
رام الله/ االستقالل:
يواصل أربعة أس���رى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي، بينهم األس���يرة هبة اللبدي وذلك رفضًا العتقالهم اإلداري. 

وأشارت هيئة شؤون األسرى والمحررين في بيان صحفي يوم 
أمس، إلى أن األس���رى المضربين، هم: األسير إسماعيل علي 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل���ن المفت���ي الع���ام للق���دس والديار 
الفلسطينية، رئيس مجلس اإلفتاء األعلى 
الش���يخ محمد حسين أن اليوم الثالثاء 29 
تش���رين األول 2019، هو األول من ش���هر 
ربي���ع األول لع���ام 1441ه����، وعلي���ه فإن 
الذك���رى العطرة للمولد النبوي الش���ريف 
تك���ون يوم الس���بت 12 ربي���ع األول لعام 

المواف���ق 2019/11/9م. وتمنى  1441ه�، 
حس���ين أن تح���ل ه���ذه المناس���بة على 
األمتين اإلسالمية والعربية بالخير واليمن 
والبركات. ودعا المواطنين إلعمار المسجد 
األقصى المبارك بالصالة وشد الرحال إليه، 
خاصة في ظل التهديدات التي تمارسها 
س���لطات االحت���الل وغ���الة المتطرفي���ن 

والمستوطنين ضده.

المفتي: اليوم غّرة ربيع األول

القدس المحتلة/ االستقالل:
صّع���د المس���توطنون المتطرف���ون أم���س م���ن 
اقتحاماته���م للمس���جد األقصى المب���ارك، وبلدة 
كفل حارس ش���مالي مدينة س���لفيت،  إلى جانب 

وممتلكاته���م  المواطني���ن  بح���ق  اعتداءاته���م 
بمناط���ق متفرق���ة من الضف���ة المحتل���ة. اقتحم 
عش���رات المس���توطنين المتطرفين ي���وم أمس، 
باحات المس���جد األقصى المبارك من باب المغاربة 

بحراس���ة مش���ددة من ش���رطة االحتالل الخاصة. 
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 

بأن 62 مس���توطنًا اقتحموا المسجد 
األقص���ى خ���الل الفت���رة الصباحية، 

»بت�سيلم«: نيابة االحتالل 
تغلق 3 ملفات حتقيق 
با�ست�سهاد فل�سطينّيني

رام الله / االستقالل:
يواصل األس���رى المحررون المقطوعة رواتبهم االعتصام وسط 
مدين���ة رام الله بالضف���ة الغربية المحتلة لليوم العاش���ر على 

المحررون المقطوعة رواتبهم 
يواصلون اعتصامهم وسط رام الله

4 أسرى يواصلون إضرابهم 
واالحتالل يجدد »اإلداري« ألحدهم

هنية: جاهزون لالنتخابات وسنحترم نتائجها
ناصر: سائرون باالتجاه الصحيح وهناك اتفاق بشأن عدد من البنود

االستقالل/ وكاالت:
أكد نيكوالي مالدينوف منس���ق األمم المتحدة الخاص لعملية 
"السالم" في الشرق األوسط، أن الوضع في قطاع غزة ال يزال سيئا.

مالدينوف: الوضع اإلنساني 
في غزة ال يزال سيئًا

االحتالل يواصل احتجاز جثامين 15 شهيدًا من غزة

غزة/ االستقالل:
قال رئيس لجنة االنتخابات ناصر حنا، مساء أمس، 
إن وفد اللجنة سيعود الثالثاء إلى رام الله وسيلتقي 

بالرئيس محمود عباس لوضعه في صورة المباحثات 
التي ج���رت. ولفت إل���ى أنه تم االتف���اق مع هنية 
والفصائل على عدد من البنود المتعلقة باالنتخابات 

والموقف الوطني منها. معرًبا عن أمله في أن تعود 
الُلحم���ة الوطنية ويتكات���ف الجميع 
من أج���ل إنجاح هذه المهم���ة. وقال 

غزة / االستقالل:
قال مركز الميزان لحقوق اإلنسان إن سلطات االحتالل 
اإلس���رائيلي تواصل احتج���از جثامين 15 ش���هيًدا 

فلس���طينًيا من غزة، بينهم طفالن منذ نهاية مارس 
2018. واس���تنكر المركز ومنظمة أطباء 
لحق���وق االنس���ان ومؤسس���ة هموكيد 

محلالن لـ »االستقالل«: االنتخابات 
ًا مسبقًا.. وهناك  تتطلب حواًرا وطنّيً

أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابات
غزة/ قاسم األغا: 

ان بالشأن الفلسطيني على إيجابية الموقف  اتفق محلالن سياس���يان مختصَّ
المعل���ن م���ن حركة »حم���اس«، وإب���داء اس���تعدادها لخوض 
االنتخاب���ات والعمل على إنجاحها، مؤكدْين أن نجاح أّية عملية 

المستوطنون يصعدون من اقتحاماتهم واعتداءاتهم.. واالحتالل 
يصيب ويعتقل شابًا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس 

القاهرة/ االستقالل:
 (93) دع���ا مؤتمر ضباط اتصال المكاتب اإلقليمية لمقاطعة »إس���رائيل« ف���ي دورته ال�
المنعق���د بالجامعة العربية ف���ي العاصمة المصرية القاهرة، إلى »اس���تمرار المقاطعة 

مؤتمر بالقاهرة يدعو لنشر »القائمة 
السوداء« لشركات داعمة للمستوطنات

المالكي يكشف خطوات السلطة في 
حال أوقفت »إسرائيل« االستيراد

بدران: اأزمة املعتقلني 
يف ال�سعودية م�ستمرة 

وهو اأمر غري مقبول

»مهجة القد�س« 
ت�ستنكــر 

اإغالق »في�س 
بوك« ل�سفحتها

غزة/ االستقالل:
مهجة  مؤسس���ة  اس���تنكرت 
واألس���رى  للش���هداء  القدس 
والجرحى االثني���ن، قيام إدارة 

التواص���ل  موق���ع 
»فيس  05االجتماعي 

) APA images (      ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي �أعقب لقاء �لف�شائل مع وفد جلنة �النتخابات بغزة �أم�س�
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غزة/ االستقالل:
قـــال رئيس لجنـــة االنتخابات ناصر 
حنـــا، مســـاء أمـــس، إن وفـــد اللجنة 
سيعود الثالثاء إلى رام الله وسيلتقي 
بالرئيس محمـــود عباس لوضعه في 

صورة المباحثات التي جرت.
ولفـــت إلى أنه تم االتفـــاق مع هنية 
والفصائـــل علـــى عـــدد مـــن البنود 
المتعلقـــة باالنتخابـــات والموقـــف 
الوطني منها. معرًبـــا عن أمله في أن 
تعـــود الُلحمـــة الوطنيـــة ويتكاتف 

الجميع من أجل إنجاح هذه المهمة.
وقال »نحن بعد هذا اللقاء ســـائرون 
في االتجاه الصحيح نحـــو انتخابات 
رئاسية وتشـــريعية وفي المستقبل 
مجلـــس وطنـــي، ونحـــن قريبون من 

االنتخابات«.
جـــاء ذلك في أعقـــاب اجتماع مطول 
ُعقـــد بيـــن الفصائل الفلســـطينية 
بغياب حركة فتح، ولجنة االنتخابات 
المركزية فـــي مكتب حركة »حماس« 

بغزة.
من جهتـــه، أكـــد رئيـــس المكتب 
السياسي لحركة »حماس« إسماعيل 
هنيـــة، أن حركتـــه جاهـــزة لخوض 
االنتخابـــات واالحتـــكام لصناديـــق 

االقتراع وإرادة الشعب الفلسطيني.
وقال هنية إن اللقاء يكتسب أهمية 
خاصة من حيـــث التوقيت والنتائج، 
الفصائل أكدت جهوزيتها  أن  مبيًنا 
لصناديق  لالحتكام  واســـتعداداها 

االقتراع.
وأضـــاف »ليـــس لدينـــا أي قلق من 
الدخول بأي عملية انتخابية شاملة«. 
مشـــدًدا علـــى تمســـك »حمـــاس« 
والفصائل بأن تكون انتخابات شاملة 

تتضمـــن الرئاســـية والتشـــريعية 
والمجلس الوطني، وتضمن استعادة 
الوحـــدة وتحقيق المصالحة وترتيب 

البيت الفلسطيني.
وتابـــع »جاهزون ومســـتعدون لدفع 
االســـتحقاق والمرونـــة الكاملـــة في 

سبيل تحقيق استعادة الوحدة«.
ووجه رســـالة للشـــعب الفلسطيني 
طمأن من خاللها بأن الموقف الوطني 
الفلسطيني الذي عبرت عنه قيادات 

الفصائل هو موقف إيجابي ومسؤول 
مســـتحضر لما يجـــب أن تكون عليه 

هذه االنتخابات.
وأشـــار إلـــى أن النقاش الـــذي جرى 
كان بتفاصيل وشـــفافية عالية، وعن 

ضرورة احترام نتائج االنتخابات.
وقال »حمـــاس جاهزة مـــن اآلن في 
وســـنحترم  لالنتخابـــات  الدخـــول 
نتائجها في حال توفرت شـــروطها 

واحترام نتائجها«.

هنية: جاهزون لالنتخابات وسنحترم نتائجها
ناصر: سائرون باالتجاه الصحيح وهناك اتفاق بشصن عدد من البنود

القدس المحتلة/ االستقالل:
اســـتدعت مخابرات االحتالل اإلســـرائيلي أمس االثنين محافظ القدس عدنان 

غيث للتحقيق معه في مركز »المسكوبية« غربي القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن مخابرات االحتالل استدعت المحافظ غيث عبر اتصال 

هاتفي للتحقيق معه بمركز »المسكوبية«.
وكانت سلطات االحتالل استدعت واعتقلت المحافظ غيث عدة مرات 
سابًقا من منزله بالقدس، وحولته للتحقيق بتهمة »ممارسة السيادة 

في القدس«.

جباليا/ االستقالل:
توّغلت آليات االحتالل اإلســـرائيلي بشكل محدود صباح أمس، شرق بلدة 

جباليا شمالي قطاع غزة.
 عّدة جرافات عســـكرية إســـرائيلية 

ّ
وأفـــادت مصادر محلية، أن

انطلقت من بوابة موقع "أبو صفية" العسكري وتوّغل في أراضي 
المواطنين القريبة من الســـياج األمني وشرعت بأعمال تجريف 

في المنطقة.
وتشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة توغالت محدودة بشكل شبه يومي 
على طول السياج األمني، حيث تعمد قوات االحتالل على تجريف األراضي 

وتخريب محصول المزارعين في تلك المناطق.

االحتالل يستدعي 
محافظ القدس للتحقيق

آليات االحتالل تتوغل 
بشكل »محدود« شرق جباليا

غزة / االستقالل:
قال مركـــز الميـــزان لحقوق اإلنســـان إن 
ســـلطات االحتـــالل اإلســـرائيلي تواصل 
احتجاز جثامين 15 شـــهيًدا فلســـطينًيا 
من غزة، بينهم طفـــالن منذ نهاية مارس 

.2018
واســـتنكر المركز ومنظمـــة أطباء لحقوق 
االنســـان ومؤسســـة هموكيد فـــي بيان 
صحفي يوم أمس، االنتهاكات اإلسرائيلية 
الفلسطينيين  المدنيين  بحق  المتواصلة 

في قطاع غزة، معبرين عن اســـتهجانهم 
الشديد لسياسة احتجاز جثامين الشهداء 

الالإنسانية.
وأكد البيان أن سياســـة احتجاز الجثامين 
تنتهـــك الحقـــوق األساســـّية للمتوّفى 
وعائلته، وتتسبب بمعاناة إضافية لذويه 
في شـــكل من أشـــكال العقاب الجماعي 

الذي يحظره القانون الدولي.
وطالبـــت المؤسســـات المجتمـــع الدولي 
لوقـــف  والفاعـــل  العاجـــل  بالتدخـــل 

االنتهـــاكات اإلســـرائيلية والضغط على 
سلطات االحتالل لإلفراج عن باقي الجثامين 
المحتجزة، وتمكين ذويهم من إلقاء النظرة 
األخيـــرة عليهم ودفنهـــم بطريقة الئقة 
تتناسب ومعتقداتهم الدينية والثقافية.

وكانـــت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي 
ســـّلمت يوم األربعـــاء المنصـــرم جثمان 
الطفل عماد خليل إبراهيم شـــاهين (17 
عامًا)، من ســـكان مخيم البريج وسط قطاع 

غزة، لذويه عبر حاجز بيت حانون.

رام الله/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، أمـــس االثنين، 22 

مواطنًا من الضفة، بينهم ستة فتية من مخيم العروب.
وقال نادي األســـير، في بيان صحفـــي، إن قوات االحتالل 
اعتقلـــت 17 مواطنًا من مخيم العـــروب وبلدة بيت كاحل 
ومدينـــة الخليل، وهـــم: جهاد عماد الطيطـــي (18 عامًا)، 
وماجد تيسير الطيطي (20 عامًا)، وإسالم جمال جوابرة (17 
عامًا)، ورشدي سليم رشدي (16 عامًا)، وعمار محمد جوابرة 
(17 عامًا)، وُأبي محمد جوابرة (14 عامًا)، وعبد الحكيم خالد 
شـــريف (22 عامًا)، وأحمد محمد عدوي (25 عامًا)، ومحمد 
نبيل القيـــق (18 عامًا)، ومحمد وليد حجاجـــرة (15 عامًا)، 

وقصي وائل بدوي (16 عامًا)، ومهند محمد أبو شمعة (39 
عامًا)، ومحمد هارون حاليقة (50 عامًا)، ونائل محمد حاليقة 
(24 عامـــًا)، وجميعهـــم من مخيم العـــروب، كما اعتقلت 
المواطنين محمود رائد عصافـــرة، وبكر أحمد عصافرة من 
بلـــدة بيت كاحـــل، وأمير حجازي أبو عيشـــة (18 عامًا) من 
مدينة الخليل. وأضاف أن قوات االحتالل اعتقلت مواطنين 
من محافظة طولكرم، وهما: حســـني حسن أبو شنب (34 

عامًا)، وقسام رياض بدير (34 عامًا).
كما اعتقلت قـــوات االحتالل المواطنين محمد الحزين من 
مخيـــم قلنديا، وعبـــد المعطي أبو ســـنينة من كفر عقب، 

وإبراهيم كمال هندي (21 عامًا) من قلقيلية.

االستقالل/ وكاالت:
أكد نيكوالي مالدينوف منســـق األمم المتحدة الخاص لعملية "السالم" في الشرق األوسط، أن 

الوضع في قطاع غزة ال يزال سيئا.
وقال مالدينوف إن الوضع اإلنساني في قطاع غزة يبقى سيئا، موضحا أن مقدمي الرعاية الصحية 

يواجهون مصاعب في معالجة مصابي المظاهرات األسبوعية.
جاء ذلك في كلمة له خالل جلســـة لمجلس األمن الدولي أمس االثنين حول الوضع في الشـــرق 
األوســـط. ودعا مالدينوف الفصائل الفلســـطينية إلى التفاعل مع الجهـــود المصرية لتحقيق 

المصالحة الوطنية.

مالدينوف: الوضع اإلنساني 
في غزة ال يزال سيئًا

االحتالل يواصل احتجاز جثامين 15 شهيدًا من غزة

االحتالل يعتقل 22 مواطنًا من 
الضفة بينهم ستة فتية

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال بيني غانتــــس، زعيم حزب أزرق- أبيض المكلف 
بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية، االثنين، إنه ال يوجد 
أي تقدم في المحادثات التي جرت مع حزب الليكود، 

خاصًة اللقاء الذي جمعه مع بنيامين نتنياهو.
وأوضــــح غانتس في تصريح نقلــــه موقع »يديعوت 
أحرونــــوت« أنه لم يتمكن مــــن الوصول لتحقيق أي 

نتيجة، وأنه يأمل في أن ينجح الحًقا بذلك.
وأكد أن حزبه يطمح لتشــــكيل حكومة واسعة يكون 
هدفهــــا التعامل مع الوضع األمنــــي، وليس تقديم 
حصانة ألي شخص، مشيرًا إلى أن الليكود يصر على 

أن يمثــــل كتلة اليمين وأن يكــــون هناك حصانة له 
ولزعيمه.

وفي سياق متصل، أعلن حزب غانتس أن اللقاء الذي 
جمع األخير مع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب »إسرائيل 
بيتنــــا« تم في أجواء إيجابيــــة، واتفقا على االجتماع 

مجددًا.
وأشــــار بيان الحزب إلــــى أن االجتماع ناقش القضايا 
األمنية وميزانية الدولة والسيناريوهات السياسية 
المحتملة. مشيًرا إلى أنهما اتفقا على أن تعقد فرق 
التفاوض من الحزبين اجتماعًا اســــتكماليًا لما جرى 

التوافق عليه.

غانتس: ال تقدم مع نتنياهو
 وأجواء إيجابية مع ليبرمان
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 �أمور غري و��شحة
ل السياســـي طالل  فقـــد رأى الكاتـــب والمحلِّ
عـــوكل، أن إعالن حركة "حمـــاس" جهوزيتها 
إجراء االنتخابات، وتســـهيل إجرائها يعكس 
ـــة عاليـــة، عن اللقاء الـــذي جمع قيادة  إيجابيَّ
الحركـــة والفصائـــل بوفد لجنـــة االنتخابات 
ـــة؛ إالَّ أنـــه وصـــف األمـــور المتعلّقة  المركزيَّ

باالنتخابات بـ"غير الواضحة".
"الجميع  وأضاف عوكل لصحيفة "االستقالل: 
ث عن االنتخابات؛ لكن الســـؤال عن أي  يتحدَّ

انتخابات يجري الحديث؟".
وتابـــع: "الـــكل الوطنـــي أبـــدى موافقة على 
االنتخابات، بيـــد أنه في ذهـــن كل األطراف 
تســـاؤالت هـــل ســـتكون انتخابات شـــاملة 
(رئاســـية وتشـــريعّية) متزامنة، أم انتخابات 

تشريعّية (برلمانية) فقط".
ورأى أن حركـــة "حمـــاس" والفصائل األخرى 
بغـــزة تريد انتخابات شـــاملة ومتزامنة، بينما 
مـــن غير المعروف ماذا يريد رئيس الســـلطة 
اس، هـــل انتخابات  الفلســـطينية محمود عبَّ
ة ثم يتلوها  شاملة بشكل متزامن، أم تشريعيَّ

ة؟. رئاسيَّ
وتابع الكاتب والمحّلل السياســـي أن "اإلجابة 
د موقف األطراف، وكل  عن هذه األســـئلة تحدِّ
المواقف مرهونة بطبيعة المرســـوم الرئاسي 

بشأن أي انتخابات ستجري".

�ختبار حقيقي 
أمـــا الكاتـــب والمحّلـــل السياســـي د. ناجي 
الظاظا، فرأى أن إعالن "حماس" اســـتعدادها 
لالنتخابـــات والعمـــل على إنجاحها، بلســـان 
رئيســـها بالقطاع َيحيى السنوار، يتقاطع مع 
موقف الفصائل الثمانية، في رؤية المصالحة.
وقال الظاظا لصحيفة "االستقالل": "إن موقف 
حماس ليس غريًبـــا، ويؤكد أن الحركة ومعها 
الـــكل الوطنـــي يتوافق بشـــكل واضـــح بأن 
االنتخابات الشـــاملة الرئاســـّية والتشريعية 
والمجلـــس الوطنـــي هي المخرج إلعـــادة بناء 
السياســـي الفلســـطيني، والخروج من حقبة 

االنقسام السوداء".
ولفـــت إلى أن موقـــف "حمـــاس" الُمعلن حول 
االنتخابات يضع الســـلطة وحركـــة "فتح" أمام 

اختبار حقيقي، إذ ال بد أنه من الجلوس للتوافق 
الوطني علـــى كل ما هو متعلـــق باالنتخابات، 

وهذا ما تنادي به الفصائل السياسية كافة.
ة االنتخابّية إلـــى إجراءات  وأضـــاف: "العمليَّ
ة مهّمة، وتوافقات سياســـية وضمانات،  فنيَّ
تضمن النزاهة والشـــفافية، خصوًصا في ظل 
وجود االحتالل بالضفة والقدس المحتلَتْين". 

"حماس" جاهزة لالنتخابات
بـــدوره، قال المتحدث باســـم "حمـــاس" عبد 
اللطيـــف القانوع: "إن حمـــاس جاهزة إلجراء 
فق عليها  انتخابات رئاســـية وتشـــريعية ُمتَّ
بشـــكل متزامـــن، وحريصـــة علـــى إنجازها 

وإنجاحها واإليمان بنتائجها".
د لصحيفة "االســـتقالل" أمس االثنين،  وشدَّ
على أنه لضمـــان نجاح االنتخابـــات يجب أن 
تكون مسبوقة بتوافق وبحث في بعض األمور 
س  التي تدعم إجراءها بالشكل األمثل، وُتؤسِّ

ة. لتحقيق الوحدة والشراكة الوطنيَّ
للشـــراكة  مســـتعدة  حركتـــه  أن  وأضـــاف 
والتحالف مع كل من يتفـــق ويتقاطع معها 
في مقاومـــة االحتالل، والنهوض بالمشـــروع 

الوطني الفلسطيني.
وأشـــار إلـــى أن "إدارة الشـــأن الفلســـطيني 
ومواجهة التحديـــات التي تعصف بالقضية 
الفلســـطينية تتطلـــب صـــوت شـــعبنا في 

ة". االنتخابات واالستعانة به وبكل قواه الَحيَّ
ه إلى أن رؤية الفصائل الثمانية للمصالحة  ونوَّ
ة لترتيـــب البيت  ُتعـــّد نقطة انطـــالق ُمهمَّ
الداخلـــي، ومن بيـــن ذلك االنتخابـــات، وقال: 
"يجـــب أن نبنـــي عليهـــا (الرؤيـــة) وننطلق 
ـــس لتحقيق مشروع الوحدة  منها، فهي ُتؤسِّ

المتكامل".
وبشـــأن "تلكؤ" فتح بالرد على رؤية الفصائل 
في الوقت الذي ســـارعت فيه حركة "حماس" 
ن أن "من  للموافقة غير المشـــروطة عليها، بيَّ
يحرص على مصلحة شعبنا وتحقيق وحدته، 
وإنجـــازات االنتخابـــات عليـــه أن يلتقـــي مع 

المطلب الفصائلي".
وفي وقت الحق، أعلـــن رئيس حركة "حماس" 
فـــي قطاع غزة يحيى الســـنوار عـــن جاهزية 

حركته الدائمة لالنتخابات.
وقـــال الســـنوار ُقبيـــل اجتماعـــه والفصائل 

الفلســـطينية بوفد لجنة االنتخابات المركزية 
القادم من رام الله: "جاهزون دوًما لالنتخابات، 
وســـنجعل منهـــا رافعة لتصويب مســـارات 

استراتيجية في تاريخ شعبنا".
وبالتزامـــن مع قبول "حمـــاس" عقد انتخابات 
عامة متزامنة، دعت الحركة قيادة حركة "فتح" 
إلى إعـــالن موقفها الرســـمي، والموافقة على 
رؤية الفصائـــل الثمانية للمصالحة الداخلّية، 
والتي كانـــت "حماس" قد أعلنـــت موافقتها 

"غير المشروطة" عليها.
وتتكون المبـــادرة من (4) بنـــود، هي "اعتبار 
اتفاقيـــات المصالحة الوطنيـــة الموقعة من 
 (2017/2011/2005) بالقاهـــرة  الفصائـــل 
واللجنة التحضيرية في بيروت 2017، مرجعًا 

الستعادة الوحدة الوطنية".
وكذلـــك التأكيـــد علـــى "عقد اجتمـــاع لجنة 
تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية 
(األمناء العاّمون للفصائل) خالل شهر أكتوبر 
2019 فـــي القاهرة، بحضـــور الرئيس محمود 

عباس".
مـــن  المرحلـــة  الفصائـــل  رؤيـــة  وحـــّددت 

أكتوبـــر/2019 حتـــى يوليـــو/ 2020، مرحلة 
انتقاليـــة لتحقيـــق الوحدة الوطنيـــة وإنهاء 
االنقســـام، والذهـــاب نحو تشـــكيل حكومة 
وحدة وطنيـــة انتقالية بمـــا ال يتجاوز نهاية 
العام الجاري (2019) وآليات تسلمها مهامها 
والفترة الزمنية، بالتزامن مع توحيد القوانين 
االنتخابية للمؤسســـات الوطنيـــة، قبل إجراء 
االنتخابات الشـــاملة  (التشريعية، الرئاسية، 
المجلـــس الوطنـــي لمنظمـــة التحريـــر) في 

منتصف 2020.

�نتخابات رئا�شية وت�شريعية
ا  مـــن جهته، قال رئيس لجنـــة االنتخابات َحنَّ
ناصر مســـاء أمس اإلثنين: "نحن اآلن سائرون 
في اتجاه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية 
ونأمل فـــي المســـتقبل أن نجـــري انتخابات 

مجلس وطني".
وأضــــاف ناصــــر خــــالل مؤتمــــر صحفي 
وبحضور  بمكتــــب حركة حمــــاس  عقده 
ممثلي الفصائل، أنــــه اّتفق مع "حماس" 
والفصائــــل على عدد من البنود المتعلقة 
باالنتخابــــات والموقف الوطني"، مشــــيًرا 
إلى أن لجنته ســــتعود لــــرام الله (اليوم 
الثالثاء)، "وأملنا أن تعود اللحمة الوطنية 

بتكاتف الجميع".
وكان "ناصر" وصل قطـــاع غزة األحد الماضي، 
ة؛  على رأس وفـــد من لجنة االنتخابات المركزيَّ
اس   تنفيـــًذا لتوجيهات الرئيـــس محمود عبَّ
باســـتئناف االتصاالت مع الفصائل والجهات 
االنتخابـــات  إلجـــراء  للتحضيـــر  المعنّيـــة، 
التشـــريعية (البرلمانية)؛ على أن يتبعها بعد 

أشهر عّدة االنتخابات الرئاسية.
وفور إعالن عّباس من على منبر األمم المتحدة 
بســـبتمبر المنصـــرم عزمـــه التوّجـــه لعقـــد 
االنتخابات؛ سارعت حركة "حماس" بالموافقة 
علـــى عقدهـــا، إاّل أنهـــا اشـــترطت إجراءها 
(رئاســـية وتشريعية) بشـــكل متزامن، وعدم 

الفصل بينهما، كما يريد رئيس السلطة.
 تجدر اإلشـــارة إلى أن آخر انتخابات رئاســـية 
فلســـطينية ُعقدت فـــي عـــام 2005، بينما 
أجريت آخـــر انتخابات تشـــريعية (برلمانية) 

عام 2006.

القانوع: جاهزون لخوض انتخابات «ُمّتفق عليها»

ًا مسبقًا.. وهناك أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابات محلالن لـ »االستقالل«: االنتخابات تتطلب حواًرا وطنّيً
غزة/ قا�شم �الأغا: 

ان بال�شاأن �لفل�شطيني  ف��ق حملالن �شيا�شيان خمت�شَّ �تَّ
عل��ى �إيجابي��ة �ملوق��ف �ملُعل��ن م��ن حرك��ة »حما�س«، 
و�إب��د�ء ��شتعد�دها خلو�س �النتخاب��ات و�لعمل على 

�إجناحه��ا، موؤكَدْي��ن �أن جناح �أّي��ة عملية �نتخابية ال 
بّد �أن يكون م�شبوقًا بحو�ر وطنّي. بيد �أن �ملحّللني ويف 
حديثني منف�شلني ل�«�ال�شتقالل« و�شفا �الأمور �ملتعلقة 
باالنتخاب��ات ب�«�ملُبهم��ة وغري �لو��شح��ة، و�أن �أ�شئلة 

متع��ددة وكثرية يف ه��ذ� �ل�شدد حتت��اج �إىل �إجابات. 
��دت حرك��ة »حما���س« جاهزّيته��ا خلو���س  �أكَّ فيم��ا 
�النتخاب��ات »�ملتف��ق عليها«، وتقدمي كل م��ا من �شاأنه 

ت�شهيل متطلَّبات �إجناحها.

االستقالل/ قدس برس:
قال رئيس مكتب العالقـــات الوطنية في حركة 
المقاومة اإلســـالمية »حماس«، حســـام بدران، إن 
أزمة المعتقلين الفلســـطينيين في السعودية 
مســـتمرة، وال يوجد أي تقدم ملمـــوس في هذا 

الملف.
واعتبر بدران، في حديث مع وكالة »قدس برس«، 
أن االعتقـــاالت الســـعودية ال يمكـــن فهمها أو 
القبول بهـــا، قائال: »هؤالء فلســـطينيون يحبون 

بلدهم وقضيتهم كحال كل فلسطينيي الشتات، 
ونأمل أن يطلق ســـراحهم فـــورا، ألن مكان هؤالء 
االحترام والتقدير«. وكشـــفت »حماس«، في بيان 
سابق لها، أن جهاز مباحث أمن الدولة السعودية، 
يعتقل القيادي بالحركة محمد الخضري (81 عاما) 
ونجله، موضحًة أنه كان مسؤوال عن إدارة »العالقة 
مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقّلد 

مواقع قيادية عليا في الحركة.
لكن المرصد األورومتوســـطي لحقوق اإلنســـان 

(مقـــره جنيـــف)، قال في بيـــان أصـــدره يوم 6 
ســـبتمبر/ أيلول الجـــاري، إن الســـعودية تخفي 

قسريا 60 فلسطينيا.
وذكر المرصد أن المعتقليـــن طلبة وأكاديميين 
ورجـــال أعمال وحجاج ســـابقين، تـــم عزلهم عن 
العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض 
على جهة االختصاص (النيابة)، ولم ُيسمح لهم 
باالتصال مع ذويهـــم أو التواصل مع محاميهم، 

كما تمت مصادرة أموالهم.

بدران: أزمة المعتقلين في السعودية 
مستمرة وهو أمر غير مقبول

نابلس/ االستقالل:
استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء االثنين، مزارعين بقنابل الغاز 
المسيل للدموع وقنابل الصوت أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية قريوت 

جنوب محافظة نابلس.
وقال مسؤول ملف االســـتيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن 
جنود االحتالل أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه المزارعين، 
وطردوهـــم أثناء قطفهم ثمـــار الزيتون في المنطقـــة الغربية من أراضي 

قريوت.

االحتالل يستهدف المزارعين 
بقنابل الغاز جنوب نابلس
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 دولة فل�شطني
�ل�شلطة �لق�شائية

�ملجل�س �العلى للق�شاء �ل�شرعي
حمكمة خانيون�س �ل�شرعية �البتد�ئية

   إعالن وراثة صادر عن محكمة 
شرق خانيونس الشرعية

تقدم لمحكمة شرق خانيونس الشـــرعية مضبطة موقعة من مختار بني سهيال 
مؤرخـــة فـــي 2019/10/27م تتضمـــن ان : احمـــد ابراهيم عليـــان بركة من بني 
ســـهيال وسكانها قد توفي الى رحمته تعالى سنة 1946م وانحصر ارثه الشرعي 
واالنتقالـــي في اوالده  المتولدين لـــه من زوجته المتوفاة قبله حامدة محمد بركة 
وهم محمد وحسن واهديه وحمامة ومرزوقة فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى 
مـــن ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا 
ورثة ســـوى من ذكر فمن له حق االعتراض مراجعة المحكمة خالل خمســـة عشر 

يوما من تاريخ االعالن وحرر في 28 صفر الخير لسنة 1441 وفق 2019/10/27م

   قا�شي حمكمة �شرق خانيون�س �ل�شرعية

�ل�شلطة �لوطنية �لفل�شطينية 
�شلطة �الأر��شي �لفل�شطينية

�الإد�رة �لعامة لت�شجيل �الأر��شي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )502/ 2019(

يعلن للعمـــوم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
عيسى سمير عيسى سابا من سكان غزة هوية رقم 900860172 بصفته 

وكيال عن: ماري سمير عيسى سابا
بموجب وكالة رقم: 36 / 2019 الصادرة عن رومانيا

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 727 قســـيمة 401 المدينة غزة الدرج + قطعة 1776  قسيمة 86 

المدينة بيت الهيا
 فمن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليـــه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البـــدء 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:  28/ 10/ 2019م

م�شجل �أر��شي غزة 
�أ. ع�شام عبد �لفتاح �حلمارنة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ حنين محمد عوده الكحلوت ...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
803391614  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  أمين سليمان محمد كوارع ...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
900636648  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/رضا سليمان علي كريم...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   925730699

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عرفات اســـماعيل احمد البدرساوي...... 
/. عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803685352

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد صابر محمد وليد غازي الجردلي  
...... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية   التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802855684

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

جنين/ االستقالل:
نقلت هيئة شؤون األســـرى والمحررين، في تقرير 
صادر عنها يـــوم أمس، تفاصيل قاســـية لتفاقم 
الحالة الصحية لألسير كمال أبو وعر، بسبب معاناته 
من سرطان الحلق واألوتار الصوتية وطريقة تعامل 
الســـجانين وقوات »النحشون« معه خالل نقله الى 

المشفى إلعطائه بعض جلسات األشعة.
وروى األســـير أبو وعر (46 عاًمـــا) من مدينة قباطية 
قضـــاء جنيـــن، القابع حالًيـــا في ســـجن »جلبوع« 
اإلســـرائيلي، لمحامية الهيئة، » أنه وبعد اكتشاف 

إصابته بســـرطان الحلق تم تحديد بعض جلسات 
اإلشـــعاع له في مستشـــفى »رمبام« بحيفا، وخالل 
عملية نقله يتم تثبيته على الســـرير وهو محاصر 
بثالثة جنود شـــاهرين أسلحتهم تجاهه، كما يتم 
تكبيل قدميه ويديه بالجنازير واألصفاد وتثبيتها 
فـــي الســـرير. ولفت أبو وعـــر، بأنه وكلمـــا نقل الى 
المشفى لجلسات اإلشعاع يتعرض لنفس المعاملة 

الهمجية، في تقيديه ومحاصرته بالسجانين.
وقالت الهيئة، إن »األســـير أبو وعـــر المعتقل منذ 
العـــام 2003، والمحكوم بالســـجن 6 مؤبدات و50 

عاًم، يعاني من مرض الســـرطان وكذلك من تكسر 
في صفائح الدم، وحالته الصحية تتدهور بشـــكل 

ملحوظ، وقد يفقد صوته في وقت قريب.
وأكدت الهيئة، أن جميع األسرى الذين يتم نقلهم 
للمشافي اإلسرائيلية بعد تدهور أوضاعه الصحية 
وتفشـــي األمـــراض فـــي أجســـادهم، يتعرضون 
لمعاملة مهينة ومشابهه من قبل السجانين وقوات 
النحشـــون، حيـــث يكبلون في األّســـرة من األقدام 
واأليـــدي، كما يدخـــل معهم الى غـــرف التصوير 

واألشعة عدة جنود مدججين بالسالح.

رام الله/ االستقالل:
إضرابهم  أســـرى  أربعـــة  يواصل 
المفتـــوح عن الطعام في ســـجون 
بينهـــم  اإلســـرائيلي،  االحتـــالل 
األســـيرة هبة اللبدي وذلك رفضًا 

العتقالهم اإلداري.
وأشـــارت هيئة شـــؤون األســـرى 
والمحررين فـــي بيان صحفي يوم 
أمس، إلى أن األســـرى المضربين، 
هم: األسير إسماعيل علي من بلدة 
أبو ديس المضرب منذ (98 يوما)، 
واألسير أحمد زهران المضرب منذ 
38 يوما، واألسير مصعب الهندي 
منـــذ (36 يومـــا)، واألســـيرة هبة 

اللبدي منذ (36 يوما).
وبينت أن الحالة الصحية لألســـير 
المضرب إســـماعيل علي تتفاقم 
بشـــكل يومي، علًما أن ما تســـمى 
رفضت  لالحتالل  العليا  بالمحكمة 
أمـــس األول االلتمـــاس الُمقـــدم 
إلنهاء اعتقاله اإلداري، كما أصدرت 
سلطات االحتالل أمرا إداريًا جديدًا 
بحق األســـير أحمد زهـــران لمدة 
أربعة أشهر، وذلك قبل انتهاء أمر 

اعتقاله اإلداري بيومين.
وكانت اللبدي ُنقلت إلى مستشفى 

»بني تسيون« في حيفا يوم أمس.
 ويذكر أنها قـــد نقلت إلى إحدى 
المستشفيات اإلسرائيلية نهاية 
وُأعيدت في  الماضـــي،  األســـبوع 
اليوم ذاتـــه إلى زنازيـــن معتقل 
»الجلمة« رغم التدهور المســـتمر 
علـــى وضعها الصحـــي ونفصان 
وزنها بشـــكل مقلـــق، مع رفضها 
أخذ المدعمات واجراء الفحوصات، 

واحتجازهـــا فـــي ظروف قاســـية 
بغرفـــة ضيقة مليئة بالحشـــرات 

وكاميرات المراقبة.
يشار إلى أن األســـير طارق قعدان 
(46 عامـــا) من قريـــة عرابة جنوب 
غـــرب جنين قـــد عّلق يـــوم أمس 
األول اضرابـــه المفتوح عن الطعام 
الذي استمر 89 يوما، بعد التوصل 
التفـــاق يقضي بتحديـــد اعتقاله 

اإلداري جوهريا مطلع شباط المقبل.
وكذلـــك األمـــر مع األســـير أحمد 
غنـــام (42 عامـــا) مـــن بلـــدة دورا 
جنـــوب مدينة الخليـــل الذي علق 
إضرابه الذي اســـتمر لليوم الثاني 
بعد المائـــة على التوالي في الرابع 
والعشرين من الشهر الجاري، بعد 
تحديد ســـقف اعتقالـــه اإلداري، 
واإلفراج عنه بعد شهرين ونصف.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، االثنين، عن األسير المقدسي أحمد شاهر 
زعل الســـاليمة (17 عاًما) من ســـكان البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد أن 

أمضى مدة محكوميته البالغة ثمانية أشهر.
وذكرت لجنة أهالي االســـرى والمعتقلين المقدسيين أن الساليمة كان اعتقل 
ضمن مجموعة من أبناء البلدة القديمـــة الذين أدينوا الحًقا بالتصدي لقطعان 

المستوطنين.
وتنقل الساليمة في عدة سجون، وتحرر من سجن »الدامون«.

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات االحتالل عن المقدسي طه أبو ريالة من بلدة 
العيســـوية شمال شرق القدس بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام ودفع كفالة 

مالية 3000 شيقل، علًما أنه اعتقل أمس األول بعد مداهمة منزله.

رام الله/ االستقالل:
جددت محكمة "عوفر" العســـكرية اإلســـرائيلية، أمس االثنيـــن، أمر االعتقال 
اإلداري للمرة الثانية على التوالي بحق األسير عبد الله محمد البرغوثي(24عامًا) 

من سكان في قرية كوبر، شمال غرب رام الله، وذلك مدة ستة أشهر.
وأفاد مكتب إعالم األســـرى أن قوات االحتالل كانت اعتقلت الشـــاب البرغوثي 
بتاريـــخ 2019/2/18 بعد اقتحام منزل عائلته في كوبـــر وتحطيم محتوياته، 

وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن الفعلي مدة ثالثة أشهر.
وأوضح أن األســـير البرغوثـــي أمضى مدة حكمه بينما رفـــض االحتالل إطالق 
ســـراحه بعد تقديم استئناف من النيابة العســـكرية على إطالق سراحه، وتم 
إصدار أمر اعتقال إداري بحقه ومدته ســـتة أشـــهر، وحيـــن قاربت المدة على 
االنتهاء جددت له محكمة االحتالل األمر اإلداري للمرة الثانية لمدة ستة أشهر 

أخرى بتوصية من المخابرات.

4  أسرى يواصلون إضرابهم واالحتالل يجدد »اإلداري« ألحدهم

يتلقى عالجه وهو مقيد!
 األسير »أبو وعر« يروي تفاصيل »قاسية« لظروفه الصحية 

االحتالل يجدد االعتقال اإلداري 
لألسير عبد الله البرغوثي

القدس المحتلة / االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، عن اعتقاله فلسطينيًا وسط قطاع 
غزة. وذكر موقع "0404" العبري أن الفلســـطيني اعتقل بعد تسلله عبر السياج 

الفاصل وسط القطاع ولم يكن مسلحًا.
وأشار إلى أنه تم نقل الشاب المعتقل إلى التحقيق لدى جهاز "الشاباك".

اإلفراج عن أسير مقدسي 
بعد انتهاء محكوميته

االحتالل يعتقل شابًا 
على حدود وسط غزة
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/رضا سليمان علي كريم...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   925730699

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عايش حماد محمد الصوفي...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي  الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   912790680

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ كمال عبد العزيز محمد ابو جراد...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
800457160  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مدحت شعبان عبد ابو شريفة...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   906764147

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  زهراء رضوان خليل أبو حسنين...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
802486472 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد كامل عاشور خليفة...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800259897

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنـــا المواطن/ جميل مصطفـــى عبدالهادي عفانه  
...... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   942065350

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عرفات اســـماعيل احمد البدرساوي...... 
/.عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803685352

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد صابر محمد وليد غازي الجردلي  
...... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية   التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802855684

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قـــال مركـــز المعلومات لحقوق االنســـان في 
األراضـــي المحتلـــة "بتســـيلم" االثنيـــن، إن 
النيابة العسكرّية اإلســـرائيلية أغلقت ثالثة 
ملّفات تحقيق أخرى في قتل جنود االحتالل 
وفًقـــا  لفلســـطينّيين، وذلـــك  اإلســـرائيلي 
لمعلومات نقلها مؤّخًرا الناطق بلســـان جيش 

."AP" االحتالل إلى وكالة أنباء
وبّين التحقيق الذي أجرته "بتسيلم" لتقّصي 
األحـــداث الثالثـــة ُبعيد وقوعها فـــي بداية 
 مالبســـاتها لم تســـتدِع القتل 

ّ
عام 2018 أن

بالضرورة، رغم ذلك.
وأضـــاف "رغم أّنه حتى وفًقـــا ألوامر الجيش 
اإلســـرائيلي مـــا كان يجـــب أن تنتهي هذه 
األحداث بالموت، فإن مجّرد إجراء التحقيقات 
بعـــث مـــّرة أخـــرى أوهاًما بخصـــوص وجود 
جهة مســـاءلة ومحاســـبة يؤّدي وظائفه كما 
ينبغـــي، وفي نهاية المطـــاف وبعد مماطلة 
طويلة انتهـــت هذه التحقيقات إلى الّطمس 

كالعادة".
وأوضـــح أن الفتـــى علي عمر نمـــر قينو (17 
عاًما) من سّكان عراق بورين بمحافظة نابلس، 
تلّقى رصاصة في رأســـه أطلقهـــا جنود من 
 حيث كان وأصدقاؤه رشقوهم 

ّ
جيب عسكري

بالحجـــارة عنـــد مدخـــل عـــراق بوريـــن في 
11.1.2018، وأخلـــى بعض األهالي قينو إلى 
مستشـــفى في نابلس، وهناك أعلن األطّباء 

وفاته". وتابع "ال تسمح تعليمات إطالق النار 
باســـتخدام النيران بهـــدف القتل إاّل حيال 
خطـــر يتهّدد حيـــاة عناصر قـــّوات األمن أو 
آخرين وشـــرط انعدام أّية وسيلة أخرى لدرء 
الخطـــر، لكن ظروف قتل الفتـــى علي كانت 

أبعد ما يكون عن ذلك".
وأشـــار "بتســـيلم" إلى أن الفتى ليث هيثم 

فتحي أبـــو نعيم (16 عاًما) من ســـّكان قرية 
المغيـــر، أصيب بجراح بليغة في رأســـه جّراء 
رصاصة معدنّية مغّلفة بالمّطاط أطلقها عليه 
جنود االحتالل عن ُبعد نحو عشرين متًرا لدى 
عودته إلى القرية بعد أن شارك في مواجهات 

وقعت في 30.1.2018.
وبيـــن أن جنود االحتالل غـــادروا المكان دون 

 إســـعاف طّبي، وأخلى 
ّ

أن يقّدموا للمصاب أي
بعض األهالـــي أبو نعيم إلى المستشـــفى، 

وأعلن األطّباء استشهاده.
وأما الشــــاب ياسين عمر سليمان الّسراديح 
(35 عاًمــــا) من ســــّكان أريحــــا، فقد أصيب 
بجراح بليغة أطلقها عليه جندي إسرائيلي 
 

ّ
حين هّم بمهاجمة جنود بقضيب حديدي

في 22.2.2018.
وفي شريط فيديو وّثق الحادثة يظهر الجنود 
وهم يركلون ياســـين ويضربونه بســـالحهم 
وهو جريح ومطروح أرًضا ثّم يجّرونه إلى زقاق 
قريب ويمتنعون عن إسعافه طيلة ما يقارب 

نصف الّساعة، ما أدى الستشهاده.
وقال: إن" إغـــالق ملّفات التحقيق في أحداث 
أ 

ّ
ا ال يتجز القتل الثالثة لم يكن خًطـــأ بل جزًء

من سياســـة تّتبعها النيابة العســـكرّية منذ 
سنين طويلة؛ وهي السياســـة التي بسببها 
كانت بتســـيلم أعلنـــت بالعـــام 2016 أّنها 
لـــن تتعاون بعـــد مع جهاز تطبيـــق القانون 

."
ّ

العسكري
وأضاف "هكذا، انضّمت ملّفات القتل الثالثة 
مـــن بدايـــة 2018 بعد االنتهـــاء من طمس 
الحقائـــق فيها إلـــى مئات ملّفـــات الطمس 

األخرى التي تراكمت على مّر السنين". 
وأردف قائاًل: "التجربة التي خاضتها بتسيلم 
طيلة 25 عاًما وهي تحـــاول دفع هذا الجهاز 
في اّتجاه اعتماد سياسة المحاسبة والمساءلة 
أثبتت أّنه ال يعنيه تقّصي الحقائق وإنصاف 

الضحايا بقدر ما يعنيه طمس الحقائق".
وأوضح أن الغاية األساسية من وجود الجهاز 
العســـكري حماية المتوّرطين في قتل وجرح 
 

ّ
الفلســـطينّيين من خالل إجراءات توهم بأن
الجهاز يؤّدي وظيفته كمـــا ينبغي وبالتالي 

 نقد.
ّ

ُتبعد عنه أي

لتلحق بمئات الملفات األخرى

»بتسيلم«: نيابة االحتالل تغلق 3 ملفات تحقيق باستشهاد فلسطينّيين

غزة/ االستقالل:
استنكرت مؤسســـة مهجة القدس للشـــهداء واألسرى 
والجرحى االثنين، قيـــام إدارة موقع التواصل االجتماعي 
"فيـــس بوك" بإغـــالق صفحتهـــا للمرة السادســـة على 

التوالي، دون أي مبرر.
وقالت مهجة القدس في بيان لها، "إن ذلك ال يخدم سوى 

االحتالل الصهيوني وسياسته العنصرية واالجرامية".
وأضافـــت "لـــم تنتهـــك المؤسســـة أيـــًا من الشـــروط 
والسياسات المعمول بها في موقع التواصل االجتماعي، 

فقرار إغالق صفحتها سياسي بحت".

وأشـــارت مهجـــة القـــدس إلـــى أن ذلك "دليـــل واضح 
علـــى عدم اســـتقاللية موقع الفيس بوك عن السياســـة 
الصهيوأميريكيـــة التـــي تهـــدف إلخمـــاد أي صـــوت 
يفضح جرائم االحتـــالل الصهيوني وحكومته المتطرفة 

وسياساتها العنصرية".
وقالـــت "إغالق الصفحة لن يثنينا عن مواصلة نشـــاطها 
الـــدؤوب في فضـــح جرائـــم االحتالل بحق األســـرى في 
سجونه؛ وستواصل نشر أخبارها على موقعها االلكتروني 
وحتى على مواقع التواصل االجتماعي المختلفة بما فيها 

الفيس بوك".

رام الله / االستقالل:
يواصل األســـرى المحررون المقطوعـــة رواتبهم 
االعتصام وســـط مدينة رام الله بالضفة الغربية 
المحتلة لليوم العاشـــر على التوالي، رفضا لقطع 

السلطة رواتبهم منذ عام 2007.
وترفض السلطة صرف رواتب 31 أسيرا محررا من 
مختلف محافظـــات الضفة، بحجة االنتماء لحركة 
"حمـــاس"، علما أنهم قضوا أعوامـــا اعتقالية في 

سجون االحتالل تترواح من (8 حتى 22عاما).
ووّجه المحررون رسائل لرئيس السلطة والحكومة 

ووزارة المالية وعشرات المؤسسات يطالبون فيها 
بإعادة صرف رواتبهم، كما عقدوا لقاءات مع وزارة 

األسرى ومسؤولين في السلطة وحركة فتح.
ومنعـــت محافظـــة رام اللـــه المعتصميـــن من 
االعتصام على دوار الســـاعة طوال ساعات الليل، 
كما منعـــت األجهزة األمنية مـــن إقامة خيمة أو 

وضع أغطية.
ويصر المحـــررون على االعتصـــام المفتوح حتى 
صـــرف رواتبهـــم أســـوًة بباقـــي المحررين من 

الفصائل األخرى.

للمرة السادسة على التوالي
»مهجة القدس« تستنكر 

إغالق »فيس بوك« لصفحتها

لليوم العاشر على التوالي

المحررون المقطوعة رواتبهم 

يواصلون اعتصامهم وسط رام الله
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أعلن أنا المواطنة/ ختام محمود ابو بنات....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801426123) فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمود احمد محمد ابو لبدة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   923794754

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حسن وديع سليمان منصور....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
405214743  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فؤاد نبهان سلمان حماده...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   930990353

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبدالله محمود محمد العطار...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
801359779  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/دياب حسين عبدالله ابو جاموس...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   918481078

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمد عودة عيد ابو شباب...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900910837

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/نعيم’ محمود محمد علي خلة....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   906116637

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/هيثم حامد كامل بربخ...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   401656350

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
اســـتنكرت وزارة التربية والتعليم، اقتحام قوات االحتالل 
االســـرائيلي االثنين، مدرســـة ظهـــر المالح األساســـية 

المختلطة (التحدي 17) في مديرية تربية جنين.
واعتبرت الـــوزارة في بيان لها، أمس، أن ما قام به االحتالل 
من مصـــادرة إحـــدى الغـــرف المتنقلة "كرفـــان" والذي 
يستخدم مقصفًا ومطبخًا، إضافة إلى محتوياته من أثاث 

وأدوات ومنصة خشـــبية لإلذاعة المدرسية، عمل يتجاوز 
كل األعراف والمواثيق الدولية، مذكّرة باعتداءات ســـابقة 

لالحتالل طالت عددًا من مدارس التحدي.
وجددت مطالبتها لكافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية 
والمدافعة عن التعليم التدخـــل العاجل لوضع حد لهذه 
االنتهـــاكات التي تمس الحق فـــي التعليم الذي كفلته 

االتفاقيات والمواثيق الدولية.

خانيونس/ االستقالل:
المشـــترك  الخدمات  مجلـــس  عقـــد 
إلدارة النفايات الصلبـــة في محافظة 
اجتماعه  والوســـطى  ورفح  خانيونس 
األول فـــي دورته الجديدة مع رؤســـاء 
البلديـــات المنضويـــة تحت المجلس 
والبالغـــة (17) هيئـــة محليـــة، وذلك 
لمناقشـــة مجموعة من القضايا التي 
الخدمة  تســـتهدف تطوير طبيعـــة 
المقدمة للبلديات بما ينعكس إيجابًا 
على المواطنين ويســـاعد في الحفاظ 

على الجوانب البيئية والصحية.
وبيـــن رئيس المجلـــس م. عالء الدين 
البطـــة، أهميـــة االجتماع في إرســـاء 
قواعد العمـــل الممنهج وفق منظومة 
التكاملية باألداء بما يعزز من شفافية 
العمـــل ويجود مـــن طبيعـــة الخدمة 
المقدمـــة لكافـــة البلديـــات في ظل 
الظروف الراهنة التي يعاني منها أبناء 
شعبنا جراء استمرار الحصار على قطاع 

غزة منذ عشرات السنين.

وأوضح م. البطة أن المجلس المشترك 
الذي تم انتخابه في مطلع شهر أكتوبر 
الحالي للدورة ما بين أكتوبر 2019 حتى 
ديسمبر 2023، قد وضع نصب عينيه 
تحسين الخدمة من خالل التواصل مع 
الشـــركاء والجهات المانحة، ومساعدة 

البلديات كذلك التي تفي بالتزاماتها 
الماليـــة تجاه المجلـــس نظير ترحيل 
النفايات إلى المكب الجديد في صوفا.

وخالل االجتماع تم استعراض بعض 
الملفـــات المالية الخاصـــة بالمجلس 
ومناقشـــة التفاصيـــل المتعلقة بها 

مع ضـــرورة التأكيد على اســـتقاللية 
المجلـــس فـــي كافة معامالتـــه التي 
تعمل على تحقيـــق مصالح البلديات 
اســـتمرارية  مـــن  وتضمن  األعضـــاء 
المشـــروع الخـــاص بجمـــع وترحيـــل 

النفايات الصلبة.

عقد االجتماع األول للمجلس المشترك لدارة النفايات الصلبة بخانيونس

خان يونس/ االستقالل:
نّفـــذت فرق طوارئ الشـــتاء في بلديـــة خانيونس جنوب 
محافظات غزة، أعمال تســـوية وكشـــط للرمـــال في أحد 
الطرق الترابية في حي المحطة الموازي لشـــارع جمال عبد 
الناصـــر من الناحية الشـــرقية وذلك بعـــد انجراف التربة 
الرملية نتيجة للسيول التي خلفتها  تساقط األمطار خالل 

اليومين الماضيين.

وقامت آليــــات البلدية العاملة فــــي الميدان بتنفيذ 
أعمال التسوية المطلوبة من خالل تعديل المناسيب 
وردم الحفر التي تسببت بها السيول، وذلك للتسهيل 
على المواطنين وأصحاب المركبات سيما وأن الشارع 
تسلكه بعض المركبات بشكل بديل واستثنائي في 
انتظار انتهاء أعمال تأهيل المرحلة األولى من شــــارع 

جمال عبد الناصر.

عبسان الكبيرة/ االستقالل: 
وقعت بلدية عبســـان الكبيرة وهيئة تســـوية األراضي و المياه في 
رام الله اتفاقية تعاون مشـــترك حيث تم توقيع االتفاقية من قبل 
محافظ خانيونس د. أحمد الشيبي مفوضا من  بلدية عبسان الكبيرة 

و موسى شكارنة رئيس هيئة تسوية األراضي والمياه في رام الله.
وشـــملت االتفاقية تســـجيل وتثبيت الملكيات من خالل سلسلة 
مـــن اإلجـــراءات القانونية والفنية بالتنســـيق الكامـــل مع جهات 

االختصاص.
والتقى رئيـــس البلدية د. محمود أبـــو دراز، محافظ خانيونس يوم 
أمـــس، وناقش الطرفان آليـــات تنفيذ االتفاقية فـــي أقرب فرصة 

ممكنة. 
يذكر أن بلدية عبســـان الكبيرة تســـعى لتســـوية جميع األراضي 
الخاضعـــة لصالحياتهـــا اإلدارية وضمـــان ضمها لنفـــوذ البلدية 
للمحافظة على الملكيـــات وضمان وجودها ضمـــن خطط التنمية 

المستدامة للبلدية.

بلدية عبسان الكبيرة وهيئة 
تسوية األراضي والمياه توقعان 

اتفاقية تعاون مشترك

»التربية« تستنكر اقتحام
 االحتالل مدرسة »التحدي 17«

تنفيذ أعمال تسوية ألحد 
الطرق الترابية بخانيونس

جباليا/ االستقالل:
تابعت بلدية جباليا النزلة آثار المنخفض الجوي وعالجتها، حيث 
بلغت كمية مياه األمطار التي هطلت على المنطقة نحو 16 ملم، 

ولم تسجل حاالت غرق للشوارع والمنازل في نفوذ البلدية.
وقـــال مدير دائرة الميـــاه والصرف الصحـــي م. حمدي مطير إن 
طواقمه تعاملت مع نحو 30 إشارة وصلت من المواطنين تنوعت 
ما بين أعمال تسليك وتنظيف وتعزيل لمناهل ومصافي الصرف 

الصحي ومياه األمطار.

وأوضـــح م. مطير بأنه تمت الســـيطرة على جميع آثار المنخفض 
وفتح جميع الطرقات بما في ذلك منطقة لجنة الزكاة بمدينة جباليا 
حيـــث تم ضخ مياه األمطار المتجمعة بواســـطة مضخة متنقلة.  
وبين م. مطيـــر أن طواقمه نفذت عمليـــة صيانة وقائية لجميع 
منشآت وآليات قسم الصرف الصحي من سيارات ومحطات ضخ 
ومولدات وشـــبكات التزود بالكهربـــاء.  وأوضح أن طواقمه نفذت 
حملة استباقية نظفت خاللها شبكات ومناهل الصرف الصحي 

ومصافي مياه األمطار خاصة في المناطق المنخفضة.

نيويورك/ االستقالل:
عقـــد مجلـــس األمـــن الدولي فـــي نيويورك يـــوم أمس، 
جلســـة مفتوحة لمناقشـــة آخر التطورات بشأن القضية 

الفلسطينية.
وقّدم مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لعملية التسوية 
في الشـــرق األوســـط نيكوالي مالدينوف خالل الجلسة، 
التي عقدت تحت بند "الوضع في الشـــرق األوسط بما فيه 
القضية الفلســـطينية"، إحاطته أمـــام المجلس عبر دائرة 

متلفزة من القدس المحتلة.
وتحدث عن آخر التطورات على األرض، بما في ذلك استمرار 
هدم البيوت ومصادرة األراضي ومعاناة ســـكان قطاع غزة 

وغيرها.
ويأتـــي هـــذا االجتمـــاع وســـط اســـتمرار معانـــاة 
الفلســـطينيين واالســـتيالء على أراضيهم وحبس 
اآلالف وتجويعهم وحصارهم من قبل قوات االحتالل 

اإلسرائيلي.

بلدية جباليا النزلة تعالج
 آثار المنخفض الجوي

مجلس األمن يبحث تطورات
 القضية الفلسطينية
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لجنة االنتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر رئيس اللجنة وصلت الى قطاع غزة لتعقد 
لقاءات مع الفصائل الفلسطينية, والحقيقة انني ال ادري هل المنوط باللجنة الجلوس 
مع الفصائل الفلســـطينية والتحاور معهما ومناقشـــتهما ومحاولة اقناعهما  بضرورة 
المشاركة في هذه االنتخابات, ام ان دورها احصائي واداري فقط, وهل السيد حنا ناصر 
لديه صالحيات من الرئيس تمكنه من التغلب على العقبات التي تعترض االنتخابات 
الفلســـطينية, ام انها مجرد زيارة شكليه تســـتهدف اقناع الجميع ان جهودًا بذلت, 
واجتماعات عقدت ألجل, التغلب على العقبات التي تعترض االنتخابات لكنها فشلت 
في اقناع الجميع, وبالتالي قدمت ما يبرر خطواتها التي ســـتتخذها ألجل المضي قدما 
بهذه االنتخابات مهما اعترضها من قوانين وتشريعات, ومهما حاولت الفصائل ثني 
السلطة الفلسطينية في رام الله عن عقدها, قبل الجلوس والتحاور, وان تكون انتخابات 
شـــاملة ومتكاملة, لكن اللجنة جاءت الى غزة حتى من غير مرســـوم رئاسي من رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس بتحديد موعد اجراء االنتخابات وهل هي انتخابات 
متزامنة ام شكلية فقط, ورئيس لجنة االنتخابات المركزية ال يملك من االجابة على هذه 
االجراءات الغير قانونية اال كلمة حاضر سيادة الرئيس, اللي تشوفه سيادتك يا افندم. 
المهـــم ان لجنة االنتخابات ســـتطرح على قيادة حركة حمـــاس، رؤية الرئيس محمود 
عباس إلنجاز العملية، والتي تقوم على إجراء انتخابات تشـــريعية في بادئ األمر، على 
أن تتبعها بأشهر االنتخابات الرئاسية، على غرار ما جرى في آخر انتخابات فلسطينية، 
حيث أجريت الرئاســـية في عام 2005، وتلتها التشريعية في عام 2006. وهذا االجراء 
مخالف للقانون الذي وضعته الســـلطة, لكنه جاء باألمر المباشـــر من الرئيس محمود 
عبـــاس, والرئيس محمود عباس المفترض انه فوق القانون, لذلك جاءت اللجنة تحمل 
رؤية الرئيس عباس لالنتخابات تســـعى لتســـويقها ولجلب موافقـــة عليها من كل 
الفصائل, وهذا يعتى ان اللجنة ال تدير حوار مع الفصائل انما تسعى لتمرير سياسات 
وافق عليهـــا الرئيس عباس, وبالتالي يجب ان يوافق عليها الكل لفلســـطيني, وهنا 
نحن ال نلوم اللجنة على مهمتها المكلفة بها بقدر ما نلوم الفصائل الفلسطينية التي 
دخلت في حوار مع اللجنة وجلست لالستماع, وهى تعلم تماما ان هذا الحوار غير مجٍد 
ولـــن يصل بنا الى أي نتائج, ويبدو ان اللجنة يقتصر دورها فقط على إجراء االنتخابات 
وتقديم الضمانات لنزاهتها، وإتمامها كاملة، في محاولة منها إلقناع حماس بالموافقة، 
خاصة وأن الحركة ال تزال تصر على إجراء االنتخابات بشـــكل متزامن يشمل االنتخابات 

الرئاسية والتشريعية في آن واحد، كما جرت أول انتخابات في عام 1996.
لجنة االنتخابات المركزية في غزة, يا مرحبا يا مرحبا, نوركم غطى على االنقسام والحصار 
والعقوبات, بس بالله عليكم اجيبونا على أي قانون ســـتجري االنتخابات القادمة, على 
قانـــون 1995م الـــذي اعتمد نظام الدوائـــر, ام قانون 2005م الذي اقـــر نظام الدوائر 
والقوائم مناصفـــة, ام قانون 2007م الذي اعتبر االنتخابـــات كلها بنظام القائمة وان 
الوطن كتلة واحدة وال يجب تقســـيمه لمناطق, هي الحكاية »ســـلق بيض« يا اســـتاذ 
حنـــا ناصر , حاضر يفندم وبس, كان يجـــب ان تتحرك بعد ان تقف على طريقة اجراء 
االنتخابات, وتحت اشـــراف من, ووفق أي نظام انتخابي, لجنة االنتخابات جاءت لتعقد 
االمـــور اكثر, ولها لون واضح وسياســـة واضحة وممالة, وليس لديها أي شـــيء يمكن 
ان تقدمه للفصائل الفلســـطينية التي تحاورها سوى انها تحمل وجهة نظر الرئيس 
وتســـوقها, علما انها ال تملك أي قدرة على حل االشـــكاليات مع الفصائل, ألنها ليس 

لديها صالحيات بذلك!.  

لجنة االنتخابات لتسويق السياسات

رأي
منذ ســـنوات طويلـــة يعمد االحتـــالل إلى 
تنفيذ سياســـة واضحة في القدس هدفها 
وإلغاء طابعها  المقدســـة،  المدينة  تهويد 
العربـــي، وإبعاد أهلها عنهـــا عبر التضييق 
الممنهج على شـــؤونهم الحياتية. ومؤخرًا 
زاد االحتـــالل من حدة هجمتـــه على البلدة 
القديمـــة واألحيـــاء العربيـــة فـــي القدس 
الشرقية، وخصوصًا في العيساوية وسلوان، 
في مسعى واضح لحسم ما يعتبرها سيادة 

يهودية على المكان.
األخيرة  فـــي نشـــاطاته  االحتالل  ينطلـــق 
بالقدس من مبدأ وجوب إلغاء الهوية العربية 
الشـــعبي  الوجود  واإلســـالمية عبر ضـــرب 
والرسمي الفلســـطيني من جهة ومن خالل 
فرض أمر واقع يدفع الفلسطينيين للتكيف 
معه من جهة أخرى مع مرور الوقت. وهذا ما 
يفسر إعالن وزير األمن الداخلي الصهيوني 
جلعـــاد أردان، مؤخـــرًا، عـــن نيـــة حكومته 
السماح لليهود بالصالة في الحرم القدسي، 
وتنفيذ اعتقاالت واسعة في صفوف نشطاء 
فلســـطينيين وممثلين رســـميين للسلطة 

لتأكيد »السيادة«.
وال يمكـــن قـــراءة التطورات األخيـــرة على 
هـــذا الصعيد مـــن دون العودة إلـــى الوراء 
قلياًل عندما بدأت مطـــاردة الهوية الوطنية 
الفلســـطينية فـــي القدس وإغـــالق »بيت 
الشـــرق«، وأتبعتـــه بتحطيم المؤسســـات 
واألطـــر الوطنية العاملة فـــي القدس. وتبع 
ذلك العمل بـــدأب على إبعـــاد القدس عن 
المعابر  الفلســـطينيين بإقامة  دائرة حركة 
الحدوديـــة الفاصلة بين القـــدس والضفة 

الغربية وإنشاء الجدار الفاصل.
وكان الهـــدف المعلـــن إبعـــاد القدس عن 
الفلسطينيين وجعلها مكانًا  دائرة اهتمام 
يصعب الوصول إليه إال بإذن »إســـرائيلي« 
حتـــى من أجل الصالة في الحرم القدســـي. 
بالقدس عاصمة  األمريكـــي  االعتراف  وجاء 
للكيـــان، ليمنـــح حكومـــة اليميـــن فرصة 
ذهبية للعمـــل بفظاظة ومن دون حســـاب 
لـــردات الفعـــل الدوليـــة من أجـــل تهويد 
مـــا تبقى من القـــدس . وال يخفـــي اليهود 
مخططاتهـــم للمدينـــة المقدســـة بعد أن 

صـــاروا يؤمنون بأن بوســـعهم اســـتيعاب 
ردات الفعـــل الفلســـطينية التـــي لم تعد 
تمتلـــك حاضنة إقليميـــة ودولية قوية كما 
كان الحال في الماضـــي. وصار نهج تحدي 
إرادة الفلســـطينيين في المدينة المقدسة 

أمرًا معتادًا يتكرر بشكل شبه يومي. 
وبعد إجـــراءات رمت إلـــى منـــع المزارعين 
الفلســـطينيين مـــن فالحـــة أراضيهم في 

منطقة النبع وطردهم من هناك.
وواضح أن مثل هذه اإلجـــراءات تتم إلبعاد 
األنظار عن أهداف أكثر إلحاحًا في نظرهم، 
وبينها تقاســـم الحرم القدســـي، كما سبق 
أن جرى فـــي الحرم اإلبراهيمي. ويســـتغل 
الصهاينة فترات األعيـــاد اليهودية لخلق 
زخـــم لعمليات اقتحام الحرم القدســـي من 
القمعية  عملياتهـــم  ولتكثيـــف  ناحيـــة، 
للفلسطينيين في القدس من ناحية ثانية 
إلضعـــاف مقاومتهم لنشـــاطات وأهداف 
االحتـــالل. وخالل ثالثة أيام من عيد العرش 
القدســـي،  الحرم  باحات  اليهودي اقتحـــم 
وفق األوقاف اإلسالمية، ما ال يقل عن 2473 

مستوطنًا. 
وقـــد باتت االقتحامـــات، خصوصًا مع وجود 
رموز دينية وسياسية صهيونية، عنوانًا من 
عناوين تعزيز فكرة إعادة بناء الهيكل مكان 
المســـجد األقصى. وقد تنامت هذه الفكرة، 
التي كانت مرفوضـــة يهوديًا في الماضي، 
فـــي عهـــد حكومـــات اليميـــن وخصوصًا 
الحكومـــات التي رأســـها بنيامين نتنياهو. 
ويتباهى وزراء الليكود بأنهم أســـهموا في 
نشـــر الفكرة، وجعلوها أقرب إلى الحقيقة، 
وأنـــه فـــي عهـــد نتنياهو تضاعـــف عدد 
مقتحمي الحرم ست مرات على األقل مقارنة 
بما كان في عهود حكومات سابقة. وأظهرت 
اإلحصاءات أن عدد مقتحمي الحرم القدسي 
من المســـتوطنين بلغ في العام األخير أكثر 
مـــن 35 ألفًا، فـــي حين أنه لم يـــزد في عام 

2009 عن 5658 مستوطنًا.
وأظهرت وســـائل إعـــالم »إســـرائيلية« أن 
حكومـــات نتنياهـــو ووزير أمنـــه الداخلي 
جلعـــاد أردان يســـهلون عمليـــات اقتحام 
بدخـــول  ويســـمحون  القدســـي،  الحـــرم 

المســـتوطنين باحات الحرم خمسة أيام في 
األسبوع، وألكثر من 4 ساعات يوميًا. ويؤمن 
مراقبون بأن الغاية من هذه الترتيبات جعل 
تواجد اليهود في المكان وممارسة طقوس 
تلمودية أمرًا عاديًا يتكيف الفلســـطينيون 

معه.
ومن بين أخطر ما جرى في األسابيع األخيرة 
تشديد المراقبة على محيط الحرم، وتكثيف 
اإلجـــراءات االحتالليـــة، بما فيهـــا عمليات 

االعتقال والتحقيق واإلبعاد عن المنطقة. 
وقد اعتقلت قوات االحتالل محافظ القدس 
عدنــــان غيث لفترة محــــدودة قبل أن تفرج 
عنه بكفالة مالية، فــــي إطار محاوالتها منع 
كل أوجه المقاومة الفلســــطينية لالحتالل. 
وقــــد ســــبق لالحتــــالل أن اعتقــــل محافظ 
القدس مــــرات عدة هذا العام، حيث تمنعه 
مــــن التواصــــل مع الســــلطة فــــي الضفة. 
وواضح أن اســــتهداف محافظ القدس هو 
اســــتهداف لوجود الســــلطة الفلسطينية 
فــــي المدينــــة، وإعالن رفــــض االحتالل أي 
الفلســــطينية  تواجد ولــــو رمزيًا للســــلطة 
هناك. وجــــاء اعتقال محافــــظ القدس في 
إطار حملة اعتقاالت واســــعة طالت نشطاء 
مــــن حركــــة فتــــح، وخصوصًا فــــي منطقة 
العيســــاوية. وقد ترافقت عمليات االعتقال 
هذه لرموز ونشــــطاء وطنيين مع اعتقاالت 
لرجال دين مســــلمين، بينهــــم خطباء في 
المسجد األقصى. وتعمل سلطات االحتالل 
علــــى إبعاد رموز دينيــــة ووطنية عن الحرم 

القدسي لفترات متفاوتة. 
وهكذا، فإنها بعد اعتقالها لخطيب المسجد 
األقصـــى الدكتـــور إســـماعيل نواهضـــة، 
والتحقيـــق معـــه بتهمـــة »التحريض ضد 
االحتالل في خطب الجمعة« أمرته باالبتعاد 
عن األقصـــى، وعـــدم الوصول إليـــه لفترة 
معينة. ومن المؤكد أن التصعيد الصهيوني 
في القدس المحتلة يخـــدم أجندة يمينية 
واضحة، خصوصًا فـــي ظل المأزق الحكومي 
العودة  الكيان واحتمـــاالت  الذي يعيشـــه 
إلى انتخابات مكـــررة. فقادة اليمين ال يرون 
فرصـــة للبقـــاء أكثر من االندفـــاع أكثر نحو 

تحقيق شعاراتهم األشد تطرفًا وغلوًا.

األقصى.. تهويد الحرم و »ضرب« الهوية
بقلم : حلمي موسى

تمـــر بنا الذكرى الرابعة والعشـــرون الستشـــهاد أخي 
وصديقي د. فتحي الشـــقاقي أبو إبراهيـــم رحمه الله، 
حيـــث تنكُأ هذه الذكرى جرًحا غائًرا ليس في جســـدي 
وجســـد شعبنا الفلســـطيني فحســـب، وإنما في جسد 
أمتنا العربية واإلسالمية أيًضا، فقد جّف القلم وضاقت 
الكلمـــات والدموع فـــي تعزيتنا به، فمصابنـــا به كبير، 
بحجـــم اإلرث الفكـــري والجهادي الذي أوصلـــه لنا عبر 

صدق انتمائه وطهر دمه النازف.
أذكـــر أخي فتحي منـــُذ أن كنا فتية صغـــارًا، فعالقتنا 
الثنائيـــة تجاوزت إطار العالقـــة القيادية، فقد كان لي 
أكثر من صديق، جمعنا الُمخيـــم في طفولتنا، وجمعنا 
العمل الطالبي في مقتبـــل عمرنا، وجمعنا النضال على 
طول مســـيرتنا، فجمعنا الهم الواحد والقضية الواحدة 
ا ذا 

ً
والِفكر الواحد، وقد كان الشـــهيد في شـــبابه متميز

طاقة كبيرة، ُولد ألســـرة بســـيطة في ذات الُمخيم الذي 
ُولدت به في رفح جنوب فلسطين على الحدود مع ِمصر، 
وعاش يتيم األم مع أشـــقائه الثالثة الذين غلب عليهم 

جميًعا التوجه االســـالمي، ورغم فقر عائلة الشهيد أبو 
إبراهيم، والمســـؤولية الملقاة على عاتقه إلعالة عائلته 
لكونه أكبر إخوته ِســـًنا، باإلضافة إلى االنكسار النفسي 
الذي ُيالزمه لفقدان أمه، إال أن هذا ُكله لم يشـــغله عن 
الهـــّم العام، وكانت فلســـطين واألمة اإلســـالمية هي 

الحاضرة في ُوجدانه ولسانه وِفعله.
فقد نشط شهيدنا في العمل الطالبي مع جماعة اإلخوان 
المســـلمين حيث كان رحمه الله من الطلبة المتميزين 
في جامعة الزقازيق بمصر، وكان صاِحب طرح ناقد ُبغية 
التطويـــر وتحســـين األداء في العمـــل التنظيمي، وقد 
كان لدعوتـــه المبكرة للجهاد في فلســـطين ،بعد طرده 
مـــن مصر اثر اغتيال أنور الســـادات، أثر كبير في زيادة 
أعـــداد اإلخوة المنادين ببدء العمل العســـكري وخوض 

غمار الكفاح المسّلح.
لم يكن شـــهيدنا قائًدا وطنًيا فحســـب، بل كان انساًنا 
قارًئـــا نهًما، يميل إلى الِفكر، ذا بصمـــة اذا فعل، وكان 
صاحب ذوق رفيع في قراءة األدب والفن، وآتاه الله ِسحر 

البيان، وكان بيته ِقبلة للشـــباب لمناقشة القضايا التي 
تتعلق باإلسالم وفلسطين والثقافة والسياسة والدين 
والفـــن، وُرغم أن الُمفكر يميل إلـــى أن يكون ُحًرا إال أنه 

عاش ُمؤطًرا ألجل فلسطين والتزاًما بقضايا أمته.
كان للشـــهيد أبو إبراهيم – رحمه الله- بصمات عديده 
في ِمشوار نضال الشعب الفلسطيني، حيث أننا نشهد 
لـــه أنه كان رجل ِوحـــدة وطنية، وكنا ســـوّيا على كلمة 
واحدة ومارســـنا عماًل مشـــترًكا نلمس أثره حتى يومنا 

هذا في مشهدنا الداخلي في فلسطين.
نمر على ذكرى رحيل أخينا أبو إبراهيم، لنهتدي بنضاله 
في مسيرنا، ولنستحضر أفكاره التي قاتل ألجلها، والتي 
تشـــاركنا وإياه فيها، فلم يكن خالفنا يوًما خالًفا فكرّيا 
أو في المنهج أو حول فلســـطين، وهنا يستحضرني في 
ظل انشـــغال أمتنا في المماحـــكات الداخلية والتناحر 
الذاتي واهدار مواردنا البشرية والمادية، تأكيده الدائم 
على اعتبار فلسطين القضية المركزية لألمتين العربية 
واإلسالمية، وسعيه الدؤوب إلى إعادة تصويب البوصلة 

نحو عدو األمة جميًعا أال وهو الكيان الصهيوني، إضافة 
إلى تأكيده المستمر على محورية خيار الكفاح المسلح 
إلنجاز تحرير فلســـطين والذي رســـم صدق اعتقاده به 

بدمه الطاهر.
والزلت أذكر حديثي األخير مع شـــهيدنا حين قال لي« 
شـــبعت من هذه الدنيا، وأعتقد أنني عشـــت أكثر مما 
ينبغي لي« وكأنه استشـــعر ُقـــرب األجل، وقد اصطفاه 
الله من بيننا جميًعا، بعد أن عاش غريًبا في ُدنياه غريًبا 
في شـــهادته. وال يســـعني في الختام ســـوى أن أرثي 
شـــهيدنا بما خطه قلمه: » الشـــهداء ال يموتون، إنهم 
أحياء يهبون ألمتهم مزيًدا من الحياة والقوة، قد يلغي 
القتل أجســـادهم الطاهـــرة ولكنه يســـتحضر معني 
وجودهم مكثًفا خالًصا من نوازع الجســـد وثقله، متحرًرا 
من قيوده، ويطلق أرواحهـــم خفاقة حية، مؤثرة بحجم 
الاَ  المعانـــي التي قتلوا ألجلها وهـــم يدافعون عنها« »واَ
اٌء ِعنداَ  ْحياَ ْل أاَ

اًتا باَ ْمواَ ِه أاَ ِبيِل اللَّ ِذيناَ ُقِتُلوا ِفي ساَ  الَّ
َّ

ن باَ ْحساَ تاَ
.» ُقوناَ ِهْم ُيْرزاَ بِّ راَ

د. موسى أبو مرزوقفي رثاء أخي الشهيد فتحي الشقاقي
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أعلن أنا المواطن/ حسن علي جبريل الخطيب...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926760125

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الرحمن احمد خليل موسى...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
951144500  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الرحمن راتب علي عبيد...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801177643

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد محمدعطا حسين بهجة...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802491768

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود سمير اسماعيل المدهون...... 
/. عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية   التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802642157

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ساجد عايش أحمد الشندغلي...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   906639026

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد زياد أحمد علي...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   401863600

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سها زياد عبد الله جبر...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801997230

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ مها خالد حسين الزيان...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801290677

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
أكد خالد العسيلي، وزير االقتصاد الوطني، التزام 
الحكومة بالمضـــي قدما فـــي إجراءاتها لتحقيق 
االنفكاك االقتصادي عن دولة االحتالل، مشيرا إلى 
حرصها على دعم االستثمار، وتعزيز حصة المنتج 
المحلي في السوق الفلسطينية، وفتح المزيد من 

آفاق التصدير أمامه.
جـــاء ذلـــك خالل لقـــاء نظمتـــه جمعيـــة حماية 
المســـتهلك، في رام الله، لمناسبة قرب حلول يوم 

المنتج الوطني، ويصادف مطلع الشهر المقبل.
وتابـــع: جودة المنتج الوطني عالية جدا، ويمكن أن 
ينافس في كافة أســـواق العالم، مثنيا في الوقت 
نفســـه على القطاع الخـــاص ودوره في النهوض 

بالصناعة.
واستدرك: رغم كافة اإلشـــكاليات، وقلة السيولة 
والتهديـــدات السياســـية، فـــإن رجـــل األعمال 
الفلسطيني، تمكن عبر الخبرة التي اكتسبها عبر 
الزمن، من تجاوز العقبات، بالتالي ففي كل يوم نرى 

صناعة جديدة، ومنتجا جديدا.
ولفت إلى تزايد قوة حضور المنتجات الفلسطينية 
في الســـوق المحلية، ما دلل عليـــه بقطاع األلبان، 
حيث تستحوذ الشـــركات المحلية على ما نسبته 
73%، ما عزاه إلى تنامي قدرتها التنافسية، نتيجة 
التزامهـــا بأعلـــى معايير الجـــودة، واالعتماد على 

أحدث التقنيات، واالستعانة بأفضل المعدات.
وأردف: هنـــاك مجموعة حوافـــز وضعت من قبل 
الحكومة لتشجيع االستثمار، سواء للفلسطينيين 
هنـــا أو المقيمين فـــي الخارج، الفتـــا إلى الميزان 

التجاري الذي يميل بقوة لصالح إسرائيل.
وتابع: نحن نستورد من إســـرائيل ما مجموعه 6 
مليارات دوالر سنويا، بينما نصدر نحو مليار دوالر 

إليها، بالتالي فهنـــاك خلل في الميزان التجاري، 
وهذا الخلل يمكن تعديله عبـــر اإلنتاج أكثر، لذا 
نحـــن معنيون باالســـتثمار ال ســـيما القادم من 

الخارج.
وقال ابراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة: عندما 
بدأنا الحديث عن االنفكاك االقتصادي، كان بمثابة 
القاء حجر في المياه الراكدة، وقد كانت هناك كثير 

من التســـاؤالت، وخالل 200 يوم من عمر الحكومة 
تعرضنا لمناورات واختبارات لمدى جدية سياسات 
وتوجهات الحكومة بخصوص مســـألة االنفكاك، 
ولعل مســـألة العجول هـــي الحدث األبـــرز الذي 

واجهناه، ويمكن أن نطلق عليه حرب العجول.
وأشـــار إلى ادراك الحكومة وجـــود تحديات وربما 
تهديـــدات وعقوبات يمكن أن تعترض سياســـة 

الحكومة، فيما يتصل بملف االنفكاك االقتصادي.
من ناحيته، أشـــاد عودة شحادة، أمين عام االتحاد 
العـــام للصناعات، بما تقوم به الحكومة لفتح آفاق 

التعاون مع الدول العربية واألجنبية.
وذكر أنه رغم تراجع مساهمة القطاع الصناعي في 
الناتج المحلي االجمالي من حيث النســـبة، لكنها 

زادت من حيث القيمة.
وقـــال: لقد تجاوزنـــا مرحلة اثبات جـــودة المنتج، 
إلى مســـائل أخرى لمـــا تحقق من انجـــازات على 
هذا الصعيـــد، بالتالي فنحن بصدد انشـــاء مركز 

للتغليف.
وركز علـــى جانب من المشـــاريع المنفذة من قبل 
االتحاد، ال سيما مشـــروع تحديث الصناعة، معربا 

عن اطالق مرحلة ثانية منه خالل الفترة المقبلة.
وتحـــدث صـــالح هنيـــة، رئيس جمعيـــة حماية 
المســـتهلك فـــي رام اللـــه والبيرة، عـــن أهمية 
السياســـات الخاصة بدعم المنتج الوطني، وزيادة 

حصته السوقية.
ورأى أن النهـــوض بواقع وحصـــة المنتج المحلي 
تســـتدعي جهودا مضنية من قبـــل الصناعيين 

والحكومة على حد سواء.
وأشـــار إلى النجاحـــات التي حققهـــا العديد من 
الصناعات مثل األلبان، الفتا إلى ضرورة تعميم مثل 

هذه النماذج لتشمل شتى القطاعات.

العسخلي: الحكومة ماضخة في خططها لتعزيز المنتجات المحلخة وفتح آفاق للتصدير

القاهرة/ االستقالل:
 (93) دعـــا مؤتمر ضباط اتصال المكاتب اإلقليمية لمقاطعة »إســـرائيل« فـــي دورته الـ
المنعقـــد بالجامعة العربية فـــي العاصمة المصرية القاهرة، إلى »اســـتمرار المقاطعة 
العربية إلسرائيل«. وحث المفوضية األممية لحقوق اإلنسان على نشر »القائمة السوداء« 

للشركات التي تقدم خدمات للمستوطنات اإلسرائيلية.
جاء ذلك خالل الكلمة الرئيسية في المؤتمر التي ألقاها األمين العام المساعد للجامعة 

العربية لقطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي.
وبحثت الجامعة العربية خالل المؤتمر، مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة من خالل 
تطبيق الحظر على منتجات »إسرائيل« وإدراج شركات على الئحة المقاطعة وإنذار أو رفع 

شركات أخرى من الئحة الحظر الستجابتها ألحكام المقاطعة.
وأكد أبو علـــي أهمية تعزيز المؤتمر كأداة فعالة لمواجهة االحتالل اإلســـرائيلي 
وإفشـــال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية. وحيا المتضامنين 
من كل أنحاء العالم الذين يقودون حمالت دولية لمقاطعة شـــركات عديدة بسبب 
تورطهما في الجرائم اإلســـرائيلية والتطهير العرقي الممنهج والمســـتمر بحق 

الشعب الفلسطيني.
ودعا أبو علي مفوضية األمم المتحدة الســـامية لحقوق اإلنسان، التي أعلنت عن تأجيل 
نشر »القائمة الســـوداء« للشركات العالمية واإلســـرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات 
للمســـتوطنات المقامة على األراضي العربية المحتلة، إلى نشـــر القائمة وعدم الرضوخ 

للضغوط األمريكية وحكومة االحتالل التي تسعى إلى التعتيم عليها. 

رام الله/ االستقالل:
أكد وزيــــر الخارجيــــة والمغتربين  رياض المالكي، 
يوم أمس، أن دولة فلسطين ستتوجه الى التحكيم 
الدولــــي فــــي حال اقدمت اســــرائيل علــــى تنفيذ 
تهديداتها فيما يتعلق بمنع االستيراد، مشيرا الى 
ان برتوكول باريس االقتصادي يكفل لفلســــطين 

ذلك.
وأوضــــح المالكــــي فــــي تصريــــح لــــه، أن هنــــاك 

خطوات ســــيتم اتخاذها في حال نفذت اسرائيل 
التهديدات االقتصادية أبرزها اللجوء الى محكمة 
التحكيــــم الدولية التي أصبحت فلســــطين عضوا 
فيها، كما ســــيتم التوجه الى عدد من الدول منها 
فرنســــا ومجلس حقوق االنســــان ومحكمة العدل 
الدوليــــة والجمعية العامة لألمــــم المتحدة وجميع 
المحافل الدولية ليتم فضح اسرائيل واجبارها على 
التراجع عن مثل هذه الخطــــوات التهديدية التي 

قامت بها ولوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته 
حيال مثل هذه القضية.

وأعرب المالكي عن اعتقــــاده بأن هذه التهديدات 
واهيــــة وتهدف الى اجبارنا عــــن التراجع عن هذه 
الخطــــوات باالنفــــكاك االقتصادي عــــن االحتالل، 
مردفــــا أننا »لن نتراجع او نتنازل بل ســــنواجه بكل 
االمكانيــــات وعلــــى جميــــع المســــتويات لحماية 

حقوقنا«.

رام الله/ االستقالل:
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، 
إن مستشفى المطلع قدم فواتير بقيمة 68 مليون 
شيقل فقط، والحكومة دفعت ما قيمته 25 مليون 
شــــيقل، أي 37% مــــن المبلــــغ المطلوب حســــب 

الفواتير.
وأكد ملحم، في بيان صحفي، أنه ليس صحيحًا مبلغ 
الـ 200 مليون شــــيقل، ورغم ذلك طلبت الحكومة 

من مدير المستشفى وليد النمورة تقديم أي مبالغ 
أخرى غير الواردة في فواتير الـ 68 مليون شيقل.

وكان رئيــــس الــــوزراء محمــــد اشــــتية اجتمع مع 
وزيري المالية شــــكري بشــــارة، والصحة مي كيلة؛ 
لبحث أوضاع مستشفيات القدس وآليات دعمها 
والحفاظ عليها، ودراســــة حلــــول جذرية لألزمات 

المالية التي تعاني منها.
وقال اشتية إن وزارة المالية حّولت مبلغ 20 مليون 

شيقل لمستشــــفى األوغســــتا فكتوريا-الُمّطلع، 
إضافــــة إلى 5 ماليين شــــيقل تــــم تحويلها قبل 
يومين، لمواصلة عمله كالمعتاد عقب إعالنه نفاد 

أدوية السرطان من مستودعاته.
وطالب اشــــتية المستشفيات بإرســــال فواتيرها 
بشــــكل منتظم وشــــهري، ودعا الوزيرين لتسريع 
عمل الفــــرق الفنية في وزارتيهمــــا بالتدقيق في 

الفواتير.

المالكي يكشف خطوات السلطة في حال أوقفت »إسرائخل« االستخراد

الحكومة: مستشفى المطلع قدم فواتخر بقخمة 68 ملخون شخقل فقط

مؤتمر بالقاهرة يدعو نشر »القائمة 
السوداء« لشركات داعمة للمستوطنات
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أعلن أنا المواطن/ محمود خالد محمود عياد...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   930579420

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سماح زهير نايف عليوة ...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
901431833  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فلسطين راجح أحمد االعرج...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
800079295 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد عواد حمدان كوارع   ...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
410087472 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد سليم سلمان سمور    ...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
947614467  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف هاني يوسف سالمة ...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
403688203  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سعد عبد محمد محيسن...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
962452264  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد فوزي محمد الكحلوت...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926711300

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم اسعد ابراهيم النجار  ...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800728362

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بيروت/ االستقالل:
توعدت وزارة التربية والتعليم اللبنانية، بفرض 
إجـــراءات جزائية علـــى أية مؤسســـة تعليمية 

تستأنف الدراسة من دون قرار من الوزارة.
وعلى وقع احتجاجات شـــعبية متواصلة، أغلقت 
معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، 
الســـيما التعليمية والمصرفية، أبوابها، منذ 18 
أكتوبـــر/ تشـــرين أول الجاري، فـــي ظل إضراب 
عـــام يفرضه المتظاهـــرون عبر قطـــع الطرقات 

الرئيسية.
وقال وزير التربية والتعليم، أكرم شـــهيب، في 
بيان: »ال يحق ألي مدرســـة رسمية أو خاصة فتح 
أبوابها إال بموجب صدور مرسوم أو قرار من خالل 

مؤتمر صحفي يعقده الوزير«.
وأضاف أنه »ستتم تجزية (معاقبة) المؤسسات 

التربويـــة التي تخالف القرار، منًعا للتشـــويش 
وفتح أبـــواب المدارس في مناطـــق معينة على 

حساب المدارس في مناطق أخرى«.
وانطقلت احتجاجات فـــي لبنان، يوم 17 أكتوبر 
الجاري؛ رفًضا لمشـــروع حكومي لزيادة الضرائب 
على المواطنين فـــي موازنة 2020، لتوفير مزيد 

من الموارد في ظل أوضاع اقتصادية متردية.
وتراجعـــت الحكومة عن تلـــك الضرائب، وأقرت 
مشـــروع موازنة 2020 من دون ضرائب جديدة، 
ضمـــن ورقة إصالحيـــة تضمنـــت أيًضا خفض 
رواتب الوزراء والنواب الحاليين والســـابقين إلى 

النصف.
ورغـــم تحركات الحكومة، يصـــر المحتجون على 
إسقاط النظام الحاكم، مع مطالب أخرى باستعادة 

األموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين.

طرابلس/ االستقالل:
كشـــف مصدر حكومي رفيع المستوى من طرابلس النقاب عن 
اشـــتراط ألمانيا »وقف القتال« في محيط طرابلس لعقد القمة 
الدولية بشـــأن ليبيا في برلين، مؤكدًا أن اســـتمرار الحرب حال 

دون تحديد موعد عقد القمة.
وأجرى وزير الخارجية األلماني، هايكو ماس، لقاًء موســـعًا في 
مدينـــة زوارة الليبية أمس األول، مع رئيس حكومة الوفاق فايز 
السراج، بحضور وزير خارجيته محمد سيالة، والمبعوث األممي 
لدى ليبيا غسان سالمة، لـ«استعراض نتائج اللقاءات التي جرت 
 المسؤول الحكومي قال: إن 

ّ
في ســـبيل التحضير للمؤتمر« لكن

الســـراج وســـيالة شـــددا على رغبة الحكومة في وقف القتال، 
لكنهمـــا أكدا فـــي الوقت نفســـه أن الحكومـــة تقف موقف 
الدفاع، ومن يطلـــب وقف القتال هو الطرف المعتدي. وحملت 
تصريحات الســـراج، بحســـب مكتبه اإلعالمي على خلفية زيارة 
مـــاس، تأكيدًا على أن »وقف إطالق النار في العاصمة طرابلس 

مرهون بانسحاب القوات المعتدية وأال يكون هناك أي تهديد 
للعاصمة بأية صورة«. 

كمـــا نقل المكتب حديث المبعوث األممـــي عن انعقاد »ثالثة 
اجتماعات متتالية ومعمقـــة لحل األزمة الليبية، على أن ُيعقد 
االجتمـــاع المقبل خالل األســـابيع المقبلة«، قبـــل انعقاد قمة 

برلين.
وأكـــد المســـؤول الحكومي، الذي فضل عدم نشـــر اســـمه، أن 
االجتماعات الثالثة التي أشـــار اليها سالمة ُعقدت بين الدول 
المتدخلة في الملف الليبي بشـــكل غير معلن اآلونة الماضية، 
وأبلـــغ الوزير األلماني حكومة الوفاق بنتائج هذه اللقاءات التي 
اشترطت وقف القتال كشرط لعقد القمة، كما شرح للحكومة ما 

يمكن اعتباره ضمانات لتنفيذ مخرجات قمة برلين.
 وفيما أكد المســـؤول تجاوب الحكومة مـــع كل ما طرحه الوزير 
األلماني حول نتائج جهود ألمانيا، أشـــار الى أن اللقاء لم يبحث 

إمكانية اللقاء المباشر على طاولة واحدة بين السراج وحفتر.

المانيا تشترط وقف القتال 
بطرابلس لعقد قمة برلين

لبنان.. وزارة التعليم تتوعد أية مؤسسة 
تستأنف الدراسة دون قرار حكومي

بغداد/ االستقالل
فــــي قــــرار قضائــــي هــــو األول مــــن نوعه، 
فــــي  االتحاديــــة  حكمت المحكمــــة 
العراق (أعلــــى ســــلطة فــــي البــــالد)، بعدم 
توزيــــع  فــــي  دســــتورية المحاصصة 
الخاصة،  والدرجــــات  المناصب الحكوميــــة 
وذلك في خطوة اعتبرت تنسيقًا مع الحكومة 
بهدف خلق مزيد مــــن القرارات اإلصالحية، 
تجاوبًا مع المطالب التي رددها المتظاهرون 

في الشوارع، خالل األيام الماضية.
المحكمة  باســــم  الرســــمي  المتحدث  وقال 

االتحاديــــة العليــــا إيــــاس الســــاموك، في 
 المحكمــــة االتحادية 

ّ
بيــــان، يوم أمــــس، إن

العليا »عقدت جلســــتها برئاســــة القاضي 
مدحــــت المحمود وحضــــور القضاة األعضاء 
كافــــة، وأصــــدرت الحكم بعدم دســــتورية 

المحاصصة«.
 »المحكمة االتحادية العليا 

ّ
وجاء في البيان أن

 قيــــام القوائم والكتل السياســــية 
ّ

تجد أن
بالمطالبة بمناصب وكالء الوزارات ورئاســــة 
الهيئات والدرجات الخاصة في أجهزة الدولة 
 

ّ
وفق استحقاقها، ال سند له من الدستور، ألن

هــــذه العناوين ما هــــي إال عناوين وظيفية 
حدد الدســــتور في المادة (61/خامسًا) منه 
الجهــــات التي تتولى ترشــــيح مــــن تراهم 
والكفاءة، وهذه  االختصاص  إلشغالها وفق 
الجهات ورد ذكرها حصــــرًا في المادة (61/
خامسًا) من الدستور التي مّر ذكرها، وليس 
 

ّ
من بينها (القوائم والكتل السياســــية)، وإن
الســــير في خالف ما نص الدستور عليه قد 
(المحاصصة السياسية) في  خلق ما يدعى بـ
توزيع المناصب التي ورد ذكرها وما نجم عن 
ذلك من ســــلبيات أثرت في مسارات الدولة 

وفي غير الصالح العام«.
وتابــــع البيان أّنــــه »إضافة إلــــى مخالفتها 
لمبدأ المســــاواة بين العراقيين الذي نصت 
عليه المادة (14) من الدستور، والتي ألزمت 
بالمســــاواة بين العراقيين أمام القانون دون 
تمييز، بســــبب الجنس أو العرق أو القومية 
أو األصــــل أو اللــــون أو الديــــن أو المذهب أو 
المعتقــــد أو الرأي أو الوضــــع االقتصادي أو 

االجتماعي.
القرار اعتبــــره مراقبون ضمن حــــزم قرارات 
ومســــاٍع حكومية المتصاص نقمة الشــــارع، 

وأيضًا لتسهيل مهمة رئيس الحكومة عادل 
عبد المهدي، من أجل حســــم ملف الدرجات 
الخاصة الذي قارب على أزمته نحو عام كامل، 

بسبب الخالفات بين الكتل السياسية.
 القــــرار لقــــي، فــــي الوقــــت عينه، 

ّ
غيــــر أن

انتقــــادات واســــعة بســــبب عــــدم تطــــّرق 
المحكمة للمناصب العليا وشرعية خضوعها 
للمحاصصــــة مثل الرئاســــات الثالث، حيث 
تحدث البيــــان عن المناصــــب بدرجات أقل 
كوزير ووكيل وزير ومدير عام ورئيس هيئة 

وما قارب منها.

تجاوبًا مع المتظاهرين.. المحكمة العراقية تقضي بعدم جواز المحاصصة في توزيع المناصب

لندن / االستقالل:
أعلـــن رئيس المجلـــس األوروبي دونالد توســـك، يـــوم أمس، 
 االتحـــاد األوروبي وافق علـــى تأجيل »بريكســـت« حتى 31 

ّ
أن

يناير/كانـــون الثاني، في وقت يصّوت فيـــه البرلمان البريطاني 
على موعد لالنتخابات العامة في ديسمبر/ كانون األول المقبل.

وقال توسك في تغريدة عبر »تويتر«: »وافقت دول االتحاد الـ27 
على منح بريطانيا تمديد (بريكست) مرن حتى 31 يناير 2020. 

وستتم صياغة القرار رسميًا من خالل عرض مكتوب«.
وكان االتحـــاد األوروبـــي قد أقـــر فكـــرة التمديـــد مبدئيًا، يوم 
الجمعة، ولكن من دون تحديد موعد »بريكســـت« الجديد، ويبدو 

أن التطـــورات في بريطانيا خالل عطلة نهاية األســـبوع دفعت 
الجانب الفرنسي لتليين موقفه وقبول تمديد مرن للموعد.

 فقــــد كانت فرنســــا ترفــــض تمديدًا طويــــاًل لموعد »بريكســــت«، 
 أســــبوعين يكفيان أمام البرلمان البريطاني لمناقشــــة 

ّ
وتجادل بأن

مشــــروع قانون »بريكست« المبني على االتفاق بين حكومة بوريس 
جونســــون واالتحاد األوروبــــي، إال التحــــول فــــي موقــــف حزبــــي 
»الديمقراطييــــن الليبرالييــــن« و«القومي االســــكتلندي« تجاه دعم 
االنتخابــــات المبكرة في ديســــمبر/ كانــــون األول المقبــــل، مقابل 
التعهد الحكومي بعدم تعديل موعد االنتخابات بعد إقراره، لتجنب 
»بريكست« من دون اتفاق، كان كافيًا لتعدل باريس عن معارضتها.

االتحاد األوروبي يوافق على تمديد 
مرن لـ »بريكست« لمدة 3 أشهر

صنعاء/ االستقالل:
نجـــا وزيرا الداخلية والنقل فـــي اليمن، يوم أمس، من 
محاولـــة اغتيـــال، عقب محاولة شـــخصين وضع عبوة 
ناســـفة بالقرب من مقر إقامتهما في محافظة شـــبوه 

»شرقي البالد« ، بحسب مصدر حكومي.
وقال المصدر مفضاًل عدم ذكر اسمه، أن أجهزة األمن 
ألقت القبض على شـــخصين حاوال اســـتهداف وزير 
الداخلية »أحمد الميســـري« والنقل »صالح الجبواني« 

المقيمين ، في عاصمة المحافظة »عتق«.
وأضاف، حاول الشـــخصان وضع العبـــوة بجوار مبنى 
المحافظة الـــذي يقيم فيه الميســـري والجبواني، إال 
أن »أجهـــزة األمن قبضت عليهمـــا قبل اتمام الجريمة 

واحالتهما للتحقيق«، دون مزيد من التفاصيل.
ويقيم الوزيـــران »الميســـري والجبوانـــي« في مبنى 
المحافظة منذ 4 أيام عقب وصولهما »عتق«، في زيارة 

تفقدية.

اليمن.. نجاة وزيري الداخلية 
والنقل من محاولة اغتيال في شبوة
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غزة/االستقالل:
نجح خدمات رفــــح في العودة لقواعده بســــالم 
وثالث نقاط بفوزه على اتحاد خانيونس وضعته 
على قمة الترتيب، فيما تخطى الشجاعية فريق 
أهلي غزة ويقفز للمركز الثالث، في ختام لقاءات 

األسبوع التاسع من دوري غزة الممتاز.
فقد عاد األخضر الرفحي من جديد لقمة الدوري 
بفــــوزه علــــى الطواحين بثالثة أهــــداف لهدف 
وحيد في اللقاء الــــذي أقيم على ملعب المدينة 

الرياضية بخانيونس جنوب القطاع.
وافتتح "األخضــــر" األهــــداف بالدقيقة 10 عن 
طريــــق هداف الدوري يســــار الصباحين، و بهذا 

الهدف ينتهي الشوط األول.
وفي الشوط الثاني ضغط الخدمات الرفحي بقوة 
و عزز تقدمه بهدف ثاٍن عن طريق محمود النيرب 

بالدقيقة 50 ، و يختتم بدر موسى بالدقيقة67 
أهداف األخضــــر الرفحي ، بينما ســــجل هدف 

االتحاد عدي الغلبان من ركلة جزاء بالدقيقة78.
ليرفع الماتــــادور رصيده إلى 19 نقطة ويتصدر 
بفارق األهداف عن خدمات الشــــاطئ ، بينما ظل 
االتحاد بمركزه الحادي عشــــر وقبل األخير عند 5 
نقاط بفارق النقاط عن أهلي غزة متذيل الترتيب 

.
هــــذا و نجح اتحاد الشــــجاعية من قلــــب تأخره 
بهدف لفوز بثالثة أهداف في اللقاء الذي أقيم 
على ملعب الدرة وســــط القطاع تنفيذا للعقوبة 

الموقعة على المنطار.
وجاءت بداية اللقاء ســــريعة من قبــــل المنطار 
الــــذي حاول مــــن افتتاح التســــجيل ، لكن على 
عكس مجريات اللقاء خطف األهلي هجمة مرتدة 

سريعة و سجل من خاللها غسان أبو عودة هدف 
التقدم بالدقيقة 18.

ليرد الشــــجاعية على هذا الهدف بقوة و يدرك 
التعادل عــــن طريق احمــــد حرارة بالدقيقة 38، 

وينتهي الشوط بالتعادل اإليجابي 1_1.
وفي الشـــوط الثاني هيمن الشـــجاعية على 
مجريات اللقاء ونجح عـــالء عطية في التقدم 
بالهدف الثاني بالدقيقة 72، و أهدر المنطار 
عدة فرص لزيـــادة الغلة ، ليعـــود عطية من 
جديد و يســـجل الثاني له و الثالث للشجاعية 
بالدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز المنطار على 

األهلي 3_1.
وبهــــذا الفوز تقدم الشــــجاعية للمركــــز الثالث 
برصيد16 نقطة ، و تجمد األهلي في قاع الجدول 

برصيد 5نقاط.

»الماتادور« الرفحي و المنطار يضربان شباك فرق القاع بالثالثة

غزة / االستقالل:
حقق الحوانين فوزا صعبا على الزيتون وتقدم 
للوصافة، وفي اللقاء الثاني نجح األقصى من 
قلب تأخره وتغلب على التفاح و خطف ثالث 
نقاط مهمة ، في ختام لقاءات األسبوع التاسع 

من بطولة دوري الدرجة األولى.
وتقـــدم الحوانيـــن لوصافـــة الترتيـــب بعد 
تحقيقـــه فوزًا صعبًا علـــى الزيتون بهدفين 
مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على 

ملعب بيت حانون الرياضي شمال القطاع.
وجـــاءت أولى أهداف اللقاء عبر عماد الســـبع 
بالدقيقة17 ، و في الشـــوط الثاني عزز محمد 

الحداد هدف التقدم للحوانين بالدقيقة 66 
، و قلص الزيتون النتيجة بتســـجيل شادي 
مصبـــح الهدف األول للفريق بالدقيقة 73 ، و 
يفشل في إدراك التعادل حتى إطالق صافر 
نهايـــة اللقاء بفوز غـــاٍل للحوانين تقدم من 
خاللهـــا لوصافة الترتيـــب برصيد 17 نقطة 
، بينما توقف رصيـــد الزيتون عند 12 نقطة 

بالمركز السابع.
وعلى ملعب النصيرات البلدي وســـط القطاع، 
نجـــح األقصى في تخطى التفاح وقلب تأخره 
بهدف لثالثة، ليبتعد بعض الشيء عن فرق 

القاع.

ورغم بداية التفاح القوية وتســـجيله هدف 
الســـبق عن طريق أحمد سعد بالدقيقة 23 ، 
والخروج بالشـــوط األول منتصـــرا 1_0 ، إال أن 
األقصى عاد و هيمن على اللقاء بعد التبديالت 
التـــي أجراها الشـــيخ حميدان بربـــخ المدير 
الفني للفريق ، وســـجل ثالثة أهداف تناوب 
على تســـجيلها الله إســـماعيل بالدقيقة58 
ومحمود أبـــو خصيوان بالدقيقـــة75 ومحمد 

اللوح بالدقيقة94.
ليرفع األقصى رصيده إلـــى 11 نقطة ويظل 
بمركزه التاسع ويتســـاوى مع التفاح بنفس 

الرصيد مع أفضلية األهداف للثاني.

الحوانيــن يقطــف الزيتــون و األقصــى يلتهــم التفــاح

االستقالل/ وكاالت:
كشف المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب، طبيعة إصابة النجم المصري 
محمد صالح، التي تعرض لها خالل مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير، ضمن 
الجولة العاشرة للدوري اإلنجليزي، التي انتهت بفوز »الريدز« 2-1، سجل منهما 

صالح هدفا من ضربة جزاء.
وقال كلوب عقب المباراة لـ«سكاي سبورتس«: »صالح لديه مشكلة في الكاحل 
نفســـه. األمر يؤلمه مع اســـتمرار المباراة. األمر ليس كبيرا«. وأضاف: »هذا األلم 

سيختفي في يوم من األيام، لكنه يعاني منه اآلن«.
وتعرض صالح إلصابة في نفس الكاحل الذي أصيب به خالل مواجهة ليســـتر 

سيتي قبل التوقف الدولي الماضي عن اللعب بعد تدخل من حمزة تشودري.
وعاد صالح للمشاركة للمرة األولى في مواجهة جنك البلجيكي األسبوع الماضي 
فـــي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتعرض آلالم في نفس الكاحل بعد تســـجيله 

هدف الفوز ضد توتنهام.
وقلـــب ليفربول تأخره أمام توتنهام إلى انتصـــار ثمين بهدفين مقابل هدف 

واحد على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري اإلنجليزي.
وتقـــدم هاري كين مبكـــرا جدا لتوتنهام، قبل أن يســـجل ليفربول مرتين في 

الشوط الثاني بواسطة القائد غوردان هندرسون ومحمد صالح.
ورفع ليفربول بهذا الفوز رصيده إلى 28 نقطة في صدارة المســـابقة، ويتجمد 

رصيد توتنهام عند 12 نقطة في المركز 11.

االستقالل/ وكاالت:
تســـعى إدارة نـــادي ريال مدريد الحصـــول على خدمات العبين صغار الســـن 
موهوبين لتفادي مسألة التعاقد معهم في المستقبل مقابل أموال باهظة كما 

يحدث حاليا مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي.
ومنذ رحيل النجم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو إلـــى يوفنتوس، ترغب إدارة 

»المرينغي« في حل المشكلة الهجومية، التي يعاني منها الفريق.
وشهدت أســـواق االنتقاالت الماضية تعاقد إدارة نادي ريال مدريد مع العديد 
من الالعبين الشبان كالنرويجي مارتن أوديغارد، الذي أعير إلى ريال سوسيداد 
اإلســـباني، والبرازيليـــان رودريغو جويس وفينيســـيوس جونيـــور والياباني 
تاكيفوســـا كوبو، الذي أعير خالل الميركاتو الصيفي الســـابق إلى فريق ريال 

مايوركا.
ويبدو أن كشـــافي العمالق المدريدي ال يكفون عـــن العمل، إذ أفادت صحيفة 
»كوريري ديلو ســـبورت« اإليطالية مؤخرا أن ريال مدريد يتبع خطا األرجنتيني 

الشاب ماتياس سولي، العب فريق فيليز سارسفيلد األرجنتيني.
وأشارت إلى أن األرجنتيني (16 عاما) يشبه مواطنه ليونيل ميسي، قائد فريق 
برشـــلونة ، في طريقة لعبـــه، ووصل األمر إلى المقارنـــة بينهما، مما حفز رغبة 
إدارة الريال في حســـم تلك الصفقة لكي تســـتمر على نفس نهج التعاقد مع 

الصفقات الشابة الذي اتبعته في السنوات األخيرة.

القاهرة/ االستقالل:
حســـم المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، موقف شارة قيادة منتخب 
الفراعنة خالل تصريحات تلفزيونية، بعد تقارير عن منحها لنجم ليفربول محمد 

صالح على حساب نجم األهلي أحمد فتحي.
وقال حســـام البدري لقناة "أون ســـبورت" الرياضية المصرية: "قرار الشـــارة هو 
مســـؤولية للمدير الفني، وعادات وتقاليد الكرة المصرية لسنوات طويلة هي 

منحها باألقدمية".
وأضاف: "على المستوى العالمي، يختار المدير الفني قائد فريقه. ملف كابتن 

الفريق كان على طاولة األمور التي أدرسها بعد تولي المسؤولية".
وتابع: "في بطولة كأس أمم أفريقيا كان أحمد المحمدي هو قائد المنتخب، وهو 
اآلن ليس معي في التجمع األول الخاص بمباراة بوتسوانا، وكذلك التجمع الثاني 

الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر، قد ينضم بعد ذلك".
واســـتدرك قائال: "دائما أفضل وجود الكابتن في التشـــكيل األساسي. أحمد 
فتحي ابتعد عن المنتخب لعام، وتناقشـــت مع محمد بركات (مدير المنتخب) 
قبل اختيار العناصر الخاصة بالمنتخب، لم نكن نعلم إن كان فتحي ســـيكون 

موجودا أم ال".
وختـــم البدري تصريحاته بالقول: "أريد االبتعاد عن األســـماء، ال يوجد أزمة بين 
أحمد فتحـــي أو محمد صالح. في النهاية، اســـتقررنا أن تكون شـــارة القيادة 

باألقدمية".

مدرب منتخب مصر يحسم 
»أزمة شارة القيادة«

ميسي الصغير.. »الصيد 
الثمين« لريال مدريد

مدرب ليفربول يكشف 
طبيعة إصابة محمد صالح
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 رام الله/ االستقالل:
يصـــادف، اليـــوم الثالثـــاء، الذكـــرى الـ71 
لمجزرة الصفصاف، التي نفذتها العصابات 
الصهيونية في قرية الصفصاف في الجليل 
األعلى في عمليـــة أطلق عليها "حيرام"، وراح 

ضحيتها 52 مواطنا.
ففي 29 تشـــرين األول عام 1948، تعرضت 
الصهيونية،  العصابـــات  لهجوم من  القرية 
فيما تصـــدت لهم كتيبة اليرمـــوك الثانية 
التابعة لجيش االنقاذ العربي، ودامت معركة 
ضاربة من المســـاء حتى الســـابعة من صباح 

اليوم التالي، لكن الكتيبة فشلت في الدفاع 
عن القرية الختالف موازين القوى بينهما.

دخـــل الصهاينة إلـــى القرية ووصلـــوا إلى 
مبنييـــن حيـــث كان الشـــيوخ، واألطفـــال، 
والنســـاء يتجمعـــون بأمر من أحـــد الضباط، 
فاختاروا األشـــخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بيـــن -15 55 عاما، وأوقفوهـــم في صفوف، 
وبدأوا بإطالق النار عليهم على مرأى ومسمع 

أمهاتهم، وأوالدهم.
اإلســـرائيلي،  اإلعالم  وقائع صادمة فضحها 
وتحديدا صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، قبل 

نحو شهرين، في تحقيق نشرته في ملحقها 
األسبوعي عن وثائق مرعبة عن مجازر، وجرائم 
اإلرهابية  الصهيونية  العصابـــات  ارتكبتها 
ضد شـــعبنا الفلســـطيني عام 1948 وبعده، 
تحجبها وزارة جيش االحتالل في قسم سري.
وأوضح تحقيق "هآرتس" أن عشرات المجازر، 
واغتصاب الفتيات الصغار، والسلب والنهب، 
وتفجيـــر وتدميـــر قـــرى بأكملهـــا، نفذتها 
العصابات الصهيونيـــة بأوامر من دافيد بن 
غريون، مشـــيرا إلى أن قسم األرشيف السري 
في وزارة الجيش، يســـتمر في حجب وثائق 

تاريخية، عن جرائـــم العصابات الصهيونية 
اإلرهابية، ضد الشعب الفلسطيني في العام 

1948 وبعده.
وكشـــف التحقيق النقاب عن مجـــزرة قرية 
العصابـــات  قيـــدت  حيـــث  الصفصـــاف، 
الصهيونيـــة 52 رجال مـــع بعضهم البعض، 
ووضعوهم في حفـــرة، وأطلقوا النار عليهم. 
وكان 10 منهـــم ال يزالـــون ينازعون الموت، 
فيما توسلت النســـاء وطلبن الرحمة، ووجدن 
حينها 6 جثـــث، ثم 61 جثة، كما كان هناك 
ثالث حاالت اغتصاب، إحداهن  لفتاة عمرها 

14 عاما، أطلقوا النار عليها وقتلوها، وقطعوا 
أصابع أحد الضحايا بسكين ليسرقوا الخواتم.
وبحســـب "هآرتس"، فإن قريـــة الصفصاف 
التي تم بناء مستوطنة زراعية على أنقاضها، 
اتهـــم مقاتلو اللواء الســـابع بارتكاب جرائم 

حرب فيها.
وتعمـــل دولـــة االحتـــالل منذ مطلـــع العقد 
الحالي، على إجراء مســـح لألرشيفات لديها، 
وتقـــوم بإخفاء وثائـــق تاريخية، خاصة تلك 
المتعلقـــة بأحداث وقعت أثنـــاء النكبة عام 

.1948

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر الجنرال اإلســـرائيلي يتســـحاق بريك في 
مقال ُنشـــر مؤخًرا على مدونـــة "إنتاج المعرفة" 
على اإلنترنت من التهديد اإليراني إلســـرائيل، 
مع تركيزه على تهديد الصواريخ التي يمتلكها 

حزب الله.
وجاء في مقالـــة بريك: "وفقًا لمصـــادر أجنبية 
ذات مصداقيـــة عالية، يمتلك حزب الله حوالي 
130 ألف صـــاروخ من جميع األحجام، وأكثر من 
10 آالف صـــاروخ ثقيل وصواريخ طويلة المدى، 
منها صواريخ دقيقة ومدجنة، بدقة تتراوح بين 

1 و 30 مترا".
وعن مدى الصواريخ التي يمتلكها الحزب، قال 
بريك: "يتراوح نطاق صواريخ الحزب ما بين 350 
كم إلـــى 750 كم،  حيث إن صـــاروخ ذو الفقار 
الذي يصل مداه إلى 750 كم يســـتطيع ضرب 

إيالت من الحدود التركية السورية".
واعترف بريـــك بأنه "ال يوجد دولـــة في العالم 
اليـــوم لديهـــا اســـتجابة عملياتيـــة ضد هذه 
الكمية مـــن الصواريخ. يكفي 1000 صاروخ من 
هذا القبيل لجعل إسرائيل منطقة كارثة.. هذا 
جزء صغير فقط من الصواريخ التي ستصل إلى 

إسرائيل من إيران".
وخالًفـــا لكبار الضبـــاط في الســـنوات األخيرة، 
يرى بريـــك أن تهديد الصواريخ يمثل تهديًدا 
وجودًيـــا، "إنـــه تهديد وجودي جديد. ليســـت 
هنـــاك حاجة للدخـــول إلى إســـرائيل بريا. إنه 
يكفي لجعلها منطقة منكوبة ال يمكن العيش 

فيها". 
وفقا لبريـــك، توصلت وزارة الجيـــش، وإن كان 
بشكل متأخر، إلى نتيجة بأن "القبة الحديدية" 
لن تكون قادرة على التعامل مع الصواريخ التي 

ستطلق على إسرائيل".

بيت لحم/ االستقالل:
حكمت المحكمة العســـكرية اإلسرائيلية في عوفر أمس، على المحامي باسل إبراهيم 
مزهر (26 عامًا) من ســـكان مخيم الدهيشـــة بالســـجن الفعلي لمدة 18 شهرًا وغرامة 
مالية مقدارها ألفا شـــيقل و12 شهرًا مع وقف التنفيذ، وذلك بتهمة االنتماء للجبهة 

الشعبية وتقديم خدمات لها.
وكانت قـــوات االحتالل اعتقلت مزهر من منزله، وبعد ُأســـبوعين حولته إلى االعتقال 

اإلداري، وبعد ذلك قررت إلغاء هذا االعتقال وتحويل ملفه للمحكمة العسكرية.

اســـتفزازية في باحاتـــه بحماية أمنية مشـــددة، 
وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن المســـتوطنين أدوا خـــالل االقتحام 
طقوًســـا تلمودية داخل المســـجد، وتحديًدا في 
الجهة الشـــرقية منه.  وفرضت شـــرطة االحتالل 
قيوًدا مشددة على دخول الفلسطينيين من أهل 
القدس والداخل الفلســـطيني المحتل للمســـجد 
األقصـــى، ودققت في هويات الشـــبان والنســـاء، 

واحتجزت بعضها عند البوابات.
وشـــهد المســـجد األقصى فـــي اآلونـــة األخيرة، 
وتحديًدا خالل األعياد اليهودية، تصاعًدا ملحوًظا 
في وتيـــرة االقتحامـــات اإلســـرائيلية والدعوات 
المتطرفة القتحامه، وسط تزايد عمليات االعتداء 
ومالحقة رواد المسجد وحراسه وموظفي األوقاف، 

وإبعاد العشرات منهم عنه لفترات متفاوتة.
ويتعـــرض المســـجد األقصى يومًيا (عـــدا يومي 
الجمعة والســـبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات 
من قبل المســـتوطنين وأذرع االحتالل المختلفة، 

في محاولة لتقسيمه زمانًيا ومكانًيا.

�قتحام كفل حار�س
إلـــى ذلـــك، اقتحم 600 مســـتوطن، يـــوم أمس، 
بلدة كفل حارس شـــمالي مدينة ســـلفيت، وأدوا 
طقوًسا تلمودية في منطقة المقامات التاريخية، 
بحمايـــة أمنية مشـــّددة من قبل قـــوات االحتالل 

"اإلسرائيلي".
اقتحـــم  فقـــد  العبـــري،   0404 موقـــع  ووفـــق 
المســـتوطنون كفل حارس عقب انتشـــار قوات 
كبيرة من جيـــش االحتالل فـــي أحيائها واعتالء 

أســـطح عدد من منازلها وإغـــالق مداخلها ونصب 
حواجز عسكرية.

 جيش االحتالل أّمن اقتحام 600 
ّ

وقـــال الموقع، إن
مســـتوطن لقرية كفل حارس قضاء سلفيت ألداء 
صلوات عند قبر يوشـــع بن نـــون، وكالب بن يوفنا 

بمنطقة قلقيلية.
ويقوم المستوطنون بشـــكل متكرر باقتحام بلدة 
"كفل حـــارس"؛ بذريعة وجود قبور يهودية فيها، 

في حين أنها مقامات إسالمية صوفية تاريخية.
يشـــار إلى أن المســـتوطنين يتعمـــدون اقتحام 
ومداهمة مساجد ومقامات دينية إسالمية لتأدية 
طقوس دينية فيها، واستفزاز مشاعر المواطنين 
الفلسطينيين وإثارة الشـــغب فيها، فيما يحاول 
تبرير فرض السيطرة "اإلســـرائيلية" الكاملة على 

تلك المواقع.

�شعار�ت عن�شرية
كما رشق عشرات المستوطنين، منازل المواطنين 
في البلـــدة بالحجارة ، فيما عمـــل جنود االحتالل 
على تأمين الحماية لهم من خالل إغالق عدة طرق 

ومداخل فرعية، ومنع المواطنين من التنقل.
وفـــي ذات الســـياق خّط مســـتوطنون يوم أمس، 
شعارات عنصرية معادية على أحد الجدران ببلدة 
حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية 

المحتلة.  
وأفـــادت مصـــادر محلية أن المســـتوطنين خطوا 
شعارات باللغة العبرية على جدران منزل المواطن 

مهدي الصبري القريب من دوار حوارة الشمالي. 
اعتقال شاب بالقدس

وفـــي ســـياق متصـــل، اعتقلت قـــوات االحتالل 
اإلســـرائيلي، مساء اإلثنين، شـــابا فلسطينيا بعد 
إصابته، وأغلقت أبواب المســـجد األقصى والبلدة 

القديمة في القدس المحتلة.
وقال مراســـلنا في القـــدس، إن قـــوات االحتالل 
الحقت الشـــاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، 
قبل تمكنها من اعتقاله، واقتياده لجهة مجهولة.
وأشـــار إلى تواجـــد أمني مكثف بالقـــرب من باب 

حطة بالبلدة القديمة بالقدس.
وذكر موقـــع "واال" العبـــري أن فلســـطينًيا حاول 
القيام بعملية طعن قرب باب الســـاهرة في البلدة 
القديمـــة من القـــدس، دون وقوع إصابـــات، وفر 
المهاجم من المكان قبل إصابتـــه بيده واعتقاله 

الحًقا.

اليوم.. الذكرى الـ71 لمجزرة »الصفصاف« بالجليل األعلى

رام الله / االستقالل:
دعـــا عضـــو اللجنـــة التنفيذية لمنظمـــة التحرير 
الفلســـطينية تيســـير خالد المبعـــوث األمريكي 
جاريد كوشـــنر إلى »عدم إضاعة الوقت في البحث 
عن الوســـائل التي تمكـــن إدارة الرئيس األميركي 
دونالد ترمب من تســـويق بضاعتها الفاسدة التي 
يســـمونها صفقة القـــرن بعد تشـــكيل الحكومة 

الجديدة في إسرائيل«.

وأكد في تصريح صحفي على خلفية زيارة كوشنير 
للكيان اإلســـرائيلي واجتماعه بنتنياهو يوم أمس، 
أن خطـــة اإلدارة األميركية للتســـوية أو التصفية 
السياسية قد أصبحت بالنسبة للجانب الفلسطيني 
وأطراف عربيـــة ودولية أخرى خلف الظهر ولم يعد 

أمامها الحد األدنى من فرص النجاح.
وقال خالد »إن كوشنير لم يتعلم الدرس بعد الفشل 
الذي رافقه في محاولة تســـويق الشق االقتصادي 

في مؤتمر المنامة في مملكة البحرين، الذي انعقد 
نهايـــة حزيـــران الماضي فـــي ظل إجمـــاع وطني 
فلســـطيني على مقاطعته ومشـــاركة هزيلة على 
مستوى المدعوين العرب والدوليين وفي ظل إحجام 
الجميع عن الدخول طرًفا في تمويل صفقة بائســـة 
تريدها اإلدارة االميركية طعًما مســـموًما الستدراج 
أطـــراف إقليمية وعربية للمشـــاركة في مشـــروع 
سياسي هدفه الرئيسي تصفية الحقوق الوطنية«.

جنرال إسرائيلي: إيران تستطيع تحويل »إسرائيل« إلى منطقة منكوبة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
وقع ما يسمى وزير الداخلية »اإلسرائيلي« أرييه درعي، االثنين، قرارًا بحظر سفر 

ثالثة فلسطينيين من سكان القدس بذريعة نشاطهم في حركة »حماس«.
وبحســـب موقع صحيفة »معاريـــف«، فإن الثالثة هم زكريـــا نحيف، ومحمد 
دويك، وسالم الجعبة، مدعيًا في القرار أنهم مقربون من مبعدي صفقة شاليط 

المتواجدين في تركيا.
ووفقًا للقرار، فإن المعلومات االســـتخبارية تشير إلى أن الثالثة يهددون أمن 

»إسرائيل«، وسيستمر الحظر لمدة شهر على أن يتم تمديده فيما بعد.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل، مســـاء االثنين، أن الجندي الذي ُعثر عليه قبل ظهر أمس، بعد أن 
ُفقدت آثاره األحد، ُعثر عليه قتياًل. وبحسب الناطق باسم جيش االحتالل، فإنه تم إبالغ 
عائلته، ويجري التحقيق في ظروف مقتله. ورجحت مصادر إســـرائيلية غير رســـمية أن 

يكون الجندي قد انتحر في منطقة هشارون القريبة من كفار سابا التي يعيش فيها.

العثور على الجندي 
رام الله/ االستقالل:اإلسرائيلي المفقود »قتيال«

قرر مجلـــس الوزراء في جلســـته، أمـــس اإلثنين، 
بدء إجراءات صرف 350 مليون شـــيكل للموردين 
ومقدمـــي الخدمات مـــن القطاع الخـــاص ومنها 
المستشـــفيات، علما أن هذه الدفعات ستشـــمل 
جميع مقدمي الخدمات وحســـب نســـب متعلقة 

بحجم ديونهم.
وقرر المجلس:

- الموافقة على االحـــاالت القطعية الخاصة بوزارة 
الصحة والخدمات الطبية العســـكرية والمتضمنة 
عطاءات شـــراء أدوية ومســـتهلكات ومواد طبية 

بقيمة تزيد عن 2.7 مليون شيقل.
- المصادقـــة على عطـــاء مشـــروع منظومة الدفع 

االلكترونية الحكومية.
- المصادقـــة علـــى نظام المهـــام واالختصاصات 

لوزارة الدولة للريادة والتمكين.

- المصادقــــة على عــــدد من االتفاقيــــات الموقعة مع 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وجهات دولية.

- تشـــكيل لجنة لدراســـة ووضـــع تعريف وطني 
واضح وقابل للقياس لمفهوم الفقر ا اعتماد وزارة 
االقتصاد الوطني ووزارة األشغال العامة واإلسكان 
كجهة مختصـــة بالرقابة والتفتيـــش على انفاذ 
التعليمـــات الفنية اإللزامية الخاصة بالخرســـانة 

الجاهزة الطرية.

خالد يدعو كوشنير لعدم إضاعة الوقت ببحث وسائل تسويق »صفقة القرن«

مجلس الوزراء يقرر صرف 350 مليون شيقل بدل متأخرات للقطاع الخاص والمستشفيات

الحكم بالسجن 18 شهرًا 
والغرامة على محام من الدهيشة

درعي يوقع قرار حظر 
سفر ثالثة مقدسيين

�مل�شتوطنون ي�شعدون  ..
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بانكوك / االستقالل:
فوجــــئ نــــزالء منتجع ســــياحي فاخر على الســــاحل الجنوبي 
لتايالند برائحة غريبة، اكتشــــفوا أنها ناجمة عن جنوح مئات 
األســــماك النافقة إلى شــــاطئ المنتجع، دون أن يعرفوا سبب 

الحالة النادرة.
وقال رئيس المصايد في جزيرة بوكيت، ســـيريبونغ باناســـونتي، 
إن نحو 300 متر من الشـــاطئ في جزيرة ناكا ياي، امتأل بـاألسماك 
النافقة، مضيفا أن الســـلطات تعمل على تحديد السبب وراء حالة 

النفوق الجماعية، لكنه استبعد فرضية تلوث المياه.
وأوضـــح قائال: »لقد فحصنا نوعية المياه. ال يمكن أن تتســـبب في 

النفوق الجماعي لألسماك«، وفقما ذكرت وكالة فرانس برس«.
وكشف أنه يعتقد أن هذه األسماك ألقيت من مراكب صيد محلية، 
الفتا إلى أنها عادة ما تبـــاع حية كقوت للحيوانات، وال فائدة منها 

نافقة.
وقال عالـــم البيئة البحريـــة المخضرم ثون ثامرونغناســـاوات في 
صفحته على »فيسبوك«، إن األسماك جاءت على األرجح من قوارب 
صيد، ولم تنفق من أي ســـبب طبيعـــي أو تغير مفاجئ في ظروف 

مياه البحر.
وأوضـــح إن كمية مماثلة من األســـماك خرجت إلى الشـــاطئ في 
مقاطعـــة رايونغ في عام 2008، كاشـــفا أن ثمنه القليل حينئذ لم 

يكن يساوي مشقة نقله إلى ميناء البيع.

أسماك نافقة تجتاح 
منتجعًا سياحيًا

واشنطن/ االستقالل:
دفع صياد حياته ثمنا العتقاد خاطئ، حيث ظن 
أن الوعل الذي اصطاده قد لفظ أنفاســــه األخيرة 
واقترب منه بشــــدة، لكن الحيوان باغته بنطحة 

أصابته بجروح قاتلة أودت بحياته الحقا.
وبحسب ما نقلت شــــبكة "سي إن إن" األميركية، 
فــــإن الصياد الذي كان يبلــــغ 66 عاما، أطلق النار 
على وعل خالل رحلــــة صيد مع األقارب في والية 
لتفقد الحيوان كان  ذهــــب  وحين  أركنســــاس، 
ال يــــزال حيا. وتعرض الصيــــاد لنطحة قاتلة من 

الحيوان، وجرى العثور عليه مصابا بجروح خطيرة 
ثــــم توقف عــــن التنفــــس بمجــــرد إيصاله إلى 

المستشفى، وتوفي في وقت الحق.
ورغم تأكيــــد المرافقين تعــــرض الرجل لنطحة 
قاتلة، تقول الســــلطات إنها ليســــت واثقة من 
كون الوعل ســــببا في اإلصابة التي أدت إلى وفاة 
الصياد، لكنها رفضت إجراء أي تشــــريح لمعرفة 

المالبسات التي فارق بها الحياة.
وأضاف المصدر، أن كثيرا من الوعول التي يجري 
إطالق النار عليها ال تفارق الحياة ســــريعا، وهذا 

األمر يعــــرض الصيادين للخطر إذا اقتربوا منها، 
ولذلك توصي السلطات باالنتظار لمدة تقارب 30 

دقيقة بعد إصابة الحيوانات.
وبما أن الرجل الذي يعيش في مدينة يلفيل منذ 
20 عاما مارس الصيد لســــنوات طويلة، وصفت 
الســــلطات الحادث بالمفاجئ، ألن الضحية كان 

على دراية كبيرة بأصول الصيد.
في غضون ذلك، لم يجر العثور على الوعل الجريح 
الذي يرجح أن يكون مســــؤوال عن رحيل الصياد 

المحترف.

اعتقد أن صيده ميت فتلقى »نطحة قاتلة«

باريس/ االستقالل:
أعلنت دار أكتيون للمزادات في فرنســـا، أن لوحة زيتية للفنان اإليطالي تشيمابوي، تعود للقرن 
الثالث عشر وكانت مفقودة لوقت طويل، بيعت بقيمة 24 مليون يورو (26.6 مليون دوالر)، وهو 

ما يعادل أكثر من 4 أمثال القيمة التي كانت مقدرة لها.
وكانت اللوحة "كرايســـت موكد"، التي ترجع إلى أوائـــل عصر النهضة، قدرت بما يتراوح بين 4 
و6 ماليين يورو. وقال رئيس دار مزادات أكتيون في منطقة سونلي شمالي فرنسا، دومينيك لو 
كوينت: "عندما يعرض عمل لفنان نادر مثل تشيمابوي، عليك أن تكون مستعدا للمفاجآت. هذا 

أول عمل يعرض لتشيمابوي.

نيودلهي/ االستقالل:
تداول العديد من رواد مواقع التواصل االجتماعي  
، وبإهتمام بالغ قضية الطفل الهندي "ســـوجيث 
هنـــدي" البالغ من العمر عاميـــن حيث كان يلعب 

خارج بيته حين وقع في بئر عميق .
تدرجت قصة الطفل بعـــد كانت مجرد بقاء طفل 
عالًقا على عمق 10 امتار ولكنه انجرف أكثر إلى 21 

متر وبدأت جهود اإلنقاذ منذ عند أيام.
وسارعت فرق االنقاذ منذ البداية لحفر وإنشاء نفق 
للوصول إلى سوجيث لكن توقفوا عن الحفر بسبب 
الطين الذي يعيق عملية الحفر و الذي يسبب حاليا 

انتكاسة في ســـير العملية ، في حين سارع فرق 
خبراء من المناطق المجاورة للمســـاعدة في عملية 
اإلنقاذ ،  و تنفس الطفل يمكن سماعه من كاميرا 

صغيرة تم إرسالها بعمق 21 متر لمراقبة حالته
شـــهود عيان وعدد من فرق االنقـــاذ قالو "يمكننا 
ســـماع الطفل يبكي .. لفتـــرة طويلة .. لكن اآلن ال 
يمكننا ســـماع صوته. لكننا نشعر أن الطفل آمن 
ويتنفـــس"، ولكن لـــم يتمكنوا مـــن تقييم حالة 
الطفل اكثر بســـبب طبقات من الطين الرطب من 

حوله.
ويقدم الفريق الطبـــي في الوقت الحالي إمدادات 

األوكسجين إلى "ســـوجيث" من الخارج ، باإلضافة 
الى مســـاعدة ام الطفل لفرق االنقـــاذ عبر خياطة 

كيس قماشي للمساعدة في انقاذ ابنها.
وبين وزيـــر الصحة فيجايب اســـكار "تم بالفعل 
تجربـــة العديد مـــن الطرق إلنقاذ الطفـــل حاولنا 
اســـتخدام الحبل لسحبه كما اســـتخدمنا طريقة 

الشفط لكنهم جميعا فشلوا حتى اآلن ".
ويشـــار الى ان قطر البئر يبلغ 10 ســـنتمتر فقط 
و بســـبب موضع جســـد الطفل هناك صعوبة في 
اخراجـــه، في حين ان عائلة واقارب ســـوجيث في 
حالة من الخوف وتصلي باستمرار من أجل سالمته.

بيع لوحة إيطالية »مفقودة« 
بـ26.6 مليون دوالر

اسطنبول/ االستقالل:
قال رئيـــس الغرفة التجارية في اســـطنبول 
شـــكيب أوداغيتش، إنه مـــن المتوقع للمرة 
األولى في التاريخ أن يتجاوز عدد الســـائحين 

في مدينة عدد سكانها
وبحســـب جريدة حرييت ديلي نيوز التركية، 
جاء هـــذا خالل مؤتمر صحفي في مدينة كان 
الفرنسية، موضًحا أنه من المتوقع أن تستقبل 
اسطنبول 15.5 مليون ســـائح بحلول نهاية 

العام الجاري 2019.

وأضاف أوداغيتش خالل المؤتمر الذي عقده 
في معرض ميبكوم 2019، وهو معرض مرموق 
لألفالم والتليفزيون وصناعة اإلنتاج، إن معدل 
إشغال الفنادق في اسطنبول وصل إلى قرابة 
87%، كما أدى الطلب من جانب الســـياح في 
المدينة إلى ارتفاع أســـعار الفنادق بنســـبة 

27% على أساس العمالت األجنبية
ولفت رئيس الغرفة التجارية في اســـطنبول، 
إلى أن التشـــغيل الســـريع لمركز اسطنبول 
ا فـــي المدينة، ما 

ً
المالي ســـيكون معلًما بارز

يؤدي إلى تدفق االستثمارات العالمية إليها
ونـــوه إلـــى ضـــرورة اســـتغالل تركيـــا مزايا 
جغرافيتهـــا، ما يمنحها الفرصة للوصول إلى 
1.7 مليار نســـمة من جيرانها، األمر الذي قد 

يوفر لها نحو 27 تريليون دوالر
وأوضح التقرير الســـنوي لتعداد الســـكان في 
تركيا بنهاية عام 2018 الماضي، وصول سكان 
مدينة اسطنبول إلى نحو 15.07 مليون نسمة، 
بنسبة 18.4% من األتراك، لتحتل المركز األول 

بين أكثر المدن التركية اكتظاًظا.

سائحو أكبر مدينة تركية يتخطون عدد سكانها!

نيودلهي/ االستقالل:
ســــجلت مدينة أيوديا الهندية رقًما قياسًيا في موسوعة غينيس من خالل إنارة مئات اآلالف من المصابيح 
الزيتية في إطار مهرجان ســــنوي. ســــلم ممثلو موســــوعة غينيس لألرقام القياســــية الشــــهادة إلى يوغي 
أديتياناث، رئيس وزراء والية أوتار براديش الشــــمالية، بعد أن شــــاهدوا إضاءة 409 آالف مصباح زيتي على 
ضفاف نهر سارايو. وقال أنوج جها، قاضي مقاطعة أيوديا، لوكالة أسوشيتد برس: »عمل بجد أكثر من 6000 

متطوع، معظمهم من طالب الجامعات، لضمان إشعال المصابيح في نمط منتظم لإلطار الزمني المحدد«.
في العام الماضي، سجلت أيوديا رقما قياسيا بإضاءة 300150 من المصابيح الزيتية.

رقم قياسي في غينيس 
بالمصابيح الزيتية

طفل هندي يتنفس في حفرة بعمق 21 مترًا منذ عدة أيام

إدنبرة / االستقالل:
تمكن المصور الفوتوغرافي، ماســـيج وينيارتشـــك، من إلتقاط صور مذهلة للسماء لحظة تلونها 
باللون األخضر في ظاهرة تتكرر كل عام. المصور اإلسكتلندي تمكن من إلتقاط صور للسماء التي 
تلونت باللون األخضر فوق بحيرة في مشهد خيالي، وتعرف هذه األضواء باسم »أرورا« في المملكة 

المتحدة.
حيث تمكن المصور من إلتقاطها في خليج ســـنكلير في كايثنيس كما وتمكن من إلتقاط صور أخرى في 
بحيرة لوخ واتن. ويفســـر العلم ســـبب هذه الظاهرة أن جزيئات مشحونة كهربائيا من الشمس تدخل إلى 

الغالف الجوي، نتيجة لعواصف قوية بما في ذلك الهيليوم و الهيدروجين.
يذكر بأن »أرورا« تظهر بألوان مختلفة فقد تكون خضراء فاتحة ووردي، وهو اللون األكثر شيوعا.

سماء بحيرة إسكتلندية 
تكتسي باللون األخضر


