
أن تتزحزح عن خيار المقاومة ومواجهة االحتالل. وتوجهت بالتحية ألبناء شعبنا في الضفة، فالمواجهات 
البطولية التي يخوضها ش���بان الضفة ضد االحتالل هي نبض قلوب شباب شعبنا التي تهتف بالمقاومة 
خي���اًرا لمواجهة االحتالل. واعتقلت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي"، فجر امس الجمعة، 10 مواطنين منهم 
قيادي���ان بحماس، خالل حملة دهم في الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل خمس���ة 

مواطنين بجنين، منهم القياديان بحماس عبد الجبار جرار والشيخ إبراهم طاهر نواهظة.

حماس: اعتقاالت االحتالل بجنين 
تستهدف القيادات الفاعلة والمؤثرة
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أدى آالف المواطنين، صالة أمس 
الجمعة، في س���احات المس���جد 
األقص���ى المبارك رغ���م إجراءات 

االحتالل المشددة على بواباته.
وأف���ادت مصادر مقدس���ية، بأن 
المواطنين وصلوا لألقصى  آالف 
من مناط���ق متفرقة من القدس 
والضفة والداخل المحتل من أجل 

أداء صالة الجمعة في األقصى.
لألس���بوع الخامس على التوالي، 
االحت���الل  ش���رطة  منع���ت 
اإلسرائيلي، مئات الفلسطينيين 
الغربية، من  من س���كان الضفة 
األقصى  المس���جد  إلى  الوصول 

ألداء صالة الجمعة.
االحت���الل  ش���رطة  وأوقف���ت 
المصلين من الضفة على حواجز 
على مداخ���ل البلدة القديمة في 
القدس ومنعته���م من الوصول 

للمسجد األقصى ألداء الصالة.
وطلب���ت م���ن جمي���ع المصلين 
إب���راز  لألقص���ى  المتوجهي���ن 
هوياتهم إلثبات أنهم ليسوا من 

سكان الضفة.

وأدى الفلس���طينيون الذين تم 
منعهم من الوصول إلى المسجد 
الش���وارع  في  الجمع���ة  ص���الة 

القريبة من البلدة القديمة
كانت ش���رطة االحت���الل أقامت 
الحواج���ز عل���ى مداخ���ل البلدة 
س���اعات  منذ  بالقدس  القديمة 

الصباح.
وف���ي الس���ياق، أك���د خطي���ب 

األقصى، الش���يخ محمد س���ليم 
علي، في خطبة الجمعة، على أن 
"المس���جد األقصى للمس���لمين 
وحدهم إلى ي���وم القيامة، داعيا 
المصلي���ن إل���ى "الرب���اط" ف���ي 

المسجد.
وتطل���ب س���لطات االحتالل من 
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة 
الحص���ول عل���ى تصاريح خاصة 

من أجل الوص���ول إلى القدس أو 
الصالة بالمسجد األقصى.

االحت���الل  س���لطات  وتواص���ل 
المضايق���ات بحق المصلين في 
المس���جد األقص���ى، وتمنع غير 
المسجد  المقدسيين من دخول 
التوالي  الخامس على  لألس���بوع 
فيروس  مواجهة  إجراءات  بحجة 

كورونا.

اآلالف يؤدون صالة الجمعة في المسجد األقصى رغم مضايقات االحتالل

غزة / االستقالل:
دخل امس الجمعة ، خمس���ة أس���رى م���ن مدن الضفة الفلس���طينية والداخل 

المحتلين، أعواًما جديدة داخل سجون االحتالل.
األس���ير أمين أحم���د جميل ش���قيرات )44 عاًما(من مدينة بي���ت لحم، محكوم 
بالس���جن المؤبد مدى الحياة مرتين� باإلضافة إلى ثالثة أعوام، ومعتقل منذ عام 
2004، بتهم���ة قتل اثنين من جنود االحتالل الحراس على الجدار الذي يفصل 

بين منطقتي السواحرة وجبل المكبر، وقضى 16 عاًما في سجون االحتالل.
ومن محافظة الخليل، األس���ير أس���امة محمد ادريس عبد المعطي اسعيد )43 
عاًما( محكوم بالس���جن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 

عاًما في سجون االحتالل.
أما األس���ير محمود محم���د محمود عم���رو )44 عاًما( من بل���دة دورا في الخليل، 
والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عاًما 
في الس���جون. وكذلك األسير أحمد حسن زلوم )45 عاًما( من البلدة القديمة في 
نابلس، والمحكوم بالس���جن 22 عاًما، ومعتقل منذ عام 2002م وأمضى 18 عاًما 

في سجون االحتالل.
يذكر أن األسير زلوم عقد قرانه قبل قرابة 4 سنوات من داخل سجون االحتالل، 
رغبًة بالحياة وينهي ايضا السنة االخيرة في جامعة القدس المفتوحة تخصص 

اجتماعيات في سجن النقب الصحراوي.
أما األسير محمد عقل يوسف المصري )41 عامًا(، من الطيرة في الداخل المحتل، 
المحكوم بالسجن 7 أعوام ونصف ومعتقل منذ عام 2016م، وأمضى أربعة أعوام 

في السجون. وفق إذاعة "صوت األسرى".

رام الله/ االستقالل: 
حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين في تقرير لها امس الجمعة، 
من تفاقم الحالة الصحية لألس���ير المريض نض���ال ابو عاهور )45 
عاما(، من سكان مدينة بيت لحم، والقابع حاليا فيما تسمى بعيادة 

سجن الرملة.
وبين محامي الهيئة فواز شلودي الذي زار األسير أول أمس الخميس، 
أن أبو عاهور يعاني من فش���ل كلوي منذ أكثر من 10 سنوات، ومن 
ورم س���رطاني بالكل���ى، كما يعاني من مش���اكل بالتنفس ويتلقى 
األكس���جين على مدار 24 ساعة، إضافة الى معاناته من ضغط الدم 

المرتفع.
وقالت الهيئة، إن األس���ير أبو عاه���ور يتعرض إلهمال طبي متعمد 
وأن حيات���ه يتهددها خطر حقيق���ي، وهناك تخوفات من أن يلقى 
مصيرا مماثال لما لقيه األس���ير الشهيد أبو وعر وأبو دياك وغيره من 
األس���رى الذين استشهدوا بعد أن مورس���ت بحقهم جريمة القتل 

الطبي الممنهج.
وكانت قوات االحتالل اإلس���رائيلية قد اعادت اعتقال األسير نضال 
ابو عاهور نهاية الش���هر الماضي وحكمت عليه بالسجن لمدة عام، 
علما بأنه أس���ير سابق أمضى 14 ش���هرا في اإلعتقال اإلداري، وهو 

متزوج وأب لسبعة أبناء.

تحذير من تفاقم الحالة 
الصحية لألسير المريض 

نضال أبو عاهور

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت صحيفة "يديع���وت أحرنوت" 
الكي���ان  العبري���ة، إن رئي���س وزراء 
اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو، ألمح 
في تصريحات أدلى بها خالل مؤتمر 
صحف���ي أم���س الجمعة، إل���ى "دور 
إسرائيلي في اغتيال العالم اإليراني 

محسن فخري زاده".
ولم تق���دم "يديع���وت" مزي���دا من 
التفاصيل بهذا الخص���وص، غير أن 
صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية نقلت 
أن "رئيس نتنياه���و صّرح )بالمؤتمر 
الصحفي( بعد إع���الن اغتيال العالم 
الن���ووي اإليراني، قائال: "ال أس���تطيع 

مشاركة كل ما فعلته هذا األسبوع".
فيم���ا نقل���ت قن���اة "كان" العبري���ة 
الرس���مية، عن نتنياه���و قوله خالل 
المؤتم���ر الصحف���ي ذات���ه: "أود أن 
أقول لكم أن هناك ش���يئا ما يتحرك 
في الشرق األوس���ط، وأن أمامنا فترٌة 

متوترة".
وأف���ادت "يديع���وت أحرن���وت" بأن 
نتنياه���و عندم���ا خرج ف���ي مؤتمر 
صحفي، ع���ام 2018، ليكش���ف عما 

السري"  النووي  "األرش���يف  أس���ماه 
للعالم محسن  اإليراني، عرض صورة 

فخري زاده.
إذ وصف نتنياهو، آن���ذاك، زادة بأنه 
"رج���ل الظ���ل" الذي ترأس "مش���روع 
عماد" اإليراني، الذي هدف حس���ب 
الكيان اإلسرائيلي والغرب إلى تطوير 

أسلحة نووية.
وقال إن "مش���روع عماد" توقف بعد 

ع���ام 2003، لك���ن زاده ما يزال يلعب 
دورا رئيس���يا ف���ي البرنام���ج النووي 
اإليراني، مضيفا "تذكروا هذا االس���م 
جيدا"، في إش���ارة إلى العالم النووي 

اإليراني.
وف���ي وق���ت س���ابق من ي���وم امس 
الجمعة، أفادت وسائل إعالم إيرانية، 
باغتي���ال العال���م زاده قرب العاصمة 

طهران.

وع���ادة ما يلتزم الكيان اإلس���رائيلي 
الصمت الرسمي حيال عمليات خارج 
الحدود، أو تكشف عن تفاصيلها في 

وقت الحق.
فيم���ا رج���ح مراقب���ون، خ���الل األيام 
المتحدة  الواليات  الماضية، أن تقوم 
بعملية ض���د طهران قبي���ل مغادرة 
دونال���د ترامب البيت األبيض في 20 

يناير/كانون الثاني 2021.

»يديعوت« : نتنياهو »يلمح« إلى اغتيال العالم النووي اإليراني  5 أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت وس����ائل اع����الم عبري����ة ان المجل����س الوزاري 
االس����رائيلي المصغ����ر »الكابينت« س����يجتمع غدًا 
االحد لمناقش����ة تحويل أموال المقاصة الى السلطة 

الفلسطينية.
وذكرت صحيف����ة »هآرتس« العبري����ة ان »الكابنيت 

سيدرس خصم قيمة ما يتم دفعه لألسرى والشهداء 
من هذه العائدات«.

وأش����ار إلى أن السلطة سوف تس����تلم من إسرائيل 
حوالي 3 مليون ش����يكل، بعدما يت����م اقتطاع مئات 
ماليين الشواقل منها، وهي قيمة المبلغ الذي تدفعه 

السلطة لألسرى في السجون اإلسرائيلية.

»كابينت« االحتالل يدرس غدًا األحد 
تحويل أموال المقاصة للسلطة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ألتقى قائد أركان جي���ش االحتالل نهار امس الجمعة مع 
قادة سابقين لهيئة األركان وذلك للتباحث حول التحديات 

التي تواجه الجيش.
وذكر الناطق بلس���ان جيش االحتالل ان »أفيف كوخافي« 
التقى مع عدد من قادة األركان السابقين وذلك ضمن ورشة 

للتباحث حول التحديات األمنية والعسكرية الحالية وسبل 
مواجهتها.

وأشارت وسائل إعالم عبرية إلى أن اقالدة السابقين الذين 
حضروا االجتماع هم: إيهود باراك، ش���اؤول موفاز، موشيه 
يعلون، دان حالوتس، غابي أش���كنازي، بني غانتس، غادي 

إيزنكوت.

»كوخافي« يجتمع مع قادة أركان 
سابقين للتباحث حول التحديات



السبت 13 ربيع اآلخر 1442 هــ 28 نوفمبر 2020 م

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية 

املو�صوع: تبليغ قرار ا�صتئنايف �صادر 
عن حمكمة ا�صتئناف خانيون�س

أساس 2020/587 وموضوعها اثبات طالق 
الى المدعى عليه س���عيد محمود سعيد عبد العال من المحرقة و سكان 
تركيا و مجهول محل اإلقامة فيها االن نعلمك ان حكم اثبات الطالق في 
الدع���وى المرفوعة عليك من قبل زوجتك غير الداخل بها بصحيح العقد 
الش���رعي هبة سالم س���عيد عبد العال من المحرقة و س���كان البريج قد 
عادت من مقام محكمة االستئناف الشرعية بخانيونس منقوضة الحكم 
بموجب القرار االس���تئنافي  3818 المؤرخ في 2020/8/9 و قد حدد لها 
موعد جديد يوم االحد الموافق 2021/1/3 الساعة التاسعة صباحا تحت 
أس���اس جديد 2020/587 ويقتضى حضورك الى المحكمة في الموعد 
المح���دد و ان لم تحضر او ترس���ل وكيال عنك س���يجرى بحقك االيجاب 
الش���رعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول و حرر في العاشر  من 

ربيع اول لسنة 1442 و حرر في 2020/11/26م 

قا�سي الو�سطى ال�سرعي 
ح�سام اإبراهيم احلليمي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيف���ة "هآرت���س" العبرية، عن 
معلومات تؤك���د زيادة ع���دد المعفيين من 
الملزمي���ن بالتجني���د في  جي���ش االحتالل 
اإلسرائيلي بسبب األمراض النفسية، ويرجع 
الجيش هذه الزيادة إل���ى "الذعر واالكتئاب" 

المتفشي في أوساط الشباب اإلسرائيلي.
للخبي���ر  ف���ي تقري���ر  وأك���دت الصحيف���ة 
"ع���ام  أن  هرئي���ل،  عام���وس  اإلس���رائيلي 
2020 سجل رقما قياس���يا في نسبة الرجال 
الحاصلين على إعفاء من الخدمة العس���كرية 

ألسباب نفسية".
وبحس���ب معطي���ات تم جمعها في "قس���م 
القوة البش���رية" التابع لجيش االحتالل، "فإن 
11.9 بالمئة من الش���باب اإلسرائيلي الملزم 
بالتجنيد في هذا العام )يهود ودروز( حصلوا 

على إعفاء كهذا".
نوهت الصحيفة إلى أن هذه النس���بة تشير 
إل���ى "ارتفاع ح���اد بنس���بة 50 بالمئة خالل 
العامين، وهي اس���تمرار لمنحى الزيادة الذي 
اس���تمر طوال العقد األخير"، موضحة أنه في 
عام 2018 بلغت نس���بة الحاصلين على إعفاء 

ألسباب نفسية 7.9 بالمئة.
ومن أجل المقارنة، فإن "نس���بة اإلعفاء الطبي 
من الخدمة العس���كرية ألس���باب جس���دية 
بقي ثابتا تقريبا، وبلغ اإلعفاء الجس���دي هذا 
الع���ام  2.2 بالمئة من الش���باب، مقابل 1.9 

بالمئة قبل ثالث سنوات".
وكش���فت "هآرت���س" ع���ن حالة م���ن القلق 

ل���دى الجيش بس���بب "االرتفاع ف���ي اإلعفاء 
النفسي منذ بضع س���نوات، وقبل نحو سنة 
دار الحدي���ث عن جهود مركزة لقس���م القوة 
البش���رية لوقف هذا التوجه، والجيش أعطى 
تعليماته في حينه لضباط الصحة النفسية 
في مكتب التجنيد، بأن يفحصوا بصورة أكثر 
تعمقا طلب���ات اإلعفاء؛ به���دف العثور على 
محاوالت التهرب، ولكن يتضح من األرقام أن 

هذه الجهود لم تجد نفعا".
وذك���رت أنه "إلى جانب االرتف���اع المتواصل 
في نس���بة طالب المدارس الدينية األصولية 
الذين يحصل���ون على إعفاء )حس���ب اتفاق 
"تورات���ه هي مهنته"(، الذي وصل هذا العام 
إلى 15.9 بالمئة، اإلعفاءات النفس���ية تظهر 
المطلوب  الرئيس���ية  المش���كلة  باعتباره���ا 
من الجي���ش مواجهتها ف���ي كل ما يتعلق 

بموضوع التجنيد"، بحس���ب الصحيفة التي 
نبهت إلى أن "معظم الحاصلين على اإلعفاء 

ألسباب نفسية، هم شباب علمانيون".
وأش���ارت إلى أن "الجيش ينسب أساس هذا 
االرتفاع، إلى ارتفاع في عدد الش���باب الذين 
يتم تش���خيصهم كأش���خاص يعانون من 
اكتئاب وخوف، وهو أمر بارز في إس���رائيل، 
إضاف���ة إلى ذل���ك، فاالرتفاع يرج���ع نتيجة 

انخف���اض في قيمة الخدمة العس���كرية في 
نظر أجزاء كبيرة من المجتمع اإلسرائيلي".

وأف���ادت "هآرتس"، بأن "الجيش يفترض أنه 
في جزء كبي���ر من الحاالت، يدور الحديث عن 
ته���رب ليس له مبرر نفس���ي كاف"، منوهة 
إلى أن المعطيات األولية عن دورات التجنيد 
القادم���ة، تتوق���ع زيادة بنس���بة 1 في المئة 
في عدد الحاصلين على اإلعفاء النفس���ي عام 

."2021
ولم تستبعد أن "يتم تسريع الظواهر القائمة 
حاليا عل���ى خلفية الصعوب���ات االقتصادية 
واالجتماعية والنفس���ية التي أحدثتها أزمة 
كورونا المتواصلة في إس���رائيل"، مؤكدة أن 
هناك حالة من "انخف���اض الدافعية للخدمة 
في الجيش بشكل عام، والخدمة في وحدات 

مهمة أو قتالية بشكل خاص".
كم���ا يعتق���د الجي���ش أن "عدم ح���ل هذه 
المسألة، سيس���اهم في شرعنة التهرب في 
نظر جزء من الشباب الذين يطلبون الحصول 
على إعفاء نفس���ي، في حين اش���تكوا سابقا 
في الجيش بس���بب تطور "صناعة" المرضى 
النفس���يين، باتباعهم مقاربة تس���هل منح 
المتوجهي���ن  للش���باب  النفس���ي  اإلعف���اء 

للخدمة".
وبين���ت أنه "في جزء غير قلي���ل من الحاالت، 
اإلعفاء النفس���ي يمنح بذريعة أن الشباب ال 
يستطيعون ألسباب نفسية حمل السالح أو 
النوم في القاع���دة التي يخدم فيها والقيام 

بوردية ليلية".

إعفاءات متزايدة من التجنيد بجيش االحتالل ألمراض نفسية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة هآرتس اإلس���رائيلية أمس، أن 
"إسرائيل" طلبت من الس���لطة الفلسطينة العودة 
للتنس���يق األمني بش���كل كامل دون أي تحفظات 

أو شروط.
وأضافت أنه بتوجيه من وزير جيش االحتالل "بني 
غانتس"، ُعقد اجتماعان خالل األس���بوع الماضي، 
بي���ن منس���ق حكومة االحت���الل كميل أب���و ركن، 
وقائد قوات جيش االحت���الل في الضفة الغربية ، 

ومسؤولين أمنيين فلسطينيين.
وأش���ارت إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات لقادة 
األلوية من الجانبين األس���بوع الحال���ي في جميع 
أنحاء الضف���ة الغربية، وطالب اإلس���رائيليون من 
قادة األجهزة األمنية العودة إلى التنسيق الكامل 

دون تحفظات.
وبّين���ت "هآرت���س" أنه م���ن المتوق���ع أن يجتمع 
"الكابينيت" اإلسرائيلي غدأ األحد من أجل مناقشة 
اس���تئناف تحويل أم���وال المقاص���ة، التي رفض 

الس���لطة قبولها منذ قطع العالقات بين الطرفين 
في مايو الماضي.

وقالت الصحيفة إن���ه كان من المفترض أن يكون 
المبلغ الذي س���تحصل عليه السلطة حوالي ثالثة 
مليارات ش���اقل، ولكن في النهاية سيتم اقتطاع 

قيمة رواتب األسرى منه.
وبحسب الصحيفة فإن موافقة السلطة على تغيير 
القانون الخاص برواتب األسرى من شأنها أن تقلل 

الضغوط في هذا السياق.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تس���اءلت صحيفة "يس���رائيل هايوم" عما إذا كان هناك 
"فريق س���ري" ينش���ط بين رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي 
بنيامي���ن نتنياهو ووزير دفاعه غانت���س، بهدف تجنب 

انتخابات جديدة، ستكون الرابعة بأقل من سنتين.
ونقلت الصحيفة عن مس���ؤولين سياس���يين قولهم إنه 
في األي���ام القليلة الماضية تم إنش���اء طريق للحوار بين 
نتنياهو وزعيم ح���زب أزرق أبيض، بيني غانتس، بهدف 

منع حل الكنيس���ت وإجراء انتخابات أخرى، ما س���يعطي 
نتنياهو فترة س���ماح أخرى يمكن ف���ي نهايتها الدعوة 
إلجراء انتخابات، قبل االضطرار إلى تنفيذ اتفاق التناوب 

والتنحي عن منصب رئيس الوزراء لصالح غانتس.
ووفقا للمس���ؤولين، فإنه بعد وقت قصير من قرار غانتس 
تش���كيل لجنة حكومية للتحقيق في قضية الفساد في 
صفقة الغواصات، أبلغ وزير الحرب رئيس الوزراء المناوب 
نتنياه���و أنه ال ينبغي أن يكون لديه س���بب يدعو للقلق 

بش���أن نتائج اللجنة. في رسالة بعثها إلى حزب الليكود، 
ش���دد غانتس على أن نيته في تش���كيل لجنة التحقيق 
هي "تهدئة قاعدته"، وقال إنه ال يش���ك في أن اللجنة ال 

يمكن أن تؤثر على رئيس الوزراء أو مكانته. 
وقال غانتس إنه يعتقد أنه لن ُيطلب من نتنياهو اإلدالء 
بش���هادته أمام اللجنة، وش���دد على أن تفويض اللجنة 

محدود للغاية.
وكش���فت "يس���رائيل هي���وم" أن الفري���ق ال���ذي يقوم 

بتسهيل الحوار بين المعس���كرين يضم رئيس األركان، 
هود باتزار، ورفاق نتنياهو آشر هايون وناتان إيشيل.

وقال مس���ؤولون أيًضا إن���ه في األيام القليل���ة الماضية، 
أرس���ل الجانبان رس���ائل لبعضهما البعض حول ميزانية 
الدول���ة وقضاي���ا أخ���رى، وتضمنت االتصاالت الس���رية، 
مطالبة نتنياهو بأن يقوم غانتس بإقالة وزير العدل، آفي 
نيس���انكورين، من منصبه، والتخلي ع���ن التناوب، المقرر 

إجراؤه في نوفمبر 2021، لكن غانتس رفض الطلبين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أظه���رت نتائج اإلس���تطالع األس���بوعي الذي تجريه 
صحيفة "معاريف" العبرية، تفوق حزب الليكود على 
تحالف يمين���ا المتطرف ب�6 مقاع���د، في حال جرت 

انتخابات جديدة.
وبحس���ب نتائج اإلستطالع األس���بوعي، الذي نشرت 

الصحيفة نتائجه، أمس الجمعة، لو جرت االنتخابات 
اليوم، س���يحصل الليكود على 29 مقعدا، مقابل 23 

مقعدا لتحالف "يمينا" المتطرف.
ووفقا لنتائج اإلستطالع، سيحصل حزب "يش عتيد"، 
على 19 مقعدا، والقائمة العربية المشتركة على 11 
مقع���دا، أما "كحول لفان"، فس���يحصل على 9 مقاعد، 

و"ش���اس" 9 مقاعد، و"يس���رائيل بيتت���ا" 8 مقاعد، 
و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، وميرتس 6 مقاعد.

وأشارت نتائج اإلستطالع، الى أن %35 من الجمهور 
اإلس���رائيلي، يعتق���دون أن���ه يج���ب تبكي���ر موعد 
االنتخاب���ات العامة للكنيس���ت، فيم���ا عارض 31% 

منهم ذلك.

صحيفــة عبريــة: فريــق ســري ينشــط بيــن نتنياهــو وغانتــس

»هآرتس«: لقاءان دون تحفظات بين االحتالل والسلطة مطلع األسبوع الحالي

»الليكود« يواصل تفوقه في استطالعات الرأي على حزب »يمينا«
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غزة/ االستقالل: 
نّف���ذت طواقم الدفاع المدني بمحافظات قطاع غ���زة 20  مهمة مختلفة، خالل 

المنخفض الجوي الذي ضرب األراضي الفلسطينية منذ عصر االربعاء  .
وترك���زت طبيعة الح���وادث الناتجة عن المنخفض الج���وي، في تجمعات مياه 

األمطار، وتطاير ألواح معدنية عن أسطح بعض المنازل، وسقوط أشجار.
وأوضح تقرير صادر عن وحدة العالقات العامة واإلعالم بالدفاع المدني، أن فرق 
اإلنقاذ تعاملت مع حادثي سقوط ألواح معدنية، وعاينت سبعة منازل تضررت 
بفع���ل تجمع مياه األمطار، باإلضافة إلى التعامل مع س���تة تجمعات للمياه في 

محافظات القطاع.
كم���ا تعاملت أطقم اإلنقاذ مع حادثي س���قوط عامود كهرباء وإحدى األش���جار 
بفعل الرياح، في حين أخمدت أطق���م اإلطفاء ثالثة حرائق محدودة منذ بداية 

المنخفض.
ولم ُيبلغ عن وقوع إصابات نتيجة تلك الحوادث.

غزة/ االستقالل: 
أمس  المصري���ة،  الس���لطات  أعادت 
الجمعة، إغالق معبر رفح جنوب قطاع 
غزة بعد فتحه ثالثة أيام اس���تثنائًيا 

في االتجاهين.
وأوضح���ت الهيئ���ة العام���ة للمعابر 
واألمن  الداخلي���ة  ب���وزارة  والح���دود 
الوطن���ي في غزة، ف���ي تصريح وصل 
»االس���تقالل« أن 2696 مسافًرا غادر 

القطاع خالل أيام فتح المعبر.
وبّين���ت الهيئة أن 829 ش���خًصا عاد 
إل���ى القطاع خالل الفت���رة المذكورة، 
فيما أرجعت السلطات المصرية 223 

مسافًرا.
وقال مدير ع���ام الهيئة العميد فؤاد 
أبو بطيحان إن أطق���م المعابر عملت 
خالل األيام الثالثة في تسهيل سفر 
ومغ���ادرة المواطنين وف���ق إجراءات 
السالمة والوقاية من فيروس كورونا، 
وبإس���ناد األجهزة المختص���ة بوزارة 

الداخلية.
وأوضح »أبو بطيحان« أن أطقم الهيئة 

أش���رفت على إجراء فح���ص فيروس 
كورون���ا PCR لجمي���ع المس���افرين 
الثالثة،  األي���ام  خ���الل  المغادري���ن 
الذين لم يحملوا شهادة  والعائدين 
فحص مسبق، بالتعاون مع أطقم وزارة 

الصحة.

ولفت إل���ى أنه تم إعادة إغالق المعبر 
صباح امس الجمعة، بعد فتحه ثالثة 

أيام، وفق ما تم اإلعالن عنه مسبًقا.
ومنذ منتصف م���ارس/ آذار الماضي، 
ُفتح معب���ر رفح بش���كل جزئي على 
فترات لتس���هيل وص���ول العالقين 

وس���فر الح���االت اإلنس���انية، وف���ق 
إجراءات ُمشددة لمنع انتشار فيروس 
كورونا. وفتحت الس���لطات المصرية 
منذ ب���دء العام 88 يوًم���ا وُأغلق 244 
معظمها بس���بب إج���راءات الحد من 

تفشي كورونا.

إغالق معبر رفح بعد مغادرة نحو 2700 مسافر خالل 3 أيام

رام الله/ االستقالل: 
بدأ سريان اإلغالق الشامل في كافة 
أمس  الشمالية صباح  المحافظات 
الجمعة ولمدة 48 ساعة، للحد من 
تفشي فيروس "كورونا"، وفقا لقرار 

مجلس الوزراء.
وقال الناطق باس���م وزارة الداخلية 
غسان نمر، في تصريحات صحفية، 
إن اإلغالق سيس���تمر حتى صباح 
غ���دأ األح���د ، وذلك ضم���ن خطة 
ف���ي مواجه���ة فيروس  الحكومة 
"كورونا" الذي سجل أعلى معدالت 
إصاب���ة بي���ن المواطني���ن خ���الل 

األسبوع الحالي.
وأوض���ح نمر أن اإلغالق سيش���مل 
كاف���ة مناح���ي الحياة باس���تثناء 
المخابز والصيدليات، وسيتم منع 
الحرك���ة في الش���وارع إال للضرورة 
تس���يير  القصوى، حيث س���يتم 
دوريات مشتركة لألجهزة األمنية 
في شوارع المدن، إضافة إلى وضع 

حواج���ز المحبة على مداخل بعض 
الم���دن. وأش���ار إل���ى أن األجهزة 
عل���ى مداخل  المنتش���رة  األمنية 
والمخيم���ات،  والبل���دات  الم���دن 
س���تعمل على تطبيق قرار رئيس 
المختص���ة،  والجه���ات  ال���وزراء 

ضم���ن  المخالفي���ن  وس���تعاقب 
اللوائح والقواني���ن التي أقرت في 

حالة الطوارئ المعلنة.
اإللتزام بقرار  إل����ى  المواطنين  ودعا 
اإلغ����الق لمن����ع تفش����ي الفيروس، 
موضح����ا أن هن����اك سلس����لة م����ن 

اإلجراءات العقابية والمخالفات التي 
أقرت للمخالفين أو المحال التجارية، 
والمؤسس����ات والمركب����ات في حال 
عدم التزامهم بالتعليمات الحكومية 
والجهات  الحكوم����ة  أقرته����ا  التي 

المختصة ولجنة الطوارئ العليا.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت رئاسة المؤتمر العام التحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلس���طينيين »أونروا« عن صرف راتب كامل لجميع موظفي 

الوكالة الدولية خالل األسبوع الحالي.
وقالت االتحادات في بيان وصل »االس���تقالل« نس���خة عنه مساء أمس 
الجمعة، إنه »انتهى قبل قليل اجتماع مع المفوض العام واالتفاق معه 

على صرف رواتب كاملة لجميع موظفي أونروا«.
وأضافت: »بحيث يبدأ اإلعداد والعمل فيها من النواحي الفنية من اآلن، 
على أن تصرف في بحر األس���بوع الحالي وف���ي موعده أقصاه الخميس 

.»2020-12-3
وكان المفوض العام ل� »أونروا« في الش���رق األدنى فيليب الزاريني أعلن 
أن الوكال���ة مضطرة، نتيجة عدم توفر األموال الكافية من الدول المانحة 
في األمم المتحدة، ألن تؤجل جزئيًا دفع رواتب 28,000 موظف وموظفة، 
بما يش���مل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، وأنها تحتاج إلى 
تأمي���ن 70 ملي���ون دوالر لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لش���هري 

نوفمبر وديسمبر.

بعد تأجيله بسبب أزمتها المالية
صرف راتب كامل لموظفي 

»أونروا« األسبوع الحالي

بدء سريان اإلغالق الشامل في الضفة لمواجهة انتشار »كورونا«

االستقالل/ وكاالت: 
عّبر نشطاء مؤسس����ات الجالية الفلسطينية في 
أمري����كا وكندا عن إدانتهم واس����تنكارهم إلعادة 
السلطة الفلسطينية للتنسيق االمني والعالقات 
م����ع االحتالل الصهيوني إلى م����ا كانت عليه قبل 

التاسع عشر من أيار/مايو 2020.
وجاءت إعادة العالقات مع الكيان الصهيوني خالًفا 
لما أعلنه رئيس الس����لطة محمود عباس ، مس����اء 
19 مايو/أيار الماض����ي، أّن منظمة التحرير ودولة 
فلسطين أصبحتا في حل من جميع االتفاقيات مع 
الحكومتين األمريكية و"اإلسرائيلية" ومن جميع 
االلتزام����ات المترتبة عليها؛ ذل����ك رًدا على خّطة 
الضم التي ستقدم عليها دولة االحتالل بدعم من 
إدارة ترامب لما يزيد عن 30% من مساحة الضفة 

الغربية. 
واعتبر النشطاء الفلسطينيين ذلك بمثابة "ضربة 

قاس����مة للجهود التي تبذل النهاء االنقسام بين 
فتح وحماس التي اقتربت مؤخًرا من الوصول إلى 

االتفاق خالل محادثات القاهرة.
كما اعتب����روا أن هذه "الخط����وة االحادية الجانب 
االمن����اء  اجتم����اع  لمخرج����ات  قاضي����ة  ضرب����ة 
العامين للفصائل الفلسطينية" الذي تّم بالتزامن 
بين بي����روت ورام الله، "تلك المخرجات التي دعت 
النهاء االنقس����ام وفك االرتباط باالحتالل وانهاء 
العمل باتفاق اوسلو وتصعيد المقاومة الشعبية 

ضد االحتالل حتى يرحل".
وفّس����روا أن هذه الخطوة تأتي ف����ي اطار مراهنة 
بعض أطراف الس����لطة على ادارة بايدن القادمة، 
على أمل "أنها سترعى محادثات نزيه مع االحتالل" 

معتبرين أن هذه المراهنة "خاطئة".
وأشاروا إلى أّن هذه المراهنة لن لن ُتنتج اال المرارة، 
كم����ا المفاوضات العبثية خالل 27 عاًما الماضية، 

التي رعتها 4 ادارات أمريكية متتالية. الفتين إلى 
أنها "لم تجلب لش����عبنا سوى الخيبة والمزيد من 
االستيطان، والذي زاد إلى أكثر من عشرين ضعًفا 

عما كان عليه عند توقيع اتفاق أوسلو.
وعليه، طالب النش����طاء الذي����ن وقعوا على بيان  ، 
الس����لطة و رئيس����ها بالتراجع عن ه����ذه الخطوة 
والعودة إل����ى مقررات المجالس الوطنية، ولقاءات 
االمناء العامين وتوحيد الصفوف، وإعادة توحيد 
منظمة التحرير الفلسطينية بكل القوى بما فيها 
حماس والجهاد على أس����اس االنتخاب المباش����ر 
للمجلس الوطني أينما أمك����ن، وبالتوافق حيثما 

تعذر ذلك.
كما طالبوا الس����لطه بالوقف الف����وري لالعتقاالت 
السياس����ية، ومحاولة تكميم أف����واه المعترضين 
على سياستها، واطالق سراح جميع سجناء الرأي 

فوًرا.

الدفاع المدني ُينفذ 20 نشطاء فلسطينيون بالخارج يطالبون السلطة بوقف التنسيق األمني
مهمة خالل المنخفض الجوي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت مصادر عبرية، امس الجمعة، أنه لن يتم إح���راز أي تقدم نحو تطبيع 
العالقات بين "إس���رائيل" والسعودية طالما الملك س���لمان بن عبد العزيز في 

السلطة.
وقال المصدر االسرائيلي للقناة 12 العبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
وولي العهد الس���عودي محمد بن س���لمان عقدا "اجتماع���ا حميما للغاية" في 

المملكة العربية السعودية يوم األحد.
ومع ذلك، فإن "إس���رائيل تتفهم أنه لن يكون هن���اك انفراج في العالقات مع 
الس���عوديين في المستقبل القريب، ألن الملك س���لمان يتخذ موقفا معاكسا 

تماما لنجله محمد بن سلمان، بشأن مسألة التطبيع مع إسرائيل".
وأكد المصدر أنه "لن يحصل أي تقدم في العالقات إال بعد رحيل الملك سلمان. 
إال أن التعاون ضد العدو المش���ترك إيران سيزداد، وكذلك التجارة الثنائية بين 

البلدين".
وقال المصدر أيضا إن الرحالت الجوية لش���ركة الطيران الوطنية اإلس���رائيلية 

"العال" لن تحلق فوق المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.

مسؤول إسرائيلي: ال 
تطبيع مع السعودية طالما 

الملك سلمان في السلطة
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الخطوط الحمراء هي الحدود التي تضعها جهة ما للتأكيد على اس���تحالة 
تجاوزه���ا، إن دخلت في مفاوضات مع جهة أخ���رى، أو أنها ثوابت محددة 
يس���تحيل التراجع عنها رغم الضغوط الخارجي���ة والداخلية، مهما كّلف 
األمر، وإال لم تعد خطوطا حم���راء، بل خطوطا متزحزحة ومتقطعة، تتتاغم 

مع  الواقع وتنسجم مع متطلباته.
كثر الحديث في األدبيات الفلسطينية عن الخطوط الحمراء، التي ال يمكن 
تجاوزه���ا، وتعّد من الثوابت الفلس���طينية التي ال يمك���ن التراجع عنها. 
ويتصاع���د الحديث عن هذه الخطوط كلما ت���م التنازل فعليا عن الثوابت، 
أوال لطمأنه الشعب الفلس���طيني والجمهور العربي العريض أن من حمل 
البندقي���ة لتحرير األرض لم يتخّل بعد عن تاريخه المقاوم، وثانيا، العتبار 
التنازل الذي تم أو قد يتم هامش���ي ال يم���س بالجوهر، وليس إال تكتيكا 
مرحليا لتخفيف الضغط الخارجي علي���ه. بهذه الطريقة تصّرفت منظمة 
التحرير الفلس���طينية قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو وهكذا تتصرف 
الس���لطة الفلس���طينية منذ إقامتها على أجزاء من األراضي المحتلة عام 
1967، وهك���ذا تصّرفت بع���ض فصائل منظم���ة التحري���ر التي لحقت 
بالسلطة وش���اركت في إدارتها وسياس���تها، رغم تحفظاتها على بعض 
الجوانب الفاضحة، كالتنس���يق األمني مع االحتالل وقمع الحريات العامة 
وتفش���ي الفساد. أين تقع الخطوط الحمراء التي ال يمكن التراجع عنها وال 

يمكن المساومة عليها ؟
لقد وافقت الس���لطة الفلس���طينية التفاوض والمس���اومة في مس���ائل 
جوهرية، أولها حق عودة الالجئين الى ديارهم األصلية، وليس الى أراضي 
الس���لطة، ثم في مس���ألة القدس، حيث تم التف���اوض حول تبادل بعض 
أحيائه���ا، في حين كانت مس���ألتا القدس والالجئي���ن تعتبران من أهم 

»الخطوط الحمراء« في األدبيات الفلسطينية.
واليوم، تزامنا مع عودة السلطة الى التنسيق األمني مع العدو الصهيوني 
وإعادة ممثليها الى ال���دول الخليجية المطّبعة، صدرت تصريحات مقلقة 
بشأن مكانة األسرى والش���هداء والجرحى في المجتمع الفلسطيني، وهو 
»الخط األحمر« الثابت منذ بداية الثورة الفلسطينية الحديثة، كون األسرى 

والجرحى والش���هداء هم م���ن ناضلوا وضحوا من أجل تحرير فلس���طين، 
ينتمون الى كل الش���رائح وفئات المجتمع الفلس���طيني، والى كل مناطق 

فلسطين، ويمثلون تاريخ وحاضر فلسطين المقاومة.
منذ س���نوات، يصّع���د الكيان الصهيون���ي هجماته على األس���رى وعلى 
مكانتهم في المجتمع الفلسطيني، ويسعى من خالل الضغط السياسي 
واألمني والمالي على السلطة الفلسطينية، الى تصفية مكانتهم كأبطال 
ورموز، واعتبارهم »إرهابيين« أو حواجز تقف في وجه »السالم« الصهيوني 

أي االستسالم للعدو.
ف���ي داخل الس���جون، يحاول االحتالل س���حب كل مكتس���بات األس���رى 
وحقوقهم اإلنس���انية والسياس���ية والتي ضحوا من أجله���ا في معارك 
بطولية، للتعامل معهم كأعداء يجب االنتقام منهم. وخارج السجون وفي 
المجتمع الفلس���طيني، الحاضنة األساسية للمقاومة والتضحية، يضغط 
االحتالل، بمساندة المجتمع الدولي، الذي يرفض كل أشكال المقاومة من 

األساس، لتحطيم مكانة األسرى والشهداء.
لقد طال���ب العدو بتغيير المناهج التعليمية المتبعة في الس���لطة ألنها 
تحتوي على كلمتي »األس���ير« و«الش���هيد«،  وحارب تس���مية الش���وارع 
والس���احات العامة والم���دارس في مدن الضفة الغربية المحتلة بأس���ماء 
الش���هداء، وس���اندته دول مانحة )النروج والدانم���ارك( برفضها تمويل 

مشاريع فلسطينية إجتماعية تحمل أسماء الشهداء.  
أم���ا من ناحية الس���لطة الفلس���طينية، فتصاعدت الحمل���ة الصهيونية 
عليه���ا باتهامها أنه���ا تمّول »اإلره���اب« كونها ترعى عائالت األس���رى 
والشهداء والجرحى كما كان الوضع في منظمة التحرير قبل إقامة السلطة 

الفلسطينية.
استش���عارا بالضغوط الصهيونية والدولية، أوقفت السلطة أغلب أنشطة 
نادي األس���ير، وألغت »وزارة شؤون األس���رى والمحررين« التابعة للسلطة، 
تجنبا العتبار قضية األس���رى قضية ترعاها السلطة، وألّفت »هيئة شؤون 
األس���رى« وألحقته���ا بمنظمة التحري���ر. ال يمكن اعتبار ه���ذه التغييرات 
تراجع���ا بحد ذات���ه، ولكنها تأتي ضمن س���ياق الضغ���وط الصهيونية 

واألميركي���ة والدولية على الس���لطة، وتبّش���ر بالمزيد م���ن التغييرات أو 
التنازالت، بس���بب الضغوط المتزايدة. فسّن الكنيست الصهيوني قانون 
الحتجاز »المس���تحقات المالية للس���لطة« في العام 2017، واحتجز العدو 
فعليا مبلغ 138 مليون دوالر من تحويالت الضرائب المس���تحقة للسلطة 
في ش���هر شباط/ فبراير 2019. فرفضت السلطة استالم األموال منقوصة 

معتبرة أن »رواتب األسرى خط أحمر« ال تستطيع تجاوزه.
رفع االحتالل س���قف حملته المعادية لألسرى، وشّن هجوما على البنوك، 
طال في البداية األس���رى والمحّرري���ن في األراضي المحتل���ة عام 1948، 
حي���ث تم االس���تيالء على م���ا اعتبره مخصص���ات عوائلهم م���ن البنوك 
»اإلس���رائيلية«، ثم في المناطق الفلس���طينية األخرى، حيث هّدد البنوك 
الفلسطينية بتصنيفها »شريكة بالجريمة« إن لم تقفل أو تجّمد حسابات 
األس���رى وعائالتهم. وألن كيان العدو يعتبر األسرى والشهداء »مجرمين« 
و«إرهابيي���ن«، ف���أي تمويل له���م ولعائالتهم يعني »دع���م اإلرهاب«، و 

تمويله.
لك����ن الس����لطة الفلس����طينية ال تدع����م المقاومة، وتالح����ق المقاومين 
والمناضلي����ن وتزجه����م في س����جونها، وتنّس����ق مع االحت����الل إلحباط 
عمليات المقاومة في الضفة الغربية، غير أنها تقع تحت ضغط الش����ارع 
الفلسطيني أيضا الذي يس����اند ويمّجد المقاومين واألسرى، ويعتبرهم 
»خ����ط أحمر«. فاعتق����دت أن المناورة بي����ن متطلبات الع����دو وأصدقاءه 
الدوليي����ن م����ن جهة وبين الش����عب الفلس����طيني من جه����ة أخرى قد 

يخّلصها من هذا المأزق.
فج���اءت تصريحات الل���واء قدري أبو بكر، رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحررين، ال���ى صحيفة »نيويورك تايمز« لتوّضح كيف س���يتم زحزحة 
»الخ���ط األحمر« بالتنازل عما يعتبره »هامش���ي«. أوال في مس���ألة توظيف 
األس���رى المحررين، وقد بدأت الهيئة بإرسال استمارات عنوانها »نموذج 
دمج وتأهيل األس���رى المحررين«، تتضمن أس���ئلة عن وضعهم العائلي 
والتعليم���ي، حيث طلب منهم تحدي���د خياراتهم حول العمل في أجهزة 

السلطة، العسكرية أم المدنية. 

اعتبرت الس���لطة أن توظيف األسرى المحررين قد يخّفف عنها ما تدفعه 
لألس���رى. لكن المشكلة ليست في توظيف األس���رى المحررين بحد ذاته، 
والكثير منهم يتمّنون العمل، بل في س���ياق ه���ذا التوظيف المقّنع في 
أجهزة الس���لطة، ألنه يتجاوب م���ع الضغوط وال يواجهها بش���كل قاطع 
بالتأكيد على مكانة األسرى والشهداء والجرحى في المجتمع الفلسطيني، 

وأنهم فعال »خط أحمر« ال يمكن التالعب فيه.
أم���ا المقت���رح الثاني فه���و األخطر ألنه يم���س بمعنى وقيم���ة النضال 
الفلس���طيني ضد االحتالل، ومكانة األبطال المقاومين الذين استشهدوا 
أو اعتقل���وا أو جرحوا أثن���اء مقاومتهم للع���دو. يتضّم���ن تعديل المبلغ 
المخصص لألس���رى من سنوات األسر الى الحالة االجتماعية، أي من قيمة 
التضحية المعنوية التي بذلها األسير الى وضعه المادي االجتماعي، لكي 
يقتنع العدو أن الس���لطة ال تمّول »اإلرهابيين« بل تس���اعد عائالتهم بعد 

غياب معيلهم.
ليس من المهم أن يتولى مكتب الش���ؤون االجتماعية هذا األمر، وقد أنكر 
الل���واء أبو بكر أنه تم التوافق عليه، أو أي جهة أخرى، ألن المهم هو تغيير 
المعيار لتصنيف األس���رى: قيمة التضحية المعنوي���ة أم الوضع المادي 
االجتماعي ؟ ال يبدو هذا التنازل جوهريا، بالنس���بة للسلطة الفلسطينية 
التي ق���د تحافظ عل���ى رواتب األس���رى، ولكنها تخّلت عن مب���دأ القيمة 
المعنوية للمقاوم، واعتبار الراتب مس���ألة مادي���ة بحتة، تنازال عند رغبات 
جهات أجنبية، الموفد األممي الخاص للش���رق األوسط نيقوال مالدينوف 
وديبلوماس���يين ألمان ونروجيين، كما جاء في صحيفة »نيويورك تايمز«، 
من أجل التوس���ط أم���ام اإلدارة األميركية والكونغ���رس األميركي إلعادة 

»الدعم« المالي للسلطة. 
ولكن هل س���يقتنع الصهاينة بهذا التخلي عن الجوهر، أي مكانة األسرى 
والش���هداء في المجتمع الفلسطيني؟.. وهل سيوقفون ضغطهم ؟ يبدو 
أن ذلك ليس كافيا، بالنس���بة لهم، كما صّرح أحد مسؤولي الجهاز األمني 
الصهيون���ي بقوله: »ه���ذا جيد. لكن يجب علينا المراقبة. ما زلت أش���كك 

باألمر«.//////

خطــوط حمــراء متباينــة ومهتــزة
بقلم: راغدة عسيران

تقول التجربة الملموسة: ان القيادة الرس���مية الفلسطينية لن تخرج عن اطار تفكيرها وممارساتها 
السياس���ية والمالية واألخالقية السابقة، وتؤكد التجربة ”العس���ل المر”، مع السلطة انها حتى وان 
قالت ال تستطيع أن تتخذ المواقف السليمة اال لفظيا، فقد فقدت هذه القيادة كافة مقومات ترجمة 
أي موقف متصادم مع االحتالل ألنها ألقت بسالحها، وهدرت عوامل القوة التي كانت تمتلكها، ال بل 
حطمت العوامل الكامنة التي يمكن تحت نفس الظروف انهاضها لتنهض الجماهير مس���تعيضة 
عما فقدته من عناصر القوة، التي كانت متوفرة خالل ممارسة المقاومة المسلحة لالحتالل ، لذلك لم 
نستغرب لجوء السلطة الى قرار اعادة العالقة مع االحتالل، وهذا يعني الخضوع لالحتالل تحت عنوان 

التنسيق، وال نبالغ نحن بذلك بل نقول األقل لنستدل .
 وللتدليل نقول : بدون هذا ال يس���تطيع الرئيس محمود عباس ”مثال ” ، أن يغادر فلس���طين الى أي 
مكان طالما أن قراره ال يعني ش���ن المقاومة الشعبية ، التي ستزوده بقوة ال يملكها اآلن لفرض حرية 
التنقل له ولغيره ، وبدون ذلك ال يستطيع الرئيس محمود عباس أن يحصل على الضرائب المجموعة 

والجمارك ألن ما وقعه ابو عالء في باريس، هو ” تسليم رقابنا للعدو المحتل ” ، وهلم جرا .
وال يختلف تفكير وتصرف السلطة بعد لقاء األمناء العامين، والتوجهات التي أقرتها قمة التنظيمات 
، فالسلطة وأعني هنا تحديدا الرئيس محمود عباس– يتخبط في ” مكانك راوح انتظارا لغودو ” ، وهو 
يعيش بسبب تراكم العجز نتيجة التخلي عن سالح المقاومة ، والمقاومة الشعبية حالة من االنفصام 
، وهو من ناحية يؤكد تمس���كه بالثوابت االستراتيجية، والتزامه برفض صفقة القرن، والتصدي لها، 
وايمانه المطلق بحقوق الش���عب الفلس���طيني. ومن ناحية اخرى يجد نفس���ه منساقا دون حول نحو 
أحضان االدارة االميركية، والس���بب واضح وجلي، وال يحتاج الى عمليات جراحية – الس���بب هو العجز 
عن المواجهة – والعجز هنا نابع عما فعلته السلطة على مدى عشر سنوات، فقد أضعفت نفسها الى 
حد االذالل بضربها ومنعها أي نش���اط مقاوم ضد االحتالل، والمبرر هو أن ش���ارون كان قد وعد بإتمام 
االنس���حابات من الضفة ان قامت الس���لطة بدفن ”االرهاب” ، كليا، وهذا ما يفس���ر مقابالت ابو مازن 
التلفزيونية التي قال فيها: ”اننا نفتش الحقائب المدرسية ألطفال المدارس لمنع حمل السكاكين ”.

ابو مازن ، كان يريد أن يقول إلس���رائيل ”منعنا ”االرهاب ”، أي المقاومة وعليكم أن تنسحبوا حسبما 
وعدتم ، لكن الواقع الذي لمسه الجميع ، ورآه الجميع ، ودفع ثمنه الشعب الفلسطيني ، هو أن هذا ” 
العدو الخبيث والكاذب – خدع ابو مازن”، أو فرض عليه بس���بب اضعافه لنفسه )أي السلطة( ، بمنعه 
المقاومة، ومالحقة أجهزة األمن للناشطين، واعتقال الوطنيين المحتجين أشعل بشكل غير مسبوق 
عملية مصادرة األراضي، والتوس���ع االس���تيطاني  ففي زمن ابو مازن – من���ذ اغتيال ابو عمار – قامت 
اس���رائيل بالتوسع االستيطاني 85 % من مجمل االستيطان !! أي أنه بدال مما وعد به شارون الرئيس 
محمود عباس من انس���حابات جرى توسع اس���تيطاني خطير، ومصادرة عشرات اآلالف من الدونمات، 

وكرست لدى العدو قرار اعنقال 15– 25 فلسطيني )طفل أو فتاة أو رجل أو امرأة( ، كل يوم وتم هذا على 
مدى عشر سنوات مما يعني أن ما تنشره هيئات رعاية األسرى، هو مجمل من يبقى في السجون تحت 
ظلم األحكام الجائرة، أو تحت بند االعتقال االداري انما حجم االعتقاالت على مدى عشر سنوات يشير 
الى أن الشعب الفلسطيني بأسره قد اعتقل، وأفرج عنه خالل هذه الفترة، فاذا كانت قوات االحتالل قد 
اعتقلت خالل عشر سنوات مئتين وخمسين الفا من الفلسطينيين، وأفرجت عن مئتين واربعين الفا 

منهم بعد اهانة وضرب وتحقيق لبضعة أيام، فانه يعني التالي:- 
كل معتق����ل لديه عائلة من خمس����ة أفراد كمعدل ، وربما أكثر ”ف����ي المخيمات والقرى”، فهذا يعني أن 
اعتقال ثالثمئة الف فلس����طيني خالل عشر سنوات يعني اعتقال عائالتهم، وهذا يعني مليون ونصف 
مليون فلس����طيني ، هذه هي سياسة ابقاء بسطار جندي االحتالل فوق رقاب المواطنين، وما هو أكثر من 
هذا إلضعاف روح المقاومة– ربما أن هذه االعتقاالت تمت بالتنسيق مع السلطة.. وكيف ال تتحول السلطة 

الى حالة هزيلة وضعيفة في ظل خطوات كهذه، هي بمجملها اضعاف لنفسها في وجه العدو .
لقد أصبح مبرر الس���لطة بالوج���ود هو قرار العدو ، فهو يريد من ينوب عن���ه بضرب القوى المقاومة ، 
وبحماية اسرائيل منهم ، وهذا ما تقوم به السلطة ، وعندما أيقنت السلطة أن نهجها أدى الى صفقة 
القرن … أي شطب القضية الفلسطينية ، وشطب اسم فلسطين في وزارة الخارجية االميركية – التي 
كانت تراهن طوال الوقت عليها – ) وهذا يعبر عن كمية من الجهل والس���ذاجة والخضوع ( ، رفضت 
الصفقة …. ) حالوة الروح ( ، هذا تعبير شعبي عن رفض السلطة لصفقة القرن ، فقد تصرفت كالديك 
المذبوح الذي ينتفض حتى بعد أن تقطع رقبته على يد الجزار، لكن حالوة الروح لم تعن ، وال تعني أن 
السلطة تخلت عن نهجها ، وأنها قررت أن تقاوم، فهي أعجز عن ذلك ، وتحول هذا العجز الى نوع من 
فلسفة الموقف الذي ينادي بالنضال الدبلوماسي فقط ، وهذا أيضا موقف ساذج لكنه واقعيا نابع من 
عجز السلطة ألنها أضعفت نفسها الى الحد الذي ال يمكنها حتى باإلمساك بقشة النجاة من الغرق .

العودة للعالقة مع اس���رائيل ، كانت الطريق الوحيد للقول لبايدن ان السلطة ما زالت موجودة وزيادة 
حدة الخالف مع حماس ، هي وس���يلة اخرى لطرق باب بايدن ، وتس���ريب مقصود عبر جبريل الرجوب 
بأن الخالف المس���تعصي، هو مسألة السالح من يحكم السالح ، ومن يتخذ قرار الحرب والسالم ، هل 
هو محمود عباس أم أعضاء الشركة التي ستتقاسم الدولة غير الموجودة ؟! وتسريب ” نقطة الخالف 
الكبيرة ”، أي مس���ألة السالح هي أيضا رس���الة اعتماد للرئيس االميركي الجديد بايدن ، لماذا تتخذ 
الس���لطة هذا الموقف …. يعني لماذا يتخذ الرئيس محمود عباس هذا الموقف ؟ والجواب على هذا 
السؤال سهل ، فالرئيس محمود عباس ال يؤمن بأن الكفاح المسلح هو طريق تحرير أرضنا من االحتالل 
، وان العمل السياس���ي والدبلوماسي والتحرك الش���عبي “األنيق ” ، هو طريق ازالة االحتالل ، وهذا 
االيمان لدى الرئيس محمود عباس ، وهذه القناعة أدت الى نتيجة شبيهة بما حصل ” حسب النكتة 

القديمة ” ، لألرمني الذي ذهب الى المطهر لكنه نس���ي الكلمة العربية الطهور – واس���تخدم كلمة 
يخصي – النتيجة لهذا الموقف أن شعلة المقاومة أخمد نفسها استنادا لمراهنة سياسية على جهة 

هي عدوة، وعلى األقل منحازة تماما للعدو ، وهنا تترابط األمور : –
سلطة ضعيفة وعاجزة أصبح مبرر وجودها التنسيق مع اسرائيل، ولعب دور حامي اسرائيل واالحتالل 
من المقاومة الش���عبية…اعادة العالقة مع اسرائيل، وخلق خالفات حول تطبيق اتفاق األمناء العامين 
أصبحت رسائل اعتماد يحاول الرئيس محمود عباس ايصالها للرئيس بايدن، وستبرز عقبات في وجه 
توجه ابو مازن نحو عالقة جديدة مع بايدن، وأول عقبة هي ممن يحيط بالرئيس من رؤساء أجهزة عملوا 
بإخالص مع ترامب ومديرة مخابراته، فوالء هؤالء لترامب حتى، وان خرج من البيت األبيض ألن لترامب 
قادة اسرائيليين يدينون بالوالء. مرة اخرى سيعود الرهان على أن تحصل السلطة على شيء من ادارة 
بايدن، وال يعني كالمنا أنه لن يكون هنالك فارق بين صفقة القرن التي فرخها ترامب، وبين نهج اوباما 
في الشرق األوسط ) المتوقع أن يتبناه بايدن ( ، لكن ما لم تحققه ادارات  متعاقبة لن يتحقق على يد 
هذه االدارة ، والسبب هو أنها ادارة منحازة إلسرائيل ، وعوامل الضغط في اآلخر هي لصالح اسرائيل 

الكبرى ، وليس لقرارات األمم المتحدة .
ان أي تفكير كتفكير الرئيس محمود عباس ال يمكن أن يأتي بأي ثمار للش���عب الفلس���طيني اال اذا 
حصلت المعجزة، وفهم الرئيس محمود عباس أنه اذا أراد أن يحصل للشعب الفلسطيني مكسبا من 
ه���ذه االدارة، أو أي ادارة علي���ه أن يركز كل الجهد ليصبح قويا، والقوة ال تأتي اال بالمقاومة، والمقاومة 
الش���عبية بكافة أش���كالها، وأمامه مثل االنتفاضة االولى حيا، وليسجل الرئيس محمود عباس قاعدة 
ذهبية جدلية ومنطقية )ان أمامه دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية مطلب 
لن يعدل ميزان القوى ألن اقامة الدولة تحتاج الى قوة موازية للقوة التي تستطيع أن تهزم اسرائيل(، 
اس���رائيل بكل أطيافها وأحزابها ترفض فكرة اقامة دولة فلس���طينية. وأكد لي هذا شمعون بيرس 
قبل أن يصبح رئيس دولة – ونقلت رس���الة لألخ الش���هيد ياسر عرفات الذي اكتشف بالتجربة خداع 
العدو، وكون اوس���لو كمينا لمنظمة التحرير، وتحويلها الى هيئة للكناس���ة والحراسة )ونهب أموال 
الش���عب في حال فس���اد من يحكم(. ان أراد الرئيس محمود عباس أن تعيد واشنطن له االعتبار ، وأن 
تتحرك حس���ب أس���س مؤتمر مدريد عليه أن يكون قويا – وال قوة للس���لطة دون مقاومة االحتالل ، 
وبهذا الش���كل المنطقي تصبح المقاومة النشطة لالحتالل واالستيطان طريقا حتى للذين ال يؤمنون 

بالكفاح الشعبي .
ان أراد الرئيس محمود عباس أن يفتح بايدن أبواب البيت األبيض له عليه أن يقود مقاومة طاحنة لمدة 
عام كامل – انتفاضة شعبية حتى يصل الى مسمع البيت األبيض أن هنالك شعب فلسطيني مازال 

موجودا ، ولم ” يخصى ” ، كما خطط لذلك نتنياهو ، وترامب ، وعمالئهما في السلطة .

هذه نصيحتي للرئيس عباس: المقاومة القوية لالحتالل هي شرط ضروري حتى للذين يريدون عالقة مع بايدن
بسام ابو شريف
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غزة/ االستقالل:
وص����ف النائ����ب جم����ال الخضري 
رئيس اللجنة الش����عبية لمواجهة 
الحصار، التقري����ر الصادر عن األمم 
المتحدة الذي قدر خسائر قطاع غزة 
خالل سنوات الحصار اإلسرائيلي ب� 
16.7 ملي����ار دوالر، ب�"المهم"، لكنه 
أكد أن الخسائر غير المباشرة تفوق 

هذا الرقم بكثير.
وشدد الخضري في تصريح صحفي 
ص����در عن����ه الجمعة عل����ى أن هذه 
المعطي����ات والتقديرات ُتلزم األمم 
االحتالل  عل����ى  الضغط  المتح����دة 
والقيام  الحصار،  لرفع  اإلس����رائيلي 
الحصار،  آث����ار  لمعالجة  بإج����راءات 
وتوفير الدعم الكامل والكبير لكافة 

القطاعات.
وأش����ار إل����ى أن التقري����ر الذي قدر 
حج����م الخس����ائر منذ ع����ام 2007 
أعطى مالمح وإشارات واضحة لحجم 
الخسائر خالل سنوات الحصار، لكن 
الخس����ائر غير المباشرة أكبر بكثير، 
حيث الحص����ار طال كافة القطاعات 
والبيئية  واالقتصادي����ة  الصحي����ة 
المق����اوالت  وقط����اع  والتعليمي����ة 

واالعمار.
وقال " خالل سنوات الحصار زاد عدد 

السكان بالصورة الطبيعية، لكن لم 
يرافق ذلك توفر مباني ومنش����آت 
صحية  ومرافق  وجامعات  ومدارس 

وبني تحتية".
وأكد أن الحالة اإلنس����انية في غزة 
صعبة وكارثية، وزادت مع تفش����ي 
وباء كورونا، حي����ث الوضع الصحي 
المتهالك أصاًل بفعل الحصار، بات 
الي����وم على حافة االنهي����ار، وهو ما 
يتطلب دعمًا دوليًا عاجاًل وس����ريعًا، 

إضافة لتدهور الحالة االقتصادية.
وجدد الخضري التأكيد بأن الحصار 
عقوب����ة جماعية، وغير قانوني وغير 
إنس����اني، ويتناقض  أخالقي وغير 
مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية 
جني����ف الرابعة واإلع����الن العالمي 

لحقوق اإلنسان.
وأش����ار إل����ى أن مع����دالت البطالة 
مرتفعة وخاصة بين فئة الش����باب، 
حي����ث تصل إلى نح����و 65%، فيما 

نس����بة الفق����ر 80%، ومعدل دخل 
الفرد اليومي ال يتجاوز ال�2 دوالر.

ودع���ا الخض���ري ال���دول العربية 
الدولي  والمجتم���ع  واإلس���المية 
وتوفي���ر  المس���اعدة  لتقدي���م 
مبالغ مالية من ش���أنها مس���اعدة 
القطاعات المتضررة من التعافي، 
ومحاولة تخفيف الحالة اإلنسانية 
االقتص���ادي  والواق���ع  الصعب���ة 

المنهك في غزة.

لجنة شعبية: التقرير األممي حول خسائر غزة يدعو لخطوات عملية لرفع الحصار

االستقالل/ وكاالت:
تراجعت العم���الت االفتراضية األبرز بقيادة بيتكوين، وس���ط 
موجة خروج نحو أسواق األسهم والصناديق المقومة بالعمالت 

الرئيسة، بعد ارتفاعات متتالية بدأت األسبوع الماضي.
وتراجع سعر وحدة بيتكوين بنسبة 11.2 بالمئة إلى 16.9 ألف 
دوالر، مقارنة مع أعلى مس���توياتها منذ نهاية 2017، المسجلة 

أمس األربعاء البالغة 19.3 ألف دوالر.
كما تراجعت عملة إيثيريوم بنسبة 15.1 بالمئة أو 88 دوالرا إلى 
507 دوالرات، فيما تراجعت اليتكوين بنسبة 15.3 بالمئة إلى 

74.5 دوالرا للوحدة الواحدة.
ويبلغ عدد الوحدات المتداولة من العملة االفتراضية األش���هر 
"بيتكوين"، في السوق العالمية حتى جلسة الخميس، 18.554 
مليون وحدة، من أصل 21 مليونا، إجمالي عدد الوحدات المتاحة 

للبيع والتداول.
وبلغت القيمة السوقية للوحدات المتداولة حتى اليوم 313.7 
مليار دوالر، نزوال من 351 مليار دوالر في منتصف جلسة األربعاء، 
بحسب شاشة عرض تداول الوحدة على منصات البيع الرقمية.

"بيتكوين" س���جلت أعلى مس���توى تاريخي لها بقيمة سوقية 
19.7 أل���ف دوالر للوحدة الواحدة بنهاي���ة 2017، بدأت بعدها 
رحلة هبوط حادة ووصلت إلى 3500 دوالر مطلع العام الماضي.

وال تمل���ك العم���الت االفتراضية، رقما متسلس���ال وال تخضع 
لس���يطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعمالت التقليدية، 
بل يتم التعام���ل بها فقط عبر ش���بكة اإلنترنت، دون وجود 

فيزيائي لها.

بقيادة بيتكوين.. تراجع شبه 
جماعي للعمالت االفتراضية

االستقالل/ وكاالت:
تراجعت أس���عار النفط الجمعة في تعامالت هادئة 
بس���بب عطلة عيد الش���كر في الواليات المتحدة، إذ 
انخفضت وسط مخاوف من زيادة المعروض وشكوك 
بشأن إمكانية قضاء لقاح على جائحة فيروس كورونا.

وبحلول الس���اعة 0602 بتوقيت جرينتش، نزل خام 
برنت عش���رة سنتات إلى 47.70 دوالر للبرميل، وذلك 
بع���د أن فقد 1.7 بالمئ���ة خالل اللي���ل. وهبط الخام 
األمريكي غرب تكس���اس الوس���يط 86 سنتا، أو 1.9 

بالمئة، إلى 44.85 دوالر للبرميل.

ولم تجر تسوية أسعار الخام األمريكي أمس الخميس 
بسبب العطلة.

صعد كال الخامين القياسيين حوالي ستة بالمئة هذا 
األسبوع بعد أن أعلنت أس���ترازينيكا في وقت سابق 
هذا األس���بوع أن لقاحها لكوفيد-19 قد يكون فعاال 
بنس���بة تصل إلى 90 بالمئة، مما يضيف إلى نتائج 
تجارب ناجح���ة للقاحين آخرين يجري تطويرهما في 

إطار الحرب إلنهاء أسوأ جائحة في قرن.
لكن تس���اؤالت أثيرت ح���ول ما يطلق علي���ه “لقاح 
للعالم”، إذ أبدى عدد من العلماء ش���كوكا بشأن مدى 

قوة نتائج التجارب.
وقال جيفري هالي كبير محللي األس���واق لدى أواندا 
“نظرا ألن الكثير من ارتفاع النفط في نوفمبر بني على 
توقعات ومعنويات ومضاربات سريعة غير مبنية على 

أساسيات، فإن بعض التصحيح تأخر كثيرا”.
وكانت ثالثة مصادر قريب���ة من أوبك+ قالت لرويترز 
إن منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( ومنتجين 
آخرين، بمن فيهم روس���يا، في إطار مجموعة أوبك+، 
يميلون إلى إرجاء زيادة إنت���اج النفط المزمعة العام 

المقبل.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال مصدر مطلع إن مجموعة أوبك+ التي تضم دوال. رئيس���ية منتجة 
للنف���ط س���تجري محادثات غير رس���مية ع���ن بعد اليوم الس���بت قبل 

اجتماعات مقرر لها هذا األسبوع.
تدرس أوبك+ ما إذا كانت س����تخفف قي����ود إنتاج النفط اعتبارا 
م����ن أول يناير كانون الثاني كما اتفقت قبل ذلك أم ستس����تمر 
في اإلنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات 

الجائحة.

تراجع النفط مع انحسار موجة الصعود بفعل مخاوف الطلب وشكوك حول لقاح »كورونا« اليوم..  أوبك+ تعتزم إجراء 
محادثات غير رسمية عن بعد

القدس المحتلة/ االستقالل:
ف����ي الوقت الذي يس����تعد في����ه الكيان "اإلس����رائيلي" للبدء 
بمشاريع واستثمارات تجارية مش����تركة مع اإلمارات العربية 
المتح����دة بعد تطبيع العالقات بين البلدين في وقت س����ابق 
من هذا العام، قّدمت خبي����رة عالمات تجارية بعض النصائح 
لرجال األعمال اإلسرائيليين والتي تشمل التقليل من الوقاحة 

اإلسرائيلية واالمتناع عن الضغط.
وقالت جوانا النداو، مؤسسة منظمة غير ربحية تسعى إلى إبراز 
دولة االحتالل بصورة إيجابية في العالم إّن اإلسرائيليين غير 
رس����ميين بالمرة، وإّن الثقافة اإلسرائيلية تميل نحو “صفعة 
على الظهر، يال، دعنا نذهب”. لكن األمر ليس كذلك بالنسبة 
لإلماراتيين، الذين تبدو آدابهم التجارية أكثر تنظيًما، وتؤّكد 
أّن����ه يجب أْن تكون العالقة قائمة على االحترام المتبادل، وأْن 
تكون رسمية، كما هو الحال مع أوروبا أو اليابان، طبًقا ألقوالها 

التي أوردها موقع )تايمز أوف أزرائيل(.
وتعمل النداو حاليا مع وزارة االقتصاد اإلس����رائيلية لتحديث 
توجيه الرس����ائل في األعمال الدولية في البالد، وقّدرت الوزارة 
أْن تقفز قيمة الصادرات إلى اإلمارات، والتي تبلغ حالًيا حوالي 
300 ألف دوالر س����نوًيا، إلى ما بي����ن 300 مليون و 500 مليون 

دوالر سنوًيا.
وقالت النداو للموقع إّن التعرف على الفروق الدقيقة في العمل 
قبل البدء في التعامل مع دول أجنبية مثل الهند أو الصين هو 

دائما فكرة جيدة، ولكن ألّن العالقات مع العالم العربي حساسة 
ومشحونة، فمن المهم بذل جهد إضافي، على حد قولها.

وأضافت:”ُيعرف عن اإلس����رائيليين أنه����م طموحين للغاية، 
أش����خاص يتمتعون بالمرونة والسرعة في إيجاد الحلول. حتى 
لو لم يكونوا مثاليين، فإّن اإلس����رائيلي ينجز المهمة. إذا أغِلق 
الباب في وجوههم، يدخل اإلسرائيليون من النافذة، مضيفة 
أّن نف����اد صبره����م يجعله����م “تواقين إلى إتم����ام الصفقات 

بسرعة”.

ورأت الخبيرة اإلس����رائيلّية أّنه حان الوقت إلسرائيل واإلمارات 
أْن تغتنما الفرصة لتصبحا مًعا قوة إقليمية، وُتّس����مي النداو 
مثل هذا الجهد “طريق التوابل الرقمي”، في إشارة إلى طريق 
التج����ارة التاريخي ال����ذي كان قائًما بين الحضارات في آس����يا 

وشمال شرق إفريقيا وأوروبا.
وتقول إّن إس����رائيل واإلمارات يمك����ن أْن تصبحا مركًزا للبحث 
العلمي والمؤتمرات واألعمال للمنطقة بأس����رها، مع استفادة 
الجانبي����ن من العالقة، الفتًة في الوق����ت ذاته إلى أّنه يجب أْن 

ُتبنى تلك العالقة بعناية وإستراتيجية، مضيفة: “نحن بحاجة 
إلى التفكير على المدى الطويل، وليس للمدى القصير فقط”.

وش����ّدّدت الن����داو أيًضا على أهمي����ة التواص����ل البصرّي عند 
االجتماع مع شريك تجاري محتمل، وأخذ الوقت الكافي إلجراء 
محادثة قصيرة قبل بدء الحديث في العمل، وتحث على تعلم 
بع����ض الكلمات بالعربية لب����دء المحادث����ة، والتأكد من نطق 

األسماء بدقة.
وأوضحت أّن رجال األعم���ال اإلماراتيون يميلون إلى التأخر 
ع���ن االجتماعات، وذلك ال ينبع عن وقاح���ة، ولكن ألّن هذه 
هي طبيعتهم، لذلك، إذا كان الوقت جوهرًيا بالنسبة لرجل 
األعمال اإلسرائيلّي، تابعت، فعليكم التأّكد أّنه من الواضح 
أّن الس���اعة التاس���عة صباًحا تعني الساعة التاسعة، طبًقا 

ألقوالها.
ونصحت أيًضا في عدم رفض الطعام أو الشراب المقدم لرجال 
األعمال اإلس����رائيليين، ولك����ن مع ذلك، ليس تن����اول الوجبة 
أمًرا إلزامًيا، وش����ّدّدت على االمتناع كلًيا عن مصافحة السّيدة 
المحلّية، أّما إذا كان اإلس����رائيلّي سّيدًة فعليها أْن تُمّد يدها 
فق����ط إذا مّد الش����خص الذي أمامه����ا ي����ده أواًل. وأضافت: إذا 
كانت هناك سّيدة في المصعد، اسألوا قبل أْن تنضموا إليها، 
وامتنعوا عن إظهار أّي شكل من أش����كال المودة علًنا، وأيًضا، 
بسبب الحساس����يات، من األفضل االبتعاد عن السياسة، كما 

قالت الخبيرة اإلسرائيلّية.

صــادرات الكيــان لدبــْي ستصــل لمئــات مالييــن الــدوالرات
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االستقالل/ وكاالت:
دونالد  األميركي  الرئي����س  تعهد 
ترامب بمغ����ادرة البيت األبيض إذا 
ص����ّوت المجم����ع االنتخابي لصالح 
الرئيس الديمقراطي المنتخب جو 
باي����دن، وهو أول تصريح قد ُيفهم 

منه إقراره بالهزيمة.
وم����ن المق����رر أن يجتم����ع المجمع 
ديسمبر/كانون   14 يوم  االنتخابي 
األول المقبل، كم����ا أن من المنتظر 
تنصيب الرئيس المنتخب يوم 20 

يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال ترامب، في حديث مع عناصر 
الخارج  األميركي����ة في  القوات  من 
بمناسبة عيد الشكر، إنه إذا صّوت 
المجمع االنتخابي لبايدن فسيكون 
ذلك خطأ، "وس����أترك حينها البيت 
األبيض"، لكنه كرر أنه سيكون من 

الصعب اإلقرار بالهزيمة.
كان  إذا  عم����ا  س����ؤال  عل����ى  وردا 
سيغادر البيت األبيض، قال ترامب 
أعتقد  "لكنني  سأفعل"،  "بالتأكيد 
أن����ه س����يكون هن����اك الكثير من 
األش����ياء التي قد تح����دث من اآلن 
الثاني"  وحت����ى 20 يناير/كان����ون 

المقبل.
األميركي تشكيكه  الرئيس  وجدد 
إن  وقال  االنتخاب����ات،  نتائ����ج  في 
مشاكل  شابتها  التصويت  أجهزة 
وحّولت األصوات في أكثر من مكان 
إلى باي����دن، "وكأننا ف����ي دولة من 

العالم الثالث".
وذكر أن بايدن لم يحصل على 80 
مليون ص����وت، وأن األرق����ام زائفة 

واالنتخابات مزورة.
وعاد ترام����ب للقول إنه س����يكون 
من الصعب علي����ه التنازل بموجب 
الظ����روف الحالي����ة، كم����ا رف����ض 
اإلفصاح عما إذا كان سيحضر حفل 

تنصيب بايدن.
وأض����اف أنه ال يري����د التحدث عن 
فاالنتخاب����ات   ،2024 انتخاب����ات 
الحالية لم تنته بع����د، وأن "هناك 
آالف األصوات التي يمكن أن تغير 

النتيجة".
إن  الق���ول  لباي���دن  وس���بق 
األميركيين يحتاجون إلى الحلول 

للقضايا الت���ي تواجههم وليس 
إلى الصراخ، في إشارة إلى أسلوب 
الرئي���س ترام���ب ف���ي التعامل 
الرئاس���ية،  االنتخابات  مع نتائج 
مضيفا أن "هناك حاجة لالحترام 

المتبادل واإلصغاء".
ويرفض ترامب حتى اآلن االعتراف 
الكام����ل بهزيمته، رغ����م أنه وافق 
في األس����بوع الماضي -مع تصاعد 
الضغط من صفوف الجمهوريين- 
على الس����ماح ببدء عملي����ة انتقال 

السلطة لبايدن رسميا.
وقال باي����دن الثالث����اء الماضي إن 
فريق����ه تمك����ن من التنس����يق مع 
إدارة ترامب بش����أن جائحة كورونا 
وملفات  اللقاحات  لتوزي����ع  وخطط 

األمن القومي، من����ذ أن حصل على 
الضوء األخضر يوم االثنين لعملية 

االنتقال الرسمية.
وق����ال الفري����ق االنتقال����ي لبايدن 
إنه حق����ق تقدما كبيرا منذ موافقة 
وكالة الخدمات العامة على الشروع 
في إج����راءات االنتقال، وأضاف أنه 
س����تكون هناك إعالن����ات جديدة 
للمناصب العليا ف����ي إدارته خالل 

األسابيع المقبلة.
وق����دم بايدن سياس����ته الخارجية 
وفريق����ه لألم����ن القوم����ي الثالثاء 
الماضي، ف����ي إطار خطوات انتقال 
رس����مية صوب البيت األبيض بعد 
أن تغل����ب على الرئيس الجمهوري 

دونالد ترامب.

ترمب يقّر بالهزيمة: سأغادر البيت األبيض في هذه الحالة 

االستقالل/ وكاالت:
ارتف���ع ع���دد المصابين بفي���روس كورونا ح���ول العالم، 
الجمعة، إلى أكثر من 60 مليوًنا و868 ألًفا، في وقت وصل 

عدد الوفيات إلى مليون و430389.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تس���جيل زيادات 

قياسية لإلصابات بفيروس كورونا خالل األيام األخيرة.
والزالت الوالي���ات المتحدة تتصدر قائم���ة الدول األكثر 
تض���رر من تفش���ي الوباء، وف���ق بيانات جامع���ة "جونز 
هوبكنز"، إذ توفي نحو 264 ألف شخص بسبب الفيروس، 

وُسجلت إصابة 12 مليونا و879861 حتى اآلن.
وف���ي البرازيل، توفي بالفيروس نحو 171 ألًفا، وُس���جلت 

إصابة نحو 6.2 مليون.
وفي الهند، ارتفع���ت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 135 
ألفا، فيما بلغ عدد المصابين الُمس���جلين نحو 9.3 ماليين 

شخص. وفي المكس���يك، ارتفعت حصيلة الوفيات، إلى 
أكث���ر 104 آالف، وتجاوزت حصيلة اإلصابات الُمس���جلة 

مليون و700 ألف.
وفي بريطانيا، التي تعتبر أكثر دول االتحاد األوروبي 
تض���ررا جراء تفش���ي الوباء، توفي أكث���ر من 57 ألف 
ش���خص، وارتفع عدد اإلصابات فيها إلى نحو مليون 

و600 ألف.
وف���ي إيطاليا حص���د فيروس كورون���ا أرواح نحو 53 ألف 
شخص حتى اآلن، وتجاوزت حصيلة اإلصابات 1.5 مليون، 
تليها فرنسا حيث سجلت أكثر من 51 ألف وفاة وأكثر من 

مليونين و235 ألف إصابة.
وبعد تجاوز حصيلة اإلصابات بالفيروس في ألمانيا اليوم 
الجمعة، حاجز المليون، باتت الدولة رقم 12 التي يتجاوز 

فيها عدد المصابين مليون شخص.

طهران/ االستقالل: 
أك����دت وزارة الدفاع اإليرانية أمس الجمعة، اغتيال العالم النووي اإليراني محس����ن 
فخري زاده، أثناء اشتباك بين فريق حمايته وإرهابيين، واصفة العملية ب�«اإلرهابية«.

وجاء في بيان وزارة الدفاع اإليرانية: »هاجمت عناصر إرهابية مسلحة بعد ظهر امس، 
سيارة تقل العالم محسن فخري زاده رئيس منظمة األبحاث واالبتكار بوزارة الدفاع«.

وأض����اف البيان: »وأثناء االش����تباك بين فريق حمايته األمن����ي واإلرهابيين، أصيب 
محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل على إثرها إلى المستشفى«.

وأك����د البيان أن الفريق الطبي لم ينجح ف����ي إنقاذ حياه زادة الذي فارق الحياة متأثرا 
بجراحه.

بدروها، أفادت وكالة أنباء »فارس« اإليرانية، بأن العالم اإليراني اغتيل بعملية »تفجير 
وإطالق نار في مدينة ابسرد بمنطقة دماوند  قرب العاصمة طهران مساء امس.

وتفيد التقارير بوجود مصابين آخرين من الحرس الشخصي الذي كان برفقة العالم 
اإليراني أثناء تنفيذ عملية االغتيال.

وس����مع صوت انفج����ار قوي في منطق����ة دوماوند قرب العاصم����ة اإليرانية طهران، 
وتحديًدا في شارع مصطفى الخميني في مدينة أبسرد، وجرى تبادل إلطالق النيران 

التي استهدفت سيارة العالم.
وبحس����ب الوكاالت اإليرانية، نوه رئيس الوزراء اإلس����رائيلي بنيامين نتنياهو قبل 
أعوام عن خطورة هذا العالم، ونشر صورته خالل العرض التقديمي الذي تحدث فيه 
عن تصاع����د قدرة إيران النووية، الذي تزامن مع إعالن أمريكا االنس����حاب من االتفاق 

النووي مع إيران.
ومن جهته، حمل المستشار العسكري حسين دهقان، للمرشد األعلى اإليراني علي 
خامنئي، »إس����رائيل« المس����ؤولية عن اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في 

طهران  امس الجمعة.
وكت����ب دهقان عبر حس����ابه في موقع »تويت����ر« أن »الصهاينة في آخ����ر أيام الحياة 
السياسية لحليفهم )الرئيس األمريكي دونالد ترامب( يسعون إلى تصعيد الضغط 

على إيران بهدف نشوب حرب واسعة النطاق«.
وتابع: »س����يكون ردنا كالصاعقة على رؤوس قتلة الشهيد المظلوم وسيندمون مما 

فعلوه«.

اغتيال العالم النووي محسن »زاده« 
وإيران تحمل »إسرائيل« المسؤولية

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت جماعة أنص���ار الله باليم���ن، الجمع���ة، أن طائرات 
التحال���ف العربي بقيادة الس���عودية، ش���نت 17 غارة على 
العاصم���ة صنع���اء، الواقعة تحت س���يطرة الجماعة منذ 6 

سنوات.
جاء ذلك وفق فضائية "المس���يرة" الناطقة باسم الجماعة، 
عقب أيام على إعالن األخيرة استهداف محطة توزيع تابعة 

لشركة أرامكو في مدينة جدة السعودية بصاروخ.
وأوضح���ت الفضائي���ة، أن طائرات التحالف العربي ش���نت 
3 غارات عل���ى الكلية الحربية بصنعاء، دون وقوع خس���ائر 

بشرية.
كما شنت أيضا 4 غارات على منطقة "الصمع"، و3 على 
"جب���ل عيبان"، و3 أخرى على "ريم���ة ُحميد"، وغارتين 
على "جربان"، وغارة عل���ى كل من "الحفا"، و"فخ عطان" 

بصنعاء، بحسب المصدر ذاته.
واإلثني���ن، أعلنت الجماعة، اس���تهداف محطة توزيع تابعة 
لشركة أرامكو في مدينة جدة بصاروخ مجنح من طراز "قدس 
2". وبش���كل متكرر يطل���ق الحوثيون صواريخ باليس���تية 
ومقذوفات وطائرات مس���يرة على مناطق س���عودية، خلف 

بعضها خسائر بشرية ومادية.
وتق���ول الجماعة إن ه���ذه الهجمات تأت���ي ردا على غارات 

التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.
ويعاني اليمن حربا مس���تمرة بين القوات الموالية للحكومة 
ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها 

العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة 
الجارة الس���عودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، ضد 

جماعة أنصار الله.

أنصار الله: التحالف شن
 17 غارة جوية على صنعاء

نحو مليون و430 ألف وفاة و61 
مليون إصابة بكورونا في العالم

االستقالل/ وكاالت:
الجمعة،  الس���ودانيين،  آالف  ش���يع 
جثم���ان زعيم حزب "األم���ة القومي" 
الصادق  األس���بق  ال���وزراء  ورئي���س 

المهدي، غربي العاصمة الخرطوم.
وفي وق���ت س���ابق الجمع���ة، وصل 
مطار الخرط���وم، جثمان المهدي )85 
عام���ا( الذي وافت���ه المنية الخميس 
في اإلمارات، ج���راء إصابته بفيروس 

كورونا.
ووف���ق مراس���ل األناض���ول، أقيمت 

مراس���م اس���تقبال رس���مية لجثمان 
بحضور  الخرط���وم،  بمط���ار  المهدي 
رئي���س مجلس الس���يادة عبدالفتاح 
البره���ان، ورئي���س الوزراء عب���د الله 
حمدوك، وعدد كبير من المس���ؤولين 

وممثلي األحزاب السياسية.
فيما ش���ارك آالف الس���ودانيين في 
ب�"ح���وش الخليفة"  ص���الة الجن���ازة 
بمدينة أم درمان، حيث ووري        جثمانه 
الث���رى في مداف���ن "قب���ة المهدي"، 
أمنية  إجراءات  الخرطوم، وسط  غربي 

مشددة وتدافع جماهيري مهيب.
وعبر حس���ابها على موقع "فيسبوك"، 
نش���رت مريم المه���دي، ابنة الراحل 
ونائبت���ه ف���ي رئاس���ة ح���زب األمة 
القوم���ي، رس���الة قال���ت إن المهدي 
خطها في أيامه األخيرة قائال: "أفضل 
الناس في هذا الوجود شخص يترحم 
مشيعوه قائلين: وقد شيعنا حقاني 

إلى الحق.. إن إلى ربك الرجعى".
والمهدي هو سياسي ومفكر، ولد في 
ديس���مبر/ كانون األول 1935 في أم 

درمان، وحصل على الماجس���تير في 
االقتصاد من جامعة أوكسفورد، عام 

.1957
وزراء  رئي���س  آخ���ر  المه���دي  وكان 
ُمنتخ���ب ديمقراطي���ا، وُأطيح به عام 
1989 في انقالب عسكري جاء بعمر 
البش���ير إلى الس���لطة، قبل أن تجبر 
احتجاجات ش���عبية قي���ادة الجيش 
على عزله من الرئاسة، في 11 أبريل/ 

نيسان 2019.
بخبرة سياس���ية  الراح���ل  ويحظ���ى 

إمامة  واقتصادية واس���عة، وتول���ى 
األنصار، إحدى أكبر الطوائف الدينية 
في السودان، وقيادة الجبهة القومية 
المتحدة، إث���ر وفاة وال���ده الصديق 
المهدي، عام 1961، قبل أن ُينتخب 
رئيس���ا ل���وزراء الس���ودان بين عامي 

1966 و1967، ثم 1986 و1989.
وللراح���ل مؤلف���ات منه���ا: "مس���ألة 
جنوب الس���ودان"، و"جه���اد من أجل 
االس���تقالل"، و"العقوبات الش���رعية 

وموقعها من النظام اإلسالمي".

السودان: تشييع جثمان الصادق المهدي في جنازة »مهيبة«
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غزة/ االستقالل:
ق����اد الالعب خالد النبريص، فريقه اتحاد 
خ����ان يونس، للف����وز أمام فري����ق الجالء، 
بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت 
أمس الجمعة على ملع����ب اليرموك، في 
افتت����اح مباريات الجولة األولى، من دوري 

غزة الممتاز.
حيث نجح االتحاد في تس����جيل العالمة 
الكاملة، ف����ي أول اختب����ار حقيقي، كان 
نجمه األول المهاجم خالد النبريص الذي 
سجل هدفي الطواحين في الدقائق )31 

و66(.
وبهذا الف����وز أصبح البرتقال����ي متصدًرا 
المس����ابقة بثالث نقاط، وبفارق  لجدول 
األه����داف ع����ن الصداق����ة ال����ذي ألحق 
الخس����ارة األول����ى بفري����ق ش����باب رفح، 
بهدفين لهدف، في حين حقق خدمات 
الش����اطئ الفوز أمام مضيفه بيت حانون 

الرياضي بهدف نظيف.
وبدوره، تمكن الصداقة من اقتناص فوز 

ثمين على شباب رفح بهدفين لهدف، في 
اللقاء اذلي أقيم على ملعب فلسطين، بمسابقة 

الدوري.
ش����باب رفح الذي نجح في تدوين أول أهداف 
المسابقة في الدقيقة )23( عن طريق أسامة أبو 
جام����وس، لم يتمكن من الصمود طوياًل، بعدما 
استقبل هدف التعادل في الدقيقة )28(، عبر 

الوافد الجديد هالل الغواش.
وفي الش����وط الثاني اس����تطاع عمر أبو عبيدة 
قلب النتيجة لمصلحة الصداقة، بتوقيعه على 
الهدف الثاني في الدقيق����ة )70(، لينجح في 

قيادة كتيبة المدرب س����امي سالم للفوز األول 
في الدوري.

يذكر أن اللقاء قد شهد طرد مدرب حراس مرمى 
ش����باب رفح، طلعت النم����س، وكان الطرد اآلخر 
قبل نهاية المباراة لالعب محمد أبو هاشم بعد 

حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وفي نفس السياق، خطف خدمات الشاطئ فوًزا 
ثميًنا من أنياب بي����ت حانون الرياضي بهدف 
دون رد، ف����ي المباراة الت����ي أقيمت أمس، على 

ملعب بيت حانون بالدرجة الممتازة.
ويدين "البحرية" بانتص����اره الثمين إلى محمد 

الرواغ الذي س����جل هدف المب����اراة الوحيد في 
الدقيق����ة)40(، ليضي����ف أول 3 نق����اط ل في 

رصيده.
وتستأنف المباريات اليوم السبت بإقامة ثالث 
مواجه����ات، االول����ى تجمع خدم����ات رفح حامل 
لقب النسخة األخيرة مع نظيرة الهالل، واتحاد 
الشجاعية وشباب جباليا، واألخيرة تجمع فريق 
التف����اح وش����باب خانيونس، وس����تقام جميع 
المباريات بدون جمهور بسبب تفشي فيروس 
كورونا وتقام جميع المباريات في تمام الساعة 

الثانية بعد الظهر.

افتتاح الجولة األولى بالدوري يشهد 3 
انتصارات التحاد خانيونس والصداقة والشاطئ

الرباط/ االستقالل:
أعلن المهاجم الدولي الفلسطيني تامر صيام، فسخ تعاقده مع حسنية أكادير المغربي، 

الذي لعب لصفوفه لثالثة مواسم.
وتألق صاحب ال�27 عاما مع أكادير بشكل الفت، وقدم مستويات طيبة مع الفريق، سواء 

في البطولة المغربية أو كأس االتحاد األفريقي لكرة القدم.
وكتب صيام، على صفحته الش���خصية عبر "فيس���بوك: "تم االتف���اق بيني وبين إدارة 

حسنية أكادير على فسخ العقد بصيغة التراضي بين الطرفين".
وأضاف المهاجم الدولي الفلس���طيني: "أتمنى كل التوفيق لحسنية أكادير ولجماهير 

هذا النادي العريق، والتوفيق لهم في قادم المواعيد واالستحقاقات القادمة".
ووجه صيام، الش���كر إلى الالعبين والحبيب سيدينو رئيس أكادير، على حسن المعاملة، 
مضيفا: "أشكركم جميعا فردا فردا على كل لحظة كانت معكم، وأتمنى لكم حياة جميلة 

ومستقبل جميل في جميع مجاالت حياتكم".
يشار إلى أن أكادير أعلن فسخ عقد صيام ألسباب فنية، وأكد الفريق المغربي في بيان له، 

أن مجلس اإلدارة توصل إلى اتفاق لفسخ عقد صيام، وتقرر أن يغادر الفريق. 
وأضاف أن مجلس اإلدارة يشكر المهاجم الدولي الفلسطيني، على أخالقه العالية وكل 
ما قدمه للفريق، وتمنى له النجاح في مس���يرته الكروية.  وعرف أكادير تغييرات، سواء 
على المستوى الفني برحيل مصطفى أوشريف والتعاقد مع التونسي منير شبيل، أو على 

المستوى البشري، حيث غادر الفريق بعض النجوم مثل "كريم باعدي وكريم بركاوي".

تامر صيام يعلن فسخ 
تعاقده مع حسنية أكادير

لندن/ االستقالل:
لم يفقد مانشس���تر يونايتد األمل في التعاقد مع عثمان 
ديمبلي على س���بيل اإلعارة، وقد يعود الش���ياطين الحمر 
للتواصل مع برشلونة من أجل ضمه في شهر يناير/ كانون 

الثاني المقبل.
وفش���ل اليونايت���د في ض���م ديمبلي الصي���ف الماضي، 
وبحس���ب صحيفة "ديلي مي���ل" البريطانية نقاًل عن خبير 
االنتقاالت اإليطال���ي فابريزيو رومانو، ما يزال الالعب البالغ 

من العمر 23 عاًما، هدًفا للمدرب أولي جونار سولسكاير.
ويرغب مانشس���تر يونايتد في عقد قصي���ر المدى، وهو 
ما مثل عقبة في المفاوض���ات الصيف الماضي، مع وجود 
ضائق���ة مالية يعاني منها برش���لونة يريد بس���ببها بيع 

الالعب.
ويرغب برشلونة في الحصول على األموال لمساعدة المدرب 
الجدي���د رونالد كومان ف���ي إعادة بناء الفري���ق، خاصة أن 

الهولندي يرغب بشدة في ضمن مميفس ديباي من ليون.
وال يرغب برش���لونة في نفس الوقت في خس���ارة ديمبلي 
بمقابل قليل حيث يرغب في الحصول على ما بين 60 إلى 
70 مليون جنيه إس���ترليني، خاص���ة أن عقده ينتهي في 
ع���ام 2022، وذلك في حال فكر اليونايتد في ضمه بصورة 

دائمة.
ويفاوض برشلونة حالًيا الالعب الفرنسي مع رفضه تجديد 
تعاقده لتحوم الشكوك حول مستقبله، وذلك على الرغم 
من مش����اركته في آخر 3 مباريات ف����ي الدوري بعد إصابة 
أنس����و فاتي، ويملك ف����ي رصيده 3 أه����داف في جميع 

المسابقات.
يذكر أن ديمبلي انضم لبرشلونة من بوروسيا دورتموند في 
عام 2017 مقابل 133.5 مليون جنيه إسترليني، في أعقاب 
رحي���ل نيمار، ولكني عانى من الكثير من اإلصابات، منعته 

من إظهار قدراته مع العمالق الكتالوني.

مانشستر يونايتد لم 
روما/ االستقالل:يفقد األمل في ضم ديمبلي

أكد تقرير صحفي إيطالي، أن يوفنتوس سيخس���ر خدمات 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق، في مواجهة 
بينيفينتو، اليوم الس���بت، في الجولة التاس���عة من الدوري 
اإليطالي. ووفًقا لش���بكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن أندريا 
بيرل���و مدرب يوفنت���وس، قرر منح راحة لرونال���دو في مباراة 
بينيفينت���و، وبالتالي لن يتواجد ص���اروخ ماديرا في قائمة 

الفريق التي ستغادر تورينو.

وأش���ارت إلى أن بيرلو ي���درس منح راحة أيًض���ا لدانيلو، إذا 
تأكدت جاهزية ليوناردو بونوتش���ي للمشاركة أساسًيا في 

المباراة.
وأوضحت أن بيرلو س���يعوض غياب كريستيانو، عن طريق 
الدفع بباولو ديباال أو ديان كولوسيفسكي بجوار ألفارو موراتا.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب 
ال���دوري اإليطالي برصيد 16 نقطة، وبف���ارق 4 نقاط عن 

ميالن المتصدر.

يوفنتوس يخسر رونالدو أمام بينيفينتو

مدريد/ االستقالل:
كشف تقرير صحفي إسباني، أنه تأكد استمرار غياب المهاجم كريم بنزيما وعدم 
مش���اركته في مواجهة ديبورتيفو أالفيس، اليوم الس���بت، في الجولة ال� 11 من 

الليجا.
ووفًقا لصحيفة "ماركا" اإلسبانية، فإن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، 
لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق، أمس الجمعة، وبالتالي لن يتواجد في 

مباراة اليوم.
وأشارت إلى أن أطباء ريال مدريد فضلوا عدم المخاطرة بالمهاجم الفرنسي العائد 
من اإلصابة، لذا تم تأجيل عودته إلى، الثالثاء المقبل، ضد شاختار في دوري أبطال 

أوروبا.
وأوضحت أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، اس���تدعى هوجو دورو وفيكتور 

تشوست من الكاستيا، للتواجد مرة أخرى ضمن صفوف الفريق األول.
يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري اإلسباني برصيد 

17 نقطة.

نصيحة طبية تؤجل عودة 
بنزيما لصفوف ريال مدريد
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االستقالل/ وكاالت:
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن طرح لقاح فيروس 
كورونا المس���تجد )كوفيد 19( سيس���مح للعالم بالس���يطرة 

التدريجية على المرض العام المقبل.
ج���اء ذلك بالتزامن مع إعالن أكثر م���ن دولة أن لقاح الفيروس 
س���يكون متوفرا بداية من األسبوع الحالي، أي مطلع ديسمبر/

كانون األول، وسيتم توزيعه قبل أعياد الميالد.
وقال كبير خبراء الطوارئ في المنظمة "مايك رايان" إن "الحياة 
كما اعتدنا أن نعرفها )س���تعود(، أعتق���د أن هذا ممكن جدا 

 )RTE( "جدا". واس���تدرك في تصريحاته لتليفزيون "آر تي إي
في وطنه أيرلندا: "لكن س���يتعين علينا االستمرار في الحفاظ 
على النظافة الش���خصية والتباعد الجس���دي"، داعيا إلى أخذ 

االحتياطات الصحية خالل احتفاالت عيد الميالد.
وأكد أن اللقاحات ال تعني انتهاء كوفيد-19، لكنها باإلضافة 
إل���ى اإلجراءات االحترازية ستس���مح "بس���حق المنحنى حقا 
وتجّن���ب العزل العام واكتس���اب الس���يطرة التدريجية على 

المرض".
في الس���ياق ذاته، أعلن الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" أن 

تس���ليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ األسبوع الحالي واألسبوع 
الذي يليه، مش���يرا في كلمة له للقوات األمريكية في الخارج 
بمناس���بة عيد الشكر إلى "أن اللقاح س���يوزع في البداية على 
العاملين في الخطوط األمامي���ة والعاملين في المجال الطبي 

وكبار المواطنين".
وأعلنت كذلك المستشارة األلمانية "أنجيال ميركل" في خطاب 
أم���ام البرلمان، أن اللقاح قد يكون متوفرا في بالدها قبل أعياد 
الميالد، مش���يرة إلى أن العاملين في القطاع الصحي ستكون 

لهم أولوية الحصول عليه.

وعبرت "ميركل" عن أملها في أن يتم إصدار الموافقات بسرعة 
كبي���رة للقاحات، وقال���ت "هذا لن يحل المش���كلة على الفور، 
ولكن هناك ضوء في نهاية النفق، وسيتعين علينا بالتأكيد 
اجتياز أشهر الشتاء حيث ما يزال عدد كبير من الناس لم يتم 

تطعيمهم. أعتقد أننا سنشهد تقدًما كبيًرا العام المقبل".
كما قال رئيس الوزراء اإلس���باني "بيدرو سانتشيث" إن بالده 
ستبدأ برنامجا شامال للتطعيم ضد فيروس كورونا في يناير/

كانون الثاني المقبل، وإن بالده ستعزز التعاون بين القطاعين 
الحكومي والخاص للقيام بهذه المهمة.

وأضاف���ت المص���ادر أن مواجه���ات اندلعت عند 
المدخ���ل الش���رقي م���ا أدى إلصابة ثالثة ش���بان 
بالمطاط، والعشرات  المغلف  المعدني  بالرصاص 

بالغاز السام.
وفي نابلس أصيب 7 مواطنين بالرصاص المعدني 
المغل���ف بالمطاط والعش���رات باالختناق، نتيجة 
استنش���اقهم الغاز الس���ام، ال���ذي أطلقه جيش 
االحتالل خالل قمع مس���يرة باألراض���ي المهددة 

باالستيالء، في قرية بيت دجن شرق المدينة.
وأفاد ش���هود عيان، ب���أن جنود االحت���الل أطلقوا 
الرص���اص المعدن���ي المغلف بالمط���اط، وقنابل 
الص���وت، والغ���از بكثافة صوب المش���اركين في 

المسيرة.
وتواج���دت قوات االحتالل بكثاف���ة في المنطقة، 
في وقت رفع المش���اركون األعالم الفلس���طينية 

وسط هتافات طالبت برحيل االحتالل وإزالة البؤرة 
االستيطانية التي أقيمت على أراضيهم.

وف���ي قلقيلية، أصيب ش���اب برصاص���ة معدنية 
مغلفة بالمطاط وعدد من الشبان باالختناق، خالل 
مواجه���ات مع ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي في 
بلدة كفر قدوم األس���بوعية إلى الشرق من مدينة 

قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وأف���ادت مص���ادر محلية بإصابة ش���اب برصاصة 
معدني���ة مغلف���ة بالمطاط في رأس���ه، إلى جانب 
إصاب���ة العش���رات باالختناق بقناب���ل الغاز الذي 
أطلقته قوات االحتالل تجاه المس���يرة األسبوعية 

المناهضة لالستيطان.
وانطلقت المس���يرة بمشاركة واس���عة من أهالي 
القرية، رددوا خاللها الش���عارات الوطنية الداعية 

لتصعيد المقاومة الشعبية.

وتتواصل للسنة العاشرة على التوالي المسيرات 
األسبوعية المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح 
الشارع الرئيس لبلدة كفر قدوم الذي تغلقه قوات 

االحتالل لصالح التوسعات االستيطانية.
وأغل���ق االحتالل مدخل القرية الرئيس لتوس���يع 
مس���توطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية، 
وربط بؤرها الُمتناثرة على مساحة 4 آالف دونم من 
مجمل مساحة أراضي القرية البالغة 23 ألف دونم.

وتكمن أهمية مدخل القرية المغلق في أنه الممر 
الذي يرب���ط بين كفر ق���دوم ومحيطها من القرى 
والبلدات الفلس���طينية، ما تس���بب بمعاناة كبيرة 

للمواطنين.
وفي س���ياق أخر، أصدر ما يسمى بضابط اآلثار في 
اإلدارة المدنية إخطارًا بإزالة خزان مياه من الحديد 
المصفح في منطقة" يوبك" شرق الجدار العنصري 

في بلدة عزون شمال قلقيلية.
وق���ال مس���ؤول ملف االس���تيطان ف���ي محافظة 
قلقيلية محمد أبو الش���يخ: "االحتالل يحاول إزالة 
المنش���آت الزراعية في منطق���ة يوبك القريبة من 
مستوطنة "كوخاف يائير" داخل أراضي 48، حتى 
تكون في المستقبل مكانًا لتوسعة المستوطنة"، 
مضيف���ًا، "في الس���ابق حاول مس���توطنون نصب 
كرفانات لالس���تيطان في المنطق���ة وتصدى لها 

أصحاب األراضي في المنطقة ".
وأوضح أن اإلدارة المدني���ة بذريعة وجود آثار في 
المنطق���ة تح���ارب أي اس���تثمار للمزارعين، الفتًا 
إلى أنه قبل أي���ام تم إخطار صاحب دفيئة زراعية 

إلزالتها.
في ذات الس���ياق ، أقدم مس���توطنون فجر أمس 
الجمع���ة، على تخريب مزرعتي ش���جر عنب بقرية 

ترمس���عيا ش���مال مدينة رام الله وس���ط الضفة 
الغربية المحتلة.

وقال منسق اللجان الزراعية كاظم الحج محمد في 
تصريحات صحفية إن مستوطنين خربوا مزرعتي 
عنب في المنطقة الش���رقية من قرية ترمس���عيا 
وقطعوا واقتلعوا 400 ش���جرة عن���ب، كما قطعوا 
س���بعة أش���جار زيتون، تعود ملكيته���ا للمواطن 

نضال ربيع والمواطن راجح أبو السكر".
وأض���اف حج محمد أن المس���توطنين خربوا غرف 

ومرافق بداخل المزرعتين وحطموا مرافق صحية.
هاجم���وا  الذي���ن  المس���توطنين  أن  وذك���ر 
المزرعتي���ن هم أنفس���هم م���ن أقام���وا بؤرة 
اس���تيطانية ونصبوا بيوت متنقل���ة قبل أيام 
قبال���ة س���هول القري���ة، وه���م م���ن يطردون 

المزارعين من أراضيهم في المنطقة.

طهران/ االستقالل: 
اتهم المستشار العسكري للمرشد األعلى اإليراني 
علي خامنئي، حسين دهقان، مساء أمس الجمعة، 
"إس���رائيل" بالمسؤولية عن اغتيال العالم النووي، 

محسن فخري زاده، في طهران. 
وأدان وزير الخارجية اإليرانية، محمد جواد ظريف، 
ام���س الجمع���ة، اغتي���ال العال���م "زادة"، ووصف 

العملية ب�"اإلرهابية والعمياء". 
كما توع���د رئيس هيئ���ة األركان اإليرانية، محمد 
باق���ري، بما وصف���ه ب�"انتقام صعب س���يكون في 
انتظار المجموعات اإلرهابية وقياداتها المسؤولة 

عن اغتيال العالم محسن فخري زاده". 
وقال باق���ري: "لن نتوان���ى عن مط���اردة ومعاقبة 

المسؤولين عن عملية االغتيال". 
وقال���ت وزارة الدفاع إن العالم محس���ن فخري زاده 
كان رئي���س مركز األبح���اث العلمية ف���ي الوزارة، 

واعتبر وزير الدفاع أمي���ر حاتمي أن اغتيال العالم 
البارز محس���ن فخ���ري زاده ُيظهر عم���ق كراهية 

األعداء إليران. 
وشدد مستشار المرشد اإليراني للشؤون الدفاعية 
عل���ى أن الكي���ان الصهيوني يدف���ع باتجاه حرب 

شاملة، وسيدفع ثمن االغتيال. 
ب���دوره، قال القائد العام للح���رس الثوري اإليراني 
اللواء حسين سالمي إن "اغتيال علمائنا النوويين 
مواجه���ة واضح���ة لمنع إي���ران من الوص���ول إلى 

التقنيات الحديثة". 
وكانت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية قالت في 
وقت سابق إن "إرهابيين فجروا سيارة أخرى"، قبل 
إطالق النار على سيارة تقل "فخري زاده" وحراسه، 

في كمين خارج العاصمة. 
ولفتت وس���ائل إعالم إيرانية إلى أن "فخري زاده" 
م���ن علماء الصف األول في مجال األبحاث العلمية، 

وكان على الئحة العقوبات الدولية منذ عام 2007؛ 
التهام���ه بالضل���وع ف���ي برنامج التس���لح النووي 

والصاروخي. 
وفي ضوء اإلشارات اإليرانية لدور "إسرائيل" في 
االغتي����ال، أفادت وكالة رويترز، بأن مكتب رئيس 
الوزراء اإلس����رائيلي بنيامين نتنياهو، يمتنع عن 
التعليق عل����ى الهجوم الذي اس����تهدف العالم 
النووي اإليراني، وهو الموقف ذاته الذي اتخذته 
وزارة الدفاع األميركي����ة )بنتاغون(. لكن الرئيس 
األميرك����ي دونال����د ترم����ب، أعاد نش����ر تغريدة 
لصحف����ي، تق����ول إن "فخ����ري زاده كان مطلوب����ا 
للموس����اد كونه يرأس البرنامج العسكري النووي 

إليران". 
يشار إلى أن الواليات المتحدة و"إسرائيل" تحدثتا 
في وقت سابق عن "زاده" ودوره في صناعة الرؤوس 

المتفجرة؛ لكن طهران تنفي ذلك.

توعدت بـ »االنتقام«.. إيران: »إسرائيل« ستدفع ثمن اغتيال »زادة«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
رغم نفي الرياض رس����ميا لقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامي����ن نتنياهو، مع ول����ي العهد الس����عودي األمير 
محمد بن س����لمان، إال أن تقارير إعالمية ربطت االجتماع 
الذي أكدته مصادر إس����رائيلية باقتراب السعودية من 

التطبيع مع »إسرائيل«.
وربط تقرير لصحيف����ة« جيروزاليم بوس����ت »، إمكانية 
إقامة عالقات دبلوماس����ية بين السعودية و«إسرائيل«، 
بصفقة أس����لحة محتملة بين الرياض وواشنطن، حيت 
تتطل����ع المملكة الخليجي����ة الثرية بالنف����ط لمزيد من 

التسلح.
وأكدت الصحيفة اإلس����رائيلية، أن نتنياهو اجتمع في 
مدينة نيوم الواقعة على سواحل البحر األحمر، مع األمير 
محمد بن س����لمان برفقة س����كرتيره العسكري العميد، 

آفي بلوث، إضافة إلى رئيس الموس����اد يوسي كوهين، 
بحضور وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو.

وفق����ا للتقرير، فإن حقيق����ة لقاء نتنياه����و ومحمد بن 
س����لمان وجها لوج����ه، والموافقة بتس����ريب الخبر إلى 
وسائل اإلعالم، تشير إلى أن التطبيع بين أقوى دولتين 

في الشرق األوسط »ليس بعيد المنال«.
وأش����ار التقري����ر إل����ى أن الموافقة عل����ى التطبيع بين 
الدولتين، مشروط بالموافقة على صفقة أسلحة تشمل 
طائرات »إف35-« عل����ى غرار تلك الصفقة بين الواليات 

المتحدة وأبوظبي.
وكان����ت صحيفة »وول س����تريت جورن����ال« األميركية، 
قالت في وقت س����ابق هذا األسبوع، على لسان مستشار 
س����عودي لم يفصح ع����ن هويت����ه، أن االجتماع ناقش 

قضايا التطبيع والملف اإليراني، دون التوصل التفاق.

جنين/ االستقالل: 
ش���يعت جماهير غفيرة في مدين���ة جنين ،أمس 
الجمعة، المرحومة الحاجه امنه ذياب نهار السعدي 

التي توفيت بعد صراع مع المرض منذ نحو عام . 
وقضت الحاجة الس���عدي س���نوات عمرها االخيرة 
، بي���ن أضرحة الش���هداء حيث استش���هد نجلها 
القائد في كتائب ش���هداء االقصى سامر السعدي 
بعدما طارده االحتالل منذ اندالع انتفاضة االقصى 
حتى استشهد خالل اش���تباك مسلح ، كما رابطت 
عل���ى بوابات الس���جون منذ اعتق���ال نجلها القائد 
في س���رايا القدس ، نهار أحمد عبد الله الس���عدي 
بتاري���خ 2003/9/15 ، ورغم الحكم عليه بالس���جن 
مدى الحياة بتهمة االنتماء لس���رايا القدس الجناح 
العس���كري لحركة الجهاد االس���المي والضلوع في 

ع���دة عمليات تبنته���ا كان اخرها عملي���ة العفولة 
الت���ي نفذتها الش���هيدة هبة ضراغم���ة ، تعرض 
للعزل ومنع الزيارات حتى خاض اضرابا عن الطعام 
للمطالبة برؤية الدته التي واظبت على زيارته حتى 
نالت منه���ا االمراض وهي تتمن���ى حريته والفرح 

بزفافه .
ونعت هيئة ش���ؤون االسرى ونادي األسير والحركة 
االسيرة ومؤسسة مهجة القدس والهيئة القيادي 
الس���رى الجه���اد واالس���رى المحرري���ن المناضلة 
الس���عدي ، مش���يدة بنضاله���ا ومواقفها ودعمها 
البنائه���ا ، مقدمة التعازي لالس���ير نهار وعائلته ، 
معبرة عن حزنه���ا وتاثرها البال���غ لوفاتها قبل أن 
تعانقه حرا ، وتضرعت لرب العالمين ان يتغمدها 

بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .

منظمة الصحة تبشر بالسيطرة على كورونا مع بدء توزيع اللقاح في ديسمبر

صحيفة »إسرائيلية«: تقارير تربط زيارة 
نتنياهو للسعودية بصفقة سالح ضخمة

تشييع والدة األسير نهار
 السعدي المحكوم مدى الحياة

�إ�صابات خالل ..

�جلهاد: �غتيال  ..

محسن فخري زاده، الذي قضى شهيدًا في جريمة اغتيال جبانة وغادرة تحمل بصمات 
صهيو أمريكية واضحة.

و قال���ت الحركة في بيان صحفي مس���اء أمس الجمعة إن ه���ذا العمل اإلرهابي الجبان 
هو اس���تهداف لمقومات النهضة والتقدم العلمي في العالم االس���المي بشكل عام 

والجمهورية االسالمية بشكل خاص.
و وصفت الحركة عملية اغتيال زاده بأنها محاولة يائس���ة لالنتقام من إيران لوقوفها 
إلى جانب قضايا المس���تضعفين المحقة والعادلة في العالم ، وعلى رأس���ها القضية 
الفلس���طينية، مؤك���دة بأن ه���ذه المحاولة اآلثمة ل���ن تثني إيران ع���ن مواقفها ولن 
تضعفه���ا. و ق���ال بيان الحركة: »إن ه���ذا العمل اإلرهابي هو دلي���ل واضح على حجم 
الحق���د الذي يغذي ااٍلرهاب الممارس والممنهج من قب���ل أمريكا والكيان الصهيوني 

و من يتحالف معهم«.
و اضاف بيان الحركة: »إننا نتقدم بالتعزية من الجمهورية االس���المية قيادة وحكومة 
وش���عبا، ونؤكد ثقتنا بأن إيران مس���تمرة ف���ي العمل بإصرار وق���وة لتحقيق التقدم 
ف���ي كافة المجاالت وأنها تمتلك إرادة صلبة في مواجه���ة التحديات وتجاوز الحصار 

االمريكي الظالم والتصدي للعدوان الصهيوني أمريكي الحاقد«.
و لفتت حركة الجهاد االس���المي الى ان جمهورية إيران االسالمية تدفع ثمن وقوفها 
إلى جانب القضية الفلس���طينية وثباتها في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم حقه 

في المقاومة واسترداد حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته.
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روما / االستقالل: 
توصل علماء فلك إلى اكتش���اف وصفوه ب�«االختراق الكبير«، من ش���أنه أن يس���اعد في 

معرفة المزيد من المعلومات عن بنية الشمس.
ووفق باحثين متخصصين بفيزياء الجس���يمات وباالس���تعانة بمرصد بوركس���ينو في 

إيطاليا، فقد تم رصد »نيوترينوات« تشكلت خالل عملية غامضة في الشمس.
و«النيوترينو« عبارة عن جس���يم أولي بكتلة أصغر كثيرا من كتلة اإللكترون، وليست له 

شحنة كهربائية.
وتعليقا على النتائج التي تّم التوصل إليها قالت الخبيرة في فيزياء الجسيمات غابرييل 
دي أوريبي جان من جامعة كاليفورنيا إن »قياسات هذه النيوترينوات ستساعد على حّل 
الغموض الذي يلف مسألة تكوين اللب الشمسي، وتقديم رؤى حاسمة تتعلق بتكوين 

النجوم الثقيلة«، حسبما نقلت صحيفة »إندبندنت« البريطانية.
ونش���رت مجلة »نيتشر« العلمية نتائج الدراسة التي أشارت إلى أن النجوم تتغذى على 
الطاقة المتولدة من التفاعالت الحرارية النووية لتحويل الهيدروجين إلى هيليوم، علما 

أن هذه العمليات تتم في أعماقها.
وتت���م العملي���ة بطريقتي���ن، األولى تعرف بسلس���لة »بروت���ون- بروت���ون«، وتتضمن 
الهيدروجي���ن والهيليوم فقط، أم���ا الثانية فتعرف ب����«دورة الكرب���ون- النيتروجين- 

األوكسجين«، حيث تعمل كمحفزات للتفاعل.

كشف جديد يقّرب العلماء 
من فك لغز سطوع الشمس

املزارع موؤمن عمرو يزرع وينتج اأزهار القطف التي تزرع لأول مرة يف فل�سطني ببلدة دورا جنوب اخلليل

كانبرا/االستقالل:
أعلنت ش���ركة طيران عالمية أنها ستش���ترط على 
أي مس���افر على متن رحالتها، مهما كانت وجهته، 
أن يكون ق���د تلقى لقاحًا مض���ادًا لفيروس كورونا 
المستجد، وأن ُيثبت ذلك عبر شهادة محمولة معه 
قبل أن يتم السماح له بصعود الطائرة، وهو ما ُيمكن 
أن يكش���ف عن التحوالت التي سيش���هدها قطاع 

الطيران والسياحة والسفر خالل الفترة القادمة.
وقالت ش���ركة طيران "كانتاس" األس���ترالية، إنها 
لن تس���مح للركاب المس���افرين الى وجهات دولية 
بالصع���ود إلى الطائرة ما لم يكن لديهم دليل على 
أنهم قد ت���م تطعيمهم ضد فيروس "كوفيد 19"، 

بحسب ما نقلت شبكة "ناين" االخبارية األسترالية.
وق���ال آالن جوي���س، الرئي���س التنفيذي لش���ركة 
كانتاس، وهي الناقل الوطني األس���ترالي، إن هذه 

الخطوة س���تكون "ضرورة" بمج���رد أن يبدأ تخفيف 
القيود في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن الش���ركة تدرس حاليًا تغيير الش���روط 
واألحكام لضمان تلقيح جميع المسافرين الدوليين. 
وتابع: "بالتأكيد بالنس���بة للزوار الدوليين القادمين 
واألش���خاص الذين يغادرون البالد، نعتقد أن هذا 

أمر ضروري".
وأك���د المدير التنفيذي للش���ركة أن اإلعفاءات من 
اللقاح ألسباب طبية يجب أن تكون "السبب الوحيد" 
الذي يصعد فيه ش���خص ما على متن رحلة طيران 

"كانتاس" بدون شهادة تثبت تلقيه اللقاح.
وأضاف جويس أن الظروف الحالية كانت أس���وأ ما 
شهدته ش���ركة الطيران في تاريخها الممتد 100 
عام. وتاب���ع: "تأثير كوفيد19 على جميع ش���ركات 

الطيران واضح، إنه مدمر".

وكانت أس���تراليا قد أغلقت حدوده���ا الدولية في 
بداية انتش���ار الوباء، وفي وقت س���ابق من الشهر 
الحالي أصدرت الحكومة سياسة التطعيم الخاصة 
بها ، قائلة إنها ستكون مطلوبة ألي شخص يدخل 

أو يعود إلى البالد.
ويأت���ي ذلك ف���ي الوقت الذي أك���دت فيه العديد 
من تجارب اللقاح���ات نتائج التجارب اإليجابية في 
األسابيع الماضية، حيث صرح القائمون على تجارب 
لقاح جامعة أكس���فورد وأس���ترازينيكا أنها أثبتت 
فعالية بنس���بة 90%، أما لقاح ش���ركة "بي فايزر" 
األميركي���ة فيقال أنه فعال بنس���بة 95% بعد أن 
اجتاز عددًا من اختبارات الس���المة التي تس���مح له 
بالوفاء بالمعايير المطلوبة للحصول على الترخيص 
الالزم الس���تخدامه، ما يعن���ي أنه يمكن طرحه قبل 

نهاية العام الحالي.

شرط غريب لشركة طيران عالمية قبل صعود الطائرة

الكويت/ االستقالل: 
انتشرت على موقع التواصل االجتماعي "تويتر" مجموعة صور لكويتيين قاموا 
بترقيم منازلهم مع إضافة عدد الكيلومترات بينها وبين المسجد األقصى في 

فلسطين.
وأظهرت إحدى الصور عنوان منزل المواطن الكويتي، عوض الوسمي، الذي أكد 

فيه على أن ديوانه يبعد عن المسجد األقصى مسافة 1244 كيلومترا.
وس���بق لهذا المواطن الكويتي أن وضع أمام منزله خريطة فلسطين التاريخية، 
موضح���ا عليها كل المدن المحتلة، بحس���ب م���ا تداول���ه رواد مواقع التواصل 

االجتماعي.
وأش���اد مغردون بخطوة المواطن الكويتي، التي قام بها أشخاص آخرون الحقا، 
معتبرين أن أهل الكويت يمثل���ون العروبة الحقيقية، خاصة في ظل رفضهم 

للتطبيع مع "إسرائيل".

كويتيون يرقمون منازلهم مع إضافة عدد 
الكيلومترات بينها وبين المسجد األقصى

لندن/ االستقالل: 
ش���فت تقارير عن أنه عثر عل���ى بقايا كلب من العصر 
الحجري وس���يده مدفونين مًعا في موقع تنقيب في 
الس���ويد، مع ص���ور واضحة تظهر اآلن عظ���ام الكلب 
القديمة، ووف���ق لصحيفة "ديلي ميل" أن الكلب الذي 
يعتق���د أنه دف���ن منذ أكثر من 8400 عام، اكتش���فه 
علماء اآلثار في سولفسبورج، على بعد 350 ميال جنوب 
س���توكهولم، في أواخر س���بتمبر. وقال طبيب عظام 
حيوانى، أنهى فحصا أوليا للعظام، إن س���اللة الكلب 
اختف���ت منذ فترة طويل���ة ولكن يمك���ن مقارنتها ب� 
"كلب greyhound قوي"، ودفن الكلب مع سيده كجزء 
من "ممتلكاته الجنائزي���ة" - تقليد قديم حيث ُيدفن 

الموتى مع أشيائهم الثمينة.
ا من أعمال التنقيب الرئيسية  وكان االكتش���اف جزًء

التي كانت جارية منذ عام 2015 - وهي واحدة من أكبر 
عمليات التنقيب على اإلطالق في المنطقة - وتطلبت 
ش���هوًرا من التنظيف بالفرش���اة في متحف بليكينج 

للكشف عن هيكل عظم الكلب، وفقا للتقارير.
وقالت عال ماجني���ل، عالمة العظام في المتحف، عقب 
االكتش���اف األول���ي، "الكلب محفوظ جي���ًدا، وحقيقة 
أنه ُدفن في منتصف مس���توطنة العصر الحجري أمر 
فريد، وقال كارل بيرسون، مدير المشروع بالمتحف، إن 
القط���ع األثرية تم الحفاظ عليه���ا جيدا، ألنه منذ عدة 
قرون، أدت "الزيادة المفاجئة والعنيفة في مس���توى 
سطح البحر" إلى تغطية الموقع الساحلي سابقا بالرمل 

والطين، ما ترك البقايا سليمة.
أيًضا تم اكتش���اف جس���م جرو محفوظ بشكل جيد، 
من���ذ حوالى 14 ألف عام، يع���ود إلى العصر الجليدي، 

حيث وجدوه مجمًدا في منطقة تومات بس���يبريا، كما 
وج���دو قطعة مما يمكن أن تكون واحدة من آخر وحيد 
القرن الصوفي المنقرض داخل معدته، بينما ال يعرف 
العلماء كي���ف وصل الجرو بقطعة من وحيد القرن في 

معدته.
وذكر التقري���ر، أن الباحثين الروس عث���روا عن الجثة 
المحفوظ���ة من الفرو والتي يمكن أن تكون كلًبا أو ذئًبا 
من موقع في تومات، بس���يبيريا في عام 2011. وأضح 
التقرير، أن العلماء وجدوا داخل معدة الجرو قطعة من 
األنس���جة المش���عرة، في البداية ، افترض العلماء أن 
القطعة تنتمي إلى حيوان أس���د الكهف، بسبب فروه 
األصفر الناعم، و لكن االختب���ارات التي أجراها الخبراء 
في متحف التاريخ الطبيعي في س���توكهولم وجدوا 

أنها مختلفة.

مسقط/ االستقالل: 
تتجمع أعداد من الِهَررة والكالب أمام العمانية مريم البلوشي، وهي توزع الحلوى من فوق 
س���رير في منزلها بالعاصمة مس���قط حيث تعيش مع حوالي 500 حيوان أليف أنقذته 

من الشوارع واألمراض.
وعلى الرغم من ش���كاوى الجي���ران والنفقات المتزايدة -تقول البلوش���ي )51 عاما(- فإّن 
العي���ش م���ع 480 قطة و12 كلبا في الطاب���ق األرضي من منزله���ا المؤلف من طابقين، 

ساعدها على تخطي ظروف قاسية مرت بها في حياتها.
وتوضح البلوش����ي لوكال����ة الصحافة الفرنس����ية، "وج����دت أن الحيوان����ات وخاصة القطط 
والكالب أوفى من البش����ر". وخالل نش����أتها مع 9 إخوة وسط مصاعب مالية كبرى وفي غياب 
والديه����ا المتوفيين، تعرفت الموظفة الحكومية المتقاعدة على كلمة "ملجأ" فأصبح حلمها 
"أن يكون عندي ملجأ لحماية األطفال المشردين". وأكدت البلوشي بينما كانت تعلو أصوات 
الحيوانات بالقرب منها "أصبحوا هم عالمي وحبي وسعادتي، أنام وآكل وأشرب وألعب معهم 
لدرجة أني تخليت بس����ببهم عن كل أنواع الترفيه والتس����لية وحتى التلفزيون". وشهدت 
ُعمان زيادة في أعداد الحيوانات المش����ردة في السنوات األخيرة وفقا لتقارير وسائل اإلعالم 
المحلي����ة، على الرغم من عقوب����ات مالية لقاء ترك حيوان أليف في الش����ارع. وكانت البداية 
بالنس����بة لألم العمانية في عام 2008 "حينما اش����ترى ابني قطة صغيرة. ورغم أنها كانت 

جميلة ورقيقة، فإنني كنت مثل كثير من األمهات أرفض تربية الحيوانات ولم أحبها".
لكن بعدها بنح���و عامين "كرر ابني التجربة مرة ثانية فاش���ترى قطة أخرى وكانت غير 

نظيفة، لذا وجدت نفسي مهتمة بها تماما وأقضي وقتا كبيرا معها".
وتؤكد األم أن العيش مع 500 قطة وكلب س���اعدها على الخ���روج من الكآبة في مراحل 
مختلف���ة من حياتها. وقال���ت "كنُت كمن في قاع بئر ال يدري كي���ف يخرج منه، وكانت 

)الحيوانات( بمثابة طوق النجاة أو الدلو الذي انتشلني من قاع البئر".

عمانية تعيش مع نحو العثور على بقايا كلب مدفون منذ 8400 عام مع سيده بالسويد
500 حيوان في منزلها! 

القاهرة/ االستقالل: 
يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، 
تحري���ات في واقع���ة مقتل عامل عل���ى يد زوجته 

بمنطقة أوسيم في القاهرة.
أش����ارت التحريات األولية، إلى أن الزوجة المتهمة 
اس����تغلت وصلة مزاح مع زوجه����ا، وقيدته بحبل 

وخنقت����ه، بس����بب خالفات أس����رية، وت����م ضبط 
المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وباش����رت النيابة 

التحقيق.
وجاءت البداية بتلقي قوات األمن بالغا يفيد بالعثور 
على جثة عامل داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث 
إلى محل الواقعة، وكش���فت التحري���ات األولية أن 

زوجته وراء ارتكاب الجريمة، حيث استغلت مزاحها 
معه، وأقنعت���ه بتوثيقه بحبل، ث���م خنقته وفرت 

هاربة.
وتمكنت ق���وات األمن من القبض عل���ى المتهمة، 
وحرر محضر بالواقعة، ويجري اس���تجوابها لكشف 

مالبسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

مصر.. سيدة تغدر زوجها وتقتله بـ »المزاح«


