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رام الله/ االستقالل: 
بدأ العمل بالتوقيت الش����توي في فلسطين 
منتصف ليلة يوم الجمعة - الس����بت، حيث 
ت����م تحريك عقارب الس����اعة 60 دقيقة إلى 

الخلف.
وكان����ت الحكومة الفلس����طينية أعلنت في 
اجتماعه����ا الماضي، أنه س����يتم بدء العمل 
بالتوقي����ت الش����توي في فلس����طين، وذلك 

بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة، اعتبارًا 
من منتصف ليلة جمعة/س����بت الموافق 26 

أكتوبر/ تشرين أول 2019.
وب����دأ العمل بالتوقي����ت الصيفي في قطاع 
غزة والضف����ة الغربية بما فيها القدس، يوم 
الس����بت الموافق 30 م����ارس 2019، وجرى 
حينه����ا تحريك عقارب الس����اعة 60 دقيقة 

إلى األمام.

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 

جفت الزيتون.. مصدر رزق 
ووقود طبيعي للغزيين 

غزة / سماح المبحوح:
بهمة ونش���اط ينفض الش���اب عز الدين عمران ( 20 عاما ) الغطاء 
عن نفسه استعدادًا ليوم عمل جديد يجمع فيه كميات من جفت 

غزة/ االستقالل: 
أصيب عش���رات المواطنين بقم���ع قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي فعالي���ات الجمعة ال�80 لمس���يرات 
العودة وكس���ر الحصار ش���رقي قطاع غزة. وقالت 

وزارة الصح���ة ف���ي بيان مقتض���ب وصل صحيفة 
"االس���تقالل"، نس���خه عن���ه "إن الطواق���م الطبية 
تعامل���ت م���ع 77 إصابة بجراح مختلف���ة منها 31 
بالرصاص الحي بقمع قوات االحتالل اإلس���رائيلي 

لفعاليات الجمعة ال� 80 لمس���يرة العودة وكس���ر 
الحصار ش���رق قطاع غزة". وأفادت بإصابة مسعف 

األحم���ر  اله���الل  ف���ي  متط���وع 
الفلس���طيني بعي���ار معدني مغلف 

 77 إصابة بقمع االحتالل فعاليات جمعة 
»أسرانا.. أقصانا.. قادمون« شرقي القطاع  

الجهــاد اإلسالمــي تتنصــر لألســرى 
المضربين عن الطعام في سجون االحتالل

غزة/ االستقالل: 
نظمت حركة الجهاد اإلس���المي، أم���س الجمعة، وقفات 
دعم وإس���ناد لألس���رى المضربين عن الطعام في سجون 
االحتالل، في كافة محافظ���ات قطاع غزة ، في إطار حملة 

واس���عة أطلقتها الحركة لدعم األس���رى المضربين وعلى 
رأس���هم األس���ير طارق قع���دان، الذي يخ���وض معركة 

األمع���اء الخاوية لليوم ال����88 على التوالي 
رفضًا لالعتقال اإلداري. وش���ارك في وقفات 

الهيئة العليا تدعو للمشاركة في الجمعة 
المقبلة بعنوان »يسقط وعد بلفور«

غزة/ االستقالل: 
دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير شعبنا للمشاركة 

الحاش���دة والواس���عة في الجمعة القادمة ال�81، جمعة (يسقط 
وعد بلفور) في ذكرى وعد بلفور المش���ؤوم. وقال رئيس الهيئة 

محللون: »نتنياهو« من فشل إلى فشل 
ومستقبله  السياسي شارف على االنتهاء

غزة / سماح المبحوح:
بعد إجراء انتخابات " الكنيس���ت " االسرائيلية للمرة الثانية على 
التوالي  خالل 18 شهرا، يفشل "  بنيامين نتنياهو " ، في تشكيل 

واشنطن/ االستقالل:
ق���رر مجل���س الكنائس األس���قفية في الوالي���ات المتحدة األميركية س���حب 
استثماراته من أي ش���ركات تخدم االحتالل الصهيوني. وقال أمين عام حركة 

الكنائس األسقفية األميركية تقرر 
مقاطعة الشركات الداعمة لالحتالل

مهاتير محمد: ماليزيا ستفتتح 
سفارة معتمدة لدى فلسطين

المحررون المقطوعة رواتبهم 
يؤدون الجمعة وسط رام الله

غزة/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب، أمس 
الجمع���ة، إن زمن الهزائم وّل���ى إلى غير رجعة، مضيفًا أننا 

نعيش اليوم في زمن االنتص���ارات. وأكد حبيب في كلمة 
له في مخيم العودة ش���رق غزة، أننا سنفشل 
كل مخطط���ات االحت���الل اإلس���رائيلي التي 

قلقيلية / االستقالل: 
اصيب عش���رات المواطنين والمتضامنين األجانب باالختناق بالغاز المس���يل 

للدم���وع، أمس الجمع���ة، خالل قمع جيش االحتالل اإلس���رائيلي، 
لمسيرة كفر قدوم األس���بوعية المناهضة لالستيطان، والمطالبة 

عشرات حاالت االختناق خالل قمع 
االحتالل مسيرة كفر قدوم األسبوعية

الجهاد اإلسالمي: زمن الهزائم ولى ولن نترك األسرى وحدهم

االحتالل يهدم منزال في 
مدينة الطيبة بالداخل المحتل

الداخل المحتل/ االستقالل: 
هدمت جراف���ات بلدية االحت���الل بحماية قوات من الش���رطة، فجر أمس 
الجمعة، منزال قيد اإلنشاء، في المنطقة الشرقية بمدينة الطيبة في الداخل 

حماس: المطبعون شركاء لالحتالل في تدنيس المقدسات

اشتية: ماضون في االنفكاك 
التدريجي عن االحتالل

عائلة األسير إسماعيل علي 
تناشد إلنقاذ حياة نجلها

) APA images (   الحتالل يطلق قنابل الغاز امل�شيل للدموع ب�شكل كثيف  جتاه املتظاهرين �شرق غزة اأم�س
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غزة/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد اإلســــالمي خضر حبيــــب، أمس الجمعة، 
إن زمــــن الهزائم وّلى إلى غير رجعة، مضيفــــا أننا نعيش اليوم في زمن 

االنتصارات.
وأكد حبيب في كلمه له في مخيم العودة شــــرق غزة، أننا سنفشــــل كل 
مخططات االحتالل اإلسرائيلي التي تستهدف مدينة القدس والمسجد 

األقصى.
وأوضح حبيب أن حكومة االحتالل لديها خطة للســــيطرة على المســــجد 

األقصى وصوال لهدمه وبناء الهيكل المزعوم.
وأشــــار إلى أن االحتــــالل يصعد عدوانه على األقصى وصوال للتقســــيم 
الزماني والمكاني، مؤكدًا أن المطبعين يشــــجعون االحتالل على ارتكاب 

جرائم بحق األقصى واألسرى.
وأضاف حبيب أن إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشــــأن القدس، 

وصمت األمم المتحدة يشجعان االحتالل على انتهاك حقوقنا.
ووجــــه القيادي في الجهاد التحية إلى األســــرى الذين يخوضون معركة 
األمعــــاء الخاويــــة، متابعا: » نحن على ثقة أن أســــرانا ســــينتصرون ولن 

نتركهم وحدهم في ساحة القتال والمواجهة مع االحتالل«.

قلقيلية / االستقالل: 
والمتضامنين  المواطنيـــن  عشـــرات  اصيـــب 
األجانب باالختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس 
الجمعة، خالل قمع جيش االحتالل اإلسرائيلي، 

المناهضة  لمســـيرة كفر قـــدوم األســـبوعية 
لالستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق 

منذ 16 عاما.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود االحتالل قمعوا 

المشـــاركين في المســـيرة وأطلقوا قنابل الغاز 
المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم، ما 
أدى الى إصابة العشرات باالختناق، بينهم نساء 

وأطفال ومتضامنين أجانب.

الجهاد اإلسالمي: زمن الهزائم عشرات حاالت االختناق خالل قمن االحتالل مسيرة كفر قدوم األسبوعية
ولى ولن نترك األسرى وحدهم

الضفة الغربية/االستقالل: 
اعتقلـــت قوات االحتالل »اإلســـرائيلي«، فجر أمس 
الجمعة، ســـتة مواطنين منهم مسنة مقعدة خالل 

حملة دهم في الضفة المحتلة.
وقال جيش االحتالل، في بيان له: إن قوات الجيش 
اعتقلت ســـتة فلســـطينيين في أرجاء متفرقة من 

الضفة الغربية، دون الكشف عن أسمائهم.
ووفـــق مصـــادر محليـــة، بيـــن المعتقليـــن امرأة 
فلسطينية مقعدة تبلغ من العمر 65 عاما، من بلدة 

بيت لقيا غرب رام الله.

وأفادت رئيسة بلدية بيت لقيا، أريج عاصي أن قوات 
االحتالل اقتحمت البلـــدة بعد منتصف الليلة قبل 
الماضية وداهمت منزل الحاجة هيام شكري بدر (أم 
ثائر بدر) البالغة من العمر 65 عاما، التي تتنقل على 

كرسي متحرك، واعتقلتها.
وسبق أن اعتقل جنود االحتالل أبناء الحاجة أم ثائر: 

ثائر وأشرف، وتامر، قبل عشرة أيام.
واقتحمت قوات االحتالل عدة منازل في مدن نابلس 

ورام الله والخليل، وفتشتها وعاثت بها فسادًا.
 جيش االحتالل الصهيوني 

ّ
وأفاد شـــهود عيان بأن

قام بنصب حاجز عســـكري مفاجـــئ بالقرب من بئر 
مياه بيت دجن شـــرق نابلس وكان برفقتهم سيارة 

إسعاف دون معرفة دواعي وأسباب هذا التواجد.
يذكـــر أن بلدتي بيت دجن وبيـــت فوريك تعانيان 
األمريـــن نتيجـــة الحاجـــز االحتاللـــي الواقع غرب 

البلديتن والفاصل بينهما وبين مدينة نابلس.
وتشـــن قوات االحتالل حمالت اقتحام باســـتمرار 
في الضفة والقدس المحتلتين يتخللها مداهمات 
واعتقـــاالت للمواطنين واعتـــداءات عليهم وعلى 

ممتلكاتهم.

نابلس/ االستقالل: 
احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الجمعة، عددًا من المزارعين في 

أراضي قريوت جنوب نابلس.
وأفاد مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن قوات االحتالل 
احتجزت مزارعين أثناء قطفهم الزيتون في منطقة بطيشة غربي قريوت، وتم 

منعهم من مغادرة حقولهم.
وأضاف أن األراضي التي كان يقطف منهـــا المزارعون الزيتون تصنف ضمن 

المناطق (ب).

االحتالل يحتجز مزارعين 
في قريوت جنوب نابلس

االحتالل يعتقل 6 مواطنين منهم مسنة مقعدة في الضفة

الداخل المحتل/ االستقالل: 
هدمـــت جرافات بلديـــة االحتالل بحماية 
قوات من الشرطة، فجر امس الجمعة، منزال 
قيد اإلنشاء، في المنطقة الشرقية بمدينة 
الطيبة في الداخل الفلســـطيني المحتل، 

وذلك بذريعة البناء دون تراخيص.
وقالــــت بلدية الطيبة، تعقيبا على هدم 
المنــــزل، إن »خفافيــــش الظالم هدمت 
منزال قيد اإلنشــــاء بالطيبة رغم تقديم 

تخطيط أولي للمنطقة«.
وجاء فــــي بيــــان أصدرتــــه البلدية، إن 
»بلدية الطيبة تستنكر وتندد بالعملية 
اإلجراميــــة وهــــدم بيت قيد اإلنشــــاء 
للمواطن محمود مصاروة بمنطقة وادي 
حمدان، حيث قامت وحــــدة رقابة البناء 
القطريــــة مؤججــــة بقوات كبيــــرة من 
الشــــرطة، فجر أمس، بهدم األساسات 
رغم وجود تخطيط أولي للمنطقة، بحجة 

البناء غير المرخص«.
وأضافــــت: »إن هــــذا المنعطف الخطير 
بتعامل السلطة بملف محمود مصاروة 
وهدم أساســــات بيته (وبهذا التوقيت 
بالذات) هو اســــتمرار لسياســــة القمع 

والتمييــــز العنصري ضد أبناء شــــعبنا. 
بلديــــة الطيبــــة قامــــت بتقديــــم عدة 
مقترحات هندسية إلنقاذ ما تم هدمه 
إال أن الســــلطات الغاشــــمة أبــــت إال أن 
تنفــــذ مخططاتها من سياســــة الهدم 
والتشــــريد«. وختمــــت بلديــــة الطيبة 
بالقول »إننا نحمل الحكومة والمؤسسة 

المســــؤولية الكاملة للهدم وخاصة أنه 
توجد طروحات هندسية قدمت لدوائر 

التخطيط إلنقاذ البيت. 
ودعــــت جميع أهالي الطيبــــة عدم منح 
السلطة الغاشــــمة التسلل لتفتن بين 

أبناء البلد الواحد والشعب الواحد.
 وقالت » إن قضيتنا واحدة ومسلســــل 

هــــدم البيوت يســــتهدفنا جميعًا في 
وطننا الــــذي ال وطن لنا ســــواه، وبلدية 
الطيبــــة وقفــــت وستســــتمر بالوقوف 
بجانــــب ابــــن الطيبة محمــــود مصاروة 
وعائلته، ونقول لهم نحن معكم ونشد 
علــــى أياديكــــم، أنتم أصحــــاب األرض 

وأنتم أصحاب الحق«. 

االحتالل يهدم منزال في مدينة الطيبة بالداخل المحتل

 القدس المحتلة/ االستقالل: 
ناشدت عائلة األسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس شرق 
القدس المحتلة، كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية، 
بالتدخـــل إلنقاذ حيـــاة نجلها إثر تراجـــع وضعه الصحي 

الخطير وتثبيت االعتقال اإلداري عليه.
واألسير إسماعيل علي (30 عاما)، يواصل إضرابه المفتوح 
عـــن الطعام منذ 95 يوما ضد االعتقـــال االداري، وتم نقلة 
إلى مستشفى سجن الرملة عده مرات، ويعاني من الجفاف 
الحاد وهبوط في الضغط واالرهاق والضعف العام، وعدم 
وضـــوح الرؤية وعدم القدرة على الكالم او الوقوف او النوم، 
إضافة إلى أوجاع العظام والرأس والمعدة أوجاع في الكلى 

وخسارته لـ20 كيلو من وزنه.
وأعربت عائلة األســـير علي عن قلقها الشـــديد على حياة 
ابنهـــا الذي لم يعاِن من قبل من أي مرض خطير، لكنه اآلن 

يعاني من مضاعفات شديده وخطيرة تهدد حياته.
وكانت المحكمة العليا التابعة لالحتالل رفضت أول أمس، 
طلب استئناف ضد قرار االعتقال اإلداري لألسير المضرب 
إسماعيل علي، وثبتت اعتقاله رغم حالته الصحية الخطيرة.

عائلة األسير إسماعيل علي 
تناشد إلنقاذ حياة نجلها
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اأ�شطورة حقيقية 
وقال األســـير المحرر عبد الرحمن شهاب، في 
كلمـــة له خـــال الوقفة: عندمـــا نتحدث عن 
األســـرى المضربين عن الطعام فإننا نتحدث 
عن قلب فلسطين، وعن األسطورة الحقيقية 
لهـــذه الثلـــة التـــي رســـمها أبنـــاء الجهاد 

اإلسامي في فلسطين".
وأضاف المحرر شهاب: األسرى يعانون أشد 
العنـــاء خال فترة اإلضراب عـــن الطعام، ألن 
العدو لم ينتزع منهم كلمة واحدة خال فترة 
التحقيق" مؤكدا أن المطلوب منا أن نرســـل 
رسالة األسرى المضربين عن الطعام إلى كل 
العالم، ونوضح للجميع أن هذا العدو المجرم 

يحتجز أسرانا دون مبرر.
وقال: علينا أن نعتصم في كل الساحات التي 
تؤثر على هذا العدو، وأن يمتد اعتصامنا مع 

األسرى ليصل إلى كل العالم".
وفي المحافظة الوســـطى، شارك المئات في 
وقفة إسناد لألســـرى المضربين نظمت أمام 
مســـجد الشـــهيد فتحي الشـــقاقي، وسط 
حضور شـــعبي كبير، حيث رفع المشـــاركون 

صورًا ألسرى مضربين عن الطعام.
ق�شية مركزية

وقال عضـــو لجنة العاقـــات الوطنية لحركة 
الجهاد اإلسامي أحمد المدلل، خال الوقفة، 
إن قضيـــة األســـرى هي القضيـــة المركزية 
وعلـــى ســـلم أولويات جميع أطياف شـــعبنا 
الصمود  أن معركـــة  مؤكـــدا  الفلســـطيني، 
والتحدي التـــي بدأها الشـــيخ خضر عدنان 
ســـوف تســـتمر حتى ينـــال األســـرى كافة 

حقوقهم بالحرية.
وأضاف: إننا في حركة الجهاد وكافة فصائل 
المقاومة ســـنقف بكل قوة إلســـناد األسير 
طارق قعدان ومصعب الهندي وكافة األسرى 
واألســـيرات حتى ينالوا حقوقهم"، معربا عن 

أسفه واعتذاره للتقصير بحق األسرى.
وطالـــب المدلـــل كافـــة مؤسســـات حقوق 

اإلنســـان وكل من يدعي اإلنسانية بالتدخل 
إلنقاذ حياة األسرى من الجرائم التي ترتكب 
بحقهم داخل الســـجون، داعيـــا كافة الدول 
التـــي هرولت إلطاق أســـرى االحتال الذين 
في قبضـــة المقاومة ألن يتدخلـــوا من أجل 
آالف األســـرى الفلســـطينيين في ســـجون 

العدو.
وأكد أن تشـــرين الشـــهادة ونهج الشقاقي 
الـــذي تربى عليـــه األســـير طـــارق قعدان 
ســـوف يثبت للعالم ان طريق المواجهة هو 

المنتصر بإذن الله.
وأبـــرق المدلل بالتحية لكافة األســـرى ولمن 
يشاركون في مســـيرات العودة التي أبرزت 
قضية األســـرى واألقصى وصححت البوصلة 
وأبقـــت علـــى عهدهـــم، مبينا أن مشـــروع 

المقاومة سوف يستمر في كل الميادين.
ودعا جماهير شعبنا بالضفة إلى أن ينتفضوا 
لنصرة لألســـرى المضربين عن الطعام ونصرة 
لألقصى والمقدسات التي تستباح ليل نهار .

حكم باطل
وفـــي محافظـــة خانيونس نظمـــت الحركة 
بعد صاة أمـــس الجمعة، وقفة تضامنية مع 
األســـرى المضربين عن الطعام في ســـجون 

االحتال.
وشارك في الوقفة حشـــد من كوادر وأنصار 
حركة الجهاد اإلســـامي الذيـــن رفعوا صورًا 

والفتات تضامنية مع األسير طارق قعدان.
وفي كلمة الجهاد اإلســـامي، أوضح الشـــيخ 
درويش الغرابلـــي، أن الحكـــم اإلداري الذي 

تجدد للشيخ قعدان حكم باطل.
وأكد الغرابلي أن كل اإلجراءات اإلســـرائيلية 
بحـــق األســـرى، تأتـــي ضمـــن الحســـابات 
االنتخابيـــة التـــي يخوضها بينـــي غانتس 

ونتنياهو.
ودعـــا الغرابلـــي أبناء شـــعبنا الفلســـطيني 
وفصائـــل المقاومة والمؤسســـات والنقابات 
إلى االســـتمرار فـــي الفعاليـــات حتى ينال 

قعدان وباقي األسرى المضربين حريتهم.

ثورة م�شتعلة
وفـــي ذات الســـياق، نظمـــت الحركـــة في 
محافظة رفح وقفة إسناد لألسرى المضربين 
عن الطعام وعلى رأسهم القائد طارق قعدان.
وحضــــر الوقفــــة التي نظمت أمام مســــجد 
العــــودة، قــــادة وكــــوادر وعناصــــر الحركة 
فــــي مدينة رفح ورفع المشــــاركون بالوقفة 
شــــعارات والفتــــات تضامنية مع األســــرى 

المضربين.
وفي كلمة حركة الجهاد االســــامي قال 
األســــير المحرر طارق المدلل: نقف هنا 
اليــــوم لنؤكــــد لشــــيخنا المجاهد طارق 
قعدان في يومه الســــابع والثمانين أننا 
ال يمكن أن نترككم في الساحة وحدكم 
تواجهون هذا العدو المجرم بعنجهيته 
وإجرامه إلخماد ثورة مشــــتعلة بوسائله 
الجبانة عبر االعتقــــال اإلداري واإلهمال 
الطبي وسياسة العزل االنفرادي والقتل 

المتعمد".

وأضـــاف: هؤالء األبطال يســـيرون على نهج 
القـــادة العظمـــاء، القادة الذيـــن هزموا هذا 
العـــدو بدمائهـــم في رحلة الـــدم الذي هزم 
السيف، فهم أبناء الشقاقي الذين يعيشون 

ذكرى اغتياله".
وتابـــع المدلل بالقـــول: هؤالء األســـرى هم 
أبناء الياســـين وأبو عمـــار وأبو علي مصطفى 
وأبـــو عطايا، وقـــد تربوا في مـــدارس اإليمان 

والعقيدة واإلرادة والقوة والوعي".
ودعا مؤسســـات حقوق اإلنســـان إلى فضح 
جرائـــم االحتـــال الـــذي أدار ظهـــره لـــكل 
الحقوقية  والمؤسســـات  والعهود  المواثيق 

واإلنسانية والدولية.
وطالب المحرر المدلل السلطة الفلسطينية 
والحكومة بغزة إلى تحمل مســـئولياتهم 
وتوجيـــه الطاقات والجهـــود للوقوف مع 
خيار األســـرى وإنهاء االنقسام الذي كان 
والزال مبررا للتغول اإلســـرائيلي واإلجرام 
بحقهم، داعيا الدول العربية واإلســـامية 
التـــي تهرول للتطبيع مـــع الكيان المجرم 
إلى وقـــف هذه المهزلـــة التاريخية التي 
تعتبر وصمة عار على جبين كل من أيدها 

ووقف معها.
بكافة  الفلســـطينية  المقاومة  وقال: ندعـــو 
فصائلها إلى العمل الجاد على تحرير األسرى 
األبطـــال من ســـجون االحتال اإلســـرائيلي، 

فهذا العدو ال يعرف إال لغة القوة".
وطالب المدلل الشعب الفلسطيني ووسائل 
اإلعام بتكثيف االعتصامات والوقفات التي 
تشكل ضغطا على العدو وترفع من معنويات 

األسرى في معركتهم.
وفي ختام كلمته قال المدلل: نقول لشيخنا 
المجاهـــد طـــارق قعدان وإلخواننا األســـرى، 
لـــن نترككم في ســـاحة المعركـــة وحدكم، 
وســـنعمل كل ما بوســـعنا إليصال صوتكم 
والوقوف معكم في كل مكان حتى تحريركم 

بإذن الله".

بسلسلة وقفات تضامنية بمحافظات القطاع 

الجهاد اإلسالمي تتنصر لألسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل 
غزة/ ال�شتقالل: 

نظم��ت حركة اجله��اد الإ�شالمي، اأم���س اجلمعة، وقفات 
دع��م واإ�شن��اد لالأ�ش��رى امل�شرب��ني عن الطع��ام يف �شجون 
الحت��الل، يف كاف��ة حمافظ��ات قط��اع غ��زة ، يف اإط��ار 
حمل��ة وا�شعة اأطلقتها احلرك��ة لدعم الأ�شرى امل�شربني 

وعلى راأ�شهم الأ�شري ط��ارق قعدان، الذي يخو�س معركة 
الأمعاء اخلاوية لليوم ال�88 على التوايل رف�شًا لالعتقال 
الإداري. و�ش��ارك يف وقف��ات الإ�شناد لالأ�ش��رى املئات من 
منا�ش��ري وك��وادر حرك��ة اجله��اد الإ�شالم��ي، يتقدمهم 
قي��ادات يف احلرك��ة، اإىل جانب ح�شور جماهريي وا�شع. 

ويف حمافظة �شمال قطاع غزة، نظمت اجلهاد الإ�شالمي 
وقف��ة دعم واإ�شن��اد لالأ�شرى امل�شربني ع��ن الطعام، اأمام 
م�شج��د ال�شهي��د اأن��ور عزيز، بع��د �شالة اجلمع��ة، و�شط 
ح�ش��ور لقي��ادة الق��وى الوطني��ة والإ�شالمي��ة وقي��ادة 
حرك��ة اجله��اد يف ال�شم��ال، اإىل جان��ب م�شاركة �شعبية 

غزة/ االستقال: 
دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار 
جماهير شــــعبنا للمشاركة الحاشدة والواسعة في 
الجمعة القادمة الـ81، جمعة (يســــقط وعد بلفور) 

في ذكرى وعد بلفور المشؤوم.
وقــــال رئيس الهيئــــة القيادي خالــــد البطش في 
المؤتمر الصحفي في ختام فعاليات الجمعة ال80 
جمعة (أســــرانا .. أقصانا قادمــــون): يجب أن تكون 
الجمعة القادمة يومًا للتحشيد الوطني والكفاحي 
المميــــز في جميع أماكن تواجد شــــعبنا في الوطن 

والشتات.
للمســــيرات  يوًمــــا  الجمعــــة  يكــــون  ألن  ودعــــا 
واالعتصامــــات الحاشــــدة والغاضبــــة فــــي مــــدن 
وعواصم العالم وخاصة أمام السفارات اإلسرائيلية 
والبريطانية، تأكيدًا على تمســــك شعبنا بحقه في 

العودة الى أرضه.
وأكد على دعــــم الهيئة للرؤيــــة الوطنية لتحقيق 
المصالحة وانهاء االنقســــام والتي ُتشــــّكل رافعة 

وطنية للدفع بجهود الوحدة وإنجاز المصالحة.
وقال إن المرحلة الحالية تحمل في طياتها تحديات 
كبيرة وخطيــــرة، تحتاج منا إلى اســــتمرار الضغط 
الشــــعبي من أجل الوصول إلى حوار وطني شامل، 
يهدف إلــــى ترتيب أوضــــاع البيت الفلســــطيني 
وتنفيذ اتفاق المصالحة وفقًا لما تم االتفاق عليه 

وطنيًا.
وأكد أن مســــيرات العودة وكسر الحصار مستمرة 
بطابعها الشــــعبي والسلمي، مشيرا إلى أن الهيئة 
تعمل علــــى تطويــــر أدواتها وتحديــــث برامجها 
وأنشــــطتها، ومحاوالت توســــيعها  وفعالياتهــــا 
ونقلهــــا للضفة للتصدي لمشــــاريع ضمها للكيان 

اإلسرائيلي ولحماية البيوت من الهدم.
وأشاد بصمود أهلنا في مدينة القدس وتصديهم 
األســــطوري للحرب اإلســــرائيلية الممنهجة التي 
يشــــنها االحتال على المدينة، والتي تستهدف 
طردهــــم وترحيلهم وإفــــراغ المدينة من محيطها 

العربي واإلسامي والمسيحي.
ودعــــا جماهير شــــعبنا في عموم مناطــــق الضفة 
والداخل المحتل لشــــد الرحال إلى مدينة القدس، 
وتشــــكيل طوق حماية للقدس واألماكن المقدسة 
مــــن محــــاوالت االســــتباحة المتواصلــــة لألماكن 

المقدسة.
كما دعــــا األمة العربيــــة إلى تحّمل مســــئولياتها 
في دعم صمــــود مدينــــة القدس ماليــــا ومعنويا 
وضرورة إحالة ممارسات االحتال بحق القدس إلى 

المؤسسات الدولية ذات الصلة.

ووجه التحية ألســــرانا البواســــل الذين استطاعوا 
انتزاع  الخاويــــة  وأمعائهم  البطولــــي  بنضالهــــم 
العديد من حقوقهم اإلنســــانية األساسية، مؤكدا 
دعم وإســــناد لألســــرى المضربين عن الطعام وفي 
مقدمتهــــم المجاهد طــــارق قعدان الــــذي تجاوز 
إضرابــــه ال87 يوما، والمناضلة هبــــة اللبدي التي 

تجاوزت 32 يوما بإضرابها عن الطعام.
وبمناسبة الذكرى الثامنة إلبرام صفقة وفاء األحرار، 
وجه التحية إلى األبطال المقاومين الذين شــــاركوا 
في تنفيذ عمليــــة الوهم المتبدد وأســــر الجندي 
المجرم جلعاد شــــاليط، وساهموا بعدها في إطاق 

سراح آالف االسرى في إنجاز وطني هام.
ودعــــا البطش المقاومــــة إلى إبــــرام صفقة تبادل 
جديدة مشرفة نتمكن من خالها من تحرير جميع 

أسرانا وأسيراتنا من داخل سجون االحتال.

الهيئة العليا تدعو للمشاركة في الجمعة المقبلة بعنوان »يسقط وعد بلفور«
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 ووفق نتائج االنتخابــــات األخيرة، فإن حزب 
الليكــــود اليمينــــي بزعامة  رئيــــس الوزراء 
بنياميــــن نتنياهو حصل علــــى 31 مقعدا، 
وحــــزب أزرق أبيض الذي ينتمــــي إليه بيني 
غانتــــس حصــــد 33 مقعدًا، بينمــــا حصلت 
القائمة العربية المشــــتركة  على 13 مقعدا 
مــــن إجمال المقاعد البالغ عددها 120 مقعدًا 
في الكنيست ، لتكون أكبر ثالث تكتل خلف 

الليكود.
المختص بالشــــأن االســــرائيلي  حسن الفي 
رأى أن مســــتقبل رئيس الوزراء االســــرائيلي 
المنتهية واليته بنيامين نتنياهو السياسي 
بــــات مرتبطا بقدرة "بني غانتس" بتشــــكيل 
حكومة اسرائيلية تستطيع اجتياز تصويت 
الكنيســــت ، وبذلك يصبح "غانتس" رئيس 

حكومة حتى لو ليوم واحد .
وأوضح الفي في حديثه لـ"االســــتقالل " أنه 
في حال أصبــــح " غانيتس " رئيس الحكومة 
فمعنى ذلك هو اخراج  "نتنياهو" من منصب 
رئيس حكومة تسيير األعمال، وبذلك يصبح 
"بني غانتس" رئيس حكومة تسيير االعمال 
حتــــى في حالــــة ذهاب النتخابــــات جديدة، 

مما يفقد "نتنياهــــو" أهم ورقة في تعطيل 
مالحقة القضاء له وبذلك يصبح مســــتقبله 

السياسي أكثر تهديدا . 
وبيــــن أن " نتنياهو " يــــدرك المخاطر التي 
تحدق به بشــــأن محاكمته وزجه بالســــجن ، 
لذلك حاول أن يأخــــذ ضمانة ثقة من أحزاب 
اليمين أن يفاوض عنهم بصفة كتلة اليمين، 
ويثبت نفسه داخل حزبه الليكود، مشيرا إلى 
أن القضاء االســــرائيلي هو مــــن يقرر مصير 
دخول "نتنياهو" السجن, لكن من المؤكد أن 

مستقبله السياسي سينتهي. 
ولفت إلى أن مهمة "  بني غانتس " بتشكيل 
حكومة ليســــت ســــهلة بل تكاد تكون شبه 
مســــتحيلة كــــون" نتنياهو"  أقفــــل جميع 
األبواب تجاه تشــــكيله للحكومة, ولم يبق إال 
باب "افيغدور ليبرمان "  ولكن هذه معضلة أن 
يتحالف " ليبرمان"  مع األحزاب العربية التي 

يعتبرها عدوة للصهيونية وللدولة . 
ونبه أن "نتنياهو" يجيد اللعب على الثغرات 
القانونية في النظام السياســــي والقضائي 
في "اسرائيل"، وهدفه األساسي أن ال يذهب 
للمحاكمة حتى يضمن مستقبله السياسي ، 

لكن ذلك مستبعد . 

خيارات عدة
بدوره، اعتبر المختص بالشــــأن االســــرائيلي 
عامر  خليــــل  أن تكليــــف "غانيتس"  يأتي 
بعد فشل "نتنياهو" زعيم حزب الليكود في 
تشكيل الحكومة، أمرًا اعتياديًا ألنه إذا فشل 
زعيم حزب األكثرية (يمثل الليكود األكثرية 
بتحالفــــه مع اليمين ، لكن هذه األكثرية غير 
كافية لتشــــكيل حكومــــة ألن المطلوب هو 
النصــــف + واحد، أي 61 عضوا)، وســــيواجه  
"غانتس" ذات المشــــكلة فــــي الحصول على 
األغلبية لتشكيل الحكومة، وبالتالي سيكون 

أمامه خيارات عدة لتشكيل الحكومة .
وأوضح عامر لـ"االســــتقالل " أن من الخيارات 
المطروحــــة تشــــكيل حكومــــة أقلية تضم 
تحالف الوســــط واليســــار مع ضمــــان دعم 
النواب العرب في الكنيســــت اإلســــرائيلي، 
وعدم اعتراض كتلة ليبرمان في الكنيســــت 
على حكومته، أو اعادة إحياء فكرة تشــــكيل 
حكومة مع حــــزب الليكود، بالتنــــاوب بين " 
نتنياهــــو و " غانتس" " برئاســــة الحكومة ، 
وهذه الفكرة ليست بالسهلة لرفض األخير، 

في حين يتضمــــن الخيار الثالث اللعب على 
عامل الوقت لحين حسم القضاء اإلسرائيلي 
مصيــــر " نتنياهو " في قضايا الفســــاد، وإذا 
تم هذا األمر فسيضطر الليكود إلى انتخاب 
قيادة جديدة بدل نتنياهو، وهذا األمر مرتبط 

بقرار قضائي.
وتوقع أن يواجــــه "غانيتس" صعوبات كبيرة 
في تشــــكيل الحكومــــة  ، خاصة أنه ال يملك 
العدد الكافي من األحزاب التي تشكل قاعدة 
االنتخابات المطلوبة وهي 61 مقعدًا  ، لذلك 
في حال فشل خالل 25 يومًا من تاريخ تكليفه 
في تشــــكيلها ، فــــإن الرئيس االســــرائيلي 
ســــيكلف أي عضو كنيســــت يجمــــع توقيع 
61 عضــــوا، أي ما يكفي لتشــــكيل الحكومة، 
وهذه الخطوة لم يســــبق للحياة اإلسرائيلية 
أن خبرتهــــا، وليس من الســــهل تحقيقها، 
وبالتالــــي تكون إســــرائيل أمــــام انتخابات 

إسرائيلية جديدة للخروج من المأزق الحالي.
ورأى أنه نظرا النقسام الشارع اإلسرائيلي بين 
اليمين والوسط وعدم ترجيح كفة أي منهم 
في االستطالعات الرأي ، فإن تأسيس حكومة 

وطنية هو اإلجراء األكثر واقعية . 

وأشار إلى أن "غانيتس" يقف أمام صعوبات 
جمــــة لتشــــكيل حكومة ، وكذلــــك موقف " 
نتنياهو " ضعيــــف فمن المحتمل أن تجرى 
محاكمته نهاية العام الجاري بعد اســــتماع 
المستشار القضائي له خالل جلسة االستماع 
قبل نحو اســــبوعين،  لذلك مــــن المتوقع أن 
يقود المشهد السياسي االسرائيلي المعقد 

النتخابات ثالثة . 
ولفت إلى أنه في حــــال  دخول حزب الليكود 
بتشكيل الحكومة ، فإن الحزب سيعمل على 
إقصــــاء " نتنياهو " ، وربما تحــــدث تطورات 
خالل األيــــام القادمــــة تلقــــي بظاللها على 
المشهد السياسي االسرائيلي كخيار التوجه 
النتخابات ثالثة، أو عقد مفاوضات بين جزب 
الليكود وأزرق أبيض  تفضي بتشكيل حكومة 

اسرائيلية يشارك بها حزب " ليبرمان " 
ونبــــه أن خيار تشــــكيل حكومــــة أقلية من 
قبل " غانيتس " تضم اليســــار الديمقراطي 
والعمــــل و أحــــزاب أخرى باإلضافــــة للقائمة 
العربية المشــــتركة أمــــر غير متــــاح ، إذ أن 
الحزب الديمقراطي العربي يرفض المشاركة 

بتشكيل حكومة اسرائيلية . 

محللون: »نتنياهو« من فشل إلى فشل ومستنبله  السياسي شارف على االنتهاء
غزة / �شماح املبحوح:

بعد اإجراء انتخابات " الكني�شت " ال�شرائيلية للمرة الثانية على 
التوايل  خالل 18 �شهرا، يف�شل "  بنيامني نتنياهو " ، يف ت�شكيل حكومة 
جديدة، بعدما اأخفق يف جمع عدد كاف من النواب، لالن�شمام لالئتالف 

احلكومي، لتتجه الأنظار نحو زعيم حزب  "اأزرق - اأبي�س"، "بيني 
غانت�س"، و�شط ترجيحات باإجراء انتخابات عامة ثالثة مطلع العام 

املقبل، يف حال اأخفق الأخري يف املهمة اأي�شا . واأعلن "نتنياهو" الثنني 
املا�شي، اأنه قرر التخلي عن جهوده لت�شكيل حكومة جديدة، واإعادة 

التفوي�س اإىل الرئي�س الإ�شرائيلي "ريئوفني ريفلني" ، الذي كلف 
"غانت�س" بت�شكيل احلكومة اجلديدة، خالل 25 يومًا فقط .  يذكر اأن 
انتخابات الكني�شت الإ�شرائيلية الأخرية والتي جرت قبل نحو �شهر هي 

ثاين انتخابات عامة يف "اإ�شرائيل" هذا العام، فبعد النتخابات الأوىل، 
التي جرت يف اأبريل/ني�شان املا�شي، انهارت حمادثات ت�شكيل ائتالف 

احلكم، ومتت الدعوة لنتخابات مبكرة .

واشنطن/ االستقالل:
قرر مجلس الكنائس األســـقفية في الواليـــات المتحدة األميركية 

سحب استثماراته من أي شركات تخدم االحتالل الصهيوني.
وقال أمين عام حركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، إن "حركة 
المقاطعة وسحب االستثمارات حققت انتصاًرا جديدا بقرار مجلس 
الكنائس األسقفية في الواليات المتحدة سحب استثماراته من أي 
شـــركات تخدم االحتالل بما في ذلك شركات كاتربيللر وموتوروال و 

بنك ديسكونت اإلسرائيلي".
وأضـــاف البرغوثي في بيان له أن "هذا القـــرار يأتي مكماًل لقرارات 
مماثلـــة اتخذتهـــا الكنائس المشـــيخية والميتوديـــة واللوثرية 
األمريكية باالنضمام لحملة المقاطعة لالحتالل واالســـتثمارات في 

شركات تتعامل معه".
وأكـــد أن "انعطافًا كبيًرا يحدث في الرأي العـــام الدولي واألمريكي 
لصالح فلســـطين نتيجة انكشـــاف نظـــام األبرتهايـــد والتمييز 

العنصري".
وعبر البرغوثي عن تقدير الشـــعب الفلســـطيني للقرارات الجريئة 
التي تتخذها تباعًا العديد من الكنائس في الواليات المتحدة رغم 

محاوالت اللوبي اإلسرائيلي منع ذلك.

الكنائس األسنفية األميركية تنرر 
مناطعة الشركات الداعمة لالحتالل كوااللمبور/ االستقالل: 

أعلـــن رئيـــس الـــوزراء الماليزي 
مهاتير محمـــد أمس الجمعة أن 
ماليزيا ســـتفتح سفارة معتمدة 
لتمكينها  فلســـطين  فـــي  لها 
المســـاعدات  تقديـــم  مـــن 

للفلسطينيين بسهولة أكبر.
وقال مهاتير خـــالل خطاب أمام 
قادة وممثلين من 120 دولة، في 
الثامنة  قمة حركة عدم االنحياز 
عشرة المنعقدة في مدينة باكو 
عاصمـــة أذربيجان، إن الســـفارة 
ستكون في األردن، موضحا "نعلم 

أن إسرائيل لن تسمح لماليزيا بفتح سفارة لها 
في األرض المحتلة، لذلك سنفتح السفارة في 

األردن".
وأشار إلى أن افتتاح السفارة المعتمدة سيسمح 
لماليزيا بتقديم المســـاعدات للفلســـطينيين 
بســـهولة أكبـــر، على الرغـــم مـــن اعترافه بأن 
"إسرائيل" ســـتجد طريقة لضمان عدم وصول 

المساعدات إلى فلسطين.
وأضاف: "أود أيضا أن أذكر في هذه المناســـبة 
بالمصير الذي ينتظر إخواننا الفلســـطينيين. 
فلســـطين ال تزال محتلة من قبل نظام وحشي. 
هذا النظـــام يواصل توســـيع المســـتوطنات 
غيـــر القانونية علـــى األرض التي ينتمي إليها 

الفلسطينيون بحق".
وتابـــع: "المجتمع الدولي ال يفعل شـــيًئا وغير 

قادر علـــى التحرك رغم اســـتمرار 
الفلسطينيين،  إسرائيل في خنق 
ومن المؤســـف أن منظمة عالمية 
أسستها دول قوية ترى اآلن هؤالء 
األشـــخاص أنفســـهم يتجاهلون 
قرارات تلك الهيئة العالمية، دون 

أن يفعلوا لهم شيئا".
وقـــال: إن "إســـرائيل أعلنت أنها 
تعتـــزم ضـــم أجـــزاء مـــن الضفة 
الغربيـــة، وهـــذه خطـــوة تنتهك 
بوضـــوح القانـــون الدولـــي، فضاًل 
عـــن اعتبار القـــدس عاصمة لها"، 
مضيفا: "العديد من الدول الغربية 
تدعـــم هذه الخطوة من خـــالل نقل أو التعهد 
بنقل سفاراتها إلى هناك. ماليزيا ال توافق على 

ذلك".
وانتهز مهاتير الفرصة لحث الدول األعضاء في 
حركة عدم االنحياز التي نقلت ســـفاراتها إلى 
القدس أو تخطط للقيام بذلك إلعادة النظر في 

قرارها.

مهاتير محمد: ماليزيا ستفتتح سفارة معتمدة لدى فلسطين
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ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية
حمكمة �شلح دير البلح

يف الق�شية احلقوقية رقم 532 / 2019
يف الطلب احلقوقي 875 / 2019

المســـتدعية/ شـــركة الملتزم للتأمين واالستثمار يمثلها الســـيد/ جابر محمد 
حميـــدة عيـــاش – من غزة الرمال شـــرق الســـرايا -منتـــزه البلديـــة هوية رقم/ 
939050878 وكالؤه المحامون/ محمد عادل بسيســـو وحلمي وليد الحايك وتامر 
فتحي األشرم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياسر أبو شقفة واسمت طالل سيسالم 

المســـتدعى ضده/ هاني محمد ديب شعبان- دير البلح البحر بالقرب من 
مسجد النور (مجهول محل اإلقامة)

نوع الدعوى: مطالبة بمبلغ مالي
قيمة الدعوى: (617 ش) ستمائة وسبعة عشر شيكال

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 532 / 2019        في الطلب الحقوقي رقم 875 / 2019

إلى المســـتدعى ضده المذكور أعاله بما أن المســـتدعي قـــد أقام عليك قضية 
حقوقية تحمل رقم 532 / 2019 لذلك يقتضي عليك الحضور إلى هذه المحكمة 
خالل خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي أن تودع 
قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة علمًا أنه قد تم تحديد جلسة يوم االثنين الموافق 2019/11/11م للنظر 
في الدعوى. وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســـتدعي أن 

يسير في دعواه حسب األصول. تحريرًا في : 2019/10/24م

رئي�س قلم حمكمة �شلح دير البلح
الأ�شتاذ/ اأمين اأبو م�شطفى

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية
حمكمة بداية دير البلح

يف الق�شية املدنية رقم: 2019/166
يف الطلب احلقوقي رقم: 2019/398

المســـتدعية: ســـليمان علي ســـليمان أبو بطيحان – النصيرات ويحمل 
هوية رقم (962447348).

وكيلها المحاميان/ عمر مطر وياسر الديراوي
المستدعى ضده: تمام خليل سالم صرصور (بعد الزواج أبو زياد) من دير 

البلح – وادي الشيخ داوود  (خارج البالد حاليًا)
نوع الدعوى/ إلغاء تسجيل وتنفيذ عيني

قيمة الدعوى/ (69000 د.أ) تسع وستون ألف دينار أردني
تبليغ الحكم بالنشر المستبدل في القضية المدنية رقم 2019/166

إلى المســـتدعى ضده المذكور أعاله، بما أن المســـتدعي قد أقام 
عليك قضية مدنية تحمل الرقم 2019/166 لذلك يقتضي عليك 
الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمســـة عشـــر يومـــًا من تاريخ 
تبليغك هذه المذكرة، كمـــا يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة 
ردك التحريري خالل خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تبليغك هذه 
المذكـــرة علمًا أنـــه قد تم تحديد جلســـة يوم األربعـــاء الموافق 

2019/11/6م للنظر في الدعوى.
وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير 

في دعواه حسب األصول تحريرًا في: 2019/10/24م

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
الأ�شتاذ/ اأمين اأبو م�شطفى

جنيف/ االستقالل: 
المرصـــد األورومتوســـطي لحقوق  بعث 
اإلنسان - أمس الجمعة- رسالة إلى األمم 
المتحدة عّبر خاللها عـــن قلقه البالغ إزاء 
التدابير األخيرة للســـلطة الفلســـطينية 
التي تقّيد حرية التعبير، وتشّكل سابقة 
مقلقـــة في االعتداء على حرية الصحافة، 
وتنتهـــك الحقـــوق الرقميـــة باألراضي 

الفلسطينية.
-ومقّره  األورومتوســـطي  المرصـــد  وقال 
جنيف- في الرسالة الموجهة إلى ديفيد 
كاي مقرر األمم المتحدة الخاص المعني 
بتعزيز وحمايـــة الحق فـــي حرية الرأي 
والتعبير: "كما تعلمون، حظرت الســـلطة 
ـــا على  الفلســـطينية 59 موقًعـــا إخبارّيً

اإلنترنت األســـبوع الماضي، استناًدا إلى 
المادة 39 من قانون الجرائم اإللكترونية 
المثير للجـــدل، الذي وضعته الســـلطة 

الفلسطينية في عام 2018".
الســـلطة  علـــى  "يتعيـــن  وأضـــاف 
إلى  الوصول  إلغاء حظـــر  الفلســـطينية 
جميـــع المواقـــع المحظورة علـــى الفور، 
المتهمين  الصحفيين  وإنهاء محاكمات 
الســـلطة  تنتقـــد  آراء  عـــن  بالتعبيـــر 

وسياساتها".
القانـــون   

ّ
أن األورومتوســـطي  وأوضـــح 

العـــام باإلبالغ  للنائب  المذكور يســـمح 
عـــن أي مواقـــع إلكترونية تحـــت مزاعم 
تعـــّرض األمـــن القومي والنظـــام العام 
 المواقع 

ّ
 الحقيقـــة أن

ّ
إلى الخطـــر، ولكن

اإللكترونية الــــ 59 المعنية ربما وّجهت 
انتقادات لسياسات حكم رئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس".
وأشــــار المرصد األورومتوسطي في رسالته 
 السلطة الفلسطينية منعت الوصول 

ّ
إلى أن

إلــــى حوالي 30 موقًعا ينتقد سياســــاتها 
عــــام 2017، وضّيقــــت علــــى العديــــد من 
الصحفيين المحلييــــن، وبعضهم ما يزال 

تحت المراقبة حتى اليوم.
وأضـــاف المرصـــد الحقوقـــي الدولـــي 
أّنه لســـوء الحظ، فـــإن اللغـــة المراوغة 
اإللكترونية  الجرائـــم  لقانون  والغامضة 
ُتمكن الســـلطة الفلســـطينية من اتخاذ 
إجراءات تعسفية ضد األصوات الناقدة، 
وتلفيق تهـــم خطيرة ضدهـــا، وإصدار 

أحكام قاســـية وغير متناســـبة إلسكات 
المعارضة.

وقـــال المرصـــد األورومتوســـطي: إّنـــه 
يتعيـــن علـــى الســـلطة الفلســـطينية 
إلغاء حظـــر الوصول إلى جميـــع المواقع 
الفـــور، وإنهاء محاكمات  المحظورة على 
الصحفييـــن المتهميـــن بالتعبيـــر عن 
آراء تنتقد الســـلطة وسياساتها، وإلغاء 
قانون الجرائم اإللكترونية، أو على األقل 
مراجعته بشـــكل شامل لضمان موافقته 

للقوانين الدولية ذات الصلة.
وقال األورومتوســـطي في رســـالته: إّنه 
ينبغي أيضًا على الســـلطة الفلسطينية 
أن تجـــدد شـــرعيتها مـــن خـــالل إجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية عامة لضمان 

سيادة القانون وتفعيل المساءلة، وإعادة 
وضـــع نظام عـــام تكون فيه الســـلطات 
القضائيـــة والتشـــريعية والتنفيذيـــة 
منفصلـــة ومحايدة وخاضعة للمســـاءلة 

أمام الشعب الفلسطيني.
وختم المرصد األورومتوســـطي رســـالته 
بدعوة ديفيد كاي بالضغط على السلطة 
الفلســـطينية وحثها على اتخـــاذ إجراء 
واضـــح وفـــوري يتضمـــن إلغـــاء العمل 
بقانـــون الجرائـــم اإللكترونيـــة إلظهار 
الدولية  لالتفاقيات  الحقيقـــي  االمتثال 
ذات الصلـــة التـــي وقعتهـــا الســـلطة 
الفلســـطينية وصّدقت عليهـــا، بما في 
بالحقوق  الخـــاص  الدولي  العهـــد  ذلك 

المدنية والسياسية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ظهـــر  صـــالة  المصليـــن  آالف  أدى 
أمس الجمعة، في المســـجد األقصى 
المبارك، وسط انتشار لقوات االحتالل 

في محيطه وعند بواباته.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بأداء 
40 ألف مصـــٍل لصالة ظهر أمس في 
المسجد االقصى المبارك، من القدس 
والداخل الفلسطيني والضفة الغربية 

والدول العربية.
وتطـــرق خطيـــب المســـجد األقصى 
المفتي الشـــيخ محمد حســـين خالل 
خطبة الجمعة، إلى اعتداءات االحتالل 
علـــى المســـجد االقصـــى المبـــارك، 
للمقدسات  المتواصل  واســـتهدافه 

االسالمية والمسيحية.
وأكـــد أن شـــعبنا ســـيبقى مرابًطـــا 
ومحافًظا على قدسه ومقدساته، "رغم 

غطرسة االحتالل".
وقال حســـين "االحتـــالل ال يدرك أن 
واضًحا من  جـــزءًا  االقصـــى يشـــكل 
عقيـــدة المســـلمين بعـــد المســـجد 
الحرام والمســـجد النبـــوي، فاألقصى 

للمسلمين وحدهم".
وأضـــاف "آن االوان أن يدرك االحتالل 
أن شـــعبنا الفلســـطيني أفشـــل كل 
تحاك  التي  والمؤامـــرات  المخططات 
ضده، وتحطمـــت على صخرة صموده 

وثباته".
وبين حســـين أن محـــاوالت التهويد 
والتصريحـــات الطائشـــة مـــن قادة 

"وهـــم  مســـؤولة،  غيـــر  االحتـــالل 
أنفســـهم  يقدمـــوا  يحاولـــون أن 
لشـــعبهم، بوعدهـــم بإقامة الهيكل 

المزعوم".
وقـــال "إجـــراءات االحتالل لـــن تزيد 
شعبنا اال صبرا وثباتا ورباطا وتصميما، 
على تحقيـــق كافة حقوقـــه بالحرية 
واالســـتقالل واقامة الدولة، والعيش 

بحرية وبكرامة بأرضه".
ودعـــا خطيـــب األقصى حســـين إلى 
وجـــوب شـــد الرحـــال إلى المســـجد 
االقصى والدفاع عنـــه والحفاظ عليه 
اللـــه الحرام  كالحفـــاظ علـــى بيـــت 

والمسجد النبوي.
وطالب لضرورة الحفاظ على العقارات 
والتمســـك بالقدس واألقصى، وعدم 

رام الله/ االستقالل: 
أدى األســـرى المحررون المقطوعة رواتبهم والمعتصمون في ميدان "الساعة" 
بوسط مدينة رام الله صالة الجمعة في ميدان برج الساعة لتسليط الضوء على 

قضيتهم والظلم الالحق بهم.
وأكد الصحفي واألســـير المحرر، عالء الريمـــاوي، خالل خطبة الجمعة 
 تضحيات األســـرى وعذاباتهم يجب أن تقابل بالتقدير واالحترام 

ّ
أن

وتوفير الكرامـــة والحقوق لهم ولعوائلهـــم، ال أن يتم حرمانهم من 
حقوقهم.

وشـــدد الريماوي على اســـتمرار األســـرى في خطواتهـــم االحتجاجية حتى 
استرجاع حقوقهم ومستحقاتهم، وعدول الحكومة الفلسطينية برام الله عن 
إجراءاتهـــا العقابية بحقهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، ســـواء فيما يتعلق 

بالرواتب أو االمتيازات الوظيفية.
وفي ســـياق متصل نفذ أمين عام المبـــادرة الدكتور مصطفى البرغوثي زيارة 
للمعتصمين في ميدان الشهيد ياســـر عرفات، أكد خاللها على وقوفه التام 
مع مطالب األســـرى في حقهم بالحصول علـــى رواتبهم وحقوقهم كاملة غير 

متجزئة.

المحررون المقطوعة 
رواتبهم يؤدون 

الجمعة وسط رام الله

»األورومتوسطي« يوجه رسالة لألمم المتحدة في أعقاب إغالق السلطة 59 موقعًا إخباريًا

 40 ألف مصٍل أدوا صالة الجمعة في األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى عشـــرات المواطنيـــن، صالة أمس الجمعـــة، في خيمة 
االعتصـــام ببلدة أبو ديس جنوب شـــرق القـــدس المحتلة، 
إســـنادًا لألســـرى المضربين عن الطعام رفضـــًا العتقالهم 
اإلداري، وأقدمهم األســـير إســـماعيل علي (30 عاما)، الذي 

يواصل إضرابه لليوم 95 على التوالي.
وعقـــب انتهاء الصالة، نظم األهالي وقفة إســـنادية، نددوا 
خاللها بجرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى، ومحاوالته 

المتكررة كسر صمودهم.
وقالت والدة األســـير علي ، إن تدهورًا خطيرًا طرأ على صحة 
ابنها، حيث تتعمد ســـلطات االحتالل إهماله وعدم تقديم 
العالج الالزم له، مناشـــدة المؤسســـات الحقوقيـــة الدولية 

واإلنسانية بالتدخل الفوري والعاجل إلنقاذ حياته.
وأضافت أن ابنها يعاني من آالم شـــديدة في أنحاء جسده، 
وهبوطًا حادًا فـــي دقات القلب، وال يســـتطيع الوقوف على 

قدميه، ويستخدم كرسيًا متحركًا للتنقل.
وكانــــت المحكمة العليــــا التابعة لالحتالل قــــد رفضت أول 
أمــــس، طلب اســــتئناف ضد قرار االعتقال اإلداري لألســــير 
المضرب اسماعيل علي، وثبتت اعتقاله رغم حالته الصحية 

الخطيرة.

العشرات يؤدون »الجمعة« 
في أبو ديس إسنادًا لألسرى
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غزة / سماح المبحوح:
بهمة ونشاط ينفض الشاب عز الدين 
عمـــران ( 20 عاما ) الغطاء عن نفســـه 
استعدادًا ليوم عمل جديد يجمع فيه 
كميات من جف الزيتـــون من معاصر 
محافظة خانيونس جنـــوب قطاع غزة 
، بهـــدف بيعه ألصحـــاب المزارعين و 

المواطنين .
يستقل الشـــاب عمران دراجته النارية 
ذات العجات الثـــاث ( التوكتوك ) ، 
يقودها بســـرعة فائقة ليصل معصرة 
بلدة عبســـان الكبيرة شـــرق محافظة 
خانيونـــس جنوبي القطـــاع ،  لينضم 
إلى مجموعة من الشـــباب المنهمكين 
بتعبئـــة األكياس مـــن الجفت ، علهم 
ينتزعـــون لقمـــة العيـــش ألســـرهم 

وعائاتهم .
وبحسب وزارة التنمية االجتماعية بغزة 
أكدت وصول نسبة الفقر والبطالة في 
القطاع  خال العـــام الجاري لما يقارب 
75 % ، و أن 70 % مـــن الســـكان غير 

آمنين غذائيًا.
ويزداد إقبال المواطنين في قطاع غزة 
على اســـتخدام مخلفات عصر الزيتون 
التـــي تعرف  بــــ " الجفـــت " المتيازه 
بطاقـــة عاليـــة نتيجـــة احتوائه على 
كميات من الزيت ورخص ثمنه مقارنه 

ببقية المحروقات األخرى . 

والجفـــت أو تفـــل الزيتون، هـــو بقايا 
الزيتـــون من عجم ولب وغيـــره بعـــد 
اســـتخراج الزيـــت منه، ليتحـــول إلى 
حيث  متنوعـــة،  اســـتهاكية  مـــواد 
يســـتعمل في المواقد بـــدل الحطب 
نظـــرًا لتكلفته الشـــرائية المنخفضة 
غـــاز  مـــن  وارتفاع الوقود الصناعـــي 
وكهربـــاء، كمـــا يســـتخدم كســـماد 

كيماوي طبيعي.

فر�شة ثمينة
ويعد موســـم الزيتون فرصـــة ثمينة 
لعمران وعائلتـــه ، فعلى مدار 5 أعوام 
متتالية يعمل على جمع جفت الزيتون 
وبيعـــه للمواطنيـــن وأصحـــاب مزارع 
الدواجن الســـتخدامه فـــي التدفئة ، 

حسب ما تحدث لـ"االستقال " . 
وبين أنـــه يعمل بشـــكل يومي خال 
شهري أكتوبر و نوفمبر بجمع عشرات 

األطنان من جفت الزيتون من المعاصر 
، ويبـــغ ســـعر الطـــن الواحـــد حوالي 

100شيقل  . 
وأشـــار إلى أن المكســـب المالي الذي 
يجنيـــه من جـــراء بيعـــه الجفت يعد 
مصـــدر رزق هام لـــه وألفـــراد عائلته 
الثمانيـــة ، الفتا الى أن شـــقيقين له 
انضموا للعمل  معه في جمع الفت بعد 
أن تخرجوا من الجامعة منذ سنوات ولم 

يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل .

ميزات عدة
كمصـــدر  الجفـــت  علـــى  االعتمـــاد 
تدفئه لمزارع الدواجـــن ، هي خاصية 
يستخدمها المزارع سامي حسين من 
شمال القطاع ، والذي يعمل كل فصل 

شتاء على شراء أطنان من الجفت .
ويوضح حسين لـ"االستقال " أن الجفت  
يتميز عن غيره من  وســـائل التدفئة 
كاألخشـــاب بأنه ســـريع االشـــتعال و 
يحتاج لوقت أطـــول في االحتراق ، عدا 
عن كونـــه رخيص الثمن  وال يصدر أي 

روائح كريهة ودخان .
ويبين أنـــه يســـتخدم الجفت كذلك 
في الطهي على فـــرن الطابون  و خال 
جلســـات الســـمر ليا بدال من إشعال 
الكانون بالفحم ، لـــذات الميزات التي 
يتمتع بها ، باإلضافـــة أنه يوفر المال 

والوقود الازم لتحضير الطعام . 
يذكر أن الجفت يســـتخدم في صناعة 
الباســـتيكية، وفي  الميـــاه  براميـــل 
عملية تدفئة مزارع الدواجن بإشـــعاله 
بـ"الدخـــون"، وكذلك تســـخين المياه 
في المعاصر لتســـهيل اســـتخاص 
الزيـــت والعديـــد من االســـتخدامات 
األخرى، وأيضا في إشـــعال فرن الطين 
" الطابـــون" في الطهي وإعـــداد الخبز 

بالبيوت الغزية.

جفت الزيبون..  مصدر رزق ووقود طبيعي للغزيين 

االستقال/ وكاالت: 
واألراضـــي  مصـــر  تتعـــرض 
الفلسطينية المحتلة، اليوم السبت، 
إلعصار متوســـطي نـــادر يتوقع أن 
يؤدي إلى هبوب عواصف شـــديدة، 
وســـقوط أمطار غزيرة، وربما حدوث 
فيضان ساحلي في بعض المناطق.

وقـــال مكتـــب األرصـــاد الجويـــة 
البريطانـــي إن هذا اإلعصـــار الذي 
يتضمن منخفضـــا جويا وعواصف 
مدارية هو أمر "نادر للغاية" في هذه 

المنطقة من شرق البحر المتوسط.
وأوضـــح أن اإلعصـــار المتوســـطي 
يمتد على مســـافة 300 ميل (483 
كيلومتـــرا) أقصـــى شـــرق البحـــر 

المتوسط.
وتتميـــز األعاصيـــر المتوســـطية 
بمزيج من السمات االستوائية وغير 
االســـتوائية، وهو أمر نادر الحدوث 
المتوســـط، ألن  البحر  فـــي  للغاية 
البحر المتوسط   ال يقع في المنطقة 

المدارية.
وتســـود في البحر المتوسط أنماط 
طقس نادرا ما تولد موجات مدارية، 
وهـــي التي تشـــكل مكونـــا مهما 
لتوليـــد األعاصيـــر المداريـــة. كما 
أن درجـــات حـــرارة الماء فـــي البحر 
المتوسط ال تكون دافئة عادة بالقدر 

الكافي لتغذية العاصفة.
البحر المتوسط صغير أيضا بشكل 
ال يســـمح بحدوث األعاصير مقارنة 

بالمحيطـــات التـــي تحـــدث بهـــا 
األعاصير.

وتشـــير توقعات األرصـــاد إلى أن 
درجة حرارة المياه الحالية في شرق 
البحر المتوسط   أكثر دفًئا بمعدل 2 
إلى 4 درجات عـــن المعتاد في هذا 

الوقت من العام.
وكما تشـــير البيانـــات الحالية إلى 
أنه من المحتمل هبـــوب رياح تبلغ 
سرعتها 35 ميًا (56 كيلومترا) في 
الساعة في مركز المنخفض الجوي، 
لكن نماذج الطقس تشـــير إلى أن 
اإلعصار الناشئ ســـوف يزداد قوة 

خال الـ 24 ساعة القادمة.
وفي ظل ندرة حدوث هذه الظواهر 
التنبؤ  الجوية فإنـــه من الصعـــب 

بسلوك اإلعصار.
لكـــن يتوقع هبـــوب ريـــاح تتراوح 
سرعتها بين 65 و80 كيلومترا في 
الســـاعة، وقد يحـــدث فيضان في 
المناطق الســـاحلية أقصى شـــرق 

مصر.
يتوقـــع كذلـــك هبوب ريـــاح قوية 
وهطول أمطار غزيـــرة في أجزاء من 
"إســـرائيل" واألراضي الفلسطينية 

المحتلة واألردن.
مـــن المتوقع أن تحـــدث التأثيرات 
األكبـــر لإلعصار بين صباح الســـبت 

وحتى بعد ظهر اليوم نفسه.
وقالت دراســـة أجريت عـــام 2016 
إنه من المرجـــح أن تصبح األعاصير 

المتوســـطية أقوى بكثيـــر بحلول 
نهاية القرن بسبب تغير المناخ.

قـــال الباحثون إن البحر المتوســـط 
مرشح لحدوث عدد أكبر من األعاصير 
لمياهه    نتيجة  والعنيفة  المعتدلة 

األكثر دفئا.
منذ عـــام 1980، ارتفعـــت درجات 
حرارة ســـطح البحر المتوســـط   بين 
درجة ودرجتيـــن، وهذا االرتفاع في 
درجة الحـــرارة يجعـــل المياه أكثر 
قابلية لحـــدوث العواصف من نوع 

األعاصير المتوسطية.
وفي المقابل تشير آخر التحديثات 
الجوية صبـــاح أمس إلـــى انحراف 
حركة العاصفة المطرية التي كانت 
ســـتضرب المنطقة اليوم الســـبت 
واقتصارها على شكل أمطار محلية 

ومتفرقة.
وذكر المدير في طقس "باد الشام 
" عاصم عصيـــدة بأن الحالة الجوية 
بدأت بالتراجع منذ  الخميس وبدأت 
الخرائط الجوية تشـــير إلى انحراف 
العاصفـــة باتجاه شـــمال ســـيناء 
والنقب مع بقاء مناطق جنوب قطاع 
غزة في دائرة تأثير أطراف العاصفة.
ووفقًا لــــ "عصيـــدة" فالتوقع حاليًا 
يبين تأثـــر المنطقة خـــال األيام 
الثاثـــة القادمـــة بحالة مـــن عدم 
االســـتقرار الجـــوي تترافـــق مـــع 
أقصى  ومتفرقة من  محليـــة  أمطار 

الشمال إلى صحراء النقب.

األرصاد البريطانية: إعصار نادر يضرب 
مصر وفلسطين يبضمن عواصف مدارية

القدس المحتلة/ االستقال: 
زعمت قناة عبرية أن خاًفا حاًدا نشب في السلطة الفلسطينية إثر 
قرار رئيس الحكومة محمد اشـــتّية القاضي بوقف تورد األبقار إلى 
الضفة الغربية، وأنه "هّدد باالستقالة" حال إلغاء قراره بضغوط من 

مسئولين في السلطة.
واّدعت قناة (كان 11) من مصادر tفلســـطينيٍة لها أكدت أن "مدير 
المخابرات ماجد فرج ووزير الشـــئون المدنية حســـين الشيخ طالبا 
رئيس الســـلطة محمود عّباس بالتدّخل إللغاء قرار اشـــتّية، ما أثار 

حفيظة األخير مهدًدا باالستقالة".
في الســـياق، كشـــفت مصادر للقناة النقاب عن دراســـة سلطات 
االحتال اتخـــاذ خطوات عقابية ضد االقتصاد الفلســـطيني حال 

استمرار قرار اشتّية.
وذكـــرت قنـــاة "كان 11" العبرية أن االحتال يـــدرس منع إدخال 
المســـاعدات الدولية من البضائع والمنتجات، عدا عن منع تصدير 
زيت الزيتون والتمور من مدن الســـلطة إلى الدول العربية حال لم 

تتراجع عن قرار وقف استيراد األبقار.
وبينت القناة بأنه ســـيتم اتخاذ خطوات أولى بهذا السياق ابتداء 
من األســـبوع القـــادم بعد زيـــادة الضغوط من جانـــب المزارعين 

اإلسرائيليين المتضررين من قرار اشتّية.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة وقف استيراد عدد من السلع 
من "إسرائيل"، بشكل كامل ونهائي، وأرجعت ذلك إلى سياستها 

لانفكاك االقتصادي عن "اقتصاد االحتال".
تجدر اإلشـــارة إلى أن الســـوق اإلسرائيلية، تعد مســـتورًدا رئيًسا 
للزراعة الناتجة في الضفة الغربية، ويبلغ حجم المنتجات الزراعية 
التي تصدر من الضفة إلى إســـرائيل نحو 280 إلى 300 طن يوميا، 

بحسب وسائل إعام فلسطينية.

قناة عبرية تزعم: 
اشبّية سيسبقيل إذا 
اسبؤنف توريد األبقار
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الســـادس والعشرون من تشـــرين اول اكتوبر من 
كل عـــام, هو يوم غيـــر عادي لـــدى حركة الجهاد 
االسالمي في فلسطين, ففي هذا اليوم استشهد 
االمين العام المؤسس لحركة الجهاد االسالمي في 
فلسطين الشـــهيد القائد المعلم الدكتور فتحي 
الشـــقاقي رحمه الله علي يد الموساد الصهيوني 
الذي اغتاله في مالطا, فكانت دماؤه الطاهرة نبراسا 
لشعبنا الفلسطيني الذي يفجر براكين الغضب في 
الميادين بوجه االحتالل, يمارس حقه في مقاومته 
ومقارعتـــه لالحتـــالل الصهيونـــي, وكأن القادة 
الحقيقييـــن يزرعون بدمائهم الزكيـــة الثورة في 
رحم االرض لتنبت في كل وقت وحين جيال للنصر, 
يحمل الراية, ويواصل مسيرة النضال ويقدم عظيم 
التضحيات في سبيل حريته واستقالله, الشهيد 
الدكتور في الشـــقاقي رحمه الله أمن بدور حركته 
»الجهاد االسالمي« في احداث تحول نوعي مقاوم 
في وجه االحتالل, سواء بإشعال معركة السكاكين 
على يد اخوانه االسير المحرر خالد الجعيدي وغيره, 
او تفجيـــر انتفاضة الحجارة عـــام 1987م في وجه 
االحتالل بعد معركة الشجاعية البطولية, او التحول 
النوعي المقاوم بالعمليات االستشهادية والشهيد 
البطل انور عزيز, انها رحلة الدم الذي هزم السيف. 
ذات الطريـــق الـــذي رســـمه الشـــهيد المعلـــم 
القائد فتحي الشـــقاقي, ســـار على نهجه شعبنا 
الفلســـطيني الثائر, فاشـــتعلت ميادين العودة 
الخمســـة شـــرق قطاع غزة فـــي جمعة اســـرانا .. 
اقصانا.. قادمون, انه الوعد الذي قطعه الشـــقاقي 
على نفسه منذ رحلة النضال المعبدة بالدم, صورة 
الشـــقاقي كانت حاضـــرة في الميادين الخمســـة 
كنوع من الوفـــاء لهذا القائد الكبير, الشـــبان في 
الميدان يحملـــون الحجر بكف وصورة الشـــقاقي 
يقبضون عليها بالكف االخرى, والميدان يشتعل 
بالمواجهة, واالحتالل ال يتواني عن اطالق الرصاص 
الحي بكثافة تجاه المتظاهرين السلميين, وقنابل 
الغاز تتساقط فوق رؤوسهم بكثافة, والمسعفون 
ينقلون الجرحى الى المشـــافي, وهـــذا يوحى بأن 
صراعنا مـــع هذا االحتالل ممتد, رســـخ جذورة في 
النفـــوس قادة عظـــام من امثال الشـــهيد فتحي 
الشقاقي والشهيد الشيخ احمد ياسين والشهيد 
الدكتور عبد العزيز الرنتيســـي, والشـــهداء خليل 
الوزيـــر وابو على مصطفى وعمر القاســـم وغيرهم 
من القادة الشهداء, اليوم شعبنا يمضى على ذات 
الطريـــق ويواصل رحلة العطـــاء والتضحيات بكل 
بســـالة, بوفائه للشهداء وتســـلمه للراية وايمانه 
المطلق بعدالة قضيته وحتمية النصر والتمكين. 

الجمعة الثمانين والتي حملت اسم جمعة » أسرانا 
.. أقصانا.. قادمون« شـــهدت مشـــاركة جماهيرية 
حاشـــدة, رغم محاوالت البعـــض لفض المواطنين 
عن المشـــاركة فيها, انطلق شـــعبنا الفلسطيني 
في قطاع غـــزة بقناعاته الكاملة بضـــرورة المضي 
بمسيرات العودة الكبرى, رفضا للحصار الصهيوني 
المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاما, ورفضا إللغاء 
حق العـــودة لالجئين الفلســـطينيين, ورفضا لما 
تســـمى بصفقة القرن الهادفة لتصفية القضية 
الفلســـطينية, ان مجابهة كل هـــذا الظلم والقهر 
تتطلب حضورا دائما في ميادين الغضب, وتتطلب 
حراكا شعبيا مســـتمرا في وجه االحتالل, وتتطلب 
وحدة الساحة الفلسطينية وتماسكها, فال تنتظروا 
وقفـــا لهذه المســـيرات الشـــعبية النضالية, انما 
اصرار على تأجيجها وزيادة حجم المشـــاركة فيها 

وتوسعها حتى تحقيق االهداف.   

جمعة " أسرانا .. 
أقصانا.. قادمون"

رأي

أوال: البيئة االســــتراتيجية:- فــــي قراءه البيئية االســــتراتيجية 
للعملية البد من مالحظة التحوالت االستراتيجية التالية:

/ 1تحــــول األولوية األمريكية من االهتمام بما يســــمى الشــــرق 
األوســــط إلى أولويه االهتمام بجنوب وشــــرق اسيا في صراعها 
مع القــــوة االقتصادية النامية، وخاصه الصين هذا التحول ليس 
مفاجئا وال جديدا بل بدأ منذ ســــنوات أوبامــــا في البيت األبيض 
وبعد فشــــل بوش االبن بتحقيق أهداف غــــزو العراق_ وإلى حد 
ما أفغانســــتان، والذي شــــكل عبئا سياسيا وعســــكريا وأخالقيا 
على الواليــــات المتحدة، وكانت نتيجته تأكيــــد النفوذ اإليراني 
في العراق. هــــذا التحول في األولويات أصبح لــــه مؤيدون كبار، 
ســــواء في الحزب الديمقراطي أو الجمهوري ، رغم جهود اللوبي 
اإلســــرائيلي الكبيــــر المعارض لــــه ، وقد تمظهر هــــذا التحول 
بالحرص على عدم التورط في أي حروب مباشرة ومحاوالت حثيثة 
لالنســــحاب من العراق وأفغانســــتان، أو تقليل التواجد على أقل 
تقدير واالكتفاء بالعقوبات االقتصادية والتلويح بالقوة في وجه 
الخصــــوم وصوال إلى التخلي عن الحلفاء وتجاوز أي اســــتفزازات 
للخصوم حتى لو كانت ســــافرة، وأوضح مثال على ذلك هو القفز 
عن اســــقاط ايران للطائرة األمريكية والهجوم على شركة أرامكو 
السعودية، وقبلها االعتداء على ناقالت النفط في ميناء الفجيرة، 

وأخيرا التخلي عن األكراد في سوريا أمام اصرار وعناد األتراك .
2. تزايد النفوذ الروســـي في المنطقـــة:- أمام التحول في اهتمام 
أمريكيا في المنطقة وانســـحابها التدريجـــي منها، من الطبيعي 
أن تمأل روســـيا باعتبارها دولة قوية لها أطماع قديمة في شـــرق 
المتوسط ولها نقاط ارتكاز مهمة في المنطقة، أن تمال جزء واسعا 
مـــن هذا الفراغ خاصـــة وأنها أصبحت تتمتع بشـــكل معقول من 
االســـتقرار الداخلي في العقد األخير، لكن من المهم التأكيد في 
هذا الصدد أن انتقال مراكز التأثير في المنطقة اليوم ال يشبه في 
حال من األحوال مرحلة نهايـــة القرن الماضي بعد انهيار االتحاد 
السوفيتي حيث تأكد تربع أمريكيا في ذلك الوقت على قمه نظام 
أحـــادي القطبية يتحكم في العالم، وباءت حســـابات نظام صدام 
حســـين بقدرته على تغيير الديمغرافيا بغزوه الكويت بالفشـــل، 

وتحولت إلى كارثة عظيمة للعراق والمنطقة.
اليوم الوضــــع مختلف أمريكيا ال زالت القــــوة األعظم في العالم 
وهي تنســــحب من المنطقة لصالح تمركزها في المناطق األخرى 
وصراعاتهــــا االقتصادية األهم ضمن حســــابات اســــتراتيجية 
جديدة تعتمد التحكم بقدر عن بعد وتترك فراغا محسوبا يملؤه 
المتنافســــون الدوليون واالقليميون، وفي هــــذا الوضع حتى لو 
حدث اعتداء على حلفاء أمريكيا او حتى تغيير ديمغرافي محدود 
فلن يكون مدعاة لتدخل عسكري أمريكي مباشر كما أمل وتمنى 

بعض حلفاء أمريكيا في المنطقة.
3. توســــع هامــــش الحركــــة والمناورة أمــــام القــــوى اإلقليمية 
الصاعــــدة:- تحول االهتمــــام األمريكي عن المنطقــــة ترك فراغا 
ليس أمــــام الروس وحدهم بل أمام الدول الصاعدة والمســــتقلة 
في المنطقة والتي تتنافس في تأكيد مصالحها ونفوذها وبات 
أمامهــــا هامش للحركة والمناورات السياســــية وعقد التحالفات 
وبنــــاء النفوذ. تبرز اليوم في المنطقة ثالث دول مســــتقلة تبني 
سياساتها وتحالفاتها وفق مصالحها وهي تتنافس على النفوذ 
فــــي المنطقة، تتقاطع في بعــــض الهوامش وتفترق في قضايا 

جوهرية، هذه الدول هي إيران وتركيا و«إسرائيل«.
ثانيا: مواقف األطراف اإلقليمية المختلفة من »نبع السالم«:

الموقف التركي:- الهدف األســــاس لتركيا هــــو منع قيام كيان 
كردي معاٍد على امتداد حدودها شــــمال سوريا يخضع لسيطرة 
منظمة الـــــ PKK««وال pyd »، المصنفة إرهابيــــة والتي تحارب 
 »PKK« الدولــــة التركية منذ عقــــود، وحصد هذا الصراع مــــع الـ
عشرات آالف األرواح. إن اضعاف تركيا التي نهضت تحت حكم 
العدالــــة والتنمية والرئيس أردوغان كان هدفا مهما إلســــرائيل 
واالدارة االمريكية المتحالفــــة معها والخاضعة لتأثيرها وعالقه 
إسرائيل المتشــــعبة مع المنظمات اليسارية الكردية خاصه في 

العراق قديمة منذ سنوات طويلة. 
لقد سيطرت وحدات حماية الشعب السورية بقيادة أكراد سوريا 
مدعومين بقوات الـ PKK والســــالح األمريكي الحديث المتدفق 
على ربع مساحة سوريا على طول الحدود التركية، وهي المنطقة 
األغنــــى بالموارد، وطموحهم بإقامة دولة تحت الرعاية األمريكية 

اإلسرائيلية أصبح واقعيا. 
تركيا التي تقرأ الواقع جيدا مارست ضغوطا قوية ومستمرة منذ 

ســــنوات على أمريكيا وحلفائها، سواء عبر تدفق موجات الهجرة 
إلى الغرب أو عبر مسار التفاهم مع المساق الروسي_ اإليراني في 
سوشي، تعرضت في المقابل إلى ضغوط كبيرة ضغوط سياسية 

وعقوبات اقتصادية، وصوال إلى محاولة االنقالب. 
واليوم ومع اقتراب فرض حل سياســــي في سوريا وثبات خارطة 
النفوذ على األرض بشكل كبير، وأمام تأكيد التحول الديمغرافي 
لصالح األكراد في شــــمال ســــوريا على حســــاب العــــرب ، وأمام 
المماطلة األمريكية الغربية للوفاء بتعهداتهم لألتراك، اتخذت 
تركيا قرار افشــــال مخطط الكيان الكردي شــــمال سوريا بالقوة 
العسكرية، فضال عن هذا الهدف المركزي فإن نجاح تركيا يفتح 
الباب لتحقيق أهداف أخرى في مقدمتها العودة الطوعية ألكثر 
من مليون الجئ سوري إلى المنطقة، بما يضمن تعديل االختالل 
الديمغرافي وإقامة حزام ديمغرافي حليف ومساند على الحدود 
ويخفــــف من عبء اربعة ماليين الجئ ســــوري في تركيا أصبحوا 
يشــــكلون ماده لتشــــكيك المعارضة التركية بسياسة الرئيس 
اردوغان، وســــاعد المعارضــــة على انتزاع الفــــوز بانتخابات أهم 

بلدية في تركيا (بلدية إسطنبول). 
وأخيرا فإن نجاح تركيا في اســــقاط خيار كيان كردي في شــــمال 
ســــوريا يسحب من يد »إسرائيل« ملف اســــتراتيجي من ملفات 

العبث في المنطقة وتفتيتها واضعافها والهيمنة عليها.
2.الموقــــف اإليرانــــي: رغــــم ارتفاع أصــــوات إيرانيــــة معارضة 
لعمليةنبع الســــالم فــــي االعالم اإليراني، فإن الموقف الرســــمي 
اإليراني اتســــم بالمرونــــة ولم يطالب بوقــــف العملية، وإذا كان 
هدف إيران في ســــوريا هو بسط نفوذ حليفها بشار األسد على 
كامل األراضي السورية، فإن هذا الهدف أمامه حسابات إقليمية 
متشعبة ومعقدة، وفي كل األحوال فإن شمال سوريا تحت النفوذ 
التركي، الذي يعتبر شريكا إليران وروسيا في مسار سوتشي، هو 
أفضل إليران من بقائه تحــــت النفوذ األمريكي المعادي، كما أن 
إقامة كيان كردي تحت الحماية االمريكية اإلســــرائيلية شــــمال 
ســــوريا سيشــــجع أكراد إيران على التحرك وإثــــارة القالقل غرب 
إيران ، هذا من جانب ، ويعتبر الكيان بمثابة قفازات إلســــرائيل 

لتآمر على المنطقة ومن ضمنها ايران من جانب آخر.
3. موقف »إســــرائيل«:- جميع المواقف الصادرة من »إســــرائيل« 
وحلفائهــــا األوربيين واألمريكان، ســــواء الرســــمية أو في مراكز 
اإلعــــالم والقرار، أجمعت على أن انســــحاب أمريكيا من الشــــمال 
الســــوري عبارة عــــن خيانة للحليف والشــــريك الكــــردي، ونجاح 
االتراك يؤثر على دور »إسرائيل« التي تعتبر نقطة ارتكاز الغرب 

والحليف الطبيعي له في المنطقة. 
»إسرائيل« التي تســــعى ألن تكون دولة المركز في اإلقليم، من 
خالل إقامــــة تحالفات مــــع دول عربية تصنــــف معتدلة، بحجة 
التصــــدي للنفوذ اإليراني واإلســــالم السياســــي بعــــد الثورات 
العربية، تفقد بهذه العملية ورقة التأثير في رســــم مســــتقبل 
ســــوريا الذي يعتمد أساسا على التواجد األمريكي ودعم مطالب 
االكراد باالســــتقالل شــــمال ســــوريا. هناك أصــــوات مؤثرة في 
»إســــرائيل« تعتبر أن الرئيس اردوغان وحزب العدالة والتنمية 
يتبنى سياســــات خارجيــــة أكثر تطرفــــا، ابتداًء مــــن تأييدهم 
للفلســــطينيين وإعــــالن معاداتهم للسياســــات اإلســــرائيلية 
ومعارضتهم للعقوبات على إيران، ومحاولتهم للعب دور القيادة 

في الشرق األوسط وآسيا الوسطى والقوقاز والبلقان. 
وهكذا فإن القلق اإلســــرائيلي من عملية نبع السالم ينبع أساسا 
من فقدها الحليف الكردي القادر على خلق مشــــاكل أمام تركيا 
_أردوغــــان، ويضع حدا لتمــــدد نفوذها داخل العالم اإلســــالمي 
الســــني الذي هو ســــاحة »إســــرائيل« المفضلة للتأثير والنفوذ 
في المنطقة، من األســــهل لـ »إسرائيل« مواجهة النفوذ اإليراني 
باســــتدعاء البعد الطائفــــي والمذهبي والسياســــي أمام العرب 
الســــنة، وأيضا تحريض دوائر التأثيــــر الغربية و األمريكية على 
»إيران المارقة« وأطماعها النووية، فيما يفقد معظم هذه األوراق 
في التحريض ضد تركيا الســــنية وسياســــتها الناعمة والعضو 

في حلف األطلسي .
4.الموقف العربي:- الموقف العربــــي باإلجمال صدر عن اجتماع 
جامعــــه الدول العربية فــــي القاهرة مع اعتــــراض دولتين (قطر 
والصومــــال) ورغم بعــــض التباينات فإن الموقــــف العربي اعتبر 
العمليــــة غزوا لجيش أجنبي لدولة عربيــــة وهذا الموقف ينطبق 
عليه المثل العربي »صمت دهــــرا ونطق كفرا«، وفي كل األحوال 
فــــإن الجامعــــة العربية ال تمثــــل كيانــــا واحدًا أو حتــــى أطرافًا 

متجانســــة، بل هي كتلة تناقضات وصراعات لكيانات ضعيفة 
مشتتة يتم استدعاؤها من دول معينة لتسجيل مواقف شكلية 
ال قيمة لهــــا وال وزن وال مصداقية، وجميع قراراتها التي اتخذت 
ســــواء ما يخص القضية الفلســــطينية، أو حتى أمــــن الخليج لم 
يترتــــب عليها أي أمــــر، وكانت حبرًا على ورق وشــــكلت جزءا من 
التنازل أمام »إسرائيل« واشارات تشجعها على ممارسة مزيد من 

الضغوط على الفلسطينيين والعرب.
ثالثا: االستنتاجات واالحتماالت:

أ . بمجــــرد انطالق العملية، يكون قد تحقق الهدف األول لها وهو 
القضاء على أي احتمال إلقامة كيان كردي يخدم مصالح أمريكيا 
و«إســــرائيل«، ويســــبب مزيدا من انقسام ســــوريا واالمه العربية 
واإلســــالمية، ويمكن اعتبــــار االتفاق التركي _ الروســــي األخير 
لترتيب المنطقة الشــــمالية الســــورية وتأكيد وحــــدة األراضي 
الســــورية، وما يؤمل أن يكون حال سياســــيا شــــامال وعادال لكل 
السوريين، هو نتيجة مباشرة لهذه العملية، باختصار لقد تحقق 
نصر اســــتراتيجي تركي، مع فائدة عربية إسالمية مقابل خسارة 

إسرائيلية واضحة.
ب . إن تغير سلم األولويات االمريكية ووسائل ضغطها واستمرار 
انسحابها من الشرق األوسط هو تحول استراتيجي غير مسبوق، 
يترك فراغا وهامشــــا لصــــراع النفوذ في المنطقــــة وهذا الوضع 
مســــتمر ويعمل على زيادة ثقة تركيا وايران بنفسيهما، ويترك 
تأثيرا سلبيًا على »إسرائيل«، التي تسارع الستنفار حلفائها في 
أمريكيا والغرب، والتي تخشى أن يستمر هذا التراجع لالهتمام 
بالمنطقــــة إلى الدرجــــة التي تفقــــد فيها »إســــرائيل« التمتع 

بتربعها على رأس سلم أولويات الواليات المتحدة.
اليوم تقتصر مطالب »إســــرائيل« في سوريا على مطالبة أمريكيا 
بعدم االنســــحاب من معسكر التنف« جنوب سوريا، الذي يمكنه 

قطع التواصل الجغرافي ما بين إيران وسوريا ولبنان.
ج. اســــتمرار تصاعــــد نفوذ روســــيا فــــي المنطقة حتى شــــرق 

المتوسط:-
وجميــــع دول المنطقــــة تدرك هذا األمر، وتبني سياســــتها على 
أساســــه، وتســــعى لبناء تفاهمات مع الروس، وفي مقدمة هذه 
الدول كل من يبحث عن نفوذ إقليمي: »إســــرائيل«، تركيا، إيران، 

مصر، السعودية، واالمارات.
د: لقــــد أظهرت العملية مــــدى تعاظم قدرة تركيــــا على التأثير 
فــــي مجريات االحداث اإلقليمية، ومدى اســــتقالل القرار التركي 
وانطالقه مــــن المصالح القومية دون انصيــــاع واعتبار للمصالح 
الغربية واإلســــرائيلية، وأصبح على جميع الالعبين في المنطقة 
أن يعيدوا النظر في اســــتعداداتهم االســــتراتيجية، ومن اآلن 
فصاعدًا فإن »إســــرائيل« التي كانت ال تقبــــل ان تكون أي دولة 
ندًا لها فــــي التأثير والنفوذ اإلقليمي، ســــوف تتعود مرغمة أن 
تكون دواًل في المنطقة (ايران وتركيا) ندًا لها، وربما أكثر تأثيرا، 
بما يعكس تغييــــر كبير في البيئة االســــتراتيجية التي تحكم 

مستقبل الصراع في المنطقة.
هـــــ. إن أي اســــتقرار وقوة ألي دولة مســــلمة مســــاندة لحقوق 
الشعب الفلسطيني، هو في مصلحة القضية الفلسطينية التي 
تعتبــــر في نهاية التحليــــل قضية مركزية لكل شــــعوب األمة، 
وأي قراءة خاطئة للقيادة أو للنخب الفلســــطينية سيترك تأثيرا 
ســــلبيا على مجمل الوضع الفلســــطيني، ويعرضــــه لدفع أثمان 
االصطفــــاف داخل أحــــالف متصارعة، على شــــاكلة الثمن الذي 
دفعه الفلسطينيون على إثر اصطفاف منظمة التحرير مع صدام 

حسين في غزوه الكويت.
إن القضية الفلســــطينية تتجاوز في عدالتها كل االصطفافات، 
وال تحتاج الى بيع مواقف. ولألسف يقوم بعض الُكتاب والنخب 
ببيــــع مواقف دون طلب وأكثر تطرفًا من موقف الحلفاء، وينطبق 
عليهم المثل الفارســــي »القدر أكثر ســــخونة من الحســــاء الذي 
بداخله«، بحيــــث أصبحت أقالمهم ال تضيف أكثر من ســــخونة 
القدر، فيما يســــعى الحســــاء إلى تبريد نفســــه كي يستسيغه 

الطاعمون!
ومن المهم اإلشــــارة هنا الى موقف حركة الجهاد اإلسالمي الذي 
تضمنته الوثيقة السياســــية للحركة، والذي ينص على »ضرورة 
النــــأي بالنفس عن أي تحالفات أو خالفــــات داخلية او إقليمية،« 

فالمنطقة تتشكل على أتون التصارعات وتنافسات ساخنة.
ختامًا وباختصار فإن نصرا استراتيجيًا تركيًا قد تحقق، مع فائدة 

عربية إسالمية مقابل خسارة إسرائيلية كبيرة.

قراءة في عملية نبع السالم
بقلم: الدكتور محمد الهندي
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غزة/ االستقالل:
بحثت جمعية رجال األعمال الفلســـطينيين 
في قطاع غزة، مع خبير دولي موفد من حاضنة 
يوكاس التابعة للكليـــة التكنولوجية، آليات 
تطوير بيئة االستثمار في المشاريع الريادية 

في قطاع غزة وتطوير عمل الحاضنات.
جاء ذلك خالل لقاء عقد بمقر الجمعية مســـاء 
الخميس، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص، 

واتحاد الصناعات الفلسطينية.
وقـــال نائب رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية 
المهنـــدس نبيـــل أبومعيلـــق، إن الجمعية 
تجمعها شـــراكة مع حاضنة يوكاس، تهدف 
للوصـــول ألفضل ممارســـات األعمال القائمة 
على الريادة واالبتكار، وخلق اقتصاد قوي قادر 

على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأضـــاف "إن الشـــباب والمبتكرين يواجهون 
العديد مـــن المشـــاكل في قطاع غـــزة ومن 
أبرزها صعوبة التنقل خارج الوطن عبر المعابر، 
ونقص السيولة النقدية بسبب الضعف في 
القطاع الخاص، والذي يعتبر شـــريكًا رئيسيًا 

في عمل حاضنات األعمال".
وأكـــد أبو معيلق علـــى ضرورة توفيـــر برامج 
لتوفير قروض ميسرة للشباب من خالل البنوك 
الفلسطينية، وأن يلعب المانحون دورًا أكبر من 

خالل زيادة دعمهم المالي.
وشـــدد على ضرورة تسهيل عملية التصدير 
للمبدعيـــن من الشـــباب ودعـــم الحاضنات 
والمعاييـــر  للشـــروط  وفقـــًا  باإلرشـــادات 

والمواصفات العالمية.
بدوره، قال المدير التنفيذي في االتحاد العام 
الفلسطينية خضر شنيورة إنهم  للصناعات 
حققوا العديد مـــن النجاحات في العديد من 

المشـــاريع التي نفذت بالشـــراكة مع حاضنة 
يـــوكاس التكنولوجيـــة، جـــزء منهـــا وصل 

للعالمية.
وأضـــاف "إن االتحاد يخطط إلقامة شـــراكات 
قادمة مع الحاضنة مع مشـــاريع منفذة برعاية 
البنـــك الدولي والنرويج ودول أخرى، في مجال 

عمليات التدريب والتشغيل واالحتضان".
وأشـــار إلى أن القطاع الصناعي يسعى حاليًا 

للنهوض بالنشـــطات والمشـــاريع االبتكارية 
القائمـــة وتطويرهـــا إلـــى جانب المشـــاريع 
الجديـــدة، األمـــر الـــذي من شـــأنه النهوض 

باالقتصاد الوطني في ظل الوضع الراهن.
ولفت شـــنيورة إلى أن اتحاد الصناعات تمكن 
مـــن احتضـــان 37 مشـــروعا خـــالل العامين 
الســـابقين، عبر حاضنة مهـــارات التابعة له، 

والتي تختص بـ 15 قطاعًا صناعيًا بغزة.

وأكد علـــى ضرورة لعب الشـــركات والمصانع 
دورًا أكبر في تعزيز الشـــراكة مع المشـــاريع 
اإلبتكارية الجديـــدة لما له من دور في ضمان 

نجاحها، من خالل التجربة السابقة.
من جهته وعد الخبير الدولي في مجال تطوير 
حاضنات األعمال"Olivier Personnic "، بأخذ 
المشـــاكل التي قدمها رجـــال األعمال ضمن 
رؤيته للنهوض باألفكار اإلبتكارية واإلبداعية 

في قطاع غزة.
وثمـــن الخبير الجهود التي حققها الشـــباب 
المبتكرين والحاضنـــات المحلية على صعيد 
النهـــوض بالمشـــاريع الجديـــدة وتطويرها، 
وأخذهـــم باالعتبـــار المعاييـــر والمواصفات 

الدولية.
األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
الفلســـطينيين يجمعهـــا اتفاقيـــة تعاون 
مشـــترك مع حاضنة يـــوكاس التكنولوجية 
بالكلية الجامعية، جرى على إثرها إطالق شبكة 
المســـتثمرين في الشركات الناشـــئة بغزة، 
والتي تهدف لخلـــق بيئة تواصل فعالة بين 
المستثمرين ورواد األعمال نحو بناء الشراكات 
الناجحة، وتوفير الفرص االستثمارية المناسبة 
لرجال األعمال، وتشجيع االستثمارات العربية 

واألجنبية للعمل في قطاع غزة.

غزة: »رجال األعمال« تبحث مع موفد دولي تطوير عمل الحاضنات وبيئة االستثمار

االستقالل/ وكاالت:
توقع بنك االستثمار الدولي »غولدمان ساكس«، الجمعة، أن يتراجع سعر العملة الصينية إلى 7.20 يوان 

مقابل الدوالر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وثبت البنك المركزي الصيني، اليوم، السعر المرجعي للعملة المحلية عند 7.0749 يوان لكل دوالر.

وقال مســـؤول األسواق الناشئة في »غولدمان ساكس« في تصريحات لقناة (CNBC): »نتوقع أن تسجل 
العملـــة الصينيـــة 7.20 يوان لـــكل دوالر.. نتوقع أن تحدث هذه الخطوة على األرجح على مدى الشـــهر 
المقبل«. ومطلع أغســـطس/ آب الماضي، تخطى الدوالر حاجز الـ7 يوانات للمرة األولى، خالل نحو 11 عاما، 

وسط تفاقم األوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.
وندد الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، حينذاك باإلجراء الذي اتخذته الصين، ووصفه بأنه »انتهاك كبير«.
وفي 11 أكتوبر/ تشرين األول الجاري، انتهت الجولة األخيرة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين 

في العالم بالعاصمة األمريكية واشنطن.
واتفقت الواليات المتحدة والصين على المرحلة األولى من اتفاق للتجارة، وتشـــمل المشتريات الزراعية 

والعملة، وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية.

االستقالل/ وكاالت:
تراجع الذهب، مع انتظار المستثمرين وضوحًا بشأن خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي، بعدما أرجأ التكتل الخميس، اتخاذ قرار بشأن 

منحها تمديدا، فيما دعم ضعف الدوالر األسعار.
وانخفـــض الذهـــب فـــي المعامـــالت الفوريـــة 0.2 بالمئـــة إلى 
1488.58دوالر لألوقية (األونصة) بحلول الســـاعة 07:25 بتوقيت 
غرينتش. وهبطت عقود الذهـــب األميركية اآلجلة 0.3 بالمئة إلى 

1491.30 دوالر لألوقية.
ومع تأجيل أعضـــاء االتحاد األوروبي قرارهم بشـــأن منح بريطانيا 
تأجيال لموعد انسحابها لمدة ثالثة أشهر، قال رئيس الوزراء بوريس 
جونســـون إنه إذا تأجل الموعد حتى نهاية يناير فإنه سيدعو إلى 

انتخابات بحلول نهاية العام.
وتراجع مؤشـــر الدوالر، الـــذي يقيس أداء العملـــة األميركية أمام 
ســـلة من العمالت األخرى، 0.1 بالمئة إلى 97.396 وهو في طريقه 

لتسجيل خسائر للجلسة الثانية على التوالي.

االستقالل/ وكاالت:
كشـــفت بيانات المركزي المصري، عن ارتفاع 
سعر العملة المحلية (الجنيه) نحو 9.9 بالمئة 
أمام الـــدوالر منذ بدايـــة 2019 وحتى نهاية 

تعامالت الخميس.
وحسب بيانات المركزي المصري، فقد واصل 
الجنيه الصعود أمـــام الدوالر منذ بداية العام 
الجاري، ليصل سعر شـــراء العملة األمريكية 
نحـــو 16.06 جنيها أمس، وهو أدنى ســـعر 
للدوالر أمـــام العملة المصرية منذ مارس/ آذار 

.2017
وسجل سعر شراء الدوالر 17.87 جنيها و البيع 
17.95 جنيها مطلع العام الجاري، وفق بيانات 

المركزي المصري.
ويقول محللون في بنوك استثمار إن استمرار 
تراجـــع الدوالر أمام الجنيه المصري منذ مطلع 
العـــام الجاري يرجـــع إلى زيادة اســـتثمارات 
األجانـــب فـــى أذون الخزانة، وارتفـــاع أعداد 
الســـائحين القادميـــن إلى مصـــر، باإلضافة 
إلى اســـتقرار تحويالت المصريين العاملين 

بالخارج.
ومطلع الشـــهر الماضـــي، قال وزيـــر المالية 
المصري محمد معيط إن صافي اســـتثمارات 
األجانـــب في أذون الخزانـــة المصرية تقترب 

حاليا من نحو 20 مليار دوالر.
وارتفعت إيرادات الســـياحة المصرية بنسبة 

28.2 بالمئة على أســـاس سنوي إلى 12.570 
مليار دوالر في العام المالي 2019/2018، وفق 

بيانات المركزي.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، 
ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام 

التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
كما صعدت إيرادات قناة السويس إلى 5.730 
مليار دوالر فـــي العام المالـــي 2019/2018، 
مقابل نحو 5.706 مليار دوالر في العام المالي 

السابق عليه.
فيما بلغـــت تحويالت المصرييـــن العاملين 
بالخـــارج نحـــو 25.15 مليـــار دوالر في العام 

المالي 2019/2018.

الجنيه المصري يصعد 9.9 بالمئة
 أمام الدوالر منذ مطلع 2019

توقعات بهبوط العملة الصينية 
أمام الدوالر بنوفمبر المقبل

االستقالل/ األناضول:
دخلت االنتفاضة الشــــعبية في لبنان أسبوعها 
الثاني، وســــط إضراب عام وحالة شلل تواجهها 
األســــواق المحلية بما فيها البنــــوك العاملة في 

البالد.
ولبنــــان المتأرجــــح علــــى حافــــة تعمــــق أزمته 
االقتصاديــــة، يعيــــش اليوم إرهاصــــات هبوط 
جديد، سببها سلطٍة تأبى التنحي وتأمين البديل، 
ومتظاهرون يريدون حال جذريا للفساد، تحسين 

األوضاع االقتصادية.
وزراء ســــابقون تعاقبوا علــــى وزارة االقتصاد في 
لبنان، ما قبل الوزير الحالي، تفاوتت هواجسهم 
تجاه الواقع الحالــــي، لكنهم أجمعوا على ارتفاع 

الكلفة االقتصادية الستمرار المظاهرات.
وأكد وزير االقتصاد الســــابق رائــــد خوري أن » 
كلفة التظاهر أو تعطيل البالد اليومية تقارب 
138 مليــــون دوالر، وكلفة األســــبوع الكامل من 
التظاهرات تجــــاوزت 972 مليــــون دوالر، على 
اعتبار أن الناتج القومي السنوي للبنان يساوي 

50 مليار دوالر.
»إنها كلفة كبيرة«، كمــــا يقول خوري لألناضول، 
»وتأتي نتيجة التأثير المباشر لتوقف عمل الدورة 
االقتصادية، يضاف إليها كلفة الثقة التي تؤدي 
النخفاض ســــندات الخزينــــة، إذ تراجعت خالل 

األسبوع الماضي قرابة 4 بالمئة«.
ويتخوف الوزير خوري، من »هروب بعض الودائع 
من المصارف وتحويل الحسابات المصرفية من 
الليرة إلى الدوالر، عقــــب فتح المصارف ألبوابها، 

وهو أخطر ما يمكن أن يحصل«.
وعن استقالة الحكومة والدخول في الفراغ، يعلق 
خوري: »االســــتقالة من دون بديل حكومي سريع 
فــــي مهلة أقصاها 48 ســــاعة، تعنــــي الدخول 

بالمجهول اقتصاديا وماليا«.
بــــدوره، أكد »آالن حكيــــم« وهو وزيــــر االقتصاد 
األسبق، لألناضول أن »االقتصاد اللبناني يتكلف 
باليوم الواحد بين 120 مليون دوالر بالحد األدنى 

و200 مليون دوالر بالحد األقصى.
وأضاف حكيم أن كل القطاعات متضررة ومتأثرة 

بالتعطيــــل، »هذه حلقة متواصلة، الســــيما على 
صعيد االستهالك الذي هو اليوم الركيزة األولى 

لالقتصاد اللبناني«.
»التعطيل أثر بالدرجة األولى على االســــتهالك 
اليومي، الذي انخفض من 80 إلى 85 بالمئة نظرًا 
إلقفال األســــواق، وهنا نتحدث عن المواد األولية 
والطعــــام مــــن دون أن ندخل بالقطــــاع النفطي 

والسياحي والزراعي«.
ويتوافد مئات آالف اللبنانيين يوميًا إلى الشوارع 
العامة وساحات التظاهر، منذ 17 أكتوبر/ تشرين 
أول الجاري، للمطالبة بإســــقاط الحكومة، ورحيل 
الطبقة السياســــية الحاكمة، التــــي يتهمونها 
بالفســــاد، ويحملونها مســــؤولية تردي األوضاع 

المعيشية.
وتســــتمر االحتجاجات الشــــعبية في الشــــارع 
اللبناني على األوضاع االقتصادية والمعيشــــية، 
منذ أســــبوع، في وضع أصاب البلد بالشــــلل، عبر 
استمرار إغالق المصارف والمدارس والجامعات، 

مع قطع الطرقات الرئيسية في البالد.

الذهب يهبط مع انتظار كلفة احتجاجات لبنان قرب مليار دوالر واألسواق في حالة شلل
المستثمرين وضوحًا بشأن بريكست



السبت 27 صفر 1441 هــ 26 أكتوبر 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
أوقف الجيـــش اللبناني، الجمعة، 3 
متظاهريـــن أثناء محاولة فتح طريق 
بالقـــوة شـــرقي بيروت، وفـــق إعالم 

محلي.
المحلية  »الجديـــدة«  قنـــاة  وأفادت 
الخاصة بـــأن التوقيف جرى على إثر 
اشـــتباك بين المتظاهرين وعناصر 
من الجيـــش كانوا يحاولـــون بالقوة 
فتح طريق في منطقة »فرن الشباك«.

وفـــي أعقـــاب االشـــتباك، ظهر في 
بث مباشـــر لقنـــوات محلية تغطي 
األحداث في منطقة »فرن الشـــباك« 
ســـيدة تناشـــد عناصـــر الجيـــش 
االحتجاج  نقطـــة  في  المتمركزيـــن 
بإطالق ســـراح ابنها، الذي قالت إنه 

من بين الموقوفين.
وتتواصل في لبنان، منذ 17 أكتوبر/

تشرين األول، تظاهرات تطالب بإقالة 
الحكومة وإسقاط النظام على خلفية 
المتدهورة  االقتصاديـــة  األوضـــاع 
في البالد، في حين بـــدأ متظاهرون 

يطلقون وصف »االنتفاضة والثورة« 
على تحركاتهم.

وكان قـــرار الحكومـــة فرض ضرائب 
إضافية في قطـــاع االتصاالت ضمن 
موازنة العام 2020، بمثابة الشـــرارة 
التـــي أشـــعلت الغضـــب وأدت إلى 
خروج حشـــود ضخمة من المواطنين 

إلى الشوارع.
ورغـــم تراجـــع الحكومـــة الحقًا عن 
وعـــود  وإطـــالق  الضرائـــب  تلـــك 
بإصالحـــات عـــدة تضمنـــت خفض 
رواتب النواب والـــوزراء، وإلغاء وزارة 
اإلعالم ومؤسســـات وصفتها بـ«غير 
الضرورية« والعمل على إقرار قوانين 

لمحاربة الفساد، إال أن سقف مطالب 
المتظاهريـــن تجاوز هذا الحد؛ حيث 
أكـــدوا تمســـكهم بمطلب إســـقاط 
الحكومـــة التـــي يترأســـها ســـعد 
نيابية  انتخابـــات  وإجـــراء  الحريري 
مبكـــرة وتغييـــر الطبقـــة الحاكمة، 

رافعين شعار »كلن يعني كلن«.

الجيش اللبناني يوقف 3 متظاهرين أثناء فتح طريق شرقي بيروت

االستقالل/ وكاالت:
أعلن البيت األبيض وقف تجديد اشـــتراكه فـــي صحيفتي »نيويورك تايمز« 

و«واشنطن بوست« إذ يبدو أنهما ال تروقان للرئيس األميركي دونالد ترامب.
وقالت المتحدثة باســـم البيت األبيض ســـتيفاني غريشام لفرانس برس »لم 
نجدد اشـــتراكنا بالصحيفتين. هذا صحيح. ســـيوفر ذلك الكثير على دافعي 

الضرائب«.
وقال ترامب، االثنين، لشبكة »فوكس نيوز« التي يشاهدها يومًيا ويعتمد على 
تغطيتها التي تعد مؤيدة له بمعظمها إنه ال يريد الحصول على الصحفيتين 

واصًفا إياهما بـ«الزائفتين«.
بدورها، قالت غريشـــام لصحيفة »وول ســـتريت جورنـــال«: إن البيت األبيض 
يخطط للطلب من جميع الوكاالت الفدرالية إلغاء اشتراكاتها في الصحيفتين.
وقـــال رئيس رابطة مراســـلي البيت األبيـــض جوناثان كارل لـ«وول ســـتريت 
جورنال« »ال شك لدي بأن المراسلين الذين يعملون بجد في »نيويورك تايمز« 
و »واشنطن بوست«، ســـيواصلون عملهم الصحافي عالي الجودة بغض النظر 

عن إقرار الرئيس بأنه يقرأهما أم ال«.
وأضاف أن »التظاهر بتجاهل عمـــل الصحافة الحرة لن يجعل األخبار تختفي 
أو يوقـــف الصحافيين عن إيصال المعلومات لعامة الناس ومحاســـبة من هم 

في السلطة«.
ورغـــم أن »نيويورك تايمز« و«واشـــنطن بوســـت« خصوًصـــا ال تعتبران األكبر 
لجهة عدد النسخ الموزعة، إال أن تأثيرهما كبير للغاية على السياسة الوطنية 

وخاصة في ما يتعلق بتغطية أخبار البيت األبيض.

االستقالل/ وكاالت:
هددت الرئيســـة المؤقتة للحزب االشـــتراكي الديمقراطي فـــي ألمانيا، مالو 
دراير، بفرض عقوبـــات اقتصادية ضد أنقرة على خلفية التوغل العســـكري 

التركي في شمال سوريا.
وقالـــت دراير، الجمعـــة: »إذا لم ُتذعن أنقرة، من الممكـــن أن تكون العقوبات 
االقتصادية الخطوة التالية يقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله مســـؤولية 

إنهاء العنف في سوريا«.
وذكرت دراير أن األوروبيين لديهـــم مصلحة كبيرة في تخفيف المعاناة في 
سورية والبحث عن طرق سياسية إلنهاء النزاع، مضيفة أن هذه الفترة تتطلب 
الدبلوماســـية المتعقلة، مؤكدة أنه من السليم لذلك أن يعتزم وزير الخارجية 

األلماني هايكو ماس التوجه السبت إلى أنقره إلجراء محادثات هناك.
ُيذكر أن تركيا بدأت في التاسع من تشرين أول/أكتوبر الجاري عملية عسكرية 
ضد »وحدات حماية الشعب الكردية« في شمال سوريا، والتي تعتبرها أنقرة 

منظمة إرهابية، وتبرر هجومها بالحق في الدفاع عن النفس.
وفي الوقت نفسه، انسحبت القوات األمريكية، التي كانت حليفة لألكراد، من 

المنطقة قبيل التوغل التركي.

زعيمة االشتراكيين في 
ألمانيا تهدد بفرض عقوبات 

اقتصادية على تركيا

االستقالل/ وكاالت:
كشفت وكالة أسوشييتد برس، الجمعة، عن 
وجود كنيس يهودي ســـري في أحد األحياء 
الراقيـــة بمدينة دبـــي اإلماراتيـــة، الفتة أنه 
يعد أول كنيس يعمل بشكل كامل في شبه 

الجزيرة العربية منذ عقود.
وأعدت الوكالة األمريكية تقريًرا عن الكنيس 
الذي قالت إن مراســـلها وافق على عدم نشر 
أي صـــور عنه أو وصف مكانـــه قبل أن يقوم 

بزيارته.
وأوضحـــت أن الكنيـــس يقع فـــي فيال غير 
مكشوفة وســـط المنازل بأحد األحياء الراقية 

في دبي.
واعتبرت الوكالـــة، رغم تحفظ أعضائه بالبوح 

عن موقعـــه، أن "الموافقة غيـــر المعلنة على 
وجوده من قبل المشـــيخة اإلســـالمية، يعد 
بمثابة إعادة ميالد بطـــئ للمجتمع اليهودي 
في الخليـــج، الذي تـــم اســـتئصاله على مر 
العقود بعـــد قيام دولة إســـرائيل"، على حد 

قولها.
وفـــي تقريرها لفتـــت الوكالة إلى "مســـاعي 
حـــكام اإلمـــارات إلى تعزيـــز مجتمعهم عبر 
اســـتضافة فعاليات التعايـــش بين األديان 
والتعهد ببناء مجمع ضخـــم متعدد األديان، 
يضم كنيًسا، في إطار جهودها لتلميع صورة 

بالدهم أمام الغرب".
وقالت أيًضا إن تلك المساعي تأتي في وقت 
تشـــهد فيه العالقات بين "إسرائيل" ودول 

الخليج تحسًنا بطيًئا بسبب العداء المشترك 
إليران.

ويقـــول زعمـــاء الكنيس إنه حتـــى مع وجود 
التحديـــات، إال أنهم يمثلون وجـــوًدا جديًدا 
ومتزايًدا يمكن أن يكون بارقة أمل للمستقبل.
ونقلـــت الوكالة عّما وصفتـــه رئيس الجالية 
اليهودية فـــي اإلمـــارات، روس كريل، قوله: 
"وجدنـــا ببـــطء مكاننا فـــي النظـــام البيئي 
لإلمـــارات"، مضيًفا أن ذلـــك "يعكس تفاؤلنا 
حول مســـتقبل اإلمارات كمكان لنا للتواصل 

والمساهمة واالزدهار".
الوكالـــة تطرقت إلـــى تاريخ تأســـيس دولة 
اإلمـــارات وعالقاتهـــا بإســـرائيل، وقالت إنه 
رغم عـــدم اعترافها دبلوماســـًيا باألخيرة، إال 

أن المسؤولين اإلماراتيين سمحوا لنظرائهم 
اإلسرائيليين بزيارة بالدهم، وبعزف النشيد 
الوطني اإلسرائيلي بعد فوز رياضي بميدالية 
ذهبية في مسابقة للجودو بالعاصمة أبوظبي.
وحول حياة اليهود في اإلمارات، قالت الوكالة 
األمريكية إنهـــا اآلن تدور حـــول فيال بدبي، 
حيـــث يجتمع مجموعة منتقـــاة من الزائرين 
ألداء الصلـــوات األســـبوعية، واالحتفـــال في 

األعياد.
كمـــا قدمت الوكالـــة بعـــض التفاصيل عن 
الكنيس من الداخل، وقالت إن غرفة الجلوس 
تعد مكان العبادة الرئيســـي ُيقرأ فيه ســـفر 

التوراة، وُيؤدى الصلوات.
وفي الطابـــق العلوي للكنيـــس يتوفر غرف 

للمبيت للزائرين الذين يحتفلون بالسبت.
وذكـــرت الوكالة أيًضـــا أن الجاليـــة اليهود 
فـــي اإلمارات نصبوا خيمـــة مؤقتة في الفناء 
الخلفي للكنيس، لالحتفال بعيد "السوكوت" 
اليهـــودي، الذي يســـتمر 7 أيـــام، وهو عيد 
يحيـــي ذكرى الخيـــم التي عـــاش فيها بنو 
إسرائيل في تيه ســـيناء طوال أربعين سنة 

بعد خروجهم مصر.
كريل الذي قال إنه حتى اآلن يمتنع عن ارتداء 
الكيباه (غطاء الرأس اليهودي) في الطرقات، 
صـــرح للوكالة أن رؤيتهم المســـتقبلية هي 
مجتمع يهودي ال ُيعّد مجرد ســـمة طبيعية 
للحياة في اإلمارات، لكنه يعتبر مكاًنا يزدهر 

فيه اليهود.

وكالة أمريكية تكشف عن أول »كنيس يهودي سري« في دبي 

االستقالل/ وكاالت:
اتهمت منظمتا العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش« 
أنقرة، الجمعة، بأّنها رّحلت ســـوريين قســـرًا إلى بلدهم 
خالل األشهر التي سبقت إطالق عمليتها العسكرية في 

شمال شرق سوريا.
وفي بيانين منفصلين، اتهمت المنظمتان تركيا بإجبار 
سوريين على توقيع وثائق تفيد بأّنهم يريدون العودة 

»طوعًا« إلى سوريا، وذلك عبر »الخداع أو اإلكراه«.
 عناصر من الشرطة التركية ضللوا 

ّ
وقالت منظمة العفو إن

 التوقيع على الوثيقة، المكتوبة 
ّ

سوريين بالقول لهم إن
باللغة التركية وبالتالي التي ال يمكن لعديدين قراءتها، 

يعني أّنهـــم يعربون عن رغبتهم بالبقـــاء في تركيا أو 
لتأكيد »استالمهم بطانية«.

الالجئيـــن  بحقـــوق  المعنيـــة  الباحثـــة  وقالـــت 
 

ّ
والمهاجرين في منظمة العفو الدولية آنا شـــيا، إن
»عمليـــات العودة ال تعد حتـــى اآلن آمنة وطوعية«، 
 »ماليين الالجئين اآلخرين من ســـوريا 

ّ
مضيفـــة أن

عرضة للخطر (اآلن)«. كما دعت إلى »وضع حد إلعادة 
األشخاص قسرًا«.

وأعلنت المنظمة أّنها وّثقت »20 حالة تم التحقق منها«، 
ولكّنها رجحت أن يكون العدد »بالمئات خالل األشـــهر 

القليلة الماضية«.

من جانبها، ذكرت هيومـــن رايتس ووتش أّنها جمعت 
شهادات 14 سوريًا أكدوا أّنهم رّحلوا بين كانون الثاني/

يناير وأيلول/سبتمبر إلى محافظة إدلب.
وأطلقـــت تركيا فـــي 9 تشـــرين األول/أكتوبـــر عملية 
عســـكرية في شـــمال شرق ســـوريا ضد وحدات حماية 
الشعب الكردية التي تصّنفها »إرهابية«. وهذه العملية 
الثالثة التي تطلقها أنقرة في شمال سوريا منذ 2016.

 هدفها إقامة »منطقة آمنة« ســـينتقل 
ّ

وتقول تركيا إن
إليهـــا جـــزء ممـــا مجموعـــه 3,6 مليون الجئ ســـوري 
اســـتضافتهم منـــذ بداية الصراع فـــي 2011. على حد 

قولها.

قبل عمليتها العسكرية
»العفو الدولية« و »هيومن رايتس ووتش« تتهمان تركيا بترحيل سوريين 

االستقالل/ وكاالت:
قضـــت محكمة باكســـتانية، الجمعة، باإلفراج 
بكفالة عن رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، 
لدواع صحية، بحســـب عائلته ومحامي الدفاع 

عنه.
وذكـــرت المصادر، فـــي تصريـــح صحفي أن 

المحكمـــة العليـــا في الهـــور أمـــرت بإطالق 
سراح شـــريف بكفالة، حتى يتمكن من تلقي 

المعالجة الطبية في المنزل أو خارج البالد.
وصدر القرار عقب اســـتماع المحكمة لعريضة 
التماس تقدم بها شـــقيق الســـجين، شهباز 
شريف، الذي يترأس حزب المعارضة الرئيسية 

في البالد »الرابطة اإلسالمية« الباكستانية.
ورغم قـــرار المحكمة، إال أن هـــذا ال يعني أنه 
ســـيتم تلقائًيا إطالق ســـراح رئيـــس الوزراء 
الســـابق، حيث مـــن المقرر أن يواجه جلســـة 
اســـتئناف أخرى لإلفراج عنه بكفالة األســـبوع 

المقبل.

باكستان: محكمة تقضي بإطالق سراح نواز شريف لدواع صحية

ترامب يلغي االشتراك في 
»نيويورك تايمز« و »واشنطن بوست«
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غزة/ محمد العقاد:
تتواصل منافســـات دوري الدرجة الممتازة، اليوم السبت، 
بافتتـــاح لقاءين هامين ضمـــن الجولة التاســـعة، حيث 
يستضيف شباب رفح "الزعيم" فريق شباب جباليا "الثوار" 
على ملعب رفح البلدي، ويلتقي غزة الرياضي "العميد" مع 
خدمات الشاطئ "البحرية" على ملعب اليرموك وسط مدينة 

غزة.
ويدخل شــــباب رفح اللقاء وعينه علــــى تحقيق الفوز وال 
بديل عــــن ذلك، نظًرا لوضعه المتأزم في جدول الترتيب 
الذي يقبــــع في المركز الثامن برصيد 7 نقاط متســــاوًيا 
مــــع ثالثة فرق، يريد أن يكون فــــي مركز أفضل من ذلك 
ويهرب من النفق المظلم في محاولة لجمع أكبر عدد من 

النقاط.
كتيبة "الزعيم" تعلم جيًدا قوة المنافس ولكن هذه المباراة 
علـــى أرضة وبين جمهوره في رفح، لذلك ســـيكون القتال 
والروح هي ســـالح الشباب من أجل االنتعاش واالنقضاض 
علـــى ثالث نقاط مهمات في مســـيرته من عمـــر البطولة، 
ويلحق الهزيمة األولى للثوار وتفرح جمهور األزرق الرفحي 

ويعود من جديد.
 "الثوار" الذي لم يخسر منذ انطالق البطولة يريد المحافظة 
على هذا الســـجل اإليجابي من النتائج، ويحاول بكل ثقله 
تقديم عرض قوي ومباراة يخطف من خاللها الفوز أو بأقل 

تقدير التعادل وتجنب الخسارة.
شـــباب جباليا فـــوزه اليوم على "الزعيـــم" يعني له الكثير 
ألنه ســـيتقدم ويقتحم المربع الذهبي ويكون منافًسا مع 

الكبار، رغم أنه يعلم أن المباراة ستكون صعبة عليه وشباب 
رفح ســـيقاتل ألن وضعه صعب في ترتيب الدوري، ولكن 
هدف جباليا لم يتغير وهو المنافسة والتقدم نحو الكبار، 
السيما أنه يمتلك العبين مميزين ولديهم خبرات عالية في 

المستطيل األخضر.
حد فا�شل

وفي نفس الســـياق، يدخل خدمات الشـــاطئ مباراة اليوم 
وهو يعرف جيًدا أن الفوز يعني له صدارة الممتازة وانتظار 
نتيجة مبـــاراة خدمات رفـــح، وعليه العمل بـــكل قوة في 

الملعب والتركيز للنجاح في ذلك.
أبنـــاء "البحريـــة" يصطدمون بنـــد قوي رغم أنـــه في قاع 
الترتيب، ولكن الشاطئ طموحهم عاٍل وينتظر بكل شغف 
اعتالء العرش، لذلك ســـيحاول أبناء المدرب ربحي ســـمور 
من مواصلة سكة االنتصارات واصطياد "العميد" وتجرعه 
الهزيمة ودخوله في دوامة قوية مرة أخرى، واالستمرار في 

تضييق الخناق ومطاردة المتصدر.
وأما كتيبة غزة الرياضي معنوياته مرتفعة بعدما انتعش 
بفوز الجولة الماضية بعد سلسلة هزائم، يدخله في أجواء 

الممتـــازة ويعطي له دافعًا كبيرًا بـــأن يقاتل في الملعب 
للظفر بالنقاط الثالثة من منافس قوي ويقدم نتائج قوية 

ومميزة للغاية.
وتعد هذه المباراة بالنســـبة "للعميد" بمثابة حد فاصل له 
وحياة أو موت نظًرا لوضعه في قاع الترتيب وسط تساويه 
مع فريقين بنفس النقاط، وســـيعمل جاهًدا العميد للفوز 
وتذوق الشـــاطئ الخســـارة األولى له، لينتعش بجرعة أمل 
جديدة تعطيه دافع لمواصلة االنتصارات والخروج من شبح 

القاع الذي يالزمه
وتســـتكمل منافســـات الجولة يوم األحـــد حيث يلتقي 
الصداقة والهالل على ملعب فلسطين، وشباب خانيونس 
مـــع اتحاد بيت حانـــون على اســـتاد خانيونـــس، وختام 
الجولة يـــوم االثنين حيث يســـتضيف اتحاد خانيونس 
فريق خدمات رفح على ملعـــب المدينة الرياضية، واتحاد 
الشجاعية مع أهلي غزة على ملعب الدرة (عقوبة على األول).

قمة األولى
حيث تفتتح منافســـات الجولة التاسعة من الدرجة األولى 
اليوم السبت، بلقاءين أبرزهما القمة بين المتصدر خدمات 
خانيونس والوصيف خدمات النصيـــرات في مباراة فض 
الشراكة على اســـتاد خانيونس، والجالء مع خدمات البريج 

على ملعب فلسطين.
ويوم األحد القادسية مع العطاء ملعب رفح، ونماء وخدمات 
المغازي ملعب بيت حانون، وختام الجولة االثنين األقصى 
مع التفاح على ملعب النصيـــرات، وبيت حانون األهلي مع 

الزيتون على بيت حانون.

 في افتتاح الجولة التاسعة من الممتازة
»الزعيم« يسعى لتضميد جراحه و »البحرية« عينه على الصدارة و »العميد« لمواصلة انتفاضته 

غزة/ االستقالل: 
اختتمت اللجنــــة الرياضية لحركــــة الجهاد 
اإلســــالمي إقليم غزة الخميس, بطولة االسير 
طارق قعــــدان لكرة القدم بعنــــوان " بعزمك 

ستقهر السجان. " 
وحضــــر البطولة النهائيــــة التي أقيمت على 
أرض ملعب ســــعد صايل بمدينة غزة قيادة 
وكوادر حركة الجهاد اإلســــالمي ولفيف من 

الجماهير.
وشارك في البطولة 14 فريقًا رياضيًا من كافة 
مناطق اإلقليم, وشــــهدت البطولة منافســــة 
قوية بين الفرق المشاركة, حيث تأهل للدور 

النهائي كاًل من فريق منطقة التفاح وفريق 
منطقة التركمــــان, وانتهت البطولة بحصول 

فريق منطقة التفاح على المركز األول. 
وخــــالل كلمــــة له قال االســــير المحــــرر تامر 
الزعانين إن االســــرى هم مهجــــة قلوبنا ولن 
ننســــاهم ســــواء فــــي المالعــــب الرياضية 
والمــــدارس والجامعات, وكذلــــك في جميع 

المحافل الدولية.
وتابــــع الزعانيــــن " نحن في حركــــة الجهاد 
اإلسالمي و مؤسسة مهجة القدس نبارك كل 

فعاليات الدعم واإلسناد لألسرى.  "
وأشار الزعانين إلى أنه رغم الظروف الصحية 

الصعبة لألسرى المضربين, إال أن عزيمتهم 
عاليــــة وإرادتهم قوية وهم على ثقة بالنصر 
كما انتصر األسير اسماعيل علي باألمس بعد 

إضراب استمر لمدة 102يوما. 
بدوره أشــــار خميس الهيثم مســــؤول حركة 
الجهاد اإلســــالمي-إقليم غزة- إلــــى أن هذه 
البطولة تأتي ضمن سلســــلة الفعاليات التى 
أطلقها اإلقليم دعمًا واســــنادًا لالسير طارق 

قعدان واألسرى المضربين.
وفــــي نهاية البطولة تــــم تكريم المحكمين 
للبطولة والفرق الفائزة بالمركز األول والمركز  

الثاني.

رياضية الجهاد تختتم بطولة األسير طارق قعدان

روما/ االستقالل: 
أكد بافل نيدفيد -أســـطورة يوفنتوس 
ونائـــب رئيس النـــادي- أنهم يبحثون 

دوما عن »كريستيانو رونالدو الجديد«.
ففي إشارة إلى البحث عن األفضل دائما، 
قال نيدفيد فـــي تصريحات صحفية: 
»نحن جاهزون دوما الغتنام الفرص حين 
تسنح، نفكر في التطوير باستمرار وفي 

كل المجاالت«.
اجتمـــاع  يوفنتـــوس  إدارة  عقـــدت 
المساهمين السنوي يوم األربعاء حيث 
تمـــت الموافقة على خطـــة لجمع 300 
مليون يورو من خـــالل زيادة رأس المال 

بهدف رفع الجودة في النادي.
يأتي تصريح نيدفيد موافقا لما حدث بالفعل في الصيف 
قبل الماضي حين دفعت إدارة السيدة العجوز 112 مليون 

يورو للتعاقد مع كريستيانو رونالدو 
الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات.

تـــرددت تقاريـــر تشـــير إلـــى أن 
يوفنتـــوس يســـعى للتعاقـــد مع 
كيليـــان مبابي نجم باريس ســـان 
جيرمان وبطل منتخب فرنسا الفائز 

بكأس العالم.
ويتصـــدر البيانكونيـــري جـــدول 
الترتيـــب المحلـــي ب22 نقطة أي 
أكثر من خصمه المباشر إنتر بفارق 

نقطة وحيدة.
لكـــن الهدف األساســـي لجماهير 
الســـيدة العجوز هو الفـــوز بدروي 
أبطـــال أوروبا الـــذي يعاندهم منذ 
سنوات طويلة على الرغم من الوصول إلى النهائي مرتين 

خالل المواسم الخمسة األخيرة.

االستقالل/ وكاالت: 
كشـــفت تقارير صحفية أن إيرلينج هاالند العب ريد بول 
ســـالزبورج النمســـاوي أصبح أكثر الالعبين المطلوبين فى 
ســـوق االنتقاالت األوروبية بعدما سجل 6 أهداف في أول 

ظهور له فى دورى أبطال أوروبا.
وبحسب شـــبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن هاالند بات أول 
العب في تاريخ البطولة يسجل 6 أهداف، في أول 3 مباريات 
له في دوري األبطال، حيث سجل هاتريك في مباراته األولى 
أمام جينك، ثم سجل هدفا في شباك ليفربول، قبل أن يهز 

شباك نابولي مرتين.
واطلقت الصحافة اســـم محمد صـــالح الجديد على هاالند 
بعدما اســـتلهم احتفاله بهدفه الثاني أمـــام نابولي من 
الفرعون بوضعية اليوجا، عندمـــا احتفل بها صالح عندما 
ســـجل فى الفوز على تشيلســـي 2-0 في أنفيلد الموسم 

الماضي.
ويمتلك هاالند عقدا مع سالزبورج حتى عام 2023.

نيدفيد: يوفنتوس جاهز للتعاقد 

مع كريستيانو رونالدو من جديد

صراع مشتعل بين كبار أوروبا 

لخطف محمد صالح الجديد
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القـــدم خالل عمله اإلنســـاني شـــرق مخيم جباليا 
شمال قطاع غزة.

وتوافـــد آالف المتظاهرين، عصـــر أمس الجمعة 
لمخيمـــات العودة شـــرق قطـــاع غزة، للمشـــاركة 

بفعاليات جمعة "أسرانا.. أقصانا.. قادمون".
أفاد مراســـلنا فـــي محافظة خانيونـــس "بإصابة 
10 موطنين بينهـــم طفـــل بالرصـــاص المعدني 
المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، التي تطلقها قوات 
االحتالل بيـــن الفينة واألخرى شـــرقي بلدة خزاعة 

جنوبي القطاع".
ويذكر أن قوات االحتالل اعتدت على المشـــاركين 
في الجمعـــة الماضية من مســـيرات العـــودة، إذ 
أصيب 69 مواطنا بجـــراح مختلفة، من بينهم 26 

بالرصاص الحي شرق القطاع.
ويشارك الفلســـطينيون منذ الـ30 من آذار 2018، 
في مســـيرات سلمية، قرب الســـياج الفاصل بين 
قطـــاع غزة واألراضـــي الفلســـطينية المحتلة عام 
1948، للمطالبـــة بعـــودة الالجئين إلـــى مدنهم 

وقراهـــم، التـــي ُهجـــروا منها في 1948 وكســـر 
الحصار عن غزة.

ويقمع جيش االحتالل تلك المســـيرات الســـلمية 
بشـــدة وإجـــرام؛ حيث يطلـــق النار وقنابـــل الغاز 
الســـام والُمدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى 
الستشهاد 334 مواطًنا؛ منهم 15 شهيًدا احتجز 
جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة 
الفلسطينية، في حين أصاب 31 ألًفا آخرين، منهم 

500 في حالة الخطر الشديد.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالـــت صحيفة "معاريف" العبرية: إن أحد ســـجاني االحتـــالل التابعين لوحدة مصلحة 
 غاز الفلفل أثناء حراسته لألسير سامر عربيد في وحدة العناية المكثفة 

ّ
الســـجون رش

بالمشفى.  وأضافت الصحيفة العبرية، امس الجمعة، أن األطباء اضطروا للتدخل سريعًا 
وأعطوا العالجات الالزمة لألسير عربيد بعد رش غاز الفلفل.

وبحســـب الصحيفة؛ فإن الحارس لم يبلغ وحدة مصلحة الســـجون بهذه الحادثة التي 
وقعت قبل أســـبوعين، وما يزال األســـير عربيد يتلقى العالج في أحد مشـــافي القدس 
المحتلة منذ ثالثة أســـابيع، وذلـــك بعد نقله للعالج بحالة حرجـــة خالل تحقيق قوات 

االحتالل معه.
في حين زعمت مصلحة السجون بعد ذلك أن رش غاز الفلفل كان عن "طريق الخطأ".

غزة/ االستقالل: 
قال النائب عن حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، 
مشـــير المصري: "إن التطبيع خنجر مســـموم في 
خاصرة القصية الفلسطينية، ومن يمارسه شريك 

مع االحتالل في تدنيس أرضنا ومقدساتنا".
وأضـــاف، خالل مشـــاركته، في جمعـــة "أقصانا.. 
أســـرانا.. قادمـــون"، على حدود غزة، أن "المســـجد 
األقصـــى شـــكل صاعـــق تفجيـــر لـــكل الثورات 
واالنتفاضات، بدءًا من ثورة البراق، حتى مســـيرات 
العودة، وهو قبلة المسلمين األولى التي يدنسها 

أعداء الله".

واعتبر "المصري" تنافس قادة االحتالل في اقتحام 
األقصـــى، لفرض معادالت جديدة، عبر ما يســـمى 
بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد، بأنه لن يتم.
واتهـــم األنظمة العربية، التـــي تطبع مع االحتالل 

بتشجيعه على مواصلة اقتحام المسجد األقصى.
ووجه المصري رســــالة إلى األســــرى في سجون 
االحتــــالل، قــــال فيهــــا: "إن قضيتكــــم هــــي 
القضية المركزية لشــــعبنا وستبقى كذلك على 
رأس الثوابــــت، وهــــي أهم األولويات، وشــــعبنا 
ومقاومتكــــم الباســــلة التي حررت األســــرى في 
وفاء األحرار األولى، سترغم كل قادة االحتالل أن 

يخضعوا لصفقة مشرفة".
وتوافد الفلســـطينيون، عصر أمـــس الجمعة، إلى 
الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في األسبوع 
الـ 80، لفعاليات مســـيرات العودة وكسر الحصار 

السلمية، تحت شعار  "أقصانا.. أسرانا.. قادمون".
ويشارك الفلســـطينيون منذ الـ30 من آذار 2018، 
في مســـيرات سلمية، قرب الســـياج الفاصل بين 
قطـــاع غزة واألراضـــي الفلســـطينية المحتلة عام 
1948، للمطالبـــة بعـــودة الالجئين إلـــى مدنهم 
وقراهـــم، التـــي ُهجـــروا منها في 1948 وكســـر 

الحصار عن غزة.

غزة/ االستقالل: 
أصـــدرت وزارة الصحة الفلســـطينية، مســـاء أمس الجمعة، توضيحًا بشـــأن 

المرضى الفلسطينيين الذي ال يتوفر عالجهم بالمستشفيات الحكومية.
وأكدت الوزارة في تصريح لها، أنها تعمل على تحويل المرضى الذين ال يتوفر 

عالجهم في المشافي الحكومية إلى المشافي غير الحكومية كالمعتاد.
وقالـــت الوزارة: "في حال عدم توفر العـــالج، على ذوي المريض التوجه لدائرة العالج بالخارج 
لتحويل المريض إلى مستشـــفى آخر". وأشـــارت الوزارة، إلى أنها تتابع باهتمام بالغ، كافة 

الحاالت المرضية المحولة لتلقي العالج، وخاصة مرضى الحاالت الطارئة و مرضى السرطان.

حماس: المطبعون شركاء لالحتالل في تدنيس المقدسات

غزة/ االستقالل: 
اعتقلت ســـلطات االحتالل االســـرائيلي، مســـاء الخميس، التاجر جهاد محمد 

نبهان أثناء عودته إلى غزة عبر معبر بيت حانون.
وقال المختص في شـــؤون األســـرى عبـــد الناصر فروانة في تغريـــدٍة له على 

فيسبوك إن االرتباط الفلسطيني أكد اعتقال التاجر خالل عودته لغزة.
وأكد فروانة ان ســـلطات االحتالل اعتقلت منـــذ بداية عام 2019 أكثر من 100 
مواطن من غزة، بينهم 8 مواطنين تم اعتقالهم أثناء مرورهم معبر بيت حانون، 

بينهم 6 تجار، ومرافق مريض، وحالة مرور بهدف السفر.

االحتالل يعتقل تاجرًا 
فور عودته لغزة

رام الله/ االستقالل : 
هاجم مســـتوطنون بحماية من قوات االحتالل 
اإلسرائيلي  مساء امس الجمعة، مواطنين أثناء 
قطفهم ثمار الزيتون في قرية أم صفا شـــمال 

غرب مدينة رام الله.
وقـــال رئيس مجلس محلي أم صفا مروان صباح 
في اتصـــال مع »وفـــا«، إن ثالثة مســـتوطنين 
مسلحين هاجموا المواطنين وحاولوا طردهم من 

أراضيهم، تحت حماية جنود االحتالل.
وأضاف أن هـــؤالء المســـتوطنين اقاموا مزرعة 
للعجـــول على أراضـــي قرية جيبيـــا المحاذية، 

وأنهم يتركونها تعبث بأراضي المواطنين.
ودعا صباح المؤسســـات الدولية للتدخل لوقف 
انتهاكات المســـتوطنين واالحتالل بحق أهالي 
القرية التي تشـــهد إغالق مداخلهـــا من فترة 

ألخر.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشـــفت القناة »13 العبرية«، النقاب أن النيابة اإلســـرائيلية، 
تتجه لتوجيه الئحة اتهـــام لرئيس الوزراء »بنيامين نتنياهو«، 
تشـــمل تهم الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة، في ثالث قضايا 

جنائية.
وأوضحت القناة العبرية، أن جلســـة االستماع التي عقدت مطلع 
تشرين األول/ أكتوبر الجاري، وقدم فيها محامو نتنياهو ردهم 
علـــى الئحة االتهام األولية التي قدمـــت ضده، لم تغير موقف 

النيابة العامة ونيابة الضرائب واالقتصاد.
وأضافت، يرجح أن يتم اتهام نتنياهو، بشـــكل رســـمي بتلقي 
رشـــوة في القضية المعروفـــة إعالميًا باســـم »الملف 4000«، 
واالحتيـــال وخيانـــة األمانة فـــي القضيتين »الملـــف 1000« 

و«الملف 2000«.
ومن المقرر أن يشرع المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية 
أفيخـــاي مندلبليت، بالمشـــاورات مع طاقم مكتبـــه بدءًا من غد 

األحد، التخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا»نتنياهو« أمام تهمة وشيكة بالرشوة

رام الله/ االستقالل: 
قـــال رئيس الـــوزراء محمد اشـــتية »إننـــا ماضون في 
االنفـــكاك التدريجي مـــن العالقـــة الكولونيالية التي 

فرضها االحتالل اإلسرائيلي«.
وأضاف اشـــتية خالل كلمة ألقاها، امـــس الجمعة، في 
المؤتمر الشـــعبي والوطني والدولي للمقاومة الشعبية 
في مخيـــم الفارعة جنـــوب طوبـــاس، أن الجهود التي 
تبـــذل في مجـــال المقاومة الشـــعبية تدلـــل أن أمامنا 
خريطة واحدة مستندة الستراتيجيتين، وهما أن يبقى 

االحتالل غير مرتاح، وأن يدفع ثمنا الحتالله.
وأوضح أنه في ظل انســـداد األفق السياسي في الوقت 

الراهـــن ال يمكن االستســـالم لألمر الواقـــع الذي فرضه 
االحتـــالل، ويجـــب كســـر هذا األمـــر الواقـــع من خالل 

االنفكاك من االحتالل.
وأشـــار اشـــتية إلى أن هذا االنفكاك له عدة مستندات 
أهمها: تعزيـــز المنتج الوطني، واالنفتـــاح على العالم 
بحيث يتم االســـتغناء عن المنتجات اإلسرائيلية ورفع 
الواردات من العالـــم، حيث ارتفعت الواردات من العالم 

بنسبة %16 خالل سبعة شهور.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية أوقفت التحويالت 
اإلســـرائيلية في ســـبيل  للمستشـــفيات  الطبية 
تحقيق االنفكاك، مشـــيرًا إلـــى أن هذه التحويالت 

كلفت الخزينة الفلســـطينية 531 مليون شـــيقل 
خالل العام 2018.

وشدد على ضرورة وجود تعبئة شعبية تزامنًا مع حمالت 
المقاطعـــة لتعزيـــز المنتج الوطني، من خـــالل التوجه 

للمدارس وتوعية الطالب.
وأوضح اشـــتية أن الرئيـــس يبذل كل جهـــد من أجل 
المصالحـــة، وقدم مبادرة للذهـــاب لالنتخابات، مضيفا: 
»نحـــن نعمل بكل جدية إلجـــراء االنتخابات في القريب 

العاجل«.
وقـــال إن »الحكومـــة والشـــعب والفصائـــل والمنظمة 

والرئاسة فريق واحد لهدف واحد هو إنهاء االحتالل«.

اشتية: ماضون في االنفكاك التدريجي عن االحتالل

غزة/ االستقالل: 
عقد مساء أمس الجمعة، لقاء بين قيادة حركة المقاومة اإلسالمية »حماس«، والسفير 
القطـــري محمد العمادي الذي وصل إلـــى قطاع غزة فجر أمس عبـــر حاجز »إيرز« بيت 
حانون. وحضر االجتماع عن حركة حماس رئيس مكتبها السياســـي إسماعيل هنية، 
وقائد الحركة في غزة يحيى الســـنوار، ونائبه خليل الحية، وعضو المكتب السياســـي 

للحركة روحي مشتهى.
ويذكر أن الســـفير العمادي ونائبه خالد الحردان وصال إلى غزة، فجر أمس الجمعة عبر 

حاجز بيت حانون »ايرز«،  لمتابعة سير المشاريع القطرية في القطاع.

هنية يجتمع مع السفير 
العمادي في غزة

الداخل المحتل/ االستقالل: 
قال رئيس القائمة العربية المشـــتركة أيمن عودة، إن عهد »نتنياهو« يمكن 

أن ينتهي مع إقامة حكومة أقليات تعتمد على كتلة مانعة.
ونقلـــت قناة »كان العبرية« عن عودة تأكيده، أن هـــذا الخيار ُطرح في الحلبة 

الحزبية وبموجبه يشكل »كاحول الفان« حكومة بدعم األحزاب العربية.
وكان رئيس »كاحول الفان« المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة قد تحدث مع 

جميع رؤساء القائمة المشتركة باستثناء رئيس التجمع.

الصحة تصدر تنويهًا للمرضى الذين 
ال يتوفر عالجهم في مستشفياتها

القائمة المشتركة: سينتهي عهد 
»نتنياهو« إذا أقمنا حكومة أقلية

سجان إسرائيلي يرش غرفة األسير 
العربيد بغاز الفلفل أثناء وجوده بالمشفى

نابلس/ االستقالل: 
توفي صباح أمس الجمعة مواطـــن متأثرًا بإصابته بالرصاص خالل حملة إلزالة 
التعديات في منطقة رفيديا غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية أن الشـــاب فراس عصام الشـــايب، أصيب بجراح خطرة 

ونقل لمستشفى نابلس التخصصي، وما لبث أن فارق الحياة.
وأعلن مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على مطلق النار والبندقية والمركبة التي 
كان يســـتقلها. وكانت طواقم بلدية نابلس بإسناد من قوات األمن، قد شرعت 
صبـــاح الجمعة بإزالة عدد من التعديات بالمحالت التجارية في رفيديا، بعد أن 
أخطرت أصحابها بضرورة إزالتها بأنفســـهم. وحـــاول بعض أصحاب المحالت 

عرقلة عمل طواقم البلدية ووقعت مشادات بينهم وبين عمال البلدية.

مقتل شاب بالرصاص خالل 
إزالة تعديات بنابلس

77 اإ�شابة ..
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املواطن بالل حمدان )65 عامًا ( �شاحب ك�شك الكتب الوحيد يف مدينة جنني        ) وفا (

برازيليا/ االستقالل: 
توفي الطفل ميغيل ألفيس، البالغ مـــن العمر عامين، في البرازيل عانى 
ا من أموال  من مرض ضمور العضالت الشـــوكي، بعد أن ســـرق والده جزًء

التبرعات لعالج ابنه وصرفها على الترفيه.
بـــدأ والدا الطفل ميغيل بجمع األموال لعـــالج ابنهما منذ عام 2018، بعد 
أن تم تشـــخيص مرضه في عمر سبعة أشهر، وتقدر كل جرعة من الدواء 
الالزم بـ90.5 ألف دوالر، بحسب ما نقلته صحيفة »بورتال آر7«، بحسب ما 

نشرت سبوتنيك.
وجمعت األســـرة 248 ألـــف دوالر ووضعوا األموال على أربعة حســـابات، 
وبذلك كان كل من الوالدين يسيطر على نصفها، ومن ثم قام األب بإخبار 

األسرة أنه ذاهب في رحلة عمل.
ومنـــذ ذلك الحين لم تره األســـرة إال بضع مرات، ثـــم الحظت األم أنه يتم 
سحب كمية كبيرة من أموال التبرعات وشكت المرأة إلى الشرطة في يوليو 

الماضي.
ألقـــي القبض على والد الصبي البالغ من العمـــر 37 عاًما، ماتيوس إنريك 
ليـــروي ألفيس، في فندق فخـــم، وقد تبين أنه عاش فـــي الفندق لمدة 
شهرين وأنفق 150 ألف دوالر، وأثناء االعتقال، أخبر ماتيوس الشرطة أنه 

كان ضحية االبتزاز.
ولنقـــص األموال كان على الصبي االنتظار حتى أغســـطس، لتلقي جرعة 
جديدة من الدواء على حســـاب الدولة، ولألســـف توفـــي ميغيل في 17 

أكتوبر في منزله.

سرق تبرعات عالج
 ابنه .. ثم تركه يموت

كانبرا/ االستقالل: 
فاز محظوظ أســـترالي بجائزتين في اليانصيب بأكثر من 

1.3 مليون دوالر مستخدمًا نفس االرقام.
وفـــاز الرجـــل الذي لم تكشـــف هويتـــه بجائزتين 
من جوائـــز الدرجة األولـــى في قرعة ليلـــة اإلثنين، 
بعد مشـــاركته بالخطـــأ بنفس االرقـــام في لعبتين 

مختلفتين.
وكانـــت قيمـــة الجائـــزة الواحـــدة ذات الدرجـــة الواحدة 

666،666.67 دوالر، ليفـــوز المحظـــوظ بجائـــزة قدرهـــا 
1،333،333.34 دوالر، حســـب صحيفـــة ذا نيـــو ديلـــي 

األسترالية.
وقال الفائز: »لم أتعمـــد الحصول على صفين من األرقام، 

كانت مصادفة سعيدة للغاية«.
وعبر الفائز عن ســـعادته الكبيرة بالفوز، مؤكدًا أن أسرته 
كانـــت بأمس الحاجة إلى هذا المال، مؤكدًا أنه ســـينفقه 

بحكمة على أشياء مفيدة لكامل األسرة.

الرياض/ االستقالل: 
قالت مصادر إن المحكمة العمالية بجدة بالمملكة العربية 
السعودية أصدرت حكمًا يقضي بإلزام شركة طيران بدفع 
مبلغ 700 ألف ريال لمضيفة جوية مغربية، كمســـتحقات 
وظيفيـــة لها متمثلة فـــي أجور ورواتب متأخـــرة ومكافأة 
نهاية الخدمـــة وتعويض عـــن أرصدة إجازات ســـنوية. 
وأوضحت المصادر وفقًا لـ »عكاظ«، أن القصة بدأت بإقامة 
المضيفة دعوى ضد الشركة أرفقت بها عقد عملها، طالبت 

فيها بمستحقاتها الوظيفية وقبلت الدعوى لعدم انتهاء 
العالقة العمالية، وأبلغت المحكمة شـــركة الطيران بموعد 

انعقاد الجلسة لكنها لم تحضر.
وأضافت أن المحكمة اعتبرت تغيب الجهة المدعى عليها (شركة 
الطيران) تضييعًا لحق العاملة وإضرارًا بها، وحضر في وقت الحق 
ممثل عن الشـــركة وقدم عقد عمـــل المضيفة وطلب مهلة للرد 
لكنه تغيب عن باقي الجلســـات، لتصدر المحكمة حكمها ضد 

الشركة مكتفية باألدلة التي قدمتها صاحبة الدعوى.

 إلزام شركة طيران بدفع
 700 ألف ريال لمضيفة

يفوز بجائزتين بـ 1.3 مليون 
دوالر باألرقــام نفسهــا

مدريد/ االستقالل: 
أنهت عائلة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو، 
الذي حكم إســــبانيا بقبضة حديدية، مراسم 
نقل رفاته من الضريح الضخم الذي رقد فيه 
منذ العام 1975، ودفنته بمقبرة للعائلة قرب 

مدريد بناء على أمر قضائي.
ووصل النعش بمروحية إلى مقبرة مينغوروبيو 
في شمال مدريد، حيث دفن إلى جانب زوجته 
في المكان األكثــــر تواضعا الذي يضم أيضا 
رفــــات الديكتاتــــور الدومينيكانــــي رافايل 

تروخيو الذي اغتيل في 1961.

وكان النعش الــــذي يضم جثمــــان الجنرال 
فرانكو المحنــــط أخرج صبــــاح الخميس من 
الكنيســــة المحفورة في الصخر لمقبرة »فالي 
دي لوس كايدوس« (وادي الذين ســــقطوا)، 

حسب لقطات بثها التلفزيون الوطني.
وقــــد حمله ثمانيــــة من افراد عائلــــة فرانكو 
بينهم حفيد ابنته لوي دو بوربون الذي تربطه 
صلة عائليــــة بعيدة بملك أســــبانيا فيليبي 
الســــادس ويعتبره مؤيدو الملكية المطالب 

بعرش فرنسا.
وهتف أحفــــاد الرجل الذي انتصر في الحرب 

»تحيــــا   (1939-1936) الدمويــــة  األهليــــة 
اســــبانيا« وهم يضعون النعش في السيارة 
قبــــل نقله بمروحية إلى مقبرة ميغوروبيو في 
شمال مدريد حيث ترقد زوجة الجنرال فرانكو.
وتجمع نحو مئتي شــــخص من الذين يحنون 
إلى عهد فرانكو على الرغم من منع السلطات 
أي تظاهــــرة. وقــــال المتقاعــــد ميغيل ماريا 
مارتينيز لوكالــــة فرانس بــــرس »فرانكو لن 
يموت ابــــدا«. وأكــــد خوســــيه مارتينيز من 
جهته أن الجنرال »أنقذ الكنيسة وحمانا من 

الشيوعية«.

وجعل االشــــتراكي بيدرو سانشــــيز من نقل 
الجثمان المحنط »للطاغية« أولوية منذ وصوله 
إلى السلطة في حزيران/يونيو 2018 حتى ال 
يبقى هذا الضريح الذي ال مثيل له في الدول 
األخرى فــــي أوروبا الغربية مكانــــا »لتمجيد« 

أنصار فرانكو.
وقــــال سانشــــيز فــــي خطــــاب الخميس إن 
نقل رفــــات فرانكــــو ينهي »إهانــــة« و«خلال 
أن  وأضــــاف  أوروبيــــة«.  لديموقراطيــــة 
»ديموقراطيتنا تكتســــب مكانــــة في نظرنا 
وفي نظر العالم أجمع أيضا«. واكد أن »اسبانيا 

الحالية هي ثمــــرة الصفح لكنها ال يمكن أن 
تكون ثمرة النسيان«. وفي مقبرة مينغوروبيو 
سيقام قداس برئاسة نجل أنطونيو تيخيرو 
الذي قام فــــي 1981 بمحاولــــة انقالبية في 

البرلمان االسباني.
وكانت السلطات وعدت بالقيام بهذه العملية 
في تموز/يوليو 2018 لكنها أرجئت ألكثر من 
عام بســــبب طعون عديدة قدمها إلى القضاء 
أحفــــاد الديكتاتور الذي قاد تمردًا عســــكريًا 
على الحكومة الجمهورية المنتخبة وقاد حملة 

قمع عنيفة بعد انتصاره.

نبــش ضريــح ديكتاتــور أسبانــي ونقلــه إلــى مقبــرة عاديــة

هونغ كونغ./ االستقالل: 
حّول شـــاب يبلغ من العمر 24 عاما، بين ليلة وضحاها إلى 

أحد أصحاب المليارات في هونغ كونغ.
وحصل إيريك تســــي، الــــذي تخرج من معهــــد وارتون 
المرموق في جامعة بنســــلفانيا، علــــى هدية من والديه 
بقيمة 3.88 مليار دوالر، هي عبارة عن أســــهم في شركة 
عائلته، حســــب ما نقلــــت قناة الحرة عــــن موقع »بزنس 

إنسايدر«.
ويعمل والدا تسي كمديرين تنفيذيين في شركة »سينو 

بيوفارماسيتيكال«، وقدموا يوم الثالثاء البنهما 20% من 
أسهم الشركة كهدية تقديرية، وفقا لما جاء في بيان من 

الشركة.
وبعـــد الهدية، أصبح تســـي أحدث الوافديـــن إلى نادي 
أصحاب المليارات في آسيا، رغم أنه لن يذكر في الترتيب 

باسمه بشكل فردي بل باسم عائلة تسي بينغ.
وعرف عن تســـي حياته الباذخة ونشره صورا وفيديوهات 
على إنستغرام تظهره مع نجمات وعارضات أزياء مثل بيال 

حديد وليلي ألدريدج.

االستقالل/ وكاالت: 
حـــاز آالف المعجبيـــن عبـــر اإلنترنت، وُأطلـــق عليه لقب 
»الحصـــان األكثـــر ميلودرامّيًة في العالـــم«، إنه الحصان 
»جينغانغ« الشـــقي صاحب الفكرة العبقرية التي تحول 
دون الســـماح ألحد بامتطائه، إذ يســـقط أرضًا ويمثل دور 
المّيت بانتظـــار أن يبتعد الراكب عنـــه ويعدل عن فكرة 

ركوبه.
وال يزال من غير الواضح ما إذا كان »جينغانغ« قد خضع 
للتدريبات من أجل القيام بحركته الشقية تلك لتسلية 

حشود السياح، أم أنه طّور المهارة بنفسه، إال أن األكيد 
أنـــه يتقن اللعبة جيدًا، فما إن يقتـــرب أحد منه حتى 
يثني قائمتيه ويسقط أرضًا، حتى إنه يعمد إلى إغالق 
عينيه أحيانًا، وال يترك دلياًل على أنه حّي سوى الزفرات 
التي يخرجها من خياشيمه، لتأكيد أنه يمازح الحضور 

فقط. 
ولم يستطع الجزر اللذيذ جعله يتراجع عن حركاته كما بين 
أحـــد مقاطع الفيديو حيث حاول مدّربه إغراءه عدة مرات إال 

أنه لم يمتثل له.

شاب يحصل على هدية بقيمة 4 مليارات دوالرحصان يدعي الموت لدى محاولة امتطائه


