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القدس المحتلة /االستقالل 
تتجه النيابة العامة اإلس���رائيلية إلى اته���ام رئيس حكومة 
االحت���الل اإلس���رائيلي، المنتهية واليت���ه، بنيامين نتنياهو، 
بتلقي رش���اوي وخيان���ة األمانة واالحتيال، وذل���ك في أعقاب 
انتهاء جلس���ات االس���تماع لطعونه في ملفات الفس���اد التي 
يش���تبه بتورطه فيها. وذكرت القناة 13 العبرية، أن التوصية 
الت���ي تبلورت ل���دى مكتب المدع���ي العام اإلس���رائيلي، بعد 
االس���تماع للطعون التي قدمها محامو نتنياهو خالل جلسات 
االس���تماع التي عقدت مؤخًرا، تطالب بتقدي���م  الئحة اتهام 

ضده بتلقي رشى وخيانة األمانة واالحتيال.
وأوضح���ت القناة أن النيابة س���توصي المستش���ار القضائي 
للحكومة الصهيونية، أفيحاي مندلبليت، بتقديم الئحة اتهام 
بتلقي رش���ى في إط���ار التحقيق ب�«المل���ف 4000«، المتعلق 
باالش���تباه بمنح نتنياهو امتيازات لش���ركة »بيزك« ومالكها، 

مقابل حصوله على تغطية إيجابية في موقع »والال« اإلخباري.
وكثيرا ما وّجه نتنياهو االتهام الى وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، 
خالل األش���هر الماضية باالنحياز ضده. وينفي نتنياهو تهم 

الفساد الموجهة إليه.

الئحة اتهام ضد نتنياهو تتهمه بتلقي رشى

رام الله/ القدس المحتلة / االستقالل: 
هدمت جرافات االحتالل االس���رائيلي أمس، منزل عائلة أبو حميد بمخيم 
األمعري وس���ط مدين���ة رام الله بالضف���ة المحتلة. واقتحم���ت جرافتان 
عسكريتان المخيم تدعمها عش���رات الدوريات وناقالت الجنود وشرعت 

بمحاصرة المنزل واعتالء أس���طح المنازل المجاورة، بعد قيام 
الجنود بتطويق المكان، حيث باشرت الجرافات بهدم المنزل. 

جرافات الحتالل تهدم منزل عائلة اأبو حميد برام الله وم�صتوطنون يقتحمون الأق�صى

األسير القائد قعدان.. صمود يصنع النصـر 
غزة / محمد أبو هويدي:

االس����رى  بح����ق  التعس����فية  االحت����الل  سياس����ة 
الفلس����طينيين المضربين عن الطعام تتواصل بكل 

عنجهية وصالف����ة, حيث تواصل مصلحة الس����جون 
الصهيوني����ة إجرامه����ا وتعس����فها بح����ق األس����رى 
المضربين عن الطعام وعلى رأس����هم األسير القيادي 

في حركة الجهاد اإلسالمي طارق قعدان المضرب عن 
الطعام لليوم ال� 87 على التوالي, والذي 
جددت له محكمة االحتالل الصهيوني 

الجهاد تطلق أوسع حملة دعم
 وإسناد مع األسير المضرب قعدان

غزة/ االستقالل: 
أعلنت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين عن إطالق أوسع 
حملة إسناد مع األسير القائد طارق قعدان، المضرب عن الطعام 

إدانات واسعة بهدم االحتالل منزل 
عائلة »أبو حميد« بمخيم األمعري بـــرام 

رام الله – غزة/ قاسم األغا:
نّددت فصائل ومؤسسات فلسطينية بجريمة االحتالل »اإلسرائيلي« هدم منزل 

عائلة »أبو حميد« في مخّيم »األمعري« وسط مدينة رام الله بالضفة 
الغربية المحتلة، للمرة الخامس���ة على التوالي. ووصفت الفصائل 

رقم قياسي.. »إسرائيل« تهدم 
140 منزال بالقدس هذا العام 

5 أسرى يواصلون 
إضرابهم عن الطعام 

غزة/ االستقالل: 
أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن خمسة أسرى فلسطينيين 
في سجون االحتالل اإلسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت مجموعة حقوقية، أمس الخميس، إن السلطات 
 

ً
»اإلس���رائيلية« هدم���ت م���ا ال يقل ع���ن 140 منزل

محكمة إسرائيلية تبّرئ أحد قتلة عائلة دوابشة

رام الله/ االستقالل: 
أكد رئيس دائرة ش���ؤون الالجئين أحمد أبو هولي أن هنالك مؤش���رات إيجابية إلنهاء 

العجز المالي لوكالة تشغيل وغوث الالجئين (أونرو).  وأوضح أبو هولي 
كوخافي: نستعد ألي مواجهة على مختلف الجبهاتفي تصريح، أمس الخميس، أن الشهرين المقبلين حاسمان في تاريخ 

أبو هولي: مؤشرات إيجابية 
القدس المحتلة/ االستقالل: إلنهاء العجز المالي ألونروا

بّرأت محكمة االحتالل المركزية في اللد، أمس الخميس، 
مس����توطًنا متهًما بإحراق عائلة دوابش����ة قبل نحو أربع 

س����نوات في نابلس ش����مال الضفة الغربي����ة المحتلة. 
وأدان����ت المحكمة المس����توطن »القاصر« 
بالعضوي����ة ف����ي تنظيم إرهاب����ي والتآمر 

مؤسسة ماليزية تجمع أدلة
 لمحاكمة »إسرائيل« على جرائمها

المحررون المقطوعة رواتبهم 
يواصلون اعتصامهم وسط رام الله

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األس����رى المحررون المقطوعة رواتبه����م اعتصامهم المفتوح لليوم 

الراب����ع توالًي����ا في خيمة اعتصامهم وس����ط مدين����ة رام الله، 
مطالبين بإعادة رواتبهم التي قطعتها السلطة الفلسطينية. 

كو�شرن يلتقي 
غانت�س للمرة 

الأوىل الإثنني 
املقبل يف القد�س
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مواطنون يقفون على اأنقا�س منزل عائلة اأبو حميد الذي هدمه االحتالل برام اهلل اأم�س      ) وفا (
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالـــت مجموعـــة حقوقيـــة، أمـــس 
الخميس، إن السلطات "اإلسرائيلية" 
هدمت مـــا ال يقـــل عـــن 140 منزاًل 
فلسطينيًا في القدس الشرقية هذا 
العام، وهو أعلى رقم ســـنوي منذ أن 
بدأت فـــي االحتفاظ بســـجالت في 

العام 2004.
يأتي هدم المنـــازل التي بنيت دون 
زيـــادة كبيـــرة في  تصاريح وســـط 
اليهودي في  النشاط االســـتيطاني 
القدس الشـــرقية والضفـــة الغربية 
المحتلـــة منذ تولـــي الرئيس دونالد 

ترامب السلطة.
الحقوقية  "بتســـيلم"  جماعة  وقالت 
إن 238 فلســـطينيًا  "اإلســـرائيلية" 
فقدوا منازلهم هذا العام، بمن فيهم 
127 قاصرًا. وهذا ثاني أعلى عدد من 
عمليات الهدم بعد تلك المسجلة في 

العام 2016، حين هدم 92 منزاًل.
ولم يرد المســـؤولون "اإلسرائيليون" 

على طلبات التعليق.
الشرقية  القدس  "إسرائيل"  واحتلت 
والضفـــة الغربيـــة وقطاع غـــزة في 
حرب عـــام 1967، وهي أرض يريدها 
الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية. 
الشرقية  القدس  "إســـرائيل"  ضمت 
في ذلك العام في خطوة غير معترف 
بها دوليًا وتعتبـــر المدينة بأكملها 

عاصمتها.
وكان ترامـــب قـــد اعتـــرف بالقدس 
عاصمة "إلسرائيل" في العام 2017، 

مخالفـــًا اإلجمـــاع الدولي المســـتمر 
منـــذ فتـــرة طويلـــة، ما أثـــار غضب 
الذيـــن قطعوا كل  الفلســـطينيين 
االتصاالت مع البيت األبيض رًدا على 

ذلك.
وبعد فترة وجيزة من االســـتيالء على 
القدس الشرقية، وّسعت "إسرائيل" 
الحـــدود البلديـــة لتضم مســـاحات 
شاســـعة من األراضي الشاغرة التي 
بنـــت عليها فيما بعد مســـتوطنات 
نفســـه،  الوقـــت  وفـــي  يهوديـــة. 

قّلصت بشـــكل كبير توّســـع األحياء 
الفلســـطينية، ما أجبر الكثيرين في 
المناطق المزدحمة بشكل متزايد على 

البناء بشكل غير قانوني.
وفي الشهر الماضي، حصلت جماعة 
تدعى  أخرى،  "إســـرائيلية"  حقوقية 
"الســـالم اآلن"، على أرقام رسمية عن 
تصاريح البناء في القدس الشـــرقية 
التـــي تعود إلى العـــام 1991 والتي 
قدمـــت دليـــاًل قويـــًا علـــى التمييز 
المنهجي ضد السكان الفلسطينيين. 

ففي حين يشـــكل الفلســـطينيون 
أكثـــر من 60 ٪ من ســـكان القدس 
الشـــرقية، فقد حصلـــوا على 30 ٪ 

فقط من التصاريح.
"الســـالم اآلن"  نتيجة لذلـــك، تقدر 
البالغ  أن نصف الوحدات الســـكنية 
عددها 40.000 وحدة ســـكنية التي 
بنيت في األحياء الفلســـطينية منذ 
العام 1967 تفتقر إلى التصاريح، ما 

يعرضها لخطر الهدم المستمر.
في كثير من الحاالت، يختار أصحاب 

بأنفســـهم  منازلهم  هـــدم  المنازل 
لتجنب ارتفاع الرسوم التي تفرضها 
الســـلطات "اإلســـرائيلية". فمن بين 
140 وحدة تم هدمها هذا العام، تم 
تفكيـــك 31 وحدة من قبل أصحابها، 

حسبما ذكرت "بتسيلم".
وقالـــت إن المبانـــي التجاريـــة يتم 
هدمهـــا أيًضـــا بأعلى معـــدل على 
اإلطالق، حيث تـــم تفكيك 76 مبنى 
حتى اآلن هذا العام، مقارنة بـ 70 في 

العام 2018.
أرقـــام منظمة "بتســـيلم"  ال تغطـــي 
ســـوى المنازل التي تمَّ هدمها بسبب 
بنائها بشـــكل غير قانوني، وال تشمل 
المنـــازل التي ُدمرت ألســـباب عقابية 
عقـــب الهجمات التـــي قتلت وجرحت 
"اإلســـرائيليين". وتقول "إسرائيل" إن 
هدم منازل عائلة النشـــطاء المزعومين 
يثبط العنف، بينما يرى الفلسطينيون 
ذلك شكاًل من أشكال العقاب الجماعي.

وقال الجيـــش "اإلســـرائيلي"، امس 
الخميس، إنـــه هدم مبنى ُبني جزئيًا 
في مخيم لالجئين في مدينة رام الله 
بالضفة الغربية خالل الليل. وقال إن 
المبنى كان يجري بنـــاؤه مكان منزل 
الفلسطينيين  النشـــطاء  أحد  عائلة 
قتل ضابًطا "إسرائيلًيا" خالل عملية 

في أيار / مايو 2018. 
وأضـــاف أن المبنى ُهـــدم في كانون 
األول / ديســـمبر من ذلك العام، وأن 
القوات عادت بعد أن الحظت أن البناء 

الجديد قيد التنفيذ.

رقم قياسي.. »إسرائيل« تهدم 140 منزال بالقدس هذا العام 

غزة/ االستقالل: 
أفاد مركز أســـرى فلســـطين للدراسات بأن خمسة 
أسرى فلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
يواصلون إضرابهـــم المفتوح عن الطعـــام، رفًضا 
العتقالهم اإلداري، مبيًنا أن أوضاعهم الصحية في 

خطر شديد.
وأوضح المركز أن األســـرى هم إسماعيل أحمد علي 
(30 عاًما) من قرية أبو ديس شرق القدس المحتلة، 
مضرب عن الطعام منذ (93) يوًما، القيادي الشـــيخ 

طارق حسين قعدان (46 عاًما) من بلدة عرابة جنوب 
جنين، مضرب منـــذ (86) يوًمـــا، ومصعب توفيق 
الهندي (29 عاًما) من قرية تل قضاء نابلس، مضرب 
منذ (31) يوًما. باإلضافة إلى األسير أحمد عمر زهران 
(42 عاًما) مضرب منذ (27) يوًما، واألسيرة األردنية 
هبـــة أحمد اللبـــدي (24 عاًما) مـــن األردن، تواصل 

إضرابها لليوم (31) على التوالي.
وُنقل الشـــيخ األسير طارق قعدان ، إلى مستشفى 

»كابلن« بحالة صعبة جدا.

وأكدت منى قعدان في تغريدة على حسابها بموقع 
فيسبوك أن شـــقيقها جرى نقله لمشفى السجن 
في حالة صعبة جدا، خاصة انه مضرب عن الطعام 
منذ (86) يوما. وكان األسير أحمد غنام (42 عاًما) من 
بلدة دورا جنوب مدينة الخليل، علق األربعاء إضرابه 
المفتوح عن الطعام، والذي استمر مدة »102 يومًا« 
على التوالي رفًضا العتقالـــه اإلداري، وذلك بعد أن 
أصدرت المحكمة العليا اإلســـرائيلية قراًرا يقضي 

بتحديد سقف اعتقاله اإلداري »جوهري«.

سلفيت/ االستقالل: 
اعتدى مســـتوطنون، امس الخميس، علـــى أراٍض زراعية في بلدتي كفـــر الديك وبروقين غرب 

سلفيت تعود لعائلة الشنار، بحجة أنها أمالك دولة.
 االرض التي تقدر مســـاحتها أكثر من 50 

ّ
وقـــال مالك االرض صالح الشـــنار، إن

دونمـــا، تقع في منطقة ظهر صبح في الجهة الشـــمالية مـــن بلدة كفر الديك، 
مزروعة معظمها بأشـــجار الزيتون، ومنها 18 دونما غير مزروعة، وهي المنطقة 
المستهدفة من قبل المستوطنين منذ فترة، حيث يحاولون االعتداء عليها من 

أجل االستيالء عليها.
وأضاف الشـــنار »تفاجأنا قبل فترة واثناء زيارتنا لألرض، بقيام المســـتوطنين من مســـتوطنة 
»بروخين«، بوضع ســـياج حول األرض وبوابة حديدية، وزراعتها بأشجار العنب، ومد خطوط مياه 
فيها، بحجـــة انها مصنفة »ب ج«، وأنها أمالك دولة، وجميعها حجج واهية من اجل الســـيطرة 

عليها«.
وتابـــع »نملك أوراق تثبت عكس ادعاءاتهـــم أان األرض هي ملك لنا، ونحن لم نتركها بيوم من 

االيام«.
وأردف »عـــالوة على ذلك لدينا قرار من المحكمة االســـرائيلية والتـــي أقرت بمدى صدق االوراق 
وان االرض هـــي ملـــك لنا وال يحق لالحتالل مصادرتها واالســـتيالء عليها، ومـــع كل هذا يأتي 
المســـتوطنون للسيطرة عليها كل فترة من خالل طردنا ومنعنا من العمل فيها، ونتصدى لهم، 
ولكن هذه المرة كما ترون قاموا بتســـييجها ووضع بوابة حديدية وزراعتها، بأشجار العنب ومد 

خطوط مياه«.
وقال الشـــنار »ســـنتوجه الى جميع المؤسســـات المســـؤولة والقانونية من أجـــل وقف اعمال 
المســـتوطنين بحق ارضنا، ونناشد المســـؤولين الوقوف معنا وتقديم المساعدة لطردهم قبل 

فوات األوان.

مستوطنون يحاولون االستيالء 
على أراٍض غرب سلفيت

5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام 
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وعد مركز أسرى فلسطين للدراسات قرار محكحة االحتالل 
بتخفيض مدة االعتقال اإلداري لألســـير قعدان من ســـتة 
أشهر إلى أربعة التفافا على مطلب األسير بتحديد سقف 

العتقاله إداريا.
وأوضح الحركـــز أن محكحة عوفر العســـكرية التي عقدت 
أمس جلسة للنظر في االلتحاس الحقدم ضد قرار االعتقال 
االداري لألســـير قعدان قررت تخفيض مدة اإلداري له من 
6 شـــهور إلى 4 شـــهور، وتثبيت االعتقـــال اإلداري بحقه 
وذلك رغـــم ظروفه الصحية الصعبـــة والخطورة الحقيقية 

على حياته.
وقـــال: "إن القرار الحطلـــوب ليس تخفيـــض اإلداري، إنحا 
تحديد سقف العتقاله وإطالق سراحه، وخاصه بعد تدهور 
وضعه الصحي بشـــكل كبير ونقله إلى مستشفى كابالن 
بحالة صعبة جـــدًا، معتبرا القرار غير كاف لوقف األســـير 

قعدان إلضرابه الحفتوح عن الطعام".
ل الحركز ســـلطات االحتالل الصهيوني الحســـئولية  وححَّ
الكاملة عن حياة وســـالمه األســـير قعدان وكافة األســـرى 
الحضربين، حيث وصلت حالـــة غالبيتهم الى حد الخطورة 

القصوى، واالحتالل يرفض االستجابة لحطالبهم العادلة.
وأمضـــى قعـــدان من عحره ثالثة عشـــر عامـــًا متنقاًل بين 
السجون االسرائيلية، وكان قد أعيد اعتقاله في فبراير من 
العام الجاري، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري وجدد له للحرة 
الثانية، األمر الذي دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام 
دخل حتى االن يومه 87، وتدهورت حالته الصحية ووصلت 
الـــى مرحلة خطيرة جدًا، حيث يعاني االســـير القائد طارق 
قعدان من ضعـــٍف وهزال عام وأوجاع شـــديدة بحختلف 

أنحاء جسده، ونقص وزنه ما يزيد عن 20 كيلو جراما.
ويواصل أربعة اســـرى فلســـطينيين آخرين إضرابهم عن 

الطعام رفًضا العتقالهم اإلداري وهم :
األســـير "إسحاعيل اححد علي" (30 عاما) من قرية أبو ديس 

شرق القدس، يواصل اإلضراب عن الطعام منذ (93) يومًا.
األســـير "مصعب توفيق الهنـــدي" (29 عاما) من قرية تل 

قضاء نابلس يواصل اإلضراب لليوم ( 31 ) على التوالي.

األســـير "أححد عحر زهران" (42 عامـــًا) مضرب عن الطعام 
لليوم ( 27 ) يوما على التوالي.

األســـيرة األردنية "هبة أححد اللبدي" (24 عاما) من األردن، 
تواصل اإلضـــراب الحفتوح عن الطعام لليـــوم ( 31 ) على 

التوالي.
اإهمال طبي متعمد

مـــن جانبه أكـــد الناطق اإلعالمي باســـم مؤسســـة مهجة 
القدس للشـــهداء واألســـرى طارق أبو شـــلوف، أن تثبيت 
االحتالل الصهيونية حكـــم االعتقال اإلداري للقيادي في 
حركة الجهاد اإلســـالمي طارق قعدان وحكحه إداريًا لحدة 
4 شـــهور هو محاولة لاللتفاف على هذا االجراء التعسفي,  
والنيـــل من عزيحة األســـير قعدان وتحطيـــم إراداته في 

انتزاع حريته.
وقال أبو شلوف لـ "االستقالل": "إنه تم نقل األسير قعدان 
إلى الحستشـــفى بعد إهحال طبي متعحد مـــن قبل إدارة 
مصلحة السجون اإلسرائيلية في محاولة منها إلفشال هذه 
الحعركة التي يخوضها األســـير طـــارق قعدان, وأن العدو 

الصهيوني يتححل الحســـؤولية الكاملـــة عن حياته إذا ما 
حدث أي مكروه له".

وأوضح الناطق باســـم مهجة القـــدس، أن الحالة الصحية 
لألســـير طارق قعدان خطيرة جدًا وتم نقله إلى مستشفى 
"كابلـــن" لتلقي العالج ولكـــن لم يقدم له العـــالج الالزم 
ويحارس ضدة اإلهحال الطبي الحتعحد من قبل الحستشفى 
ونحن نتحدث عن وضع مزر وخطير جدًا يعاني منه األسير 

قعدان.
ولفـــت أبـــو شـــلوف، أن هنـــاك تواصال مع الحؤسســـات 
الحقوقية التي تعنى بحقوق االنسان ولكن هذا التواصل 
ضعيف وال يرقى إلى الحســـؤولية اإلنســـانية تجاه حياة 
األســـرى البواســـل, بل انها تتقاطع مع سياســـات العدو 
الصهيوني ، ويجـــب على هذه الحؤسســـات التي تدعي 
أنهـــا تقف مع حقـــوق اإلنســـان أن تقف بجانـــب الحق 
الفلســـطيني, وأن تدين هذا اإلجـــرام الصهيوني بحق ما 
يتعرض له األسرى البواسل وخاصة الحضربين عن الطعام 

وعلى رأسهم القيادي األسير طارق قعدان.

و�صع �صحي خطري
بدورها قالت منى قعدان شقيقة األسير القيادي في حركة 
الجهاد اإلسالمي طارق قعدان: "إن شقيقها طارق الحضرب 
عن الطعام لليوم 87 على التوالي وتم نقله إلى مستشفى 
كابلن بعـــد تدهور حالته الصحية ودخولـــه مرحلة الخطر 
الشديد نتيجة اســـتحراره في اضرابه الحفتوح عن الطعام 
واحتجاجًا على اعتقاله اإلداري, وجاء هذا التدهور الخطير 

بعد أن تم تثبيت حكم االعتقال لحدة 4 أشهر اخرى.
وأوضحت قعدان لـ "االستقالل"، أن شقيقها طارق قعدان 
نقل إلى مستشـــفى "كابلن" بسبب ســـوء وضعه الصحي 
حيث يعاني من جفاف شديد في كليته بسبب عدم شربه 
للحاء مطلقًا كذلك ضعف شديد في النظر إضافة إلى عدم 
قدرته على الحشي بسبب اإلضراب وحتى الكالم والحديث 
يتعبه بسبب ضيق النفس وغيرها من األمور الصحية التي 

ظهرت عليه نتيجة اإلعياء.
ودعت شـــقيقة األســـير قعدان ، الحؤسســـات الحقوقية 
واإلنســـانية أن تلتـــف حول قضيـــة االســـرى االداريين 
وشـــقيقها طارق قعدان ألن تفاعل تلك الحؤسســـات مع 
االسرى ضعيف جدا وال يكاد يذكر, فالصليب األححر اصبح 
محاميـــًا فقط ينقل رســـائلنا ولكن ليس لـــه موقف دولي 
يدين هذا العحل اإلجرامي والتعسفي بحق اسرانا البواسل 
وعلى رأســـهم أخي طارق، ووجهت قعدان رسالة إلى أبناء 
شـــعبنا الفلســـطيني أن يلتف أكثر حول قضية األسرى 
وقضية طارق قعدان, وأن تســـتحر الحســـاندة الشـــعبية 
الضرورية لهم حتـــى ينتزعوا حريتهم وتتحقق مطالبهم 

العادلة.
وختحت قعدان حديثها بالقول: اننا نحن في عائلة األسير 
طـــارق قعدان توجهنا إلـــى كافة الحؤسســـات الحقوقية 
والـــى الدوائر الحكومية الحعنية وطرقنا كل األبواب, ولكن 
لألســـف لم تكن هناك أي اســـتجابة لحطالبنـــا, الفتة أن 
التواصـــل مع طارق يكـــون عبر محاميه الخـــاص فقط, وال 
نستطيع زيارته بســـبب الرفض األمني لنا, ونطحئن عليه 

فقط من خالل الححامي الخاص له.

رغم دخوله مرحلة الخطر الشديد

األسيــر القائــد قعــدان.. صمـــود يصنــع النصــر 
غزة / حممد اأبو هويدي:

�صيا�صــة االحتــالل التع�صفية بحق االأ�صــرى الفل�صطينيني 
امل�صربني عن الطعام تتوا�صل بكل عنجهية و�صالفة، حيث 
توا�صــل م�صلحــة ال�صجــون ال�صهيونية اجرامهــا وتع�صفها 

بحــق االأ�صــرى امل�صربــني عن الطعــام وعلى راأ�صهــم االأ�صري 
القيــادي يف حركة اجلهاد االإ�صالمي طــارق قعدان امل�صرب 
عــن الطعــام لليوم الـــ 87 على التــوايل، والــذي جددت له 
حمكمــة االحتــالل ال�صهيــوين اعتقالــه ملــدة �صتــة اأ�صهر 

اإ�صافية ، رغم اإ�صرابه عن الطعام وتدهور حالته ال�صحية 
اإىل حــد كبــري . و ُنقــل القيــادي يف حركــة اجلهــاد ال�صيخ 
االأ�صــري طارق قعــدان )46 عامــا( من بلــدة عرابة جنوب 

جنني، اإىل م�صت�صفى »كابلن« بحالة �صعبة جدا.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين عن إطالق أوسع 
ححلة اســــناد مع األســــير القائد طارق قعــــدان، الحضرب عن 
الطعام في ســــجون االحتالل منذ ٨7  يومــــًا رفضًا لالعتقال 

اإلداري.
وتبدأ الححلة التي ستشحل كافة محافظات قطاع غزة، اليوم 
بعد أداء صالة الجحعة بوقفات دعم وإســــناد لألســــير طارق 

قعدان.
وفي إطار ححلة الدعم لألســــير قعدان، تنظم الجهاد سلسلة 
فعاليات في محافظات رفح وخانيونس والوســــطى والشحال 

بعد صالة الجحعة مباشرة.
ففي محافظة رفح، ســــيتم تنفيذ وقفة دعم وإسناد لألسير 
قعدان أمام مســــجد العودة، بينحا ستكون وقفة محاثلة في 
محافظة خان يونس أمام مسجد الفاروق بحنطقة "الحعسكر".
وفــــي محافظة الوســــطى، تنظم حركة الجهاد وقفة إســــناد 

لألسير قعدان أمام مسجد الشهيد د.فتحي الشقاقي.
وبعد صالة الجحعة بححافظة شــــحال غزة، ستقام وقفة دعم 

واسناد متزامنة مع سابقاتها أمام مسجد الشهيد أنور عزيز.
وفي محافظة غزة، ســــتنظم بعد صالة عصــــر اليوم الجحعة 
فعالية حاشــــدة خالل إحياء مســــيرات العودة بحخيم ملكة، 

يتم من خاللها رفع مائة صورة لألسير طارق قعدان.
وبعد صالة عصــــر يوم األحد10/27، ســــيتم تنظيم فعالية 
اســــناد تحت اســــم (مي وملح) قرب ميدان فلســــطين وسط 

مدينة غزة.
وتنظم الرابطة اإلسالمية يوم االثنين 10/28، فعالية إسناد 
لألســــير الحضرب طارق قعدان عند مفتــــرق الجامعات قرب 
(األزهر)، بينحا ستشارك دائرة العحل النسائي في ذات اليوم 
بكثافــــة في االعتصام أمام مقر الصليب األححر غرب غزة، مع 

رفع صور األسير الحجاهد قعدان .
ودعــــت الحركة قيــــادة الفصائل لإلضراب يــــوم األربعاء من 
الساعة 9 صباحا حتى الســــاعة 12 ظهرا، ضحن ححلة الدعم 

واإلسناد لألسير قعدان.
كحا ســــيتم خالل فعاليــــات الدعم االســــناد إطــــالق ححلة 

الكترونية واسعة تححل وسم #طارق_قعدان.

جنين/ االستقالل: 
خفضت محكحـــة "عوفر" العســـكرية مدة االعتقـــال اإلداري 
الحطلوب تثبيتها بحق األســـير الحضـــرب طارق قعدان، من 6 
إلى 4 أشهر. وبّينت هيئة "شـــؤون األسرى والححررين"، امس 
الخحيس، أن األســـير قعدان ُمســـتحر بحعركتـــه ضد اعتقاله 
اإلداري، وأن تدهـــوًرا قد طرأ على حالته الصحية بعد مضي 86 

يوًما على إضرابه.
ا مـــن ضعف وهزال عام  وأشـــارت إلى أن قعـــدان يعاني حالًيّ
وأوجـــاع مزمنة بحختلف أنحاء جســـده، كحا أنه يشـــتكي من 
نقـــص في وزنه واصفـــرار في الوجه. وقعـــدان (46 عاًما)، من 
بلـــدة عرابة جنوب غربي جنين، اعتقلته قوات االحتالل بتاريخ 
23 شـــباط/ فبراير 2019، وصدر بحقه حكم بالســـجن الفعلي 

لشهرين.
وبعد انقضاء مدة الحكم، أصدرت سلطات االحتالل أمر اعتقال 
إداري بحق قعدان لـ6 أشـــهر قبل اإلفراج عنـــه بأيام، لتعاود 
تجديد اعتقاله اإلداري خالل إضرابه لـ 6 أشـــهر أخرى، والتي 
جرى تخفيضها إلى 4 شهور بعد صدور قرار اليوم من محكحة 
"عوفـــر" العســـكرية. يذكر أن قعدان أســـير ســـابق قضى ما 
مجحوعه 11 عاًما في معتقالت االحتالل ما بين أحكام واعتقال 

إداري، وهو متزوج ولديه 6 أبناء.

وأول أمس األربعاء، أصدرت محكحة عســـكرية تابعة لسلطات 
االحتالل، حكًحا يقضي بتثبيت االعتقال اإلداري لحدة 6 أشهر، 
بحق القيـــادي في حركة "الجهاد اإلســـالمي" األســـير طارق 

حسين قعدان، من مدينة جنين.
وقالت األسيرة الححررة منى قعدان (شقيقة األسير طارق)، إن 
الححكحة العسكرية التابعة لالحتالل في "عوفر" جنوب غربي 

رام الله ثبتت قرار االعتقال اإلداري الصادر بحق طارق.
وأوضحت الححررة قعدان، أن األوضاع الصحية لألســـير قعدان 
صعبة للغاية، ويتعرض للحوت البطيء، بالتزامن مع تأكيدات 
من محاميه جواد بولص أن ال حلول حتى اللحظة بشأن إضراب 
األســـير طارق قعدان، وســـط إصـــراره على اإلفـــراج عنه دون 
أي تجديد. وتحتجز ســـلطات االحتالل فـــي 23 مركز تحقيق 
وتوقيف وســـجن تابع لها، قرابة الـ 5700 أســـير فلسطيني؛ 
بينهم 40 سيدة وفتاة، و500 معتقل إداري، باإلضافة لـ 700 

حالة مرضية خطيرة.
واالعتقـــال اإلداري هو اعتقـــال دون تهحة أو محاكحة، يعتحد 
على ملف وأدلة ســـرية ال يحكن للحعتقـــل أو محاميه االطالع 
عليها، ويحكن، حســـب األوامر العسكرية اإلسرائيلية، تجديد 
أمـــر االعتقال مرات غير محـــدودة، حيث يتم اســـتصدار أمر 

اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.

تخفيض مدة االعتقال اإلداري لألسير المضرب قعدان الجهاد تطلق أوسع حملة دعم 
وإسناد مع األسير المضرب قعدان



الجمعة 26 صفر 1441 هــ 25 أكتوبر 2019 م

دولة فل�صطني
وزارة احلكم املحلي

  إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

بإيداع مجددا للمخطط التفصيلي للشارع رقم )40( والشارع رقم )43(
                                 منطقة تنظيم : القرارة 

 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلـــن اللجنة المركزيـــة لألبنية وتنظيم المـــدن بمحافظات غزة بجلســـتها رقم 
2019/23 المنعقدة بتاريخ 2019/7/24 عن ايداع مجددا للمخطط التفصيلي للشارع 
رقم )40( بعرض )16( متر بدون ارتداد ومســـار الشـــارع رقم )43( بعرض )16( متر 
بدون ارتداد والمحصورين بين شـــارع رقم )2( والشارع رقم )A28( والمار بالقسائم 

رقم ) اراضي سبع( من القطعة رقم ) اراضي سبع( .
لالعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن .

وعليه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في االراضي واألبنية واألمالك األخرى المشمولة 
بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 

االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية القرارة .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((.

 اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فل�صطني
وزارة احلكم املحلي

  إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
  إيداع تغيير هدف استخدام جزء من القسيمة رقم )20( من القطعة رقم )89(

 من موقف مركبات الى مضخة صرف صحي
                                   منطقة تنظيم : القرارة

                            قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للجمهور الكريم انها قد قررت 
بجلستها رقم 2019/22 المنعقدة بتاريخ 2019/7/17 إيداع مشروع تغيير هدف استخدام 
جزء من القسيمة رقم )20( من القطعة رقم )89( من موقف مركبات الى مضخة صرف صحى 
– وذلك طبقا للمخطط المودع بمقر لجنة التنظيم المحلية لبلدية القرارة تطبيقا لنص المادة 

السادسة عشر من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته .
وعليه واســـتنادا لنص المادة الســـابعة عشـــر من ذات القانون فإنه يجوز لجميع ذوي 
الحقوق في االراضي واالمالك واالبنية المشـــمولة بهذا المشروع او بأي مشروع اخر اودع 
بمقتضى المادة السادســـة عشر سواء بصفتهم من اصحاب االمالك او بأية صفة اخرى 
االطالع على المخطط المودع وتقديم اعتراضاتهم عليه الى مكتب اللجنة المحلية لبلدية 

القرارة خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة ستين يوما من تاريخ نشر هذا االعالن .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

 اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فل�صطني
وزارة احلكم املحلي

  إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
بإيداع مجددا للمخطط التفصيلي للشارع رقم )11( بعرض )12( متر بدون ارتداد

منطقة تنظيم : القرارة
  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلـــن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســـتها 
رقـــم 2019/23 المنعقدة بتاريخ 2019/7/24 عـــن ايداع مجددا للمخطط 
التفصيلي للشـــارع رقم )11( بعرض )12( متر بدون ارتداد والمحصورين 
بين شـــارع رقم )10( والشارع رقم )504( والمار بالقسائم رقم )10-9-8-7-

11( من القطعة رقم ) 2355 ( .
وعليـــه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق فـــي االراضي واالبنية واالمالك 
االخرى المشـــمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
ســـاعات الدوام الرســـمي وتقديـــم االعتراضات عليه الـــى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية القرارة .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

 اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

وتزامن ذلك مع اندالع مواجهـــات عنيفة في أرجاء المخيم 
بعد أن رشـــق مئات الشبان الفلســـطينيين قوات االحتالل 
ان واألهالي بحاالت  بالحجارة، إذ ُأصيب عدد كبير من الُشـــبَّ

اختناق بعد إطالق الجنود الغاز الساّم نحوهم بكثافة.
وكانت قوات االحتالل هددت عائلة "أبو حميد" بهدم منزلها 
مطلع الشـــهر الجاري، بعد اّتصال مـــن ضابط في مخابرات 

االحتالل على "أم ناصر أبو حميد".
وجـــاءت التهديدات بعـــد قيام العائلة ببنـــاء المنزل الذي 
هدمه االحتالل في شـــهر ديســـمبر الماضي، على خلفية 
تنفيذ إسالم أبو حميد عملية قتل جندي "إسرائيلي" بإلقاء 

لوح رخام على رأسه.
ويقضـــي )5( من أبناء "أبـــو حميد" أحكاًمـــا بالمؤبدات في 
ســـجون االحتالل منـــذ انتفاضة األقصى عـــام 2000، على 
خلفية المشـــاركة بعمليـــات فدائية، كمـــا أن للعائلة ابن 

شهيد.

"�صورة لالإرهاب الب�صع"
حركة المقاومة اإلســـالمية )حماس(، وصفت هدم االحتالل 
منزل عائلة "أبـــو حميد" بأنه "صورة لإلرهاب البشـــع، الذي 

تمارسه عصابات جيش االحتالل".
وقال المتحدث باســـم الحركة حازم قاسم لـ"االستقالل": "إن 

هذه العائلة التي لديها خمســـة أسرى في سجون االحتالل، 
وسادس شهيد، ُتجّسد صورة الصمود الفلسطيني، ونموذًجا 

للتضحية العظيمة على طريق نضال شعبنا النتزاع حريته".
وعّلق قاســـم على تصريح الحاجة أم ناصر أبو حميد، بالقول 
إنه "تعبير حقيقي على اســـتحالة كســـر إرادة شعبنا، وأن 
القتل واالعتقال وهدم المنازل، سياســـة أثبتت فشلها في 

ثني جماهير شعبنا على مواصلة كفاحه ضد االحتالل".
 وكانت الحاجة "أبو حميد"، قالت عقب هدم االحتالل لمنزلها فجر 

أمس، إنها "ستعيد بناءه )..( وما دام هناك احتالل فسنقاومه".
مواصلة المقاومة

أما حركة المقاومة الشـــعبية في فلســـطين، فقد أّكدت أن 
هـــدم االحتالل منزل عائلة أبو حميـــد "جريمة لن ُتفلح في 

وقف مقاومة الشعب الفلسطيني".
وشـــّددت الحركة في بيان اّطلعت عليه "االســـتقالل" على 
أن "هـــذه األفعال هي اللهب الذي ســـيحرق كل مغتصب 

صهيوني على أرضنا الفلسطينية من بحرها إلى نهرها".
وأضافـــت أن "ما يحدث في األراضي الفلســـطينية المحتلة 
من استمرار للعدوان اإلسرائيلي الممنهج ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني بالقدس والضفة المحتلَتْين، واستهداف أهلنا 
في أراضي الـ 48 بجرائم القتل واســـتمرار حصار غزة يدلل 

على الوجه الحقيقي لهذا المحتل الغاصب".
وشـــددت على أن اســـتمرار الصمت العربـــي والدولي على 
اعتداءات االحتالل يدلل على االنحياز الكامل للقاتل، وإلغاء 
القوانين الدولية كافة الحامية لحقوق الشـــعوب المحتلة، 

وحقها الدفاع عن أرضها وشعبها والعيش بحرية وكرامة.
وتابعـــت: "حان الوقت ليلتئم الشـــمل الفلســـطيني وفق 
برنامج سياسي تحميه مقاومة شـــاملة؛ لمواجهة المخاطر 
والتحديـــات ولجـــم العدو عـــن جرائمه ضد أبناء الشـــعب 

الفلسطيني".
كما دعـــت "المقاومة الشـــعبّية" "أهالـــي الضفة والقدس 
وأراضـــي 48 لتفعيل العمل المقاوم بأشـــكاله الشـــعبية 
والعســـكرية لتكون ثورة في وجه الظلم وبركاًنا فلسطينًيا 

يحرق كل المغتصبين وأعوانهم".
من جهتها، أدانت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين عملية 
الهـــدم التي طالت منزل عائلة أبو حميـــد، وما صاحبها من 
عمليـــات ترويع وبطش واعتقاالت وإطالق للرصاص وســـط 

المخيم.
وفي بيان وصل "االستقالل"، قالت الهيئة إن منزل أبو حميد 
ُهدم في مرات ســـابقة بعمليات مختلفـــة، كان آخرها في 
هام قوات االحتالل أحد  كانون األول/ديسمبر 2018، بعد اتِّ

أفراد العائلة وهو المعتقل إســـالم أبو حميد "بقتل جندي 
)من وحدة الدوفدوفان( في أيار/ مايو الماضي".

ات االحتالل بدأت بمالحقـــة العائلة منذ  وأضافـــت أن "ُقـــوَّ
استشهاد نجلها عبد المنعم أبو حميد عام 1994، ومنذ ذلك 
الوقت ال يدخر االحتالل وســـيلة أو طريقة إالَّ ويستخدمها 

بحق العائلة لالنتقام منها".
 ي�صتهدف الوجود الفل�صطيني

بدوره، قال نادي األســـير )غيـــر حكومي( إن تنفيذ االحتالل 
مجـــدًدا جريمة هدم منزل عائلة أبو حميد يســـتهدف كل 
معنى الوجود الفلســـطيني، في محاولة لبثِّ رسائل متكررة 

لكل فلسطيني يحاول مقاومة االحتالل وإجراءاته.
ودعـــا رئيـــس النـــادي قـــدورة فـــارس الحركـــة الوطنية 
الفلسطينية إلى التوقف مطواًل أمام خياراتها في مواجهة 
االحتالل، واســـتخالص العبر من العملية السياســـية التي 
سحقتها اآللة اإلسرائيلية لمحاربة الوجود الفلسطيني على 

مدار أكثر من ربع قرن من الزمن.
وأكـــد فارس في بيان وصل "االســـتقالل"، ضرورة إعادة بناء 
اســـتراتيجية وطنية جديدة تقوم على اســـتعادة مقاومة 
االحتـــالل، أمام كل الســـبل التي أوصدهـــا االحتالل، خالل 

السنوات الماضية.

إدانات واسعة بهدم االحتالل منزل عائلة »أبو حميد« بمخيم األمعري برام الله 
رام اهلل – غزة/ قا�صم االأغا:

نّددت ف�صائل وموؤ�ص�صات فل�صطينية بجرمية 
االحتالل »االإ�صرائيلي« هدم منزل عائلة »اأبو 

حميد« يف خمّيم »االأمعري« و�صط مدينة رام 
اهلل بال�صفة الغربية املحتلة، للمرة اخلام�صة 
على التوايل. وو�صفت الف�صائل واملوؤ�ص�صات يف 

ت�صريحات منف�صلة اأم�س اخلمي�س، جرمية 
االحتالل بـ«االإرهاب املتجدد«؛ الرامي 

ال�صتهداف الوجود الفل�صطيني، موؤكدين اأن هذا 
االإرهاب لن ُيثني �صعبنا عن مت�ّصكه مبقاومة 
االحتالل بالو�صائل كاّفة. وفجر اخلمي�س، 

اقتحمت جرافتان ع�صكريتان لالحتالل خميم 
»االأمعري«، تدعمها ع�صرات الدوريات وناقالت 

اجلنود، و�صرعت مبحا�صرة منزل عائلة »اأبو 
حميد«، واعتالء اأ�صطح املنازل املجاورة، قبل اأن 

ُتبا�صر اجلرافات بهدم املنزل.
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دولة فل�صطني
 ال�صلطة الق�صائية

 املجل�س االأعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة �صرق خانيون�س ال�صرعية االبتدائية

  الموضوع / سند تبليغ حكم غيابي
 صادر من محكمة شرق خانيونس الشرعية

الى المدعى عليه / سمير الديب مسلم جمعة من بني سهيال وسكان مصر 
حاليـــا ومجهول محل االقامة فيها لقد حكم عليك بتاريخ 2019/10/1م في 
القضية اساس 2019/85م وموضوعها تفريق للضرر من الغياب والمرفوعة 
ضدك مـــن قبل زوجتك نجـــوى فؤاد احمد ابـــو عابد المشـــهورة جمعة ( 
بتطليقهـــا طلقة واحدة بائنة بينونة صغـــرى وفرقت بينكما بهذه الطلقة 
البائنـــة بينونة صغرى دفعا لضرر الحاصل لها مـــن غيابك عنها منذ اكثر 
من سنة بال سبب شـــرعي وال عذر مقبول وعليها العدة الشرعية اعتبارا من 
تاريخه ادناه ولها حق التزوج بمن تشـــاء من المسلمين األكفاء بعد انقضاء 
عدتها الشرعية منك وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية موقوف النفاذ 
لحين تصديقه من محكمة االســـتئناف الشرعية ) حكما غيابيا بحقك قابال 
لالعتراض واالســـتئناف اعتبارا من تاريخ التبليغ لذلك صار تبليغك حسب 

األصول وحرر في 21 صفر الخير لـ1441 هـ الموافق 2019/10/20م

 قا�صي حمكمة �صرق خانيون�س ال�صرعية 
زياد عبد احلميد اأبو احلاج

دولة فل�صطني
 ال�صلطة الق�صائية

املجل�س االأعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة �صرق خانيون�س ال�صرعية االبتدائية

 إعالن وراثة صادر عن محكمة 
شرق خانيونس الشرعية

تقـــدم لمحكمـــة شـــرق خانيونس مضبطـــة موقعة مـــن مختار عائلـــة ابو دقـــة مؤرخة في 
:2019/10/24م تتضمن ان : ابراهيم ســـليمان ســـلمان ابو دقة من عبســـان الكبيرة وسكانها 
قد توفي الى رحمته تعالى بتاريخ 1984/7/26م وانحصر ارثه الشـــرعي واالنتقالي في والدته 
نفيســـة سلمان ســـليمان ابو دقة وفي زوجته االولى مشايخ عبد ربه شـــناعة وفي اوالده منها 
وهم محمد وســـامي وسهام وفي زوجته الثانية راوية احمد نصر وفي اوالده منها وهم جميل 
وجهاد وفي اوالده من مطلقته انيسة خليل خليفة وهم محمد وباسم وبسام وايمان وامل وفي 
ابنه من مطلقته غالية احمد على قديح وهو ســـليمان ثم بتاريخ 2008/12/17م توفى ســـامي 
المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في والدته مشايخ عبد ربه شناعة وفي زوجته سامية 
عبد العزيز عامر وفي اوالده منها وهم عالء وحسين وحمادة ونورا وهيا وصابرين فقط وال وارث 
للمتوفين المذكورين ســـوى من ذكر وليس لهما وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا 
حال حياتهما وتركوا ورثة سوى من ذكر فمن له حق االعتراض مراجعة المحكمة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ االعالن وحرر في 25صفر الخير لسنة 1441 وفق 2019/10/24م

   قا�صي حمكمة  �صرق خانيون�س ال�صرعي
زياد عبد احلميد اأبو احلاج

القدس المحتلة/ االستقالل: 
بّرأت محكمــــة االحتالل المركزيــــة في اللد، 
امس الخميــــس، مســــتوطًنا متهًما بإحراق 
عائلــــة دوابشــــة قبل نحو أربع ســــنوات في 

نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
"القاصر"  المســــتوطن  المحكمــــة  وأدانــــت 
بالعضوية في تنظيم إرهابي والتآمر إلحراق 

منزل العائلة.
ومــــن المتوقع إخضاع المســــتوطن لفحص 
نفسي قبل إصدار الحكم بحقه، وفق وسائل 

إعالم إسرائيلية.
 وكانــــت محكمــــة االحتــــالل المركزية، قد 
قــــررت اإلفراج عن المســــتوطن المذكور في 
شهر يوليو/ تموز من العام الماضي 2018، 
ووضعــــه قيد اإلقامــــة الجبرية حيث يخضع 

منذ ذلك الحين للحبس المنزلي.
يشــــار إلى أن مجموعة من المستوطنين من 
عناصر عصابات "تدفيــــع الثمن" اليهودية 
المتطرفــــة، أقدمت على إحــــراق منزل عائلة 
دوابشــــة في قريــــة دوما، جنوبــــي نابلس، 
بتاريــــخ 31 تمــــوز/ يوليــــو 2015، مــــا أدى 
الستشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة على 
الفور ولحق به والداه، سعد ورهام، متأثرين 

بجراحهما، ونجا من العائلة الطفل أحمد.
مــــن جهتهــــا عدت حركة حمــــاس،  تبرئة 
االســــرائيلية، ألحد  المركزيــــة  المحكمــــة 
المشــــاركين في جريمة قتــــل وحرق عائلة 

دوابشــــة، هي تأكيد جديد على تواطؤ كل 
مكونات ومؤسسات "إسرائيل"، في ممارسة 

اإلرهاب المنظم ضد شعبنا الفلسطيني.
وأكــــد الناطق باســــم حماس حازم قاســــم، 
أن جريمــــة قتل وحرق عائلة دوابشــــة هي 
واحــــدة من أبشــــع الجرائم التــــي يرتكبها 
فــــي  التحريــــض  بفعــــل  المســــتوطنون، 
معاهدهــــم التعليميــــة، وبحماية شــــرطة 

وجيــــش االحتــــالل، وغطــــاء من الســــلطات 
القضائية لالحتالل.

وأكد قاسم ، أن هذا اإلجماع اإلسرائيلي، على 
تأييد الجرائم ضد شــــعبنا يكشــــف حجم 
الجريمة التي يرتكبها البعض بالتطبيع مع 
هذا الكيان الذي يقوده مجموعة من القتلة، 
مطالبا المجتمــــع الدولي بإثبات جديته في 

محاكمة مجرمي الحرب من قادة إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية فــــي حكومة رام الله، 
إن المحاكمــــات الصوريــــة لعناصر اإلرهاب 
اليهودي قتلة عائلة دوابشة، تعكس مهزلة 
ما ُيسمى "القضاء" في دولة االحتالل ومدى 
تورطــــه ليس فقط فــــي الجريمة والتغطية 
عليهــــا إنمــــا أيضًا فــــي تشــــجيع منظمات 
المزيد  ارتكاب  اإلرهابية على  المستوطنين 

من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وعدت الخارجية في بيان صحفي الخميس، 
أن تلك المحاكمات الهادفة باألســــاس إلى 
تبرئــــة القتلة ُتجســــد تفشــــي العنصرية 
والفاشــــية في مؤسســــات دولــــة االحتالل 
ومســــتوياتها المختلفة بما فيها المستوى 

السياسي والعسكري والقضائي.
كذلــــك أدان مركز حماية لحقوق االنســــان، 
المركزيــــة بتبرئة  قرار محكمــــة االحتــــالل 
المشــــاركين فــــي جريمة قتل  المتهمين  
وإحرق عائلة دوابشــــة، بمحافظة نابلس في 

الضفة الغربية المحتلة.
وأدان مركــــز حمايــــة لحقوق االنســــان قرار 
محكمة االحتالل المركزية بتبرئة المتهمين 
المشــــاركين في جريمة قتل وإحراق عائلة 

دوابشة في نابلس.
واعتبر مركز حماية لحقوق االنسان أن ما صدر 
من قرار بشـــأن قتلة عائلة دوابشة لهو دليل 
قاطع على عـــدم نزاهة وجديـــة التحقيقات 
التي تباشرها ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي 
ويؤكـــد أن المحاكمـــات صوريـــة لمرتكبـــي 

الجرائم بحق العائالت الفلسطينية.
ودعــــا المركــــز المجتمع الدولــــي ومنظمات 
حقــــوق اإلنســــان ومجلس حقوق اإلنســــان 
قــــرار  إلدانــــة  المتحــــدة  لألمــــم  التابــــع 
المحكمة والعمــــل على مالحقــــة المجرمين 
الذين أمن لهم القضاء اإلسرائيلي الحصانة 

للنجاة بجرمهم.

محكمــة إسرائيليــة تبّرئ أحــد قتلــة عائلــة دوابشــة

رام الله/ االستقالل: 
أكد رئيس دائرة شـــؤون الالجئين أحمد أبو هولي أن هنالك مؤشـــرات إيجابية إلنهاء 
العجز المالي لوكالة تشـــغيل وغوث الالجئين (أونـــرو).  وأوضح أبو هولي في تصريح، 
أمس الخميس، أن الشـــهرين المقبلين حاســـمان في تاريخ الوكالة ورســـم سياســـة 
جديدة تجاه تجديد التفويض لها، وسد العجز المالي الذي يصل إلى 89 مليون دوالر، 

لتجاوز موازنة عام 2019، والسير بها بنجاح للوصول إلى موازنة 2020.
وأشار أبو هولي إلى مطالبة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بتوسيع خدماتها 
لالجئيـــن في لبنان وغـــزة والضفة، خالل اجتمـــاع عقد أول أمس مـــع نائبة مدير عام 

المشاريع في الشرق األوسط، والتي تزور قطاع غزة للمرة األولى.
وقال "إن الرئيس محمود عباس، وضع هذا الملف على جدول أعمال زيارته إلى اليابان، 

إضافة إلى أن العمل جار مع العديد من الدول األوروبية بخصوص ذلك".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئيس أركان جيش االحتالل "اإلسرائيلي"، 
أفيــــف كوخافي، إن جيشــــه يســــتعد لتدهور 
األوضاع، فــــي مختلف الجبهات، حيث يمكن أن 
تمتد في أي وقٍت إلى مواجهة، ســــواء مع غزة أو 

الشمال.
فــــي محاولــــٍة لتجميل قــــوة جيــــش االحتالل، 
قال كوخافــــي، إنّنا "ماضــــون بخطتنا لمواجهة 
التحديات، رغم عدم استقرار الوضع السياسي".
وأضاف "تتعامل إسرائيل حالًيا مع عدة ساحات 
وأعداء في نفس الوقت، في القطاعين الشمالي 
والجنوبي الوضع متوتر وهش وقد يتدهور إلى 

مواجهة في الجانبْين".
وتابــــع قائاًل "على الرغم من أن "أعداءنا" ليســــوا 
مهتميــــن بالحــــرب إال أن الجيش اإلســــرائيلي 
سّرع عملية االســــتعداد والتحضير في األشهر 

األخيرة".
كوخافي قال أيًضا إن جيشه يرّكز على تحسين 
"قدراتنــــا الدفاعية والهجوميــــة"، وأنفق مئات 
المالييــــن مــــن أجل ذلــــك، حيث جلــــب انظمة 

متطورة.
وأوضح أن قواتــــه قامت مؤخــــًرا بتغيير أنظمة 

الدفاع وتطويرها ومنها القبة الحديدية.
لكّنه شدد على أن التحدي االستراتيجي للكيان 

الصهيوني، هــــو الجبهة الشــــمالية مع تواجد 
ايرانية بســــوريا وكذلك وجــــود صواريخ  قوات 

دقيقة في لبنان.
وكان رئيس وزراء االحتالل "اإلســــرائيلي" ووزير 
الحرب بنيامين نتنياهو، قد عّين األربعاء ، عضو 

الكنيست آفي ديختر نائبا لوزير الحرب.
وقال ديختر عقب ذلك "أشــــكر رئيــــس الوزراء 
نتنياهــــو على ثقتــــه، هذه فتــــرة أمنية صعبة 

بالنسبة لدولة "إسرائيل".
وأضاف "يســــرني أن تتاح لــــي الفرصة إلضافة 
المزيد من الطوب على الجدار األمني "إلسرائيل"، 

بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع نتنياهو".

كوخافي: نستعد ألي مواجهة على مختلف الجبهات أبو هولي: مؤشرات إيجابية 
إلنهاء العجز المالي ألونروا

غزة/ االستقالل: 
دعا مدير مركز األســـرى للدراسات د. رأفت حمدونة، أمس الخميس، وزارة األوقاف 
والشؤون الدينية الفلســـطينية وخطباء المساجد لتخصيص خطبة يوم الجمعة 
عن األسرى المضربين عن الطعام في السجون االسرائيلية ، وعن قداسة اإلنسان 
واألســـير الفلسطيني في الدين اإلســـالمي، وأهمية مســـاندته ودعمه على كل 

الصعد.
وناشد د. حمدونة األشقاء العرب و جماهير ومؤسسات ووسائل إعالم وأئمة مساجد 
و سياســـيين و كتاب إلـــى أهمية تفعيل قضية األســـرى المضربيـــن والتعريف 

بقضيتهم والدعاء لهم.
وناشد المؤسسات الرســـمية واألهلية الى استنهاض الجهد الفلسطيني والعربي 

من أجل دعم ومساندة قضية األسرى المضربين .
 وأضاف أن اختزال قضية األســـرى على المســـتوى المحلى لن يخدمهم" ، مشددًا 
على اتخاذ استراتيجية عامة على كل المستويات  لنقل هذا الملف على المستوى 

الدولي.
جدير بالذكر أن هنالك خمســـة أســـرى يواصلون اإلضراب عن الطعام وهم األسير 
إسماعيل علي المضرب عن الطعام منذ (93) يومًا ، واألسير طارق قعدان مضرب عن 
الطعام منذ (86) يومًا واألســـير أحمد زهران مضرب منذ (33) يومًا، واألسير مصعب 

الهندي مضرب منذ (31) يومًا، واألسيرة هبه اللبدي منذ (31) يومًا.

حمدونة يدعو األوقاف لتخصيص 
خطبة الجمعة عن األسرى المضربين
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رام الله/ االستقالل: 
أفادت معطيــــات حقوقية، صادرة عن المركز 
الفلســــطيني لحقوق اإلنســــان، بــــأن قوات 
ا وأصابت 110  ا فلسطينًيّ االحتالل قتلت مدنًيّ
آخرين؛ بينهم 48 طفاًل وامرأتان و3 مسعفين 
ومصور صحفي، خــــالل الفترة ما بين 17- 23 

أكتوبر الجاري.
وأوضحت المعطيات امس الخميس، أن 100 
مواطــــن مدني، بينهم 46 طفاًل، أصيبوا خالل 
قمع قوات االحتالل لمسيرات العودة الكبرى 

شرقي قطاع غزة.
ا فلسطينيا استشهد  وأشــــارت إلى أن مدنًيّ
برصاص قوات االحتالل، علــــى حاجز "جبارة" 
العســــكري شــــمال الضفة الغربية، يوم 18 
أكتوبر، في استخدام مفرط للقوة المسلحة من 
جنود االحتالل، بدعوى محاولة الشاب تنفيذ 

عملية طعن.
وقال المركز الفلســــطيني، إن قوات االحتالل 
ا؛ بينهم 3 أطفال وامرأة  اعتقلت 56 فلسطينًيّ
ومتضامن، في 63 عمليــــة توغل في الضفة 
الغربية، بما فيها القدس المحتلة. الفًتا النظر 
إلــــى أن مئات المســــتوطنين اقتحموا باحات 
للمسجد األقصى لألسبوع الثالث على التوالي.

وأردف: "أطلقت قــــوات االحتالل النار 3 مرات 
تجاه األراضي الزراعية شــــرقي قطاع غزة، و6 

مرات تجاه قوارب الصيادين قبالة شــــواطئ 
القطاع".

وذكــــر التقرير، أن ســــلطات االحتالل فرضت 
اإلغالق الشــــامل على الضفة الغربية وقطاع 
غــــزة بمناســــبة األعياد اليهوديــــة، في ذات 

الفترة.

ا بين  ا فجائًيّ
ً
وأقامت قوات االحتالل 37 حاجز

مدن وبلدات الضفة الغربية، واعتقل جنودها 
عبر تلك الحواجز 5 مواطنين فلســــطينيين، 

أحدهم طفل.
وجاء في التقرير: "خالل هذا األسبوع، واصلت 
قوات االحتالل الحربي انتهاكاتها الجسيمة 

في األرض الفلســــطينية المحتلة، واقترفت 
المزيــــد من االنتهاكات المركبــــة، والمخالفة 
لقواعد القانون الدولي اإلنســــاني، والقانون 

الدولي لحقوق اإلنسان".
ورصد باحثو "المركز الفلسطيني" الحقوقي، 
قــــوات االحتالل  انتهــــاًكا اقترفتهــــا   129

والمســــتوطنون، خالل الفترة التي يغطيها 
التقرير؛ 17- 23 أكتوبر الجاري.

وقد وثق طاقــــم المركز 7 انتهاكات اقترفها 
المســــتوطنون، تمثلــــت في االعتــــداء على 
المزارعيــــن فــــي موســــم الزيتــــون، وتنفيذ 
اقتحامات للمســــجد األقصــــى، تحت حماية 

ورعاية قوات االحتالل.
وأردف: "الزال قطاع غزة يعاني من حصار هو 
األسوأ في تاريخ االحتالل لألرض الفلسطينية 
المحتلــــة، حيث دخــــل الحصار عامــــه الـ 14 
دون أي تحســــن ملموس علــــى حركة األفراد 

والبضائع".
الغربيــــة، تواصل  واســــتدرك: "وفي الضفة 
سلطات االحتالل تقســــيمها إلى كانتونات 
صغيرة منعزلة عــــن بعضها البعض، فيما ال 
تزال العديد من الطرق مغلقة بالكامل منذ بدء 

االنتفاضة الثانية".
وتابع: "فضــــاًل عن الحواجــــز الثابتة، تنصب 
قوات االحتالل العديد من الحواجز الفجائية، 
العديد  المدنييــــن، وتعتقل  وتعرقل حركة 

منهم على تلك الحواجز".
وأغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي معبر "بيت 
حانون- إيرز" شــــمالي قطاع غزة، يوم اإلثنين 
الموافــــق 21 أكتوبر فــــي االتجاهين بذريعة 

األعياد اليهودية.

شهيــد و110 إصابــات برصــاص االحتــالل خــالل أسبــوع

بوتراجايا/ االستقالل: 
جمعت مؤسســـة »ماي أقصـــى« الماليزية 
أدلة وتصريحات لشهود عيان لتقديمها 
إلى مدعـــي المحكمة الجنائية الدولية في 
نهاية هذا العام للسماح بتوجيه اتهام إلى 

»إسرائيل« بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
وقـــال رئيـــس الوفد الخاص بالمؤسســـة 
لقمان شريف إلياس إن المحكمة الجنائية 
الدولية قـــد أوصت عقب لقـــاء معها في 
الهاي الهولندية في شـــهر مايو الماضي 
بجمع األدلة والشهود الستدعاء »إسرائيل« 

للمثول أمام المحكمة.
وذكـــر أن المؤسســـة أجـــرت تحريات في 
ثالث مناطق فلسطينية هي األكثر تضررًا 

بجرائـــم الجيـــش الصهيوني فـــي بداية 
هذا الشـــهر وحددت شهود العيان إلدالء 

الشهادات أمام المحكمة.
وقـــال إلياس فـــي تصريـــح للصحافيين 
األربعـــاء إن »وفدنـــا المكـــون من عشـــرة 
أشخاص ذهب إلى مناطق فلسطينية في 
وادي الحمص والعيسوية والطور بمدينة 
القدس وقضـــوا ثالثة أيام في تســـجيل 
شـــهادات حول الجرائم اإلنســـانية التي 

ارتكبها الجيش الصهيوني«.
وحضر اللقاء الصحافي السفير الفلسطيني 
لـــدى ماليزيـــا وليد أبـــو علـــي والرئيس 
التنفيذي لمؤسسة »ماي أقصى« الدكتور 

نور عزمان محمد شمس الدين.

وقال لقمان إن المؤسســـة بصـــدد إعداد 
تقريـــر كامـــل عن زيـــارة الوفـــد للقدس 
المحتلـــة، وبـــات لدينا أدلة قويـــة إلدانة 
»إســـرائيل« بارتكاب جرائم ضد اإلنساني، 
وهي إحدى الجرائم المنصوص عليها في 

قانون نظام روما األساسي.
ووفقـــا له فإن »إســـرائيل« قـــد انتهكت 
القـــرار 2334 مـــن خالل اســـتمرارها في 
الجديدة  اليهوديـــة  المســـتوطنات  بناء 
الفلســـطينية، بينما أوضح  على األراضي 
قـــرار مجلس األمن الدولي عـــام 2016 أنه 
يجب على »إســـرائيل« وقـــف بناء جميع 
األرض  علـــى  الجديـــدة  المســـتوطنات 

الفلسطينية فورا.

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األســــرى المحررون المقطوعة رواتبهم اعتصامهم المفتوح لليوم الرابع توالًيا في 
خيمة اعتصامهم وســــط مدينة رام الله، مطالبين بإعادة رواتبهم التي قطعتها الســــلطة 

الفلسطينية.
وعّبر األسرى المحررون المعتصمون عن استنكارهم لمماطلة السلطة بحل قضيتهم خاصة بعد 
وعود من قيادات في المخابرات بحل قضيتهم خالل شهرين على األكثر، لكنها ال تزال مقطوعة 
منذ سنوات دون جدوى حيث إنهم طرقوا أبواب جميع المؤسسات الحقوقية واإلنسانية للمطالبة 

بإعادة رواتبهم التي قطعتها السلطة.
ويشـــارك أطفال األســـرى المحررين مع آبائهم في االعتصام، مؤكدين أن مســـتحقات األسرى 

المحررين حق لهم وألبنائهم ال يجب التخلي عنه.
وتلقـــى قضية المحررين المقطوعة رواتبهم تضامنًا شـــعبيًا وفصائليًا من شـــرائح الشـــعب 
الفلسطيني كافة؛ حيث تتوافد على خيمة اعتصامهم العديد من الجهات الحقوقية واإلنسانية، 
فضاًل عن وســـائل اإلعالم والشـــخصيات الوطنية، في سياق تعنت السلطة البت بقضيتهم أو 

السماع لمطالبهم.

مؤسسة ماليزية تجمع أدلة
 لمحاكمة »إسرائيل« على جرائمها

المحررون المقطوعة رواتبهم 
يواصلون اعتصامهم وسط رام الله

غزة/ االستقالل: 
طالبت لجنـــة الرقابـــة والحريـــات العامة 
وحقوق اإلنســـان في المجلس التشريعي 
بضرورة وقف العمل الفوري بالقرار بقانون 
بشأن الجرائم اإللكترونية الذي صدر العام 
ل الســـند  الماضي 2018م، باعتباره ُيشـــكِّ
الرئيس لتكميم حرية الرأي ووأد الحريات 
اإلعالميـــة بما تضمنه مـــن انحرافات غير 

دستورية.
ووصفت اللجنة في بيان لها امس الخميس، 
مـــا صدر عن محكمة صلـــح رام الله بحجب 
مـــا يقارب "59" موقعـــًا إلكترونيًا وصفحة 
على الفيس بوك، وذلك بإيعاٍز وتنســـيب 
 نقطًة ســـوداء في 

ُ
من النيابة العامة، ُيمثل

جبين حرية التعبير، ويشّكل سيفًا ُمسلطًا 
على رقاب الصحفييـــن والمواقع اإلعالمية 

وتضييقًا على الحريات اإلعالمية.

وقالت إن حكم محكمة الصلح ُيعدُّ ُمؤشرًا 
خطيـــرًا على تصاعـــد انتهـــاك الحريات 
فـــي فلســـطين، ويضـــاف إلى سلســـلة 
االنتهاكات التي تمارسها اجهزة السلطة 
الفلســـطينية في المحافظات الشـــمالية 
والتي تتقاطع مع سياســـات االحتالل ضد 

الحقوق والحريات الفلسطينية.
وعبـــرت عن اســـتغرابها أن تصـــدر هذه 
الممارســـة والتضييق في هـــذا التوقيت 
الذي تعكف به الســـلطة علـــى التجهيز 

للدعوة لالنتخابات.
واعتبـــرت اللجنة أن هـــذا الحكم يدحض 
االدعـــاء بتوافـــر البيئـــة المالءمـــة إلجراء 
االنتخابات الحرة والنزيهـــة عبر وأد حرية 
الـــرأي والتعبير؛ مؤكـــدة أن حكم محكمة 
الصلـــح وما اســـتند إليه من قـــرار بقانون 
ينطويـــان على تغوٍل على االعالم، ومحاولة 

استعمال الســـلطة القضائية في تصفية 
الحسابات الحزبية وتقييد فكر األفراد.

كما أكدت أن هذا الحكم القضائي قد صدر 
مخالفـــًا بكل تفاصيله للقانون األساســـي 
الفلســـطيني لســـنة 2003 وتعديالتـــه 
السيما المادة 19 التي حظرت بشكل واضح 
وصريـــح المســـاس بحرية الـــرأي، وكفلت 
إطالق حرية التعبير بدون قيود، كما ينطوي 
هذا الحكم على مساس بالحريات المكفولة 
دوليا، إضافة إلى مخالفته لإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين.
ودعـــت اللجنـــة الســـلطة القضائية في 
المحافظات الشـــمالية إلـــى مراجعة حكم 
محكمة الصلح وتصويب ما شـــابه من عوار 
واســـتقالليتها،  حياديتها  على  والحفاظ 
والنأي بنفســـها ممارسة أدوار تخدش من 

هيبة القضاء.

التشريعي يطالب بوقف العمل بقانون الجرائم اإللكترونية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفرجت سلطات االحتالل "اإلســـرائيلي"، مساء أمس الخميس، عن الصحفي مصطفى الخاروف، 

بعد اعتقال استمر عدة أشهر، ومحاوالت إلبعاده عن فلسطين باءت بالفشل.
وأفادت مصادر محلية في القدس ، بأن االحتالل أفراج عن الخاروف الذي تدعي سلطات االحتالل 
أن "ملًفا سريا" خاًصا به يعد كافيا ألن تتخذ إجراءات بحقه، وعلى رأسها إبعاده خارج فلسطين، 
كونه ال يحمل وثيقة أو مستند إقامة في مدينته القدس، والتي نشأ وتربى فيها عقب عودته مع 

عائلته من الجزائر منذ كان طفاًل.
ومصطفى الخاروف مصور صحافي فلسطيني يعمل في وكالة "األناضول" التركية، ولد في الجزائر 
عام 1987 ألب فلســـطيني من القدس، وانتقل عـــام 1999 للعيش في مدينة القدس المحتلة 

برفقة عائلته وتزوج هناك.
ومنذ 20 عاًما يعيش في القدس، وال يملك أي مكانة قانونية في أي مكان آخر في العالم، وبالرغم 

من هذا كله ما زالت دولة االحتالل ُتهدد بطرده.
وحـــاول مرات عدة الحصول على أوراقه الرســـمية ولم شـــمله مع أســـرته، لكـــن وزارة الداخلية 

اإلسرائيلية كانت ترفض طلباته المتكررة.

االحتالل يفرج عن الصحفي 
مصطفى الخاروف
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اليوم الجمعة 25 اكتوبر 2019م يكون االســـير القائد طارق قعدان دخل اضرابه المفتوح عن الطعام 
يومه السابع والثمانين, وبات مع مشارف التسعين يوما من االضراب المفتوح عن الطعام داخل سجون 
االحتالل الصهيوني, ويبدو ان مصلحة الســـجون الصهيونية المجرمة ال تتحرك لمساومة االسير من 
اجل الوصول لفك اضرابه عن الطعام, اال اذا استشـــعرت بخطر حقيقي يهدد حياته, فتسعون يوما 
تســـاوي ثالثة اشـــهر من االمتناع عن تناول الطعام, الطبيب الفلســـطيني الناشط الحقوقي، سائد 
البلبيسي، قال في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية«، إن قدرة اإلنسان على اإلضراب عن الطعام، مع تناول 
الماء والملح فقط، يمكن أن تســـتمر من 80 إلى 85 يوما، وبعدها تتدهور حالته الصحية بما يشـــكل 
خطورة على حياته, واضاف إنه في حال توقف أي من األســـرى المضربين عن الطعام عن تناول الماء 
والملح، فإن هذا يعني توقف حياته نهائيا خالل 10 أيام أو 14 يوما على أبعد تقدير, هذا يعني ان 
االسير القائد طارق قعدان يمر بمرحلة حرجة مع استمراره في االضراب المفتوح عن الطعام, فاالحتالل 
قام بتجديد اعتقاله اداريا لمدة ســـتة اشـــهر, ثم قام اول امس بتخفيضها الى اربعة اشهر إلقناعه 
بإنهاء اضرابه عن الطعام, وال زال االحتالل يمارس كل انواع الضغط بالترهيب والترغيب ألجل اقناع 
االسير قعدان بوقف االضراب عن الطعام, لكنه ال زال مصرا على مواصلته حتى تتحقق جميع مطالبه. 
االحتالل يخشـــى عواقب عناده واصراره على عدم االستجابة لمطالب االسير, فهو يخشى تهديدات 
فصائل المقاومة الفلســـطينية التي هـــددت االحتالل بأنها لن تصمت اذا تعرض أي من االســـرى 
المضربين عن الطعام لمكروه ال سمح الله, او اذا استشهد داخل السجن, وان ردها سيكون قويا على 
ذلك, كما يخشـــى االحتالل من تفجر االوضاع داخل المعتقالت الصهيونية, واعالن االســـرى التمرد 
على مصلحة السجون والدخول في اضراب جماعي لمواجهة سياساته النازية, ويخشى االحتالل ادانة 
المنظمات الحقوقية والدولية لسياســـاته تجاه االسرى, خاصة انه ينتهك كل القوانين التي تعنى 
باألســـرى, لكنه في نفس الوقت يمارس سياســـة االعتقال االداري التعسفية, وال يستجيب لشروط 
االسير القائد طارق قعدان, وهذا يتطلب تحركا من الشارع الفلسطيني نصرة لألسرى المضربين عن 
الطعام, فحراك الشـــارع الفلسطيني يفجر مواجهة مع االحتالل, وكفيل بتحرك الشارع الفلسطيني 
كله في الضفة والقطاع والقدس المحتلة تنديدا بسياسة االحتالل بحق االسرى, وكفيل بلفت انظار 
العالم الى جريمة االعتقال االداري, فوسائل االعالم المختلفة التي ستنقل حراك الشارع الفلسطيني 
ستكون مضطرة لإلفصاح عن سبب الحراك وهو نصرة االسرى المضربين ومواجهة سياسة االعتقال 
االداري, يجب التضامن مع االســـرى المضربين عن الطعام بشكل قوي والفت واال فإننا سنصحو على 

كارثة.   
على مشـــارف التســـعين يوما يقف االســـير القائد طارق قعدان, ربما قد خارت قواه نتيجة االضراب 
عن الطعام, وربما ال يســـتطيع الكالم, او حتى رفع شـــارة النصر إلغاظة بني صهيون, ربما ال يستطيع 
الوقوف على كلتا  قديمة  بعد ان ســـقط مغشـــيا عليه وادى ذلك لكسر قدمه, لكنه يصنع االنتصار 
بإرادتـــه, ينتصر على ذاته وذواتنا, وينتصر على الموت الـــذي يحيط به من كل جانب, اخي ابا خالد 
اال تخشـــى الموت وهو يحدق بك ويقف بين يديك, الم تتعب من هذا الصمود االســـطوري الذي قد 
يـــودي بحياتك, هل ال زلت قادرا على االتكاء على االمك ووجعـــك, هل ال زلت مؤمنا بنصرك رغم كل 
هذا الخذالن الذي يأتيك من فوقك ومن تحتك وعن يمينك ويسارك, اخي ابو خالد لقد وضعتنا امام 
اختبـــار صعب, نرى فيـــه قبح وجوهنا وتخاذلنا وقلة حيلتنا, لكننـــا نحتمي بك, ونحتمي بصمودك 
االســـطوري, ونحتمي بجوعك وامعائك الخاوية لكي نهرب من واجبنـــا, انت القائد الذي يحمل راية 
نصره, وانت من ستحقق هذا النصر بإرادتك, حتى وانت ترقد في مشفى »كابالن« بعد ان ساء وضعك 
الصحي ستبقى اقوى من الجميع, ستنتصر عليهم بإرادتك, او ستنتصر عليهم بموتك, فكل الطرق 
تؤدي الى نصـــرك, اختي منى قعدان صرخاتك تدوي في كل مكان, وتخترق اســـماعنا لكنه العجز 
الذي يعشعش في النفوس, والخذالن الذي يصدره البعض إلدامة المعاناة ألطول فترة ممكنة, لكن 
وســـط هذا الخذالن هناك من يضع يده على الزناد ويترقب, وفي اللحظة المناسبة سيخرس اللسان 
ويتوقف الكالم, وتتحول وجهة المعركة الى لغة يفهمها االحتالل جيدا, ستجبره حتما على النزول 

عند ارادة االبطال واالحرار والثوار.        

على مشارف التسعين يومًا
رأي

مــــن الواضح أن الكيــــان الصهيوني وصل منذ فتــــرة – تطول أو 
تقصــــر – إلى قناعة مؤداها أن عداء عرب الخليج له إما أنه ظاهري 
أو أنــــه زال أو تــــم إســــتبداله بالعداء إليران , وإال فمــــا الذي يدعو 
إسرائيل كاتز وزير خارجية الكيان الصهيوني ليعلن جهارًا في 6 
أكتوبر 2019 خالل مشــــاركته في الدورة العادية للجمعية العامة 
لألمم المتحدة: “أن إســــرائيل تأمل فــــي تعبيد الطريق إلمكانية 
عقد صفقات سالم مع دول الخليج العربي من خالل السعي إلبرام 
إتفاقيــــات عدم اعتداء مع هذه الدول” , لكنه لم يدل بتفصيالت 
بشأن “صفقات الســــالم ” تلك وال كنه إتفاقيات عدم اإلعتداء , 
إال أنه أوضح فــــي تغريدة له : “أقوم حاليًا بالترويج – بمســــاندة 
من الواليات المتحدة – لمبادرة سياســــية للتوقيع مع دول الخليج 
العربــــي على إتفاقيات عدم إعتداء , وهو مــــا ُيعد تحركًا تاريخيًا 
لوضع نهايــــة للصراع ويتيح التعاون المدنــــي إلى حين التوقيع 
إتفاقيات سالم , وقد ناقشت هذه المبادرة مع وزراء خارجية عرب 
 , ” Jason Greenblatt والمبعــــوث األمريكي للشــــرق األوســــط
وهذا اإلعالن العلني الُمتعمد من جانب الصهاينة البد وأن يسوق 
المرء للتفكيــــر في توقيته وموضوعه ومــــا وراءه وما يحيط بهذا 

المسعي الصهيوني ومآالته وإمكانية تحقيقه  .
اإلعــــالن عن هذا المســــعى من ناحية التوقيت يأتي في ســــياق 
زمنــــي طويل لالقتــــراب الصهيوني من دول الخليــــج العربي بدأ 
ُمتقطعًا فالكيــــان الصهيوني اقترب من بعــــض إن لم يكن كل 
إمــــارات الخليج منذ ما قبل عام 1955 وكمثال على ذلك أن مجلس 
الجامعة العربية في قراره رقم 695 بتاريخ 27 يناير 1954 أشــــار 
إلى أنه بحث اقتراح المكتب اإلقليمي العراقي للمقاطعة العربية 
إلســــرائيل الُمتعلــــق بمفاتحة الجهات المســــئولة فــــي إماراتي 
الكويت وقطر للحيلولة دون تســــرب البضائع منها إلى إسرائيل 
وبالعكس وذلك بعد أن ثبــــت لمؤتمر مكاتب المقاطعة أن ميناء 
األحمــــدي بالكويت أحد أهــــم مصادر تموين إســــرائيل بالزيوت 
وتكرر األمر بالنســــبة “لتهريب” األسمنت من الكويت إلسرائيل 
, وقــــد ظلت وتيرة هذا االقتراب ُمتقطعة بل توقفت أو كادت بعد 
هزيمــــة يونيو 1967 , لكن هذا االقتــــراب أصبح أو كاد أن يصبح 
ُمنتظمًا بعد توقيع مصر لمعاهدة الســــالم مع الكيان الصهيوني 
في 26 مارس 1979ثم اتفاق إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكم 
الذاتي اإلنتقالي )أوسلو( الموقع بواشنطن في 13 /9/ 1991 بين 
منظمة التحرير الفلســــطينية والصهاينة فمؤتمر مدريد للسالم 
30 أكتوبر- األول من نوفمبر 1991 والذي شــــاركت فيه ســــوريا , 
انتهاء بمعاهدة الســــالم األردنية اإلسرائيلية الُموقعة في 26 / 
10 /1994, لكن هذا االقتــــراب أصبح ُمتباداًل وتوطد عقب توقيع 
إدارة الرئيــــس أوباما واإلتحاد األوروبي مع إيــــران عام 2015 على 
االتفاق المســــمي بــ : “الخطة الُمشتركة الشــــاملة للعمل بشأن 
البرنامج النــــووي اإليراني” والــــذي أعلنــــت إدارة الرئيس ترمب 
االنســــحاب منــــه في مايــــو 2018 , فاالتفاق أصــــاب معظم دول 
الخليج بحالة تتراوح ما بين الرعب والخشــــية من إيران وظلت هذه 
الحالة حتى بعد انسحاب الواليات المتحدة منه , األمر الذي مهد 
السبيل إلســــرائيل القتراح هذه اإلتفاقيات بناء على حالة الرعب 
القصوى التي أصابت الســــعودية واإلمــــارات المتحدة وُعمان وإن 

بدرجة أقل , فُعمان التي لطالما مارســــت سياســــة الحياد الُمراوغ 
بين إيــــران و الدول العربية وفي مقدمتها الســــعودية واإلمارات 
العربيــــة قررت االنتقال – ربما بضغوط أمريكية – لمرحلة واضحة 
المعالــــم مرحلة االنضمام إلــــى الجبهة التي تشــــكلها الواليات 
المتحدة وإســــرائيل لمواجهة إيران وذلك بموجــــب الزيارة التي 
قام بها لمســــقط في 25 /26 أكتوبــــر 2018 رئيس وزراء الكيان 
الصهيونــــي Benjamin Netanyahu برفقــــة زوجته بدعوة من 
سلطان عمان   رافقه فيها وفد ضم رئيس الموساد ورئيس هيئة 
األمن القومي مدير عــــام الخارجية ورئيس الديوان والســــكرتير 
العســــكري لرئيس الوزراء , والمثير للدهشــــة أن مجلس الجامعة 
اجتمع لمناقشة زيارة Netanyahu لتشاد قبل 3 أشهر من هذه 
الزيارة ولم يجتمع لمناقشــــة زيارتــــه لُعمان ؟ , كما أن اإلعالن عن 
إتفاقيــــات “عدم اإلعتــــداء ” تلك يأتي بعد الترويج لما ُيســــمي 
بصفقة القرن والموت الفعلي لما ُيسمي بالمبادرة العربية للسالم 
التي طرحتها الســــعودية وصدرت عن قمة بيــــروت العربية عام 
2002 والتي من بين ما تضمنته : االنســــحاب الكامل من األراضي 
العربيــــة المحتلة بما في ذلك الجوالن الســــوري وحتى خط الرابع 
من يونيــــو 1967 ، واألراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان 
, والتوصل إلى حل عادل لمشــــكلة الالجئين الفلسطينيين يتفق 
عليــــه وفقا لقرار الجمعية العامة لألمــــم المتحدة رقم 194, وهي 
المبــــادرة التي أولت لها ظهرها هذه المملكة كنتيجة لالتصاالت 
الصهيونية / الســــعودية األخيرة )صــــرح Yossi Cohen رئيس 
الموساد بأن إسرائيل تاريخيًا كانت ُتنشئ عالقات ُمخفاة مع دول 
عدة( بل والسماح لإلعالم السعودي األسير للترويج ألفكار سالمية 
 Yisrael Katz وودية مــــع الكيان الصهيوني الذي أعلن باســــمه
وزير النقــــل والُمخابرات الصهيوني أمام مؤتمــــر االتحاد الدولي 
لطرق النقل IRU الذي ُعقد بمسقط في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 
2018 وشارك فيه بدعوة من الحكومة الُعمانية , أعلن عن مشروع 
ربط ميناء حيفا الواقع بشــــرق البحر الُمتوســــط بالــــدول العربية 
الواقعة على الخليج العربي وتجدد إعالن Yisrael Katz – بصفته 
وزيــــر خارجية هذا الكيان- عن هذا المشــــروع ثانية في 27 يوليو 
2019 باعتباره إياه ُيحســــن فرص الســــالم والتنمية االقتصادية 
للفلسطينيين ويزيد من حجم التبادل التجاري الصهيوني بنسبة 
%400 , وقد حدد دولتين المفــــروض أنهما عربيتان خليجيتان 
ســــُينفذ معهما المشــــروع وهما الســــعودية واإلمارات اللتان لم 

يصدر عنهما إنكار بصلتهما به .
لكــــن لماذا وقع اختيار إســــرائيل على توقيع اتفــــاق عدم إعتداء 
وليس على اتفاق تعاون عسكري أو دفاع ُمشترك مع دول الخليج 
التــــي لم تعلن أيا منها لــــآن عن رد فعلها على هــــذا المقترح , 
وفي الواقع ال ســــابقة حدثت لتوقيع اتفــــاق “عدم إعتداء ” بين 
دولــــة عربية  وأي من القوى الكبرى أو اإلقليمية باســــتثناء اتفاق 
عــــدم اإلعتداء الُمبرم في 8 يوليو 1937 بين إيران والعراق وتركيا 
وكان ســــببه النزاعات الحدودية بين ثالثتهــــم , وفيما عدا ذلك 
كانــــت اإلتفاقيات ذات الطبيعة العســــكرية / األمنية بين أي من 
الدول العربية وبعضها البعض ومع القوى الكبرى واإلقليمية خلوًا 
مــــن معنى “عدم اإلعتداء” ومن بين أمثلة ذلك اتفاقية التحالف 

بين بريطانيــــا والعراق في 10 أكتوبــــر 1922 واتفاقية الصداقة 
والتعــــاون الُمتبادل بين بريطانيا واليمــــن الُموقعة في11 فبراير 
1934, واتفاقيــــة التحالــــف بين بريطانيا وشــــرق األردن في 15 
مارس 1948 , لذلك كان من المنطقي أن يعلن الكيان الصهيوني 
عــــن ُمقترح باتفاقات دفاع ُمشــــترك أو تعاون عســــكري أو حتى 
تحالــــف مع أي من دول الخليج لكنــــه لم يفعل بالرغم من أن دول 
الخليج ســــواء في إطار مجلس التعاون الخليجي أو فرادى ال يقوى  
أيًا منهم علي اإلعتداء عســــكريًا ســــواء بمقياس األداء العسكري 
أو الســــوابق التاريخية أو علي مجابهة عســــكرية ما لم تكن هذه 
المجابهة مجابهة بعضهم البعــــض ومن أمثلة ذلك ُمؤخرًا خطة 
الهجوم العســــكري علي قطر من قبل الســــعودية واإلمارات التي 
أعقب إخفاقها بســــبب دعم تركيا العســــكري الحاســــم والسريع  
لقطر األمر الذي   أحبط الهجوم العســــكري السعودي / اإلماراتي 
في الغالب , وأعقب ذلك إعالن فرض حصار رباعي ضم السعودية 

واإلمارات والبحرين ومصر على قطر بدءًا من 5 يونيو 2017 .
المبـــرر األكثر ترجيحـــًا الختيـــار الكيان الصهيونـــي لصيغة 
“عـــدم اإلعتداء” كإتفاق عســـكري مـــع دول الخليج هو تجنب 
الكيان الصهيوني اســـتفزاز أو قل استنفار القيادة السياسية 
والعســـكرية اإليرانية ضده أكثر مما هـــو حادث , باإلضافة إلى 
ترســـيخ مفهوم نزوع إيـــران العدائي والهجومـــي في أذهان 
القيـــادات الخليجية , ويســـتغل الكيـــان الصهيوني تصاعد 
التوتـــر بالخليج العربي وتحويـــل إدارة الرئيس ترمب لمفهوم 
التعاون والحماية واالرتباطات العسكرية بين بالده ودول الخليج 
إلى سلعة أو خدمة البد وأن ُتقوم علي أساس تجاري طبقًا لنهج : 
ادفع  واستلم , علمًا بأن الصهاينة يدركون أن تعاونهم مع عرب 
الخليج بناء علي هذه اإلتفاقيات االفتراضية سيجنون منه أكثر 
مما يعتقد ترمب , فســـيجنون استثمارات وتمويالت وإيداعات 
ماليـــة خليجية أكثر فأكثر في الجهـــاز المصرفي الصهيوني , 
باإلضافة إلي أن من شـــأن توقيع اتفاق “عـــدم إعتداء” ولو مع 
دولة خليجية واحدة من شأنه أن يهدم مرة واحدة ولألبد أسس 
معاهدة الدفاع الُمشترك والتعاون االقتصادي العربي الموقعة 
فـــي 17 يونيو 1950, كمـــا أن مقترح توقيـــع إتفاقيات “عدم 
إعتداء” يأتي كبديل لمحاولة عربية فاشـــلة , فقد وافق القادة 
العرب في القمة العربية السنوية بشرم الشيخ في نهاية مارس 
2015من حيث المبدأ على إنشاء قوة عسكرية عربية ُمشتركة , 
وذلك علي خلفية الصراعات في اليمن وســـوريا وليبيا وتشكيل 
الســـعودية لتحالف من 10 دول تنفذ ضربات جوية في اليمن 
ضد الحوثيين وبديل عن محاوالت أمريكية / صهيونية ُكشـــف 
النقاب عنها في مـــارس 2017 لتكوين تحالف بين دول عربية 
وإســـرائيل لمواجهة جماعـــة داعش اإلرهابية وإيـــران, لكنها 
فشلت هي األخرى ألسباب مختلفة, كما فشلت محاولة أمريكية 
/ صهيونية تالية لبناء إئتالف أو تحالف دولي لمواجهة إيران, 
من خـــالل عقد مؤتمر فـــي العاصمة البولندية وارســـو في 14 
فبراير 2019شـــاركت فيه وفود 60 دولـــة  . عندما ُتصاب دول 
بالســـل والعمى السياســـي ســـيصعب عليها التنفس بحرية 

وسترى العدو صديقًا وفي النهاية ستموت .

السمي اإلسرائيلي نحو اتفاقيات عدم اعتداء مع دول الخليج المربي
بالل المصري / سفير مصري سابق

منـــذ أن دعا أبو مازن من على منبر األمم المتحدة في ســـبتمبر الفائت 
إلى انتخابات فلسطينية عامة ؛ والساحة الفلسطينية تموج بالحديث 
عن  هذه  االنتخابات بين مؤيد ومعارض ومشترط للتأييد . واعتقادنا 
راســـخ بأن الدعوة لالنتخابات لم تكن جادة، كانت مســـرحية للتلهية 
وتبديد الوقت وإبقاء الحال الفلسطيني على ما هو عليه لكونه مالئما 

تمام المالءمة لعباس وسلطته الفتحاوية .
 وأول برهان على كون الدعوة لالنتخابات ليست إال مسرحية ؛ إطالقها 
من على منبر األمم المتحدة، ما عالقة األمم المتحدة بهذه االنتخابات؟! 
ال عالقة  لها بها، والهدف من إطالقها من على منبر جمعيتها العامة 
التوهيم بـــأن عباس رجل ديمقراطي يؤمـــن باالنتخابات المعبرة عن 
إرادة الشعب، وهو توهيم يلحق الضرر الكبير بالقضية الفلسطينية، 
كثيرون في العالم ممن ال يعرفون حقائق هذه القضية ســـيتوهمون 
أن هنـــاك دولـــة فلســـطينية ذات ســـيادة، وأن هـــذا الرئيس الذي 
يتحـــدث عن إجراء انتخابات فيها يمثل هـــذه الدولة ، فأين القضية 

الفلسطينية إذن؟!
وما المشكلة مع إسرائيل التي توصف بالمحتلة ألراضي الفلسطينيين 
والتــــي هاجمها عباس في خطابه الذي أعلــــن فيه نيته إجراء انتخابات 
عامــــة؟! وُظن في البدايــــة أن االنتخابات العامة ســــتكون تشــــريعية 
ورئاسية ومجلســــا وطنيا بالتزامن أو بالتتابع المتقارب ، فإذا بنا نسمع 
أنهــــا ســــتبدأ بالتشــــريعية ، وبعد زمن ما ســــتتم الرئاســــية، وتليها 
انتخابات المجلس الوطني، وبعد اإلعــــالن عن االنتخابات أوضحت فتح 
أن أبا مازن هو مرشــــحها للرئاســــية ، وفتح تعلم ، وكل الفلسطينيين 
يعلمون أن ال أمل في نجاح أبي مازن في االنتخابات الرئاســــية، وانعدام 
األمل هذا يوجه إلى اســــتحالة إجــــراء هذه االنتخابــــات، والمؤكد وفق 
استطالعات الرأي ومالحظات المراقبين أن فتح لن تفوز في التشريعية 

، وعدم فوزها سيمنع بدوره التوجه لالنتخابات الرئاسية . 
لن تغامر بمواجهة فشلين، وســـيحدث ما حدث بعد انتخابات يناير 
2006 التـــي انهزمت فيها أمام حماس التـــي فازت ب 78 مقعدا من 

مقاعد التشـــريعي ال120 . وقبل تلك االنتخابـــات توقعت المصادر 
اإلســـرائيلية األمنية والسياسية فوز حماس بها، وهي اآلن تعيد هذا 
التوقع الذي تشـــاركها فيه السلطة الفلســـطينية نفسها واألردن . 
وكانت إدارة بوش االبن األميركية هي التي ضغطت على عباس إلجراء 
تلك االنتخابات بمشـــاركة حماس بعد أن تخوف مع فتح من الفشـــل 
فيها ، وبديهي أن إسرائيل كانت وراء هذا الضغط لمعرفة الدولتين 
سلفا بنتيجتها، وما ستؤدي إليه من انقسام فلسطيني، وهو ما كان، 
نفس التخوف موجود اآلن ، وبأعنف من تخوف 2006 ، فما الذي يدفع 
 

َ
عباس وفتح إلى انتخابات فشـــلهما فيها محتوم محسوم؟! إذن ليبق

الحال على ما هو عليه لما فيه من مالءمة تامة لهما!
ومبادرة الفصائل الفلســــطينية الثمانية تقدم حال ســــليما لمعضلة الواقع 
الفلســــطيني المتردي المتأزم، وقوام هذا الحل التوافق على فترة انتقالية 
تمتد من أكتوبر الحالي إلى يوليو التالي في 2020 ، تسوى فيها الخالفات 
الحالية في البيت الفلســــطيني، وتوضع األســــس الصحيحــــة لالنتخابات 

التشــــريعية والرئاســــية، وانتخابات  المجلس الوطني، وفتح ترفض هذه 
المبادرة، وتراها مكيدة حمســــاوية تشاركها فيها  الفصائل السبع األخرى  
مع أن من شــــأنها أن تخلص الفلسطينيين من تأثيرات أوسلو التي ُبرمجت 
برمجة إســــرائيلية يســــتحيل أن تقود إلى أي نظام سياســــي ديمقراطي 
فلسطيني، وال إلى أي شيء فيه مصلحة للفلسطينيين ، وكل ما حدث حتى 

اآلن يؤكد هذه االستحالة. 
والخالصـــة المصفاة: لن تتـــم أي انتخابات فلســـطينية من أي نوع. 
ال أحـــد يقطف عنبا من شـــوك، ومـــن يقدم العربة علـــى الحصان لن 
تتحرك عربته ، وأوســـلو قدمت للفلسطينيين األوهام بدل الحقائق، 
وكان الســـليم القويم  تحرير الضفة وغزة من االحتالل االســـتيطاني 
قبـــل الولوج إلى كل  المســـرحيات العبثية التي تلت أوســـلو، ومنها 
االنتخابات التشـــريعية والرئاســـية التي  قادتنا إلى رئيس منتهي 
الصالحية منذ عشـــر سنوات، ومجلس تشـــريعي محلول على يد هذا 

الرئيس األحداث ال تستقيم لمن يتجاهل منطقها.

حماد صبحلن تتم انتخابات فلسطينية من أي نوع
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رام الله/ االستقالل: 
أعلن اّتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (PITA)، ومجموعة 
االتصاالت الفلســــطينية الراعي الرئيس لـ »إكســــبوتك 2019«، عن 

موعد انطالق فعاليات (إكسبوتك) في دورته السادسة عشر.
ومن المقرر أن ُيعقد »إكسبوتك 2019« بمقر شركة جوال في رام 
الله بـ 5 نوفمبر (تشـــرين الثاني) من الشهر المقبل، تحت شعار: 
»التكنولوجيا المالية«، بحضور د. اســـحق ســـدر وزير االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، وســـعيد زيدان رئيس اتحاد شـــركات 
أنظمة المعلومات الفلســـطينية، وعمار العكر الرئيس التنفيذي 

لمجموعة االتصاالت الفلسطينية.
وقال الوزير د. ســـدر: »إنه لمن دواعي الســـرور أن أشارككم اليوم 
انطالق فعاليات األســـبوع التكنولوجي  (إكســـبوتك) في دورته 
السادســـة عشر، في األسبوع األول من الشهر القادم، تحت شعار 

.»The rise of fintech and Blockchain«
وعّبر عن عميق شـــكره للقائمين كاّفة على هذا المؤتمر، »الذين 
حاد  دونـــا على تقديـــم كل ما هو جديـــد في كل عـــام (..) اتِّ َعوَّ
شـــركة انظمة المعلومات (بيتا)، وبرعاية من مجموعة االتصاالت، 

وبالشراكة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات«.
ب أن تكون  وأضـــاف: »االرتقاء التكنولوجي في فلســـطين َيَتطلَّ
هناك شراكة حقيقية بين المؤسسات االقتصادية والتكنولوجية 

واألكاديمية في القطاَعْين العام والخاص«.
هوض بقطاع  وأّكد على أن »الحكومة الفلسطينية تعمل على النُّ
االّتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وَتهتّم  بالمبادرات الشبابية 
والشركات الناشئة والمشـــاريع التقنية وتشجع على االستثمار 
في هذا القطاع من خالل القوانين والتسهيالت الالزمة لمساندة 

الرياديين والمبدعين؛ وصوالاً إلى جاهزية فلسطين للغد«.
وأشار إلى أن »إكسبوتك« النواة الحقيقية للتشبيك بين الشركات 
العاملة مع بعضها البعض، والتشـــبيك مع الشباب والخريجين 

والشركات الحديثة العاملة في هذا المجال«.

ن أن شـــعار »إكســـبوتك« هذا العام يتمحـــور حول خدمات  وَبيَّ
يشـــهد لها العالم تطورًا كبيرًا على صعيد تكنولوجيا الخدمات 
المالية fin tech««؛ »ما يتطلب الشـــراكة بين مختلف القطاعات 
لدعم وتطوير الشركات التقنية المالية الحديثة وتوفير مصادر 
التمويل وخلق بيئة منافسة لهذه الصناعة وتوفير البنية التحتية 
من التشـــريعات والقوانين الناظمة ألنشـــطة هذه الشركات بما 
يعزز توفير الخدمات المالية بتكاليف منخفضة ولكافة القطاعات 

المهّمشة ودمجها في النظام المالي«.
 علينا إكســـبوتك في عامه الـ 

ّ
من جهته، قال رئيس »بيتا«: »َيطل

16 على التوالي في ظاهرة تكنولوجية اقتصادية ُتعّد األهم على 
مســـتوى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وعلى مستوى 

االقتصاد الفلسطيني بشكل عام«.
ولفت إلى أن »فعاليات هذا العام ستشمل المؤتمر التكنولوجي 
الُمتخّصص، الذي يعقد تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين 

اس، يـــوم 5 نوفمبر المقبل، في فنـــدق الميلينيوم،  محمـــود َعبَّ
ويستضيف فيه مجموعة كبيرة من الخبراء العالميين في مجاالت 
رئيســـية في التكنولوجيا المالية وسلســـلة البرامج والخدمات 

المتعلقة بها«.
 وأوضـــح أن جلســـات المؤتمر األربعـــة ستشـــمل دور القطاع 
الحكومي والقوانين واألنظمة والتشريعات المرتبطة بها، وكيفية 
بناء نظام شامل ومتكامل لالستثمار، ودور القطاع البنكي في هذا 
 

ّ
المجال، إضافة إلى التركيز على الشركات المقدمة لخدمات الفن
تك والبلوك تشين والدور المتوقع لها والتحديات التي تواجهها 

في إطار توسيع عملها.
وأضـــاف: »علـــى هامش المؤتمر ســـيكون هنـــاك مجموعة من 
ات التي ستقوم خاللها شركات الفن تك بعرض خدماتها  الَمَنصَّ
للحضور؛ مما سيتيح المجال للمهندسين، ورجال األعمال، وطلبة 
الع على  الجامعـــات، والرياديين، للمشـــاركة والتشـــبيك واالطِّ

هات  ة وقصص نجـــاح والتعرف على الَتوجُّ ة ومحليَّ تجارب دوليَّ
العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية«.  وذكر أن »اختيار موضوع 
التكنولوجيـــا المالية لهذا العام جاء نتيجـــة جهود االتحاد في 
السنوات الثالث األخيرة؛ لرسم سياسات تتعلق بهذا الموضوع، 
وتماشيًا مع توجهات الحكومة (الفلسطينية) لالهتمام بموضوع 

.»Blockchain العملة الرقمية والـ
ار العكر الرئيـــس التنفيذي لمجموعة االتصاالت  بـــدوره، قال َعمَّ
الفلســـطينية: »يسعدنا أن نلتقي بكم للعام السادس عشر على 
التوالي، وبرعاية رئيسية من مجموعة االتصاالت، لإلعالن عن موعد 
إطالق فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي (إكسبوتك 2019)«.
ه العكر شـــكره التحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) على  ووجَّ
جهوده الدائمة والحثيثة إلقامة هذا الحدث التكنولوجي بشكل 
سنوي، وعملهم المستمر والدؤوب من للنهوض بقطاع تكنولوجيا 
المعلومـــات، وتوفيـــر فـــرص عمـــل للعديد من المهندســـين 

ين والخبراء والشباب المهتمين في المجال. والمختصِّ
ة أن يحمل عنوان فعاليات أســـبوع فلســـطين  وأشـــار إلى أهميَّ
التكنولوجـــي لعام 2019 »التكنولوجيا الماليـــة Fintech الثورة 
ا هائالاً خالل القرن الواحد  االقتصادية الجديـــدة«، التي نمت نمّواً
والعشـــرين، وتعتمد بشـــكل كبير على التكنولوجيا لتحســـين 
الخدمات المالية التقليدية، إذ شـــهد القطاع المصرفي تســـارع 

كبير في هذا المجال ما بعد األزمة المالية عام »2008.
ولفت إلى إنشـــاء مركز إبداع مجموعة االتصاالت الفلســـطينية 
(فكرة) هذا العام؛ ليكون منصة للشـــباب والمهنّيين الموهوبين 
ين بتكنولوجيا المعلومات واالتصـــاالت، وريادة األعمال  المهتمِّ
ن أن المركز سيســـاهم في تمكين هؤالء من  في فلســـطين. وَبيَّ
خالل توفير اإلرشاد والجلسات التدريبية، وربطهم بشبكة واسعة 
من الخبراء من جميـــع المجاالت، »وفي بعض الحاالت نوفر الدعم 
المالي مقابل حصة في أسهم الشركة الناشئة بصفتنا أول شركة 

استثمارية تابعة للقطاع الخاص في فلسطين«.

رام الله/ االستقالل: 
تراجعت فلســـطين إلـــى المرتبة 117 عالميـــا في تقرير 
ممارسة أنشطة األعمال 2020 الصادر، أمس الخميس، عن 

مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي.
كانت فلســـطين، أو كما يســـميها التقرير »غزة والضفة 
الغربيـــة«، جاءت في المرتبة 116 في تقرير العام الماضي 

(أنشطة األعمال 2019).
وحصلت فلســـطين في التقرير الـــذي تصدرته نيوزلندا 
للعام الرابع على التوالي، على عالمة 60%في تقرير العام 

الجاري، مقارنة مع عالمة 59.7% في تقرير 2019.
وتقرير ممارسة أنشـــطة األعمال 2020، هو تقرير سنوي 
يصدر عن وحدة أنشطة األعمال في البنك الدولي، ويقدم 

أداء لـ 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ األعمال.
ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء 
النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على 

الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على االئتمان.
كذلـــك تتألف المعايير العشـــرة من حماية مســـتثمري 
األقليـــة، ودفـــع الضرائب، والتجـــارة عبر الحـــدود، وإنفاذ 

العقود، وتسوية حاالت اإلعسار (التعثر).
وتقدمت فلســـطين في 3 معايير أو محـــاور من أصل 10، 
وهـــي: بدء النشـــاط التجـــاري واســـتخراج تراخيص بناء 
والحصول على الكهرباء؛ بينما تراجعت في محورين اثنين، 

هما: تسجيل الملكية ودفع الضرائب.
ويصنف التقرير فلسطين ضمن قائمة البلدان ذات الدخل 
المنخفض، إذ يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
3700 دوالر، بينما يبلغ عدد السكان 4.569 ماليين نسمة.

وحقـــق تقرير ممارســـة أنشـــطة األعمـــال، 294 إصالحا 
تنظيميـــا بين مايو/ أيار 2018 ومايـــو 2019 وهي الفترة 
التي يقيسها التقرير؛ بينما على المستوى العالمي، سّهل 

115 اقتصادًا القيام باألعمال.

غزة/ االستقالل: 
قال رئيس جمعيـــة رجال األعمال الفلســـطينيين 
علي الحايك إن القطاع الخاص في غزة يعمل بطاقة 
إنتاجية ال تتجاوز الـ15% جراء اســـتمرار االنقســـام 

والحصار.
وأكد الحايـــك في تصريح صحفـــي أمس الخميس 
أن الظروف الســـيئة في غزة ما تـــزال مهيمنة على 
االقتصـــاد في ظـــل النزيف المتواصـــل للقطاعات 
اإلنتاجيـــة، والذي ألحـــق الضرر بآالف النشـــاطات 

االقتصادية.
وأوضـــح الحايك أن اقتصاد القطـــاع يعاني من عجز 
هو األكبر على صعيد أعداد المنشـــآت االقتصادية 
العاملة،  واالستثمارات الجديدة، وتشـــغيل األيدي 
الفتـــًا إلـــى أن بقـــاء األوضاع علـــى حالهـــا دون أي 
تدخـــل عاجل ينذر بمزيد من األزمـــات والتعقيدات 

االقتصاديـــة، ســـيما على صعيـــد أعـــداد الفقراء 
والعاطلين عن العمل.

وأضاف الحايك أن غـــزة بحاجة لالنفتاح على العالم 
الخارجـــي إلنهـــاء أزماتـــه الكبيـــرة، خصوصـــًا في 
ظل تراكم عوامـــل الضعف، وعدم وجود أي تدخالت 
حقيقية لحلها، ومن أهمها التراجع الغير مســـبوق 
في الدعم الدولي، وأزمات السيولة النقدية والبطالة 

والفقر واالنعدام الغذائي.
وأشـــار الحايك إلى أن األوضاع في غزة لم تعد تطاق، 
وسيكون لها تداعيات جسيمة على جميع األطراف، 

محذرًا من خطورة القادم، والوصول لحالة االنفجار.
وشدد الحايك على أهمية »تحقيق وإنجاز المصالحة 
الفلسطينية كأحد المخارج االستراتيجية واألساسية، 
ألنها قد ترفع األعـــذار فيما يتعلق بالحصار، وتعيد 

عمل المؤسسات الدولية بشكل أو بآخر«.

فلسطين تتراجع للمرتبة 117 في 
تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2020

الحايك : القطاع الخاص بغزة 
يعمل بطاقة 15 % جراء الحصار

رام الله/ االستقالل: 
قـــال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلســـطيني: إن 
الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات 
ا في قيمة العجز بنسبة  والواردات ســـجل ارتفاعاً
2% خالل آب/ أغسطس 2019 مقارنة مع الشهر 
السابق، بينما انخفض بنسبة 1% مقارنة مع آب 
من عـــام 2018، وبلغ العجـــز 400.1 مليون دوالر 

أميركي.
وأوضح االحصاء في بيان صحفي أمس الخميس 
ا  أن الصادرات شـــهدت خالل آب الماضي ارتفاعاً

ا بنســـبة 0.1% مقارنة مع الشهر السابق،  طفيفاً
بينما انخفضت بنســـبة 8% مقارنـــة مع آب عام 
2018، وبلغت قيمتها 82.3 مليون دوالر أميركي.
وأضـــاف أن الصادرات إلى »إســـرائيل« ارتفعت 
خالل آب الماضي بنســـبة 1% مقارنة مع الشهر 
الســـابق، وشـــكلت 93% مـــن إجمالـــي قيمـــة 
الصادرات لشـــهر آب الماضـــي. بينما انخفضت 
الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 9% مقارنة 
مع الشـــهر الســـابق، وبلغت قيمتها 5.9 مليون 

دوالر أميركي.

وأشار إلى أن الواردات السلعية ارتفعت خالل آب 
الماضي بنســـبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، 
بينما انخفضت بنســـبة 2% مقارنـــة مع آب عام 
2018، وبلغـــت قيمتهـــا 482.4 مليـــون دوالر 

أميركي.
كمـــا ارتفعت الواردات من »إســـرائيل« خالل آب 
الماضي بنســـبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، 
وشـــكلت 61% من إجمالي قيمة الواردات لشهر 
آب الماضي، بينما انخفضـــت الواردات من باقي 
دول العالم بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان محمد زيارة، أمس الخميس، عن صرف دفعات مالية لمشروع 

إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، المتضررة من العدوان اإلسرائيلي عام 2014.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن األشغال العامة ستصرف دفعة مالية بقيمة نحو 260 ألف دوالر للمشروع، 

مع العلم أن الحكومة قامت بإجراءات صرف نحو 8 ماليين دوالر لمشاريع البنية التحتية في القطاع.
وأوضحـــت أن هذه الدفعات تأتي ضمن المنحة الكويتية المقـــّدرة ب 200 مليون دوالر، والتي 

أبرمت بين دولة فلسطين والصندوق الكويتي للتنمية بهدف إعمار قطاع غزة.

األشغال: صرف دفعات ماليةاالحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 2 % بأغسطس
 لمشاريع البنية التحتية في قطاع غزة

برعاية من مجموعة االتصاالت الفلسطينية

اإلعــالن عــن انطــالق فعاليــات »إكسبوتــك 2019«
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بيروت/ االستقالل: 
ميشــــال  اللبناني،  الرئيــــس  أبدى 
عــــون، أمس الخميس، اســــتعداده 
للقــــاء ممثليــــن عــــن المتظاهرين 
الســــاحات  يفترشــــون  الذيــــن 
والشوارع منذ أسبوع، احتجاجًا على 
أداء الطبقة السياســــية، لالستماع 

إلى »مطالبهم«.
له  أول تعليــــق  وخاطب عون فــــي 
منذ انطالق حركــــة التظاهر  قائاًل 
»أنــــا حاضر أللتقــــي ممثلين عنكم 
يحملــــون هواجســــكم ونســــمع ما 
هي مطالبكم تحديدًا وتســــمعون 
أنتم منا عــــن مخاوفنا من االنهيار 
االقتصــــادي، وما يجــــب أن نفعله 
ســــويًا حتى نحقــــق أهدافكم من 
دون أن نســــبب االنهيار والفوضى 

ونفتح حوارا بناء«.
وأشــــار عون إلــــى أن حزمة اإلصالح 
االقتصــــادي التــــي طرحها رئيس 
الــــوزراء ســــعد الحريري ســــتكون 
»الخطوة األولى« نحو إنقاذ لبنان من 

االنهيار االقتصادي.
وتعهــــد الرئيــــس اللبنانــــي ببذل 
كل جهد ممكن إلجــــراء إصالحات 
جذرية، لكنــــه قــــال إن التغيير ال 
يمكــــن أن يتحقــــق إال مــــن داخل 

مؤسسات الدولة.
وطالــــب بضــــرورة احتــــرام حريــــة 
التنقــــل، وحــــث المتظاهرين على 

إزالة حواجز الطرق.
ووعد عــــون فــــي كلمة إلــــى األمة 
التلفزيــــون  شاشــــات  نقلتهــــا 
بالتصدي للفســــاد ممتثال لمطلب 
مئــــات اآلالف من المحتجين الذين 
يتظاهــــرون فــــي الشــــوارع منــــذ 

األسبوع الماضي.
وطلب الرئيس اللبناني من البرلمان 
مكافحة  قوانيــــن  إلقــــرار  التعاون 
الفســــاد، مشــــيرا إلــــى أن الورقــــة 
اإلصالحية خطوة أولى إلنقاذ لبنان.
تعهد عون بإنشاء »محكمة خاصة 

بالجرائم على المال العام واسترداد 
األمــــوال المنهوبة ورفــــع الحصانة 
ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء 
والــــوزراء والنواب وكل من يتعاطى 
بالمال العام الحاليين والسابقين«.

 وقال إن الطائفية والفســــاد أخرتا 
تقدم لبنان، مشــــيرًا إلى أنه التزم 
بمحاربة الفساد منذ تسلمه الوالية 
الرئاســــية. وأضــــاف »طموحي هو 
الطائفية  العقليــــة  مــــن  التخلص 

التي تقف خلف كل المشاكل«.
 ويخيــــم على لبنان إضراب عام دعا 

إليه المتظاهرون، في وقت واصلت 
المؤسســــات العامــــة والخاصة في 
البــــالد إغالق أبوابها، بســــبب قطع 
الطرقــــات الرئيســــية فــــي المدن 

الكبرى، بما فيها العاصمة بيروت.
 وال تزال االحتجاجــــات في بيروت 
تلقى ردود فعل كبيرة، كان آخرها 
مــــن واشــــنطن التي دعــــت القادة 
للمطالب  االستجابة  إلى  اللبنانيين 
الذين  لمواطنيهــــم  »المشــــروعة« 
يتظاهرون منذ أكثر من أسبوع ضد 

فساد الحكومة.

الرئيس اللبناني يدعو المحنجين للحوار.. واإلضراب يشل الحياة العامة

واشنطن/ االستقالل: 
أعرب وزير الدفاع األمريكي مارك إســـبر، عن قلقه من التقارب 
الروســـي التركي، وأكد على ضرورة »توجيه« أنقرة نحو مســـار 

آخر.
الشـــرطة العسكرية الروسية تســـير دوريات في عين العرب 

على الحدود السورية التركية.
ونقلت وكالة »بلومبرغ« عن إســـبر أمـــس الخميس قوله: »نرى 
كيف تقترب أكثر من مدار روســـيا. نحتاج إلى أن تكون تركيا 

قوية وحليفا ثابتا، مثلما كانت في السابق«.
وتعليقا على العملية التركية ضد الفصائل الكردية شـــمالي 

سوريا، قال إسبر إن »تركيا وضعتنا جميعا في وضع معقد«.
وأوضح وزيـــر الدفاع األمريكي أن السياســـة التركية اختارت 
اتجاها غير صحيح، مؤكدا أن أنقرة قررت اجتياح سوريا بقطع 
النظر عما إذا كان ســـتوجد في تلـــك المناطق قوات أمريكية 

أم ال.
وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من توقيع الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ونظيره الروســـي فالديمير بوتين، اتفاق 

سوتشي لوقف عملية »نبع السالم« شمال شرقي سوريا.
ونص االتفاق على انســـحاب وحدات حماية الشعب الكردية 
إلى مسافة 32 كيلومترًا داخل األراضي السورية والحفاظ على 

الوضع الراهن في منطقة العملية التركية.
وقررت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب سحب قواتها من 
مناطق شـــمال شرقي سوريا، قبل انطالق العملية التركية في 

التاسع من الشهر الجاري.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من داخل اإلدارة األمريكية 
حيـــث وصف الســـيناتور األمريكـــي الديمقراطي ريتشـــارد 

بلومنتال هذه الخطوة بـ«الخيانة البغيضة« لألكراد.

البنناغون يعرب عن قلقه 
من النقارب النركي الروسي

القاهرة/ االستقالل: 
اتفقـــت مصـــر وإثيوبيا، أمـــس الخميس، على 
اســـتئناف فوري ألعمال اللجنة البحثية الفنية 
بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على 
النيل األزرق، وتخشـــى القاهرة من تأثيره على 
حصتها مـــن مياه النيل، بهـــدف الوصول إلى 
تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وقال المتحدث باســـم الرئاسة المصرية بسام 
راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس 
الوزراء آبي أحمد اتفقا »على االستئناف الفوري 
ألعمال اللجنة البحثية الفنية المســـتقلة على 

نحو أكثر انفتاحًا وإيجابية«.
وأضـــاف أن اللجنة، التي تضم مســـؤولين من 
مصـــر وإثيوبيا والســـودان، تســـعى »للوصول 
إلى تصور نهائي بشـــأن قواعد ملء وتشغيل 

السد«.

وفي هذا السياق شـــدد آبي أحمدعلى التزامه 
وتمسكه بمســـار المفاوضات وصواًل إلى اتفاق 

نهائي بشأن قضية سد النهضة.
أعرب الرئيس  الخميـــس،  وفي وقـــت ســـابق 
الروسي فالديمير بوتن عن استعداده للوساطة 

بين مصر وإثيوبيا لتسوية ملف سد النهضة.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
إن ملف ســـد النهضة كان حاضرا على هامش 
القمة الروسية اإلفريقية التي افتتحت األربعاء 

في سوتشي.
أكد بيسكوف أن السيسي أجرى نقاشا مع  آبي، 
مشيرا إلى أن القمة الروسية – اإلفريقية فتحت 
مجاالت مهمة لعقد لقاءات ثنائية ومناقشـــة 
القضايا الملحة واألزمات التي تواجهها القارة.

وكان السيســـي قد أكـــد، األحـــد الماضي، أنه 
اتفق مع رئيس الـــوزراء اإلثيوبي على االجتماع 

في روســـيا، علـــى هامـــش القمة الروســـية - 
اإلفريقية  للتباحث حول سد النهضة.

وكانـــت مصـــر قبلت دعـــوة وجهتهـــا اإلدارة 
األميركية لعقد اجتماع ثالثـــي لوزراء خارجية 
مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن حول سد 

النهضة.
وفي بيان ليل األربعــــاء قالت وزارة الخارجية 
إن »مصر تلقت دعوة مــــن اإلدارة األميركية، 
فــــي ظل حرصها علي كســــر الجمــــود الذي 
يكتنف مفاوضات ســــد النهضــــة، الجتماع 
لوزراء خارجية الدول الثالث مصر والسودان 
وإثيوبيا في واشــــنطن، وهــــي الدعوة التي 
قبلتها مصر على الفور اتساقا مع سياستها 
الثابتة لتفعيل بنود اتفــــاق إعالن المبادئ 
وثقًة في المســــاعي الحميــــدة التي تبذلها 

الواليات المتحدة«.

الخرطوم/ االستقالل: 
بحث النائب العام الســـوداني تاج الســـر علي الحبر، األربعاء، إمكانية تســـليم الرئيس 
السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك خالل لقائه مع وفد من هيئة محامي 

دارفور.
د نائب رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود، أن »اللقاء ناقش عدًدا من المواضيع  وأكَّ
ذات الصلة بعمل الهيئة، ومنها تســـليم الرئيس الســـابق للمحكمة الجنائية ومشروع 
تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة 
 »الطرفين اتفقا على أن الوقت غير مالئم لخروج تصريحات تتعلق 

ّ
االنتقالية«، موضًحا أن

بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وأّنها سابقة ألوانها«.
كما اتفـــق الطرفان على »ضرورة إلغاء القوانين غير المتســـقة مع الدســـتور والمعايير 
الدولية، حيث وعد النائب العام بالتنســـيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة في 

هذا الصدد«.
وتّمت االطاحة بالرئيس الســـوداني السابق عمر البشـــير في 11 نيسان/ أبريل الماضي، 

وذلك بعد أشهر من احتجاجات ضخمة خاضها السودانيون.
وأقّر البشـــير خالل محاكمته في شهر آب/ أغسطس الماضي بتلقيه 25 مليون دوالر من 

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

القاهرة/ االستقالل: 
لقي خمسة أشخاص مصرعهم بينهم طفالن 
جراء هطـــول أمطـــار غزيرة وصلـــت إلى حد 

السيول على مدى يومين في مصر.
وشهدت محافظات بمصر موجة طقس سيئ 
وهطول أمطار غزيرة، على مدى يومي الثالثاء 
واألربعـــاء، أدت إلى إغالق موانـــئ، وتعطيل 
شوارع وميادين رئيسة بسبب تراكم المياه، ما 
دفع الحكومة إلصدار قرار استثنائي بتعطيل 
الدراسة األربعاء، بسبب سوء األحوال الجوية. 

ووفـــق وســـائل إعـــالم محلية، لقي خمســـة 
أشـــخاص مصرعهم، بينهم سيدة وطفالن، 
في محافظات الغربية والشرقية وكفر الشيخ 

(دلتا النيل/ شمال)، بسبب األمطار الغزيرة.
ولقيت سيدة (36 عاما) مصرعها في محافظة 
الغربية، إثر سقوطها من الطابق الثالث أثناء 
إزاحتها ميـــاه األمطار من أعلـــى منزلها، كما 
لقي ســـائق (50 عاما) بمحافظة كفر الشـــيخ 
مصرعه للسبب ذاته، إذ انجرفت قدماه وسقط 

من أعلى منزله.

فيما توفي رجل وطفـــالن -بينهم طفلة تبلغ 
من العمر تســـع ســـنوات- صعقـــًا بالكهرباء 
فـــي محافظتي الشـــرقية والغربية، بســـبب 
مالمســـتهم أعمـــدة إنارة تعرضـــت لألمطار 

والسيول، حسب المصدر ذاته.
والثالثاء، قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولي، تعطيل الدراســـة بجميـــع المراحل 
التعليميـــة، األربعاء، تحســـبًا لهطول أمطار 

غزيرة وسوء األحوال الجوية.
وعلـــى مدى يومين، تســـببت األمطار الغزيرة 

فـــي ازدحامات مرورية شـــديدة على المحاور 
الرئيســـة، خاصـــة فـــي محافظـــات القاهرة 
والجيزة والقليوبية (شمال)، إثر تجمع كميات 
كبيرة من مياه األمطار وغرق ســـيارات، ما أدى 

إلى إغالق شوارع وأنفاق وميادين رئيسة.
كما تـــم إغـــالق مينـــاء الصيد البحـــري في 
محافظة بورســـعيد (شـــمالي مصـــر) لحين 
انتهاء هطول األمطار وانخفاض سرعة الرياح 

واعتدال األحوال الجوية بالبالد.
وبالتزامن مع تصاعد االنتقادات عبر منصات 

بالعاصمة وعدة  الســـلطات  أعلنت  التواصل، 
محافظـــات، فـــي بيانـــات أوردتهـــا الوكالة 
الرســـمية، رفع حالة االســـتعدادات للقصوى 
ونشـــر معـــدات لشـــفط الميـــاه المتراكمة، 

وتسهيل حركة المرور والسير.
وتعد موجة الطقس الســـيئ وهطول األمطار 
والبـــرق والرعـــد، هي األولى التي تشـــهدها 
مصـــر، قبل بداية فصل الشـــتاء الذي يوافق 
حلوله في البالد يوم 21 ديســـمبر/كانون أول 

المقبل

بسبب األمطار.. مصرع 5 أشخاص بينهم طفالن في مصر

السودان: النيابة العامة تبحث إمكانية 
تسليم البشير للجنائية الدولية

مصر وأثيوبيا  تنفقان على اسنئناف 
»فوري« لعمل لجنة سد النهضة
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غزة/ محمد العقاد: 
انتهت منافســـات الجولة الثامنة من دوري الدرجة األولى، 
بتربع خدمات خانيونس على عرش الترتيب وسط مطاردة 
مباشرة من فريقي خدمات النصيرات والجالء بفارق نقطة 

وحيدة، مع تجمد العطاء في قاع الترتيب.
ورغم الخســـارة المدوية للذئاب من فريق الجالء بهدفين 
لهدف، واصل المحافظـــة على صدارة دوري األولى برصيد 
16 نقطة، ولديه لقاء هام غدًا الســـبت أمام مالحقة الكبير 
خدمـــات النصيـــرات الذي اســـتعاد ســـكة االنتصارات و 

استطاع عصر الزيتون وتحقيق الفوز بثالثية.
و اقتحم الجالء نفســـه بقوة في مربع الكبار وأصبح يزاحم 
فريق خدمـــات النصيرات على الوصافـــة ويطارد خدمات 
خانيونس على الصدارة، ورفع رصيده 15 نقطة في المركز 
الثالث متساوًيا مع النصيرات، ويعمل بهدوء تام ويزحف 

بشكل متدرج نحو القمة.
وبدورة، عاد خدمات المغازي لسكة االنتصارات، وحقق فوزًا 
مثيرًا علـــى خدمات البريج بهدفين لهدف، ليزحف خطوة 
إلى االمام ويصبح في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، وال 

زال األمل أمامه القتحام مربع الكبار.
أمـــا البريج انطفأ توهجه وتلقى الهزيمة في الوقت القاتل 
مـــن اللقاء، مع بقائه كما هو فـــي المركز الثامن برصيد 10 
نقـــاط، ولكن كتيبـــة البريج قادرة على العـــودة بقوة نظًرا 
المتالكهـــا كوكبة مميزة من الالعبين، وعليهم العمل بجد 

ألن الطريق ما زال طويال.

رعب للمناف�صني
أثبـــت خدمات النصيـــرات بـــأن ملعبه البيتـــي هو رعب 
لمنافسيه، السيما أنه حقق الفوز في جميع اللقاءات التي 

أقيمـــت على أرضه و بين جماهيره ، وكان آخرها اكتســـاح 
مضيفه الزيتون بثالثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده 
إلى 15 نقطة ويواصل مطاردته للمتصدر، وقدم عرضًا قويًا 
أعطى من خالله انذارًا شـــديد اللهجة لخدمات خانيونس 

الذي سيقابله في الجولة القادمة.
وفي الجانب اآلخر، واصل الزيتون تقديم نتائج سلبية وأداء 
باهتـــًا في آخر جولتين حقق تعادال وخســـارة وخيب آمال 
جمهوره في المنافسة مع الكبار، وتجمد رصيده عند النقطة 

12 في المركز السادس، ولكن األمل موجود ألن فارق النقاط 
بين فرق المقدمة 4نقاط ويستطيع التعويض.

وأخيًرا تذوق فريق القادســـية الفوز بعد سلسلة الهزائم 
التي تلقاها بعـــد أول فوز في البطولـــة، ليعود من جديد 
ويحقق االنتصار مع مدربـــه الجديد نار النمس على فريق 
نماء بهـــدف وحيد ليرفع رصيده إلـــى 7 نقاط في المركز 
العاشـــر من أربع خســـائر وفوزين وتعادل، ودوامة الخطر 
تلتف حول رقبته، ولكـــن عليه االجتهاد أكثر ليجمع أكبر 

عدد من النقاط ويفلت من القاع.

�صبح القاع
أصبح فريق نماء والعطاء في حالة من الدوخان في الدوري 
بتجمدهم في قاع الترتيب، حيث تلقى األول خسارة في 
هذه الجولة جعلته في المركز الحادي عشر وقبل األخير 
برصيد 7 نقاط ليطاردهما شــــبح القاع رغم تســــاويهما 
بالنقاط مع القادســــية األخير في قعــــر الترتيب ، لذلك 
علــــى نماء تدارك الموقف ولــــم الصفوف والعمل بجهد 

للتعديل.
أما العطاء فشـــبح القاع يالزمـــه كل جولة بعدما تعادل مع 
األقصى بهـــدف لكل منهما، ورفع رصيده إلى 3 نقاط في 
المركز الثاني عشر واألخير، أما األقصى في المركز التاسع 
برصيـــد 8 نقاط ووضعه يتأزم أيًضـــا ألن الفارق بين فرق 
القاع ليس كبيـــرًا كما في المقدمـــة، والفريقان يعانيان 

وعليهم تدارك الموقف قبل فوات األوان.

تعادل مُر
و يعتبـــر التعادل الســـلبي الذي خيم على مبـــاراة التفاح 
وبيت حانـــون األهلي بال طعم ومخيب للفريقين بســـبب 
طموح الفريقين في المنافسة على مراكز المقدمة وبطاقة 

الصعود للممتازة.
فاألهلي فقد الوصافة وتراجع إلى المركز الرابع برصيد 14 
نقطة ولكن ال زالت الفرصة كبيرة أمامه للمنافســـة، بينما 

التفاح مازال في المركز السابع برصيد 11 نقطة.
ويتقاســـم قائمة الهدافين العبان برصيد 6 أهداف وهم 
إســـماعيل أبو دان وطارق الهور، بينما يالحقهما مصطفى 
الهســـي و أحمد أبو بالل برصيـــد 4 أهداف، بينما يوجد 5 

العبين برصيد 3 أهداف.

»الذئاب« يتصدر رغم الخسارة وخدمات النصيرات والجالء  يواصالن مطاردته 

االستقالل / وكاالت:
أزاح االتحـــاد األوروبـــي لكرة القـــدم “يويفا”، 
الســـتار عن أســـماء الالعبين المرشحين لجائزة 
أفضل العب بالجولة الثالثة من دور المجموعات 
ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما كشف عن هوية 

الالعبين المرشحين لجائزة أفضل هدف.
وانتهـــت فعاليات هذه الجولـــة، حيث حققت 
معظم الفرق الكبيرة انتصارات مهمة، فبرشلونة 
فاز على سالفيا براج بهدفين مقابل هدف، بينما 
ضرب ليفربـــول نظيره جينـــك بأربعة أهداف 

لهدف.

ورشـــح االتحاد األوروبـــي، أربعـــة العبين، وهم 
باولو ديباال، وكيليان مبابي، ورحيم ســـتيرلينج، 
وأوكسليد تشـــامبرلين، وذلك بعدما استطاعوا 
قيـــادة أنديتهـــم لتحقيق انتصـــارات ثمينة 

وتألقوا بشدة خالل فعاليات المباريات ذاتها.
وسجل تشامبرلين هدفين وقاد فريقه ليفربول 
للفوز بأربعة أهداف لهدف على حساب جينك 
البلجيكي ليقع في المرتبـــة الثانية للمجموعة 
الخامســـة بدوري األبطال، ونفـــس األمر ينطبق 
على باولو ديباال الذي أحـــرز ثنائية في انتصار 

يوفنتوس على لوكوموتيف موسكو (1/2).

في المقابل، ســـجل كيليان مبابي 3 أهداف في 
مباراة فريقه باريس ســـان جيرمـــان أمام كلوب 
بروج، أما رحيم ســـتيرلينج فقد تألق بدوره في 
لقاء مانشستر ســـيتي وأتاالنتا حيث سجل 3 

أهداف هو اآلخر.
وبالنســـبة لجائزة أفضل هدف في الجولة، فقد 
رشـــح االتحاد األوروبي أهداف كل من الرباعي؛ 
أليكس أوكسليد تشامبرلين في شباك جينك، 
وباولو ديبـــاال في مرمى لوكوموتيف موســـكو، 
وسابيتزار أمام زينيت، وكورونتين توليسو ضد 

أولمبياكوس.

المرشحون لجائزة أفضل
 العب في جولة دوري أبطال أوروبا

االستقالل/ وكاالت: 
بعـــد مرور 3 دقائق فقـــط نجح ليونيل ميسي نجم برشـــلونة في 
افتتاح النتيجة لفريقه وإســـكات جماهير سالفيا براج التشيكية 
التي مألت ملعب المباراة عن آخره ضمن منافسات الجولة الثالثة من 
دور المجموعات بدوري أبطـــال أوروبا و التي انتهت مجرياتها بفوز 
برشلونة 2_1. وعاد قائد فريق البالوجرانا إلى ملعب إيدين آرينا بعد 
8 سنوات حيث كان هذا تاريخ آخر زيارة له لهذا الملعب الذي سجل 

به سابقًا ثالثية “هاتريك” في مرمى سالفيا.
وفك ميســـي النحس الخاص به بعد فشـــله في التســـجيل في 4 
مباريات سابقة عندما لعب برشلونة خارج أرضه ضد ليون ومانشستر 
يونايتد وليفربول وبوروسيا دورتموند ،حيث يرجع تاريخ آخر هدف 

له خارج الميدان إلى نوفمبر 2018 ضد ايندهوفن.
 أما الرقم األهم للبرغـــوث األرجنتيني فهو أنه أصبح أول العب في 
تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في 15 موسمًا متتاليًا، وهي البطولة 

التي أحرزها 4 مرات بألوان البالوجرانا.
فمنذ موسم 2006/2005 وأسطورة البارسا ال يتوقف عن التسجيل 

في المسابقة األهم واألرقى في أوروبا.
وأصبح في رصيد أهداف ليونيل ميسي هذا الموسم ثالثة أهداف 

وذلك بعد أن نجح في التسجيل مرتين في الليجا اإلسبانية.

مدريد / االستقالل: 
كشـــفت شـــبكة “دون بالـــون” اإلســـبانية عن عودة نـــادي ريال 
مدريد بقيـــادة المدرب الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان من جديد 
لالهتمام بالمهاجم اإلنجليزي هاري كيـــن هداف فريق توتنهام 

هوتسبير، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأبدى ريـــال مدريد ومانشســـتر يونايتد اهتمامـــًا بالحصول على 
خدمات النجم اإلنجليزي في الماضي ، لكنه تعهد بالوالء لتوتنهام 
من خالل توقيع عقد جديد مدته ست سنوات في الصيف الماضي.

وكان ريـــو فيرديناند الفائز بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز ســـت 
مرات مع مانشســـتر يونايتد قد دعا مواطنه هاري كين إلى الرحيل 

عن توتنهام في أسرع وقت ممكن إذا كان يريد الفوز بالبطوالت.
ووفقـــًا للصحيفـــة المقربة من النـــادي الملكي ريـــال مدريد، فإن 
فلورنتينـــو بيريز رئيـــس القلعة البيضاء، يـــرى أن الوقت قد حان 
لتبديل المهاجم الفرنســـي كربم بنزيما الذي أكمل عامه العاشـــر 
داخل جدران ســـانتياجو برنابيو، ويعتقد أن هاري كين هو التعاقد 

المثالي بعد سنواته الرائعة مع توتنهام.
وقالت: إن هاري كين الذي يبلغ من العمر 26 عامًا لن يأتي إلى ريال 
مدريد بالســـهولة المتوقعة، حيث يقدر نادي توتنهام هوتسبير 

اإلنجليزي قيمته بحوالي 180 مليون يورو وهو سعر كبير للغاية.

ميسي يحقق رقمًا قياسيًا في دوري األبطالريال مدريد يجدد اهتمامه بـخدمات »هاري كين«
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غزة/ االستقالل: 
وصلت شـــاحنة مساعدات طبية وإنســـانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، 
بتبرع الهيئة اإلنســـانية في فرنســـا (Humani Terre) وتنســـيق أميال من 

االبتسامات، في محاولة إلنقاذ الوضع الصحي الكارثي في القطاع.
وتسلمت وزارة الصحة في غزة أمس  الخميس المساعدات وهي عبارة عن 150 
ألف زجاجة مـــن دواء الهيبارين (Heparin)، وهـــو دواء مضاد للتخثر (تجلط 
الدم). وأكد رئيس قوافل أميال من االبتسامات عصام يوسف أن الوضع الصحي 
في غزة مأســـاوي، ويتطلب كل تدخل ومساندة ومساعدة في محاولة لتقديم 

الدعم له ليستطيع خدمة ورعاية المواطنين.
وذكر أن وفود القافلة التي تزور غزة من وقت آلخر، إلى جانب التقارير الصادمة 
عن واقع القطاع الصحي في غزة تشـــير إلى مشـــكلة حقيقية وكبيرة جًدا، وأن 
أي تقصيـــر أو تأخر في معالجة هذه األزمات ينذر بكوارث أكبر تهدد منظومة 

الخدمات الصحية.
مـــن جهته، أكد مدير عام اإلدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة منير البرش 
أن هذه الجهود من قوافل أميال من االبتســـامات مباركة وُمقدرة، شاكًرا كافة 

الجهود المبذولة لمد غزة بالدواء والعالج.

واندلعت مواجهات عنيفة في أرجاء المخيم بعد أن رشق مئات الشبان قوات 
االحتالل بالحجارة، حيث أصيب عدد كبير من الشبان واألهالي بحاالت اختناق 

بعد إطالق الجنود الغاز السام بكثافة. 
ونصبت قوات االحتالل حواجز عسكرية في محيط المخيم وأوقفت المركبات، 
كما اعتقلت أحد الشـــبان. وكانت قوات االحتالل هددت عائلة أبو حميد بهدم 
منزلها مطلع الشهر الجاري، بعد اتصال من ضابط في مخابرات االحتالل على 

أم ناصر أبو حميد.
وجـــاءت التهديدات بعد قيام العائلة ببنـــاء المنزل الذي هدمه االحتالل في 
شـــهر ديسمبر الماضي، على خلفية تنفيذ إســـالم أبو حميد لعملية فدائية 

قتل خاللها جندي صهيوني إثر إلقاء لوح رخام على رأسه. 
ويقضي خمســـة من  أبنـــاء عائلة أبو حميـــد أحكاما بالمؤبدات في ســـجون 

االحتالل على خلفية المشاركة بعمليات فدائية ضد االحتالل.
من ناحية اخرى،  اقتحم عشـــرات المستوطنين، صباح أمس المسجد األقصى 

المبارك وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل. 
وقالت مصادر مقدســـية، إن 62 مســـتوطنا اقتحموا األقصى، ونفذوا جوالت 
استفزازية في باحاته. ويتعرض المسجد األقصى لسلسلة اقتحامات يومية 

من قبل المستوطنين الصهاينة بحماية قوات االحتالل. 

غزة / االستقالل
أكد الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت 
محيســــن، أن وزارة الصحــــة تدعــــم الواقع 
الصحي النفســــي في قطاع غزة للتخفيف 
عن المواطنين من خالل تطوير برامج الدعم 
النفسي الذي تقدمه اإلدارة العامة للصحة 
النفسية، وتقديم الدعم النفسي للمرضى 

في أقسام المستشفيات المختلفة.
جـــاء ذلـــك خـــالل كلمتـــه االفتتاحيـــة 
فـــي المؤتمر الثالـــث للصحة النفســـية 
تحت عنوان ” الســـالم مع الـــذات .. واقع 
العامة  وممارســـة” الذي نظمتـــه اإلدارة 
للصحـــة النفســـية برعاية منظمـــة أطباء 

لحقوق اإلنسان.
وحضــــر المؤتمر  الوكيل المســــاعد لوزارة 
الصحــــة م. أســــامة قاســــم وعــــدد كبيــــر 
مــــن المــــدراء العاميــــن ومــــدراء الوحدات 
والدوائــــر وكافة الكوادر الطبية النفســــية 
في  العاملة  واالستشــــارية  المتخصصــــة 
قطــــاع الصحــــة، وبمشــــاركة واســــعة من 
واالكاديميــــة  االعتباريــــة  الشــــخصيات 
والمؤسسات الدولية والمحلية وكليات علم 

النفس في الجامعات والكليات المختلفة.
وأضــــاف د. محيســــن” إن اإلدارة العامــــة 
للصحة النفســــية شــــهدت تطــــورا كبيرا 

خالل الســــنوات الماضية مــــن خالل تطور 
كادرهــــا وهــــي حاضرة من خــــالل وحدات 
الدعم النفســــي الذي خصصته في ثالث 
مستشــــفيات وهي مجمع ناصــــر الطبي، 
ومستشفى شهداء االقصى واالندونيسي 
على أمل وجودها في كافة المستشفيات، 
منوها إلى التطور الملحوظ الذي شــــهدته 
الصحة النفسية من حيث تطوير كوادرها 

الصحية وتقديم خدماتها التخصصية”.
من جهته، أعرب رئيس المؤتمر ومدير عام 
االدارة العامــــة للصحة النفســــية د. يحيى 
خضر عن تقديره لمنظمة حقوق اإلنســــان 
والمؤسســــات الدوليــــة الداعمــــة لبرامــــج 
الصحة النفســــية المختلفــــة والتي تخدم 
المواطنيــــن وتقدم لهم الدعم النفســــي 
في ظل الحصــــار المفروض على قطاع غزة، 

والظــــرف  األدويــــة  ونقــــص  والبطالــــة 
االجتماعي والسياسي التي تلقي بظاللها 
على الحالة النفســــية لما يعيشه المجتمع 

الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال د. خضر” إن الصحة النفسية حرصت 
على توســــعة مجــــاالت الخدمــــة والرعاية 
الصحيــــة النفســــية المقدمــــة مــــن خالل 
إنشــــاء وحدات الدعم في المستشــــفيات 

، وإقامــــة العديد من الحمــــالت التوعوية 
بالصحة النفســــية لمحاربة مظاهر العنف 

المختلفة.
وأوصى المشــــاركون في المؤتمر بضرورة 
المحليــــة  المؤسســــات  مــــع  التشــــبيك 
والدوليــــة المختلفة للتعاون على الحد من 
العنف الذي يفرضه الواقع على قطاع غزة، 
ومحاولــــة القضاء على البطالة ومشــــاركة 
الفئات الشبابية والنسائية في النشاطات 
المختلفــــة، ومحاولة ايجــــاد برامج العمل 

المختلفة للقضاء على البطالة.
يذكــــر أن المؤتمــــر تخللــــه العديــــد من 
الكلمــــات للجلســــة االفتتاحيــــة شــــارك 
فيهــــا رئيس اللجنــــة التحضيرية د. عمر 
البحيصي، ورئيس اللجنة العلمية   محمد 
أبو شــــاويش ، وشارك في تقديم المحاور 
الرئيســــة لألوراق البحثية المشاركة تحت 
االنتحــــار، واالدمان،  ثالثة محاور شــــملت 
والعنف المبنــــي على النــــوع االجتماعي، 
وشــــملت الجلســــة األولــــى ثالثــــة محاور 
ترأســــها كال مــــن د. ياســــر أبــــو جامع، د. 
ماهر جــــودة، ود. ختام الســــحار، في حين 
أدار الجلســــة الثانية د. جميل الطهراوي، 
وتخلل المؤتمر ورشــــتا عمل حول االنتحار، 

والتدخالت األسرية.

وزارة الصحة تعقد مؤتمرها الثالث للصحة النفسية

شاحنة مساعدات
القدس المحتلة/ االستقالل:  طبية تصل قطاع غزة

كشفت مصادر إعالمية عن لقاء يعقد ألول مرة بين زعيم 
تحالف »أزرق أبيض«، بيني غانتس ، وكبير مستشـــاري 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، االثنين 

المقبل في السفارة األمريكية بالقدس.
وأوضحت المصادر أن كوشـــنر قد يصل إلى »إسرائيل« 
يوم األحـــد القادم، تمهيدا للقـــاء غانتس، مضيفة أنه 
ســـيعقد أيضـــا لقاء مع زعيـــم حـــزب الليكود بنيامين 

.»i24 news« نتنياهو . بحسب
وفي وقت ســـابق من هذا الشهر، أعلن البيت األبيض أن 
»إدارة ترامب ســـتعلن عن الجزء السياسي لخطة السالم 

االمريكيـــة المعروفة إعالمًيـــا بـ »صفقـــة القرن » بعد 
تشكيل حكومة في إســـرائيل، وحتى إذا ترأسها بيني 
غانتس، ألننا نريد شـــريًكا واضًحا في إســـرائيل للعمل 

معنا على تنفيذ البرنامج«.
وأكد البيت األبيض أن الخطة »جاهزة ولن تتغير حتى لو 

ترأس غانتس رئيس الوزراء القادم في إسرائيل«.
وكلف الرئيس اإلســـرائيلي، رؤوفيـــن ريفلين، األربعاء، 
زعيـــم تحالـــف »أزرق أبيـــض«، بيني غانتس، رســـميا 
بتشـــكيل الحكومـــة اإلســـرائيلية، بعد فشـــل رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو في تشكيلها. وتوجه غانتس 
في خطابه الى نتنياهـــو وعرض عليه أن يكون جزءًا من 

حكومة الوحـــدة قائال له »أتمنى لـــك الخروج من جميع 
القضايا القانونية الموجهة ضـــدك. من الواضح لكلينا 

أن نتائج االنتخابات والوضع القانوني يتطلبا التغيير«.
وتأتـــي زيارة كوشـــنر الى »إســـرائيل« في إطـــار زيارة 
موســـعة له في منطقة الشرق األوســـط، تتمحور حول 
زيارة إلـــى المملكة العربية الســـعودية وحضور مؤتمر 
اقتصادي يســـتضيفه ولـــي العهد الســـعودي األمير 
محمد بن ســـلمان. وكانت القناة العبرية »13« أشـــارت 
في األسبوع الماضي الى أن زيارة كوشنر تهدف بشكل 
أساســـي الى التأثير في الوضع السياسي في إسرائيل 

لمحاولة تشكيل حكومة.

كوشنر يلتقي غانتس للمرة األولى اإلثنين المقبل في القدس

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أن إدارة معتقالت االحتالل نقلت، امس الخميس، جميع أسرى معتقل 
عســـقالن، والبالغ عددهم 48 أســـيرًا إلى معتقل »نفحة« الصحراوي، بدون أي مبـــرر. ولفتت الهيئة في بيان 
صحفي، إلى أن إدارة مصلحة السجون تتعمد القيام بعمليات نقل تعسفية بين السجون واألقسام المختلفة 
كإجراء تنكيلي ضد األســـرى والمعتقلين، نظرًا لما يصاحب تلك العملية من معاناة ومشـــقة على األســـرى 

وذويهم بسبب عمليات النقل المتكررة، كما تخلق حالة من اإلرباك وعدم االستقرار لألسرى أنفسهم.

جنين/ االستقالل: 
أصيب، صباح أمس الخميس، شــــاب برصاص قوات االحتالل 

جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل أطلقت النار على شـــاب قرب 
البوابة العســـكرية في قرية ظهر العبـــد بالمدينة، وتم نقله إلى أحد 

المشافي القريبة لتلقي العالج.

إصابة شاب برصاص 
االحتالل جنوب غرب جنين

هيئة األسرى: نقل جميع أسرى 
عسقالن إلى معتقل نفحة

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قـــوات االحتالل، فجر أمـــس الخميس، 13 
ا عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها  مواطًنا فلسطينًيّ
والعبـــث بمحتوياتها فـــي أنحاء متفرقـــة بالضفة 
الغربيـــة المحتلـــة؛ قبـــل أن تنقلهـــم لجهات غير 

معلومة.
وأفاد موقع »0404« العبري، نقاًل عن جيش االحتالل، 
ا من الضفة الغربية.  بأن األخير اعتقل 13 فلسطينًيّ
زاعًما بأنهم »مطلوبون« لممارستهم أنشطة تتعلق 
بالمقاومة والمقاومة الشـــعبية العنيفة ضد أهداف 

إسرائيلية.
وأشـــار الموقع العبري إلى أن قوات االحتالل صادرت 
4 قطع ســـالح وبنادق من نوع »كارلو«؛ خالل حمالت 
التفتيش التـــي أجرتها في منازل الفلســـطينيين 
بالضفة الغربية. منبًهـــا إلى أنه تم نقل المعتقلين 

لـ »التحقيق«.
وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات االحتالل اعتقلت 
فجر امس، 3 فلســـطينيين من مدينة نابلس وقرية 
روجيب شـــرقي المدينة (شـــمال الضفـــة الغربية)، 
ا مـــن مخيـــم األمعري جنوبـــي رام الله  وفلســـطينًيّ

(وسط) وآخر من قباطية جنوبي جنين (شمااًل).
ا فجر أمس  وفـــي الســـياق، أصيـــب 11 فلســـطينًيّ
الخميـــس، بمواجهات اندلعت مع قـــوات االحتالل 
خالل اقتحامها ألحياء فـــي مدينتي رام الله والبيرة 
(وسط الضفة المحتلة)، وهدم منزل عائلة أبو حميد 

في مخيم األمعري لالجئين.
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل أصابت أكثر 
من 11 مواطًنا باألعيـــرة المعدنية المغلفة بالمطاط 
واالختنـــاق جـــراء استنشـــاق الغاز الُمدمـــع؛ خالل 
مواجهات اندلعت مع جيش االحتالل قرب األمعري.

حملة اعتقاالت تطال 13 مواطنًا بالضفة

جرافات االحتالل  ..
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أنقرة/ االستقالل: 
حققت لوحـــة الفنان التركي عثمان حمدي بـــك »درس القرآن« مبلغ 4.640.100 جنيه 
إسترليني، عند عرضها للبيع في مزادات سوذبيز في العاصمة البريطانية لندن، متفوقة 

بذلك على العديد من اللوحات التي رسمها فنانون استشراقيون أوروبيون. 
ووفقًا لشـــبكة »بي بي سي« الناطقة بالعربية، فقد تفوق حمدي بك بذلك على مبيعات 
لوحات أستاذه الرســـام الفرنســـي جان ليون جيروم، الذي عرضت مجموعة من لوحاته 
للبيـــع ضمن نفس المزاد وبيعت إحداها، وهي لوحة »فرســـان يعبرون الصحراء«، بمبلغ 

3.135.000 جنيه إسترليني.
فيما  حققت لوحة أخرى هي »ســـوق في يافا« للرسام األلماني غوستاف باورنفيند رقمًا 
قياســـيًا عند بيعها بمبلغ 3.728.900 جنيه إسترليني (نحو 4.3 مليون يورو)، متجاوزة 
تخمينـــات المزاد التي كانت تتوقع بيعها بمليونيـــن ونصف، أو ثالثة ماليين ونصف 

المليون جنيه إسترليني.
وتشـــهد ســـوق األعمال الفنية اهتمامًا ملحوظًا بأعمال الفنان التركي عثمان حمدي بك 
(1842 – 1910)، ويرجع ذلك إلى ندرتها، حيث إن الرســـام التركي لم يكن غزير اإلنتاج، 
وتصاعـــد اإلقبال عليها في بلده تركيا حيث يصنف أعماله كثروة قومية ينبغي الحفاظ 
عليها، فضاًل عن اهتمام متاحف الفن اإلسالمي األخرى باقتنائها. و »درس القرآن« (1890) 
هي ثالث عمل لحمدي بك ُيعرض للبيع خالل شهر واحد، وهو ما يعد حدثًا نادرًا، إذ حققت 
لوحته »قارئة القرآن« المرســـومة في عام 1880 رقمًا قياسيًا في مبيعات لوحاته بلغ نحو 

6.7 مليون جنيه إسترليني (مع أجور المزاد) عند عرضها في مزاد دار »بونامز«.

واشنطن/ االستقالل: 
قررت شركة سياحية منع سيدة من السفر عبر سفنها مدى 

الحياة، وذلك بعد التقطاها سيلفي خالل إحدى رحالتها.
وذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية، أن الســـيدة 
التي كانت على متن ســـفينة ســـياحية تابعة للشـــركة، 
تسلقت الســـياج الحديدي لشرفة غرفتها محاولة االتكاء 

عليه من الخارج من أجل التقاط سيلفي.
وعندما علمت الشركة السياحية التي كانت تنظم الرحلة 
بمـــا حدث، اتخذت إجراءات صارمـــة ردًا على الخطوة التي 
قامت بها الســـيدة، وقررت منعها من ركوب سفنها مدى 
الحياة بســـبب تعريـــض حياتها للخطر مـــن أجل صورة 

ســـيلفي. وأضافت الصحيفة أن الســـيدة تسلقت سياج 
شـــرفتها بشكل خطير دون مباالة من أجل التقاط الصورة، 
حسبما جاء في البيان الذي أصدرته شركة »رويال كاريبين« 

للسياحة البحرية.
وأبلغ أحد المســـافرين طاقم السفينة، بعدما شاهد كيف 
كانت الســـيدة تتسلق الســـياج الحديدي للشرفة، حيث 
إنه لم يكن يعلم نواياهـــا، وقال إنه »بدافع الخوف عليها 
أبلغ طاقم السفينة«، الذي قام بالبحث عنها وعن شريكها 
في الرحلة، وقد ٌأرغم االثنان على مغادرة الســـفينة، التي 
كانـــت في طريقها إلى البادي في جزيرة هايتي في البحر 

الكاريبي.

برلين/ االستقالل: 
ســـيتمكن محبو الحيوانات األليفة فـــي مدينة هامبورغ 
بشـــمال ألمانيا قريبا مـــن دفن رمـــاد حيواناتهم األليفة 
بجانبهم، وفقا لتشريع أولي أقره البرلمان اإلقليمي للمدينة 

في ساعة متأخرة من مساء األربعاء.
وبحلـــول العام المقبل ســـيكون من الممكـــن إلحاق جرة 
تحتـــوي على رماد حيوان أليف نافـــق إلى قبر صاحبه بناء 

على طلب المتوفى، وفقا لمشروع القانون.
وقالت أولريكه سبار المتحدثة باسم حزب الخضر للشؤون 
البيئية: »كثير من األشخاص اليوم لديهم عالقات عاطفية 
وثيقة مع حيواناتهـــم األليفة. الحيوانات جزء من العائلة 

إن جاز التعبير .. لذلك فإن ما يلي ذلك هو السماح بالدفن 
المشـــترك«. ودعـــت المتحدثـــة إلى تخصيـــص مناطق 
منفصلـــة في المقابـــر لعمليات الدفن المشـــتركة تلك، 
احتراما ألولئك الذين قد ال يدعمون هذا المفهوم بالكامل. 

وسيغطي التشريع القطط والكالب بشكل أولي.
وتسمح هامبورج حاليا لألشخاص بدفن حيواناتهم األليفة 

في أفنية منازلهم.
يشـــار إلى أنـــه يتم الســـماح بالفعـــل بدفن البشـــر مع 
حيواناتهم األليفة بشكل مشترك في كوبلنتس بجنوب 
وســـط ألمانيا وفي إحدى ضواحي مدينة إيسن في غربي 

البالد.

لوحة »درس القرآن« تباع 
بمبلغ خيالي في مزاد

حرمان سيدة أميركية من
 ركوب سفينة مدى الحياة

الحيوانات األليفة تدخل
 القبور مع أصحابها قريبًا

دكا/ االستقالل: 
قال مســــؤولون أمس الخميس: إن محكمة قضت 
بإعدام 16 شــــخصًا، بينهم مدير مدرســــة، بعد 
إدانتهم بحرق مراهقة حتى الموت في مدرستها 
في بنغالديش، بعد ســــتة أشــــهر من اتهامها 
للمدير بالتحرش حيث قاموا بسكب الكيروسين 

عليها وأضرموا النار بها.
وقال المدعي العام حافظ أحمد إن محكمة خاصة 
معنيــــة بالجرائــــم المتعلقة بمنع قمع النســــاء 
واألطفال أصــــدرت الحكم بحق مدير المدرســــة 

»ســــيراج اود دولة« و معاونيه بعد إدانتهم بقتل 
الفتاة نصرت جاهان » 19 عامًا« في منطقة فيني 

بشرق بنجالديش.
وقد توفيت جاهان في مستشفى دكا في العاشر 
من أبريل الماضي، بعد خمسة أيام من تعرضها 
لهجوم في مدرســــة ســــوناجازي، مما أثار غضبًا 

واسعاً ضد التحرش.
وقــــال المحقق بانج كومــــار ماجومدير إن اثنتين 
من زميالتها قاما باصطحابها إلى سطح المدرسة 
حيث طلبا منها ســــحب القضية التــــي أقامتها 

ضد المدير. وعندما رفضت، قام خمسة أشخاص 
بسكب الكيروسين عليها وأضرموا النار بها.

وتوصــــل المحققــــون إلى تورط 16 شــــخصًا في 
عمليــــة القتل، وطالبــــوا بتوقيع عقوبــــة اإلعدام 

بحقهم.
وأشــــار المحققون إلى أن المديــــر خطط لواقعة 
القتل وهو في الســــجن، عقب أن تم إلقاء القبض 
عليه في أواخــــر مارس الماضــــي عندما تقدمت 
أسرة الفتاة بشكوى ضده تتهمه فيها بالتحرش 

بابنتها .

االستقالل/ وكاالت: 
نجح علماء في تعليم الفئران كيفية قيادة سيارات 
خاصة فـــي مختبـــر بالواليات المتحدة، بإشـــراف 
مـــن عالمـــة األعصاب كيلـــي المبرت، مـــن جامعة 

»ريتشموند«.
ووفقـــا لما قالتـــه لمجلة »نيو ساينتســـت«، قالت 
المبرت: »تعلمت الفئران كيفية التنقل في السيارة 

المصغرة بطرق فريدة من نوعها«.
وتم تصميم سيارات من علبة طعام فارغة وعجالت 

وأرضية من األلومنيوم، وعجلة قيادة مصنوعة من 3 
قضبان نحاسية.

وخلقت عجلة القيادة النحاسية تيارا كهربائيا، 
مـــن خالل الجزء الداخلـــي لأللمنيوم، الذي دفع 
الســـيارة إلى األمام عند قيام فأر مدرب بسحب 
ســـلك النحاس األيســـر أو األوســـط أو األيمن، 

بمخلبه.
وساعدت المكافآت المســـتمرة على تعلم الفئران 
بمجـــرد اعتيادها علـــى الفكرة، حيـــث وضع فريق 

البحث طعامـــا في مواقع مختلفة من الصندوق، لذا 
كان على الفئران قيادة السيارة وجمعها.

وتؤثر البيئة على ســـرعة تعلم الفئـــران، حيث إن 
الفئران المتواجدة في بيئة أكثر تعقيدا، قادرة على 

التعلم بشكل أسرع.
وأظهرت التجربة أن للفئـــران قدرة أكبر على تعلم 
مهام جديـــدة، أكثر مما كان يعتقد في الســـابق، 
ويمكن لذلك أن يفيد في إجراء المزيد من التجارب 

حول أمراض الدماغ البشرية.

لشبونة/ االستقالل: 
تحت ضغط الرأي العام، أوقفت نقابة األطباء في البرتغال عن العمل طبيب توليد متهم 

باإلهمال، ألنه لم يرصد تشوهات لطفل ولد من دون وجه، في قضية هزت البالد.
وأوقف الطبيب عن العمل لمدة 6 أشهر بقرار اتخذته اللجنة التأديبية في نقابة األطباء 

باإلجماع، فيما يالحق بـ6 شكاوى أخرى يعود أقدمها إلى العام 2013.
وقـــررت اللجنة التأديبية فتح تحقيـــق بعدما تصدرت هذه الـــوالدة عناوين الصحف، 

ويحقق القضاء أيضا في هذه القضية إثر شكوى تقدم بها والدا الطفل ضد الطبيب.
وقال رئيس مجلس نقابة األطباء في جنوب البرتغال، ألكســـندر فالنتيم لورنسو: "ثمة 
مؤشرات قوية" إلى إهمال من جانب الطبيب أرتور كارفاليو "قد تقود إلى عقوبة" في حقه.
وأوضـــح لمحطة "آر تـــي بي" العامة أنه "بمواجهة األثر الكبيـــر لهذه القضية، التي لها 
تبعات على ســـمعة األطباء وبهدف طمأنة النســـاء الحوامل، كان ال بد من تعليق عمل 

الطبيب المذكور لتقويم الشكاوى وبعضها طويلة بفعل تعقيدها الشديد".
وفي السابع من أكتوبر، اكتشف والدا رودريغو الذي ُولد من دون أنف وال عينين ومن دون 
جزء من الدماغ، هذه التشوهات لدى الطفل إثر عملية التوليد في مستشفى ساو برناردو 

في سيتوبال على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة لشبونة.
وتابع الطبيب أرتور كارافاليو حمل الوالدة في مستشفى خاص في سيتوبال، حيث أجرى 
3 عمليات تصوير بالصدى من دون رصد أي مشكلة. وبعد سؤاله عن تشوه محتمل لدى 
الجنين في الشـــهر الســـادس من الحمل إثر عملية تصوير أكثر تفصيال أجريت بطلب 
من األهل، حاول الطبيب طمأنتهما. وقالت جوانا سيماو شقيقة الوالدة لمحطة "تي في 
آي 24" البرتغاليـــة: "لقد قال لهما : إن بعض أجـــزاء الوجه ال تكون ظاهرة أحيانا" خالل 
التصوير "عندما يكون وجـــه الطفل ملتصقا ببطن الوالدة". وال يزال الطفل رودريغو في 

قسم طب األطفال في المستشفى الذي شهد والدته في سيتوبال.

والدة طفل من دون 
وجه بالبرتغال

إعدام 16 شخصًا قتلوا طالبة حرقًا بـ »الكيروسين«

فئــران تتعلــم قيــادة السيــارات


