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الخليل/ االستقالل:
أغلقت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء أمس األحد، 
مداخ���ل مخي���م الع���روب ش���مال الخلي���ل، واندلعت 
مواجه���ات بالم���كان. وقالت مصادر محلي���ة: إن قوات 
االحت���الل اإلس���رائيلي أغلقت مداخل مخي���م العروب 
الرابطة بطريق الق���دس- الخليل، ومنعت المركبات من 
الدخ���ول والخروج إلى المخيم.  واندلعت مواجهات بين 

عشرات الشبان وجنود االحتالل اإلسرائيلي المتمركزين 
على مداخل المخيم، أطلقت خاللها عشرات قنابل الغاز 
السام وقنابل الصوت صوب الشبان ومنازل المواطنين، 

وأصابت العشرات بحاالت اختناق عولجت ميدانيا.
كما اعتقلت قوات االحتالل مساء أمس  األحد مواطًنا 
عقب إيقاف���ه على حاجز عس���كري جنوب قلقيلية 

شمال الضفة الغربية المحتلة.

اندالع مواجهات عقب إغالق 
االحتالل مداخل »العروب«

األسير قعدان.. نصر يهزم جبروت السجان 
غزة / محمد أبو هويدي:

بع���د 88 يومًا م���ن اإلضراب المفت���وح عن الطعام 
وخوض معرك���ة األمع���اء الخاوية انتزع األس���ير 

طارق قعدان القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي 
انتصاره من أنياب الس���جان اإلسرائيلي واستطاع 
أن يح���دد س���قف اعتقال���ه وليض���ع بذل���ك حدًا 

العتقال���ه اإلداري الذي يعد س���يفًا مس���لطًا على 
رقاب أبناء ش���عبنا يمارسه االحتالل 
االس���رائيلي في خرق واضح ألبسط 

غزة/ االستقالل:
بارك د. جميل عليان مس���ؤول ملف األس���رى في حركة الجهاد اإلسالمي في 

فلس���طين، للش���عب الفلس���طيني والحركة الوطنية األسيرة 
وللقائد الوطني الكبير الش���يخ طارق قعدان وعائلته انتصاره 

القيادي عليان يبارك انتصار
 القائد طارق قعدان على السجان

رام الله/ االستقالل: 
يواصل أربعة أس���رى في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي إضرابهم المفتوح عن 

الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري، أقدمهم األسير إسماعيل علي 
م���ن بلدة أبو ديس، والمضرب من���ذ (97) يومًا على التوالي، يليه 

رام الله/ االستقالل:
أكدت جمعي���ة (واعد) لألس���رى والمحررين، أن األس���رى 
الفلسطينيين في س���جون االحتالل، بدؤوا معاناة جديدة 

م���ع اقتراب فصل الش���تاء، وقدوم المنخفض���ات الجوية 
الح���رارة  باألمط���ار، ودرج���ات  المصحوب���ة 
المنخفضة. وأفادت (واعد) في بيان لها، أن 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئيس حكومة االحتالل "اإلس���رائيلي" بنيامين نتنياهو، 
أمس األحد، إن األوضاع األمنية المضطربة في الشرق األوسط، 

4 أسرى يواصلون خوض 
معركة »األمعاء الخاوية«

تفاقم معاناة األسرى مع دخول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة

نتنياهو: األوضاع األمنية تتطلب 
تشكيل حكومة وحدة واسعة

القدس المحتلة- الخليل/ االستقالل: 
اقتحم���ت مجموع���ات المس���توطنين صباح أمس 
األحد، ساحات المس���جد األقصى المبارك، بمدينة 
القدس المحتل���ة، كما هدمت س���لطات االحتالل 

اإلس���رائيلي، من���زال وبركس���ا وحظي���رة أغنام في 
مخيم العروب شمال الخليل. واقتحمت مجموعات 
المس���جد األقصى  المس���توطنين أمس، ساحات 
المبارك، بمدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر 

 عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات 
ّ

محلية، أن
"األقص���ى" وتجولوا فيها، بحراس���ِة مش���ددة من 

ش���رطة االحت���الل اإلس���رائيلي. كما 
اإلسرائيلي،  االحتالل  هدمت سلطات 

طبيبة غزية تنهي احتكار الرجال
 لتخصص الجراحة العامة 

غزة/ سماهر الخزندار:
ُتش���كل اإلصابة بمرض يس���تدعي تدخ���ال جراحي���ًا عامًا (غير 
تخصص���ي)، مصدر قلق كبير للس���يدات في غ���زة، حيث تؤجل 

غزة/ االستقالل: 
كش���ف المتحدث اإلعالمي باسم وكالة غوث وتش���غيل الالجئين "األونروا"، عدنان أبو 

حس���نة، تفاصيل قضي���ة تعويض أصحاب المن���ازل المتضررة جراء 
ة، عام 2014. وأوضح أبو حس���نة في تصريحاٍت 

ّ
العدوان على قطاع غز

أبو حسنة: ملف المنازل المتضررة 
في غزة وصل إلى طريق مسدود

مستوطنــون يقتحمــون األقصــى
 واالحتالل يهدم منزال وبركسين بالخليل

عزام: االنتخابات التشريعية ليست حال 
لألزمة الداخلية والمطلوب التوافق الوطني

»الضمير« تتحدث عن محاولة لقتل 
سامر عربيد داخل المستشفى

رفح/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، الشيخ نافذ 

عزام، أن االنتخابات التي دعا إليها رئيس الس���لطة محمود عباس، 
ليس���ت حاًل لألزمة الداخلية، وأن التوافق حول المش���روع الوطني 

غزة/ االستقالل: 
كش���فت مؤسسة الضمير لرعاية األس���ير وحقوق اإلنسان أن هناك تكتمًا من 

قبل طاقم التحقيق الصهيوني وبتواطؤ مع القضاء وربما الطواقم 
الطبية حول الوضع الصحي لألس���ير سامر عربيد وما يتعرض له 

وفد جلنة 
�النتخابات ي�سل 

قطاع غزة 

وزارة المالية تحول 20 مليون
05 شيكل لمستشفى المطلع بالقدس
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رفح/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياســـي لحركة 
الجهـــاد اإلســـالمي في فلســـطين، 
الشيخ نافذ عزام، أن االنتخابات التي 
دعـــا إليهـــا رئيس الســـلطة محمود 
عباس، ليســـت حاًل لألزمـــة الداخلية، 
الوطني  المشـــروع  التوافق حول  وأن 
هو األهم، موضًحا أن االنتخابات التي 
أجريت سابقا، لم تقد إلى حل حقيقي 

لمشاكلنا.
وأوضح القيادي عـــزام، خالل مهرجان 
"مســـيرة الدم الذي هزم السيف" في 
محافظة رفـــح جنوب قطاع غزة، Hمس 
االحد، أن الرؤى ,األفكار التي تطرح من 
أجل تصفية قضية فلســـطين لن تمر، 
مشدًدا على الوفاء للقادة الذين وقفوا 
في وجه تلك المحاوالت، خاصًة في ظل 

الحديث عن صفقة القرن االمريكية.
ودعـــا، الشـــعب الفلســـطيني إلـــى 
أن يكـــون ســـًدا منيًعا أمام مشـــروع 
الســـالم المزعوم، الذي تفرضه أمريكا 
 الثـــوار 

ّ
و"إســـرائيل"، الفتـــًا إلـــى أن

العظماء ال تحبطهم معـــادالت الربح 
والخسارة وخلل التوازنات.

الرابعة  ذكـــرى  المشـــاركون  وأحيـــا 
األمين  استشـــهاد  على  ,العشـــرين 
العام والمؤســـس فتحي الشـــقاقي، 
وقال عزام: "إن المؤسس الشقاقي كان 
يعرف أن هناك خطرا كبيرا لكنه نحى 

الخطر جانبا ومضى إلى مسؤولياته".
وأضـــاف أنه حرص الشـــقاقي طوال 
الوقـــت علـــى تحشـــيد كل الطاقات 
من أجل ازالة الخصـــام بين التيارات 

اإلســـالمية والوطنية والقومية، ونبذ 
الطائفيـــة والعنصرية التي َتعصف 

باألمة العربية واإلسالمية.
وتابع: "إن الشقاقي حاول أن يدافع 
عــــن قضايــــا األمة وعلى رأســــها 
قضيــــة فلســــطين وأن ينتصــــر 
للمظلوميــــن، لذلــــك بــــدأ طريقه 
التعاليم  وفــــق  والثوري  التعبوي 

اإلسالمية في مقارعة االحتالل".

وبين عزام، بأن المؤســـس الشـــقاقي 
حاول أن يعلو دائما بالقيمة والسلوك 

ليكون على قدر األمانة والمسؤولية.
وعن األسير طارق قعدان، وجه التحية 
لألسير الذي انتصر أمس، على سجانه 
بعد ٨٨ يومـــًا من االضراب المتواصل 
عن الطعام، قائاًل بـــأن هذا االنتصار 
يعزز من نضال مســـيرة شـــعبنا ضد 

االحتالل.

عزام : االنتخابات التشريعية ليست حال
 لألزمة الداخلية والمطلوب التوافق الوطني

نابلس / االستقالل:
أكد رئيس مجلس قروي عورتا ســـعد عواد تعمد مســـتوطنو 
إيتمار جنوب شرق مدينة نابلس سرقة محصول الزيتون من 

األراضي الواقعة داخل المستوطنة وتكسير أغصانها.
وقال عواد في تصريح له، إن المواطنين تمكنوا من الدخول إلى 
أراضيهم خارج سياج المستوطنة بعد حصولهم على تنسيق 
لخمسة أيام، إال أنهم تفاجئوا بقيام المستوطنين بسرقة ثمار 

الزيتون وتكسير األغصان بشكل استفزازي.
وأضــــاف عــــواد أن االحتالل يســــمح ســــنوًيا للمزارعين 
بقطف ثمار الزيتــــون في األراضي الواقعة خارج ســــياج 
المستوطنة لمدة خمسة أيام في المناطق الواقعة شمال 
غرب المستوطنة في شــــهر أكتوبر/تشرين األول الجاري، 
ويومين لقطف الثمار في المنطقة الواقعة شــــمال شرق 
المســــتوطنة في شهر نوفمبر/تشرين ثاني، فيما يسمح 
للمزارعين بقطــــف الثمار ليوم واحد فقط داخل ســــياج 

المستوطنة.
وأوضح أن مساحة األراضي التي ال يسمح للمزارعين بدخولها 
إال بتنسيق مسبق تبلغ ٨000 دونم خارج سياج المستوطنة، 
و5000 دونم داخل الســـياج، من أصل 22 ألف دونم مساحة 

أراضي القرية اإلجمالية.
وحســـب تقرير االســـتيطان األســـبوعي الذي أعده المكتب 
الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة 
التحرير، فقد حول المستوطنون القرى الفلسطينية في موسم 

قطاف الزيتون إلى ساحة مواجهات ساخنة.

نابلس: مستوطنون يستولون 
على محصول الزيتون

غزة/ االستقالل: 
كشـــفت مؤسســـة الضمير لرعاية األسير وحقوق 
اإلنســـان أن هناك تكتمًا من قبـــل طاقم التحقيق 
الصهيونـــي وبتواطؤ مـــع القضاء وربمـــا الطواقم 
الطبية حول الوضع الصحي لألسير سامر عربيد وما 

يتعرض له حتى داخل المستشفى.
 سامر 

ّ
ونشرت أمس صحيفة » معاريف« العبرية، أن

عربيد تعرض قبل أســـبوعين الستنشاق غاز داخل 
غرفته في مستشفى »هداسا«، نتيجة إلطالق الغاز 
من قبل أحد السجانين المرافقين له داخل الغرفة، 
علمًا أن ســـامر ما زال يعاني من مشـــكلة جدية في 
الرئتيـــن نتيجة لما تعرض له من تعذيب وكســـر 

لحوالي 11 ضلعًا في قفصه الصدري.
وقالت »الضمير« إنه لم يتم إعالم محامي الدفاع عن 
الحادثة التي تعرض لها سامر على الرغم من انعقاد 
جلسة تمديد توقيف لســـامر في غرفته بالعناية 
المكثفة  في المستشفى يوم 22-10-2019، ومنع 

المحامي يومها من زيارته، كمـــا تم تقديم تقرير 
طبي للمحامي من قبل رئيس وحدة العالج المكثف 
ولم يتم اإلشارة لهذا الحدث، وفقط تم التنويه إلى 
أن هناك تدهورًا فـــي وضع الرئتين نتيجة تلوث!  
باإلضافة إلى أن القاضي لم يتطرق  في قراره لهذا 

األمر  ومدد توقيف سامر ٨ ايام للتحقيق.
وأضافـــت »يـــوم 23-10-2019 عقدت جلســـة في 
المحكمة العليا للنظر في التماس ضد أمر منع لقاء 
المحامي، حيث منع ســـامر من لقـــاء المحامي منذ 
لحظة اعتقالـــه وحتى يوم 24-10-2019 ليال. خالل 
هذه الجلســـة لم يتم تقديم أي معلومات حول ما 
حصـــل، وقامـــت القاضية برد االلتمـــاس والتأكيد 
على أمر المنع بـــل وإمكانية تجديده حتى 10-30-
2019 لياًل، وادعت أنها تلقت تحديثا خالل الجلسة 

السرية حول الوضع الصحي لسامر«.
وقالت إنـــه »يوم 24 أكتوبر، وخالل جلســـة تمديد 
أمـــر منع اللقاء بالمحامي في المحكمة العســـكرية 

المنعقدة في مركز تحقيق المسكوبية، لم تتطرق 
القاضية للوضع الصحي لسامر، بل مددت أمر المنع 

من لقاء المحامي حتى يوم 2٨-10-2019 لياًل«.
وأكدت مؤسســـة الضمير علـــى تواطؤ القضاة في 
المحكمة العسكرية وحتى المحكمة العليا، من خالل 
الســـماح بمنع لقاء المحامي والسماح بالتكتم على 
ظروف التحقيق مع سامر، وتمديد توقيفه ألغراض 
التحقيق في ظل هذا الوضع الصحي الخطير، خاصة 
مع اســـتمرار هذه االحداث التـــي تبعث على القلق 
واالشتباه بمحاولة قتله،  ويعتبر عدم توثيق األطباء 
وإفصاحهم عن تفاصيل ما يتعرض له األسير سامر 

تواطؤًا مع جريمة التعذيب .
وحّملـــت مؤسســـة الضميـــر ســـلطات االحتـــالل 
المسؤولية الكاملة عن حياة وسالمة المعتقل سامر 
عربيد وتذكر أن جريمة التعذيب هي جريمة حرب 
ال تســـقط بالتقادم ويجب أن يتعرض للمســـائلة 

والمحاسبة كل من يرتكبها.

»الضمير« تتحدث عن محاولة لقتل سامر عربيد داخل المستشفى

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، فجر أمس األحـــد، 1٨ مواطنا من الضفة، 
بينهم عشرة عمال على األقل، اعتقلوا خالل محاولتهم الدخول إلى أراضي العام 

.194٨
وقال نادي األســـير، إن ســـبعة مواطنين اعتقلوا من بلدة العيســـوية في 
القدس، وهم: أنور سامي عبيد، وحامد شفيق عبيد، ومحمود زمرد، ومحمد 
خالد محمود، وإســـماعيل ســـنقرط، ومالك محمود الشـــيخ، ومحمد داود 
محمود، والمواطن رباح خضر أبو الحمص (62 عاما)، بعد مداهمة منزله في 

حي البستان في البلدة.
ومن بلدة عالر في طولكرم، اعتقل االحتالل المواطن أيســـر ممدوح شديد (47 
عامًا)، كذلك اعتقل عشرة عمال على األقل خالل محاولتهم الدخول إلى األراضي 

المحتلة عام 194٨، لم تعرف هويتهم بعد.
يذكر أن العيسوية تتعرض لحملة دهم واقتحام شبه متواصلة من قبل قوات 

االحتالل منذ نحو أربعة أشهر.

االحتالل يعتقل (19) 
مواطنًا بالضفة والقدس 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل، مساء أمس السبت، مواطنا، واعتدت 
على المشـــاركين في مســـــــيرة تضامنية مع المعتقلين 
المضربين عن الطعام، في سجون االحتالل، وسط  مدينة 
القدس المحتلة. وقال شـــهود عيـــان، »إن جنود االحتالل 
هاجموا المشاركين في المسيرة بشارع صالح الدين وسط 
القدس المحتلة، واطلقوا باتجاههم  قنابل الصوت والغاز، 

واعتقلوا أحد الشبان بعد االعتداء عليه بشكل وحشي.«

يذكر ان 4 اســـرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام 
رفضا العتقالهم االداري، وهم: إســـماعيل علي (30 عاما) 
من بلدة أبو ديس شـــرق القدس المحتلة، مضرب منذ 96 
يوما، ، وأحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشـــعل في 
محافظة رام الله، مضرب منـــذ 36 يوما، ومصعب الهندي 
(29 عامـــا) من بلدة تل جنوب غرب نابلـــس، منذ 34 يوما، 
وهبة اللبدي (32 عاما)، وتحمل الجنسية األردنية إلى جانب 

الفلسطينية مضربة منذ 34 يوما.

بيت لحم/ االستقالل: 
قطع مستوطنون 25 شجرة زيتون معمرة، في أراضي بلدة 

نحالين غرب بيت لحم المحتلة.
وقـــال نائب رئيـــس بلدية نحاليـــن "هاني فنـــون"، "إن 
مستوطنين قطعوا 25 شـــجرة زيتون معمرة، في منطقة 
الجمجوم جنوب البلدة، المحاذية للبؤرة االستيطانية "بيت 
عاين" الجاثمة على أراضـــي المواطنين في بلدة صوريف 
وقرية الجبعة، تعـــود ملكيتها للمواطنين يوســـف عبد 

الرحمن فنون، وعبد المطلب محمد فنون".
وأضاف "إن المستوطنين خطوا عبارات على الصخور في تلك 
المنطقة يهـــددون المزارعين من الدخول إلى تلك األراضي 
ويدعون بملكيتها لهم". وأشار فنون إلى أن منطقة الجمجوم 
تتعرض للمرة الثالثة وخالل عام واحد لتقطيع األشجار، في 
اطار اســـتهداف أراضي صوريف والجبعة، كما أقامت قوات 
االحتـــالل بوابة حديدية على مدخل هـــذه األراضي، وهو ما 

يجبر أصحابها على سلوك طرق وعرة للوصول إليها .

مستوطنون يقطعون 25 شجرة 
زيتون معمرة غرب بيت لحم

االحتالل يقمع مسيرة 
تضامنية مع األسرى بالقدس
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وأوضحت المهجة خالل بيان وصل لـ "االستقالل" 
نسخة عنه، أن محامي الدفاع عن القيادي قعدان 
حصـــل صباح أمس علـــى قرار جوهـــري بتحديد 
ســـقف اعتقالـــه اإلداري وتقصيـــر أمـــر اإلداري 
الصادر بحقه من ســـتة أشـــهر إلى أربعة أشهر 

واإلفراج عنه بداية شباط فبراير القادم. 
وأشـــارت مهجـــة القدس، إلـــى أن آخر رســـائل 
القيـــادي قعدان وصلتها أكد فيها أنه مســـتمر 
على خـــوض معركة األمعاء الخاويـــة بمعنويات 
عالية وإرادة صلبة، قويًا متماسكًا شامخًا ال ينكسر 
وهو على ثقة بالله واألمر ليس بعيدًا وســـيكون 
الفرج بإذن الله، بالرغم من التدهور المستمر في 
حالته الصحية حتى االســـتجابة لمطالبه العادلة 

في وقف اعتقاله اإلداري التعسفي والحرية.
وعدت مهجة القـــدس، أن تعليق المجاهد طارق 
قعدان إلضرابـــه بعد (88) يومًا متواصلة انتصارًا 
جديدًا ضد االحتالل الصهيوني وأجهزة مخابراته 
العنصرية ويضاف إلى ســـجل الحركة األســـيرة 
النضالي ضد سياسة االعتقال اإلداري التعسفي 
المخالـــف لكافـــة المواثيق الدوليـــة، وباركت له 
ولعائلته المجاهدة انتصاره ضد جبروت السجان 

المتغطـــرس، ومحاكمـــه العنصريـــة الظالمـــة، 
متمنيـــة اإلفـــراج عن جميع أســـرانا من ســـجون 
االحتالل الصهيوني، كما تقدمت مهجة القدس 
بالشـــكر لكل من ســـاند وشـــارك فـــي الوقفات 
التضامنية المساندة له ولباقي األسرى المضربين 

عن الطعام.
ويذكر أن قعدان أسير ســـابق قضى ما مجموعه 
11 عاًمـــا فـــي معتقالت االحتالل مـــا بين أحكام 

واعتقال إداري، وهو متزوج ولديه 6 أبناء.
ويواصـــل أربعة أســـرى في معتقـــالت االحتالل 
اإلســـرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا 
العتقالهم اإلداري، أقدمهم األســـير إســـماعيل 
علي من بلـــدة أبو ديس، والمضرب منذ (97) يومًا 
علـــى التوالي، يليه من حيث المدة األســـير أحمد 
زهران المضرب منذ (37) يومًا، واألســـير مصعب 
الهندي منذ (35) يومًا، واألسيرة هبه اللبدي منذ 

(35) يومًا.
مو��سلة �ل�سغط

وقـــال مديـــر مركز األســـرى للدراســـات د. رأفت 
حمدونة: "إن انتصار األســـير القائد طارق قعدان 
هو انتصـــار لكل الفلســـطينيين الذيـــن وقفوا 

وساندوا قضية األسرى، وقضية االعتقال اإلداري 
الذي تتعامـــل فيه دولة االحتـــالل ضمن قانون 
الطـــوارئ الذي وضعته بريطانيـــا، مؤكدَا على أن 
االعتقـــال االداري غير قانوني وغير مبرر ودوافعه 
أمنية بحتة بدون لوائح اتهام، حيث دفع الشعب 
الفلســـطيني الكثيـــر من أجـــل هـــذا االعتقال 

العنصري والإلنساني.
وأوضح حمدونة لـ "االســـتقالل"، أنه ما زال هناك 
450 معتقال إداريًا داخل الســـجون اإلســـرائيلية 
وال يزال هناك أربعة أســـرى مضربين عن الطعام 
ويخوضون معركة األمعاء الخاوية وهم بحاجة إلى 
الكثير من أشـــكال الدعم واإلسناد حتى ينتزعوا 
حريتهم كما فعل االسير قعدان والذي له تجربة 

اعتقاليه سابقة هزم فيها السجان اإلسرائيلي.
وأضـــاف مدير مركز األســـرى، "نحن نقف أمام 
رجل وقائـــد يختـــار الوقت المناســـب ولديه 
الكثيـــر من القـــدرة والوعـــي والنتيجة كانت 
انتصارًا إضافيًا للحركة األســـيرة في ســـجون 
االحتـــالل وخاصة لألســـرى اإلداريين بشـــكل 
خـــاص، وهذا االنتصـــار يجعلنا أكثـــر عزيمة 
وإرادة وتحٍد بدعم األســـرى األربعة المضربين 

ومساندتهم لكي ينتصروا كما انتصر قعدان".
وطالب حمدونة، جميع الفصائل والقوى الوطنية 
الحقوقية واإلنســـانية  الفلســـطينية والهيئات 
والجماهيريـــة واإلعالمية أن يســـخروا طاقاتهم 
وجهودهم من أجل الضغط على االحتالل إلنهاء 
معاناة األســـرى اإلداريين ووقف هـــذا االعتقال 
التعسفي الالقانوني والذي ال يمت إلى اإلنسانية 

بأي صلة.
�إجناز جديد 

بدوره، أكد رئيس جمعية واعد لألســـرى عبد الله 
قنديل، أن انتصار القيـــادي قعدان بعد إضراب 
مفتوح عن الطعام اســـتمر لمـــدة 88 يومًا رفضًا 
لسياســـة االعتقال اإلداري يعتبـــر إنجازًا جديدًا 
يضـــاف في ســـجل انتصارات الحركـــة الوطنية 
األســـيرة ولألسرى اإلداريين على وجه الخصوص، 
مشـــيرًا إلى أنه دليل على أن األسير الفلسطيني 
يمتلـــك إرادة فوالذية وصلبـــة للتغلب على كل 
سياســـات االحتـــالل التعســـفية بحق األســـرى 

وخاصة االعتقال اإلداري.
وقـــال قنديل لــــ "االســـتقالل":" إن اإلرادة التي 
تمتع بها األســـير قعدان على مدار ثالثة شهور 

تعبر عن ارادة الحركة الوطنية األسيرة في إنهاء 
ملف االعتقال اإلداري وهذه خطوة يجب أن يبنى 
ويراكم عليها وطنيًا من أجل أن يتم إنهاء الملف 

اإلداري". 
ولفـــت رئيـــس جمعية واعـــد لألســـرى، الى أن 
المطلوب فلســـطينيًا البناء على هذه االنتصارات 
التي يتـــم تحقيقها عـــن طريق صمـــود هؤالء 
األســـرى االبطال باألمس أحمد غنام واليوم طارق 
قعـــدان وهناك عدد كبير من األســـرى اإلداريين 
اســـتطاعوا أن يحققوا هذه االنجـــازات الكبيرة ، 
مطالبًا المستوى الفلســـطيني سواء في السلطة 
أو الفصائل الوطنيـــة ومنظمة التحرير والهيئات 
الحقوقية أن يســـاندوا قضية األسرى اإلداريين 

بصورة أكبر. 
أشـــار قنديل، الى أن هذه االنتصارات المتتالية 
من قبل أســـرانا البواســـل تجبر دولـــة االحتالل 
للتوقف عن سياســـة االعتقال اإلداري مستدركا" 
لكن هـــذا العالم الظالم الذي ينحـــاز لهذا العدو 
المجـــرم يوفر لـــه بيئة مناســـبة وتربـــة خصبة 
الرتكاب المزيـــد من الجرائم بحق األســـرى ومن 

بينها ملف االعتقال اإلداري.

بعد 88 يومًا من اإلضراب 

األسيــر قكــدان.. نصــر يهــزم جبــروت السجــان 
غزة / حممد �أبو هويدي:

بعد 88 يومًا من �الإ�سر�ب �ملفتوح عن �لطعام وخو�س 
معركة �الأمعاء �خلاوية �نتزع �الأ�سري طارق قعد�ن �لقيادي 

يف حركة �جلهاد �الإ�سلمي �نت�ساره من �أنياب �ل�سجان 
�الإ�سر�ئيلي و��ستطاع �أن يحدد �سقف �عتقاله ولي�سع 
بذلك حدً� العتقاله �الإد�ري �لذي يعد �سيفًا م�سلطًا 

على رقاب �أبناء �سعبنا ميار�سه �الحتلل �ال�سر�ئيلي يف 
خرق و��سح الأب�سط حقوق �الأ�سرى �لتي كفلتها �لقو�نني 

و�ملو�ثيق �لدولية. و�أكدت موؤ�س�سة مهجة �لقد�س لل�سهد�ء 
و�الأ�سرى و�جلرحى �أم�س �الأحد، �أن �الأ�سري �لقائد طارق 

ح�سني عو�س د�ر ح�سني )قعد�ن( �لقيادي يف حركة 
�جلهاد �الإ�سلمي علق �إ�سر�به �ملفتوح عن �لطعام بعد 

ح�سوله على قر�ر جوهري بتحديد �سقف �عتقاله �الإد�ري 
و�الإفر�ج عنه بتاريخ 2020/02/08م.

غزة/ االستقالل:
بـــارك د. جميل عليان مســـؤول ملف 
األســـرى في حركة الجهاد اإلســـالمي 
في فلســـطين، للشـــعب الفلسطيني 
وللقائد  األســـيرة  الوطنية  والحركـــة 
الوطني الكبير الشـــيخ طـــارق قعدان 
الســـجان  علـــى  انتصـــاره  وعائلتـــه 
اإلسرائيلي، بحصوله على قرار جوهري 
بتحديد سقف اعتقاله اإلداري بأربعة 
أشـــهر، ليكون اإلفراج عنـــه بتاريخ ٨ 

فبراير/ شباط المقبل.
وقال عليـــان في تصريح صحفي :" إن 

هذا االنتصار الكبير الذي حققه الشيخ قعدان، كان ثمرة 
صبره وشجاعته وتحديه طوال 88 يومًا.

وأضاف، أن األســـرى هم العنوان األكثر صالبة وشجاعة 

فـــي مشـــروع المواجهـــة ضد 
العدو المحتل.

الملحمة  إلى أن هـــذه  وأشـــار 
البطولية للشـــيخ قعدان كانت 
سياســـية،  بـــإرادٍة  مدعومـــة 
وأياٍد  جماهيريـــة،  ومســـاندة 
ضاغطة على الزناد، نصرة لهذه 

المعركة.
وأكد على دعم األســـرى كافة، 
عن  المضربين  األسرى  وخاصة 
الطعام وعلى رأســـهم األسيرة 
هبة اللبدي في هذه المواجهة 
المباركة، والتي تفتح الطريـــق أمام إنجازات وانتصارات 
كثيرة لشـــعبنا لتشـــكل مجتمعة بوابة االنتصار الكبير 

والنهائي.

غزة / االستقالل:
حملـــت حركة المقاومة اإلســـالمية (حماس) االحتالل 
اإلســـرائيلي المســـؤولية الكاملة عن حياة األســـرى 
المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم اإلداري، 

وإجراءاته التعسفية بحقهم.
وأضاف الناطق باســـم الحركة فـــوزي برهوم في بيان 
صحفي، أن االحتالل يتعمد تجاهل مطالب األســـرى 

العادلة، وتحديًدا بعد تدهور حالتهم الصحية.
وقال »نســـتهجن حالة الصمت المريب للمؤسســـات 
الدوليـــة والحقوقية واإلنســـانية إزاء هـــذه الجرائم 
واالنتهـــاكات بحـــق األســـرى في ســـجون االحتالل 
العاجـــل إلنهاء  بالتدخـــل  ونطالبهـــا  اإلســـرائيلي، 
معاناتهـــم وإنقاذ حياتهم، ومغـــادرة مربع التجاهل 

والصمت«.
وأكـــد برهـــوم تمســـك حركتـــه بقضيـــة األســـرى، 

»وسنســـتمر بالتضامـــن معهم وإســـنادهم وتعزيز 
صمودهـــم بكل قـــوة؛ فهـــذا واجب وطنـــي وقيمي 

وأخالقي على الجميع«.
ودعا جماهير الشـــعب الفلســـطيني، وقواه وفصائله 
إلى اســـتمرار وتكثيـــف حالة التضامن مع األســـرى 
المضربين عن الطعام، وتعزيز صمودهم، وتثبيتهم 
لمواصلـــة تصديهم لممارســـات االحتالل العنصرية 

داخل السجون.
ويواصـــل أربعـــة أســـرى فـــي معتقـــالت االحتالل 
اإلســـرائيلي إضرابهـــم المفتوح عن الطعـــام رفضًا 
العتقالهم اإلداري، أقدمهم األسير إسماعيل علي من 
بلـــدة أبو ديس، والمضرب منذ (97) يومًا على التوالي، 
يليه من حيث المدة األسير أحمد زهران المضرب منذ 
(37) يومًا، واألســـير مصعب الهنـــدي منذ (35) يومًا، 

واألسيرة هبه اللبدي منذ (35) يومًا.

القيادي عليان يبارك انتصار
 القائد طارق قكدان على السجان

حماس تحمل االحتالل المسؤولية عن 
حياة األسرى المضربين عن الطكام



االثنين 29 صفر 1441 هــ 28 أكتوبر 2019 م

�ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية 
�سلطة �الأر��سي �لفل�سطينية

�الإد�رة �لعامة لت�سجيل �الأر��سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )500/ 2019(

يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
بهجت محمود عيسى بدير من سكان غزة هوية رقم 950162594 بصفته 

وكيال عن: مها عمر حسين بدير
بموجب وكالة رقم: 2185 / 2019 الصادرة عن السعودية

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 128 قسيمة 50 المدينة دير البلح

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســـوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات أو 
وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المســـؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  27/ 10/ 2019م

م�سجل �أر��سي غزة 
�أ. ع�سام عبد �لفتاح �حلمارنة

�ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية 
�سلطة �الأر��سي �لفل�سطينية

�الإد�رة �لعامة لت�سجيل �الأر��سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )497/ 2019(

يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
جورج أنطون خليل القبطي من سكان غزة هوية رقم 960915494 بصفته 

وكيال عن: ماري نقوال عياد عياد
بموجب وكالة رقم: 10973 / 2019 الصادرة عن كندا

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 663 قسيمة 155 المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  27/ 10/ 2019م

م�سجل �أر��سي غزة 
�أ. ع�سام عبد �لفتاح �حلمارنة

�ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية 
�سلطة �الأر��سي �لفل�سطينية

�الإد�رة �لعامة لت�سجيل �الأر��سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )495/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: خالد 
عبد الكريم كامل الحرتاني من سكان غزة هوية رقم 922225545 بصفته 

وكيال عن: بهجت بشير كامل الحرتاني وحنان بشير كامل الحرتاني
بموجب وكالة رقم: 6036 / 2009 الصادرة عن السعودية + 880 / 2009 عمان

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 647 قسيمة 5 المدينة غزة الزيتون

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريـــخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  27/ 10/ 2019م

م�سجل �أر��سي غزة 
�أ. ع�سام عبد �لفتاح �حلمارنة

رام الله/ االستقالل: 
يواصل أربعة أســـرى في معتقالت االحتالل اإلســـرائيلي إضرابهـــم المفتوح عن الطعام رفضًا 
العتقالهم اإلداري، أقدمهم األســـير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس، والمضرب منذ (97) يومًا 
على التوالي، يليه من حيث المدة األســـير أحمد زهران المضرب منذ (37) يومًا، واألسير مصعب 

الهندي منذ (38) يومًا، واألسيرة هبه اللبدي منذ (35) يومًا.
وأوضح نادي األســـير أمس األحد، أن المحكمة العليا لالحتالل رفضت االلتماس الُمقدم باســـم 
األسير إسماعيل علي، وأبقت على اعتقاله اإلداري، رغم الظروف الصحية الخطيرة التي وصل لها 
جّراء اإلضراب، كما وأصدرت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي أمر اعتقال إداري جديد بحق األسير 

أحمد زهران لمدة أربعة أشهر، وذلك قبل انتهاء أمر اعتقاله اإلداري بيومين.
وكانت إدارة معتقالت االحتالل قد نقلت األســـير مصعب الهندي وهو من بلدة تل في نابلس، 
إلـــى معتقل »عيادة الرملة« وذلك بعد تدهـــور طرأ على وضعه الصحي، علمًا أن الهندي تعرض 
لعملية نقل متكررة منذ شروعه باإلضراب، كان آخرها إلى زنازين معتقل »أوهليكدار«، وذلك قبل 

نقله مؤخرًا إلى الرملة.
ولفت نادي األســـير إلى أن األسيرة اللبدي ُنقلت إلى إحدى المستشفيات المدنية لالحتالل يوم 
الخميـــس، وُأعيدت في نفس اليـــوم إلى زنازين معتقل »الجلمة« رغم التدهور المســـتمر على 

وضعها الصحي، مع رفضها أخذ المدعمات، واحتجازها في ظروف قاهرة وصعبة.
ُيشار إلى أن األسير طارق قعدان من جنين، قد علق إضرابه المفتوح عن الطعام صباح أمس االحد، 
والذي استمر لمدة (89) يومًا، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتخفيض أمر اعتقاله اإلداري 
من ستة أشهر إلى أربعة أشهر، على أن يكون األمر اإلداري »جوهري« غير قابل للتجديد، ويكون 

موعد اإلفراج عنه في تاريخ الثامن من شباط / فبراير 2020.

رام الله/ االستقالل:
أكدت جمعية (واعد) لألســـرى والمحررين، أن األسرى الفلسطينيين 
في ســـجون االحتالل، بدؤوا معاناة جديدة مع اقتراب فصل الشتاء، 
وقدوم المنخفضـــات الجوية المصحوبة باألمطـــار، ودرجات الحرارة 

المنخفضة.
وأفادت (واعد) في بيان لها، أن ظروفًا قاســـية جدًا يعيشها األسرى 
في ســـجون االحتالل، خاصة المرضى منهم فـــي ظل منع االحتالل 
إلدخال وســـائل التدفئة لغرف وأقسام األســـرى، موضحة أن إدارة 
سجون االحتالل، تتعمد إجراء حمالت تفتيش مستمرة، تقوم خاللها 

بإخراج األسرى في البرد لساعات دون مالبس أو أغطية.
ووجهت (واعد) مناشدة عاجلة للمؤسسات الدولية، والصليب األحمر؛ 
للتدخل العاجل؛ لتوفير وإدخال ما يلزم من أغطية ومالبس ووسائل 

تدفئة لألسرى

رام الله / االستقالل:
حذرت هيئة شــــؤون األســــرى والمحررين 
يوم أمس، مــــن التدهــــور الخطير للحالة 
الصحية لألسير المريض سامي أبو دياك 
(38 عاما)، القابع في "عيادة مشفى الرملة"، 
وذلك بســــبب سياسة االحتالل المتعمدة 
بقتلــــه طبيًا وعدم اإلفــــراج عنه أو تقديم 

الرعاية الطبية الالزمة لحالته الحرجة.
وقالــــت الهيئة في بيان لها، إن األســــير 
أبــــو ديــــاك ال يســــتطيع الوقــــوف على 
قدميه مطلقًا، وتــــم نقله ثالث مرات الى 
مستشفى "أســــاف هروفيه" اإلسرائيلي 
االســــبوع الماضي إلعطائه ثالث وحدات 
مــــن الدم، حيث يعاني مــــن نقصان حاد 

بالدم.
وبينت، أن األســــير أبو ديــــاك بات معرضًا 
للموت في أية لحظة، حيث نهش السرطان 
جميع أنحاء جسده النحيل والمصفر، ولم 
تعد المسكنات تؤتي أية نتائج للتخفيف 

من آالمه وأوجاعه المميتة.

 ولفتت إلى أن األســــير ســــامي أبو دياك 
وهو من محافظة جنين، مصاب بالسرطان 
منذ أكثر من ثالثة أعوام، بسبب تعرضه 
لخطأ طبي متعمد بعدما ُأجريت له عملية 
جراحية في األمعاء في سبتمبر/أيلول عام 
2015 في مشــــفى "سوروكا" اإلسرائيلي 
حيث تم اســــتئصال 80 سم من أمعائه، 
وُأصيــــب إثر ذلــــك بالتهابات شــــديدة 
وبتسمم وفشل كلوي ورئوي، حيث خضع 
بعدها لثــــالث عمليات جراحيــــة، وبقي 
تحت تأثير المخدر لمدة شــــهر موصواًل 

بأجهزة التنفس االصطناعي.
وأضافت أن األســــير أبــــو دياك المعتقل 
منذ عام 2002 والمحكوم بالّسجن المؤبد 
لثالث مرات و30 عامًا، هو واحد من بين 13 
أسيرًا يقبعون بشــــكل دائم في معتقل 
"عيادة الرملة"؛ أدمنوا تعاطي المسكنات 
والمنومات هربًا مــــن أمراضهم الخطيرة 
والقاتلة فــــي ظل تعمد إدارة الســــجون 

اإلسرائيلية قتلهم طبيا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئيـــس حكومـــة االحتالل "اإلســـرائيلي" 
بنيامين نتنياهو، أمس األحد، إن األوضاع األمنية 
المضطربة في الشـــرق األوسط، وباألخص لبنان 
والعـــراق، وما تقوم به إيران، يتطلب تشـــكيل 

حكومة وحدة وطنية واسعة.
واعتبر نتنياهو في مستهل الجلسة األسبوعية 
لحكومة االحتـــالل، تصريحات رئيـــس األركان 
أفيف كوخافي حول الوضـــع الهش بالمنطقة 

"ليست دعاية، بل انعكاس حقيقي للوضع".
وأضاف "يتطلب ذلك تشـــكيل حكومة وطنية 
واسعة، ألنها مسألة أمنية عليا"، معرًبا عن أمله 
في أن يتـــم التوصل التفاق لتشـــكيلها خالل 

األيام المقبلة.
والتقى بيني غانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض"، 
بنتنياهو امس، واألّول مكلف بتشكيل الحكومة 

من قبـــل رئيس الكيان، بعد فشـــل الثاني في 
ذلك.

ونشـــرت مصادر عبرية، مقترًحا سيقدمه "أزرق-
أبيض" خالل اللقاء مع نتنياهو، بهدف الوصول 

إلى "حل وسط" وتشكيل الحكومة.
وبحســـب القناة، فإنه سيتم تشـــكيل ائتالف 

بـــدون األحـــزاب المتطرفة في المرحلـــة األولى، 
وخالل األشهر التي ستلي تشكيل هذا االئتالف 
يمكن طرح بعـــض القضايا المتعلقـــة بالدين 
والدولـــة وتمريرها في الكنيســـت، مثل قانون 
تجنيـــد المتدينين وعمل الســـوبر ماركت يوم 
السبت، وكل ما يتعلق بقوانين الشؤون الدينية 

والدولة التي تعارضها تلك األحزاب المتطرفة.
وبينت القناة، إنه في حال تم الموافقة على ذلك 
وتمرير تلك القوانين وإنجاح االنجازات المتعلقة 
بالدين والدولة، ســـيوافق حـــزب غانتس على 

التناوب مع نتنياهو في منصب رئاسة الوزراء.
وأشـــارت القناة، إلى أن االقتـــراح ينص أنه بعد 
هـــذه المرحلة يمكـــن ضم األحـــزاب المتطرفة 
لالئتالف مجدًدا وخالل تواجدهم في الحكومة ال 
يتم الترويج ألي قوانين تتعلق بمسائل الدين 

والدولة.

األسير المريض أبو دياك يعاني نقصًا 
حادًا بالدم وقد يفارق الحياة بأية لحظة

4 أسرى يواصلون خوض 
معركة »األمعاء الخاوية«

تفاقم معاناة األسرى مع دخول 
الشتاء وانخفاض درجات الحرارة

نتنياهو: األوضاع األمنية تتطلب تشكيل حكومة وحدة واسعة
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�ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية 
�سلطة �الأر��سي �لفل�سطينية

�الإد�رة �لعامة لت�سجيل �الأر��سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )496/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
ناهض عبد العزيز ســـليمان أبو سليم من ســـكان دير البلح هوية رقم 

919922781 بصفته وكيال عن: ناجي مجلي يحيى أبو سليم 
بموجب وكالة رقم: 7659 / 2017 الصادرة عن دبي 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 126 قسيمة 15 المدينة دير البلح

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســـوف يتم البدء في إجراءات فتـــح المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المســـؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  27/ 10/ 2019م

م�سجل �أر��سي غزة 
�أ. ع�سام عبد �لفتاح �حلمارنة

دولة فل�سطني
وز�رة �حلكم �ملحلي

 إعالن بشأن مختار
 لعائلة أبو سنيدة – بئر السبع

(( تعلن دائرة شئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
الســـيد / ابراهيم خضر جمعة ابو سنيده قد تقدم لشغل منصب مختار 
لعائلة ابو ســـنيدة وعلى من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة في 

مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل اسبوعين من تاريخه ))

�إعالن ت�سجيل مركبة
أعلن أنا / رفيق اســـماعيل عبد القادر الباز من ســـكان غزة  واحمل هوية 
رقم ( 900336637 ) عن رغبتي بتســـجيل المركبـــة رقم ( 3314201) 
مـــن نوع ( فلكـــس واجن بات) موديـــل ( 2001) وتحمل شـــاصي رقم  
WVWZZZ3BZ1P02579))  والمســـجلة ســـابقًا باسم المواطن /  وائل 
مصباح عبد السالم قاســـم ويحمل هوية رقم  ( 900832262) مجهول 
اإلقامـــة حيث إنني اشـــتريت المركبة ســـابقًا وأرغب بتســـجيلها على 
أســـمي لدى دائرة ترخيص غزة فمن لديه اعتـــراض على ذلك عليه أن 
يسجل اعتراضه لدى الدائرة المذكورة التابعة لوزارة النقل والمواصالت 

الفلسطينية خالل عشرة أيام من تاريخ هذا اإلعالن . 

دولة فل�سطني
 �ل�سلطة �لق�سائية

�ملجل�س �الأعلى للق�ساء �ل�سرعي
حمكمة جباليا �ل�سرعية

مذكرة حضور جلسات تحكيم
   صادر عن محكمة جباليا الشرعية

الــــى المدعى عليه / غســــان فرح عبد الله العطعوط من جباليا وســــكانها ســــابقا 
ومجهــــول محل االقامة في مصر , نعلمك ان هــــذه المحكمة قد انتخبت حكمين 
من قبلها وهما كل واحد من الحكم / اســــعد الجعبــــري والحكم / حمدي ابو ناصر 
للتحكيم فــــي القضية المرفوعة من قبل زوجتك المدعية / ايناس محمود ســــيد 
كاتبة تحت اســــاس 2019/515 وموضوعها تفريق للضرر من الشقاق والنزاع علما 
بأن موعد جلســــة التحكيم المقررة لك ســــتكون يوم االحد الموافق 2019/12/1م 
الساعة الواحدة ظهرا في مكتب المحكم حمدي ابو ناصر ( مكتب المجد للتحكيم 
) الكائــــن في جباليا الصفطاوي مفترق ابو زيتون مقابل جمعية تمكين المرأة وان 
لم تحضر سيتم السير في اجراءات التحكيم بحقك غيابيا علما بأن موعد نظر هذه 
الدعوى لدى محكمة جباليا الشــــرعية يوم االحد الواقع في 2019/12/15م الساعة 

التاسعة صباحا لذلك جرى تبليغك حسب األصول . وحرر في 2019/10/27م

  قا�سي جباليا �ل�سرعي
حممود خليل �حلليمي

ويعود السبب الشائع لندرة التخصص بين 
الفتيات إلى أنهــــن يهربن من التخصص 
المحفز لألدرنالين بحثًا عن السالم والراحة، 
إال أن عددًا ال بــــأس به من الطبيبات يلقين 
باللوم على طغيــــان "ذكورية" بيئة العمل، 

واستخفاف زمالء المهنة بقدراتهن.
حكر على �لرجال 

"إن أعظــــم متعة في العالــــم هي أن تقوم 
بما قــــال الناس: إنك لن تســــتطيع القيام 
به!"، هذا ما قالته الدكتورة ســــارة الســــقا، 
الملتحقة ببرنامج البورد في الجراحة العامة 
في مستشــــفى الشــــفاء، والتي كســــرت 
القاعــــدة وقــــررت اقتحام مجــــال الجراحة 
العامة، الذي كان لسنوات طويلة حكرًا على 

الرجال.
وأضافــــت د. الســــقا لـ"االســــتقالل: "أنــــا 
اآلن في الســــنة األخيــــرة من البــــورد، وما 
زلــــت أعمــــل تحــــت إشــــراف مجموعة من 
االستشــــاريين العاملين في وزارة الصحة، 
وقريبًا ســــيكون بمقدوري تقديم الخدمات 
الغزيات  الجراحية التخصصية للمريضات 

المحتاجات لها، بشكل مستقل". 
وأكدت أن دخولها للتخصص واالســــتمرار 

فيــــه كان تحديًا صعبًا، حيث اســــتطاعت 
تخطــــي عقباتــــه بالصبــــر والعمــــل الجاد 
بأقصــــى طاقتها، منوهة إلــــى أنها أحيانًا 
كانت تصطــــدم بالعديد مــــن الصعوبات، 
لكنهــــا مع ذلــــك وضعت هدفهــــا أمامها 
ومضت نحوه قدمًا، خصوصًا أنها عملت مع 

فرق عمل تعاونت معها ودعمتها.
وفيما يخــــص ضغوطات طبيعــــة العمل، 
أوضحــــت أن بــــورد الجراحــــة العامــــة لم 
يكــــن أول عهدها في العمل باالســــتقبال 
والطــــوارئ، وأنها خاضــــت تجربة صادمة 
أثناء حرب 2014 على غزة، حين عملت في 
استقبال مستشفى الشــــفاء، وهي تؤدي 
متطلبات المســــاق االختياري في الجامعة، 
حيــــث قضت أيام الحرب فــــي التعامل مع 
اإلصابات والشــــهداء، األمر الــــذي أعطاها 
دفعــــة للمضي قدمــــًا في الطريــــق الذي 
اختارتــــه، مشــــيرة إلــــى أن هــــذه التجربة 

زادتها ثقتها بنفسها وبقدراتها.
وعدت الدكتورة الســــقا أن قرارها االلتحاق 
بالتخصص جــــاء بدافع شــــخصي وإصرار 
كبير للعمــــل به ، الفتة إلــــى أن خطوتها، 
فتحت الطريق أمــــام زميالتها المترددات 

للمبادرة في خوض غمار هذا التحدي. 
وشددت على أنها ستدعم أي زميلة تقرر أن 
تحذو حذوها، وستقف بجانبها وتشجعها، 
وســــتتفهم رغبتها إن هي أحجمت عنه أو 

انسحبت بعد مواجهة عقباته العملية.
وأكدت على أنها لم تندم أبدًا على خوضها هذه 
التجربة، وأنها فخورة بمـــا حققته من إنجازات 
ونجاحات على المستوى العملي والمهني، وأن 
هذا الفخر يتعزز حين تشعر بفخر عائلتها بها، 

وترى السعادة في عيون أمها. 
وفــــي نهايــــة حديثها وجهــــت الدكتورة 
الســــقا رســــالة لكل فتــــاة طموحــــة بأن ال 
تــــدع آراء اآلخريــــن وأحكامهــــم توقفها، 
وأن تتبــــع أحالمهــــا وتحققهــــا وتخوض 
تجاربها بنفسها وتواجه تحدياتها، قائلة 
"ال تســــمحي ألحد بــــأن يحبطــــك أو يؤثر 
على عزيمتــــك وخياراتــــك، إن ظننت أنك 

تستطيعي فستفعلي". 
م�سكلة موؤرقة 

ومن جهته، عد الدكتور أحمد شتات مدير 
دائرة شــــؤون األطبــــاء فــــي اإلدارة العامة 
للمستشــــفيات بــــوزارة الصحــــة، إحجــــام 
النســــاء عن االلتحاق بتخصــــص الجراحة 

العامة، مشكلة مؤرقة للوزارة تبذل جهودًا 
للحد منها،  مشــــددًا علــــى أن الوزارة تدعم 
الملتحقات بهــــذا التخصص أثناء عملهن 

في المستشفيات.
وأضــــاف د. شــــتات لـــــ" االســــتقالل" أن 
مــــن خالل تســــهيالت  التشــــجيع يكون 
إجرائية، مثل تخفيف المناوبات، والسماح 
بعــــدد أكبر من اإلجــــازات، وزيــــادة فرص 
االبتعــــاث لــــدورات خارجيــــة، إذ إن الوزارة 
ال تســــتطيع، في الوقــــت الحالــــي، إعطاء 
الملتحقــــات ببرنامج الزمالة فــــي الجراحة 
العامــــة مميزات تحفيزيــــة مادية"، معقبًا 
"أنه وعلى الرغم مــــن جهود الوزارة ما يزال 
عدد الملتحقات بالتخصص ال يصل لعدد 

أصابع اليد الواحدة".
وهكــــذا وبرغم كل التحديــــات، وبعد فراغ 
كبير تركه غياب الســــيدات عن المشــــهد 
في مجال الجراحة العامة، تستعد طبيبتان 
لالنضمــــام قريبًا لطواقــــم العمل الجراحي 
االحترافــــي، بعــــد الحصــــول علــــى درجة 
الدكتوراة بإنهاء البورد الفلســــطيني الذي 
يستغرق خمس ســــنوات حسب المجلس 

الطبي الفلسطيني.

طبيبة غزية تنهي احتكار الرجال لتخصص الجراحة العامة 
غزة/ �سماهر �خلزند�ر:

ُت�سكل �الإ�سابة مبر�س ي�س��تدعي تدخل جر�حيًا عامًا 
)غري تخ�س�س��ي(، م�س��در قلق كب��ري لل�س��يد�ت يف غزة، 
حي��ث توؤجل بع�س��هن جر�حة �أو حتى جمرد ��ست�س��ارة 

طبي��ة، ق��د توفر عليه��ن �لكثري م��ن �الآالم، فق��ط لعدم 
وج��ود �أخ�س��ائيات جر�ح��ة عام��ة ال يتحرج��ن منه��ن 
�أثن��اء �لفح���س �ل�س��ريري. ورغ��م فت��ح �ملج��ال �أم��ام 
�لفتي��ات لدر��س��ة �لط��ب يف جامعات �لقط��اع �ملختلفة، 

يف�س��ل معظمهن تخ�س�س��ات �أقل �س��غطًا و�أك��ر هدوءً� 
م��ن تخ�س���س �جلر�ح��ة �لعام��ة، �ل��ذي عادة م��ا تكون 
مناوباته مرهقة وحافلة باأحد�ث وم�ساهد �سادمة �أكر 

مقارنة بالتخ�س�سات �الأخرى.

غزة/ االستقالل: 
كشف المتحدث اإلعالمي باسم وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين "األونروا"، عدنان أبو حسنة، تفاصيل قضية 
تعويض أصحـــاب المنازل المتضررة جـــراء العدوان 

ة، عام 2014.
ّ
على قطاع غز

وأوضح أبو حســـنة في تصريحاٍت اذاعية أمس االحد 
أن "األونـــروا عملـــت على هـــذا الملف بشـــكل كبير، 

وعملت على تعويـــض األضرار الكاملة، لكنها وصلت 
إلى طريق مســـدود حيث ال يوجد تمويل لعدة منازل 
حتـــى اآلن، ما عّلق هذا الملف". وقال "ال يوجد تمويل 
." ا كامالاً لحوالي 27 بيت من المنازل التي دمرت تدميراً

وعن أزمـــة تمويل إعادة إعمار هـــذه المنازل، قال أبو 
حسنة "لألسف الشديد، وصلنا إلى نقطة أن المجتمع 
الدولي ال ُيريد أن يدفع إلعمار البيوت أو التعويضات 

البسيطة لبعض المنازل".
وبّين أن "األونـــروا" تتحـــّرك بصورة مكثفة من أجل 
ا "قبل أســـابيع كان  الحصـــول على التمويـــل، مضيفاً
هناك تحرك وضغط على المجتمع الدولي، لكن حتى 

اآلن ال يوجد استجابة".
وعن األزمة المالية التي تمّر بها وكالة الغوث، قال أبو 
حســـنة إن هناك تصويتين على تفويض "األونروا"، 

حيث ســـيكون األول في بداية نوفمبـــر، والثاني في 
بداية ديسمبر، وهو األهّم.

وأوضح أبو حســـنة "نحن أمام تحديات ليســـت مالية 
فقط، إنما تحديات سياسية!".

وهدد أصحاب المنازل المتضررة من العدوان، الذين 
لم يتقاضوا تعويضات من "األونروا"، قبل أيام قليلة، 

باتخاذ خطوات تصعيدية.

أبو حسنة: ملف المنازل المتضررة في غزة وصل إلى طريق مسدود
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أعلن أنا المواطن/ محمد عادل عودة ابو عودة  ....... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 401100689 ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد ابراهيم محمد أبو خاطر  ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 906691308  ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  حماده فوزي عبد اللطيف العرجه  ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 802404764  ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  رندة محمد عويض الشمالي  ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 700131766   ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمد عيد راتب ابو كميل  ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 800869638 ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمد فؤاد حمدان الزرد ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 802278739  ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ وضحة محمد احمد ابوشمالة       ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 904365368    ) فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رأفت محمود درويش خلة... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 800202293 ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سالم اسماعيل عبدالله ابو عمرة   أبو صالح ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 956181051   ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني 
�ل�سلطة �لق�سائية 

�ملجل�س �الأعلى للق�ساء �ل�سرعي 
حمكمة خان يون�س �ل�سرعية �البتد�ئية

الموضوع : تبليغات شرعية 
إلى المدعى عليه : إيهاب زهير عبد الرحمن الخطيب  من غزة وســــكان الشيخ 
رضوان ومجهول محــــل اإلقامة فيها حاليًا :– نعلمك أنه قد  تم الحكم عليك 
في القضية أساس 2019/698 م  وموضوعها تفريق للشقاق والنزاع والمقامة 
عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشرعي المدعية :- عبير قاسم 
حسين عيســــى المشهورة الخطيب من جرجيا وســــكان غزة وكيلتها أ.نادية 
الســــقا بالتفريق بينك وبينها بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى بعد الدخول 
وأن عليها العدة الشــــرعية اعتبارًا من تاريخ الحكم الواقع في 2019/10/20 م 
حكما موقوف النفاذ على تصديقه من مقام محكمة االستئناف الشرعية بخان 
يونس وتابعًا له وجاهيًا بحق المدعية عبير المذكورة قاباًل لالستئناف غيابيًا 
بحقك قاباًل لالعتراض  واالســــتئناف لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر 

في 28 من صفر الخير  لسنة 1441ه  وفق 2019/10/27م  

قا�سي خان يون�س �ل�سرعي 
�ل�سيخ / �أحمد حممود عا�سور  

غزة/ االستقالل: 
دعت شـــبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، إلى 
مراجعة شـــاملة لبرامج التشغيل المؤقت في قطاع 
غزة، وضمان ربطها بإطـــار تنموي تمكيني للفئات 
المستهدفة والهيئات المشغلة لها، بما يخفف من 

حدة البطالة والفقر والنهوض بالواقع االقتصادي .
جـــاء ذلك، في ورقة حقائق حول "برامج التشـــغيل 
المؤقت في قطاع غزة" أصدرتها شـــبكة المنظمات 
األهلية، مستندة فيها إلى عدد من مشاريع وبرامج 
التشـــغيل المؤقت منذ قيـــام الســـلطة الوطنية 
الفلسطينية، حتى الوقت الحاضر، والتجارب الدولية 

في هذا الصدد.
وتشير الورقة إلى أنه على الرغم من أهمية ما وفرته 
هـــذه البرامج مـــن فرص عمل مؤقتـــة للمتعطلين 
عن العمل بكلفة عشـــرات ماليين الدوالرات، إال أنه 
لـــم يطرأ أي تغيير حقيقي على مســـتويات الفقر 

والبطالة في قطاع غزة. كما أن المواطن الفلسطيني 
، لم يشعر باألثر التنموي على المستوى الشخصي 
في ظل اســـتمرار الحصار اإلســـرائيلي للقطاع منذ 

اكثر من 10 سنوات.
وهـــذا مـــا ينعكس علـــى اســـتمرار المشـــكالت 
االقتصادية واالجتماعية واســـتمرار ارتفاع نسب 
الفقـــر والبطالـــة، ممـــا أدى إلـــى االعتمادية على 
المساعدات الخارجية، حيث ال يزال حوالي 80% من 
سكان قطاع غزة، بحاجة إلى المساعدات اإلنسانية 

بشكل أو بآخر.
وتوضح الورقـــة أهمية برامج التشـــغيل، وضرورة 
تصميمها في إطار تنموي تمكيني، وبالذات لفئات 
الشـــباب والخريجين، مؤكدة أن غياب السياســـات 
الناظمة، وضعف التنسيق، وعدم إشراك منظمات 
المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وبعض القطاعات 
اإلنتاجية المهمة في التخطيط، كانت أحد األسباب 

في ضعف هذه البرامج على إحداث تغيير ملموس 
في مستويات الفقر والبطالة.

وفي هـــذا اإلطار، رحبت الشـــبكة بقـــرار الحكومة 
الفلســـطينية في اجتماعها األخير تشكيل فريق 
فني يمثل الوزارات والمؤسســـات الحكومية وغير 
الحكومية إلعداد االستراتيجية الوطنية للتشغيل 
للحد من البطالـــة والفقر، مؤكدة على ضرورة ضمان 
المشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني في 

هذا الفريق، وبخاصة من قطاع غزة.
وعلى صعيد التوصيات الخاصة بالمانحين، أكدت 
الشبكة على ضرورة العمل على رفع الحصار والحظر 
المفروض من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي على 
حركة األفراد والبضائع وإدخال المواد الخام الخاصة 
بالمشـــاريع والســـماح بتصدير المنتجات المحلية 
للخـــارج، والعمل علـــى توفير الالزم لهـــذه البرامج 

التمكينية للشباب.

رام اللـــه/ االســـتقالل:ويواصل المكتـــب الوطني للدفاع عـــن األرض ومقاومة 
االســـتيطان ، حملته التطوعية " حماة األرض " التي أطلقها مؤخرا بالتعاون مع 
عدد من منظمات المجتمع المدني واالتحادات الشـــعبية ، لمساعدة المزارعين 
الفلســـطينيين  في قـــرى الضفة الغربيـــة على قطف ثمـــار الزيتون وتوفير 
بعض متطلباتهم ال سيما في المناطق المحاذية للمستوطنات وجدار الفصل 

العنصري .
وأوضح شــــادي زهد منســــق حملة " حمــــاة األرض " التــــي ينفذها المكتب 
الوطني للدفاع عن األرض ، بمناســــبة حلول موســــم قطف الزيتون ، أن عددا 
من المتطوعين شــــاركوا في نشــــاط الحملة في قرية قريوت الى الجنوب من 
مدينة نابلس، التي تحيط بها المستوطنات من جميع االتجاهات والتي بنت 
اســــرائيل على اراضيها وأراضي القرى المجاورة عددا من المستوطنات التي 
تهدد المواطنين في أمنهم على حياتهم وممتلكاتهم في ظل حماية قوات 

االحتالل .
وأشـــار زهد، إلى أن الحملة ستشـــمل خالل الموسم عددا من محافظات الضفة 
الغربية ، وخاصة تلك التي تشـــهد تصاعدا في اعتداءات المســـتوطنين على 

المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في هذا الموسم .

باكو/ االستقالل:
أكد البيـــان الختامي للقمة الـ 18 لدول 
حركة عدم االنحياز التي انعقدت على 
مدار يومين في العاصمة األذربيجانية 
"باكـــو" بمشـــاركة مســـؤولين رفيعي 
دعمـــه  دولـــة،  مـــن 120  المســـتوى 
الفلســـطيني،  الشـــعب  مع  وتضامنه 
وضـــرورة تكثيف الجهـــود إليجاد حل 

عادل للقضية الفلسطينية.
وشـــدد على أن الحل العادل والسلمي 
للقضية الفلســـطينية مهم للســـالم 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  واالســـتقرار 
والعالم، داعيا "إســـرائيل" إلى وضع حد 
القانون  بحق  الجســـيمة  النتهاكاتها 

الدولي.
كما أدان سياســـة االحتالل اإلسرائيلي 
وافتتاح  الفلســـطينية،  األرض  بحـــق 
الواليات المتحدة األميركية ســـفارتها 

في مدينة القدس.
وأكـــدت الحركة في بيانهـــا الختامي 
وجوب تفعيـــل دور الجمعيـــة العامة 
لألمـــم المتحـــدة وتقويـــة ســـلطتها 
األكثر  األمميـــة  الهيئـــة  "باعتبارهـــا 
وشـــموال،  ومســـؤولية،  ديمقراطيـــة، 

وتمثيـــال، ومـــن ضمنه مجال الســـالم 
واألمن الدوليين".

والحكومـــات  الـــدول  رؤســـاء  وجـــّدد 
التزامهم ببذل الجهود لتعزيز تضامن 
"عـــدم االنحيـــاز" في محاربـــة اإلرهاب 
بكافة أشـــكاله ومظاهره، تماشـــيا مع 
والقانون  المتحدة،  مبادئ ميثاق األمم 
الدولـــي، والمعاهـــدات الدوليـــة ذات 

الصلة.

كما جددوا التزامهم بمعارضة أي خطوة 
من شأنها انتهاك وحدة وسالمة وحرمة 
الســـورية،  العربية  الجمهورية  أراضي 
مؤكديـــن احترام ســـيادتها الوطنية، 

ورفض التدخل بشؤونها الداخلية.
وبهـــذا الصـــدد، جـــّددوا التأكيد على 
ســـوريا،  مـــع  وتضامنهـــم  دعمهـــم 
الســـتعادة الجوالن الســـوري المحتل، 
الصادرة  األحاديـــة  اإلعالنـــات  وأدانوا 

عن الرئيـــس األميركـــي دونالد ترمب 
حـــول اعتبـــاره تابعا لكيـــان االحتالل 
اإلسرائيلي، مؤكدين أنه إعالن تعسفي 

وغير قانوني.
ودعا قادة دول وحكومـــات حركة عدم 
االنحياز جميع الـــدول إلى االمتناع عن 
التهديد باستخدام القوة، واستخدامها 
بشـــكل ينســـجم مـــع ميثـــاق األمم 

المتحدة.

قمة »عدم االنحياز« تؤكد ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

المنظمات األهلية تدعو لمراجعة شاملة لبرامج التشغيل المؤقت بقطاع غزة

يوم عمل تطوعي 
لقطف الزيتون بنابلس

غزة / االستقالل:
طالب ذوو المعتقلين الفلســـطينيين في المملكة العربية السعودية الجهات 
المعنية بالتحرك الفوري والعاجل والتوســـط لدى العاهل الســـعودي من أجل 

اإلفراج عن أبنائهم المعتقلين.
وأكد ذوو المعتقلين في رســـالة وجهوها لـــكل من األمين العام لجامعة الدول 
العربية ووزيـــر الخارجية األردني ووزير الخارجية الفلســـطيني، أن أبناءهم لم 

يرتكبوا أي ذنب ولم توجه لهم أي تهمة.
وكانت السلطات السعودية اعتقلت أكثر من 60 شخصا من الفلسطينيين من 
حملة الجوزات األردنية والفلسطينية المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وقـــال ذووهم إنه تـــم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائـــح اتهام محددة أو 
عرض على جهة االختصاص، ولم يســـمح لهم باالتصال بأقاربهم أو التواصل 
مع محاميهم. واعتبروا أن وجود عشرات الفلسطينيين في السجون السعودية 
منذ نحو ستة شهور أو يزيد ال ينسجم مع سياسة المملكة العربية السعودية 
قيادة وشعبا، التي ما عهد عليها إال حسن الضيافة، ودعمهم الالمحدود لصمود 

الفلسطينيين.

ذوو المعتقلين الفلسطينيين 
بالسعودية يطالبون باإلفراج عنهم
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بعد ثمانية وثمانين يومًا من االضراب المفتوح عن الطعام, علق األسير القائد 
طارق قعدان اضرابه المفتـــوح عن الطعام, وانتزع قرارا جوهريا مؤجال باإلفراج 
عنه من السجون الصهيونية بتاريخ 2020/2/8م دون تجديد للفترة االعتقالية 
حســـب محاميه, لقد اعتاد اســـرانا الذيـــن يخوضون معـــارك االمعاء الخاوية 
على االنتصار, واجبار الســـجان الصهيوني علـــى التراجع عن قراراته القمعية 
والتعسفية بحقهم, وهذا التراجع جاء بعد ان دخل القائد طارق قعدان مرحلة 
الخطر الشـــديد, فثالثة اشهر من االضراب المفتوح عن الطعام هددت حياته 
تمامـــا, وأصبح ينتظر مصيره المحتوم في اية لحظة, وبات االحتالل يخشـــى 
من تحمل تبعات جريمة استشهاده ال سمح الله, خاصة بعد ان هددت حركة 
الجهاد االسالمي في فلســـطين على لسان امينها العام القائد زياد النخالة – 
ابو طارق حفظه الله, وفصائل المقاومة الفلســـطينية بأن االحتالل ســـيتلقى 
ردا قاســـيا اذا ما استشهد االســـير طارق قعدان, أو أي من االسرى المضربين 
عن الطعـــام, ووحده  االحتالل يتحمل تبعات هذه الجريمة وهو من ســـيدفع 
الثمن, وال يعرف احد كيف ومتى ســـتنتهي المعركـــة مع االحتالل في حال 
ســـقوط أي اسير فلسطيني شـــهيدا, لذلك انتزع القائد طارق قعدان حريته 
بصبـــره وبأمعائـــه الخاوية, وبتضامن الجهاد االســـالمي وفصائـــل المقاومة 
الفلسطينية معه وهو يخوض معركته الشرسة ضد االحتالل, وتضامن جموع 
الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة مع االسرى 

المضربين عن الطعام, حقق لهم االنتصار على السجان. 
هكـــذا يصنع االحرار انتصارهم, انهم يملكـــون من االرادة والقوة ما يجعلهم 
يتعاركون مـــع آالمهم ومعاناتهـــم واخطارهم وموتهم, فتحـــدي االحتالل 
الصهيوني يعني انـــك تتحدى الموت, وهل هـــذا االحتالل البغيض يمكن 
ان يتراجع امام معاناة االســـرى, وهو بنفســـه الذي صنع لهـــم هذه المعاناة 
وفاقمها, لذلك فإن حســـابات هذه المعركة يجب ان تكون مدروســـة بعناية 
كبيـــرة, والمعركة يجب ان تكون متكاملة بين الداخل والخارج, حتى تشـــكل 
وسيلة ضغط حقيقية على السجان الصهيوني, والحقيقة ان شعبنا يعي ذلك 
جيـــدا, وهو يدرك دوره وواجبه تجاه اســـراه البواســـل, لذلك ال يتحقق النصر 
على الســـجان الصهيوني اال بعد اداء وعمل متكامل وشاق ومضٍن, وهذا كله 
مشـــروط بقدرة االسير المضرب عن الطعام على الصمود والثبات في معركته, 
وقدرته على مقارعة االحتالل الصهيوني في محاوالته وضغوطاته على االسير 
الجبـــاره على فك اضرابه عن الطعام, واالستســـالم لسياســـة االمر الواقع, من 
اجل ذلك نؤكد على ان معركة االســـرى الفلسطينيين مع السجان الصهيوني 
ماضية ما بقي أســـير واحد في ســـجون االحتالل, ولـــن تتوقف اال بتحرير كل 
االسرى الفلسطينيين من السجون الصهيونية, وهذه هي المعركة الحقيقية 
التي يجب ان نناضل من اجلها, ال يجب ان يبقى هناك اســـير واحد, علينا ان 
نعمل على اطالق سراح كل اسرانا البواسل في السجون النازية الصهيونية, وال 
نتركهم فريســـة لالحتالل, يقتلهم كل لحظة وحين بتشديد الخناق عليهم, 
وحرمانهم من ابســـط مناحي الحياة, فالحرية ألسرانا االبطال, ونبارك لألسير 
القائد طارق قعدان- ابا خالد انتصاره على الســـجان, وســـنبقى اوفياء ألسرانا 

حتى نحررهم جميعا.        

كيف تحقق االنتصار
رأي

(6)
مثـــل كثير من أبناء ذلك الجيل فقـــد تأثر (فتحي إبراهيم عبد 
العزيز الشقاقي) المولود في مخيم رفح لالجئين الفلسطينيين 
سنة 1951 ألســـرة شـــردتها العصابات الصهيونية من بلدة 
(زرنوقة) قرب يافا، بالتجربـــة الناصرية، وتعلقت آماله بالزعيم 
جمـــال عبد الناصر وأنه قمين بتحقيـــق النصر والتحرير، ولكن 
صدمة الشـــاب كانت قوية بعيد هزيمـــة حزيران/يونيو 1967 
وجسدت نقطة تحّول في فكره وحياته السياسية؛ فقد تولدت 
عنـــده أســـئلة مصيرية بل وجوديـــة تتعلق بماهيـــة الهوية 
والنصر والهزيمة واألسباب المؤدية لهما في الماضي والحاضر 
والمســـتقبل، فبدأ -وهو ابن عائلة متدينـــة- ينتقل إلى الفكر 
اإلســـالمي تدريجيا، خارجا من إطار األفكار األخرى بعد سلسلة 
حوارات ودراســـات لكتب وجلسات مع زمالء وأصدقاء، حيث أنه 
وجد في اإلسالم أجوبة واضحة ألسئلته وشفاء من أثر الهزيمة 

النفسي.
وكأي إســـالمي أو كغالبية اإلســـالميين، تأثر الشقاقي الشاب 
بحركة اإلخوان المسلمين، وانتظم في أسرهم، وربطته عالقات 
صداقـــة وطيدة مع قادتهم وعناصرهم فـــي قطاع غزة ومصر، 
والتقى بالشيخ الشهيد أحمد ياسين-رحمه الله- وكان ياسين 
للتـــو قد أعاد إحياء تنظيم اإلخوان المســـلمين، ويؤكد الكاتب 
والقيادي في حركة حماس د. أحمد يوسف أن الشقاقي  تسّلم 
موقعـــا مهما وأوكلت إليـــه قيادة فرع الضفـــة الغربية، والتي 
انتقال –يوســـف والشـــقاقي-  إليها للعمل والدراسة وتحديدا 
إلى جامعة بيرزيت...ويؤكد د. موسى أبو مرزوق وهو قيادي بارز 
في حركة حماس وكان رئيســـها، أن الشـــقاقي كان رفيقه في 
تنظيم اإلخوان المســـلمين في غزة ومصر، بل إن الشقاقي هو 
من عّرفه على الشيخ أحمد ياسين في قطاع غزة، وأن الشقاقي 
كان مفتونا بشـــخصية الشـــيخ حســـن البنا (مؤسس اإلخوان 

المسلمين) وقطبي- نسبة إلى سيد قطب- الفكر والثقافة.
ولكن الكاتب المصري د. رفعت ســـيد أحمد الذي دّون ســـيرة 
الشـــقاقي الذاتيـــة وجمع ما أمكـــن من كتاباتـــه ومحاضراته 
وندواتـــه ومقابالته في مجلدين أن الشـــقاقي لـــم يندمج مع 
اإلخوان بشكل كلي مع تأثره بهم، ولست هنا في معرض نفي 
أو إثبات انتماء أو لنقل اندماج الشقاقي –رحمه الله- مع اإلخوان 
فعليا؛ فهذا ربما محل خالف نســـبي بين المؤرخين والباحثين 
وغيرهم ممن عايشـــوا تلك المرحلة أو درسوها، ولن أنحاز هنا 
إلـــى من يثبت أو إلى من ينفي ذلك االندماج، ولكن يكفيني أن 
أقطف من شجرة الموضوع ثمرتين اثنتين: األولى أن الشقاقي 
قد تأثـــر كثيرا باإلخـــوان المســـلمين ومدرســـتهم الفكرية 
ومرقوماتهم وظل هذا التأثر واضحا حتى استشهاده وخاصة 
تأثره بســـيد قطب-رحمه الله- وكتابه (معالم في الطريق) الذي 
احتفى به الشـــقاقي حفاوة بالغة، والثانية أن الشـــقاقي قائد 

بالفطرة، ال يقيـــده قرار تنظيمي، وال تحول دون ممارســـته ما 
يؤمن به مؤسســـة حزبية أو كيان سياســـي ولو كان منتسبا له 
أو قياديا فيه... ولد فتحي الشـــقاقي كي يكون قائدا ال جنديا، 
ومتبوعا ال تابعا، وتلك هي طبيعة األشياء التي فطر الله الناس 

عليها.
(7)

أثناء دراسته للطب في مصر كما ذكرت في المقال السابق 
وقعت أحداث كبيرة في المنطقة، أثرت على فكر الشقاقي 
وكان مـــن أبرزها اندالع الثـــورة اإليرانية، وصعود الخميني 
إلى قيادة إيران وفق صيغة الجمهورية اإلسالمية المدعمة 
بفكـــرة مرجعية (الولي الفقيه) وقد وجد الشـــقاقي ضالته 
فـــي تلك الثـــورة وفي شـــخص الخميني الذي اســـتقبله 
(1988) وجلس معه جلســـة أطول من جلســـاته مع رؤساء 
الدول، وأصدر الشـــقاقي كتابه (الخميني : الحل اإلسالمي 
والبديل) وطّير إهداءه لحســـن البنا والخميني معا، وحاول 
تنظيم اإلخوان المســـلمين منع طباعة الكتاب لحســـابات 
محلية مصرية في ذلك الوقت، حيث أن الســـادات استقبل 
شاه إيران المخلوع، وكانت األجواء مكهربة، ولكن الشقاقي 
أصر وقام بطباعة كتابه المذكور، وســـجن في مصر بســـببه 

مرتين بضعة شهور.
لقد رأى الشقاقي في الخميني وإيران الجديدة أنموذجا يحتذى 
ومثـــاال وقدوة؛ فيمـــا كان اإلخوان ينظرون إلـــى األمر كتجربة، 
وتوجسوا خيفة من مسألة التشـــيع، وما ميز الشقاقي أنه ظل 
سنّيا تماما ولم يتشيع، مثلما أشاع مغرضون، ولكنه هّون وقلل 
من شـــأن الفرق الواضح في األصول بين السنة والشيعة متكئا 
علـــى فتوى للشـــيخ األزهري محمود شـــلتوت، ونتف وعبارات 
جمعها من كتب الشـــيعة، تتجاوز عن الفروقات الواضحة بين 
الفرقتيـــن، بحيث يبدو-وفق هـــذه التخريجة- وكأن الفرق بين 
الشـــيعة الجعفرية االثني عشـــرية والسنة شـــبيه بل مطابق 
للفرق بين الشافعية والحنفية وهذه والمالكية والحنابلة، وهو 
تشـــخيص وتصّور سيسبب مشـــكلة كبيرة للشقاقي وحركته 
الوليدة ستستمر ســـنوات طويلة، وهو-كما سأبين الحقا- من 

أسباب حالة القطبية الثنائية (فتح-حماس)!
وقد تســـبب موقف الشقاقي المتحمس والمندفع تجاه التبني 
الكامل للنمـــوذج اإليراني واعتبـــاره المثل األعلـــى الذي يراه 
متصال بمدرســـة البنا وقطب باالنفصـــال التنظيمي النهائي 
بينه وبيـــن اإلخوان المســـلمين، وكان هو وعبـــد العزيز عودة 
ورمضان شـــلح وغيرهم قد قرروا بنـــاء تنظيم جديد وفق هذه 
الفكرة والروح والمحتوى، وابتعدوا عن زمالئهم اآلخرين الذين 
ظلـــوا في التنظيـــم األم أمثال الشـــهيدين إبراهيم المقادمة 
وإسماعيل أبو شنب-رحمهما الله- و موسى أبو مرزوق، وهم قادة 

حركة ستتأسس بعد بضع سنين، أي حركة حماس.

(8)
وأيضا في المرحلة األخيرة من دراسته وعمله طبيب امتياز في 
مصر فقد وقـــع حدث آخر كان له وقع كبير على نفســـه، وعلى 
المنطقـــة عموما ومصر خصوصـــا؛ فقد اغتالـــت مجموعة من 
تنظيم الجماعة اإلسالمية الرئيس المصري أنور السادات أثناء 
عرض عسكري ظهيرة 1981/10/6م وبغض النظر عن مالبسات 
وكواليس متعلقة بهذا الحدث (المنصة)، والتي تشير صراحة 
أو ضمنا أنه مدبر ومرســـوم بطريقة أو بأخـــرى من جهات أكبر 
بكثير من المنفذين وتنظيمهم؛ فإنه في وقته وحينه شـــكل 
منعطفـــا حادا في أوزان القوى؛ فقد أثبت التيار اإلســـالمي أنه 
ال يكتفي بالقصائد واألشـــعار الشاتمة للسادات ونهجه مثلما 
دأب عليه اليساريون والقوميون والناصريون ومن لف لفيفهم 
في مصر وخارجها، بل هو صاحب الفعل الصاخب والقادر على 
توجيه ضربة هزت العالم بأســـره بال مبالغة وقتها، وهو ما غّير 
نظرة الناس- ومنهم الفلسطينيون طبعا - إلى هذا التيار الذي 
كان محل ســـخرية بكونه ال يهتم إال ببعض المظاهر الخارجية 
المتعلقـــة بلباس المرأة ولحية الرجـــل، وأن أفراده مجموعة من 
الدراويش الذين ال تهمهم ســـوى بطونهـــم والزواج بأكثر من 
واحـــدة، وغير ذلك مـــن التنميطات واالنطباعـــات والتصورات 

الخاطئة وقتها!
وقد كان تأثر الشـــقاقي بالحدث كبيـــرا، ويمكن وصف وقعه 
عليه بحالة صوفية ســـّطرها فيما كتبه عن أبرز المنفذين (خالد 
اإلسالمبولي) الذي رثاه الشـــقاقي بمقالة في 1983 في ذكرى 
الحدث نشرتها مجلة (الطليعة اإلسالمية) التي ستكون عنوان 
قضية يسجن بسببها الشـــقاقي ويعذب في سجون االحتالل 
اإلســـرائيلي، وأنقـــل منها بعـــض االقتباســـات ألهمية هذه 

المسألة في فكر الشقاقي ومسار حركته مدة طويلة:-
((...عبثا يســـتريح المحارب يا خالد، أيهـــا الولد الطيب واألمير 
الجميـــل، أيها القادم مع النيل من أعلى الصعيد، من ســـاحات 
األزهر، من جـــوع الصبية حول القصور، من أنيـــن الثواني...من 
زمـــان النفط والفقـــر ومن بالد ضيعهـــا األمراء...أين كنت قبل 
السادس من تشـــرين (أكتوبر) وهل أنت كنت الذي يقاسمني 
غرفتـــي وال أراه؟!...أأنت الواجب الذي تحرر من أســـر اإلمكان؟...
فأت وخذني إلى راحتيك، أنا القدس فامتشـــق دمي يا محارب 
كل العصـــور... وأخيرا صمت العالم ودوى الصدى في طهران...

انتشـــر الجياع يهتفون باسمك الممنوع في كل األرض إال في 
طهران يصرخون: خالد اإلسالمبولي لك المجد...))

هذه العبـــارات، تحمل قيمة أدبية، كيف ال والشـــقاقي أديب 
وشـــاعر، مع كونه مفكرا وسياســـيا، وفيها حالة عشـــق بادية؛ 
ومن ناحيـــة أخرى تعطي مالمح ومعالم فكر الشـــقاقي بربطه 
بين اإلســـالمبولي والقدس وطهران...وسأناقش هذه المسألة 

وغيرها في المقاالت القادمة بعون الله ومشيئته.

الشهيد الشقاقي من صفوف اإلخوان إلى نموذج إيران
سري سّمور

التجار اإلسرائيليون يبحثون عن أسواٍق قريبٍة، ومستهلكين عطشى 
لمنتجاتهـــم، ممن هم فـــي حاجٍة ماســـٍة لمصنوعاتهم، ويعتمدون 
كثيـــرًا على ما يبيعونه لهـــم من بضاعٍة مختلفـــة، زراعية وحيوانية 
وصناعية وتكنولوجية، وليس أقرب إليهم من األســـواق الفلسطينية 
فـــي قطاع غزة والضفـــة الغربية، حيث يفضلونهما على أي أســـواٍق 
 وميســـٌر، وال يســـتغرق وقتًا 

ٌ
خارجيـــٍة أخرى، فالوصول إليها ســـهل

وال يكلف جهـــدًا، وال يتطلب نفقاٍت وال يحتاج إلى إجراءاٍت رســـمية 
ومعامـــالٍت جمركية، وال يلـــزم التجار مخازن لتخزيـــن بضاعتهم، أو 

براداٍت لحفظ منتجاتهم، فال تفسد وال تتعرض للتلف.
 كمـــا ال يتحمل التجار اإلســـرائيليون مســـؤوليًة قانونيًة عما يحدث 
لبضاعتهم المباعة على الطريق، في حال صادرتها ســـلطات االحتالل 
أو أتلفتها، إذ إنهم يبيعون نقدًا، ويســـتلمون ثمن بضاعتهم سلفًا، 
وال يقبلـــون باألثمان المؤجلـــة وال البيع المشـــروط أو المرهون، األمر 
الذي يجعل من األســـواق الفلسطينية بالنســـبة لهم أسواقًا رائجة، 
وأرباحهـــا عالية، وحقوقهـــم فيها مضمونة ومكفولة، وال يســـتطيع 
تجارهـــا التهرب أو المماطلة، إذ تتعطل أعمالهم، وتتجمد تجارتهم، 
وتســـحب بطاقاتهم، كما تلتزم السلطات اإلســـرائيلية تجاه تجارها 
في حال وقوع مشـــاكل مالية، بتحصيل حقوقهم من عوائد السلطة 

الفلســـطينية الجمركية، سواء عبر عمليات المقاصة أو بتجميد بعض 
األموال إلى حين التزام التجار الفلسطينيين بأداء ما عليهم.

ولما كانت طبيعة اإلسرائيليين جشعة، وميزة تجارهم الطمع، وضابط 
حياتهم المال، فقد انفجرت مشكلة العجول بقوٍة، وتفاقمت بسرعة، 
وانعكســـت على جوانب تجارية واقتصادية عدة، وتدخل في محاولة 
حلها مســـؤولون أمنيون وسياســـيون، فلسطينيون وإســـرائيليون، 
فـــي محاولٍة منهم الحتواء المشـــكلة وحل األزمـــة، إذ باتت تنذر بما 
هو أكبر وأخطر، بعد أن شـــكا من تداعياتهـــا التجار وأصحاب المزارع 
اإلسرائيليون، الذين تكدست لديهم العجول وأصبحت جاهزة للذبح، 
بعـــد أن وصلت إلى أوزان كبيرة ال تزيد بعدهـــا، بينما تكلفهم أعالفًا 

ورعاية صحية كبيرة.
وكان رئيس الحكومة الفلســـطينية د. محمد اشـــتية قد أصدر قرارًا 
بمنـــع اســـتيراد العجول اإلســـرائيلية، حيـــث يبيع تجار المواشـــي 
اإلســـرائيليون إلى األسواق الفلســـطينية بأكثر من 200 مليون دوالر 
من العجول ســـنويًا، في الوقـــت الذي ال يســـتطيعون بيع إنتاجهم 
الحيواني إلـــى دوٍل أخرى، كـــدول أوروبا وأمريـــكا الالتينية وغيرها، 
لبعد المســـافات أواًل، ثم لصعوبة اإلجراءات وتعقد االلتزام بها بدقٍة، 
لجهة الشـــهادات الطبية، ودورية التطعيـــم الصحية، وعمر العجول 

وأوزانهـــا وحالتها العامة، فضاًل عن أن الدول التي تتعاون مع الكيان 
الصهيوني اقتصاديًا، تتفوق عليه في ســـوق المواشي، حيث يتميز 
إنتـــاج دول أوروبا كثيرًا في مجال العجول واألبقار تحديدًا، األمر الذي 

ينفي حاجتها إلى استيرادها من مكاٍن آخر.
أدرك اإلســـرائيليون نتيجة هذا القرار أنهم وقعوا في مأزٍق كبيٍر، وأن 
إنتاجهـــم لهذا العام قد ينفق أو يفقد قيمته الســـوقية، فلجأوا إلى 
فرض عقوباٍت اقتصاديٍة قاســـيٍة على الفلسطينيين، حيث أصدرت 
ســـلطات االحتالل قراراٍت بمنع تصدير الزيت والزيتون الفلسطيني، 
ووقـــف إجراءات تصديره إلـــى األردن ودول الخليـــج العربي، وعرقلة 
إجراءات نقله إلى أســـواق دول االتحاد األوروبـــي، وقد جاءت القرارات 
اإلســـرائيلية، التي اعتبرت ردة فعٍل على القرار الفلسطيني في وقٍت 
حرٍج جدًا، حيث استهدفت بقراراتها الزيت والزيتون في أول موسمه، 
وهو الـــذي يعتبر عماد االقتصـــاد الزراعي الفلســـطيني في الضفة 
الغربية، علمًا أنه يتعرض للتخريب والتلف المتعمد من قبل سلطات 
االحتالل والمســـتوطنين، الذيـــن يتعمدون حرق أشـــجار الزيتون أو 
خلعها، أو يمنعون المالك الفلسطينيين من جمع زيتونهم، ويحولون 
دون وصولهم إلى حقولهم، األمر الذي يتسبب غالبًا في فساده وتلفه.

لم تكتف ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي التي أصاب تجارها الجنون 

بمنع تصدير الزيت والزيتون والتمر الفلسطيني، بل أعلنت عن نيتها 
منع تصدير مختلف المنتجات الفلســـطينية، ومنع وصول المنتجات 
التـــي تتبرع بها دول أوروبا إلى المناطق الفلســـطينية، حتى تتراجع 
السلطة الفلسطينية عن قرارها، وقد توجه تجار األبقار اإلسرائيليون 
إلى رئيس حكومتهم بنياميـــن نتنياهو، وطالبوه بالتدخل لحل هذه 
المشـــكلة، التي تسببت لهم بخســـائر مالية فادحة، وأدت إلى بطالة 

كبيرة في أوساط العاملين في سوق اللحوم.
رغم أن قرار منع اســـتيراد العجول واألبقار من األســـواق اإلسرائيلية، قد 
أدى إلى ارتفاع أســـعار اللحوم في األســـواق الفلســـطينية إلى أكثر من 
%25، حيث أن الفلســـطينيين يستوردون أكثر من %90 من حاجتهم 
من اللحوم من األســـواق اإلســـرائيلية، إال أنه يعتبر خطـــوًة في االتجاه 
الصحيح، بغية االنفكاك عن النظام االقتصادي اإلســـرائيلي، والتخلص 
من التبعيـــة له، والتحلـــل من اتفاقيـــة باريس االقتصادية الســـيئة، 
وتحسين االقتصاد الفلسطيني وانفتاحه على العالم، وخلق فرص عمٍل 
جديدة، حيث نأمل أن تكون دوافع الحكومة الفلسطينية دوافٌع وطنيٌة، 
ونواياهـــا بريئٌة وصادقـــة، وليس كما يدعي اإلســـرائيليون أن وراء هذا 
القرار مافيا فلســـطينية، تتطلع إلى االحتكار واإلثراء، ويهمها السيطرة 

والهيمنة، وال تعنيها اتفاقية باريس وال تقلقها بنودها وقيودها.

 العجول اإلسرائيلية وأزمة زيت الزيتون الفلسطينية
ُ
د. مصطفى يوسف اللداويصراع
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واشنطن / االستقالل:
اتسع حجم عجز الموازنة األمريكية إلى حوالي 
تريليون دوالر في العـــام المالي األخير ليقفز 
إلى أعلى مستوى منذ عام 2012، بعدما خفض 

الرئيس دونالد ترامب الضرائب وعزز اإلنفاق.
وبلغت قيمـــة عجز الموازنـــة األمريكية خالل 
الســـنة المالية التي انتهـــت في الثالثين من 
سبتمبر/أيلول المنصرم 984 مليار دوالر، بعدما 
طغت زيادة اإلنفاق العـــام وتنامي مدفوعات 

ين العام على عائدات الضرائب. خدمة الدَّ
ويعـــادل عجـــز الميزانية 4.6% مـــن إجمالي 
الناتـــج المحلي للواليات المتحـــدة. وكان عجز 
السنة المالية السابقة 779 مليار دوالر، بنسبة 

.%3.8
وتؤكـــد الزيادة الرابعة علـــى التوالي أن العجز 
تحت إدارة ترامب يسير في طريق الصعود إلى 
مستويات تاريخية. وتسبب عجز الموازنة في 

زيادة الدين العـــام األميركي إلى 23 تريليون 
دوالر.

ويتوقع مكتب الموازنة بالكونغرس غير الحزبي 
أن يتجـــاوز العجز حاجز تريليون دوالر في عام 
2020، مـــع تقديرات تظهر أن العجز ســـيبلغ 
نحو 1.2 تريليون دوالر كل عام على مدار العقد 
المقبل، وهو ما سيشكل حوالي 5% من الناتج 

المحلي اإلجمالي.
وكان العجز سجل أعلى مستوياته على اإلطالق 
ببلوغـــه 1.4 تريليـــون دوالر في عـــام 2009 
نتيجة اتخاذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
إجراءات عاجلة لدعم النظام المصرفي لمواجهة 

تداعيات األزمة المالية العالمية.
لكن العجز السنوي تراجع إلى 585 مليار دوالر 
بنهاية الفترة الثانية ألوبامـــا في 2016، وقد 
انتقـــده الجمهوريون فـــي الكونغرس آنذاك 

لعدم تقليصه بدرجة أكبر.

وأظهـــرت البيانـــات الرســـمية فـــي الواليات 
المتحـــدة أنه بنهايـــة الســـنة المالية 2019 
ارتفعـــت عائدات ضريبة الشـــركات بنســـبة 
5%، مقارنة بالســـنة المالية التي انتهت في 

سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وزادت الرســـوم الجمركية التي تأثرت بالنزاع 
التجاري مع الصين ودول أخرى بنســـبة %70 
على أساس سنوي. كما ارتفعت المستوردات 
إلى نحو 3.5 تريليونات دوالر مســـجلة ارتفاعًا 

بنسبة %4.
وباســـتثناء االقتصـــادات العمالقة فإن قيمة 
عجز الموازنة األميركية تعادل أو تفوق بعض 
الشـــيء الناتج المحلي لعدد من االقتصادات 
الكبيرة مثل هولندا وتركيا وإندونيسيا، بينما 
يتفوق على اقتصادات مثل الســـويد وبلجيكا 
والنرويج وإيران، وفـــق بيانات لصندوق النقد 

الدولي.

رام الله/ االستقالل:
أظهرت بيانات الميزانية الفلســـطينية الصادرة عن وزارة المالية، أن الحكومة تسلمت 

5.5 مليارات شيكل من أموال المقاصة.
وبحســـب البيانات، فقد تســـلمت الحكومة مبلغ 3.998 مليارات شـــيكل حتى نهاية 

سبتمبر/ أيلول الجاري.
بينما قالت الحكومة الفلســـطينية في تصريحات ســـابقة خالل الشهر الجاري، أنها 

تسلمت مبلغ 1.5 مليار شيكل من أموال المقاصة المعلقة لدى الجانب اإلسرائيلي.
وفي تفاصيل بيانات الميزانية الفلسطينية، فقد تسلمت الحكومة مبلغ 689.9 مليون 
شيكل في يناير/ كانون ثاني الماضي، ومبلغا آخر بقيمة 611 مليون شيكل في فبراير/ 

شباط 2019.
وقالت الحكومة الفلسطينية في أكثر من مناسبة، إنها رفضت تسلم أموال المقاصة، 
اعتبارا من فبراير/ شـــباط الماضي، بســـبب قرار إسرائيلي باقتطاع مخصصات األسرى 

والشهداء من تلك األموال.
ومنذ مارس/ آذار حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، لم تتســـلم الحكومة الفلسطينية، 

شيكال واحدا من أموال المقاصة بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية.
بينما تســـلمت مبلغ 2.328 مليار شيكل في أغســـطس/ آب الماضي، وهي أرقام تزيد 
بنحو 328 مليون شـــيكل، عن مبلغ ملياري شـــيكل قالت الحكومة إنها تسلمتها من 

الجانب اإلسرائيلي، تمثل إيرادات ضريبة البلو.
وفي ســـبتمبر/ أيلول الماضي، أظهرت بيانات وزارة المالية عن تســـلم الحكومة مبلغ 

369.1 مليون شيكل من أموال المقاصة المعلقة لدى إسرائيل.
ورفضت الحكومة الفلسطينية استالم أموال المقاصة، من إسرائيل، عقب قرار األخيرة 

في فبراير/ شباط الماضي، اقتطاع جزء من األموال بقيمة 42.3 مليون شيكل.
وأرجعت إســـرائيل قرار االقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر 

الشهداء والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية.
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أعلن أنا المواطن/ محمد محمد محمود مقاط  ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 903108421   ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  لمياء طارق ابراهيم ابو دقة    ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 804615342   ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  اسيل محمد خميس عوده    ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 402155899 ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ زمزم محمود أحمد دبابش     ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 901663898  ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسين جهاد عواد صيدم       ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 404552515     ) فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد خميس كامل الفران  ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 400615951 ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سامي سعيد رشدي الحلو     ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 903331031    ) فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ايهاب حسن عيد حماد ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 931553515 ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  عبد الله أحمد العبد زنون    .. /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 803563709 ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
حولــــت وزارة المالية في رام اللــــه يوم أمس، مبلغ 20 
مليون شيكل لمستشفى المطلع في مدينة القدس ، 
بعد ان حولت له األسبوع الماضي مبلغ 5 مليون شيكل 
لمواصلة عمله كالمعتاد عقب نفاد أدوية الســــرطان 
في مخازنه، وذلك بحســــب ما أعلن رئيــــس الوزراء د. 

محمد اشتية.
جاء ذلك عقب االجتماع الطارئ الذي ترأســــه اشتية، 
بحضور وزير المالية شــــكري بشــــارة ، ووزيرة الصحة 
مي الكيلة، لبحث القضايا المتعلقة بمستشــــفيات 
القدس، وآليات دعمها، والحفاظ عليها، ودرس حلول 

جذرية لألزمات المالية لها.
وكان وليــــد نمور مدير مستشــــفى المطلع قد أوضح 
أمس األول أن » المستشفى يعاني من أزمة مالية منذ 
مدة طويلة، وتفاقمت خالل األشهر األخيرة الماضية، 

جــــراء تراكم الديون علــــى وزارة الصحة، والتي تفوق 
200 مليون شيكل، وهي قيمة الخدمات المقدمة منذ 
األول من تشرين الثاني/نوفمبر2018 ولغاية اليوم«. 
وقــــال نمور: منذ قرار القيادة وقف التحويالت الطبية 
للمستشفيات اإلسرائيلية، أصبح هناك زيادة واضحة 

في أعداد المرضى المحولين إلى المستشفى، خاصة 
مرضى سرطان الدم، الذين يحتاجون لدواء يومي عن 
طريق الفم، ويصل ثمنه لنحو 40 ألف شيكل شهريا، 
ما أدى إلى رفع قيمة الفواتير بحدود 3 ماليين شيكل 

شهريا، أي ما يقارب 40 مليون شيكل سنويا.

الحكومة تسنمت 5.5 منيارات 
شيكل من أموال المقاصة

وزارة المالية تحول 20 منيون شيكل لمستشفى المطنع بالقدس

غزة/ االستقالل:
قالت وزارة الزراعة الفلســـطينية إن نســـبة األمطار التي هطلت على قطاع غزة 
خالل الســـاعات الماضية، بلغ متوسطها 19.3(ملم)، وكانت أعلى نسبة هطول 
في محافظـــة رفح، وبلغـــت 25.8(ملم) وأدناهـــا في محافظة شـــمال القطاع، 

وبلغت14.5(ملم).
وأوضحـــت الـــوزارة في بيان لها يوم أمـــس، أن الكميات األوليـــة لألمطار التي 
هطلت حتى اآلن بداية مبشـــرة بموســـم زراعي جيد، وتغذيـــة الخزان الجوفي 
بكميات إضافية من المياه، داعية المزارعين لالستفادة من األمطار المتساقطة 

بتجميعها، واستخدامها في ري المزروعات.
وكانت الزراعة أصدرت إرشـــادات مهمة للمزارعين والمربين بضرورة االستعداد 
لموسم األمطار، بأخذ االحتياطات الالزمة في الدفيئات ومزارع الدواجن والمواشي 
والتأكد من سالمتها. وفي السياق، دعت وزارة الزراعة وسائل اإلعالم والباحثين 
والمعنيين، إلى إســـتقاء معلوماتهم عن كميات األمطار من مصادرها الرسمية 
الموقـــع االلكتروني للوزارة، منوهـــة إلى أن أجهزة قياس األمطـــار التابعة لها 

منتشرة في جميع مناطق قطاع غزة.

ارتفاع عجز الموازنة األمريكية لترينيون دوالر الزراعة بغزة: كمية األمطار 
تبشر بموسم زراعي جيد

رام الله / االستقالل:
قالت وزارة االقتصاد الوطني، يوم أمس: إن 36 
شركة وطنية من مختلف القطاعات اإلنتاجية، 
ستشـــارك في معرض بغداد الدولي، المقرر 
انطالقه في األول من تشـــرين الثاني/ نوفمبر 

المقبل.
وتأتي المشاركة الفلســـطينية، بالتزامن مع 
اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني، الذي أقرته 

الحكومة الفلسطينية تطبيقًا "لتعزيز القاعدة 
اإلنتاجيـــة لالقتصـــاد الوطني" وبما ُيشـــجع 
بناء منظومة إنتاجية تســـاعد على االنفكاك 

االقتصادي مع االحتالل.
وقال الوزير العسيلي: "لدينا قدرات تصديرية 
كبيـــرة في عدد من القطاعات، من شـــأنها أن 
تنافس في األسواق الدولية، ومعرض العراق 
فرصة للترويـــج لمنتجاتنا الوطنيـــة، وإقامة 

شـــركات اقتصادية تعزز مـــن رؤية الحكومة 
الفلسطينية في تنويع أسواقنا.

ووضع ســـفير فلســـطين لدى العراق، أحمد 
عقل، الوزير العسيلي في صورة التحضيرات 
الجارية للمشاركة الفلسطينية في المعرض، 
مؤكدًا الجاهزية واالســـتعداد الكامل إلنجاح 
المشـــاركة في هذا المعرض الدولي المهم، 

الذي من المتوقع مشاركة أكثر من 23 دولة.

36 شركة فنسطينية تشارك في معرض العراق الدولي
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أعلن أنا المواطن/  مصعب فريد قاسم ريحان  ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 400034369  ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ طاهر نصر سليم الشاعر  ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 403127574  ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد المجيد خميس عبد المجيد ابو عبيد ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 802488650  ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  مؤمن شفيق راغب بكر  ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 400700605   ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  عصام ايمن جمعه عبد النبي ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 700273535  ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ أية سفيان محمد المزين   ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 802472308 ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نهلة سالمة محمد الفليت ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 930038674   ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ االء عثمان علي االسطل  ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 410998504 ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ أزهار عبد العزيز يوسف زقوت ... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 ( 905976965 ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

عمان/ االستقالل:
 كشــــفت القنــــاة 13 العبريــــة، أن 
الملــــك األردنــــي، عبد اللــــه الثاني 
درس طرد الســــفير اإلسرائيلي من 
عمان، ردا على إعالن رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نيته 

ضــــم األغــــوار.
ونقلت القناة عن مســـؤول إسرائيلي 
رفيع المســـتوى، أن العاهل األردني، 
قـــرر بعد إجـــراء مشـــاورات تجاهل 
تصريحات نتنياهـــو، حتى ال يؤدي 
طرد السفير اإلســـرائيلي إلى خدمة 

نتنياهو سياسيا عشية االنتخابات.
وأضاف المســـؤول اإلســـرائيلي، أن 
الملكي فوجـــئ بتصريحات  »القصر 

نتنياهو«.
عشـــية  تعهـــد  نتنياهـــو  وكان 
الســـيادة  بإعـــالن  االنتخابـــات، 
اإلسرائيلية على األغوار وشمال البحر 
الميـــت، إذا ما تـــم انتخابه وتكليفه 
بتشكيل الحكومة، مشـــددا على أن 
ذلك سيتم بتنســـيق كامل مع إدارة 

الرئيس األمريكي، دونالد ترامب.
وقـــال نتنياهو، حينهـــا، في مؤتمر 
صحفـــي إن »التقديـــرات تؤكـــد أن 
إعـــالن اإلدارة األمريكية عن خطتها 
للســـالم ســـيتم بعيـــد االنتخابات 

مباشـــرة«، مضيفا »ربما أيام معدودة 
بعد االنتخابات المقبلة«.

وأضـــاف نتنياهـــو أنـــه كان ينوي 
»إعالن الســـيادة اإلســـرائيلية، على 
كافـــة الكتل االســـتيطانية بالضفة 

اإلدارة  مـــع  بالتنســـيق  الغربيـــة، 
األمريكية، انطالقًا من المناطق التي 
تشكل أهمية اســـتراتيجية وأمنية 
إلســـرائيل«، على غرار منطقة األغوار 

التابعة للضفة الغربية المحتلة.

الجزائر/ االستقالل:
تقدمت 22 شـــخصية جزائرية للتنافس في االنتخابات 
الرئاســـية، المقرر عقدها في 12 ديســـمبر/ كانون األول 

المقبل.
وأغلقـــت الجزائـــر، اول أمس، أبواب الترشـــح لالنتخابات 
الرئاسية بعد هذا العدد من المرشحين. وحددت السلطة 
المســـتقلة لالنتخابات منتصـــف ليلة الســـبت، موعدا 

النتهاء اآلجـــال القانونيـــة، إليداع ملفات الترشـــح إلى 
االنتخابات لديها، ورفضت أي تمديد للمهلة.

وبحســـب قانون االنتخاب الجزائري، يتعين على الراغب 
فـــي دخـــول ســـباق الرئاســـة، تقديم ملـــف يضم إلى 
جانب الشـــروط التقليدية للترشـــح، 50 ألف توكيل من 
المواطنيـــن لدى ســـلطة االنتخابات خـــالل 40 يومًا من 

صدور مرسوم دعوة الناخبين إلى االقتراع.

بغداد/ االستقالل:
قال مســـؤول في المخابـــرات العراقيـــة: »حصلنا على 
معلومـــات قيمة مـــن محتجزيـــن قادت لموقع ســـري 
بالصحـــراء العراقيـــة يضم وثائق عن موقـــع البغدادي 
وتحركاتـــه«. وقال إن جهـــاز المخابـــرات زود التحالف 
بقيادة الواليات المتحـــدة باإلحداثيات الدقيقة لموقع 
زعيم تنظيم »داعش« أبو بكر البغدادي مما مهد الطريق 

لتنفيذ غارة يقال إنها أدت لمقتله.
وأضـــاف المســـؤول أن المخابرات عرفـــت بالموقع بعد 
القبـــض على عراقـــي وعراقية مـــن »الدائـــرة المقربة« 

للبغـــدادي قدمـــا معلومـــات أدت لمعرفة موقع ســـري 
في الصحـــراء غرب العـــراق يضم وثائـــق تحتوي على 

المعلومات عن مكان البغدادي وتحركاته.
وأكـــد مصـــدر أمني عراقـــي رفيـــع المســـتوى لوكالة 
»ســـبوتنيك« أن العـــراق كان لـــه دور كبيـــر في عملية 
استهداف وقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، 

والتي وقعت فجر يوم أمس.
وذكر مســـؤوالن إيرانيان أنهم تلقـــوا تأكيدًا من داخل 

سوريا بشأن مقتل البغدادي.
وأفادت مصادر في سوريا والعراق وإيران يوم أمس، بأن 

زعيم تنظيم »داعش« اإلرهابـــي أبو بكر البغدادي ُقتل 
في عملية عسكرية أمريكية في سوريا.

وكشف »المرصد السوري لحقوق اإلنسان«، عن تفاصيل 
جديـــدة متعّلقـــة بالعملية التي أّدت إلـــى مقتل زعيم 

تنظيم »داعش« أبو بكر البغدادي في سوريا.
 القـــّوة األميركية التـــي هاجمت 

ّ
وذكـــر »المرصـــد« أن

البغـــدادي كانت تحاول اعتقاله حيًا، لكّنه فّجر نفســـه 
قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

 »هنـــاك 9 قتلى نتيجة العملية 
ّ

ووفقـــًا لـ«المرصد« فإن
بينهم القيادي وزوجته وعدد من األطفال«.

ملك األهدن دهس طرد السفير اإلسرائيلي

موسكو / االستقالل:
 كشـــفت وزارة الدفاع الروســـية عن نقل النفط السوري 
إلى خارج البالد تحت حراســـة العســـكريين األمريكيين، 
ونشـــرت صورًا تم التقاطها باألقمـــار الصناعية، لقوافل 

النفط تتجه إلى خارج سوريا.
وأعلن المتحدث باســـم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور 
كوناشـــينكوف تعليقا على الصور التي نشرتها الوزارة، 

»تـــدل الصور التي قدمتها االســـتخبارات الفضائية، أن 
النفط الســـوري كان يســـتخرج، تحت حراســـة قوية من 
العسكريين األمريكيين، ويجري نقله بواسطة الصهاريج 
إلى خارج ســـوريا لتكريره، وذلك قبل وبعد دحر »داعش« 

شرقي الفرات«.
وقالت:«ما تقوم به واشنطن في سوريا هو السطو والنهب 

على مستوى الدولة«.

القاهرة/ االستقالل:
قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــي، تمديد حالة الطوارئ 
في مصر لثالثة أشهر، نظرًا للظروف األمنية التي تمر بها البالد.

قرار السيســــي تضمــــن 5 بنود يتم تداولتها عبر وســــائل إعالم 
محلية مصريــــة البند األول ُتعلن حالة الطــــوارئ في جميع أنحاء 
البــــالد، لمدة ثالثة أشــــهر اعتباًرا من الســــاعة الواحدة من صباح 
يوم أمس األحد الموافق الســــابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 

ميالدية.
فيما شــــمل البند الثاني، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة 
اتخــــاذ ما يلــــزم لمواجهة أخطار اإلرهــــاب وتمويله، وحفظ األمن 
بجميع أنحاء البالد، وحماية الممتلــــكات العامة والخاصة، وحفظ 

أرواح المواطنين.
ض رئيس مجلــــس الوزراء في  وينــــص البند الثالــــث على أن ُيفوَّ
اختصاصات رئيس الجمهـوريــــة المنصـوص عليها في القانون 
رقم 162 لســــنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، فيما أشار البند الرابع 
 َمْن يخاِلف األوامر الصادرة من رئيس 

ّ
إلى أنه ُيعاقب بالسجـن كل

الجمهـوريــــة بالتطبيــــق ألحكام القانون رقم 162 لســــنة 1958 
المشــــار إليه، ويضم البند الخامس، نشــــر هذا القرار في الجريدة 

الرسمية. 

السيسي يمدد الطواهئ 
مجددًا في مصر لـ3 شهوه

الجيش الروسي يكشف:
 أمريكا تسرق النفط السوهي

22  شخصية جزائرية تتقدم 
لسباق االنتخابات الرئاسية

تكساس/ االستقالل:
ذكرت وســـائل إعالم أمريكية أن شخصين على األقل قتال وأصيب 10 آخرون 

بإطالق نار عشوائي في حفل بتكساس يوم أمس.
وقالت وســـائل اإلعالم: إن مئـــات الطالب تجمعوا فـــي غرينفيل بالقرب من 
داالس، لالحتفال ببداية مرحلة جديدة في »كلية تكساس إيه آند إم« للتجارة.

وأفادت بأنه من غير الواضح عدد الذين كانوا في المبنى عندما فتح شـــخص 
يحمل بندقية النار، مؤكدة أن الجاني ال يزال طليقا.

تفاصيل جديدة عن عملية قتل البغدادي مقتل شخصين بإطالق 
ناه في تكساس
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غزة/ محمد العقاد: 
عاد اتحاد بيت حانون إلـــى ذاكرة الفوز وتمكن من تحقيقه على 
فريق شباب خانيونس "النشامى" بهدف وحيد، في المباراة التي 
أقيمت أمس األحد على استاد خانيونس، ضمن الجولة التاسعة 
من دوري الدرجة الممتازة. وبهـــذا الفوز رفع الحوانين رصيدهم 
إلى 14 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد "النشامى" عند 

النقطة 13 في المركز الخامس.
بدأ صاحب األرض والجمهور شباب خانيونس المباراة بشكل قوي 
على مرمى الحوانين من خالل الفرصة التي اتيحت لالعب باســـل 
أبو بطنين لكن دون أي خطورة، وبعد ذلك واصل فريق "النشامى" 
من شن الهجمات ومحاوالته على بيت حانون لكن واجه  تكتالت 
دفاعية كبيرة وانتشـــارًا مكثفًا من العبي "الحوانين"، مع اعتماد 
الضيف على الهجمات المرتدة الذي اســـتفاد منها بعدما توغل 
رامـــي الطريفي التي دخل منطقة الجزاء ليتم عرقلته من منصور 
العديني ليحتسب الحكم لركلة جزاء نفذها الالعب محمد الجرمي 

بنجاح في الدقيقة(28) ليعلن تقدم الفريق بهدف دون هدف.
وحاول شـــباب خانيونس بكل قوة وواصل تكثيف هجماته لكن 
فشـــل في التهديف، لينتهي الشوط بتقدم "الحوانين" بهدف 

وحيد.
وفي الشـــوط الثاني واصلت أفضلية شباب خانيونس في اللقاء 
مع محاوالت مكثفة للتعديل، ولكن فشل في ترجمة أحد الفرص 

لهدف في ظل انتشـــار منظم من قبـــل العبي اتحاد بيت حانون 
الذي دخل الشوط الثاني ليحافظ على الهدف وعاد جميع العبيه 
للمناطـــق الخلفية ونجح في ذلك، وانتهـــى اللقاء بفوزه بهدف 
وحيد. وأوقف فريق الهالل "الغزالن" قطار الصداقة "المدفعجية" 

بعد فـــوزه عليه بثالثية مقابل هدف، فـــي المباراة التي جمعت 
الفريقين على ملعب فلسطين.

وبهذا الفوز رفع الهالل رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاســـع، 
بينما تجمد رصيد الصداقة عند النقطة 14 في المركز الثالث.

بداية ضعيفة في الشـــوط األول من كال الفريقين، وسط تحفظ 
دفاعي لعدم اســـتقبال األهداف، مع محاوالت من الصداقة لكن 
لم يتعامل معها المهاجمون بشـــكل جيد، وحـــاول الهالل عبر 
المهاجم بالل شعت على األطراف من أجل خطف هدف لكن دون 
أي خطورة تذكر من قبل الفريقين وانحصر بعدها اللعب وســـط 

الملعب، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
 وبدأ الشوط الثاني بقوة وبادر الصداقة بالهجوم دون فائدة ولكن 
تغير الحال وتمكن الهالل من لدغ المدفعجية بهدف مباغت من 
المشاكس بالل شـــعت الذي استقبل تمريرة سحرية من الالعب 
حازم شكشك لينفرد شـــعت بالحارس ويزرعها في الشباك في 
الدقيقة(53)، الصداقة رفض االستســـالم وحاول بشكل مكثف 
وتمكن من تســـجيل هدف التعادل عبر الالعب عاهد أبو مراحيل 
الذي استقبل كرة من ركلة ركنية نفذها محمد أبو توهة ويرتقي 

لها برأسه ويضعها في المرمى بالدقيقة(70).
 وعاد شـــعت من جديد وســـجل هدف التقدم بعدما اســـتقبل 
عرضية مـــن قبل حازم شكشـــك الذي نفذ ركلـــة حرة ليضعها 
فـــي المرمى بالدقيقة(81)، واختتم االهداف أحمد ســـالمة الذي 
اســـتقبل تمريرة عبد الله الصعيدي ووضعها في الشـــباك في 
الدقيقة (95)، لينتهي اللقاء بفوز الغزالن بثالثية مقابل هدف، 
ويوقف انتصارات الصداقة بعدما حقـــق الفوز في أربع مباريات 

متتالية.

»الحوانين«  يعود إلى سكة االنتصارات والهالل يوقف قطار الصداقة 

غزة/ محمد العقاد:
خطف القادســــية فوزًا قاتال وثمينًا على حساب العطاء بعدما تفوق 
عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس األحد 
على ملعب رفح البلدي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدرجة 

األولى.
وبهذا الفوز رفع القادســــية رصيده إلى10 نقاط في المركز التاسع، 
وتجمد رصيــــد العطاء عند النقطة الثالثة في المركز الثاني عشــــر 

واألخير.
وبدأ الشــــوط األول بأفضلية للقادســــية وخطــــورة كبيرة على مرمى 
العطاء، وتمكن من تســــجيل الهــــدف األول منذ البداية عبر الالعب 
إبراهيم أبو عميرة بعدما اســــتقبل عرضية من أحد العبي الفريق من 
الجهة اليمنى ووضعها برأسه في المرمى في الدقيقة (10)، وبعدها 
حاول العطاء من التعديل ولكن لم يفلح في العودة وتعديل الكفة، 

لينتهي الشوط األول بتقدم القادسية.
بداية ضعيفة في الشوط الثاني على األداء والمستوى من الفريقين، 

وبعدهــــا ارتفعت وتيرة المباراة من قبل العطاء وحاول من أجل التعديل ونجح 
عن طريق الالعب محمد الصليبي الذي راوغ أحد مدافعي القادســــية ويضعها 

من فوق الحارس ليعلن عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة(71).

 ولم تتغير األفضلية وواصل العطاء ســــيطرته على المباراة بشكل كبير، ولكن 
تمكن القادسية من خطف هدف عكسي غير مجريات اللقاء عبر الالعب مهدي 
أبو عرمانه الذي اســــتقبل كرة من خارج منطقة الجزاء ليسددها بقوة ويخطف 

هدف التقدم لينتهي اللقاء بفوز القادسية بهدفين لهدف.

وشــــهد اللقاء طرد العب القادسية محمد حسنين بالبطاقة الحمراء في 
الدقيقة(86).

وفي المباراة الثانية، فرض التعادل الســــلبي نفســــه على موقعة نماء 
والمغازي، في المباراة التي أقيمت على ملعب بيت حانون شمال القطاع.
وبهــــذا التعادل رفع نماء رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشــــر 

وقبل األخير، بينما المغازي رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع. 
األفضلية بدأت واضحة منذ بدايــــة اللقاء من قبل نماء من أجل التقدم 
مبكــــًرا ولكن لم يتمكن من ذلك، وســــط اهــــدار العديد من الفرص عبر 
العبي الفريق دون التعامل معها بالشــــكل المطلوب، وسط صمود من 
قبل المغازي الــــذي حاول من أكثر من هجمه لقنص هدف التقدم ولم 

ينجح في ذلك، لينتهي الشوط بأفضلية لنماء وتعادل سلبي.
 الشــــوط الثاني تغيرت المجريات وأصبح المغــــازي الطرف األخطر في 
اللقاء بشــــكل كبير مع اهدار العديد من الفرص التي لم يتعامل معها 
العبــــوه بنجاح، وبعدها باتت األفضلية لنماء وشــــن هجماته على مرمى 
المغــــازي من اجل هــــدف التقدم ولكن واصل اهــــدار الفرص، ولم يفلح 
محمود فحجان من تســــجيل الهدف األول لنماء بعدما انفرد بالحارس محمد 
نوفــــل ليتصدى لكرته بنجــــاح ليرفض دخول األهداف فــــي مرماه، لتنتهي 

المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

القادسية يخطف العطاء بفوز ثمين ونماء والمغازي يفترقان بنقطة 

القاهرة/ االستقالل:
نجح فريق المصري البور ســـعيدي في الفوز على 
نظيـــره كوت دور بطل سيشـــل بأربعـــة أهداف 
دون رد خـــالل المبـــاراة التـــي جمعتهما ببطولة 

الكونفدرالية.
وحل فريق المصري ضيًفا على كوت دور في ذهاب 
دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية 
وفاز الفريق البورسعيدي برباعية سجلهم أحمد 
ياســـر في الدقيقة الســـابعة ومحمود وادي في 
الدقيقـــة 14 من عمر الشـــوط األول، وعزز أوموتو 
وأحمد جمعة تقدم الفريق البورسعيدي بتسجيل 

الهدفين الثالث والرابع قبل نهاية المباراة.
ومن المقرر أن يلتقي المصري مع بطل سيشـــل 
في مباراة العودة المقرر لها في الثالث من نوفمبر 
المقبل علـــى ملعب الجيش باســـتاد برج العرب 

في االسكندرية. وفي نفس البطولة، حقق فريق 
ا ثميًنا علـــى مضيفه يانج أفريكانز 

ً
بيراميدز فوز

التنزاني بنتيجة (2-1) في ذهاب دور الـ32 الثاني 
بالنسخة الـ17 لبطولة الكونفدرالية اإلفريقية.

افتتح البوريكنـــي إريك تراوري التســـجيل في 
الدقيقة الـ41 لبيراميدز، وفي الدقيقة الـ63، عزز 
بيراميدز تقدمه بتســـجيل الهـــدف الثاني عن 

طريق عبدالله السعيد.
وتمكن فريق يانـــج أفريكانز من تقليص الفارق 
في الدقيقة الـ90 من عمر اللقاء، وأشـــهر الحكم 
البطاقـــة الحمـــراء لبابي تشيشـــينو العب يانج 

أفريكانز.
ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع بطل تنزانيا في 
مباراة العودة المقرر لها يـــوم األحد المقبل على 

ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

المصري وبيراميدز يحققان الفوز في 

مدريد/ االستقالل:الكونفدرالية في بداية مشوارهما
تغلب غرناطة على ضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف 
فـــي المباراة التي جمعتهما األحد في إطار األســـبوع 

العاشر من دوري الدرجة األولى اإلسباني "الليجا".
وعلى ملعب "نويفو لـــوس كارمينيس"، أحرز الجناح 
األيسر ألفارو فاديلو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 

.61
وكان هذا الفوز هو الســـادس لغرناطة هذا الموسم 

بعد التعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما.
وبهذه النتيجة، رفع غرناطة رصيده من النقاط إلى 20 
في الصـــدارة، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 9 نقاط 

في المركز 18.
يذكر أنه كان من المقرر أن تقام مباراة الكالسيكو بين 
برشلونة وريال مدريد الســـبت في "كامب نو"، إال أنه 
تقرر تأجيل اللقاء إلى 18 ديسمبر/ كانون أول المقبل، 

بسبب االحتجاجات التي تشهدها مدينة برشلونة.
واســـتغل غرناطـــة هـــذا التأجيل ليتصـــدر جدول 
المســـابقة بشـــكل مؤقت وبفارق نقطة عن الفريق 

الكتالوني ونقطتين عن الميرنجي.

غرناطة يهزم بيتيس ويتصدر الليجا مؤقتا
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رام الله/ االستقالل: 
صادق النائب العام المستشــــار أكــــرم الخطيب 
أمــــس األحد علــــى قــــرار االتهــــام وأمــــر بإحالة 
المتهميــــن بجريمة قتل المغدورة إســــراء غريب 
إلى محكمة بداية بيت لحم للمباشرة في إجراءات 

محاكمة المتهمين وفق األصول والقانون.
وتضمن قرار االتهام المصادق عليه توجيه تهمة 
الضــــرب المفضي للمــــوت باالشــــتراك المعاقب 
عليها للمتهمين الثالثــــة وهم (م.ص) و (ب.غ) و 
(أ.غ)، وتهمــــة الدجل والشــــعوذة المعاقب عليها 

للمتهم األول فقط.

وقد جاء قرار االتهام مستندًا للبيَنات التي أفضت 
إليها تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها نيابة 
بيت لحم صاحبة االختصاص ونيابة حماية األسرة 
مــــن العنف ونيابة مكافحــــة الجرائم االلكترونية 
وبالتعــــاون مــــع جهــــاز الشــــرطة الفلســــطينية 
ممثلة بفرعــــي المباحث العامة، ووحــــدة الجرائم 

االلكترونية.
وفــــي ذات الســــياق، أكــــدت النيابــــة العامة إن 
التحقيقــــات ما زالت مســــتمرة بقضية تســــريب 
التقرير الطبي الشــــرعي الخاص بالمغدورة إسراء 
غريب وســــيتم اإلعالن عن نتائــــج التحقيق فور 

االنتهاء منها.
وأثارت قضية "إســــراء غريب" الرأي العام العربي 
والفلســــطيني، وســــط اتهامات لعائلتها بقتلها 

على خلفية ما ُيسمى بـ "جرائم الشرف".
وأعلن رئيس الوزراء محمد إشتية، الشهر الماضي، 
أن الجهــــات المختصة ألقت القبض على عدد من 

المشتبه به في قضية إسراء غريب.
بدورهــــا، زعمت العائلة، إن إســــراء توفيت نتيجة 
 ما جــــرى تداوله على 

َّ
"مــــس جن"، معتبــــرة أن كل

المواقــــع اإلخباريــــة ووســــائل التواصل عــــاٍر عن 
الصحة.

غزة/ االستقالل: 
دعا مركز حماية لحقوق االنســـان في رسالة لألمين العام 
لجامعة الدول العربية بالعمل والمساعدة في التزام الكل 
الفلســـطيني بانتخابات حرة ونزيهة، وشاملة، ومتزامنة 
بيـــن التشـــريعي والرئاســـة والمجلس الوطنـــي، وفقا 

ًللقوانين الفلسطينية والتوافق الوطني.
وقـــال المركـــز إن الرســـالة تضمنـــت عرًضـــا للظـــروف 
االســـتثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة 
االنقســـام السياســـي والمؤسســـاتي داخـــل المجتمع 
الفلســـطيني، وانتهاء والية رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس منذ عام 2009؛ وتفرده بالقرار السياســـي 

الفلسطيني، وتغوله على كل السلطات.

وبين أن االنتخابات هي الخيـــار الوحيد للخروج من مأزق 
االنقسام وإعادة الوحدة لمؤسسات السلطة الفلسطينية، 
كما أعلن الرئيس عباس في خطابه أمام الجمعية العامة 

لألمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
وأوضح المركز في رســـالته أن مـــا أعلن عنه حتى اللحظة 
يشـــير الـــى أن نيـــة الرئيس تتجـــه إلجـــراء انتخابات 
تشـــريعية فقط، دون أن يكون واضحا كيف ستتم وإذا 
ما كانـــت هناك ضمانـــات لتشـــمل كل المحافظات بما 
فيهـــا القدس وقطاع غزة، في وقت تطالب فيه الفصائل 
الفلســـطينية بإجراء انتخابات عامة تشـــمل التشريعية 
والرئاسية والمجلس الوطني وفقًا للقوانين الفلسطينية، 
ووفقًا لما أقر في تفاهمات المصالحة عام 2011 بالقاهرة.

خانيونس/ االستقالل:
قامت بلدية خان يونس جنـــوب محافظات غزة بتنفيذ أعمال صيانة وإصالح لــ 
(280) خـــط مياه ، فيما تمكنت من تمديد حوالي  (1840) مترًا طوليًا لشـــبكات 

مياه جديدة بأقطار مختلفة في عدد من  أحياء وشوارع المدينة.
وأكد رئيس شعبة صيانة شبكات المياه في البلدية، أيمن شهوان، على أهمية 
تلك األعمال التي تنفذ ضمن خطـــة الدائرة والمتابعة الحثيثة من قبل الفريق 

الميداني لشوارع المدينة ومراقبة الخطوط المهترئة وتسريبات المياه فيها.
وأشـــار إلى أنه يتم تســـجيل المالحظات الـــواردة للبلدية من خالل اســـتقبال 
الشـــكاوى والمالحظات عبر تطبيق مدينتي خان يونـــس، والتي تأتي في إطار 
تعزيز الخدمة المائية المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها بالشكل المطلوب.

غزة/ االستقالل:
طالبت "الهيئـــة 302 للدفاع عن حقـــوق الالجئين وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" بالتراجع 
الفوري عن اإلعالن عن "وظيفـــة مدراء المخيمات" لجميع 
مـــدراء المخيمـــات الموجوديـــن علـــى رأس عملهم منذ 
ســـنوات. وقالـــت الهيئة في بيان لها، إن القرار يشـــمل 
مدراء 58 مخيًما في مناطق عمليات "األونروا" الخمســـة، 
مطالبـــة الوكالـــة بالتراجع فورًا عـــن القرار، لمـــا فيه من 

تهديد باألمان الوظيفي لمدراء المخيمات.
وأضافـــت "وفقًا لقـــرار األونروا" فإن المطلـــوب من مدير 
المخيـــم الذي هو على رأس عمله من ســـنوات أن يخضع 
المتحـــان جديد يثبـــت جدارته بإدارة المخيم والســـبب 

يتعلـــق كما تشـــير مصادر فـــي "األونروا" نّيـــة الوكالة 
تصعيد الموظف مدير مخيم من درجة 10 إلى درجة 15.
وأوضحت أن اإلجـــراء يتطلب حســـب القانون أن يخضع 
المديـــر إلى امتحانـــات خاصة وفي حال لـــم يوّفق فإنه 
يحتفظ بالدرجة 10 وتقوم "األونروا" بإيجاد وظيفة بديلة 

له، خاصة أن التقدم للوظيفة داخلي في "األونروا".
ولفتت الهيئة فـــي بيانها إلى أنه ووفقـــًا للقياس فقد 
قامت الوكالة قبل فترة ليســـت ببعيـــدة بتصعيد مدراء 
مـــدارس في الوكالة مـــن درجة 10 وبالتـــدرج إلى درجة 
13 وبعدها إلى 15 دون المـــرور بالخضوع إلى امتحانات 
خاصـــة، متســـائلة: "فلمـــاذا ال ينطبق هذا علـــى مدراء 

المخيمات أيضًا؟"

الهيئة 302 تطالب »أونروا« بالتراجع 
عن عزمها تغيير مدراء المخيمات

غزة/ االستقالل: 
وصل مساء أمس األحد وفد لجنة االنتخابات المركزية الى 

قطاع غزة عبر  حاجز بيت حانون – ايرز شمال القطاع.
وأفاد المكتب اإلعالمـــي للمعابر ان وفد لجنة االنتخابات 
يتكون من ، رئيس اللجنـــة حنا ناصر والمدير التنفيذي 
هشام كحيل ونائب المدير التنفيذي أشرف الشعيبي".

وكان المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية هشام 

كحيـــل قد قال صباح أمس األحد أن اللجنة أعّدت برنامجا 
للقاء وفد االنتخابات المركزية برئاســـة د.حّنا ناصر بقادة 
حركة حماس في قطاع غزة وكافة فصائل العمل الوطني 

ومؤسسات المجتمع المدني اليوم االثنين.
وأوضـــح كحيل في حديـــث إلذاعة "صوت فلســـطين " 
الرسمية ، أن اللجنة بانتظار صدور مرسوم رئاسي بتحديد 
موعد إجراء االنتخابات العامة في غزة بالتزامن مع الضفة 

بمـــا فيها القدس المحتلة، من خالل البدء بالتشـــريعية 
تليها بفارق زمني بسيط الرئاسية.

وجدد المديـــر التنفيـــذي للجنة االنتخابـــات المركزية 
هشـــام كحيل مطالبة اللجنة للمجتمع الدولي بحشد كل 
الجهود لتشـــكيل بعثة رقابة طويلة األمد لمراقبة عملية 
االقتراع من أجل توفير بيئة مناسبة ليتمكن المواطن من 

المشاركة بحرية تامة.

أمـــس األحد، منزال وبركســـا وحظيرة أغنام في 
مخيم العروب شمال الخليل.

وقـــال صاحب المنـــزل المواطن عـــدي جميل 
جوابرة ، إن قوات االحتالل بتعزيزات عسكرية 
داهمت المنطقة، وشرعت بهدم منزله، بجانب 
بركس وحظيرة أغنام تعود ملكيتهما للعائلة، 
عنـــد مدخل مخيـــم العروب المحـــاذي لطريق 
القـــدس الخليل؛ بحجـــة البناء فـــي المناطق 

المسماة "ج".
 سلطات االحتالل هدمت المنزل 

ّ
وأشـــار إلى أن

والمنشأتين، دون سابق إنذار.
وهدمت قـــوات االحتالل مئات المنشـــآت في 
مـــدن الضفة الغربية المحتلـــة والقدس بزعم 

بنائها دون ترخيص.

وفـــي ذات الســـياق، صادرت قـــّوات االحتالل 
األحد سيارتين عقب اقتحام خربة شعب البطم 
الواقعة بمســـافر يّطا جنـــوب الخليل بالّضفة 

الغربية المحتلة.
 قّوات االحتالل 

ّ
وأفاد الّناشـــط راتب الجبور بأن

صـــادرت ســـيارتين للمواطنين فـــي الخربة، 
الواقعة بين مستوطنتي "آفي جال" و"متسبي 

يائير".
وتعود ملكية المركبتين إلى المواطنين ربحي 
محمد عبد الفتاح النجار وخلف عبد الّنجار، وتم 
إنزال المواطنيـــن منهما وأغراضهما، ونقلهما 

إلى جهة مجهولة.
كمـــا أخطرت ســـلطات االحتالل االســـرائيلي، 
مســـاء أمس األحد، بإخالء خمس غرف سكنية 

تمهيـــدًا لهدمها شـــرق يطا جنـــوب الخليل 
بالضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة 
الجدار واالســـتيطان في الجنوب راتب الجبور، 
إن قوات االحتالل االسرائيلي، داهمت منطقة 
مغاير العبيد شـــرق يطا، وطالبت بإخالء غرف 

سكنية تمهيدًا لهدمها.
وبين الجبور أن الغرف تعود للمواطن شـــحادة 
ســـالمة شـــحادة، وأبنائه الثالثة وعائالتهم، 

ووالدتهم.
ووفق الجبـــور فإن الغرف تســـتعمل لغايات 
الســـكن، وطالبت قـــوات االحتـــالل بإخالئها 
تمهيدا لهدمهـــا دون تســـليمهم أية أوامر 

مكتوبة تقضي باإلخالء.

خان يونس: صيانة 280 خط مياه 
وتمديد 1840 مترًا شبكات جديدة

»حماية« يدعو جامعة الدول العربية
 لـ »التدخل« لصالح انتخابات فلسطينية نزيهة

النائب العام يأمر بإحالة قتلة إسراء غريب للمحكمة

سلفيت/ االستقالل: 
منعت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس األحد، عشـــرات المزارعين من الدخول 
إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، شمال شرق مدينة سلفيت.
وذكر مدير مكتب الزراعة في سلفيت إبراهيم الحمد، أن قوات االحتالل رفضت 
فتـــح البوابة المقامة علـــى مقطع الجدار، رغم حصـــول المزارعين على تصاريح 
للدخول إلى أراضيهم المعزولة بمحاذاة مستوطنة "أرئيل". وأضاف أن االحتالل 
منع أيضًا مزارعي قرية مســـحة غرب ســـلفيت، من الدخول إلى أراضيهم خلف 
الجدار، بدعوى عدم وجود تصاريح، رغم أنهم يدخلون تلك المنطقة دون تصريح.

االحتالل يمنع المزارعين من 
الوصول ألراضيهم قرب سلفيت  

غزة / االستقالل:
اســـتهدفت الزوارق الحربية اإلسرائيلية، يوم 
أمـــس، بنيران أســـلحتها الرشاشـــة الثقيلة 

الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة.
وأفادت مصـــادر محلية، أن الـــزوارق الحربية 

اســـتهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل 
الواحـــة والســـودانية شـــمال غـــرب القطاع، 
والحقت مراكب الصيادين في حدود 3 أميال 

بحرية.
وعلـــى الحدود البرية الشـــرقية لقطـــاع غزة، 

أطلقت قوات االحتالل النار تجاه أراضي ومنازل 
المزارعين ورعاة األغنام قبالة مناطق شرق كل 
من شمال خانيونس ودير البلح جنوب ووسط 
القطـــاع، إلـــى جانب مناطق من حدود شـــرق 

مدينة غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن مساء أمس األحد عن العثور على طائرة استطالع استخباراتية إسرائيلية فقدت 

قبل نحو 3 أشهر في جنوب الكيان اإلسرائيلي.
وأوضح موقع     i24اإلسرائيلي الذي أورد النبأ مساء امس أن مجموعة من اإلسرائيليين 
عثروا على الطائرة من طراز »راكب الســـماء« في إحدى المســـتوطنات بمنطقة النقب 
الشمالي. ولفت إلى أن هذه الطائرة يتم تشغيلها من قبل سالح المدفعية ويستخدم 
لجمع معلومات استخباراتية تقنية. كما تستخدم هذه الطائرة من قبل قادة الوحدات 
فـــي الجيش حيث يمكنها الطيـــران حتى ارتفاع 10 كلم، وتغطيـــة منطقة 15 كلم، 

والمكوث في الجو لمدة ساعتين ونصف.
وقال المتحدث باســـم الجيش اإلسرائيلي في تعقيبه: »في يوم الخميس األخير عثر 
على طائرة بدون طيار من طراز (راكب الســـماء) في مناطق إســـرائيلية بعد خلل تقني 
خالل نشـــاط عادي، بعد توجه مواطنين إلى الشـــرطة التي اتصلـــت بدورها مع وحدة 
تفكيك المعدات المشـــبوهة«. ولم يشـــر الموقع إلى أسباب تأخر العثور الطائرة على 

الرغم من وجود أجهزة تتبع عليها لتحديد أماكن سقوطها.

وفد لجنة االنتخابات يصل قطاع غزة 

الزوارق »اإلسرائيلية« تستهدف الصيادين والمزارعين ورعاة األغنام

العثور على طائرة استطالع 
إسرائيلية بعد 3 أشهر من فقدانها

م�ستوطنون يقتحمون ..
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 االستقالل/ وكاالت:
أصيبت أرملة بمرض سرطان العضالت بسبب مالبس زوجها التي كانت مغطاة 

(
ُّ

ْخِري بغبار »األسبستوس« ( او كما يعرف عند الكثيرين بالَحِريُر الصَّ
ووفقـــا لصحيفـــة »ميـــرور«، كان الـــزوج مافيـــس تورتون يعمـــل في مصنع 

لألسبستوس كعامل لحام.
وكانت الزوجة تقوم بنفض مالبس زوجها المليئة بأتربة األسبستوس بانتظام 

بعدما يعود إلى المنزل.
وعقب عقـــود ظهرت أعـــراض المرض على الســـيدة وأصيبت بـــورم الظهارة 

المتوسطة، وهو سرطان مرتبط بالتعرض لالسبستوس لفترة كبيرة من الزمن.
وقالت الســـيدة وتدعـــى مافيس:« طوال كل هذا الوقـــت أتذكر أن زوجي  كان 
يرتدي دائما قميص عمل وبنطلون جينز، وبعد عودته إلى المنزل كان يضعهم 
في ســـلة الغســـيل، وقبل أن أقوم بغســـلهم، كنت أنفضهـــم أوالاً من أتربة 

األسبستوس المعلقة بهم لتسهيل عملية الغسل«.
وأضافت »لم أتخيل أبدًا أن تلك األتربة ســـوف تعيش بداخلي لســـنوات حتى 

تكون مرض السرطان«.
وأتمت »لقــــد كانت صدمة كبيرة. في البداية لم أســــتطع التفكير في 
كيفية تعرضي لالسبســــتوس حتى تذكرت مالبــــس زوجي وما كنت 
أفعله بها«. ويرى األطباء أن تعرض مافيس للسرطان، قد يكون مرتبطًا بغسيل 

مالبس زوجها الراحل.

أصيبت بالسرطان 
بسبب منبس زوجها

هانوي/ االستقالل:
يقدم مطعــــم »نغوين فــــان دوك« الفيتنامي لزبائنه 
أفاعي الكوبرا ضمن قائمة طعامه التي تحتوي أصنافا 

أخرى من الزواحف.
وقال مديــــر المطعم، نجويين هونغ لونغ، لـ«ســــي إن 
إن« إن ســــكان القرية يلتقطون األفاعي ويربونها منذ 
200 عــــام، كما أشــــار لونغ إلى أن ســــكان القرية كانوا 

يستخدمون دماء األفاعي لمعالجة آالم الرأس.
ولــــم يحدد مدير المطعم الكثير مــــن التفاصيل حول 
العينات والكميات التي يستخدمونها في الطهي، إال 
أنه لفت إلى أن األشــــخاص الذيــــن يأتون لتناول هذه 

األطباق في مطعمه ال يأتون للحصول على العالجات بل 
للشعور بعنصر المغامرة والبوح بتفاصيل هذه التجربة 

ألصدقائهم ومعارفهم.
يشــــار إلى أن األفاعي والثعابيــــن، تعد ضمن الوجبات 
االعتياديــــة التي يتناولها أهــــل القرية ولكنها غريبة 
وغير اعتيادية للغرباء واألجانب، مما يدفع أقوياء القلب 

منهم فقط إلى خوض المغامرة الجديدة.
وتوظف أطباق مطعم فان دوك المذاق الفيتنامي في 
وصفاتها، فإذا قرر أحد الزوار تناول طبق األفاعي للمرة 
األولى فقد يتنــــاول طبقًا يتكون مــــن بعض الريحان 
وصلصة الســــمك والثــــوم، ولكن إن قــــرر تناول قلب 

األفعى، فعليه أن يكون جريئًا بما يكفي لتحمل المذاق 
الغريب.

ويســــتطيع الزوار فــــي المطعم، اختيــــار األفعى التي 
يريدون تناولها، كما أن بإمكانهم مراقبة أســــلوب ذبح 
الحيــــة وطريقة إعدادها، قبــــل أن يأخذها الطاهي إلى 
المطبخ ويبدأ بعملية إعداد الطبق. وبإمكان طبق كوبرا 
أن يطعم 6 إلى 8 أشخاص، ويصل سعر الطبق إلى 60 
دوالرا. أما من ناحية مخاطر التسمم، فقال مدير المطعم 
إن أحد األطباق التي تقدم، قد تكون سامة، ولكنه يخبر 
الضيوف بهــــذه المعلومة منذ البداية، ولم يصدف أن 

عانى أي شخص من حساسية بسبب الطبق.

مطعم يقدم وجبات من أفاعي الكوبرا

بكين/ االستقالل:
ا الستخدام الهاتف الذكي لفترات طويلة في ظالم الليل؛ حيث فقد  ا باهظاً دفع رجل ثمناً

ا بإحدى عينيه بعد تعرضه إلى جلطة داخلها. القدرة علىاإلبصار تماماً
وقالت صحيفة »ساوث تشاينا مورنينغ بوســـت« الصينية، إن الرجل الذي يدعى وانغ، 
فقد بصره أثناء ممارسة لعبة على هاتفه الذكي، في مكان مظلم. وذكر األطباء في مدينة 
شيان بمقاطعة شنشي في الصين، أن الرجل أصيب بانسداد الشريان المركزي لشبكية 

العين، بسبب تعرضه لجلطة.
ويقول األطباء: إن هذه الحالة تعرف أيضا باســـم »ســـكتة العين«، التي تحدث بسبب 
انسداد أو ضيق الشرايين، التي تنقل األكسجين إلى الشبكية، مشيرين إلى أنها تؤثر 
على نسبة بسيطة من مستخدمي الهواتف في الظالم. وقال وانغ: كنت أستخدم عيني 
اليمنـــى للنظر في هاتفي، كنت أرى بعض الكلمـــات لكن ليس كلها، واعترف أنه كان 

يلعب عادة على هاتفه في الظالم بوقت متأخر من الليل، ولفترات طويلة.

باريس/ االستقالل:
في حادثة غريبة، اضطرت طائرة تابعة لشـــركة الخطوط الجوية الفرنسية الى 

تغيير مسارها والهبوط في إيرلندا.
وذكـــرت التقارير أن الطائـــرة كانت متجهة من باريس إلى شـــيكاغو يوم 20 
تشـــرين األول، إال أنها غّيرت مسارها بعد العثور على هاتف خلوي على متنها 

ال يعود الى مسافر.
ولفتت المعلومات الى أن الطائرة هبطت في مطار شـــانون في إيرلندا، 
حيث تم تسليم الهاتف إلى السلطات، بعدها استكملت رحلتها الى 

شيكاغو.

هاتف يجبر طائرة 
على تغيير مسارها!

هلسنكي/ االستقالل:
اختارت بلدية ليسيجارفي الفنلندية التحفيز المادي من 
أجل التصدي لظاهرة تراجع معدالت المواليد واالنكماش 
السكاني فيها، حيث قررت منح مبلغ 10 آالف يوريو لكل 

مولود جديد.
وأطلقت البلدية على خطة الحوافز التي أقرتها عام 2013 
"منحة المولود"، والتي تمنح بموجبها لكل ساكن 10 آالف 
يورو عن كل مولود جديد، على أن ُيقســـط المبلغ على 10 

سنوات.
وأوضحت هيئة اإلذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الخطة 
آتت ثمارهـــا، فمنذ إقرار البرنامج ُســـجل نحو 60 مولودا 
في البلدية، في حين أنه في السنوات السبع السابقة لم 
يســـجل فيها ســـوى 38 مولودا. وهذا العدد يعد إضافة 
كبيرة لسكان البلدة الذين يقل عددهم عن 800 شخص.

وذكرت أن أحد المواطنين بتلك البلدة ويدعى جوكا بيكا 
تويكا، الخمسيني وزوجته جانيكا التي تبلغ من العمر 48 
عاما تلقيا "منحة المولود" في نفس العام الذي اســـتقبال 
فيه طفلتهما الثانية التي أصبحت تكّنى "بفتاة العشرة 

آالف يورو". 
ونقلـــت عن تويكا قولـــه: "إنهما كانـــا يخططان بالفعل 
إلنجـــاب الطفل الثانـــي، ولم يؤثر الحافز علـــى قرارهما، 
لكنـــه يعتقد أن هذا الحافز يكشـــف عـــن مدى اهتمام 

المسؤولين بالبلدية بتقديم يد العون لألسر.
وأفاد بأن أسرته تلقت إلى اآلن 6000 يورو، وأنه ادخر الجزء 
األكبر منها وينوي اســـتخدامها لمصلحة األسرة، مشيرا 
إلى أن "الحافز المالي شجع بعض السكان على اتخاذ قرار 
اإلنجاب، واألهم من ذلـــك أنه أغرى بعض العائالت على 

البقاء في البلدة بدال من مغادرتها".

وأشارت "بي بي سي" إلى أن بلديات فنلندية عديدة أخرى 
تقدم منحة المولود التي تتراوح بين 200 يورو و10000 

يورو.
وتطبـــق فنلندا برامج عديدة لدعم األســـر، منها صندوق 
الطفـــل، الذي تقدمه لألبوين قبل موعد الوالدة ويتضمن 
جميع مســـتلزمات الطفل وألعابـــه، باإلضافة إلى إعانات 
مالية تقارب الـ100 يورو للطفل شـــهريا، وإجازات أمومة 
وأبوة تصل إلى تســـعة أشـــهر مع دفع 70 في المئة من 

الراتب المستحق.
لكن رغم هذه الحوافـــز، انخفضت معدالت الخصوبة في 
فنلندا، كشأن الكثير من الدول األوروبية انخفاضا ملحوظا 
خالل العقد الماضي، ووصلت في عام 2018 إلى 1.4 طفل 
لكل امرأة، أي أقل من مســـتوى اإلحالل المطلوب لتجنب 

انخفاض عدد سكانها، الذي يبلغ 2.1 طفل لكل امرأة.

رجل يفقد بصره بسبب بلدة تدفع 10 آالف يورو مقابل كل مولود
استعمال الهاتف في الظنم

دبي/ االستقالل:
تســـببت صورة سيلفي في مقتل فتاة آســـيوية، 16 عاما، حيث 
ســـقطت من الطابق الـ 17 بأحـــد األبراج في دبـــي، بعدما انزلق 
المقعد، الـــذي كانت تقف عليه لتلقي هاتفها داخل الشـــرفة 
وتســـقط أرضا. ذكرت ذلك صحيفة »اإلمـــارات اليوم«، وقالت إن 
الفتاة ســـقطت من أحد األبراج في شارع الشيخ زايد أثناء محاولة 
التقاط »سيلفي« وهي جالسة على حافة شرفة الشقة، التي كانت 

تقطنها مع عائلتها.
وقالت شرطة دبي، إن الفتاة كانت تحاول التقاط »سيلفي«، وهي 

تقف فوق كرســـي على حافة الحاجز الموجود في شرفة الشقة، 
مشيرة إلى أنها فقدت توازنها بصورة أدت إلى سقوطها بطريقة 

مفاجأة على حد وصف شقيقتها، التي شاهدت الحادث.
وتقول شـــقيقة الفتاة، أن أختها انزلقت من فوق الكرسي الذي 
كانت تقف فوقه، بينما سقط الهاتف في الشرفة، بشكل مثير 

للغاية في نفس اللحظة.
ودعـــا مديـــر إدارة اإلعالم األمني بشـــرطة دبـــي العقيد فيصل 
القاســـم، إلى ضرورة توخي الحيطـــة والحذر من تلك التصرفات، 

التي يمكن أن تودي بحياة من يقدمون على فعلها.

لندن/ االستقالل:
 قالت ســـيدة بريطانية إن ابنها يعيش بعقل طفل رضيع على 

الرغم من بلوغه سن السادسة بسبب مرض تنكسي نادر.
ويعاني ريكي ميتشيل من مرض أدى إلى إصابته بخرف الطفولة، 
ولم تعد والدته ريس ميتشيل متأكدة إذا كان قادرًا على تذكرها، 

على الرغم من أنه ال يزال يناديها بـ »ماما«.
وذكرت ريس أن طفلها كان صبيًا عاديًا ومحبًا للمرح قبل أن يصاب 
بمـــرض باتن، واعتاد على االســـتمتاع بالنزهات في الهواء الطلق 
واللعب بالســـيارات، لكن في غضون عام، فقد قدرته على الحركة، 

وتمت تغذيتـــه عبر األنابيب، وتســـبب المرض أيضـــًا بإصابته 
بالخـــرف المبكـــر. وخضع الطفـــل للعديد من فحوصـــات الدماغ 
واختبارات الدم والتصوير بالرنين المغناطيســـي، وأظهرت وجود 
مشـــاكل في خاليا دماغه والمنطقة الخلفية من الدماغ. وفي عام 
2018، أظهر أحد االختبارات إصابته بمرض باتن المدمر، وازدادت 

حالته سوءًا هذا العام، ولم يعد يتذكر شيئًا من حياته السابقة.
ويمكن أن يتطور هذا المرض في غضون أســـابيع أو أشهر أو سنوات، 
وال تعرف والدته كم من الوقت تبقى لديه، لذلك تحرص على أن توفر 

له حياة سعيدة في آخر أيامه، بحسب صحيفة »ميرور« البريطانية.

سقطت من الطابق الـ17 بسبب سيلفي طفل يصاب بالخرف بعمر 6 سنوات
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