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غزة/ االستقالل:
التقى وف���د من حركة الجهاد اإلس���المي في 
غزة، مساء أمس، برئيس لجنة اإلعمار القطرية 

السفير محمد العمادي.
وأفاد مصدر مس���ؤول في »الجهاد« بأن الوفد 
ضم كال من عضو المكتب السياس���ي للحركة 

خالد البطش، والقيادي خضر حبيب.
وأش���ار المصدر إلى أن الوفد بحث خالل اللقاء 
س���بل التخفيف من معاناة شعبنا في قطاع 

غزة المحاصر، وضرورة استمرار الدعم القطري 
للمحاصرين في غزة. 

وأوض���ح أن اللق���اء ناق���ش اس���تحداث 
وسائل وأدوات من ش���أنها توفير الدعم 
للمواطني���ن، ال س���ّيما أصح���اب البيوت 
المهدم���ة وأصح���اب ال���ورش والمصانع 
والمزارعي���ن الذي���ن ما زال���وا بانتظار من 
يقدم له���م العون بع���د تدمير االحتالل 

لمصانعهم في عدوان 2014.

وفد من »الجهاد« يلتقي مع العمادي بغزة

شتاء غزة..  ضيف ثقيل على  
أصحاب المنازل المدمةة

رام الله/ االستقالل:
رح���ب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بقرار ماليزيا فتح س���فارة لها 

في فلس���طين. واعتبر المالكي في بيان صحفي يوم أمس، ذلك 
»مبادرة مباركة تصدر عن قيادة ماليزية شجاعة ذات رؤيا ملتزمة 

تةحيب بقةار ماليزيا فتح 
سفارة لها بفلسطين

 غزة / سماح المبحوح 
ق����رب المذياع وفوق بطانية مبتلة بمياه األمطار تجلس الس����تينية أم محمد 

منصور وزوجها المريض وبعض أبنائها الثمانية، يتحلقون حول 
موقد لنار من الحطب ، بحثا عن خبر يثلج مس����امعهم  بانحسار 

رام الله/ االستقالل:
ُيواصل خمسة أسرى فلسطينيين في سجون 
االحتالل اإلس����رائيلي إضرابهم المفتوح عن 

الطع����ام، رفًضا العتقاله����م اإلداري، أقدمهم 
األس����ير إس����ماعيل أحمد علي (30 عاًما) من 
قرية أبو ديس ش����رق القدس المحتلة. وذكر 

مركز أس����رى فلسطين للدراس����ات يوم أمس، 
أن خمسة أسرى ال زالوا ُيواصلون 
إضرابه����م ع����ن الطع����ام، رفًضا 

5 أسةى ُيواصلون إضةابهم وسط خطة شديد على صحتهم

الضمية تحذر من محاولة قتل 
األسية سامة عةبيد بمشفى »هداسا«

رام الله / االستقالل:
قالت مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان إن هناك تكتًما 

من قب����ل طاقم التحقيق وبتواطؤ مع القضاء اإلس����رائيلي 
وربما الطواقم الطبية حول الوضع الصحي للمعتقل سامر 

النخالة: إجةاء انتخابات تشةيعية وفةضها كأمة واقع تكةيس لحالة التشتت

الشيخ عدنان: قعدان وصحبه 
سينتصةون باستمةار شعلة المواجهة

بيروت/ االستقالل:
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي القائد 
زي���اد النخال���ة ي���وم أم���س، أن إج���راَء انتخاباٍت 
تش���ريعيٍة، وفرَضه���ا كأمر واقع، ه���و كمن يضُع 

العرب���َة أماَم الحص���اِن، وتكريٌس لحالِة التش���تِت 
القائمِة، معربًا عن أسفه أن ذلك ُيعد تحدٍّ يستنُد 
إلى مقولِة »َمْن يكسْب هو الذي يصنُع السياسَة«، 
وهي في الحالِة الفلس���طينيِة تعني وضَع الشعِب 

الفلس���طينّي أماَم خياِر االستسالِم، أو القتِل. ودعا 
النخال���ة، أماَم ه���ذا التحدي، ق���وى المقاومِة إلى 

مناقشِة خياراِتها، ال مناقشِة خياراِت 
اآلخري���َن، قائاًل:« أم���اَم هذا التحدي 

غزة/ االستقالل:
دعا مؤتمرون في غزة يوم أمس، إلى تنظيِم واجراِء االنتخاباِت في جميِع 
النقاباِت على قاعدِة التمثيِل النس����بيِّ إلحداِث حراٍك حقيقيٍّ يؤسُس 

لتحقيِق الوحدِة في مختلِف المؤسساِت الفلسطينيِة. جاء 
ذلك خالل فعالي����ات المؤتمر النقاب����ي الخامس »النقابات 

جنين/ االستقالل:
أكد الش���يخ خض���ر عدنان القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي يوم أمس، 

أن الش���يخ القائد طارق قعدان وصحبه األس���رى س���ينتصرون 
باستمرار شعلة المواجهة واتقادها في مواجهة المحتل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب عدد من المواطنين أم���س واعتقل آخرون في اعتداءات متفرقة لقوات 
االحتالل اإلس���رائيلي على متظاهرين س���لميين في كل من القدس المحتلة 
ومنطقة األغوار، فيما أقدم مس���توطنون على قطع 25 شجرة زيتون معّمرة في 

نحالين غرب بيت لحم. فقد اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
مساء الس���بت، خمس���ة مواطنين، واعتدت على المشاركين في 

24  عامــًا علــى اغتيــال 
المفكــة فتحــي الشقاقــي

وفد لجنة االنتخابات يصل 
غزة غدًا للقاء الفصائل

غزة/ االستقالل:
وافق يوم أمس السبت الذكرى ال�24 الستشهاد األمين العام المؤسس لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين فتحي إبراهيم الشقاقي. وأسس الشقاقي مع 
مجموعة من أصدقائه حركة الجهاد أواخر الس���بعينات، وأبعدته »إسرائيل« 
في 1 أغس���طس 1988، ُعقب اندالع االنتفاضة إلى خارج فلس���طين، ليتنقل 

مؤتمةون يدعون إلجةاء انتخابات 
النقابات على قاعدة التمثيل النسبي

مستوطنون يقطعون 25 
شجرة زيتون معمرة في نحالين
إصابات واعتقاالت في اعتداءات 

لالحتالل بالقدس والضفة

قةى الضفة.. ساحة مواجهات
 ساخنة بين األهالي والمستوطنين

رام الله/ االستقالل:
أف���اد المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االس���تيطان التاب���ع لمنظمة التحرير 

يوم أمس، أن القرى الفلس���طينية في الضف���ة الغربية المحتلة تتحول 
في موس���م قط���اف الزيتون إلى س���احة مواجهات س���اخنة أكثر بين  0606 02

) APA images (         جانب من املوؤمتر النقابي اخلام�س بغزة اأم�س
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غزة / االسلقالل:
أفاد مركز الميزان لحقوق اإلنسان بأن قوات االحلالل اإلسرائيلي 
قللت 327 فلسطينًيا في قطاع غزة منذ انطالق مسيرات العودة 

الكبرى على الحدود الشرقية للقطاع في 30 آذار/ مارس 2018.
وأوضح المركز في بيان صحفي يوم أمس، أن من بين الشـــهداء 
(15) شهيًدا تواصل ســـلطات االحلالل احلجاز جثثهم، منهم 

(2) طفل.
وبيـــن أن (ق21) مواطًنـــا اسلشـــهدوا خالل مشـــاركلهم في 
مسيرات العودة، من بينهم (6ق) طفاًل، وسيدتان، و(9) من ذوي 

اإلعاقة، و(ق) مسعفين، وصحافيان اثنان.

وأشـــار إلى أن (ق1876) فلســـطينًيا من بينهم (778ق) طفاًل، 
و(5ق8) ســـيدة أصيبوا برصاص االحلالل، ومن بينهم (9355) 
أصيبـــوا بالرصاص الحـــي، من بينهـــم (2039) طفاًل، و(186) 

سيدة.
فيما بلـــغ عدد مرات اســـلهداف الطواقم الطبيـــة (277) مرة، 
أســـفرت عن إصابة (223) مسعًفا، تكرر إصابة (3ق) منهم أكثر 
من مرة، وعدد مرات اســـلهداف الطواقـــم الصحفية بلغ (6ق2) 
مرة، أســـفرت عن إصابة (173) صحافًيا، تكرر إصابة (2ق) منهم 

أكثر من مرة.
وذكر مركز الميزان أن 87 مواطًنا أصيبوا خالل مشـــاركلهم في 

فعاليات الجمعة الـ 80 لمسيرات العودة، من بينهم (ق3) طفاًل 
وسيدتان ومســـعف ومن بينهم (37) أصيبوا بالرصاص الحي، 

و(13) أصيبوا بقنابل الغاز بشكل مباشر.
وقـــال إن قـــوات االحلـــالل تواصـــل اســـلهدافها للمدنيين 
الفلســـطينيين المشاركين في المسيرات السلمية على املداد 
السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، وتسلخدم القوة المفرطة في 
معرض تعاملها مع األطفال والنســـاء والشبان المشاركين، كما 

تسلهدف الطواقم الطبية والصحافيين.
وأدان مواصلـــة قـــوات االحلالل اســـلهدافها للمدنيين العزل 
المشـــاركين في المســـيرات واســـلخدام القـــوة المفرطة في 

اللعامل مع احلجاجاتهم السلمية.
ولفت إلـــى أن قوات االحلـــالل ُتكرر اســـلهداف العاملين في 
الطواقـــم الطبية، دون اكلراث بقواعد القانـــون الدولي ومبادئ 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
ودعـــا المركز المجلمع الدولـــي لالنلقال من مربـــع اإلدانة، إلى 
اللدخـــل الفاعـــل لوقـــف االنلهـــاكات اإلســـرائيلية، وحماية 

المدنيين، وضمان احلرام قواعد القانون الدولي.
وأكد ضرورة العمل على تطبيق العدالة في األراضي الفلسطينية 
المحللـــة، وإنهاء الحصار، وتمكين الشـــعب الفلســـطيني من 

ممارسة حقه األصيل في تقرير مصيره.

رام الله/ االسلقالل:
أفـــاد المكلب الوطني للدفاع عـــن األرض ومقاومة 
االســـليطان اللابـــع لمنظمة اللحرير يـــوم أمس، 
أن القـــرى الفلســـطينية فـــي الضفـــة الغربيـــة 
المحللة تلحول في موســـم قطـــاف الزيلون إلى 
ســـاحة مواجهات ســـاخنة أكثر بيـــن المواطنين 
والمسلوطنين. وأوضح المركز في تقريره األسبوعي 
الصادر يوم أمس، أن هؤالء المسلوطنين يجاهرون 
بدعمهم لمنظمـــات اإلرهاب اليهودي العاملة في 
الضفة الغربيـــة المحللة، ومنها منظمة »شـــبيبة 
اللـــالل« الملطرفة، اللي ترفض حكومات االحلالل 
تصنيفها كمنظمة إرهابيـــة، وتفضل تصنيفها 

كلنظيم غير مرخص.
وبين أن هذه المنظمـــة الملطرفة تفرع منها عدد 
من المنظمات اإلرهابية، منها تنظيم »تمرد«، وهو 
تنظيـــم يهودي إرهابي انبثق من حركة »شـــبيبة 
اللالل« اليمينية الملطرفة اإلرهابية بنسخة أكثر 
تنظيًما وتشدًدا، ويضم شباًنا تلراوح أعمارهم من 

16 إلى 25 عاًما يلم اخليارهم بعناية فائقة.
ويعمل تنظيم »تمرد« في مناطق الضفة الغربية، 
حيـــث يلجمع أفـــراده في البـــؤر االســـليطانية، 
ويعقدون اجلماعاتهم بســـرية تامة، ويلزعمهم 
حفيـــد الحاخـــام الملطـــرف »مئير كهانـــا«، وهو 
اللنظيم المســـؤول عن إحراق بيت عائلة دوابشة 
في قرية دومـــا، وقلل ثالثة مـــن أفرادها، وإحراق 
كنيسة الخبز والســـمك على ضفاف بحيرة طبرية، 

وإحراق ســـيارات وممللكات المواطنين في القرى 
والبلدات المحيطة بمســـلوطنة »يلسهار« وبؤرها 

االسليطانية المنلشرة في المنطقة.
وأشـــار اللقرير إلى أن مســـؤولين كبار في جيش 
وشرطة االحلالل بدأوا يلململون بعد أن املد تمرد 

»شبيبة اللالل« ليطال جيش االحلالل نفسه.
وأوضـــح أن حكومة االحلالل تلجاهل إنشـــاء البؤر 
اإلرهابيـــة واالعلـــداء على الفلســـطينيين وعلى 
ممللكاتهم، وإشـــعال الحرائـــق وأعمال اللخريب 

عندما يلعلق األمر بالعرب، ولكن عندما يلعلق األمر 
بالجنود فإن القضية تطفو على السطح.

ونوه المكلـــب الوطني في تقريره إلى أن نقاشـــات 
داخلية إسرائيلية كشفت النقاب عن وجود فعلي لما 
يســـمى بـ (خطة تطوير االطراف)، واللي هي حسب 
المفهوم اإلسرائيلي اللخلص من األحياء المقدسية 
المحاذية لجدار الفصل العنصري، وتلك اللي تشكل 
كثافة سكانية عالية في القدس المحللة. وتصدرت 
الخطـــة اللي كشـــف عنهـــا قبل أيام قائد شـــرطة 

االحلالل اإلســـرائيلي الســـابق فـــي القدس ميكي 
ليفـــي من حزب »أزرق وأبيض« بقيادة بيني غانلس، 
ومن قبل رئيس بلدية االحلالل الســـابق نير بركات، 
حيث حذر ليفي من أنه ما لم يلم إخراج معظم أحياء 
القدس خلف الجدار في غضون 20 عاًما، فســـيكون 

رئيس »بلدية القدس الموحدة« فلسطينًيا.
وأشـــار المكلب الوطنـــي إلـــى أن المنطقة األكثر 
عرضة لمثل هـــذه اإلجراءات هي المنطقة الواقعة 
خلف الجـــدار في اتجاه مدينـــة رام الله، مثل كفر 

عقب، سميراميس، وشعفاط، وغيرها كالسواحرة، 
واألحيـــاء األخرى ذات الكثافة الســـكانية العالية، 
واللي من شأن إخراجها من »حدود بلدية القدس«، 
واللخلـــص مـــن 200 ألـــف فلســـطيني، وخفض 
نســـبلهم في القدس إلى ما دون 20% من مجمل 
سكان المدينة. وعلى صعيد آخر، وفي عملية سطو 
جديدة على أراضي الفلســـطينيين وممللكاتهم 
تخطط سلطات االحلالل لالسليالء على 700 دونم 
من أراضـــي قرية »قريوت« جنـــوب نابلس بهدف 

توسيع مسلوطنة »عيليه«.
ورصد اللقرير مجمل االنلهاكات اإلسرائيلية خالل 
األسبوع الماضي بحق الفلسطينيين وممللكاتهم، 
وخاصـــة خـــالل قطـــف الزيلـــون، حيـــث هاجم 
مسلوطنون من مســـلوطنة »حلميش« المزارعين 
في أراضيهم بقرية أم صفا شمال غرب رام الله في 
منطقة الغبط، ومنعوهم من اللواجد في المنطقة، 
واقلحمت مجموعة كبيرة من المسلوطنين منطقة 
الشـــعيب بين قريلي برقة وبيلين شـــرق رام الله، 

ومنعوا المواطنين من قطف ثمار الزيلون.
وفـــي منطقـــة الشـــيوخ شـــرق الخليـــل، منـــع 
المســـلوطنون عـــدًدا من أفـــراد عائللـــي أبو عيد 
والوراســـنة من الوصول إلى أراضيهم شرق البلدة، 
لقطف ثمار الزيلون، قرب عدد من المســـلوطنات 
القريبة، واعلدى مسلوطنون بحماية قوات االحلالل 
على مزارعين ومنعوهم من قطف الزيلون قرب بلدة 

صوريف.

الضفة المحللة/ االسلقالل:
داهمت قوات االحلالل »اإلسرائيلي«، يوم أمس عدة مناطق في الضفة الغربية .

وبحسب مصادر محلية، فإن االقلحامات تركزت في المحافظات الجنوبية من الضفة الغربية.
وأوضحت المصادر أن جنود االحلالل احلجزوا طفلْين واسلجوبوهما قبل أن يفرجوا عنهما، وذلك 

في منطقة الحرايق بمدينة الخليل.
وفـــي ذات المحافظة، جرى اقلحام منطقة دوار اللحرير بمدينة الخليل، وداهمت قوات االحلالل 

عدة منازل وفحصت تسجيالت كاميرات المراقبة داخل محال تجارية. 
واقلحم الجنود حي عبيد داخل قرية العيساوية في القدس المحللة.

وفي بيت لحم، تمكن شـــبان من إلقاء عبوة ملفجرة محلية الصنع »كوع« َصوب معســـكر لقوات 
االحلالل في محيط مســـجد بالل بن رباح شمالي بيت لحم، فيما رشق شّبان مركبات مسلوطنين 

بالزجاجات الحارقة والحجارة، قرب بلدة عزون شرق قلقيلية،
وفي المحافظة نفسها اقلحم جيش االحلالل قرية عزبة الطبيب شرقا.

قرى الضفة.. ساحة مواجهات ساخنة بين األهالي والمستوطنين

رام الله/ االسلقالل: 
أكـــد أحمد مجدالني وزير اللنميـــة االجلماعية، أن 
الحكومة الفلســـطينية ماضية فـــي قرارها وقف 
اسليراد العجول من "إسرائيل"، مشدًدا على أنه "ال 
رجعة عنه".  وقال مجدالني في تصريحات صحفية 
مساء السبت إن "اللهديدات اإلسرائيلية ال تخيفنا 
وال ترعبنا؛ ألن ما نصدره إلســـرائيل سنويا هو جزء 

ضئيل وال يقاس".
وكانت قناة كان اإلســـرائيلية قد قالت الليلة قبل 
الماضيـــة إن "إســـرائيل" تـــدرس وقف الســـماح 
للسلطة الفلســـطينية بإدخال بضائع ومنلوجات 
تلبرع بها دول أجنبية إلى المناطق ووقف تصدير 

زيت الزيلون ومحاصيل اللمر منها إلى دول عربية 
في حال ال تلراجع عن قرارها وقف اسليراد العجول 
من "إســـرائيل" إليها. ووفق مجدالني، فإن فاتورة 
االسليراد المباشر من "إسرائيل" تلجاوز 5 مليارات 
دوالر ســـنويا، موضحا أن اللصدير إلسرائيل بـ100 
أو 200 مليـــون دوالر ال يشـــكل تهديـــدا جوهريا 

لالقلصاد أو الصناعة الفلسطينية.
وأضـــاف : "علـــى العكس، ربما مع وقف اســـليراد 
العديـــد من البضائـــع والســـلع من "إســـرائيل"، 
ســـيكون الســـوق هنا بحاجة إلى أن يكون هناك 
ســـلع فلســـطينية حلى تكون بديال عن اسليراد 

اإلسرائيلية".

ا كبيرا مـــن العجول  ونـــوه مجدالنـــي إلى أن جـــزًء
تسلورد من خارج "إسرائيل" وأن العديد من اللجار 
كانوا يســـلوردون مـــن بلدان مخللفة، باســـلثناء 
بعـــض اللجار الصغـــار الذين كانوا يســـلوردون 

بطريقة أو أخرى من مزارع إسرائيلية.
وبيـــن أن "البدائـــل موجـــودة بدون شـــك"، الفلا 
إلـــى أن وزيـــر الزراعة رياض عطـــاري جلس مع كل 
المســـلوردين واتفـــق معهـــم علـــى توفير كل 
المســـللزمات لالســـليراد من الخـــارج كبديل عن 
االسليراد من المزارع اإلسرائيلية من خالل تشجيع 
المزارع الفلسطينية على تربية العجول أو تسمينها 

أو االسليراد واللربية.

مجدالني: فاتورة االستيراد المباشر من 
»إسرائيل« تتجاوز 5 مليارات دوالر سنويًا

مداهمات واعتقاالت في 
مناطق متفرقة بالضفة
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بموسم قطف الزيتون ..
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بيروت/ االستقالل:
أكد األميـــن العام لحركة الجهاد اإلســـالمي 
القائـــد زيـــاد النخالة يـــوم أمـــس، أن إجراَء 
انتخاباٍت تشريعيٍة، وفرَضها كأمٍر واقٍع، هو 
كمن يضـــُع العربَة أماَم الحصـــاِن، وتكريٌس 
لحالِة التشـــتِت القائمِة، معربًا عن أسفه أن 
ذلـــك ُيعد تحديًا يســـتنُد إلى مقولـــِة »َمْن 
يكســـْب هو الذي يصنُع السياســـَة«، وهي 
في الحالِة الفلســـطينيِة تعني وضَع الشعِب 

الفلسطينّي أماَم خياِر االستسالِم، أو القتِل.
ودعا النخالة، أماَم هذا التحدي، قوى المقاومِة 
إلى مناقشـــِة خياراِتها، ال مناقشـــِة خياراِت 
اآلخريَن، قائـــاًل:« أماَم هـــذا التحدي الماثل 
ِأماَمنـــا، أدعو قـــوى المقاومِة إلى مناقشـــِة 
خياراِتها، ال مناقشِة خياراِت اآلخريَن. بحيُث 

» ال نتخّلى عن مشاغلِة العدوِّ
وجاءت تصريحـــات القائد النخالة، في كلمة 
له، خالل المؤتمر النقابي الخامس »النقابات 
المهنية .. معًا وســـويًا نحـــو القدس«، الذي 
ينظمه االتحاد اإلســـالمي في النقابات اإلطار 

النقابي لحركة الجهاد اإلسالمي.
وذكـــر، أن النقاباِت المهنيـــِة والعماليِة في 
فلســـطيَن، تصـــدرت دومـــًا الصفـــوَف في 
مواجهـــِة الغـــزِو الصهيونـــّي لفلســـطيَن، 
 في النضاِل اليومّي للشـــعِب 

ٌ
ولها دوٌر فاعل

الفلسطينّي، الفتًا إلى أن الحركَة أوَلتْ أهميًة 
كبرى لدوِر النقاباِت في مقاومِة االحتالِل.

وشـــدد القائد النخالة، على أن حركة الجهاد 
لـــم تغْب يوًمـــا واحًدا عن دوِرهـــا في تعزيِز 
ِمِه، إدراًكا منها ألهميِة  العمِل النقابـــّي وتقدُّ
العمِل النقابّي ودوِرِه فـــي مقاومِة االحتالِل، 

وكذلَك في حمايِة حقوِق النقابييَن.
وأكـــد، على أن الوحدِة الوطنيـــِة أصبَحت مَن 
المهمـــاِت الملحة، والذي يرخي بظالٍل قاتمٍة 
على المشهِد الفلســـطينّي، وحالُة االنسداِد 
التي تترُك الكثيَر مَن الشـــكوِك على تدخِل 
قـــًوى إقليميـــٍة ودوليـــٍة تســـعى لترويِض 
وعبَر  األمـــواِل،  عبَر  الفلســـطينّي،  الشـــعِب 
االنتخاباِت التي تريُدها أداًة ووسيلًة للتخلي 

عن حقوقنا الشرعية.

غزة/ االستقالل:
دعا مؤتمرون في غزة يوم أمــــس، إلى تنظيِم واجراِء 
االنتخاباِت في جميِع النقابــــاِت على قاعدِة التمثيِل 
النســــبيِّ إلحداِث حــــراٍك حقيقيٍّ يؤســــُس لتحقيِق 

الوحدِة في مختلِف المؤسساِت الفلسطينيِة.
جاء ذلك خــــالل فعاليات المؤتمــــر النقابي الخامس 
»النقابات المهنية .. معًا وســــويًا نحو القدس«، الذي 
ينظمه االتحاد اإلسالمي في النقابات اإلطار النقابي 

لحركة الجهاد اإلسالمي.
وقــــال عضــــو المكتــــب السياســــي لحركــــة الجهاد 
اإلسالمي مسؤول دائرة المنظمات الشعبية واألهلية 
د. يوسف الحساينة: »إن التهديدات والمخاطر التي 
تواجُهنا تحتُم علينا كفلسطينييَن وكقًوى سياسيٍة 
أن نتداعى وبشــــكٍل عاجٍل إلعاِدِة االعتباِر للمشــــروٍع 
الوطنيِّ من خالِل إعادِة بناِء منظمِة التحريِر واالتفاِق 
 

ُ
على برنامٍج سياســــيٍّ يحافُظ علــــى الثوابِت ويصون
 ويتصدى لالحتالِل والصفقاِت المشــــبوهِة، 

َ
الحقوق

ويحقق المصالحة وإنهاء االنقسام بتشكيل حكومة 
وحدة وطنية تشرف على إجراء االنتخابات«.

واعتبر الحســــاينة، حجَب المواقــــِع اإلعالميِة تعديًا 
،  والتصدي لالحتالٍل 

َّ
علــــى الحريات ومصادرًة للــــرأي

ال يســــتقيُم أبدًا مع تقييِد الحرياِت، وحجُب المواقِع 
اإلعالميِة التي كان لها دوٌر كبيٌر في كشــــِف جرائِم 
، وكان 

ٌ
 ومرفوض

ٌ
العدوِّ وزيِف رواَيِتِه  وهو حجب مدان

األولى بجهاز القضاء تجنب التســــيس في مســــائل 
الحريات .

 العدوِّ 
ُ

وشـــدد على أن مواجهُة صفقِة القرِن وتغول
وتنكـــُره لحقوِقنا التاريخيـــِة ، ال يكون إال من خالِل 
إطـــالِق يِد المقاومِة بكافِة أشـــكاِلها ال ســـيما في 
 مواجهَة 

ُ
الضفـــِة الغربيِة، الفتـــًا إلى أنه ال يمكـــن

المخاطـــِر باســـتمراِر تجاهـــل  غزَة خـــزاِن النضاِل 
الفلسطيني.

ودعا الحســــاينة، في ذكــــرى االنطالقــــِة الجهاديِة 
المباركة-الثانيِة والثالثيَن-وذكرى البطولة والشهادة 

ألبطال معركة الشــــجاعية الباســــلة-والذكرى الرابعِة 
والعشرين  الستشهاد المؤسِس  د. فتحي الشقاقي  
النقابيــــَن والمثقفيَن أن يســــتلهموا من مســــيرِته 
 العبَر والــــدروَس، وأن 

ِّ
وجهاِده ومشــــروِعه الفكــــري

يشرُعوا في الكتابِة والبحِث عن فكِرِه وتجربِته وأدِبه.
كما دعا الحســــاينة، إلــــى التواصِل والتشــــبيِك مع 
االتحــــاداِت والنقاباِت العربيٍة واإلســــالميِة والدوليِة 
لتحشــــيد الــــرأي النقابــــي والمهني لدعــــِم قضيِة 
فلسطين والشعِب الفلســــطيني في كافِة المحافِل 

والمؤسساِت .
 الرائُع بدوِر 

ُ
ولفت إلــــى أن هذا االلتفــــاُف واإليمــــان

ُه من مواصلِة نضاِله و مســــيرِته بشــــكٍل  االتحاِد مكنَّ
فاعٍل ودائٍم بوفاٍء وثباٍت علــــى المبادِئ والقيِم التي 
َب   من أجِلها ليقدَم أنموذجًا وطنيًا خالصًا ُيغلِّ

َ
انطلق

الصالَح العامَّ على المصاِلِح الحزبيِة.

حت�صيد الطاقات
مــــن ناحيتــــه، دعا محمد مشــــتهى رئيــــس االتحاد 

اإلسالمي للنقابات المهنية، إلى تحشيد كل الطاقات 
الفلســــطينية والعربية واإلســــالمية لدعم  النقابية 

النقابيين، ومقاومة التطبيع مع االحتالل.
كما طالب بتشــــكيل لجــــان نقابية نصــــرة لمواقف 
النقابيين ودعم صمودهم، وخلق إطار واحد مشترك 
تحت قبة واحدة ممثل فيها جميع القوى السياسية، 
يكــــون برامجها وأجندتها موجهة تجــــاه النقابيين 

والعمال والمجتمع الفلسطيني.
كما دعا مشــــتهى لعقد لقاء موسع لمناقشة العمل 
النقابــــي ســــواء كانــــوا مهنيين أو عماال، بمشــــاركة 
كل القوى السياســــية التي تســــعى لتلبية مطالب 

النقابيين.
كمــــا أكد أهمية، التوحد البرنامــــج النقابي العام واال 
يتــــم فــــرض البرنامج النقابــــي العام علــــى الخاص، 
فالمهنيــــون والعمال ال يهتمــــون بالبرامج النقابية 
الخاصة بل يهتمون بالبرامج النقابية التي تهمهم، 

ويتطلعون لتحقيق.

الشقاقي ترجل جسًدا ولم يغادْرنا مفكًرا ونموذًجا
القائد النخالة: إجراء انتخابات تشريعية وفرضها كأمر واقع تكريس لحالة التشتت

مؤتمرون يدعون إلجراء انتخابات النقابات على قاعدة التمثيل النسبي

جنين/ االستقالل:
أكد الشــــيخ خضر عدنــــان القيــــادي في حركة 
الجهاد اإلســــالمي يوم أمس، أن الشــــيخ القائد 
طــــارق قعــــدان وصحبه األســــرى ســــينتصرون 
باستمرار شعلة المواجهة واتقادها في مواجهة 

المحتل.
وأكد عدنان في تصريح له في الذكرى الســــنوية 
الرابعة والعشــــرون الستشــــهاد األميــــن العام 
المؤســــس لحركة الجهــــاد اإلســــالمي الدكتور 
فتحي الشــــقاقي، أن روحه الطاهــــرة تظلنا في 
مسيرة جهاد شعبنا الفلســــطيني ضد المحتل 

الغاشم.
وحيا عدنان، في ذكرى الشهيد المعلم الشقاقي 
ذويه ومحبيه ومريديه وذوي من ساروا على دربه 
مجاهدين من الشهداء واألسرى والجرحى، مدينًا 

له وللرعيل األول بالمعرفة والربط بين اإلســــالم 
والجهاد وفلسطين.

وقال عدنان:" في ذكرى الفارس فتحي الشقاقي 
نســــأل الله تبارك وتعالى أن يقبضنا وهو راٍض 
عنــــا غير مبدليــــن وال مفرطين بوصايا ســــادتنا 
الشــــهداء وصحبهم األسرى، ونترحم عليه وكل 
ســــادتنا ممن مضوا مع ســــبق اإلصــــرار يحيون 
ذكراه بصمتهم وحياتهم األطهر واألجمل ولكن 
بصــــدد فعل يجلجــــل في المعمــــورة بأن هناك 
شعبًا ينشــــد الحرية ألرضه وأقصاه ومقدساته 

في فلسطين وال يغُله المهر."
وأضاف الشــــيخ عدنان: "ينتصر شــــعبنا برباط 
أهلنا المقدسيين وصمود أهلنا في غزة والضفة 
والداخل المحتل وتطلع أهلنا في الشــــتات ليوم 

التحرير والعودة في ذكرى الشقاقي".

في ذكرى الشقاقي

الشيخ عدنان: قعدان وصحبه سينتصرون باستمرار شعلة المواجهة

غزة / االستقالل:
أصيـــب مواطن يوم أمس، جراء إطالق قوات االحتالل اإلســـرائيلي 
النار صوب مركبة صرف صحي شرقي محافظة خانيونس جنوبي 

قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بإصابة المواطن محمد ســـليمان قديح (40 
عاًما) جراء إطالق قوات االحتالل النار صوب سيارة صرف صحي كان 

يستقلها شرقي بلدة خزاعة شرقي خانيونس.
وتتعمد قـــوات االحتالل اختـــراق تفاهمات التهدئـــة الموقعة 
مـــع فصائل المقاومـــة الفلســـطينية برعايٍة مصريـــة، من خالل 
االستهداف اليومي للمزارعين شـــرًقا والصيادين الفلسطينيين 

غرًبا، والتوغالت المحدودة بأراضي المواطنين.

إصابة باستهداف 
االحتالل لمركبة صرف 

صحي بخزاعة
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أعلن أنا المواطنة/ دنيا اكرم ابراهيم الفيومي...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803180595

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  ثائر حسين ابراهيم العويني...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   949817696

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسن محمد سالم اللوح...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي  الشـــخصية    التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   701010589

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ زياد ربحي حسن لبد...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   905212585

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود محمد دياب سعد...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   906673967

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  خديجة خالد رباح فرحات...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   971241138

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد هشام محمد الخضري...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801883653

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ياسر محمدعلي عطا الله...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801705294

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ امال يوسف عبد الهادي ابو حطب...... 
/. عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل 
931362602 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت إذاعة صوت األسرى أن ستة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، يدخلون أعواًما 

جديدة داخل سجون االحتالل، بينهم ثالثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة.
وأوضحت االذاعة أن األســـرى هم: األســـير رائد محمود جميل الشيخ من شمال القطاع المحكوم 
بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 19 عاًما في سجون االحتالل، واألسير 

عبد الله ماهر علي قوقا (30 عاًما) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة. 
واألسير رياض عبد القادر راضي عرفات (44 عاًما) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، باإلضافة 
إلى األسير عامر علي عبد اللطيف طنبور (35 عاًما) المحكوم بالسجن 25 وهم معتقلون منذ عام 

2007، وأمضوا 12 عاًما في سجون االحتالل.
واألسير مجدي أمين جالل جابر (35 عاًما) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 23 عاًما ومعتقل 
منذ عام 2004، وأمضى 15 عاًما في الســـجون، واألســـير ثائر عزمي محمد حسنية (43 عاًما) من 
مخيم جنين المحكوم بالســـجن 30 عاًما ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عاًما في ســـجون 

االحتالل.

رام الله/ االستقالل:
ُيواصل خمسة أسرى فلسطينيين في ســــجون االحتالل اإلسرائيلي 
إضرابهــــم المفتوح عن الطعــــام، رفًضا العتقالهــــم اإلداري، أقدمهم 
األسير إسماعيل أحمد علي (30 عاًما) من قرية أبو ديس شرق القدس 

المحتلة.
وذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات يوم أمس، أن خمسة أسرى ال زالوا 
ُيواصلون إضرابهم عن الطعام، رفًضا لالعتقال اإلداري، وســــط تدهور 

أوضاعهم الصحية، والتي أصبحت في خطر شديد.
واألسرى هم إســــماعيل علي مضرب منذ (96) يوًما، القيادي في حركة 
الجهاد اإلسالمي الشــــيخ طارق حسين قعدان (46 عاًما) من بلدة عرابة 
جنوب جنين، مضرب منذ (89) يوًما، ومصعب توفيق الهندي (29 عاًما) 
من قرية تل قضاء نابلس، مضرب منذ (34) يوًما، باإلضافة إلى األســــير 
أحمد عمر زهران (42 عاًما) مضرب منذ (30) يوًما، واألسيرة األردنية هبة 

أحمد اللبدي (24 عاًما) من األردن، تواصل إضرابها لليوم (34).
وكان القيادي قعدان ُنقل إلى مستشــــفى "كابلن" بحالة صعبة جًدا، 
وفق ما أكدته شــــقيقته منى قعدان في تغريدة على حسابها بموقع 

"فيسبوك" الخميس.
كما أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن سلطات االحتالل نقلت 
األســــيرين المضربين عن الطعــــام ضد اعتقالهمــــا االداري مصعب 
الهنــــدي وأحمد زهران الى ما تســــمى "مشــــفى الرملــــة" بعد تفاقم 

وضعهما الصحي.
وفي السياق، قالت الهيئة إن ما تسمى بالمحكمة العليا اإلسرائيلية، 
رفضت االلتماس المقدم لها من قبل الطاقم القانوني بالهيئة، لتحديد 

أمر االعتقال اإلداري الصادر بحق األسير المضرب إسماعيل علي.
وأوضحت أن األســــير علي يعاني من أوضــــاع صحية خطيرة، تتفاقم 
مع مــــرور الوقت، يرافقها إجراءات تنكيليــــة تفرضها إدارة معتقالت 

االحتالل منذ شروع األسرى باإلضراب عن الطعام ومنهم األسير علي.

رام الله / االستقالل:
قالت مؤسسة الضمير لرعاية األسير 
وحقــــوق اإلنســــان إن هنــــاك تكتًما 
من قبل طاقــــم التحقيق وبتواطؤ مع 
القضاء اإلســــرائيلي وربمــــا الطواقم 
الطبية حول الوضع الصحي للمعتقل 
ســــامر عربيد وما يتعــــرض له حتى 

داخل مستشفى »هداسا«.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي 
أن صحيفة »معاريف« اإلســــرائيلية 
نشرت أول أمس الجمعة، أن المعتقل 
عربيد ســــامر تعرض قبل أســــبوعين 
الستنشــــاق غــــاز داخــــل غرفته في 
مستشفى »هداســــا«، نتيجة إلطالق 
الغاز من قبل أحد السجانين المرافقين 

له داخل الغرفة.
وأشارت إلى أن المعتقل عربيد ما زال يعاني 
من مشــــكلة جدية في الرئتيــــن نتيجة لما 
تعرض له من تعذيب وكسر لحوالي 11 ضلًعا 

في قفصه الصدري.
وأضافت »لــــم يتم إعالم محامــــي الدفاع عن 
الحادثة التي تعرض لها سامر على الرغم من 
انعقاد جلســــة تمديد توقيف له في غرفته 
بالعناية المكثفة في المستشــــفى يوم 22-
10-2019، ومنع المحامي يومها من زيارته«.

ولفت إلى أنه تم تقديم تقرير طبي للمحامي 
من قبل رئيس وحدة العالج المكثف ولم يتم 

اإلشارة لهذا الحدث، وفقط تم التنويه إلى أن 
هناك تدهورًا في وضع الرئتين نتيجة تلوث!، 
باإلضافة إلــــى أن القاضي لم يتطرق في قراره 
لهذا األمر ومدد توقيف سامر 8 ايام للتحقيق.
وأوضحت أنه في يــــوم 23-10-2019 عقدت 
جلسة في المحكمة العليا للنظر في التماس 
ضد أمر منع لقاء المحامي، حيث منع سامر من 
لقاء المحامي منذ لحظــــة اعتقاله وحتى يوم 

24-10-2019 لياًل.
وتابعت أنه خالل هذه الجلسة لم يتم تقديم 
أي معلومــــات حول ما حصل، وقامت القاضية 
بــــرد االلتمــــاس والتأكيد على أمــــر المنع بل 
وإمكانية تجديده حتــــى 30-10-2019 لياًل، 

وادعــــت أنهــــا تلقــــت تحديًثا خالل 
الجلسة السرية حول الوضع الصحي 

لسامر.
وذكــــرت أنه يوم الخميــــس الماضي 
وخالل جلســــة تمديد أمــــر منع اللقاء 
العســــكرية  المحكمة  في  بالمحامي 
تحقيــــق  مركــــز  فــــي  المنعقــــدة 
»المســــكوبية«، لم تتطــــرق القاضية 
للوضع الصحي لســــامر، بل مددت أمر 
المنع من لقاء المحامي حتى يوم 28-

10-2019 لياًل.
وأكــــدت مؤسســــة الضميــــر تواطؤ 
القضــــاة فــــي المحكمة العســــكرية 
وحتى المحكمة العليا اإلســــرائيلية، 
من خالل الســــماح بمنع لقاء المحامي 
والســــماح بالتكتم على ظــــروف التحقيق مع 
المعتقــــل عربيد، وتمديــــد توقيفه ألغراض 
التحقيق في ظل هذا الوضع الصحي الخطير، 
خاصة مع استمرار هذه األحداث التي تبعث 

على القلق واالشتباه بمحاولة قتله.
واعتبرت عدم توثيق األطباء وإفصاحهم عن 
ا 

ً
تفاصيل ما يتعرض له المعتقل عربيد تواطؤ

مع جريمة التعذيب، محملة سلطات االحتالل 
المسؤولية الكاملة عن حياة وسالمة عربيد.

ونوهت إلــــى أن جريمة التعذيب هي جريمة 
حرب ال تســــقط بالتقادم، ويجب أن يتعرض 

للمساءلة والمحاسبة كل من يرتكبها.

القدس المحتلة / االستقالل:
وجـــه رئيـــس أســـاقفة سبســـطية للـــروم 
األرثوذكـــس المطران عطا الله حنـــا نداًء إلى 
منظمة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة 
بأن تتابع مســـألة األسير سامر العربيد وغيره 
من األسرى الذين يتعرضون لتعذيب وحشي 

في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وقال حنا إن سياســـة التعذيب اإلســـرائيلية 
الممنهجة التي اســـتهدفت األسير العربيد 
الذي يتلقى العالج في إحدى مستشـــفيات 

القدس هي عمل إجرامي بامتياز.
وأشار إلى أن األســـير العربيد تم التنكيل به 
وُنقل للمشـــفى وهو فاقد للوعي، ناهيك عن 

الكســـور التي أصيـــب بها والفشـــل الكلوي 
وعـــدم قدرته على التحرك بســـبب التعذيب 
الجسدي العنيف الذي تعرض له في معتقل 
»المسكوبية«، وحتى اليوم لم تسمح السلطات 
االحتاللية لزوجته أو لمحاميه أو لطواقم طبية 

فلسطينية بزيارته.
جاء ذلك خالل اســـتقباله يوم أمس، وفًدا من 
منظمـــة حقوق اإلنســـان فـــي جنيف، حيث 
وضعهم في صـــورة ما يتعرض له األســـرى 
والمعتقلين في ســـجون االحتـــالل، وضرورة 
العمل على نصرتهم، ووضع حد لالنتهاكات 

التي يتعرضون لها.
وأضـــاف أن مـــا حدث مـــع األســـير العربيد 

هـــي عينة عما يحـــدث مع عدد من األســـرى 
والمعتقلين في سجون االحتالل.

واعتبر حنا ما يحدث مع األســـيرة هبة اللبدي 
المضربة عـــن الطعام وصمة عـــار في جبين 
اإلنســـانية، مبيًنا أن كل هذه الممارسات إنما 
تدل على همجية االحتالل وظلمه وعنصريته 

واستهدافه ألبناء الشعب الفلسطيني.
وتســـاءل »إلى متى ســـتبقى دولة االحتالل 
طليقة في بطشـــها وعدوانيتها واعتداءاتها 
علـــى أبناء شـــعبنا«، مؤكًدا أن مـــا يحدث مع 
األســـير العربيد يجـــب أن يحظـــى باهتمام 
المؤسســـات الحقوقية في العالم، وكذلك ما 

يحدث مع كافة األسرى في سجون االحتالل.

5 أسرى ُيواصلون إضرابهم 
وسط خطر شديد على صحتهم

»الضمير» تحذر من محاولة قتل 
األسير سامر عربيد بمشفى »هداسا»

ستة أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة داخل سجون االحتالل

المطران حنا ُيطالب األمم المتحدة 
بمتابعة قضية األسير العربيد
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أعلن أنا المواطنة/ بيسان عماد محمود سالمة...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400919866

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/وعد بسام نمر ابو علي...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   405996273

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وئل محمد محمود الريس...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900327164

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنـــا المواطـــن/ محمد تيســـيير عبـــد الرحمن ابو 
حمـــاد...... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمل 408880953   فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ تيسير علي عبد الرحمن طه  ...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803611474

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ايمن هاشم فهمي هنا...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   401868179

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ دعاء مفيد عبدالرحمن نوفل...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804602662

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عهود خالد سليمان صرصور...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802240507

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  نداء عبد الرحمن ابراهيم جودة...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801869124

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
وافـــق يـــوم أمـــس الســـبت الذكـــرى الـ24 
الستشـــهاد األمين العام المؤســـس لحركة 
الجهـــاد اإلســـالمي فـــي فلســـطين فتحي 

إبراهيم الشقاقي.
وأسس الشـــقاقي مع مجموعة من أصدقائه 
حركة الجهـــاد أواخر الســـبعينات، وأبعدته 
"إســـرائيل" فـــي 1 أغســـطس 1988، ُعقب 
اندالع االنتفاضة إلى خارج فلسطين، ليتنقل 
بعدها بيـــن العواصم العربية واإلســـالمية، 

حتى اغتالته بمالطا في 26 أكتوبر 1995.
ورفـــع شـــعار المقاومة ضد المحتـــل ونادي 
بالوحدة الوطنية وكان حريًصا على المشروع 

اإلسالمي.
والشهيد فتحي إبراهيم عبد العزيز الشقاقي، 
من قرية "زرنوقة" قرب يافا المحتلة. شـــردت 
عائلته من القرية بعد تأسيس دولة االحتالل 
اإلسرائيلي عام 1948، وهجرت إلى قطاع غزة 

حيث استقرت في مدينة رفح.
وولد الشـــقاقي في مخيم رفـــح لالجئين عام 
1951، وفقد أمه وهو في الخامســـة عشـــرة 
مـــن عمـــره، وكان أكبـــر إخوتـــه، درس في 
جامعة بيرزيت وتخرج مـــن دائرة الرياضيات 
وعمل الحًقا في ســـلك التدريس بالقدس في 
المدرسة النظامية ثم درس الطب في جامعة 
الزقازيـــق بمصر، وعاد إلـــى األراضي المحتلة 

ليعمل طبيًبا في مشفى المطلع بالقدس وبعد 
ذلك عمل طبيًبا في قطاع غزة.

لم يكن بعيًدا عن السياسة، فمنذ عام 1966م 
أي حينما كان في الــــ15 من عمره كان يميل 

للفكر الناصري، إال أن اتجاهاته تغيرت تماًما 
بعد هزيمة 67،فاتجه نحو االتجاه اإلســـالمي، 
س بعدها حركة الجهاد مع عدد من رفاقه  وأسَّ
من طلبة الطب والهندسة والسياسة والعلوم 

حينما كان طالًبا بجامعة الزقازيق.
قاد بعدها الشـــقاقي حركة الجهاد اإلسالمي 
وســـجن في غزة عام 1983 لمدة 11 شـــهًرا، 
ثم أعيد اعتقاله مـــرة أخرى عام 1986 وحكم 

عليه بالســـجن الفعلي لمدة 4 ســـنوات و5 
ســـنوات مع وقف التنفيذ: الرتباطه بأنشطة 
عســـكرية والتحريض ضد االحتـــالل ونقل 
أسلحة إلى القطاع" وقبل انقضاء فترة سجنه 
أبعدته السلطات العسكرية اإلسرائيلية من 
السجن مباشرة إلى خارج فلسطين بتاريخ 1 
أغســـطس (آب) 1988 بعد اندالع االنتفاضة 

الفلسطينية.
تنقـــل بين العواصـــم العربية واإلســـالمية 
لمواصلـــة مقاومته ضـــد االحتـــالل إلى أن 
اغتاله الموســـاد فـــي مالطا يـــوم الخميس 
1995/10/26 وهو في طريق عودته من ليبيا 
إلى دمشـــق، بعد جهود قام بها لدى العقيد 
المأســـاوية  األوضاع  بخصـــوص  القذافـــي 

للشعب الفلسطيني على الحدود المصرية.
ورحل الشقاقي وهو في الـ43 من عمره مخلًفا 
وراءه ثمـــرة زواج دام 15 عاًمـــا، وهـــم ثالثة 

أطفال وزوجته فتحية الشقاقي وجنينها.
ورفضت الســـلطات المالطية الســـماح بنقل 
جثة الشـــقاقي، بل ورفضـــت عواصم عربية 
اســـتقباله أيًضـــا، وبعد اتصـــاالت مضنية 
وصلت جثة الشـــقاقي إلـــى ليبيا "طرابلس"؛ 
لتعبر الحدود العربية؛ لتســـتقر في "دمشق" 
بعـــد أن وافقـــت الحكومـــات العربيـــة بعد 
اتصاالت صعبـــة على أن تمر جثته بأراضيها 

ليتم دفنها هناك.

24  عامــًا علــى اغتيــال المفكــر فتحــي الشقاقــي

غزة/ االستقالل:
عقـــدت كليـــة الطـــب فـــي الجامعة 
اإلســـالمية بغـــزة مؤتمرهـــا الدولي 
الثامـــن بعنوان "عالج األلـــم والرعاية 
التلطيفيـــة فـــي فلســـطين، برعاية 
جمعيـــة إغاثـــة أطفـــال فلســـطين، 
ومنظمة الصحة العالمية، ووكالة غوث 
وتشـــغيل الالجئين الفلســـطينيين 
"أونروا" والهالل األحمر القطري، وذلك 
في قاعـــة المؤتمرات الكبـــرى بمركز 

المؤتمرات في الجامعة.
وّأكد رئيس الجامعـــة ناصر فرحات 
في كلمته خالل المؤتمر أن الجامعة 
وعلـــى رأســـها كلية الطـــب تعتبر 
البحث العلمي أحد الركائز األساسية 

التي تقوم بها الجامعة.
وأشـــار إلى أن الجامعة تقدم خدمات 
العلمي،  والبحث  األكاديمي،  التعليم 

وخدمة المجتمع، موضًحا أن كلياتها 
اعتادت تنظيـــم المؤتمرات العلمية 
الباحثيـــن  تهـــم  التـــي  الدوريـــة 
لمشـــاكله  الحلول  وإيجاد  والمجتمع 
المختلفـــة. واعتبـــر أن المؤتمـــرات 

بمثابـــة الفرصـــة اللتقـــاء العلمـــاء 
والباحثين لتبادل الخبرات والتجارب، 
الفًتا إلى أن المؤتمر يتميز بشموليته 
باحثين في  واتســـاعه كونه يضـــم 

الطب وعلم النفس وعلوم الدين.

 ولفـــت إلـــى أن المؤتمـــرات الطبية 
تســـهم في رفع الكفاءة الطبية في 
فلســـطين، وتحديـــث عالـــم الطب 
وتطويره ليجـــاري آخر ما توصل إليه 

العلم.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، السبت، عن موعد وصول وفدها 

إلى قطاع غزة .
وقال هشـــام كحيل المدير التنفيذي للجنة االنتخابات إن وفد اللجنة سيصل 
إلى قطاع غزة يوم االثنين المقبل؛ للقاء قيادة حركة حماس ؛ لبحث ملف إجراء 

االنتخابات العامة.
وذكـــر كحيـــل أن وفد لجنـــة االنتخابات ســـيلتقي خالل زيارته إلـــى غزة مع 
الفصائل الفلســـطينية ومؤسســـات المجتمع المدني؛ لمعرفة موقفهم من 
إجـــراء االنتخابات وتهيئة األجواء لها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. 

وفق ما أورده موقع قناة الغد.
وكانـــت حركة حمـــاس أعلنت عن ترحيبهـــا بزيارة رئيس لجنـــة االنتخابات 
إلى قطاع غزة، موضحًة أنها ســـتبلغه موقفها الثابت علـــى إجراء االنتخابات 

وحرصها على أن يسبقها حالة من التوافق لضمان نجاحها.

لبحث ملف إجراء االنتخابات العامة
وفد لجنة االنتخابات يصل 

غزة غدًا للقاء الفصائل

الجامعة اإلسالمية بغزة تعقد المؤتمر الطبي الدولي الثامن
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بطاقة 
تعريف

أعلن أنا المواطن/ أشرف يوسف محمود دحالن....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   900316282

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سعدي عطية ابراهيم شكشك...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   909700551

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  رامي فوزي موسى الخطيب...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410657035

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/سهام حسن حسن عواجة...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   917775256

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ شيماء عبد الرحمن محمد بلبل...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   411952831

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ بالل محمد حسن ريان...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802074070

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مروان موسى نمر ابو عرار...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400564472

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ مريم معين عطا الكتناني...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802593889

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنـــا المواطـــن/ عبد الشـــكور معتز عبد الشـــكور 
الطويل...... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التي 
تحمل 405234378 فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/أسيل عادل صالح الفرا...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   403036528

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ايات ابراهيم عبد الكريم ابو ندا...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803561828

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/طارق عبد الحميد سعدي ابو حية  ....... 
/. عن فقد بطاقة تعريف  التي تحمل 701065724 

فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

 غزة / سماح المبحوح 
قرب المذياع وفوق بطانية مبتلة بمياه األمطار 
تجلس الســــتينية أم محمد منصور وزوجها 
المريض وبعض أبنائها الثمانية، يتحلقون 
حول موقد لنار من الحطب ، بحثا عن خبر يثلج 
مسامعهم  بانحســــار األمطار و دفء مفقود 
بمنزلهم،  بعد أن غرقت أرضيته بمياه األمطار 
المتدفقة من الشارع، وتلك  المتساقطة من 
المهترئة والمتســــربة من جدرانه  األسقف 

المتشققة. 
تقفز أم محمد من بين أبنائها تمسك قطعة 
من القماش محاولة سد ثغرات بسقف منزلها 
المهترئ جراء قدم بنائه، بينما تتساقط فوق 
رأســــها قطرات المطر المنهمرة من السماء، 
ولسانها يلهج بالدعاء بأن ال يتضرروا كما كل 

فصل شتاء. 
غرق منــــزل أم محمد كل فصل شــــتاء بمياه 
األمطار والمختلطة بالمياه العادمة، هو ذاته 
المصير الذي تلقاه عشــــرات المنازل  القريبة 
من  "بركة أبو راشــــد" بمخيم جباليا شــــمال 
قطاع غزة، جراء انخفاضها عن سطح الشارع، 

ما يجعل المياه تتدفق بكميات كبيرة . 
وسط هذه الظروف البائسة لم تجد أم محمد 
سوى الدموع للتعبير عن مأساة أفراد عائلتها 
المتفاقمة في فصل الشــــتاء، متسائلة في 
لـ"االســــتقالل": "وين المســــئولين  حديثها 

يالقوا إلنا حل لمشــــكلتنا المســــتمرة بكل 
فصل شتاء؟ " . 

وبينمــــا تفيض األم بأوجاعها، يســــتعرض 
األب فصــــوال أخرى من معاناة عائلته أســــوة 
بعائالت كثيرة، تتفاقم مآسيها خالل فصل 
الشتاء، كلجوئه إلى تجميع أكياس من الرمال 
ووضعهــــا على بــــاب المنزل لمنع تســــريب 

المياه إلى أرضيته، وتغطية أبنائه بقطع من 
النايلون لحمياتهم من األمطار. 

ويشــــهد قطاع غزة منذ أمس منخفضا جويًا 
ماطــــرًا هو األول من نوعه في هذا الموســــم، 
وذلــــك بالتزامن مع تحذيــــرات عدة أطلقتها 
بلديــــات القطــــاع لضرورة أخــــد االحتياطات 
والتدابيــــر الالزمــــة للتعامل مــــع المنخفض 

خشية من وقوع أضرار أو خسائر في األرواح.
الكرفان أبرد من الجدران

ًأصحاب المنــــازل المدمرة بفعــــل  العدوان 
االســــرائيلي بالعــــام 2014 لــــم يكونوا هم 
اآلخريــــن بمنأى عن زيادة معاناتهم  بفصل 
الشــــتاء، خاصة أنهم يقطنــــون كرفانات ال 
تقيهم  من حر الصيف وال برد ومطر الشتاء.

حمــــزة المصري الذي اتخــــذ الكرفان مأوى له 
وألفراد عائلته الســــتة منذ هــــدم منزله في 
عدوان 2014، يســــترجع شــــريط الذكريات 
ليتوقف عنــــد لحظة إصابــــة طفله الصغير 
بتماس كهربائي خالل فصل الشتاء الماضي، 

جراء تساقط مياه األمطار من السقف.
وقــــال المصري خالل حديثه لـ"االســــتقالل": 
"لوال عناية الله لفقــــدت طفلي الصغير بعد 
تعرضه لصعقــــة كهربائية نتيجة ســــيره 
بالقرب من أسالك التلفاز الممتدة من عامود 

الكهرباء". 
وأضــــاف: "البرد القارس خالل فصل الشــــتاء 
يصاحب أفــــراد عائلتي، فالكرفــــان بارد جدا 

مقارنة مع جدران منزله الذي دمر".
وأشــــار إلى أنــــه يتقاســــم ذات المعاناة مع 
أشــــقائه األربعة وأفراد عائلتهــــم ، إذ كانوا 
يقطنــــون بعمارة ســــكنية واحدة مقســــمة 
لثالثــــة طوابق، وما يزالــــون ينتظرون انتهاء 
معاناتهــــم ببناء منزلهم كمــــا غيرهم ممن 
تدمرت منازلهم في المنطقة التي يقطنون 

فيها شمالي القطاع. 
وتشترك عائلة المصري مع  قرابة 600 عائلة 
من محافظات قطاع غزة اتخذت الكرفان مأوى 
لها، منهم 350 بمحافظة الشــــمال يتركزون 
في منطقة بلدة بيــــت حانون، وعزبة عبد ربه، 

وأبراج الندي. 

شتاء غزة..  ضيف ثقيل على  أصحاب المنازل المدمرة

غزة / االستقالل:
وقعـــت كليـــة الهندســـة فـــي الجامعة 
اإلســـالمية بغزة اتفاقية تعاون وشـــراكة 
مع بلدية عبســـان الكبيـــرة، وذلك في إطار 
تعزيز العالقات بين الجامعة والبلدية في 
العديد من المجاالت، أهمها مناقشة العمل 
المشـــترك في تصميم حديقـــة الصداقة 

الروسية.
ووقع االتفاقية عـــن الجامعة عميد الكلية 
خليل األسطل، وعن بلدية عبسان رئيسها 
محمود أبو دراز، وتأتي هذه االتفاقية بشأن 
تصميم مشروع حديقة الصداقة الروسية، 

حيث أطلقت الكلية بدورها مســـابقة بين 
طالب وطالبات قســـم الهندسة المعمارية 
للحصـــول على أفضـــل تصميـــم إبداعي 

للحديقة.
العالقة االستراتيجية  أبو دراز  واستعرض 
بين الجامعة والبلدية، والمشاريع السابقة 
بين الطرفيـــن في العديد مـــن المجاالت. 
مثنًيا على الدور الفاعل لقســـم الهندسة 
المعمارية في كلية الهندسة في تصميم 
المعماريـــة األولية  المخططات  وتجهيـــز 

لحديقة الصداقة الروسية.
وأشـــار إلـــى أن طالب وطالبات المســـتوى 

الثالث بـــدأوا بالعمل في المســـابقة خالل 
الفصـــل الثانـــي المنصرم ضمن مســـاق 
تصميم الفراغات المفتوحة (الالندسيكب) 
تحت إشـــراف أنور عوض اللـــه، وبمتابعة 
حثيثة مـــن الطاقم الفني لبلدية عبســـان 

ممثاًل بالمهندس أسامة طبش.
يذكر أن البلدية شـــرعت مؤخًرا في إنشـــاء 
المرحلـــة األولى من مشـــروع الحديقة في 
جنوب شـــرق البلدة بتمويل من مؤسســـة 
التضامن الروســـية، وذلك بهدف تحسين 
الصحة النفســـية لألطفال الفلسطينيين 

وعائالتهم.

اتفاقية تعاون بين الجامعة اإلسالمية وبلدية عبسان الكبيرة
رام الله/ االستقالل:

رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بقرار ماليزيا فتح سفارة لها في فلسطين.
واعتبر المالكي في بيان صحفي يوم أمس، ذلك »مبادرة مباركة تصدر عن قيادة ماليزية شجاعة 
ذات رؤيا ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، والشرعية الدولية وقراراتها، ال ترهبها التهديدات 

والضغوط التي تتعرض لها من بعض القوى العالمية«.
وأشـــار إلى أنـــه التقى برئيس وزراء ماليزيـــا على هامش قمة دول عـــدم االنحياز في العاصمة 
األذرية »باكو«، وشـــكره باســـم الشعب الفلســـطيني على هذه الخطوة الشـــجاعة، وعلى الدعم 
الماليزي لفلســـطين وقضيتها العادلة، والمواقف والتصريحات التي يدلي بها شخصًيا لصالح 
دعم القضية الفلسطينية، باإلضافة لالنتقادات التي يوجها إلى »دولة االحتالل«، وانتهاكاتها 

المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن رئيس وزراء ماليزيا أكد التزامه شخصًيا وبالده على استمرار الدعم لفلسطين، والوقوف 

مع الحقوق الفلسطينية، حتى نيل الحرية واالستقالل.

ترحيب بقرار ماليزيا فتح سفارة لها بفلسطين
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اهمية ادكلمة ادتي ادقاها االمين ادعام دحركة ادجهاد االســـامي االســـتاذ زياد ادنخادة باألمس 
خـــال ادمؤتمر ادنقابي ادخامس »ادنقابات ادمهنية .. معًا وســـويًا نحـــو ادقدس«، ادذي ينظمه 
االتحاد اإلســـامي في ادنقابات اإلطار ادنقابي دحركة ادجهاد اإلسامي. تكمن في اجابتها على 
ادقضايا ادسياســـية ادمثارة االن على ادساحة ادفلسطينية, وتتزامن ادكلمة مع ادذكرى ادرابعة 
وادعشرين الستشـــهاد االمين ادعام ادمؤسس دحركة ادجهاد االسامي في فلسطين اددكتور 
فتحي ادشقاقي رحمه ادله, حيث اكد ادقائد ادنخادة على تمسكه بادخط ادسياسي ادمقاوم ادذي 
انتهجه ادشـــقاقي, واستكمال مســـيرته ادنضادية ادمباركة, وادتمسك بادثوابت ادفلسطينية 
ادتي ناضل ادشـــقاقي من اجلهـــا ودفع حياته ثمنا دها, مؤكدا ان ادشـــقاقي رحمه ادله ترجل 
جسدا, ودم يغادرنا مفكرا ونموذجا, مؤكدا على أن ادوحدِة ادوطنيِة أصبَحت مَن ادمهماِت ادملحة، 
وادذي يرخي ظاال قاتمٍة على ادمشـــهِد ادفلسطينّي، وحادُة االنســـداِد ادتي تترُك ادكثيَر مَن 
ادشـــكوِك على تدخِل قًوى إقليميٍة ودوديٍة تسعى دترويِض ادشعِب ادفلسطينّي، عبَر األمواِل، 

وعبَر االنتخاباِت ادتي تريُدها أداًة ووسيلًة دلتخلي عن حقوقنا ادشرعية.  
وفي موضوع االنتخابات ادتشـــريعية ادتي دعا دها رئيس ادسلطة ادفلسطينية محمود عباس, 
اعتبـــر ادقائد ادنخادة ان اجراء انتخابات تشـــريعية وفرضها كأمر واقع, كمن يضع ادعربة امام 
ادحصان, وهو تكريس دحادة ادتشتت ادقائمة, وهو دألسف تحد يستند ادى مقودة من يكسب 
هو ادذي يصنع ادساســـة, وهذا يددل على ان ادحركة تنظر بقلق ادى هذا ادقرار, ادذي ســـيؤدي 
دمزيد من ادفرقة بين طرفي االنقســـام, وان االنتخابات ادتشريعية ديست من اودويات شعبنا, 
ونحـــن نعيش مرحلة ادتحرر ادوطني, ونعاني من افرازات اوســـلو ادتي انتجت هذه االنتخابات 
ادهزدية ادتي اوجدت كل هذه ادخافات وادتشـــرذم داخل ادساحة ادداخلية ادفلسطينية, وأن 
ذدك ُيعد تحديًا يســـتنُد إدى مقودِة »َمْن يكســـْب هو ادذي يصنُع ادسياسَة«، وهي في ادحادِة 
ادفلسطينيِة تعني وضَع ادشعِب ادفلسطينّي أماَم خياِر االستساِم، أو ادقتِل, فمن حق شعبنا 
ان يقاوم االحتال, َفْليكفَّ ادذيَن يدفعوَن ادشعَب ادفلسطينّيَ إدى ادخياراِت ادصعبِة، وتعاَدْوا 
 بِه، خياًرا يحفُظ كرامَتُه، ويحفُظ مســـيرَتُه، ويحفُظ حقوَقُه 

ُ
جميًعا نصنْع دشـــعِبنا خياًرا يليق

 ادنفِط، فلن يستطيَع شراَء كرامِة وحقوِق فلسطينّي 
ُ

ادتاريخيَة في فلســـطيَن, ومهما عا شأن
واحٍد.

كما دعا  االمين ادعام دحركة ادجهاد االسامي في  فلسطين قوى ادمقاومِة إدى مناقشِة خياراِتها 
ْينا عن مشاغلِة  ، فكّلما تخلَّ هي، ال مناقشـــِة خياراِت اآلخريَن. بحيُث ال نتخّلى عن مشاغلِة ادعدوِّ
ادعدوِّ أشـــغَلنا ادعدوُّ بمشـــاكِلنا, فعلى ادمســـار ادداخلي وادعربي واددودي, نجد ان هناك من 
يسعى دحرف بوصلتنا عن وجهتها نحو مقاومة ومقارعة االحتال, واشغادنا بمشاكلنا ادداخلية, 
وفـــق مخطط مدروس يهدف دتهيئة االجواء داحتال ادصهيوني ديمرر مخططاته ادعدوانية 
ضد شعبنا وقضيتنا ادفلســـطينية, ويحقق مأربه واهدافه ادتوسعية بأجواء مائمة ومهيئة 
دتحقيق كل هذه نجاحات ادسياسية ادتي دم يكن االحتال يحلم بها, سواء بتمسك ادسلطة 
بخيار ادســـام كخيار استراتيجي, او ادلهاث ادعربي وراء ادتطبيع مع هذا ادكيان ادمجرم وانشاء 
تحادفات عربية اسرائيلية مشتركة, انها اجابة قدمها ادقائد ادنخادة على بعض ادقضايا ادمثارة 
على ادساحة ادداخلية ادفلســـطينية, وتأكيد  واضخ على ان خيار ادجهاد وادمقاومة هو ادخيار 
االصوب ادذي نحقق من خاده نجاحات ملموســـة وحقيقية دشعبنا وقضينا, ونصيحة مقدمة 

دلجميع ان ال يشغلنا أي شيء عن مجابهة االحتال ومقاومته.
 كما انها اســـتجابة دألمين ادعام ادمؤســـس دحركة ادجهاد االسامي اددكتور فتحي ادشقاقي 
بادســـير على نفس ادنهج وادطريق, وســـلوك نفس اددروب رغم ادصعاب, وادمضي في طريق 
ذات ادشوكة حتى تحقيق ادنصر على االعداء, فا يجب ان نلين او نستكين, وعلينا ان نتجاوز 
كل ادعقبات وادمعيقات بحيث ال يشغلنا أي شيء عن مواجهة االحتال ومقاومته ألنه ادسبب 

ادرئيسي وراء كل ادمعاناة ادتي يعانيها شعبنا وامتنا.     

إجابة واستجابة

رأي

بعـــد فشـــل زعيم حـــزب ادليكـــود »بنياميـــن نتنياهو« 
دة ده،  بتشكيل ادحكومة وانقضاء ادمهلة ادقانونية ادمحدَّ
األمر ادذي يحدث وألول مرة منذ 11 عامًا، سيتم إرجاع أمر 
ادتكليف إدى رئيس اددودة، وادذي بدوره سيقوم بتسليمه 
إدى »بيني جانتس« دتشـــكيل ادحكومـــة خال مهلة 28 
ًا فـــي االنتخابات  يومًا، كونـــه ادفائز ادثانـــي واألوفر حظَّ
االســـرائيلية بعد »نتنياهو«، وفي حال فشـــله بتشكيل 

حكومة، سيتم ادذهاب إدى انتخابات ثادثة جديدة..
وبهذا نصبح أمام أربع سيناريوهات محتملة كادتادي:

-1 أن يقوم »بيني جانتس« زعيم حزب كحول الفان بدعوة 
حزب ادليكـــود بزعامة »نتنياهو« دلمشـــاركة في حكومة 
وحدة وطنيـــة، ثم يدعو »ديبرمان« زعيم حزب يســـرائيل 
بيتينو، ثم يدعو حـــزب ادعمل بزعامة »عمير بيرتس«، ثم 
ســـيقوم بدعوة ادجميع باســـتثناء ادعرب دلمشـــاركة في 

عة، وإذا انقضت مهلة ادتكليف  حكومة وحدة وطنية موسَّ
سيتم ادذهاب النتخابات ثادثة..

-2 أن يقبـــل »بينـــي جانتـــس« بتشـــكيل حكومة وحدة 
وطنية بجســـم مانع عربي، وإعطائهم بعض ادصاحيات، 
وبدون مشاركة »ديبرمان«، ويقوم بحبس »نتنياهو« بتهم 
ادفســـاد، ثم يقوم »جانتس« بعدها بادتخلص من ادعرب 

وادذهاب النتخابات جديدة..
-3 قـــد يأتي أي عضو كنيســـت ويطلب من رئيس اددودة 
ـــماح ده بتشـــكيل حكومة بمشـــاركة جميع األحزاب،  ادسَّ
وهو األمر ادذي تســـمح به مواد ادقانون االسرائيلي، ودكن 
بشـــرط حصوده على موافقة وتوقيع 61 عضوًا من أعضاء 
ادكنيســـت، وخال مهلـــة 14 يومًا، وإذا دـــم ينجح بذدك، 

سيتم ادذهاب النتخابات ثادثة..
-4 هناك احتمال بتشكيل حكومة دون ادذهاب النتخابات 

جديدة، وذدـــك بتعليق اآلمال على أن يقوم ادمستشـــار 
ادقضائـــي دلحكومة »أفخـــاي مندبليـــت« بتقديم الئحة 
انتهام ضد »نتنياهو« وحبســـه، وبذدـــك يصبح ادليكود 
بدون زعيم، ويمكن حينها تشكيل حكومة بزعامة »بيني 
جانتس«، ومشـــاركة »ديبرمان«، واســـتثناء ادعرب، ودمدة 
أربع ســـنوات، وفي حال ادفشـــل ادنهائي، سيتم ادذهاب 

النتخابات ثادثة..
وما نقـــرؤه من هـــذه ادســـيناريوهات، أن ديبرمان يلعب 
ان في مفاوضات تشـــكيل ادحكومة، وأن  دور بيضـــة ادقبَّ
جميعها تحتمـــل ادذهاب النتخابات ثادثـــة جديدة في 
مارس 2020 ادقريب.. وأن األمر ادجديد، بل واألكثر حداثة 
على ادمسرح ادسياسي االسرائيلي، هو دعوة ادعرب، وألول 
مرة منذ 20 عامًا، دلتفاوض على مشـــاركتهم في تشكيل 

ادحكومة االسرائيلية.

صحوت وزوجتي في ادفجر على أصوات االنفجارات حودنا. 
دـــم نكن نعرف أين هو مركز االشـــتباكات. قدرنا في 
ادبـــدء أن قوات االحتال اإلســـرائيلي تعتقل أحدًا ما 
فـــي مخيم األمعري. دكـــن أصوات انفجـــارات قنابل 
ادغـــاز وادصوت كانت قريبة جدا من ادبيت. عبر بعض 
ادفتيان بأيديهم ادحجارة ساحة ادعمارة، فسأدناهم: 
شو ادلي صاير؟ رد أحدهم: بدهم يهدموا دار ام ناصر 

أبو حميد.
وأم ناصر تســــكن في طرف مخيم األمعري ادجنوبي، في 
مــــكان يبعد عنا 300 متر ال غير، ويقع في آخر زقاق طوده 
50 مترا. دقد هدموا بيتها من قبل، وها هم يريدون هدم 
ادبيــــت ادجديد ادــــذي دم يكتمل بناؤه بعد. خرج شــــباب 
األمعري وفتيانــــه دلدفاع عن بيــــت أم ناصر. وطاردتهم 
قــــوات االحتال بادغــــاز وادرصاص ادمطاطــــي في دائرة 

قطرها كيلومتر  حول ادبيت. 
وانتهت ادمعركة حول ادسادسة صباحا تقريبا.

هدم بيـــت أم ناصر. يمنع على أم ناصر أن تبني بيتا 
وتسكنه انتقاما من أوالدها ادخمسة ادمسجونين في 
سجون االحتال. عليها أن تفهم أنها دن تملك بيتا 

بعد اآلن.

انتهــــت ادمعركة ادتــــي خاضها مخيم األمعــــري وحده. 
رام ادلــــه- ادبيرة كلها نائمة. ادحــــدث في مخيم األمعري 
وديــــس عند اآلخريــــن. ديس ألحد عاقة بأحــــد. كل واحد 
أن يخــــوض معركته وحــــده. األمعري يخــــوض معركته 
وحــــده. كوبر تخــــوض معركتها وحدهــــا. رام ادله ادتحتا 
تخــــوض معركتها وحدها. ومن يكــــن حقل زيتونه قرب 

ادمستوطنين يخض معركته وحده.
خرجت في ادساعة ادسابعة وادربع. كانت آثار ادمعركة في 
كل مكان حول ادبيت. حاويات ادقمامة مقلوبة كي تشكل 
متاريس ما. ادحجارة تمأل ادطريق، وادسيارات مضطربة ال 

تعرف إن كان عليها أن تعود أو تواصل طريقها.
وصلت إدى بيت أم ناصـــر ادذي كان في طريقي. كان 
كومة من ادحديد واإلسمنت. وكانت ادبيوت ادملتصقة 
به نصف مدمرة أيضا. في ادشارع كانت عبوات قنابل 
ادصوت وادغاز بادعشـــرات. انحنيـــت وادتقطت أربعا 
منها، وال أعرف إن كانت عبـــوات غاز اددموع أو قنابل 
ادصوت. كان أطفال في طريقهم إدى ادمدرسة. سخر 
أحدهم مني أنا ادذي أدم ادعبوات، فضرب بقدمه عبوة 
وأرســـلها نحوي. وكان يعني: خذ يـــا تبع ادتذكارات. 

نحن بادفعل تبعون تذكارات.

انتهت ادمعركة. وهدم بيت أم ناصر. 
هذه حارة: كل مين إيدو إدو. حارة: دّبر حادك دحادك. حارة: 

ما خصني.
أما ادسلطة ادفلســــطينية فليس دها عاقة بهذه األمور. 
هي تهتم بأشــــياء أخرى. تهتم بـــــ (األمن ادقومي) ادذي 
تهــــدده ادمواقــــع اإلدكترونية. معركتهــــا إدكترونية. أما 

معركة أم ناصر فمعركة اسمنت وحديد. 
يقودون في دبنان: كلن يعني كلن. 

أما هنا ففي حارة كل مين إيدو إدو، فا يزبط هذا ادشعار. 
هنــــا يجب أن يجري ادتركيز. يجــــب أن يقال: هوي واحد 

وبس.
يجب تركيز ادنيران على واحد وبس.

هذا ادواحد هو ادــــذي أوصلنا إدى أن نصبح حارة كل مين 
إيدو إدو.

ادعبوات األربع أمامي علــــى ادطاودة. كنت أنوي تصويرها 
ونشرها مع هذه ادمادة، دكن دم يكن هناك كاميرا، وديس 

معي 
 حديــــث. وفكرت: ربما كان هذا جيدا. عيب على من يلقط 
ادعبــــوات ادفارغــــة أن يفعــــل هذا. عيــــب أن نتحول إدى 

جامعي تذكارات.

فشــل نتنياهــو.. والسيناريوهــات
 المحتملة لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية

جامع عبوات قنابل الغاز والصوت

م. صالح أبو غالي

زكريا محمد

أصدقكم ادقول ابتداًء .. دقد أســـعفت هذه ادشـــخصية 
ادمتواضعـــة تميز قلمـــي ادمبتدئ ادمتواضـــع, حاودت 
االنســـجام مـــع ادنص غير مـــرة ودـــم أفلـــح .. تزاحمت 
وادتعابير,  وادمفـــردات, وادتضادات,  وادكلمات,  األفكار, 
وادتراكيب, دتنسج حقًا دفع صاحبه اددم ثمنًا, ودم أفلح .. 
ادحقيقة أنني ادتمست دها ادعذر في كل مراحل ادكتابة, 
وحتى أيضًا في تلك ادفترة ادتي ســـبقت اســـتال ادقلم 
دخوض معركـــة األوراق, بحثًا عما يعطـــي تلك األيقونة 
ادوطنيـــة ادفريدة من نوعها شـــيئًا, أجزم أنه يتســـاوى 
وادعدم .. أســـئلة وأجوبة واستفسارات دم تَر ادنور, كانت 
حاضرة في ذهني وادحبر بين يدي, إال أن ادمعضلة بقيت 
كما هي .. نعم كما هي, اختصارها سؤال بسيط ادشكل 

معقد ادمضمون .. وهو من أين سأبدأ؟.
قبـــل مدة ديســـت بادبعيـــدة, أعطيت دورة فـــي ادفنون 
ادصحفية دعدد مـــن ادمهتمين وادمهتمـــات في مجال 

اإلعـــام, وفي أحد ادلقاءات, كنت أشـــرح عن ادمراســـلة 
بشـــكلها ادعام, وحتى أختصر على نفسي حديثًا مطواًل 
قلت دهم: »ادوصف«.. ادمراسلة هي وصف ادمشهد ادذي 
تقف به .. فقطـــع أحد ادحاضرين حديثـــي قائًا: أعطنا 
مثـــااًل .. نظرت حودي فلم أجد ســـوى صـــورة معلقة على 
ادجدار .. وحينها استرســـلت فـــي وصف ادصورة, فقلت: 
»فـــي عينيـــه أدم ووجع ضيـــاع وطن, باســـم ادهيئة, ذو 
مامح آســـرة جذابة, دائري ادوجه جميل, صفي ادمظهر, 
شعره أسود يشبه دون قضيته, نظارته مجهر يرى فيها 
ادوطـــن ادبعيد ادمســـلوب .... إدخ« .. كنـــت حينها أصف 
صورة مؤســـس حركة ادجهاد اإلســـامي في فلســـطين 
وأميـــن عامها األول اددكتور »فتحي إبراهيم ادشـــقاقي« 
ادرجل ادذي فقدنا نهجه ادمتزن ادوحدوي من ادمشـــهد 

ادفلسطيني ادراهن.
في هـــذه األيـــام, وفي ظل هـــذه ادحادة ادفلســـطينية 

ادمترديـــة ادمترهلة ادمتبعثرة, نحـــن أحوج ما نكون إدى 
فكر ادعامة وادملهم وادثائر »فتحي ادشـــقاقي« .. اقرأوا 
بعمق هذه ادشـــخصية, درســـوها دألجيـــال ادمتعاقبة, 
علموها دلصغار وادكبار, علموها دقادة وسياســـي وطني 
اديوم, علموها دمن رفع ادســـاح في وجـــه أخيه, علموها 
دلمتخاذديـــن, علموها ألصحاب األجنـــدات, علموها دمن 
ضعـــف إيمانـــه, علموها دمـــن جبن, علموهـــا دمن فقد 
كرامته, علموها .. علموهـــا, فهي أحق أن تعلم وتدرس 
بفكرها ادناضج, بإيمانهـــا, بوعيها, بثورتها, على قوى 

ادشر ادتي تكادبت على فلسطين.
نعـــم, »نهج ادشـــقاقي« .. هو ادجـــزء ادمفقود من ادنص 
ادفلســـطيني, فلم يكن »ادشقاقي« يومًا إال صاحب نظرة 
واعية ثاقبة .. ادرجل ادذي استشـــهد في ادـ 26 من شهر 
أكتوبر/تشـــرين أول عام 1995م, تحدث عن ادحادة ادتي 
نعيشـــها اديوم .. رحمك ادله يا أبا إبراهيم ورضي عنك, 

دقد أيقنت برؤيتك ادفريـــدة ادمتفردة وثقافتك ادعادية 
كيف سيمســـي ادوطن ادمحتل .. حذرت ونبهت وكررت 

ادتحذير دون جدوى, فقد أعمتهم األموال وادمناصب.
يقال إنـــه من ادمثال يتضح ادمقـــال, ومن هذا ادمنطلق 
ســـأعرض, أبرز ما تحدث به اددكتور »فتحي ادشـــقاقي«, 
وألنني ال أحب ادقاء ادتهم ومهاجمة أي األطراف, ما عليك 
عزيزي ادقارئ, ســـوى أن تقارن بين ما نعيشه اديوم, وما 

كتبه »ادشقاقي« رضوان ادله عليه:-
أواًل: »دن تصدقونني إال عندما ترون اددم على بطني«.

ثانيـــًا: »إنها حـــرب إبادة فرضـــت علينا، ومـــن ادعار أن 
نخوضهـــا متفرقيـــن, فإمـــا أن ننهض جميعـــًا وإما أن 

يقتلونا فرادى«.
ثادثًا: »ادمثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر«.

رابعـــًا: »ال فائـــدة دوجود أي تنظيم فلســـطيني ال يحمل 
ادساح«.

خامسًا: »فلســـطين قلب ادعرب وقلب ادمسلمين، ومركز 
ادصراع ادكوني بين تمام ادحق وتمام ادباطل«.

سادسًا: »دقد نهضنا دقتال ادعدو وما دون ذدك هوامش«.

سابعًا: »نحن أمة ال حياة دنا خارج مسيرة اددم وادشهادة«.
ثامنًا: »هذه األمة على موعد مـــع اددم .. دم يلون األرض, 
ودم يلون ادتاريخ, ودم يلون األفق, ودم يلون اددم, دفاعًا 

عن هذه األمة, دفاعًا عن كرامة األمة«.
تاســـعًا: »واهم من يظن أن ادجهاد اإلســـامي سيوقف 
جهاده على شـــبر واحد من فلسطين, سواء أكان إساميًا 

أم وطنيًا«.
عاشـــرًا: »دم نعاِن شيئا بعد بادنسبة دما عاناه محمد صلى 

ادله عليه وسلم«.
أحد عشر: »ادمرأة تيار جديد وأفق مستقبلي«.

أعرفتم ماذا يعني »نهج ادشـــقاقي« .. ادجزء ادمفقود من 
ادنص ادفلسطيني؟.

 باسل القاضي»نهج الشقاقي«.. الجزء المفقود من النص الفلسطيني
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رام الله/ االسلقالل:
أفادت وســـائل إعالم عبرية ، يوم 
أمـــس، أن الحكومة اإلســـرائيلية 
تدرس اتخاذ سلسلة من اإلجراءات 
ضد الســـلطة الفلسطينية بسبب 
لألبقـــار  مقاطعلهـــا  اســـلمرار 

اإلسرائيلية.
العبريـــة«،  »كان  لقنـــاة  ووفقـــًا 
مـــن  سلســـلة  اتخـــاذ  ســـيلم 
اإلجراءات للضغـــط على الحكومة 
الفلسطينية، إلجبارها على اللراجع 
عـــن قرارهـــا بمقاطعة اســـليراد 

األبقار والمواشي اإلسرائيلّية.
وكان رئيس الوزراء محمد اشـــلية 
قال »إننـــا ماضون فـــي االنفكاك 
اللدريجي من العالقة الكولونيالية 
اللي فرضها االحلالل اإلسرائيلي«.
وأوضح أنه في ظل انســـداد األفق 
السياســـي في الوقـــت الراهن ال 

يمكن االسلسالم لألمر الواقع الذي 
فرضه االحلالل، ويجب كســـر هذا 
األمر الواقع من خالل االنفكاك من 

االحلالل.

لالنفـــكاك  اشـــلية  وبحســـب 
تعزيز  أهمهـــا:  مســـلندات  عدة 
المنلـــج الوطنـــي، واالنفلاح على 
العالـــم بحيـــث يلم االســـلغناء 

ورفع  اإلســـرائيلية  المنلجات  عن 
الواردات من العالم، حيث ارتفعت 
الواردات من العالم بنســـبة %16 

خالل سبعة شهور.

الضفة المحللة/ االسلقالل:
أعلن اتحاد تجار العجول وأصحاب المالحم في الضفة الغربية المحللة، 

عن إضراب شامل للمالحم في فلسطين يوم غٍد االثنين.
وذكــــر االتحاد فــــي بيان له ، أنه بصدد تنفيــــذ برنامج تصعيدي ضد 
الحكومة على خلفية قرار منع اسليراد العجول من »إسرائيل«، مشددًا 

على رفض القرار ما زال االحلالل يسيطر على الحدود والمعابر.
واتهم االتحاد الحكومة في رام الله بالســـعي للعزيز االحلكار لعدد 
محدود من المســـلوردين على حســـاب شريحة واســـعة من اللجار، 
وأنها لم تســـلجب لكل نداءات الحوار مع االتحاد خالل األربعين يوًما 

الماضية.
كذلــــك أعلن االتحــــاد عن نيلــــه إغالق معابــــر الضفة يــــوم الثالثاء 
المقبل، بحيث يللوا ذلك، رفضًا للقرار الذي ســــينهي اللاجر والمزارع 

الفلسطيني.
واتخذت الحكومــــة في رام الله قبل أربعين يوًما قرارًا بمنع اســــليراد 
العجول من »إســــرائيل« دون تقديم بديل، في الوقت الذي تنفذ فيه 
كمية العجــــول الموجودة في الضفة وتزداد األســــعار يوًما بعد يوم، 

وسط تعثر اسليراد العجول من الخارج.

إضراب للمالحم وتجار عقوبات على السلطة لمنعها استيراد األبقار من »إسرائيل«
العجول بالضفة غدًا

غزة / االسلقالل:
أشادت الجبهة الديمقراطية للحرير فلسطين 
بقرار المجلس اللنفيذي للكنائس األسقفية 
بلبني قـــرار مقاطعـــة الشـــركات الملورطة 
باســـلثمارات تدعـــم االحلالل اإلســـرائيلي 
وخاصة  والفلســـطينية  العربيـــة  لألراضـــي 

شركلي موتوروال وكاتربرل.
وقالت الديمقراطية فـــي بيان لها يوم أمس: 
إن »القرار ببعده اإلنساني وما يحمله من رؤية 
عادلـــة لقضية شـــعبنا وحقوقه المشـــروعة، 
يشـــكل خطـــوة مهمـــة على طريـــق توحيد 
موقف الكنائس المســـيحية في العالم، ضد 
االحلالل وسياســـاته العنصرية واالسليطان 

االسلعماري، وسياسة اللعدي على المقدسات 
الفلســـطينية ومحاولة مصادرتها وتهويدها 

بدعاوى وذرائع مخللفة وباطلة«.
وأشـــارت إلى أن مثل هذه الخطوة الشـــجاعة 
تشكل دعًما لحملة مقاطعة »إسرائيل« وسحب 
االسلثمارات منها [B.D.S]، على طريق موقف 
دولي، ينزع الشـــرعية عـــن االحلالل، ويفرض 
العزلـــة الدولية على دولـــة اللمييز العنصري 
والفاشي في »إسرائيل«، ويؤيد بقوة وفعالية 
الحقوق الوطنية والقومية للشـــعوب العربية 
في اسلرداد كل شـــبر من أراضيها المحللة، 
وشـــعبنا الفلســـطيني في الحريـــة وتقرير 

المصير واالسلقالل والعودة.

وكان المجلس اللنفيذي للكنائس األسقفية 
تبنى بأغلبيـــة مطلقة قـــراًرا يوجب مقاطعة 
الشـــركات الدوليـــة الملورطة باســـلثمارات 
تدعم االحلالل اإلســـرائيلي لألراضي العربية 
الفلســـطينية وخاصـــة شـــركلي موتـــوروال 

وكاتربرل.
 وجاء القرار انســـجاًما مع قـــرارات مماثلة تم 
اتخاذها من قبل الكنيسة اللوثرية والكنيسة 
المشـــيخية األمريكية والكنيسة الميثودية 
وكنيســـة المســـيح الملحـــدة تضامنـــًا مع 
بطريركية الروم األرثوذكس المقدســـية اللي 
تكافح من أجل ابطال صفقة تسريب عقارات 

باب الخليل في القدس.

غزة/ االسلقالل:
صرح مصدر في وزارة اللنمية االجلماعية بغزة أن األســـماء اللي سلســـلفيد 
من المنحة القطرية لهذا الشهر، هم نفسهم ممن اسلفادوا األشهر السابقة، 

موضحا أنه لم يلم إدراج أية أسماء جديدة.
وأوضح أن العدد تقلص من 100 ألف أســـرة فقيرة لـ75 ألف أســـرة بناء 
على إجراءات ومعايير من اللجنة القطريـــة وليس لوزارة اللنمية أي دور 

في ذلك.
وبيـــن أن من اســـلفادوا أقل من ســـت  مرات، ســـلكون أســـماؤهم من ضمن 
المسلفيدين لهذا الشهر من المنحة. وأشار إلى أن  بعض األسماء سلكون  ألسر 

كانوا قد اسلفادوا أكثر من ست مرات من المنحة، لكن عددهم ضئيل.

إشادة بانضمام الكنائس األميركية
 لمقاطعة الشركات الداعمة لالحتالل

»التنمية بغزة« توضح 
أسباب تقليص أسماء 

المنحة القطرية لـ75 ألف

باريس/ االسلقالل:
قالت أوديل رينو باســـو مديرة الخزانة الفرنســـية، إن حكومات مانحة تعهدت 
بلمويـــل جديـــد يبلغ 9.8 مليـــار دوالر لصندوق المناخ األخضر الذي تأســـس 

لمساعدة الدول النامية على مواجهة االحلباس الحراري.
وقال يانيك جليماريـــك المدير اللنفيذي للصنـــدوق إن المبلغ يعلبر تعهدا 
تاريخيا رغم توقعات منظمات بيئية وتنموية مثل أوكسفام بأن يجمع المؤتمر 

الذي عقد في العاصمة الفرنسية تعهدات تصل إلى 15 مليار دوالر.
وقالت مديرة الخزانة الفرنســـية إن عددا مـــن الدول المانحة من بينها بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا ضاعفت أحدث تعهدات اللمويل مما ساعد في تعويض خسارة 

اإلسهامات المالية األميركية.
وقالت للصحفيين بعد المؤتمر "المهم اآلن هو جعل هذه اللعهدات ملموسة، 
حلـــى يعمل الصندوق بكفاءة". وكان الصندوق قد بدأ النشـــاط في 2015 بعد 
تعهد الحكومات بمبلـــغ 10.3 مليار دوالر في جولة أولى من اللمويل. لكن هذا 
المبلغ انخفض الحقا إلى 8.3 مليارات دوالر بعد انسحاب الواليات الملحدة من 

اتفاق باريس للمناخ.

غزة/ االسلقالل:
أعلن وكيل وزارة األشـــغال العامة 
واإلســـكان فـــي قطاع غـــزة ناجي 
ســـرحان يـــوم أمـــس، أن وزارتـــه 
رفعت حالة الجهوزية واالسلعداد 
الجـــوي  المنخفـــض  لمواجهـــة 

الملوقع.
وقال ســـرحان في بيان صحفي، أن 
وزارته تشرف على اللجنة الحكومة 
العليا للطـــوارئ حيث عقد اجلماع 
مع الهيئـــات الحكومية المخللفة 
لمناقشة االسلعداد لمواجهة أية 
طوارئ تنجم عن أي منخفض جوي 

يلعرض له قطاع غزة.
وأكد علـــى أن طواقم الوزارة الفنية 
وفرق الطـــوارئ اللابعة للوزارة قام 

شـــارعي صالح  بلنظيف مصـــارف 
الدين والرشيد تحسبا ألية طارئ.

وأوضـــح ســـرحان أن طواقم وزارة األشـــغال 
العامة قامت بصيانة رقعة أرضية قبل جسر 

وادي غـــزة وإعادة تأهيلها مـــن جديد حيث 
اســـلمر العمل فيها حلى ساعات ملأخرة من 
الليل وذلك منعا للحوادث وحفاظا على سالمة 

المواطنين.

ووجـــه شـــكره لكافـــة الطواقـــم الحكومية 
والهيئـــات البلدية والمحليـــة على جهودها 
وعملها الدؤوب فـــي مواجهة أحوال الطوارئ 

واللخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني.

9.8 مليارات دوالر تعهدات 
بتمويل جديد لمواجهة 

االحتباس الحراري

األشغال بغزة ترفع الجهوزية
 واالستعداد لمواجهة المنخفض الجوي
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 اديس ابابا/ االسلقالل:
قلــــل 67 شــــخصا فــــي منطقة 
اوروميــــا األثيوبية هذا األســــبوع 
خــــالل احلجاجــــات ضــــد رئيس 
الحكومــــة آبي أحمــــد تحولت إلى 
اشلباكات إثنية، بحسب ما ذكرت 

الشرطة.
وصرح قائد الشــــرطة في اإلقليم، 
كيفيالــــو تيفيرا، قائــــاًل "قلل ما 
مجموعه 67 شخصًا في اوروميا"، 
مضيفــــا "هناك نحو 55 قللوا في 
صراع في ما بينهم، والبقية قللوا 
بيد قوات األمن". واندلعت أعمال 
العنــــف، األربعاء، فــــي العاصمة 
أديــــس أبابــــا قبــــل أن تملد إلى 
منطقــــة اوروميا إثر نــــزول أنصار 
المعارضة للشــــارع وحرق إطارات 
ســــيارات وإقامــــة حواجز وســــد 

الطرقات في مدن عدة.
واندلــــع العنف في أديــــس أبابا، 
األربعاء، بعــــد أن اتهم المعارض 
جوهر محمد قوات األمن بمحاولة 
تنســــيق اعلــــداء ضــــده، وهو ما 
الشــــرطة.  نفــــاه مســــؤولون في 

وكان للمعــــارض جوهــــر محمــــد 
دور أساســــي فــــي اللظاهــــرات 
المناهضــــة للحكومــــة اللي أدت 
إلى اإلطاحة بســــلف آبي وتعيين 
 2018 نيســــان/أبريل  في  األخير 
رئيسا للحكومة وهو إصالحي من 

إثنية اورومو.
وكانــــت إثنية الليغــــراي اللي ال 
تمثل ســــوى 6 % من الســــكان، 
هيمنــــت فلرة طويلــــة على حكم 
أثيوبيــــا. وكانــــت جبهــــة تحرير 
شــــعوب تيغــــراي وراء اإلطاحــــة 

العســــكري  بالنظــــام  العنيفــــة 
وهيمنت   1991 في  الماركســــي 
اللحالــــف  علــــى   2018 حلــــى 
الحاكــــم فــــي أثيوبيا منــــذ ذلك 
للشعب  الثورية  "الجبهة  اللاريخ 

األثيوبي".

الرباط / االسلقالل:
أعلنت المصالح األمنية المغربية عن إحباط مخطط إرهابي وصفله بالخطير، وذلك 

عبر توقيف خلية مكونة من سبعة أفراد قالت إنهم موالون للنظيم »داعش«.
وجــــرى توقيف الملهمين الســــبعة في كل مــــن ضواحي مدينة الــــدار البيضاء، 
ومدينلي »وزان« و«شفشــــاون« الواقعلين شــــمال البالد. وقامت المصالح اللابعة 
للمكلــــب المركزي لللحقيقات القضائية، المخلــــص في محاربة اإلرهاب، بلصوير 
عمليات اللوقيف وبثها على نطاق واســــع عبر وســــائل اإلعالم وشبكات اللواصل 

االجلماعي.
ووفقــــا للبالغ الصادر عــــن وزارة الداخليــــة المغربية بهذا الشــــأن، فإن من وصفه 
بـ«العقل المدبر« لهذه الخلية قد اعلقل رفقة بعض من شــــركائه المفلرضين، في 
أحد البيوت بمنطقة »طماريس« في ضواحي العاصمة االقلصادية للمملكة، مدينة 

الدار البيضاء.
وأعلنت الســــلطات األمنية عن حجز كمية من األســــلحة قالت إنها كانت في حوزة 
الموقوفيــــن، تلمثل في أســــلحة نارية، عبــــارة عن بندقيلين وثالثة مسدســــات 
أوتوماتيكيــــة، وذخيرة حيــــة ملنوعة، وأحزمة حاملة للخراطيش، وأســــلحة بيضاء 
كبيرة الحجم، وســــواطير، وأكياس كبيرة الحجم تحلوي على مواد كيماوية يشلبه 
في اســــلعمالها في صناعة الملفجرات، وأصفاد حديدية وبالسليكية، ومجموعة 
من المعدات الخاصــــة بالغطس، وبندقيلين للصيد تحت الماء ومنظارين وكاميرا، 
وأجهزة اتصال ال سلكي وهواتف نقالة وبوصللين، وأقنعة وقفازات، ودراجة نارية، 
ومبالغ ماليــــة بالعملة الوطنية واألجنبية، باإلضافة إلــــى رايلين ترمزان لـ«داعش« 

ومخطوطات يدوية.

المغرب يعلن اعتقال خلية خططت 67 قتيال بتظاهرات وأعمال عنف في أثيوبيا
لضرب مواقع حيوية وحساسة

طهران/ االسلقالل:
أعلنـــت اإلدارة األميركيـــة، يـــوم أمس، إنشـــاء آلية 
جديدة للصادرات »اإلنســـانية« إلى إيران، قالت إنها 
تهدف للسهيل إرســـال االحلياجات األساسية إلى 
الجمهورية اإلســـالمية الخاضعة لعقوبات اقلصادية 

مشددة.
وعلـــى الرغم من أن هذه »القناة« تهدف رســـميا إلى 
تسهيل وصول الصادرات اإلنســـانية، إال أن مراقبين 
اعلبروا أنها سلشكل عائقا إضافيا لللجارة مع طهران. 
ورغم العقوبات االقلصادية القاســـية اللي تفرضها 
واشـــنطن على طهران، تؤكـــد اإلدارة األميركية أن ال 
حظـــر على تصدير المواد الغذائيـــة واألدوية وغيرها 

من االحلياجات اإلنسانية.
لكن غالبية الشـــركات اللجارية تلجنب إقامة عالقات 
تجارية مـــع إيران، خشـــية الخضوع لعقوبـــات وزارة 

الخزانة األميركية.
 وقال المســـؤول عـــن الملف اإليراني فـــي الخارجية 
األميركية براين هوك إن اآللية الجديدة »سلســـهل 
علـــى الحكومات األجنبيـــة والمؤسســـات المصرفية 
والشـــركات الخاصـــة االنخـــراط في تجارة إنســـانية 

مشـــروعة مع الشـــعب اإليراني، وفي الوقت نفســـه 
ســـلقّلص خطر وقوع تلـــك األموال بيد األشـــخاص 

الخطأ«.
وســــيلعين على أي مؤسســــة تريــــد اللعامــــل تجاريا 
مــــع طهران أن تقدم شــــهريا معلومات »أساســــية غير 
مسبوقة« تلضمن فواتير ومعلومات مفصلة عن زبائنها 
بما في ذلك ما إذا أدرجوا في الســــنوات الخمس األخيرة 

على القوائم السوداء األميركية أو األوروبية أو األممية.
وقال براين أوتول، مسلشار الرئيس األميركي السابق 
باراك أوباما لشؤون وزارة الخزانة، إن اإلجراء يهدف إلى 
جمع معلومات، أكثر منه إلى مساعدة الشعب اإليراني. 
وأضــــاف أن مصارف أجنبية عدة لــــن تكون قادرة على 
تقديم المعلومات المفّصلة المطلوبة. وقال »أعلقد أن 
هذا األمر ســــيكون له تأثير ســــلبي«، مضيفا »سيكون 
لهذا األمر تأثير معاكس تماما لللأثير الذي يزعمونه«.
وانسحبت واشنطن أحاديا في العام 2018 من االتفاق 
الدولي المبرم مـــع طهران حول ملفها النووي وأعادت 
فرض عقوبات مشـــددة على االقلصـــاد اإليراني. لكن 
األطـــراف اآلخرين فـــي االتفاق يؤكدون تمســـكهم 

باالتفاق المبرم في عام 2015.

الخرطوم/ االسلقالل:
مثل الرئيس الســــوداني المعزول عمر البشــــير، 
يوم أمس، أمام المحكمة في الجلســــة اللاســــعة، 
للنظر في تهملي "الثــــراء الحرام" و"اللعامل غير 

المشروع بالعملة األجنبية".
وأفادت مصادر مطلعة، أن البشــــير ألقى باللحية 
علــــى أفراد أســــرته ومعارفه في قاعــــة المحكمة 

لحظة دخوله مبلسما.
ومن المقرر خالل الجلســــة، أن تســــلمع المحكمة 

إلى شهود من الدفاع.
وفــــي 11 أبريل/نيســــان الماضي، عزلــــت قيادة 
الجيش البشــــير من الرئاســــة، بعــــد 30 عاما في 

الحكــــم، تحت وطــــأة احلجاجات شــــعبية بدأت 
أواخــــر العام الماضــــي، تنديدا بلــــردي األوضاع 

االقلصادية.
وفــــي 19 أغســــطس/ آب الماضــــي، بــــدأت أولى 
جلســــات محاكمــــة البشــــير، الذي يواجــــه تهما 
بـ"الفســــاد" بعد العثور على مبلغ 7 ماليين يورو 

في مقّر إقامله بعد عزله.
ونهاية أغســــطس الماضي، أقر الرئيس المعزول 
أثناء اســــلجوابه، بللقيــــه 25 مليــــون دوالر من 
ولي العهد الســــعودي محمد بن ســــلمان، بشكل 

شخصي.
وقال إنه تم صرف المبلغ على جهات وهيئات من 

أجل المصلحة العامــــة، ولم ينفقه على مصلحله 
الشــــخصية، ورفض إيداعها في "بنك السودان" 
(المركزي)؛ حلى ال يفشي اسم الشخص الممول.

وكانت جلســــات محاكمة البشير قد توقفت لمدة 
أســــبوعين، بعد طعــــن تقدمت بــــه هيئة دفاعه 
لمحكمة االسلئناف ضد إجراءات خاصة ملعلقة 
بالمحكمــــة، إال أن محكمــــة االســــلئناف رفضت 
الطعــــن وأعــــادت ملــــف القضية إلــــى المحكمة 

االبلدائية السلئناف المحاكمة.
واســــلأنفت هيئــــة الدفاع القرار مــــرة أخرى أمام 
المحكمــــة العليا، اللي ُيلوقع أن تســــحب الملف 

من جديد.

موسكو/ االسلقالل:
قال رئيس جمهورية أفريقيا الوســـطى، "فوســـلن تواديـــرا"، :"إّنه يبحث مع 

الجانب الروسي عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية جديدة في البالد".
 وزارة الدفاع الوطنية ووزارة الدفاع 

ّ
وأضاف رئيس الجمهورية "تواديـــرا"، بأن

الروسية تواصال لدراسة إمكانات اللي تليح نشر قاعدة عسكرية".
ومن الجدير ذكره، أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين، وقع في شهر نيسان 
الماضي، مرســـوًما يقضي بموجبه إرسال نحو 30 جندًيا روسًيا إلى جمهورية 
أفريقيا الوســـطى، ضمن بعله أممية، ويشـــمل الفريق مراقبين عســـكريين 

ومخلصين في مجال االتصاالت العسكرية.

بغداد/ االسلقالل:
أكدت قيـــادة العمليات المشـــلركة العراقيـــة أن القوات 
االمنية ســـللعامل مع المخربين خالل االحلجاجات الجارية؛ 

وفق قانون االرهاب.
جـــاء ذلك، في بيـــان أصدرته قيادة العمليات المشـــلركة 
(تلبع للدفاع)، يوم أمس، بشـــأن األحداث اللي شـــهدتها 

اللظاهرات، فيما حذرت من العبث بأمن المواطنين.
وذكر البيان، "في الوقت الذي تشـــهد فيه البالد تظاهرات 
للمطالبـــة بالحقوق اللي كفلهـــا الدســـلور العراقي، فقد 
اسلغل البعض هذه اللظاهرات وعمل على قلل المواطنين 
وإصابة اخرين وحرق الممللـــكات العامة والخاصة ونهبها، 

دون أي واعز ضمير".
وتابـــع البيـــان، "وعليه فـــإن قواتنا األمنيـــة البطلة بجميع 
صنوفها ســـللعامل مع هؤالء المخربيـــن المجرمين بحزم 
وفقـــًا لقانون مكافحة اإلرهـــاب، وتعلبر هـــذه اللصرفات 
غيـــر القانونية جريمة يجب اللعامل الفوري معها بشـــكل 

ميداني وعاجل".
وأضـــاف، "كمـــا اننا نحـــذر من العبـــث بأمـــن المواطنين 
وسلكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤالء الذين ال يملون 
للملظاهريـــن الســـلميين بصلة، وندعـــو الملظاهرين الى 

اللبليغ عنهم وعدم الســـماح لهم باللواجد في صفوفهم، 
وســـلكون األجهـــزة األمنية كما عهدها الشـــعب العراقي 

السيف القاطع ضد اإلرهاب والمجرمين".
واسلأنف الملظاهرون العراقيون احلجاجاتهم المناهضة 
للحكومـــة منذ الســـاعات األولى صباح الجمعـــة، في بغداد 
ومحافظات الوســـط والجنـــوب، للمطالبة بإقالـــة الحكومة 

وإصالح النظام السياسي "الفاسد".
وتخللـــت االحلجاجات أعمال عنف ارتفعت وتيرتها بصورة 

ملصاعدة وخاصة في محافظات جنوبي البالد.
واســـلخدمت قوات األمن الغاز المســـيل للدموع والرصاص 
المطاطي، فيما ســـقط معظم القللى جـــراء إطالق النار من 
قبل فصائل شـــيعية مســـلحة لدى محاولـــة الملظاهرين 
إحراق مقـــرات تلك الفصائـــل. وأعلنـــت المفوضية العليا 
المسلقلة لحقوق اإلنســـان في العراق، مقلل 30 ملظاهرا 
وإصابة 2312 آخرين بينهـــم أفراد أمن، الجمعة، إثر أعمال 
عنـــف رافقت اليـــوم األول للجدد االحلجاجـــات بالعاصمة 

بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البالد.
وهذه ثاني موجة احلجاجات عنيفة في العراق خالل الشهر 
الجاري، حيـــث قلل 9ق1 محلجًا و8 من أفراد األمن قبل نحو 

أسبوعين.

العمليات المشتركة العراقية تتوعد: 
سنتعامل مع المخربين وفق قانون اإلرهاب

واشنطن تريد فرض رقابة على 
الصادرات »اإلنسانية« إلى إيران

السودان.. البشير يمثل أمام المحكمة في الجلسة التاسعة إنشاء قاعدة عسكرية 
روسية جديدة في أفريقيا
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غزة / االسلقالل:
حقق فريقا خدمات الشـــاطئ و شـــباب رفح الفوز على 
غزة الرياضي وشباب جباليا على اللوالي، ضمن افللاح 
لقاءات األســـبوع اللاســـع مـــن بطولـــة دوري الدرجة 

المملازة في قطاع غزة.
و تربع خدمات الشاطئ على قمة اللرتبب مؤقلا بفوزه 
الثمين على غزة الرياضـــي بهدفين دون رد في اللقاء 

الذي أقيم على ملعب اليرموك بغزة.
ورغم محاوالت الرياضي منذ البداية للســـجيل هدف 
السبق ، أهدر العبوه عدة فرص كفيلة لللسجيل، أبرزها 
ضربة الجزاء اللي أهدرها محمود شيخ العيد بالدقيقة 

26 تصدى لها حارس البحرية أمير الكرد.
لينلهـــي الشـــوط األول ســـلبيا مع أفضلية نســـبية 

للرياضي.
ومع بداية الشـــوط الثاني عاقب البحرية فريق العميد 
على إهداره لفرص اللقدم وضربة الجزاء، عندما سجل 

مهند أبو زيد هدف البحرية األول بالدقيقة50.
ويهدأ اللقاء مع غزارة األمطار ، مع ضغط كبير للعميد 

في الدقائق العشر األخيرة، لكن سليمان العبيد سجل 
الثاني للبحرية بالدقيقة 85.

وقبل الهدف أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية و 

الحمراء في وجه الالعب مهند أبو زيد.
لينلهي اللقاء بفـــوز ثمين للبحرية بهدفين دون رد ، 
ليلصدر الدوري مؤقلـــا برصيد 19نقطة , فيما تجمد 

رصيد العميد عند النقطة 7بالمركز العاشر مؤقلا.
و على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع ، نجح شباب رفح 
في تحقيق انلصار غالي على شـــباب جباليا بهدفين 
لهدف. و هيمن الزعيم الرفحاوي على مجريات الشوط 
األول ، و تسيد الملعب بالطول و العرض و نجح باللقدم 

بهدفين.
وجاءت البداية قوية من الزعيم و سجل األول بالدقيقة 
9 عـــن طريق محمد أبـــو دان ، و يعـــود نفس الالعب 
للسجيل الثاني له و لفريق بالدقيقة الثانية من الوقت 

الضائع بالشوط األول 47.
و في الشـــوط الثاني تراجع الزعيم و تسيد الثوار على 
مجريات الشـــوط و نجح محمد الملفـــوح بالدقيقة62 
في تقليص النليجة، لكنه فشـــل من إدراك اللعادل 
حلى نهاية اللقاء و الذي انلهى بفوز الزعيم بهدفين 

لهدف.
و بهـــذا الفوز رفع األزرق الرفحـــي رصيده إلى10نقاط 
بالمركـــز الثامـــن مؤقلا فيما تبقى رصيـــد الثوار عند 

النقطة 12 بالمركز السادس مؤقلا.

غزة / االسلقالل:
عـــاد فريقا خدمات النصيـــرات و خدمات البريج 
لقواعدهما بسالم و ثالث نقاط ثمينة بفوزهما 
بنفس النليجـــة بهـــدف دون رد على خدمات 
خانيونـــس و الجـــالء على اللوالـــي، في افللاح 
األسبوع اللاســـع من بطولة دوري الدرجة األولى 
فـــي غزة.وضـــرب خدمـــات النصيرات شـــباك  
مضيفه خدمـــات خانيونس بهـــدف دون رد ، 
ليسقط الذئاب عن عرش القمة و يلربع بدال منه 

كوماندوز الغواصات الصفراء.

و رغم األمطار الغزيـــرة إال أن النصيرات هيمن على 
مجريات الشوط ، و أضاع العبوه عدة فرص لللسجيل 
، لينلهي الشوط ســـلبيا. وفي الشوط الثاني، نجح 
طارق الهـــور من افللاح النليجة و اللقدم بالهدف 
األول بالدقيقـــة 51. ويكمل النصيـــرات هيمنله 
ويهدر فـــرص كفيلة لزيـــادة الغلـــة، لكن حارس 

الذئاب نجح في اللصدي لهذه الفرص.
و في الدقائق األخيرة تراجع النصيرات و ضغط 
خانيونـــس ، لكن دفاعات و حـــارس الغواصات 
بالمرصاد أفشـــلوا هذه المحاوالت وخرجوا بفوز 

أول و ثمين خارج الديـــار و اعلالء القمة برصيد 
18 نقطة ، فيما تجمـــد خدمات خانيونس عند 
15 نقطـــة بالمركز الثاني مؤقلـــا. وعلى ملعب 
فلسطين بغزة، اقلنص خدمات البريج فوزا قاتال 

من أنياب الجالء بالثواني األخيرة.
و ســـيطر اللعادل السلبي على مجريات اللقاء حلى 
الدقيقة 95 من عمر اللقاء ، عندما نجح حازم قفة في 
فض االشلباك و سجل هدف البريج الغالي ليرتقي 
للمركز الخامس برصيد 13 نقطة ، فيما تجمد رصيد 

الجالء عند 15نقطة بالمركز الثالث مؤقلا.

»البحريــة« تغــرق العميــد.. و الزعيــم يتخطــى الثــوار

كوماندز الغواصات يقتحم
 القمة..  والبريج يخطف الجالء

االسلقالل/ وكاالت:
ضيق مانشسلر سيلي الخناق على الملصدر ليفربول، بفوزه على مضيفه أسلون 
فيال بثالثية نظيفة ، ضمن الجولة العاشـــرة من الـــدوري اإلنجليزي المملاز لكرة 
القدم. وافللح رحيم سلرلينج األهداف في الدقيقة 46، وسجل كيفين دي بروين 

الهدف الثاني في الدقيقة 67 وعزز إيلكاي جوندوجان النليجة في الدقيقة 70.
وأكمل مانشســـلر سيلي المباراة بعشـــر العبين منذ الدقيقة 86 بعدما تلقى 

فيرناندينيو البطاقة الصفراء الثانية وأشهر في وجهه الحكم البطاقة الحمراء.
ورفع الفائز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، ملخلفا وراء ليفربول بفارق 3 
نقاط، علما بأن األخير سيخوض موقعة صعبة أمام توتنهام مساء  اليوم األحد.

االسلقالل/ وكاالت:
ســـقط يوفنلوس في فخ اللعادل أمام مســـلضيفه ليلشي، بنليجة 
(1-1)، بالمباراة اللي جمعلهما، لحســـاب الجولة اللاســـعة من الدوري 
اإليطالي. افللح باولو ديباال أهـــداف المباراة بالدقيقة 50 ليوفنلوس 
من ركلة جزاء، فيما عادل ماركو مانكوســـو النليجة لليلشي بالدقيقة 

56 من ركلة جزاء أيًضا.
وبلعادل الفريقين، رفع يوفنلوس رصيده إلى 23 نقطة بالمركز األول 

مؤقلا، فيما رفع ليلشي رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الـ16.

االسلقالل/ وكاالت:
حقـــق بايرن ميونخ انلصارا ثمينا على يونيـــون برلين بنليجة (2-1) ، ضمن 

منافسات الجولة اللاسعة من عمر الدوري األلماني.
ثنائية بايرن حملت توقيع بافارد وليفاندوفســـكي في الدقيقلين 13 و53، 
بينما سجل سباسليان بوللر هدف يونيون برلين من ركلة جزاء في الدقيقة 

.86
وبهـــذا االنلصار، يقفز بايرن ميونخ لصدارة البوندســـليجا برصيد 18 نقطة، 

بينما يلجمد رصيد يونيون عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

بايرن يحبط يونيون 
ويقفز لصدارة 

البوندسليجا

ليتشي ينجح 
في تعطيل قطار 

يوفنتوس

مان سيتي يطارد 
ليفربول بثالثية 
في أستون فيال



األحد 28 صفر 1قق1 هــ 27 أكلوبر 2019 م

الخليل/ االسلقالل:
حولت ســـلطات االحلالل االســـرائيلي إلى االعلقال اإلداري القيادي المناضل 

بدران جابر"73 سنة " لمدة اربعة اشهر، وهو من سكان مدينة الخليل .
وصادق قاضي عسكري اسرائيلي في محكمة عوفر العسكرية على القرار الصادر 
من قبل جهاز الشـــاباك االسرائيلي مســـلندا الى ما يسمى بالملف السري الذي 
يحظر على االسير او محاميه االطالع عليه بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات 
الواردة فيه، اال ان ممثل النيابة العســـكرية ادعـــى بأن جابر أحد قيادات الجبهة 

الشعبية ويشكل خطرا على أمن المنطقة اللي يعيش فيها.
وكانت قوات االحلالل قد اعلقلت جابر من منزله في الخليل قبل نحو أسبوعين 
وهـــو من الوجـــوه الوطنية البارزة وســـبق وان امضى اكثر مـــن 15 عاما خلف 
القضبـــان وعمل على مـــدى عقود طويلة مربيا لألجيال، كمـــا اعلقل عددا من 

أبنائه على مدى السنوات الماضية وال زال ابنه مجد معلقال.

مســـــــيرة تضامنية مع المعلقلين المضربين عن 
الطعام، في سجون االحلالل، وسط مدينة القدس 

المحللة.
وقال شـــهود عيـــان، إن جنود االحلـــالل هاجموا 
المشاركين في المسيرة بشارع صالح الدين وسط 
القدس المحللة، واطلقوا باتجاههم  قنابل الصوت 
والغاز، واعلقلوا  خمسة شبان بعد االعلداء عليهم 

بشكل وحشي.
وأوضـــح أمين ســـر حركة فلح في القدس شـــادي 
المطور، أن المســـيرة تأتي تضامنا مع المعلقلين 
المضربيـــن عن الطعـــام، إليصال رســـالة لهم بأن 
أبناء شـــعبهم يقفون إلى جانبهم ولن يلركوهم 

وحيدين.
يذكـــر ان خمســـة معلقلين يواصلـــون اضرابهم 

المفلوح عن الطعام رفضا العلقالهم االداري،
وهم: إســـماعيل علي (30 عامـــا) من بلدة أبو ديس 
شرق القدس المحللة، مضرب منذ 95 يوما، وطارق 
قعـــدان (6ق عاما) من مدينـــة جنين، منذ 88 يوما، 
وأحمد زهران (2ق عاما) من بلدة دير أبو مشعل في 
محافظـــة رام الله، مضرب منـــذ 35 يوما، ومصعب 
الهنـــدي (29 عاما) من بلدة تل جنوب غرب نابلس، 
منـــذ 33 يومـــا، وهبة اللبـــدي (32 عامـــا)، وتحمل 
الجنســـية األردنية إلى جانب الفلسطينية مضربة 

منذ 33 يوما.

إلى ذلك، أصيب خمســـة مواطنين، يوم أمس، إثر 
قمع قوات االحلالل اإلسرائيلي مسيرة سلمية في 

منطقة الحمة باألغوار الشمالية.
وقالت مصـــادر محلية، إن قـــوات االحلالل أطلقت 
وابال مـــن قنابل الغاز المســـيل للدموع والصوتية، 
للفريق المشـــاركين في المســـيرة السلمية اللي 
دعت إليها هيئة مقاومة الجدار واالســـليطان في 
طوباس، ما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بحاالت 
اخلنـــاق، إضافة إلـــى إصابة مســـن برضوض بعد 
اعلـــداء جنود االحلالل عليـــه بالضرب، وجرى نقله 

إلى المسلشفى لللقي العالج. 
وأشارت المصادر إلى أن تلك القوات احلجزت عددا 
من الطواقم الصحفية، ومنعلها من اللغطية، كما 
احلجزت سيارة اسعاف واسلولت على مفاتيحها.

الجدير بالذكر أن منطقة الحمة تلعرض العلداءات 
من قبـــل المســـلوطنين الذين يهاجمـــون الرعاة 

ويطردونهم منها بشكل يومي.
كما أطلقت قوات االحلالل اإلسرائيلي مساء السبت 
الغاز المســـيل للدموع باتجـــاه المواطنين في حي 
النقار غربي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية 

المحللة، وانلشرت قرب جدار الفصل العنصري.
وقالت مصادر محلية إن الجنـــود على بوابة الجدار 
قرب حـــي النقـــار أطلقوا قنابـــل الغاز المســـيل 
للدموع باتجـــاه المواطنين وبين الدفيئات الزراعية 

فـــي المنطقة الواقعـــة بين الحي وجـــدار الفصل 
العنصري وأوقعوا إصابات باالخلناق.

وأشارت إلى أن شبانا رشـــقوا الجنود بالحجارة في 
تلك المنطقة اللي تشـــهد مواجهات ملقطعة مع 

جنود االحلالل.
من جهـــة ثانية، قطع مســـلوطنون، الســـبت، 25 
شـــجرة زيلون معمرة، في أراضي بلدة نحالين غرب 

بيت لحم.
وقـــال نائب رئيس بلدية نحاليـــن هاني فنون، إن 
مســـلوطنين قطعوا 25 شـــجرة زيلون معمرة، في 
منطقة الجمجـــوم جنوب البلـــدة، المحاذية للبؤرة 
االســـليطانية »بيـــت عاين« الجاثمـــة على أراضي 
المواطنين فـــي بلدة صوريف وقرية الجبعة، تعود 
ملكيلها للمواطنين يوســـف عبـــد الرحمن فنون، 

وعبد المطلب محمد فنون .
وأضاف ان المسلوطنين خطوا عبارات على الصخور 
في تلك المنطقـــة يهددون المزارعين من الدخول 

إلى تلك األراضي ويدعون بملكيلها لهم.
وأشار فنون إلى أن منطقة الجمجوم تلعرض للمرة 
الثالثة وخالل عام واحد للقطيع األشـــجار، في إطار 
اســـلهداف أراضي صوريـــف والجبعة، كما أقامت 
قـــوات االحلـــالل بوابة حديدية علـــى مدخل هذه 
األراضي، وهـــو ما يجبر أصحابها على ســـلك طرق 

وعرة للوصول لها.

رام الله/ االسلقالل:
قال الناطق باســـم الحكومة إبراهيم ملحم، مســـاء 
الســـبت، إن رئيس الوزراء محمد اشلية، سيلرأس، 

صباح غد (اليوم) األحد، اجلماعا طارئا، بحضور وزير 
المالية شـــكري بشـــارة، ووزيرة الصحة مي الكيلة، 

لبحث القضايا الملعلقة بمسلشفيات القدس.

وتعاني مسلشفيات القدس من أزمة مالية خطيرة 
تهدد وجودها وإمكانية مواصلة تقديم خدماتها 

للمرضى بسبب الديون الملراكمة عليها.

االسلقالل/ وكاالت:
ناشدت المحامية حنان الخطيب، العاهل األردني 
عبد الله الثاني، من أجل العمل لإلفراج عن األسيرة 
األردنية المعلقلة في سجون االحلالل اإلسرائيلي، 
هبـــة اللبدي، واللـــي تخوض إضرابـــا مفلوحا عن 
الطعـــام لليوم الـ 33 على اللوالـــي، احلجاجًا على 
تحويلها لالعلقـــال اإلداري، األمر الذي بات يهدد 

حياتها بصورٍة فعلية.
جـــاء ذلك فـــي كلمـــة للمحامية الخطيـــب، خالل 
مهرجان فني تضامني دعت إليه "اللجنة الوطنية 
لألســـرى والمفقوديـــن األردنييـــن في ســـجون 

االحلالل"، السبت، وحمل عنوان: "لحن اللحدي".
وقالـــت الخطيب، إن "االحلالل اإلســـرائيلي مارس 
علـــى هبـــة إرهابًا حقيقيـــًا من خـــالل تهديدها 
باعلقال والدتها وشـــقيقلها، وبأنها لن تعود إلى 

األردن مرًة أخرى، وبأن اعلقالها اإلداري سيســـلمر 
لعدة سنوات".

وحول ظروف اعلقالها، قالت المحامية إن: "األسيرة 
هبة صمدت صمودًا أسطوريًا، رغم أن تجربلها في 

األسر الحالية تعلبر األولى".
وأشـــارت إلى أن اللحقيق معها اسلمر في بداية 
اعلقالها لمدة 16 يومًا ملواصلة، وكانت أثناء فلرة 
اللحقيق مشبوحة بمعنى أنها تجلس على كرسي 

صغير مقيدة اليدين واألرجل".
وأشـــارت المحاميـــة، إلـــى أن اللبـــدي واجهـــت 
العنجهية اإلســـرائيلية بعـــد اعلقالها، ورفضها 
لجميـــع اجراءات االحلـــالل، بقرارها خوض اضراب 
مفلوح عن الطعـــام، واللي مازالت مســـلمرة فيه 

لليوم الـ 33 على اللوالي. 
وناشدت محامية األسيرة اللبدي، العاهل األردني 

الملك عبد الله الثاني، ووزارة الخارجية، والشـــعب 
األردني، من أجل العمل لإلفراج عن األســـيرة هبة، 

اللي  قالت إن "حياتها أصبحت في خطر فعلي".
ويلرقب أهالي كل من األســـيرين األردنيين هبة 
اللبـــدي (32 عامًا)، وعبد الرحمـــن مرعي (29 عاما)، 
بكثير من القلق قرارات محكمة االســـلئناف لكل 
منهما يوم بعد غٍد االثنيـــن، وهي بمثابة الفصل 
للثبيت توقيفهما إداريًا في معلقالت االحلالل، أو 

اإلفراج عنهما وعودتهما إلى األردن.
وكانــــت وزارة الخارجيــــة األردنية قد اســــلدعت 
مرتين القائم بأعمال الســــفارة اإلســــرائيلية في 
عمان، وســــلمله مذكــــرة احلجاج على اســــلمرار 
احلجــــاز المواطنين األردنيين هبــــة عبد الباقي 
اللبدي، وعبد الرحمن مرعي، والظروف غير الالئقة 

الحلجازهما.

غزة/ االسلقالل:
لقي فلى مصرعه، مســـاء السبت، إثر تعرضه لصعقة كهربائية شمال مدينة 
غزة. وأفادت مصادر طبية في مجمع الشـــفاء الطبي، بأن فلى (17 عاما) وصل 
جثة هامدة للمسلشـــفى، إثر تعرضه لصعقة كهربائية، وهو من سكان حي 

الشيخ رضوان شمال المدينة

رام الله/ االسلقالل:
قـــال نائب رئيـــس حركـــة فلح محمـــود العالـــول إن 
اللهديدات اإلســـرائيلية للســـلطة الفلســـطينية على 
خلفية قرارها بوقف اســـليراد العجول من "إســـرائيل" 
دليـــل واضح تماًما على مدى تأثيـــر المقاطعة على هذا 

االحلالل، ومدى تأثير الضغط االقلصادي عليه.
وأضـــاف العالول في تصريح إلذاعة "صوت فلســـطين" 
الســـبت أن" االحلالل يملـــص دماء وخيرات الشـــعب 
الفلســـطيني، ويرســـل له بضائعه غير الجيدة ويعلبر 
الشـــعب الفلســـطيني مزبلة لبضائعه الفائضة، وذلك 
دليل واضح على مـــدى أهمية مقاطعة هـــذه البضائع 

اإلسرائيلية".
وتابع "اآلن (اإلسرائيليون) هم يهددون نليجة لقضية 

منع اســـليراد العجول، والكل ســـمع صرخاتهم حينما 
أوقفنا اللحويـــالت الطبية إلى مسلشـــفياتهم، واللي 

كانوا من خاللها ينفقون أموال شعبنا الفلسطيني".
ودعـــا العالول ألن تكون مقاطعة بضائع االحلالل ثقافة 
سائدة لدى أوساط الشـــعب الفلسطيني، "سواء جاءت 
هذه البضائع أم ال". وكانت مصادر كشـــفت للقناة "كان 
11" العبرية الجمعة النقاب عن دراسة سلطات االحلالل 
اتخاذ خطوات عقابية ضد االقلصاد الفلســـطيني حال 

اسلمرار قرار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشلّية.
وذكرت القناة أن االحلالل يدرس منع إدخال المساعدات 
الدوليـــة من البضائع والمنلجات، عـــدا عن منع تصدير 
زيت الزيلون واللمور من مدن السلطة إلى الدول العربية 

حال لم تلراجع عن قرار وقف اسليراد األبقار.

هذا وأعلـــن اتحاد تجار العجول وأصحـــاب المالحم في 
الضفـــة الغربيـــة المحللة في بيان صحفـــي الليلة قبل 
الماضية، عن برنامج تصعيدي ضد الحكومة على خلفية 

قرار منع اسليراد العجول من "إسرائيل".
كما أعلن رئيس االتحاد عمـــر النبالي أن جميع المالحم 
في فلسطين سوف تضرب عن العمل يوم اإلثنين (28-
10-2019) احلجاًجا على القـــرار، ملهًما الحكومة بأنها 
لم تســـلجب لكل نـــداءات الحوار خـــالل األربعين يوًما 
الماضية. وكانت الحكومة اتخذت قراًرا قبل أربعين يوًما 
بمنع اسليراد العجول من "إسرائيل" دون تقديم بديل، 
في حين ما زالت عملية االســـليراد مـــن الخارج ملعثرة، 
في الوقت الـــذي تنفذ فيه كمية العجول الموجودة في 

الضفة وتزداد األسعار يوًما بعد يوم.

املجل�س الأعلى للق�صاء
حمكمة بداية خان يون�س

اللاريخ ق2019/10/2
في القضية الحقوقية رقم 2019/235 بداية خان يونس

المدعی/ زياد محمود احمد طبش - من ســـكان عبسان الكبيرة - حارة ابو 
طبش هوية رقم 932089980

وكيلهم المحاميان /عادل ابو طير وصالح أبو طيبة 
المدعي عليه / يوســـف إبراهيم ســـليمان قبالن - من ســـكان عبســـان 

الكبيرة - حارة ابو طبش. (مجهول محل اإلقامة حاليًا)
نوع الدعوى / حق الشفعة

قيمة الدعوى / ۱۲۰۰۰ دينار اردني   مذكرة حضور بالنشر المسلبدل
في القضية الحقوقية رقم ۲۳5/ ۲۰۱۹   في الطلب رقم 2019/987

إلـــى المدعى عليه المذكور بعاليه بمـــا أن المدعي قد أقام عليك دعوی 
حقوق رقم ۲۳5/ ۲۰۱۹ لدى محكمة بداية خان يونس وموضوعها ( حق 
الشـــفعة ) لذلك يقلضى عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل عشرة 
أيـــام من تاريخ تبلغك هـــذه المذكرة كما يقلضـــى أن تودع قلم هذه 
المحكمة ردك اللحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة األربعاء 2019/11/20 لنظر الدعوى 
وليكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يســـير 

في دعواه حسب األصول . تحريرا في ق2019/10/2

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
 الأ�صتاذ/ اكرم حممد ابو طعيمه

تحويل القيادي بدران األردن: مناشدات بتدخل العاهل األردني إلطالق سراح األسيرة اللبدي
جابر إلى االعتقال اإلداري

دعا لتعزيز ثقافة مقاطعة بضائع االحتالل

العالول: »إسرائيل« تعتبر شعبنا »مزبلة« لبضائعها الفائضة

اليوم.. اجتماع طارئ لبحث القضايا المتعلقة بمستشفيات القدس

وفاة فتى بصعقة 
كهربائية شمال غزة

غزة/ االسلقالل:
قالت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة السبت، إن »توقيف المواطن هاني 
األغا لدى جهاز األمن الداخلي جاء على خلفية تقديمه معلومات تمس باألمن 
العام لصالح جهات أمنية«. وذكر الملحدث باسم الداخلية إياد البزم في بيان 

أنه »ال عالقة للوقيف األغا بطبيعة عمله الصحفي أو حرية الرأي واللعبير«.
وأشـــار إلى أنه تم اتباع اإلجراءات القانونية فـــي القضية، وهو حالًيا موقوف 
علـــى ذمة المحكمة على خلفية اللهمة الموجهة إليه«. وأوضح البزم في بيانه 

أنه تمت زيارة األغا واالطالع على ظروف توقيفه من قبل عدة مراكز حقوقية.

داخلية غزة: توقيف األغا لتقديمه 
معلومات لصالح جهات أمنية

اإ�صابات واعتقالت ..



األحد 28 صفر 1قق1 هــ 27 أكلوبر 2019 م

هونغ كونغ/ االسلقالل:
احيانا كثيـــرة ما تجد صعوبة في العثـــور على مكان آمن 
تلرك فيه ســـيارتك، لكن هل أنت مســـلعد لدفع »ثروة« 

مقابل الحصول على موقف سيارة؟
هذا بالظبط ما حدث في هونغ كونغ، حيث كل شيء باهظ 
الثمن، وأحيانا تصل األسعار إلى مسلويات فلكية يصعب 

تصديقها.
وحسبما أوردت صحيفة »ساوث تشـــاينا مورنيغ بوست« 

الصينية الناطقـــة باإلنجليزية، فقد باع رجل أعمال موقف 
سيارة بمبلغ 969 ألف دوالر أميركي.

ويفوق هذا المبلغ ثمن عدة شـــقق وأحيانا فيال كبيرة في 
عواصم عالمية، فيما ال تلعدى مســـاحة موقف الســـيارة 
12 ملرا مربعا. ولم تكشـــف الصحيفة عن هوية مشلري 
الموقف، الذي يقع أمام مركز تجاري ضخم في قلب هونغ 

كونغ يلألف من 73 طابقا.
ويعلبر »ذا ســـنلر« واحدا من أكثر المباني اللجارية تكلفة 

حول العالـــم، ويقع في البلـــد الذي يعد أحـــد أهم مراكز 
األعمال دوليا.

والبائـــع هو رجل األعمـــال جوني تشـــوينغ، الذي يمللك 
4 مواقـــف للســـيارات من أصل 400 فـــي المركز اللجاري 

الضخم، وباعها جميعا نظير مبالغة باهظة.
وطبقا إلحصاء أجرته شركة »ميرســـير« لالسلشارات، فإن 
هونغ كونغ تعلبـــر المدينة األكثر كلفة في العالم، ويبلغ 

ملوسط سعر منزل واحد فيها مليون و250 ألف دوالر.

طهران/ االسلقالل:
قال أخصائيـــون روس في علم الطيور، إنهم باتوا على وشـــك اإلفالس بعدما 
اكلشفوا أن نسورا كانوا يلبعونها بأجهزة تعقب، اسلنفدت ميزانيلهم حينما 
أرسلت مئات من الرسائل الباهظة اللكلفة خالل تحليقها بصورة غير ملوقعة 

فوق إيران.
وأحد هذه الطيور هو نسر أنثى سمي مين، انطلق صيف هذا العام من سيبيريا 
في هجرته نحو الجنوب، بحسب ما روت عالمة الطيور إيلينا شنايدر العضو في 
الشبكة الروسية لدراسة وحماية الطيور الجارحة عبر تطبيق المراسلة »تلغرام«.
وكما الحال مع ثالثة عشر طيرا آخر، جرى تلبع هذا النسر عن طريق جهاز يبعث 
برسائل نصية تلضمن الموضع الجغرافي بوتيرة محددة مسبقا. لكن الرحلة لم 

تحصل كما كان مرتقبا.
وبدل العودة إلى روسيا بعد المرور  بكازاخسلان، توجه بعض النسور إلى إيران، 
وهنـــاك بدأت أجهزة اللعقب الموضوعة عليها تبعث برســـائل نصية بكلفة 

أعلى بـ25 مرة من تلك المرسلة من روسيا وكازاخسلان.
واســـلنفدت هذه النفقات غير الملوقعة ميزانية أخصائيي علم الطيور 
بصورة شـــبه كاملة، مما دفعهم إلـــى توجيه نداء عبـــر اإلنلرنت لجمع 

اللبرعات.
وكلب إيغور كارياكين وهو أخصائي آخر في علم الطيور مشارك في المشروع، 
عبر وسائل اللواصل االجلماعي »اضطررنا لطلب قرض للمويل نظام اللعقب«.

وأشار إلى أن اللبرعات اللي جمعها الفريق سمحت بلغطية الميزانية المطلوبة 
حلى نهاية العام.

إفالس علماء روس 
بسبب النسور المتمردة

لندن/ االسلقالل:
 أصيب عريس بالصم في أذنه وفقد حاسة اللذوق والشم 
بعد سقوطه من حافة سلم ليست مرتفعة، لكن أثرها كان 
بالغا للغاية وأفســـد حياة الرجـــل البالغ من العمر 49 عاما، 

بالرغم من كونه مجرد حادث عارض.
وفقا لما نشـــرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، تعرض 
كريـــس مالون ليلـــة زفافه لحادث مروع، حيث ســـقط من 
درابزين سور من ارتفاع أربعة أملار فقط، وأصيب على أثر 

ذلك بثالثة كســـور في الجمجمة، وكسر في الظهر، وذلك 
بويســـت لوثيان البريطانية بعد ساعات من زواجه بأفريل، 

البالغة من العمر 43 عاما.
أكد األطباء فقدانه حاســـلي اللذوق والشـــم والسمع من 

األذن اليسرى.
كان العريس يســـاعد عمال الفندق في نقل الهدايا اللي 
منحها له المدعوون إلى جناح شهر العسل عندما انزلقت 

قدمه وسقط.

الرياض/ االسلقالل:
نشـــر موقع الهيئة العامة لللرفيه في الســـعودية مقطع 
فيديو يظهر وصول أضخم الحيوانات النادرة إلى »موسم 

الرياض«.
ويوثق المقطع الذي تصل مدته دقيقة واحدة مراحل نقل 
»فيل« عبر طائرة شـــحن من إيطاليا إلى الرياض، فيما عبر 
العديد من الملابعين عن إعجابهم بفكرة إحضار فيل من 

إيطاليا لمشاهدته في »موسم الرياض«.

و«موســـم الرياض«، هو أحد مهرجانات الســـعودية الـ 11 
اللي أطلقت على مســـلوى المملكة، بدءا من العام 2019 
وتصل مدته إلى 70 يوما، بدأ في 11 تشـــرين أول الجاري، 
ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تلوزع على 

12 موقعا بمساحة 14 مليون ملر مربع.
ويعلبر »الفيل اإلفريقي« أكبر حيوان في العالم، ويعيش 
فـــي 37 دولة في إفريقيـــا، وهو أكبر وأضخـــم من الفيل 
اآلسيوي، ولذلك فهو يحلل مكانة »أكبر حيوان في العالم«.

فقد حاسة الشم والتذوق والسمع يوم زفافه!السعودية تستقبل أضخم حيوان في العالم

روما/ وكاالت:
 أعلنــــت الشــــرطة اإليطالية أنها تمكنــــت من تفكيك 
شــــبكة مافيا إلعادة تدوير البالســــليك، يلزعمها مجرم 
خطير، حيث كانت تقوم بشــــحن مواد بالسليكية سامة 
إلى الصين للحويلها إلــــى أحذية يلم بيعها الحقا في 

إيطاليا.
وأوقفت الشــــرطة 10 أشــــخاص ووضعت 5 آخرين قيد 
اإلقامة الجبرية، كما جمدت أعمال 5 شركات في صقلية، 
بعد الكشف عن عصابة إعادة تدوير البالسليك الملوث 

باألسمدة والسموم والمبيدات الحشرية.
ووجهت إلــــى الموقوفين تهم االبلزاز وحيازة أســــلحة 
غير قانونية، واللســــبب بأذى جســــدي خطير وتهريب 

النفايات.
وقالت الشرطة إن الشــــبكة يلزعمها كالوديو كاربونارو، 
وهو رجل عصابات »كان وراء جرائم بشعة في الثمانينات 

واللسعينات تشمل أكثر من 60 جريمة قلل«.
وبعد أن تحول إلى شاهد لدى الشرطة، عاد كاربونارو عام 
2013 إلى صقلية حيث تزعم عصابة تابعة للمافيا، وبدأ 
عمله في تهريب البالســــليك الملوث الذي يدر الكثير 

من المال.
وتأتي هذه العملية اللي قامت بها الشرطة بعد تحقيق 
دام 4 ســــنوات، أثر ضبط أحذية فــــي روما مصنوعة من 

مواد سامة.
وكشــــف اللحقيــــق أنــــه كان يلــــم تجميــــع النفايات 
البالسليكية في مسلودعات في صقلية قبل أن تشحن 

إلى الصين للعود إلى إيطاليا كأحذية.

لندن/ االسلقالل:
قالـــت صحيفـــة The Sun البريطانية إن عملة معدنية أثرية، بيعـــت الخميس، مقابل مبلغ 

قياسي بلغ 3.72 ماليين جنيه إسلرليني (4.78 ماليين دوالر).
حيـــث وصلت عملة الدينار اإلســـالمي، العائدة إلى عـــام 723 م، إلى ضعفي ثمنها الملوقع 
قبـــل المزاد تقريبًا. وألن هذه العملة واحدة من 12 عملة معدنية ال تزال موجودة، فقد جذبت 
عطاءات من كافة أرجاء العالم، مع اسلقرار المزاد على عطاء يبلغ 3.1 مليون جنيه إسلرليني 
(3.98 ماليين دوالر). ومع إضافة الرسوم، سيكون على المشلري المجهول دفع ما يبلغ 3.71 
ماليين جنيه (4.78 ماليين دوالر)، وهو سعر قياسي جديد نظير عملة  بالنسبة لبيع العمالت 
 :Morton & Eden في أوروبا. وقال ســـليفن لويد، خبير العمالت اإلسالمية بشركة المزادات
»يعكس السعر االسلثنائي الندرة والجمال واألهمية اللاريخية الكبيرة لهذه العملة الرائعة«.
وقد ُصنعت العملة األموية من ذهب منجم يملكه الخليفة األموي.  وهي بحجم عملة الجنيه 

اإلسلرليني المعدنية تقريبًا، وعليها نقش يقول: »منجم أمير المؤمنين«.

مكسيكو/ االسلقالل:
عثـــرت عائالت تبحث علـــى أقارب لها على 13 جثة فـــي مقبرة جماعية وفقا للســـلطات، في أحدث 

اكلشاف من نوعه في المكسيك الذي يضم حوالى 50 ألف شخص مفقود.
وقالت الســـلطات إنه تم العثور على الجثث في حفرة في بلدة بويرتو بيناسكو بوالية سونورا (شمال 
غرب)، على مسافة حوالى 100 كيلوملر من الحدود األميركية. وقال مكلب المدعي العام على "تويلر": 

"سيجري أطباء شرعيون تحاليل للحديد سبب الوفاة وتحديد هويات الجثث الـ 13".
وقد وقعت مجموعة من العائالت على هذا االكلشاف القاتم، فيما كانت تبحث عن أقارب مفقودين.

وأصبـــح وجود هذه المجموعات شـــائعا في المكســـيك اللي تعاني عنفا ملزايـــدا تغذيه النزاعات 
المســـلحة بين عصابات تهريب المخدرات، حيث تلقاتل على طـــرق تهريب منلجاتها المربحة إلى 
الواليات الملحدة. وعادة ما يخلفي ضحايا "الكارتالت" أو الســـلطات الفاسدة دون أي أثر، وحلى اآلن، 
جرى اإلبالغ عن 49180 شخصا مفقودا في المكسيك. وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 37 ألف جثة 

مجهولة الهوية تنلظر في ثالجات الموتى المكلظة في البالد وفقا لنشطاء.

موقــف سيــارة بمليــون دوالر

اكتشاف مقبرة جماعية 
في بلد المفقودين

دينــار إسالمــي 
بـ 4.7 مليــون دوالر

إيطاليا تفكك شبكة 
األحذية السامة

قطف الزيتون يف بلدة بيت عوا غرب اخلليل  املحاذية جلدار الف�صل العن�صري     ) وفا (


