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القدس المحتلة/ االستقالبل: 
يعق���د المجلس ال���وزاري المصغر للش���ؤون األمنية 
والسياس���ية »الكابينت«  اليوم األربعاء اجتماعًا، هو 

الثاني في غضون 24 ساعة. 
»الكابين���ت«  أن  العب���ري،  »واال«  موق���ع  وذك���ر 
س���يعقد اجتماعًا جديدًا اليوم اس���تمرارًا لالجتماع 
الذي ُعقد أم���س، دون التطرق للتفاصيل التي جرى 

بحثها. وكانت وس���ائل إعالم إسرائيلية أشارت في 
وقت س���ابق أمس، إلى أن اجتم���اع »الكابنيت« جاء 
بس���بب التهديدات األمنية ضد »إسرائيل«، خاصة 

على الجبهة الشمالية.
وأجرى جي���ش االحتالبل اإلس���رائيلي خ���البل األيام 
الماضية مناورات عس���كرية وتدريبات واسعة على 
الجبهتين الجنوبية والشمالية، بمشاركة سالح الجو.

»الكابينت« اإلسرائيلي يعقد
 اجتماعًا جديدًا اليوم األربعاء

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالبل: 
هدم���ت جرافات االحت���البل منزال في بل���دة الطور 
بالق���دس المحتل���ة، وآخر في خربة جب���ارة جنوب 
طولكرم بذريعة البن���اء دون ترخيص، كما أجبرت 

مواطنًا مقدس���يًا على هدم منزله بقرية العيسوية 
ش���مابل ش���رق القدس المحتلة ذاتًيا، فيما واصل 
المستوطنون المتطرفون صباح أمس اقتحاماتهم 
للمسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة 

من القوات اإلس���رائيلية الخاصة. وهدمت جرافات 
بلدية االحتالبل  أمس، منزاًل في حي الصوانة ببلدة 

الط���ور في مدينة الق���دس المحتلة، 
بزعم البناء بدون ترخيص.

«غليك» يقتحم األقصى برفقة عشرات المستوطنين.. 

االحتــالل يهــدم 3 منــازل بالقــدس 
وطولكرم ويخطر بهدم 6 آخرين برام الله 

غزة/ االستقالبل: 
وجه الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد االس���المي، التحية إلى الرئيس التونس���ي قيس 

سعيد على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. وقابل د. 
الهندي: إن موقف الرئيس التونسي قيس 
س���عيد من القضية الفلس���طينية يعكس 

د. الهندي: موقف الرئيس التونسي تجاه 
القضية الفلسطينية يفضح كل المطبعين 

القدس المحتلة/ االستقالبل: 
أعلن جيش االحتالبل اإلسرائيلي مساء أمس الثالثاء عن تمكن مقاتالته الجوية 
من إس���قاط طائرة غير مأهول���ة كانت تحلق على ارتفاع كبي���ر على مقربة من 
الس���ياج األمني الفاصل بقطاع غزة. ونقلت القن���اة »12« العبرية أن طائرة غير 

قائد جيش االحتالل يفشل في 
تعيين مسئول لالستخبارات

االحتالل يزعم إسقاط طائرة مسيرة 
حلقت قرب السياج مع قطاع غزة

القدس المحتلة/ االستقالبل: 
ألغى رئيس أركان جيش االحتالبل اإلس���رائيلي، أفي���ف كوخافي، تعيين قائد 
للوحدة التكنولوجية في ش���عبة االستخبارات العس���كرية (»أمان«)، قبل شهر 

عزام: ذكرى الشقاقي خالدة في 
قلوبنا ومتمسكون بفكره ونهجه

غزة/ االستقالبل:
ادانت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، يوم أمس، مشاركة شخصيات 

ومس���ؤولين من الس���لطة ومنظمة التحرير الفلس���طيني مؤخًرا، 
باجتماعات لمؤتمر "إسرائيلي" في الواليات المتحدة االمريكية. 

حركة الجهاد تدين مشاركة شخصيات 
من السلطة في مؤتمر »إسرائيلي«

غزة/ االستقالبل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي الشيخ نافذ 
عزام، أن ذكرى استش���هاد الدكتور فتحي ابراهيم الش���قاقي ال 

تدهور صحة األسيرة هبة اللبدي 
و3 آخرون يواصلون إضرابهم

رام الله / االستقالبل:
يواصل أربعة أس���رى في معتقالت االحتالبل اإلسرائيلي إضرابهم المفتوح عن 

الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري، أقدمهم األسير إسماعيل علي 
م���ن بلدة أبو ديس المضرب من���ذ 99 يومًا على التوالي، يليه من 

رام الله / االستقالبل:
واصل  األس���رى المحررون المقطوعة رواتبهم اعتصامهم وسط 
مدينة رام الله لليوم الحادي عشر توالًيا، مطالبين بإعادة رواتبهم 

تواصل إضراب »المحررين«
 برام لله لليوم الحادي عشر تواليًا

اقتصادي: نية االحتالل إغالق المعابر 
مع القطاع سيكون لها نتائج خطيرة 

غزة/ سماح المبحوح:  
أك���د  المختص االقتصادي د. معين رجب أن تهديد وزارة الحرب 
اإلس���رائيلية، بوقف العمل في المعابر التجاري���ة مع قطاع غزة، 

حما�س: م�شاركة وفد 
»اإ�شرائيلي« يف م�ؤمتر 

علمي بدبي اإ�شرار 
على التطبيع

الحكومة الفلسطينية تنفي توصلها التفاق 
مع »إسرائيل« بشأن استيراد العجول 

القدس المحتلة/ االستقالبل:
نفت الحكومة الفلسطينية، يوم أمس، توصلها التفاق حوبل إعادة 
06اس���تيراد األبقار من إس���رائيل. جاء نفي الحكومة، بعد نشر هيئة  05 08
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غزة/ االستقالل: 
وجـــه الدكتور محمد الهنـــدي عضو المكتب 
السياسي لحركة الجهاد االسالمي، التحية إلى 
الرئيس التونســـي قيس سعيد على مواقفه 

الداعمة للقضية الفلسطينية.
وقال د. الهندي: إن موقف الرئيس التونسي 
قيس سعيد من القضية الفلسطينية يعكس 
موقف شعب تونس العظيم الذي وقف دائمًا 
مســـاندًا ومدافعًا عن فلســـطين"، مشيًرا إلى 
ان هـــذا الموقف يفضح كل المطبعين العرب 
الذين استمروا التطبيع بكل أشكاله يتسابقون 

السترضاء امريكا والعدو الصهيوني.
وأكد الهندي أن ضريبـــة الذل والمهانة أكبر 

بكثير مـــن ضريبـــة الرجولة والشـــرف التي 
يتعرض لها الرجال الصادقون المدافعون عن 

قضايا األمة وثوابتها.
ُيشـــار إلـــى أن تصريحـــات الدكتـــور محمد 
الهنـــدي عضـــو المكتب السياســـي لحركة 
الجهاد االســـالمي جاءت تعقيبـــًا على إقالة 
الرئيس التونســـي لوزير الدفـــاع عبدالكريم 
الزبيدي ووزيـــر الخارجية خميس الجهيناوي 
على خلفية وصول وفد شـــبابي تونســـي إلى 

األراضي المحتلة.
وُيعـــرف عـــن الرئيـــس قيس ســـعيد أنه 
من محاربـــي ورافضـــي التطبيع مـــع الكيان 

الصهيوني، حيث يعتبر ذلك خيانة عظمى.

د. الهندي : موقف الرئيس التونهي تجاه 
القضية الفلهطينية يفضح كل المطبعين 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء 15 مواطنًا خالل مداهمات لمدن 

وبلدات في الّضفة الغربية المحتلة.
وأفاد بيــــان لجيش االحتالل، صباح أمــــس، بأن قواته اعتقلــــت 15 مواطنا من الضفة 
الغربية، مّمن وصفهم بـ »المطلوبين«؛ بزعم ممارســــة أنشــــطة تتعّلق بالمقاومة ضد 

أهداف إسرائيلية.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل داهمت فجر الثالثاء  عدًدا من المنازل في بلدة 
عصيرة الشمالية شمالي نابلس، واعتقلت كال من: جمال عامر رواجبة، وعالء علي شولي، 

وأسامة جواد سوالمة، وعزيز شولي.
وفــــي جنيــــن قالت مصادر محلية: إن العشــــرات من الجنود داهمــــوا بلدة برقين غرب 
المدينة، واعتقلوا الشــــابين علي قبالوي وكاسر قبالوي، كما هددوا والد  الشاب سعيد 
قبالوي بضرورة تسليم ابنه خالل ٢٤ ساعة. كما اقتحمت القوات أمس موقع مستوطنة 

ا على مدخل بلدة سيلة الظهر.
ً
حومش المخالة جنوب المدينة، ونصبت حاجز

واقتحمت قوات االحتالل بلدة روجيب شــــرقي نابلس، وداهمت عدًدا من المنازل تعود 
لعائلة الحلبي، وفتشــــتها. كما اعتقلت المواطن يحيى حرب من منزله ببلدة ســــكاكا 

شمال مدينة سلفيت.
وفي مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم، اعتقلت قّوات االحتالل الّشبان: أشرف العجوري، 

سامر العجوري وبشار معيوي عقب اقتحام منازلهم في المخيم، وتفتيشها.
وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلــــت قوات االحتالل الفتى أحمد عادل قضماني من 

منزله داخل حْي »الصوانة« في القدس المحتلة.
وشهد مخيم »عقبة جبر« بمدينة أريحا (شرقا)، مواجهات عنيفة تخللها إلقاء زجاجات 

حارقة على دوريات االحتالل.

االحتالل يعتقل 15 
مواطنًا بالضفة الغربية

المحافظة الوسطى/ االستقالل: 
توغلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، ترافقها 
جرافات عسكرية ضخمة، أمس الثالثاء وسط 
قطاع غزة، وقامت بأعمال تجريف في المكان .

ونقلت »قدس برس«، أن 5 جرافات عســـكرية 
»إســـرائيلية« خرجت من بوابـــة »أبو صفية« 
شـــرقي مخيم المغازي لالجئين (وسط قطاع 
غزة)، وتوغلت مســـاحة محدودة في األطراف 

الشرقية للمخيم .
وأضاف أن تلك الجرافات المدعومة من آليات 
أخرى قامت بعمليـــات تجريف في المنطقة 

المستهدفة.

توغل »إسرائيلي« محدود وأعمال تجريف وسط القطاع

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشــــفت مصادر إعالمية إســــرائيلية النقاب عــــن رفع درجة 
التأهب في عدد من ممثليات الكيان اإلســــرائيلي في الخارج، 

خشية تعرضها العتداء إيراني.
وكتــــب الموقــــع اإللكترونــــي »i٢٤NEWS«، أن قــــوات الدفاع 
الجوي اإلســــرائيلية اتخذت االســــتعدادات الالزمة تحســــبا 
الحتمال تعرض أهداف إســــرائيلية لهجوم بصواريخ »كروز« 
وطائرات مســــّيرة مفخخة، مثل الهجوم على منشــــأتي النفط 

السعوديتين.
وكان رئيس وزراء الكيان اإلســــرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي 
يشغل كذلك منصب وزير الحرب، قد صرح أول أمس بأن إيران 

تشكل تهديدا على السالم في الشرق األوسط برمته.
وخالل لقائه مع وزير الخزانة األمريكي، ســــتيفان منوتشــــين، 
في القدس، قــــال نتنياهو: »إن إيران تعمل جاهدة على إنتاج 
صواريخ باليستية باستطاعتها أن تطال أي هدف في الشرق 

األوسط«.
وأضاف نتنياهو أن طهران تنشــــر صواريخ دقيقة في أماكن 

مختلفة بالمنطقة، ال ســــيما اليمن لكي تســــتهدف األراضي 
اإلســــرائيلية، وشــــدد على »ضرورة تكثيف الجهــــود الدولية 

للتصدي إليران وتشديد العقوبات المفروضة عليها«.
وسبق أن قال جنرال إسرائيلي سابق، السبت الماضي: إن إيران 
ستحاول استهدافنا من جميع الجهات، وستركز على أهداف 

عسكرية مهمة وحيوية.
وذكر الجنرال أهارون زئيفي فركش، رئيس األركان اإلسرائيلي 
الســــابق، أن »إيران ســــتحاول مهاجمتنا مــــن جميع الجهات، 

وبضرب أهداف عسكرية أو استراتيجية«.
وأكــــد الجنــــرال أهارون زئيفــــي فركش أن هنــــاك تخوفًا من 
انســــحاب القوات األمريكية من كل من الشــــمال السوري ومن 
العراق، أو من منطقة الشــــرق األوسط بشكل عام، وهو ما يفتح 

الباب أمام احتماالت كثيرة أمام الجيش اإلسرائيلي.
وحذر الجنرال فركش، رئيس شــــعبة االستخبارات العسكرية 
»أمان« اإلسرائيلية السابق، من مغبة تلك االنسحابات األمريكية 

المتتالية من الشرق األوسط، وأثرها على الداخل اإلسرائيلي.
وجــــاءت تصريحات الجنــــرال أهارون زئيفــــي فركش، تعليقا 

علــــى تصريحات الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيئة األركان 
اإلسرائيلي، بشأن »العدو« الحقيقي في الفترة المقبلة.

وذكرت القناة العبرية الـ«٢0«، مســــاء الخميــــس الماضي، أن 
الجنرال كوخافي قد أكد أن الجبهة الشمالية هي األكثر خطرًا 
في الفترة الحالية والمقبلة، أيضا، باعتبارها التهديد األساسي 

مرحليا.
ونقلــــت القنــــاة العبريــــة على لســــان رئيس هيئــــة األركان 
اإلسرائيلي تحذيره من مغبة تدهور األوضاع واندالع مواجهات 
عسكرية مع إيران من الجانب السوري ومع حزب الله في لبنان، 
أي أن الجبهة الشــــمالية هي المحتملة النــــدالع حرب، مدعيًا 
أن الجبهة الشــــمالية هي التحدي االســــتراتيجي الرئيسي، 
حيث التموضع العســــكري اإليراني في سوريا، وكذلك مشروع 

الصواريخ الدقيقة الذي تقوده طهران.
وأشــــار أفيف كوخافي إلى أن بالده تواجه تغييرات جمة، وبأن 
الوضع في الجبهتين، الشمالية والجنوبية، هش ومتوتر، وقد 
يتدهــــور إلى حرب »علــــى الرغم من أن األعــــداء ال يرغبون في 

خوض حرب«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ألغـــى رئيـــس أركان جيش االحتالل اإلســـرائيلي، 
أفيف كوخافـــي، تعيين قائد للوحدة التكنولوجية 
في شـــعبة االستخبارات العســـكرية (»أمان«)، قبل 
شهر ونصف الشهر من بدء مزاولته لمهامه، وذلك 
على خلفية فشل عملية »خان يونس« العام الماضي.
وقالت صحيفـــة »يديعوت أحرونوت« امس الثالثاء، 
إن كوخافـــي قـــرر تعييـــن ضابط آخـــر، لديه خبرة 
تكنولوجية، بدال من الضابط الذي تم إلغاء تعيينه 
والذي يملك تجربة عسكرية وكان ضابطًا في وحدة 

كوماندوز النخبة »سرية هيئة األركان العامة.«

ووصفـــت الصحيفة الوحـــدة التكنولوجية التابعة 
لـ«أمان« بأنها »درة التاج في الجيش اإلســـرائيلي«، 
وأضافت أنه في هذه الوحدة »ُولدت وتولد تطويرات 

غير مألوفة وتبدو خيالية«.
وأبلغ كوخافي الضابط أن سبب إلغاء تعيينه ليس 
متعلقا بأدائه وإنما بسبب الرغبة في تعيين ضابط 
تكنولوجي، وذلـــك »كجزء مـــن دروس قضية خان 
يونـــس المتعلقـــة بالوحدة (التي نفـــذت العملية 

الفاشلة)«.
ولفتـــت الصحيفة إلى أن العمليـــة في خان يونس 
رافقتهـــا إخفاقات في مرحلة اإلعـــداد لها ومرحلة 

تنفيذها.
ويشـــار إلى أن العملية الفاشـــلة فـــي خان يونس، 
قبل ســـنة، والتي ُقتـــل خاللها ضابـــط، أدت، وفقًا 
للصحيفة، إلى »سلسلة إقاالت واستبدال ضباط في 
شعبة االستخبارات وتســـببت بهزة كبيرة في عالم 
يعتبر متميزًا وتوجد صعوبة بإيجاد ضباط يشغلون 

مناصب فيه«.
وقالت الصحيفـــة إن »هذه األحداث تضع صعوبات 
كبيرة جدًا أمام أداء الجيش اإلسرائيلي وأمام رئيس 
أمان تكير هايمن ورئيـــس األركان كوخافي، الذين 

ُوضعت أمامهم مهمة ترميم معقدة للغاية«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي مساء امس الثالثاء عن تمكن مقاتالته الجوية 
من إســـقاط طائرة غير مأهولـــة كانت تحلق على ارتفاع كبيـــر على مقربة من 

السياج األمني الفاصل بقطاع غزة.
ونقلـــت القناة »1٢« العبرية أن طائرة غيـــر مأهولة تم رصدها وهي تحلق على 
ارتفاع غير مألوف على مقربة من الســـياج الحدودي حيث حلقت على ارتفاع ٤ 

كم وهو ارتفاع وصفه الجيش ب »الشاذ«.
في حين، قال الجيش: إن الطائرة لم تشكل خطًرا على القوات أو على السكان.

قائد جيش االحتالل يفشل في تعيين مهؤول لالستخبارات االحتالل يزعم إسقاط طائرة مهيرة 
حلقت قرب الهياج مع قطاع غزة

نابلس/ االستقالل: 
أمس  مســــتوطنون،  أقــــدم 
الثالثــــاء، على ســــرقة  ثمار 
حوارة  اراضــــي  من  الزيتون 

جنوب نابلس.
ملــــف  مســــؤول  وقــــال 
االستيطان شــــمال الضفة، 
غســــان دغلس: إن أكثر من 
30 مستوطنا من مستوطنة 
" يتســــهار" ســــرقوا ثمــــار 
النقار  الزيتون مــــن منطقة 

في حوارة.

مهتوطنون االحتالل يرفع حالة التأهب في ممثلياته بالخارج
يهرقون الزيتون 
من أراضي حوارة
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غزة/ االستقالل:
دعت حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) السلطة 
وحركة "فتح" إلى المسارعة بالدعوة للقاء الوطني 
الشــــامل للتفاهم على حماية المشروع الوطني 
والنهوض به، وآليات إجراء االنتخابات بالشــــكل 

الذي يضمن نجاحها.
 االجتماع 

ّ
وقالت حمــــاس، في بيان صحفــــي، إن

الــــذي جرى بين قــــادة الفصائــــل الوطنية ووفد 
لجنة االنتخابات المركزية برئاســــة حنا ناصر في 
مقــــر الحركة بغــــزة يوم االثنين الماضي ســــاده 
روح وطنية عالية ومســــؤولة، وســــط استشــــعار 
الكل الوطنــــي بخطورة ما تتعــــرض له القضية 
الفلســــطينية من مؤامرات وتحديــــات محدقة، 
تســــتدعي على وجه الســــرعة دون تردد موقًفا 

وطنًيا جامًعا يحمي الشعب والقضية.
 جميــــع فصائــــل منظمــــة التحرير 

ّ
وذكــــرت أن

الفلســــطينية وفصائل المقاومة الفلســــطينية 

كافة عّبرت خالل اللقاء عن دعمها لموقف وطني 
محــــّدد يقوم علــــى اإليجابية والمرونــــة، وقامت 
بتسليم رئيس لجنة االنتخابات المركزية "موقًفا 
وطنًيا مســــؤواًل" لينقله إلى رئاســــة السلطة في 
رام الله. وبّينت أن الفصائل كافة اســــتندت في 
موقفها الوطنــــي الجامع إلى "ضــــرورة عقد لقاء 
وطني شــــامل ومقرر كممر إجبــــاري الزم لضمان 
انتخابات وطنية تجمع شعبنا وال تفرقه، وتنهي 

االنقسام وال تكرسه".
وتابعت في بيانهــــا "أجمع الكل الوطني على أن 
تزامن االنتخابات أو تواليها ليس عائًقا إذا تحقق 
التوافق الوطني على ضمان سالمتها واالعتراف 

بنتائجها".
ولفتــــت إلــــى أّنها عقــــدت منذ يــــوم الخميس 
2019/10/27م  األحــــد  وحتــــى  2019/10/24م 
سلســــلة من االجتماعات المكوكية والمكثفة مع 
فصائل منظمة التحرير الفلســــطينية وفصائل 

التشــــاور  الفلســــطينية كافة بغرض  المقاومة 
والتنســــيق؛ إلنجاح زيارة وفد لجنــــة االنتخابات 

المركزية.
 هذه اللقــــاءات بينها وبين 

ّ
وأشــــار البيان إلى أن

الفصائل تمّيزت بقدر عاٍل من الصراحة والوضوح 
والتفاهم المشترك، وقد عبرت حماس خالل هذه 
اللقــــاءات عن التزامها الثابــــت بتحقيق الوحدة، 
وإنجــــاز المصالحة، وترتيب البيت الفلســــطيني 

للتفرغ لمواجهة األخطار المحدقة.
وكان رئيــــس حمــــاس فــــي قطاع غــــزة يحيى 
السنوار أعلن أمس األول جاهزية حركته الدائمة 

لالنتخابات الفلسطينية.
وقال السنوار، في كلمة مقتضبة قبيل اجتماعه 
والفصائل الفلســــطينية بوفد لجنة االنتخابات 
المركزية، "جاهزون دوًما لالنتخابات، وســــنجعل 
منها رافعة لتصويب مســــارات استراتيجية في 

تاريخ شعبنا".

غزة/ االستقالل:
أكد عضــــو المكتب السياســــي لحركة 
الجهاد اإلســــالمي الشــــيخ نافــــذ عزام، 
أن ذكرى استشــــهاد الدكتــــور فتحي 
ابراهيم الشقاقي ال تزال خالدة في قلوب 
أبناء شــــعبنا الفلسطيني وأبناء الجهاد 
االسالمي خاصة لما تحمله من أثر كبير 
وتاريخ عظيم ألحد أبرز الشخصيات في 

العالم العربي واالسالمي.
وأوضــــح الشــــيخ عــــزام، أنه رغــــم مرور 
24 عاًمــــا على استشــــهاد المؤســــس 
فتحي الشــــقاقي إال أن الفلســــطينيين 
وفكره  الخالــــد  بمنهجــــه  متمســــكون 
االســــالمي لتحرير فلســــطين من دنس 

المحتل االسرائيلي.
وجاء ذلــــك خالل حفل نظمتــــه اللجنة 
الدعويــــة لحركة الجهاد اإلســــالمي في 
فلســــطين لتكريم حفاظ القرآن الكريم 
في قطاع غزة برعاية االمين العام لحركة 
النخالة،  زياد  القائد  الجهاد االســــالمي 
بحضــــور الشــــيخ نافذ عزام ومســــؤول 
اللجنــــة الدعويــــة وليد حلــــس ورئيس 
جمعية اقرأ الخيريــــة عبد الفتاح حجاج 
وعدد كبير من قيادة ومسؤولي الحركة 

في قطاع غزة.
وقال الشــــيخ نافذ عزام في كلمته: " إن 
األزمات التي نعيشــــها اليوم في عالمنا 

العربــــي واالســــالمي أجمع هو بســــبب 
تشــــوش عالقتنــــا مع القــــرآن الكريم"، 
مؤكًدا أن تكريم أبنائنا يشعرنا بالفخر 
والعزة فهم من سار على درب الشقاقي 

في حفظ ودراسة القرآن الكريم.
وأشــــار إلــــى أن تكريم حفظــــة كتاب 
اللــــه في ذكــــرى الشــــقاقي دليل على 
تمســــكهم بخيار الجهــــاد والمقاومة، 

فالشقاقي  أسهم بشكل كبير جًدا في 
نقل الصراع على هــــذه األرض المباركة 

نقلة كبيرة وتاريخية".
وتحدث الشيخ عزام عن سيرة المؤسس 
الشــــهيد فتحي الشــــقاقي منذ بداية 
فكرة حركــــة الجهاد اإلســــالمي وحتى 
استشــــهاده حيــــث أكــــد بــــأن "فكرة 
الشقاقي كانت مميزة جدًا وكان له دور 

كبير في تقريب االســــالم إلــــى الناس 
وتقريــــب الناس إلى االســــالم من خالل 

عمله الدؤوب".
ســــجل  الشــــقاقي  أن  "نؤمــــن  وقــــال: 
تاريخه كواحــــد من عظمــــاء األمة قدم 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
وكان يســــعى لتحقيــــق الوحدة والحق 

الفلسطيني والدفاع عنه".

وأضــــاف: "هنــــاك الكثير مــــن األفكار 
والرؤى بيــــن الناس لكن المشــــكلة أن 
تتحــــول تلــــك االختالفــــات إلــــى رؤى 
متناحرة لذلك نرى الشــــقاقي كيف زرع 
فينا ثقافة االختالف والوحدة من خالل 
التعــــدد وايجاد القواســــم المشــــتركة 
ليلتقــــي عليها الفرقــــاء واالطراف رغم 
وجود تباينات واختالفات في برامجهم".

وجدد الشــــيخ عزام تأكيده على موقف 
حركة الجهاد اإلسالمي متمثلة بأمينها 
العام القائد زياد النخالة من االنتخابات 
التي يجري الحديث عنها في الشــــارع 
"موقفنا واضح من  قائاًل:  الفلســــطيني 
االنتخابــــات، فهي لن تحل المشــــاكل 
ولن تحقق النتائج التي يريدها شعبنا 
وهذا ما جرى فــــي االنتخابات الماضية 
عــــام 2006 فهــــي ال تزال نتــــاج اتفاق 
أوســــلو"، موضًحــــا أن الحركة ال تعارض 
إجــــراء االنتخابــــات وال تقاتــــل أو تكفر 
مــــن ينظمها لكن أكــــدت على موقفها 

الواضح.
وأشــــار إلى ان المطلوب في هذا الوقت 
هــــو إعادة االعتبــــار للمشــــروع الوطني 
الــــذي ضحى مــــن أجله شــــعبنا بمئات 
الشــــهداء والجرحى والمعتقلين وعلينا 
أن نجلس ونحدد مشروعنا الوطني قبل 

االنتخابات.

عزام: ذكرى الشقاقي خالدة في قلوبنا ومتمسكون بفكره ونهجه

غزة/ االستقالل: 
غــــادر وفد لجنــــة االنتخابــــات المركزية 
برئاســــة حنــــا ناصــــر، امــــس الثالثــــاء، 
قطاع غزة عبر معبر بيــــت حانون "ايرز"، 
بعــــد عقــــده لقاءات مــــع قيــــادة حركة 

" حماس " والفصائل الفلسطينية.
ووفق المكتــــب اإلعالمــــي للمعابر، فقد 
غادر حنــــا ناصر رئيس لجنة االنتخابات، 
التنفيــــذي  المديــــر  كحيــــل  وهشــــام 
للجنة، وأشرف الشــــعيبي نائب المدير 
التنفيــــذي، عبر معبر بيــــت حانون قبل 

ظهر اليوم.
ومن المقرر أن يجتمع الدكتور حنا ناصر 
مع رئيس الســــلطة محمــــود عباس ؛ من 
أجــــل إطالعه على نتائــــج اللقاءات التي 

عقدها في القطاع.
وفـــي مؤتمر صحفـــي عقـــب لقائه مع 
قيادة "حمـــاس" والفصائل بمدينة غزة، 
قال ناصر: إنه تـــم االتفاق على عدد من 
البنود المتعلقـــة باالنتخابات والموقف 
الوطني، مشـــيرا إلى أن الجميع يســـير 
فـــي االتجـــاه الصحيح نحـــو انتخابات 

تشريعية ورئاسية.
وأضاف ناصر: " نأمل أن تحقق االنتخابات 
الوحــــدة الوطنية بفضل تكاتف وتفهم 
الجميع للمرحلة القادمــــة الصعبة التي 
نواجههــــا"، معربًا عن أمله في أن تحمل 

الجولة القادمة أخبارًا أفضل.
االنتخابــــات  لجنــــة  أن  ناصــــر  وأكــــد 
ستعود إلى رام الله، ولديها شعور كبير 
باالقتراب من إجــــراء االنتخابات، مضيفًا 
"نأمل أن نســــير فــــي المســــتقبل نحو 

انتخابات مجلس وطني".

غزة/ االستقالل:
ادانت حركة الجهاد اإلســـالمي في فلســـطين، يوم أمس، مشاركة شـــخصيات ومسؤولين من 
الســـلطة ومنظمة التحرير الفلســـطيني مؤخًرا، باجتماعات لمؤتمر "إســـرائيلي" في الواليات 
 مشـــاركة شـــخصيات من السلطة في 

ّ
المتحدة االمريكية. وقالت الحركة في بيان مقتضب، "إن

مؤتمـــر صهيوني في الواليات المتحدة داعم لالحتالل، ويكشـــف عـــن دور تطبيعي خطير"، 
مؤكدة أن ذلك يشـــكل التفاَفا ســـافًرا على ثوابت االجماع الفلسطيني الرافض لتلك اللقاءات 

التطبيعية.
وأوضحـــت حركة الجهـــاد، أنها ترفض أي تبرير لهذه المشـــاركة، في ظـــل تصاعد العدوان 

"اإلسرائيلي"، ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، معتبرة أياها عارًا على أصحابها.

حركة الجهاد تدين مشاركة شخصيات وفد لجنة االنتخابات المركزية يغادر قطاع غزة
من السلطة في مؤتمر »إسرائيلي«

حماس تدعو للمسارعة لعقد اللقاء الوطني 
الشامل لبحث آليات إجراء االنتخابات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مستشار وصهر الرئيس األمريكي جاريد كوشنير، أمس الثالثاء، إنه »من 
الضـــروري أن يتعاون كل من زعيم حزب »الليكود« بنيامين نتنياهو وزعيم 
تحالف »أزرق أبيض« بيني غانتس من أجل إيجاد حل للخالفات وتشـــكيل 

حكومة إسرائيلية واحدة«.
جاءت أقوال كوشـــنر في مقابلة بثت  أمس الثالثـــاء على قناة 13 العبرية، 

حيث التقى أول أمس اإلثنين مع غانتس ألول مرة، والتقى نتنياهو أيضًا.
قال كوشـــنر: »إن غانتـــس كان قائًدا عظيًما في الجيش اإلســـرائيلي وقام 
بعمل رائع وخدم إســـرائيل بشكل كبير، لقد أعجبت بنواياه الطيبة ويحاول 
القيام بأشـــياء جيدة إلســـرائيل، آمل أن يتمكن من العمل مع نتنياهو وأن 
يجدا طريًقا للحل للمضي قدًما نحو حكومة جديدة، واعتقد أنهما حريصان 

على ذلك«.
وتطرق كوشـــنر إلى الوضع السياســـي في »إســـرائيل« وخطة ترامب 
للســـالم » صفقة القرن »، وتصريحات نتنياهو حـــول ضم غور األردن، 
والوضع في الكونغرس واالحتجاجات ضد ترامب، واالنسحاب األميركي 
من ســـوريا واغتيال زعيـــم داعش أبو بكر البغدادي، بحســـب ما نقلته 

صحيفة القدس .

كوشنر: نأمل أن يتعاون نتنياهو 
وغانتس لتشكيل حكومة واحدة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات 506 2019(

يعلن للعمـــوم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: صهيب 
يوسف حسين أبو عليان من سكان عبسان الكبيرة هوية رقم 800211161 بصفته 

وكيال عن: رسمي وعائشة وشكرية وفاطمة ووفاء أبناء حسين إسماعيل أبو عليان
بموجـــب وكالة رقم: 4735 / 2017 الصـــادرة عن خانيونس + 28 / 2012 

ليبيا + 4926 / 2017 خانيونس
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 244 قسيمة 15 المدينة عبسان
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريـــخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  29/ 10/ 2019م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات 506 2019(

يعلن للعموم انـــه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: صهيب 
يوسف حسين أبو عليان من سكان عبسان الكبيرة هوية رقم 800211161 بصفته 

وكيال عن: رسمي وعائشة وشكرية وفاطمة ووفاء أبناء حسين إسماعيل أبو عليان
بموجـــب وكالة رقم: 4735 / 2017 الصـــادرة عن خانيونس + 28 / 2012 

ليبيا + 4926 / 2017 خانيونس
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 244 قسيمة 15 المدينة عبسان
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  29/ 10/ 2019م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

 دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

  املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية االبتدائية

الموضوع / إعالن خصوم صادر
 عن محكمة الشيخ رضوان

الى المدعى عليه / مهند علي محمد ابو سرايا ويحمل وثيقة سفر ليبية رقم 2009/689 
من برقة وسكان ألمانيا ومجهول محل االقامة اآلن فيها يقتضي حضورك لهذه المحكمة 
يوم الخميس الواقع في 2019/12/5م الســـاعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في القضية 
اســـاس 2019/349م وموضوعها دعوى تفريق للضرر من الشـــقاق والنـــزاع والمرفوعة 
عليك من قبل زوجتك المدعية / اميرة عطا محمود االشقر من بربرة وسكان المانيا هوية 
رقم 803370246 وان لم تحضر في الوقت المعين او ترســـل وكيال عنك ســـيجِر بحقك 

المقتضي الشرعي غيابيا لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/10/29م

  قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية 
ح�سام اإبراهيم احلليمي

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ياسمين فايز سالم نعنع...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   906682851

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله / االستقالل:
يواصل أربعة أسرى في معتقالت 
إضرابهم  اإلســـرائيلي  االحتالل 
المفتـــوح عـــن الطعـــام رفضـــًا 
أقدمهـــم  اإلداري،  العتقالهـــم 
األســـير إســـماعيل علي من بلدة 
أبو ديس المضـــرب منذ 99 يومًا 
على التوالي، يليه من حيث المدة 
األسير أحمد زهران المضرب منذ 
39 يومًا، واألسير مصعب الهندي 
منذ 37 يوما، واألسيرة هبه اللبدي 

منذ 37 يومًا.
وقال نادي األســـير الفلسطيني 
فـــي بيـــان صحفـــي، إن أوضاعًا 
صحية خطيرة يواجهها األســـير 
إســـماعيل علـــي الذي مـــر على 
إضرابـــه 99 يومـــًا، ويرافق ذلك 
تعنت ورفض من قبل ســـلطات 
االحتـــالل االســـتجابة لمطلبـــه، 
االحتـــالل  محاكـــم  وشـــكلت 
إضرابه،  فتـــرة  بقراراتهـــا طوال 
السند األساس الستمرار اعتقاله.

وأوضح أن تدهورًا طرأ على الوضع 
الصحي لألسيرة هبة اللبدي (32 
عامـــًا) حيث تعانـــي من صعوبة 
شديدة في بلع الماء منذ أسبوع، 
وأدى ذلك إلى إصابتها بالتهاب 
شديد في الحلق، وجفاف، عدا عن 
النقصان المتزايد في الوزن. فيما 

حذر األطباء من إمكانية إصابتها 
بمشاكل في القلب.

وكانـــت إدارة معتقالت االحتالل 
قد نقلت األســـيرة اللبـــدي عدة 
مـــرات إلـــى المستشـــفى منـــذ 
نهاية األسبوع المنصرم، وسيتم 
إعادتها اليوم مجددًا إلى زنازين 
ُتحتجز  حيث  "الجلمـــة"  معتقل 
منذ شـــروعها باإلضراب، علمًا أن 
جلســـة محكمة كانت قد عقدت 
لألسيرة اللبدي أمس األول، وذلك 
للنظر فـــي االســـتئناف المقدم 

باسمها ضد قرار تثبيت اعتقالها 
اإلداري.

ورفضت محكمة االحتالل اإلسرائيلي 
االلتمــــاس المقــــدم لألســــيرة هبة 

اللبدي المضربة عن الطعام.
وأوضح اللواء قدري أبو بكر رئيس 
هيئة شـــؤون األسرى والمحررين 
أن االحتـــالل قرر رفض االلتماس 
وأبقى حكمها بالســـجن لخمسة 

شهور كما هو.
ُيشـــار إلى أن ســـلطات االحتالل 
تفـــرض إجـــراءات تنكيلية بحق 

األســـرى المضربين عـــن الطعام 
وتتصاعد مع طول مدة اإلضراب ال 
سيما استمرار عزلهم في زنازين ال 
تصلح للعيش اآلدمي وحرمانهم 
زيارة العائلة ونقلهم المتكرر من 
معتقـــل إلى آخر، عـــدا عن جملة 
اإلجراءات التي ينفذها الّسجانون 
على مدار الســـاعة بحقهم، منها 
االســـتفزازات والضغط النفسي 
للزنازين على  اليومي  والتفتيش 
الرغم مـــن أنها مجّردة، وذلك في 

محاولة مستمرة لكسر إرادتهم.

رام الله/ االستقالل:
أفرجت ســـلطات االحتالل "اإلسرائيلي" يوم أمس، عن 
األســـير محمد علي أبو الرب من بلدة قباطية في جنين 
شـــمال الضفة الغربيـــة المحتلة، فيما ســـتفرج عن 

أسيرين آخرين األسبوع الحالي.
 وأفـــاد مكتب إعالم االســـرى، بان االحتـــالل أفرج عن 
األسير محمد أبو الرب بعد اعتقال دام أربعة أعوام، فيما 

ســـيفرج عن األســـيرين خالد صباح ونجله منيب، يوم 
غٍد الخميس شـــريطة الحبس المنزلي، بينما سيعقد 
االحتالل جلســـة محاكمة لنجله المصـــاب محمد، يوم 

االحد المقبل.
ُيشـــار إلى أن، االحتالل يواصل اعتقال العشـــرات من 
الشـــبان الفلســـطينيين في الضفة المحتلة، وزجهم 
داخل السجون، بدعوى الحجج أمنية وتحريضًا عليهم.

تدهور صحة األسيرة هبة اللبدي و3 آأرون يواصلون إضرابهم

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين مســـاء يوم أمس، أن محكمة »عوفر« العسكرية 
اإلسرائيلية رفضت استئناف الهيئة المقدم إلنهاء االعتقال اإلداري لألسير األردني عبد 
الرحمن مرعي. واوضحت الهيئة في بيان لها، أن قرار المحكمة برفض االستئناف أرفق 
بتأكيد االعتقال اإلداري لألســـير مرعي لمدة أربعة أشـــهر. ونبهت إلى أن األسير مرعي 
يواجه أوضاًعا صحية صعبة للغاية فهو مصاب بسرطان في الخاليا الدهنية بالوجه منذ 
عام 2010، وهو بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته، وإلجراء فحوصات طبية دورية.
وبينت الهيئة أنه منذ اعتقاله تعرض إلهمال طبي، ولم ُيجر له أي فحوصات طبية، ولم 

ُيقدم له أي جرعات عالجية.
ا في معتقل  يذكر أن األســـير األردني عبد الرحمن عدنان مرعي (29 عامـــا) والقابع حالًيّ
»عوفر« اإلسرائيلي اعتقل بتاريخ 2019/9/2 أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه 

في الضفة الغربية عبر معبر الكرامة، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 4 أشهر.

جنين / االستقالل:
أفاد مكتب إعالم األســـرى بأن إدارة الســـجون اإلســـرائيلية 
عاقبت األسير هاشم سمير سليط (23 عاًما) من سكان مخيم 
جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بحرمانه من زيارة ذويه 

لمدة شهر ونصف.
وأوضح المكتب أن األســـير ســـليط معتقل منذ 2018/5/7، 
وتعرض لتحقيق ألكثر من شهر ونصف في مركز »الجلمة« 

قبـــل أن ينقل إلى ســـجن »مجدو« الذي يقبـــع فيه منذ عام 
ونصف.

وأشار إلى أن إدارة السجون عاقبت األسير مؤخًرا بحرمانه من 
زيارة ذويه حتى األول من ديسمبر القادم بحجج أمنية واهية.
واألسير ســـليط ال يزال موقوًفا منذ اعتقاله، رغم عرضه على 
المحاكم أكثر من 12 مرة، وتم تأجيل محاكمته آخر مرة حتى 

2019/11/27 بحجة استكمال اإلجراءات القضائية بحقه.

االحتالل يطلق سراح أسير ويحدد 
موعد اإلفراج عن أسيرين آأرين

االحتالل يحرم األسير 
هاشم سليط من زيارة ذويه 

االحتالل يرفض استئناف األسير 
األردني مرعي ويبقي اعتقاله اإلداري

غزة/ االستقالل:
 مشـــاركة وفد إسرائيلي في 

ّ
اعتبرت حركة المقاومة اإلســـالمية (حماس)، يوم أمس، أن

مؤتمر علمي في إمارة دبي »هو إصرار على التطبيع مع المحتل الذي يواصل احتالله ألرض 
 »هذا السلوك 

ّ
فلســـطين«. وأضاف الناطق باســـم حماس، حازم قاسم في تصريح له، إن

المدان يشـــجع االحتالل على اســـتمرار عدوانه، وارتكاب مزيد من جرائمه ضد شـــعبنا 
ومقدساته«. وشدد قاسم على ضرورة بقاء االحتالل اإلسرائيلي كعدو مركزي لألّمة، داعًيا 

إلى توّحد طاقات كل مكونات األّمة لمواجهة هذا االحتالل.

حماس: مشاركة وفد »إسرائيلي« في 
مؤتمر علمي بدبي إصرار على التطبيع
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

 إعالن وراثة صادر عن محكمة 
شرق خانيونس الشرعية

تقدم لمحكمة شرق خانيونس مضبطة موقعة من مختار اهالي بني سهيال مؤرخة 
في : 2019/10/13م تتضمن ان : حســـنين حســـين عودة ابو جامع من بني سهيال 
وسكانها قد توفي الى رحمته تعالى سنة 1939م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
فـــي زوجتـــه حليمة حمدان رضوان رضـــوان وفي اوالده منها وهم حســـن ومحمد 
وعايدة وتمام ومزيونة وفاطمة ثم بتاريخ 1947م توفيت حليمة المذكورة وانحصر 
ارثها الشـــرعي واالنتقالي في اوالدها من زوجها حسنين المذكور المتوفى قبلها 
وهم حسن ومحمد وعايدة وتمام ومزيونة وفاطمة ثم بتاريخ 2016/6/18م توفيت 
تمام المذكورة وانحصر ارثها الشـــرعي واالنتقالـــي في اوالدها المتولدين لها من 
زوجها المتوفى قبلها محمود موسى عثمان ابو عنزة وهم شحدة وعطا واسعد وبكر 
وخليل وهويدا واحالم وفي اوالد ابنها احمد المتوفى قبلها وهم عصام واســـحاق 
ومصعب وحسام ومحمد وعمر ومعاذ واســـامة وصهيب ومرفت المتولدين ألحمد 
من زوجته فوزية ســـليمان محمد ابو طعيمة فقـــط وال وارث للمتوفين المذكورين 
سوى من ذكر وليس لهم وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياتهم 
وتركوا ورثة ســـوى من ذكر فمن له حق االعتراض مراجعة المحكمة خالل خمســـة 

عشر يوما من تاريخ االعالن وحرر في 14 صفر لسنة 1441 وفق 2019/10/13م

قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
زياد عبد احلميد اأبو احلاج

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ اماني يوســـف عبد الحي الســـدودي 
....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية    التي تحمل 
802403154 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي 
املحكمة ال�سرعية يف غزة

الموضوع/مذكرة تبليغ حضور
صادره عن محكمة غزة الشرعية

إلـــى المدعى عليه/ أحمد بـــن محمد  أمين بن ابراهيـــم الكردي من غزة 
وســـكانها ســـابقا ومجهول محل اإلقامة اآلن خـــارج قطاع غزه يقتضي 
حضورك إلـــى هذه المحكمـــة يوم الخميـــس الموافـــق 4/12/2019م 
الساعة التاســـعة صباحآ وذلك للنظر في القضية أساس 1435/2019م 
بخصوص دعوى مهر مؤجل المقامة عليك من قبل المدعيه/ايناس بنت 
إســـماعيل بن محمود عليان من غزة وســـكانها وإن لم تحضر في الوقت 
المعين يجِر بحقك المقتضي الشرعي لذلك جرى  تبليغك بذلك حسب 

األصول وحرر في 29/10/2019م.

قا�سي غزة ال�سرعي 
بالل داوود اأبو خاطر

دولة فل�سطني
�سلطة االأرا�سي 

االإدارة العامة الأمالك احلكومة
اعالن عن نقل ملكية أرض حكومية 
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

ُيعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة ألمالك الحكومة الســـيد/ باسل عطا العبد أبو جبة ويحمل 
هوية رقم 919798314 لنقل ملكية جزء من القســـيمة 198 من القطعة 978 والبالغ مساحتها 
623 م2 من اســـم ســـيادة الحاكم العام إلى اســـمه والتي آلت بالشـــراء بتسلسل عقود وصوال 
للمتعاقد مع الحاكم العام المصري كالتالي: آل ما مســـاحته 500 م2 إلى الســـيد/ باسل عطا أبو 
جبة بالشراء من السيد/ رائد عطا العبد أبو جبة والتي آلت إليه بالشراء من السيد/ حسين محمود 
أبو عبيد والتي آلت إليه بالشـــراء من السيد/ نايف أحمد مرجان عطا الله والتي آلت إليه بالشراء 
من المتعاقد مع الحاكم العام المصري/ ســـليمان داود الشـــرفا وزوجته ليلى خليل أبو ســـمرة. 
وأيضا آل ما مساحته 100م2 إلى السيد/ باسل عطا أبو جبة بالشراء من السيد/ رائد عطا أبو جبة 
والتي الت اليه بالشـــراء من/ السيد مسعود حسين أبو عبيد والتي آلت إليه بالشراء من السيد/ 
نايـــف أحمد مرجان عطا الله والتي آلت إليه بالشـــراء من المتعاقد مـــع الحاكم العام المصري/ 
ســـليمان داود الشرفا وزوجته ليلى خليل أبو ســـمرة.  وأيضًا آل ما مساحته 23 م2 إلى السيد/ 
باسل عطا أبو جبة بالشراء من السيد/ مسعود حسين محمود أبو جبة والتي آلت اليه بالشراء من 
الســـيد/ حسين محمود أبو عبيد والتي آلت إليه بالشراء من السيد/ نايف أحمد مرجان عطا الله 
والتي آلت إليه بالشـــراء من المتعاقد مع الحاكم العام المصري/ ســـليمان داود الشرفا وزوجته 
ليلى خليل أبو سمرة. فمن له اعتراض في هذا الشأن التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة ألمالك 
الحكومة في ســـلطة األراضي خالل مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ هذا اإلعالن واال سيتم السير 

في إجراءات المعاملة ونقل الملكية حسب األصول. التاريخ 2019/10/29

م. ح�سن جواد ال�سرحي / مدير اأعام اأمالك احلكومة

القدس المحتلة/ االستقالل:
طالبـــت منظمات حقوق إنســـان في 
رســـالة إلى قائد القيـــادة المركزية 
بجيـــش االحتالل اإلســـرائيلي اللواء 
نداف بادان، باتخاذ الخطوات الالزمة 
لضمـــان توفيـــر الحمايـــة الكاملـــة 
للفلســـطينيين مـــن أية أضـــرار قد 
تصيـــب أجســـادهم أو ممتلكاتهم 

خالل فترة قطف الزيتون.
ويأتي هـــذا التوجه لـ"جمعية حقوق 
المواطن، حقـــل، ييش دين، ائتالف 
قطف الزيتـــون، وحاخامات من أجل 
تسيدك"،  وتورات  اإلنســـان،  حقوق 
بعد أن وقعت في األســـابيع األخيرة 
سلســـلة من أعمال العنف الشـــديد 
وقـــوات  مســـتوطنين  قبـــل  مـــن 
جيـــش االحتـــالل ضـــد المزارعيـــن 
الفلسطينيين خالل قيامهم بقطف 

الزيتون.
ومنـــذ بدايـــة تشـــرين أول/ أكتوبر، 
وثقـــت منظمـــة "ييش ديـــن" أكثر 
من 25 حالة اعتـــداء على المزارعين، 
باإلضافـــة إلى األضـــرار التي لحقت 
بأشـــجار الزيتـــون، معظمهـــا فـــي 
المجـــاورة  الفلســـطينية  األراضـــي 

لمستوطنة "يتسهار".
أنـــه  المنظمـــة  تقريـــر  فـــي  وورد 
في بعـــض الحـــاالت منعـــت قوات 

قطف  من  الفلســـطينيين  عسكرية 
محاصيلهـــم، وعلى الرغم من توثيق 
حـــاالت اعتداء عديـــدة لم يتم حتى 

اآلن اعتقال مشتبهين.
وتنـــص الرســـالة التي بعثـــت بها 
المحاميـــة رونـــي بيلي مـــن جمعية 
حقوق المواطن أنـــه "على الرغم من 
المتكررة، ومـــن تجربة  التحذيـــرات 
التوجهات  الماضية ومن  الســـنوات 
والتحذيـــرات هذا العام، فإن النتائج 

المحزنـــة تثبـــت مـــراًرا وتكـــراًرا أن 
الجيش  يتخذهـــا  التـــي  التدابيـــر 
اإلســـرائيلي ال تعالج بشـــكل كاف 

قضايا االعتداء الموصوفة".
وأضافـــت أن النتيجة هي المزيد من 
الفلســـطينية،  للممتلكات  األضـــرار 
وخاصة أشـــجار الزيتون التي تعتبر 

مصدر رزق جزء كبير من السكان.
وتطالب بإغالق المناطق التي يخشى 
فيها  الفلســـطينيون  يتعـــرض  أن 

للمضايقة والسماح لمالكي األراضي 
الفلســـطينيين فقـــط بالوصول إلى 

المكان.
كما تطالب بإصدار تعليمات واضحة 
للقـــادة وجيـــش االحتـــالل بشـــأن 
يتعلق  فيما  وواجباتهم  ســـلطتهم 
بتنفيذ القانون ضد المســـتوطنين، 
وتقديم دعاوى جنائية ضد المشتبه 
بارتكابهـــم أعمال اعتداء وعنف ضد 

الفلسطينيين وممتلكاتهم.

القدس المحتلة / االستقالل:
شـــارك نشـــطاء من السلك الدبلوماســـي العاملون في الســـفارة البريطانية وعدد من 
الدبلوماســـيين العاملين في القنصليات بالقدس المحتلة الثالثاء، في قطف الزيتون 
بقرية بيت إكســـا شمال غرب القدس المحتلة. وتأتي هذه المشاركة في إطار الوقوف 
إلى جانب األهالي فـــي المناطق التي تتعرض العتداءات من المســـتوطنين وجيش 
االحتالل اإلسرائيلي. وشرع النشـــطاء الدبلوماسيون الذين تجاوز عددهم 40 شخًصا 
بقطف الزيتون بالقرب من مستوطنة "راموت" المقامة على أراضي القرية، واطلعوا على 

المعاناة التي يتعرض لها األهالي جراء الحصار المطبق على القرية.
وأطلع رئيس المجلس القروي ســـعادة الخطيب، النشـــطاء األجانب على أوضاع القرية 
والمعاناة التي يعيشـــها األهالي بفعل جدار الفصـــل العنصري والحاجز المقام على 

مدخل القرية، والذي يمنع الدخول والخروج منها بحرية.
ا  وأشار إلى أن األهالي يتعرضون العتداءات المستوطنين الذين سرق عدد منهم جزًء

من محصول الزيتون، بعد أن اقتلعوا في السابق أشجار زيتون وسرقوها.

منظتات حقوقية تطالب بحتاية التزارعين خالل قطف الزيتون

نابلس/ االستقالل: 
اقتحم مستوطنون، أمس الثالثاء، الموقع األثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وأفاد رئيس بلدية سبســـطية محمد عازم، بأن ما يقارب 50 مستوطنًا اقتحموا الموقع 
األثري في البلدة، بحماية جنود االحتالل الذين تمركزوا في عدة مواقع في البلدة.

وأوضح، أن المســـتوطنين أقاموا احتفاالتهم لمناسبة األعياد اليهودية داخل الموقع 
األثير قبل أيام، تخلله اغالق ومنع المواطنين من دخول المنطقة.

دبلوماسيون أجانب ُيشاركون 
أهالي بيت إكسا بقطف الزيتون

50 مستوطنًا يقتحتون التوقع 
األثري في سبسطية شتال نابلس

رام الله / االستقالل:
واصل  األسرى المحررون المقطوعة رواتبهم اعتصامهم 
وســـط مدينة رام الله لليوم الحادي عشر توالًيا، مطالبين 
بإعـــادة رواتبهم المقطوعة منذ 13 عامـــا. وقالت مصادر 
محليـــة: إن المعتصميـــن يؤكـــدون أنهـــم لـــن يحلوا 
اعتصامهم حتى تطبيق تعهدات مؤسســـتي الرئاســـة 

ورئاســـة الوزراء العام الماضي بإعادة رواتبهم، والتي لم 
تطبق. وأشـــارت إلى أن المعتصمين، وعددهم عشـــرون 
أســـيرًا محررًا، ينفذون يوميًا فعاليات مختلفة من لقاءات 
مع اإلعالم أو مراســـالت لشخصيات وطنية أو وقفات أمام 
جهات متعددة إضافة إلى حضورهم المســـتمر في دوار 

الساعة وسط رام الله حيث االعتصام المركز.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصدر وزير األمن الداخلي الصهيوني، امس الثالثاء، قراًرا 
يقضي بمنـــع محافظ القدس عدنان غيـــث، من عقد أي 

اجتماعات أو لقاءات داخل مدينة القدس المحتلة.
ويقضي قرار أردان بمنع محافظ القدس من الوجود 
والمشـــاركة فـــي مختلف الفعاليـــات مهما كانت 

ومهما كان نوعها.
وســـلمت صباح امـــس ســـلطات االحتالل فـــي معتقل 
المسكوبية، القرار الجديد بحق المحافظ غيث، والقاضي 
أيًضـــا بمنعه مـــن دفع أي أمـــوال للمؤسســـات واألفراد 
المتضرريـــن مـــن سياســـات التنكيل الممارســـة بحق 

المقدسيين.

قــرار بتنــع محافــظ القــدس 
مــن عقــد أي اجتتاعــات

تواصل إضراب »التحررين«
 برام لله لليوم الحادي عشر تواليًا
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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 المواطن/ علي محمد صالح سمارة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   901465021

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فاتن يحيى موسى سويعد...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802605865

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ حنين ناصر اسماعيل عبده...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804544716

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/سحر باسم عفيف ياسين....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804457893

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عزت رزق عبد العزيز العبسي....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801257460

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حسني محمد حسن سكر...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   908041973

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد محمد احمد السراج...... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801378399

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/امل أحمد سلمان جربوع...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   923766141

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/تهاني ابراهيم عبدالعزيز بوالن....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي  الشـــخصية  التـــي تحمل 
905308086  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد كمال محمد ابو زيد....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803244516

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اياد محمد زيدان النجار ....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   905490710

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

لندن/ االستقالل:
أعلن منتدى التواصل األوروبي الفلســــطيني (يوروبال 
فــــوَرم) عقــــده بالشــــراكة مع مرصد الشــــرق األوســــط 
(MEMO) مؤتمًرا أكاديميا حول (القضية الفلسطينية 
فــــي أوروبا.. الواقــــع واهم التحديات) يوم الســــبت ٢٣ 
نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٩ في العاصمة البريطانية 

لندن.
ويتضمن المؤتمر-بحســــب بيان للمنتدى، أربع جلسات 
تناقــــش أهــــم القضايــــا التــــي المتعلقــــة بالعالقات 
األوروبية الفلســــطينية على كافة المســــتويات، وأهم 
التحديات التي تواجــــه الحركة التضامنية مع القضية 

الفلسطينية.

ويشارك في جلسات المؤتمر الذي يعقد على مدار يوم 
كامل عدد من األكاديميين والسياســــيين والخبراء في 

الشأن الفلسطيني في القارة األوروبية.
وتوقــــع أن يحضره المئــــات من المهتميــــن بالقضية 
الفلسطينية والعالقات األوروبية مع جانبي الصراع في 

الشرق األوسط.
ويتضمــــن المؤتمر- وفــــق المنتــــدى- تقييًما لموقف 
االتحــــاد األوروبــــي من "طرفــــي الصراع الفلســــطيني 
اإلســــرائيلي"، ومن القضايا الرئيســــية للصراع وخاصة 

القدس والمستوطنات، الالجئين، الحدود.
كما ســــيبحث المؤتمر مستقبل عالقة االتحاد األوروبي 
بكل من فلســــطين والكيان اإلسرائيلي في ظل صعود 

اليمين في أوروبا.
ويناقــــش ورقة حول االتحاد األوروبــــي وحركة حماس، 
لمعرفــــة الموقف الراهن من الحركــــة واتجاه العالقات 
المســــتقبلية معها، إلى جانب موضوع خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي والعالقات األوروبية األمريكية، وأثر 

ذلك على حركة التضامن مع فلسطين.
وســــيفرد المؤتمر جلسة لمناقشة اســــتراتيجية دولة 
االحتــــالل اإلســــرائيلي واللوبي المؤيد لهــــا في أوروبا، 
وتأثير ذلك على حمــــالت الدعم والتضامن مع الحقوق 
الفلســــطينية، بما في ذلك موضــــوع التعريف الجديد 
لعداء السامية الذي يشهره اللوبي اإلسرائيلي في وجه 

المؤيدين للحقوق الفلسطينية.

وقال رئيس منتــــدى التواصل األوروبي الفلســــطيني 
زاهر بيراوي إن هذا المؤتمــــر التخصصي يعتبر األول 
من نوعه من ناحية شــــموله لدراســــة جوانب حساسة 
في العالقات الفلســــطينية األوروبية على المســــتوى 
الرسمي والشــــعبي، وكذلك دراســــته للتحديات التي 
تواجه العمل للقضية والرواية الفلســــطينية في أوروبا 
وتأثير اللوبي اإلســــرائيلي ودوره في محاربة المنظمات 

والشخصيات الداعمة للحق الفلسطيني.
وأكــــد أن مخرجــــات هذا المؤتمر ســــتكون فــــي غاية 
األهميــــة، وستشــــكل مادة أساســــية لــــكل الباحثين 
والسياسيين المهتمين بالقضية الفلسطينية، ودلياًل 

للنشطاء والمؤيدين للحقوق الفلسطينية في أوروبا.

غزة/ سماح المبحوح:  
أكد  المختص االقتصادي د. معين رجب 
أن تهديد وزارة الحرب اإلسرائيلية، بوقف 
العمل فــــي المعابر التجاريــــة مع قطاع 
غزة، ســــيكون خطير على الفلسطينيين  
بالقطاع ، لتأثر جميع القطاعات الحيوية 
بهــــذا اإلغالق، مشــــددًا علــــى أن التأثير 
ســــيضاعف الحصــــار المفــــروض علــــى 
الفلسطينيين منذ أكثر من عشرة أعوام .

وأعلنــــت لجنة الموظفين في وزارة الحرب 
اإلســــرائيلية، عن نيتها وقف العمل في 
المعابر التجاريــــة مع قطاع غزة، احتجاجًا 
على قرار وزارة الماليــــة الجديد المتعلق 
بالمصاريــــف المالية الخاصــــة بموظفي 

الوزارة.
ووفقًا لموقع "روتر نت" العبري، فإن اللجنة 
أوضحت أنه على مدار الســــنين الماضية 
والخارجيــــة  الحــــرب  وزارة  كان موظفــــو 
الخــــارج يحصلــــون على  العامليــــن في 
مخصصات مالية بــــدون الحاجة لتقديم 
إيصــــاالت، إلى أن جاء قــــرار وزارة المالية 
بفرض تقديم إيصــــاالت بالمبالغ المالية 

المصروفة .
وقال رجب لـ"االســــتقالل ":" إن قرار إغالق 
المعابــــر ليــــس جديدًا علــــى المواطنين 
والتجار بقطاع غزة ، لكن ســــيلقي بظالله 

عليهم  بحســــب المدة  ، وبذلك سيعمل 
على تدهور االقتصاد الفلسطيني  ". 

المواطنيــــن والتجــــار بغزة  وأوضــــح أن 
يعتمدون بشكل كبير على المعابر خاصة 
معبــــر كرم أبــــو ســــالم ،  بالحصول على 

الغذائية  المواد  غالبية احتياجاتهم من 
و المعونــــات و المحروقات، لذلك في حال 
نفذ قــــرار اإلغالق فإنه ســــيهدد أمنهم 

الغذائي .
ويعتبر قرار إغالق المعابر خطيرًا، لكونها 

المنفذ لسكان القطاع ، الذين يعيشون 
أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية ، نتيجة 
استمرار الحصار وتشديد اإلجراءات على 

حركة دخول وخروج البضائع.
وبيــــن أن  االحتالل االســــرائيلي يتحكم 

بحركــــة تنقــــل المواطنيــــن عبــــر حاجز 
بيت حانون " إيــــرز " كما يتحكم بمنع أو 
إدخال البضائع من معبر كرم أبو ســــالم ، 
منبهًا لضرورة أن يعمل الفلســــطينيون 
علــــى تخزين كميات اضافيــــة من المواد 
والسلع  النفطية  والمشــــتقات  الغذائية 
التي يعتمدون عليها كي يتجنبوا أضرار 

إغالق المعبر في أي وقت . 
وأشــــار إلى أنه في حال أغلقــــت المعابر 
فذلــــك ســــيفاقم مــــن ســــوء األوضــــاع 
االقتصاديــــة والمعيشــــية المتفاقمــــة 
أصال نتيجة استمرار الحصار اإلسرائيلي 
، الفتــــًا الــــى أن كافة المؤشــــرات توحي 
بخطورة اإلغالق خاصة أن معدالت البطالة 
تجــــاوزت75 % وبلغ عدد المتعطلين عن 
العمل أكثر من ربع مليون شــــخص، فيما 
تجاوزت معدالت الفقــــر 5٣%، وبلغ عدد 
الذين يتلقون مســــاعدات من المنظمات 
الدولية واإلغاثية العاملة في قطاع غزة ما 

يزيد على مليون شخص.
ولفــــت إلى أن إغالق معبر كرم أبو ســــالم 
ســــيؤدي إلى نقص شــــديد في الســــلع 
والبضائع، وتوقف العديد من القطاعات 
االقتصادية وعلى رأسها قطاع اإلنشاءات 
بسبب منع دخول مواد البناء األساسية  " 

اإلسمنت، والحصمة ، والحديد" .

اقتصادي: نية االحتالل إغالق المعابر مع القطاع سيكون لها نتائج خطيرة 

إعالن 
فقد جواز 

سفر

أعلن أنا المواطنة/عائدة محمود حسين ابو سمرة ....... /.
عن فقد جواز ســــفر االردني  الــــذي يحمل 907064 
فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب 

مركز شرطة 

مؤتمر بلندن الشهر المقبل يبحث العالقات الفلسطينية األوروبية
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اعتـــاد وزير الشـــؤون المدنيـــة بما له مـــن دالل على 
»اســـرائيل« ان يحـــل االزمات الكبير قبـــل ان تتفاقم 
وتنفجر في وجه الســـلطة, فهو الـــذي وجد حال الزمة 
المقاصة بين الســـلطة واالحتالل, صحيح انها كانت 
على حســـاب حقوق الفلسطينيين, لكنه في النهاية 
وصـــل الى حل لهـــا »ونعنش الجيـــوب الفارغة«, كما 
ساهم حسين الشـــيخ في انهاء أزمة ضرائب البترول 
بين السلطة الفلسطينية واســـرائيل بعد مفاوضات 
مضنية. واليوم يســـتعيد حسن الشـــيخ دوره مجددا 
ليحل مشـــكلة العجول قبـــل ان تتفاقم, بعد ان هدد 
االحتـــالل بمنـــع تصديـــر المنتجات الفلســـطينية 
الـــى دول الجـــوار, ومنع ادخال المســـاعدات العينية 
والصادرات الى الســـلطة, فالتقط حسين الشيخ هذه 
التهديدات وشرع بعقد اجتماع عاجل مع المتنفذين 
داخل السلطة ومع الرئاسة إلقناعهم للتدخل »بدالله« 
لحـــل هذه االزمة وكان له مـــا اراد, وذلك رغم اعتراض 
رئيس الوزراء محمد اشتية على هذا التدخل, واصراره 
على التخلص من قيـــود اتفاقية باريس االقتصادية, 
وتهديده باالســـتقالة من منصبه, لكن السيد اشتيه 
ال يســـتطيع وحده الوقوف في وجه حســـين الشيخ 
وماجد فرج اللذين أقنعا رئيس السلطة محمود عباس 
بضرورة تدخلهما لحل االزمة, واعادة استيراد العجول 
مـــن التجار االســـرائيليين خوفًا مـــن العقوبات التي 
ســـتفرضها »اسرائيل« على السلطة, وهو ما قد يؤدي 
الى ربيع فلســـطيني على غرار ربيع لبنان, فاســـتجاب 

الرئيس لهما وعادت العجول بعد انفكاك قيدها. 
الحكومة الفلســـطينية برئاسة السيد اشتية رفضت 
االستســـالم لحلول حسين الشـــيخ وماجد فرج, حيث 
صرح الناطق باســـم الحكومة الفلســـطينية، إبراهيم 
ملحم: إن الحكومة تابعت األنباء التي تداولتها بعض 
وســـائل اإلعالم اإلســـرائيلية والتي اّدعـــت فيها بأن 
الحكومة الفلســـطينية، وافقت على إعادة اســـتيراد 
العجول من »إســـرائيل«. وأضـــاف ملحم، في تصريح 
عبر صفحته الرســـمية بـ (فيسبوك): »تنفي الحكومة 
، وتؤكد مضّيها في سياسة  هذا الخبر جملة وتفصيالاً
االنفكاك االســـتراتيجي التدريجي عن االحتالل دون 
رجعة«, ويبدو ان هذه اولى االزمات المثارة بشكل علني 
بين اشـــتيه وتياره الفتحاوي, وحسين الشيخ وتياره 
الســـلطوي الذي يميل دائما الى الحـــوار مع االحتالل 
وعدم قطع الخطوط معه اســـتنادا علـــى عبارة رئيس 
السلطة »انهم بســـاطير تحت اقدام االحتالل«, ورغم 
نفي حســـين الشـــيخ صحة ذلك، وأنه لـــم يحضر أي 
اجتماع مع اإلسرائيليين، بخصوص استيراد العجول« 
اال ان الصـــراع بدأ واضحا بين هذيـــن التيارين, ويبدو 
انه ســـيمتد,  وكان وزيـــر الزراعة ريـــاض عطاري قد 
صرح بأن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بمنع استيراد 
العجول من »إسرائيل«، وال يزال القرار ساري المفعول, 
بينما اتهم آخرون وزارة الزراعة باحتكار ســـوق اللحوم 
لصالحها, وتم نفي المعلومـــات المتداولة بأن القرار 
صدر لتأميـــن احتكار التوريد في يـــد تاجر أو اثنين، 

ا أن 13 موردًا مسجلين لدى الوزارة. موضحاً
يبدو ان حســـين الشـــيخ وماجـــد فرج اقنعـــا رئيس 
السلطة محمود عباس بدورهما في حل قضية العجول 
االسرائيلية, وباتا االن في قلب الحظيرة, يحاوالن فك 
قيودها والســـماح بدخولها للضفة, واطراب مســـامع 
الجزاريـــن بخوارهـــا, وخفض ســـعر كيلـــو اللحم بما 
يتناسب مع قدرات المســـتهلك في الضفة, فمهمة 
السلطة ومتنفذيها اصبحت حل االشكاليات الحياتية 
اليومية بينها وبين االحتالل, بعد ان نعت »اسرائيل« 
مســـيرة التسوية الى غير رجعة, واوصلت السلطة الى 
قناعة بأن وجودها وفناءها مرهونان برضا او عدم رضا 
»اسرائيل« عنها, فالسلطة تعيش االن بفضل حسين 

الشيخ وماجد فرج مرحلة االنفكاك من قيد العجول.  

انفكاك قيد العجول 

رأي

اوال: المقدمة:- فلسطين في مواجه المشروع الصهيوني، كانت، وبسبب 
هذا الصراع المفتـــوح الذي انخرط فيه كل مكونات واتجاهات المجتمع 
الفلســـطيني بأشكال ونســـب مختلفة، كانت ترتب أولياتها منذ مطلع 
القرن الماضي وفق متطلبات هـــذا الصراع، بغض النظر عن أي تباينات 

دينية أو فكرية أو سياسية.
_ في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي برز قادة مسيحيون كبار على 
رأس فصائل فلسطينية تقاتل العدو دون أي حساسيات ، فيما أن أفكار 
ًاإســـالمية اجتاحت مصر في نفس الفترة تمثلت في جماعة المسلمين 
(اطلق عليهم جماعة التكفير والهجرة) لم تترك أي أثر على فلســـطين 
المجاورة ألنها استبدلت الصراع مع العدو بالصراع الداخلي ..بل أكثر من 
ذلك فإن تنظيما إســـالميا عريقا له تاريخ مشرف في التصدي للمشروع 
الصهيوني عام 1948 فقد دورة وتأثيره وانتشـــاره في فلسطين بسبب 
تأجيلـــه االنخراط فـــي قتال العدو ، ثم اســـتعاد حضـــوره وقوته حال 

انخراطه في مواجه العدو.
اذن في حالة الحرب فإن قوانين الحرب تفرض نفســـها عل الجميع، قال 
ها الذيـــن آمنوا ِإذا لقيتُم الذين كفـــُروا َزحفا فال تَوّلوهُم  تعالـــى: »َيا أيُّ
األْدَبـــاَر«، وفي آية أخرى : »َيـــا َأُيها الذين آمنوا إذا لقيتـــْم فئة فاثُبتوا 
ا لعلكْم تفلحون«، فكيف والحرب في فلســـطين دائرة  واذكُروا الله كثيراً

على مدار الوقت؟!
_ نهاية عام 1979 غزا االتحاد الســـوفيتي أفغانســـتان، ومع إغراء رفع 
راية الجهاد األفغاني وشـــعار إقامة الدولة اإلســـالمية التي ســـتتكفل 
بحل مشـــاكل المســـلمين، وفي مقدمتها العمل على تحرير فلسطين، 
لم يســـتجب الشعب الفلسطيني المسلم المتدين والذي يعاني ويالت 
االحتالل لهذا المنطق، رغم غياب الراية اإلسالمية عن فصائل المقاومة 
الفلسطينية، وكانت استجابته هامشية تمثلت بنشاط الشيخ عبد الله 
عزام -رحمه الله ، فيما جموع  شـــباب العرب يتوجهون للقتال المقدس 

في أفغانستان! !
_فـــي عقـــد الثمانينيات مـــن القرن الماضـــي، وعلى وقـــع الجهاد في 
أفغانســـتان، ســـطع نجم تنظيم القاعدة كتنظيم مقاتـــل ضد أمريكا 
والغرب و«الحكومات الكافرة« ، واســـتقطب هذا التنظيم آالف الشـــباب 
المتحمس من جميع األقطار اإلســـالمية وكثير من بالد الغرب، ورغم أن 
الوعي الجمعي للشـــعب الفلســـطيني يعتبر أمريكا والغرب عموما هو 
السبب المباشر إلقامة »إســـرائيل« وحمايتها وتسليحها وعدوانها، وأن 
»إسرائيل« جزء من النظام الغربي ، تعبر عن مصالحة وأهدافه في اخضاع 
 أي استجابة لدى 

ّ
المنطقة والســـيطرة عليها ، إال أن دعوة القاعدة لم تلق

الشـــعب الفلسطيني الذي انخرط في انتفاضة شعبية عارمة عام 1987 
، وبقيت فلسطين في معزل عن دعوة القاعدة ؛ باستثناء حوادث فردية 
، في معظمها تعكس نشـــاطا استخباريا إســـرائيليا في محاولة إيقاع 
وتصيد الشباب الفلسطيني المتحمس وهذا المنطق والسياق ينسحب 
أيضـــا على أفكار وتنظيم الدولة اإلســـالمية »داعش« إلى حد كبير، رغم 

انتشارها في سيناء على حدود قطاع غزة.  
_ إن انتشار التيار السلفي واألفكار السلفية في فلسطين بقي محدودا 
، ويحمل في مجملة مفاهيم معتدلة منســـجمة مع األخالق اإلســـالمية، 
بمعنى االلتزام الديني واالقتداء بالســـلف الصالـــح في مجال العبادات 
والمعامالت واألخالق بعيدا عن التكفير ، وعندما برزت جماعات ســـلفية 
اتجهت نحو االنخراط في مقاومة »إسرائيل« ، وليس نحو تكفير ومعاداة 

المجتمع واعتزاله. 
_ بعد قرار حصار قطاع غزة وفرض العقاب الجماعي على أهله ، وتحويله 
إلى ســـجن كبير على مدار ما يزيد عن 12 عاما أمام ســـمع العالم وبصره، 
ومع وصول مســـتويات الفقر ونســـب البطالة إلى مستوى غير مسبوق، 
كان من المتوقع أن ينمو في القطاع ســـلوك شـــاذ وأفكار متطرفة تشق 
طريقهـــا بين المحتاجيـــن والعاطلين عن العمل.  ان »إســـرائيل« التي 
تتحمـــل المســـؤولية األولى عن هـــذا الحصار، أملـــت بتحقيق هدفين 

رئيسيين:
، األول: تحميـــل المقاومـــة عامة وحماس خاصة المســـؤولية عن تردي 
األوضاع المعيشـــية، وبالتالي االنفجار الشعبي في وجه حماس، والكفر 
بالمقاومـــة عمومـــا، وما يتبـــع ذلك من استســـالم وخضـــوع وقبول بما 
يطرح من تصفية لما تبقى من القضية الفلســـطينية، ومســـايرة سياق 

االستسالم مقابل تحسينات معيشية.
، والثاني: انتشار أفكار التطرف والتكفير واألمراض االجتماعية، وما بتبع 
ذلك من تفكك النســـيج المجتمعي والمجتمع عامـــة الذي هو حاضنة 
المقاومـــة، وبالتالي تشـــويه صورة الشـــعب الفلســـطيني الذي يدافع 
عن أشـــرف وأعدل قضية في العالم، وتشـــويه مقاومته، وتصويره بأنه 

حاضنة لإلرهاب ال تستحق أي تعاطف فضال عن دولة مستقلة.  
نســـتخلص من هـــذا التقديم، أننا فـــي أتون معركة طويلـــة، متعددة 

الجوانب، واحد أهم جوانبها هو الوعي بأبعادها، وتشعباتها؛ ومخططات 
األعداء فيها.

 وعندمـــا تدور مواجهـــة بهذا المســـتوى فإن أي انحرافـــات في أفكار 
وســـلوك بعض مجموعات الشـــباب، ال ينبغي أن تعالـــج أمنيا فقط، بل 
عالجها مســـؤولية النخب الفلســـطينية والعلماء على وجه الخصوص، 
وكذلك فإن أي ســـلوك شـــاذ، أو مظاهر فســـاد لفصائل المقاومة يجب 
أن تالحق بنفس الجدية، لما له من آثار ســـلبية مضاعفة على تماســـك 
المجتمع وقوتـــه وقدرته علـــى التضحية والمقاومـــة والثبات، فعقاب 
َنٍة ُيَضاَعْف   ِبَفاِحَشٍة ُمَبيِّ

َّ
ِبيِّ َمْن َيْأِت ِمْنُكن القدوة مضاعف ، »َيا ِنَساَء النَّ

َلَها اْلَعـــَذاُب ِضْعَفْيِن«. وإذا كانت مســـيرات العودة نجحت في تفجير 
االحتقان الشـــعبي ألهـــل غزة في وجه العدو، فإن هذا النجاح ســـيبقى 
مؤقتـــا ومحدودا، وربما يرتد عنفا داخليا إذا لم يصاحبه معالجة ومتابعة  
ألي انحراف في أفكار الشـــباب، ومالحقة ألي انحراف في سلوك قيادات 

وكوادر فصائل المقاومة. 
ثانيا: كيف نفهم السلفية؟

إن المضمون الديني والتاريخي للســـلفية، ســـواء على صعيد العقيدة 
والســـلوك، أو كحركة إصالحية فكرية واجتماعية وسياسية، تمثل في 
استلهام حقبة الســـلف الصالح، خاصة عصر الخلفاء الراشدين، وتوسع 
عند البعض ليشـــمل من صار على نهجهـــم دون التقيد بعصر محدد، 
وبذلك يمكن اعتبار جميع المصلحين  عند مذهب أهل الســـنة وكذلك 
حـــركات اإلصالح ســـلفية بهذا المعنـــى، ألنهم جميعا رســـموا صورة 
المستقبل الذي ينشدونه باستلهام سيرة السلف الصالح في سلوكهم 

وجهادهم وتجديدهم.  
وبهذا المفهوم فنحن جميعًا سلفيون، كما يشمل هذا المفهوم معظم 
زعماء مقاومة االســـتعمار في البالد العربية في العصر الحديث، من عمر 
المختار وبن باديس واالبراهيمي والخطابي والقسام وغيرهم، فالسلفي 
رجل مجدد يقاوم الواقع المتخلف الموروث، في نفس الوقت الذي يقاوم 

فيه االستعمار والحكم األجنبي للبالد،
 هذا هو مفهوم السلفية الحقيقي، وليس المفهوم المغرض الذي يتم 
ترويجه في هذه األيام بأنها الماضوية والرجعية وإدارة الظهر للتحديث 

واالخذ بأساليب العصر وأدواته.
إن جميع الحركات السلفية التي عرفها التاريخ اإلسالمي، كانت حركات 
تبحث عن حلول للواقع اإلســـالمي المعيش، وللحوادث المستجدة فيه، 
مستلهمة ســـيرة الســـلف الصالح، خاصة عصر الخالفة الراشدة، وهي 
بذلـــك كانت حركات تجديد وإصالح تقاوم االنحراف، وتعيد توازن األمة 

في إطار التجربة التاريخية لألمة اإلسالمية. 
اليـــوم واقع األمة مختلف، فبعد أن كانت األمة اإلســـالمية تقود العالم، 
وتملك الحضارة البشـــرية، تصنع أفكارها ووسائلها وأدواتها، وتتحكم 
في مسارها، وال تواجه أي تهديدات خارجية جادة، أصبحت على هامش 
حضارة اليوم، ال تملك من أدواتها وأفكارها وتقنيتها وســـالحها شيئًا، 
يتحكـــم فيها األعداء على كل المســـتويات السياســـية واالقتصادية 
واألمنيـــة والعســـكرية واالجتماعيـــة والثقافية والفكريـــة، في عملية 
تخريب وتشوية واســـتالب واجتياح وتجريف، لم يشـــهد لها التاريخ 
مثيال، وقد تحـــول كوكب األرض بفعل وســـائل التكنولوجيا واالتصال 
والتواصل الحديثـــة إلى قرية صغيرة، تتأثـــر أي بقعة فيها بما يجري 

في أي منطقة أخرى، 
والحال هذه ما هو النموذج الذي يجب أن نســـتلهمه من السلف الصالح 

الستنهاض األمة وتحصينها من االندثار؟ 
هل نســـتلهم واقع الســـلف كمجتمع مكتٍف بذاتـــه، منفتح فقط على 
شـــبة جزيرة العـــرب، ال يواجه أي تهديد خارجي جدي، ويملك وســـائل 
وأدوات محدودة، ال يمكن مقارنتها مع وســـائل العصر وأدواته وأفكاره، 
هل نذهب الى غزوة الخيل، كما حدث على حدود غزة قبل سنوات قليلة؟، 
أم نســـتلهم التجربـــة التاريخية لألمـــة، باعتبار الســـلف نموذج لفهم 
الواقع، وتحليل مراكز القوة فيه، وتطورها واتجاهاتها، وأدراك قضاياها 
المســـتجدة وتحديد وســـائل وطرق عالجها؟  كل ذلك من موقع إيماننا 
العميق واالحتفاظ بتوازننا النفســـي والروحي، وإدراك دورنا كمسلمين 

في امتالك الحضارة اإلسالمية وتوجيهها الوجهة الصحيحة.
إن إحياء ســـيرة الســـلف الصالح، هي جعلها حية في حاضرنا، لتدشين 
فصل جديد من ســـيرة الســـلف الصالح، يمكن جيلنا من دخول العصر 
الحاضر وواقعنا بكل تحدياته ووقائعه، وتجعل من واقعنا فصال صالحا 

تستلهمه األجيال المقبلة في بناء سيرتها الخاصة.
ان عدم تمكن االتجاه الســـلفي من القيام بالتجديد المطلوب في الفكر 
اإلسالمي ليواكب تطور الواقع، ويستجيب لتحدياته يعتبر من العوامل 

المهمة التي تفتح باب للتطرف تحت عباءة التيار السلفي. 
ثالثا: التطرف في الفكر والسلوك 

فـــي عقد الســـبعينيات من القـــرن الماضي، وأثناء دراســـتنا في مصر، 
طفت على ســـطح األحداث جماعة المســـلمين، أو ما أطلـــق عليها األمن 
(جماعة التكفيـــر والهجرة)، كردة فعل على عنف الســـلطة ضد جماعة 
اإلخوان المسلمين في الســـجون المصرية، وكردة فعل أيضًا على غياب 
الديمقراطية السياسية - إن صح التعبير-، وغياب العدالة االجتماعية، 

اســـتندت الجماعة إلى فهم معين لبعض نصوص الشهيد سيد قطب 
حول مفهوم المجتمع الجاهلي، ورغم تقوى وإخالص أفراد هذه الجماعة، 
إال أنهم اعتزلوا الحياة، بما فيها الحياة الدراســـية بالجامعات، وصادفنا 
شبابًا تركوا الدراسة في كلية الطب خوفًا من الوظيفة في خدمة »النظام 

الكافر« بعد التخرج!؟
وبدل أن تثور الجماعة بزعامة شـــكري مصطفـــى، في وجه النظام فإنها 
اتجهـــت للخصومة مع التيار اإلســـالمي المعتدل لإلخوان المســـلمين 
ورمزه كتاب (دعاة ال قضاة) للمستشـــار حســـن الهضيبي، ومع الجماعة 
اإلســـالمية بالجامعات، تكفر من ال يستجيب لدعوتها، ويبايع قيادتها، 
مثلها في ذلك مثل كل حـــركات التطرف، التي توجه خصومتها للتيار 

الذي خرجت منه، وتعترض على اعتداله وتساهله.
الخوارج كانوا في صفوف الخليفة الراشـــد علي -عليه الســـالم-، وخرجوا 
معه ضد معاوية -رضي الله عنـــه -، وعندما تطرفوا اعتراضا على حادثة 
التحكيم، خرجوا على علي -عليه الســـالم- وقاتلـــوا ضده ثم اغتالوه ولم 

يذهبوا لقتال معاوية! 
التطـــرف أعمى، ويعمي صاحبه، ويجعله ينظـــر إلى األمور نظرة خيالية 
بعيـــدا عن الواقع، هذا من جانب الفرد، ومن جانب الجماعة فإنه بانعزال 
الجماعات المتطرفة وانغالقها على نفســـها، يرتد التطرف إليها، وتكرر 
التجربة ذاتها مع نفســـها، فيعترض األكثر تشـــددا على األقل تشددا، 
وتنقسم الجماعة إلى جماعات تتنازع االمارة والوالءات، تخاصم بعضها 
بعضا، وتنتهي أخيرا إلى التفتت واالختفاء كما حدث مع تجربة التكفير 
فـــي مصر، وكما حدث مع جميع حركات التطرف في التاريخ اإلســـالمي، 
فلـــم يحدث أن جماعـــة متطرفة صنعت التاريخ، رغـــم تفاني أعضائها 
وشدتهم، فكان شـــعارهم االستشـــهاد من أجل القضية، ولم يفكروا 

بتحقيق األهداف وكيفية خدمة هذه القضية. 
هـــروب إلى األمام، مع نظرة ســـحرية لألمور، تختصر كل شـــيء وتعفي 
صاحبها من شر الدراســـة والتحليل وفهم تعقيدات الواقع واالستجابة 
لها. وأحيانا تغيير االتجاه والوالء، لقد صادفت أشخاصا انتقلوا من الفكر 
الســـلفي التكفيري الى التشـــيع المتطرف.  إنه نمط من الوعي المزيف 

الذي ينسى معه الشخص دوره وطبيعة موقعه.  
رابعا: ماذا يعني ان تكون سلفيا في فلسطين؟ :- حادث التفجير األخير 
ضد نقاط شرطة المرور في قطاع غزة الشهر الماضي، كان حادثا صادمًا 
بكل األبعاد، شباب إســـالمي في مقتبل العمر ينتمي لعائالت محافظة 
متدينة وفقيرة، أظهـــر تصميما على التضحية بالنفس وتفجيرها على 
حواجز شـــرطة يحرسها شـــباب إســـالمي في مقتبل العمر من عائالت 
محافظـــة ومتدينة وفقيـــرة، مثلهم تماما، ربما يكونـــون من أقربائهم، 
أو جيرانهـــم، ويصلـــون في نفس مســـاجدهم، ويدرســـون في نفس 
مدارسهم، فيما العدو يعربد ويستبيح كل الحرمات والمقدسات والدماء 
على مدار الوقت، أي تطرف و جنون ممكن أن يعيد أكثر الصفحات قتامة 

في تاريخ األمة؟ وأين؟ 
في فلســـطين! التي كانت عصية دائما على كل تطرف!  شباب مسلمون 
بـــكل تأكيد هم ضد العـــدو وجرائمه، ولكنهم على اســـتعداد لتفجير 
أنفسهم في شـــرطة المقاومة، وأين؟ في غزة المنكوبة المحاصرة، وربما 
بمبررات عدم تطبيق الشـــريعة، أو بعضا من مظاهر الفساد، هل هذا من 

السلف الصالح في شيء؟ 
هل هذه هي أولويات الســـلفية الحقة؟  عندمـــا يجتاح العدو_ الذي ال 
لبس فيه أرضهم ومقدســـاتهم ومسرى نبيهم -صلى الله عليه وسلم-، 
أين هو حكم الجهاد في اإلسالم الذي يصبح فرض عين في هذه الحالة؟  
إن السلفي الحق يجب أن يكون وطنيا بحق، عندما يجتاح األعداء األرض 
ويعيثون فيها فسادا يصبح الدفاع عن الوطن جزءًا من عقيدة السلفي.

إن اندماج الســـلفية فـــي حركة المقاومة الوطنية ضـــد العدو وتكاملها 
معهـــا يحمي حركـــة المقاومة مـــن االنحراف عن ديـــن وتاريخ وثقافة 
وســـلوك األمة ويحمي السلفية من االنحراف عن مفهوم السلفية الحقة 
الذي حمله الصحابة والتابعون والعلماء ورموز الجهاد والمقاومة والفتوح 
على مدار تاريخ األمة، ويفشـــل في نفس الوقت ســـعي العدو لتوظيف 
الســـلفية ضد الوطنية، وضد حـــركات المقاومة اإلســـالمية في محاولة 

إلكمال حلقة القهر واالذالل. 
إننا ندعو النخراط الحركة الســـلفية في فلســـطين بكل توجهاتها في 
قتال العدو لتأخذ مكانها الطليعي في تصويب مســـار األمة كما كانت 

على مدار الوقت.

في السلفية والتطرف والقضية الفلسطينية
د. محمد الهندي .. رئيس الدائرة  السياسية في حركة الجهاد االسالمي 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
نفت الحكومة الفلسطينية، يوم أمس، توصلها التفاق حول 

إعادة استيراد األبقار من إسرائيل.
جاء نفي الحكومة، بعد نشـــر هيئة البث اإلسرائيلية ، خبرًا 
تحدث عن موافقة السلطة الفلسطينية استئناف استيراد 

األبقار من إسرائيل.
وقالت الهيئة: إن وزارة الزراعة الفلسطينية ستشكل "لجنة 
استثنائية" للتصديق على التصاريح الستيراد األبقار من 

إسرائيل، وفحص الطلبات الجديدة.
وقال الناطق الرســـمي باســـم الحكومة، إبراهيم ملحم، في 
تصريح صحفـــي، إن الحكومة تابعت األنباء التي تداولتها 
بعض وسائل اإلعالم اإلســـرائيلية، والتي اّدعت فيها بأن 
الحكومة الفلســـطينية، وافقت على إعادة استيراد األبقار 

من إسرائيل.
." وأضاف: "تؤكد الحكومة نفيها لهذا الخبر جملة وتفصيالاً

وتابع:" الحكومة الفلسطينية ماضية في سياسة االنفكاك 

االستراتيجي التدريجي عن االحتالل، دون رجعة. "
بدوره، نفى رئيس هيئة الشـــؤون المدنية حسين الشيخ، 
فـــي تغريدة على موقع "توتير" حضـــور أي لقاء مع الجانب 

اإلسرائيلي بشأن استيراد األبقار.
وذكرت الهيئة اإلسرائيلية يوم أمس، أن االتفاق تم عقب 
لقاء حضره وزير الزراعة اإلســـرائيلي شـــلومو بـــن إلياهو، 
ورئيـــس الدائرة المدنية في مكتب منســـق الحكومة في 
األراضي الفلسطينية شـــارون بيتون ، ونائب وزير الزراعة 
الفلسطيني وممثل السلطة الفلســـطينية الوزير حسين 

الشيخ.
كانت الحكومة الفلســـطينية، قررت وقف استيراد األبقار 
من إسرائيل، ضمن خطة لالنفكاك التدريجي عن االقتصاد 

اإلسرائيلي.
 ويبلغ متوســـط االســـتيراد الســـنوي من األبقار إلى السوق 
الفلسطينية، قرابة 120 ألف بقرة، معظمها يتم استيرادها 

عبر تجار إسرائيليين و10 بالمئة منها من مزارع إسرائيلية.

واشنطن/ االستقالل:
وعد بيرني ســـاندرز عضو مجلس الشـــيوخ األمريكي عن 
والية فيرمونت الســـاعي لترشـــيح الحزب الديمقراطي له 
للرئاسة األمريكية، باقتطاع جزء من المساعدات العسكرية 

إلسرائيل، وتحويلها لقطاع غزة .
وقال ســـاندرز خالل المؤتمر السنوي الذي عقدته منظمة 
»جي ســـتريت« األمريكية الداعمة لحل الدولتين إنه »في 
حال أصبح رئيسا للواليات المتحدة، لن يساعد من ال يحترم 
حقوق اإلنســـان والديمقراطية«. في إشـــارة إلى إسرائيل 

وسياساتها تجاه الفلسطينيين.
ووفـــق تلفزيون (i24news) اإلســـرائيلي الذي أورد الخبر، 
فإن ساندرز السياســـي األمريكي اليساري، يعتبر من أبرز 
منتقدي السياسات اإلسرائيلية، رغم أنه ينحدر من أصول 

يهودية.
وأضـــاف : »ينبغي توصيل رســـالة إلســـرائيل، مفادها: 
لـــو كانت تريد مســـاعدات عســـكرية، فعليهـــا أن تغير 

سياساتها تجاه غزة«. 
وتابـــع: »ينبغـــي أن يذهب جزء مـــن الـ 3.8 مليـــار دوالر 
وهـــي قيمـــة المســـاعدات األمريكية إلســـرائيل، لصالح 
المساعدات اإلنســـانية لمواطني غزة«، معتبرا أن »رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي المنتهية واليته بنيامين نتنياهو يقود 

حكومة عنصرية«.
وهاجم ساندرز الرئيس األمريكي دونالد ترامب ونتنياهو 
قائال: »ســـيتم إقالـــة أحدهمـــا، والثاني قـــد ينتهي به 
المطاف في السجن« ووصف ترامب ونتنياهو بأنهما »غير 

أخالقيين«.
وأوضح أن لديه الحق بتوجيه رســـالة لحكومة إســـرائيل 
وهـــي أن »اإلدارة األمريكيـــة ودافع الضرائـــب األمريكي 
يؤمنان بحقوق اإلنسان والديمقراطية ولن يقبال بمثل هذه 
العنصرية«. وأردف ســـاندرز قائال إن«3.8 مليار دوالر هي 
أموال كثيرة جدًا وال ينبغي منحها لمن ال يحترمون حقوق 

اإلنسان والديمقراطية«.

غزة/ االستقالل:
أكدت مصادر مســـؤولة فـــي وزارة النقل 
والمواصالت وجمعيـــة النقل الخاص أنه 
التزامات اســـرائيلية  ليس هناك ثمـــة 
باســـتئناف إدخـــال إطارات الســـيارات 
»الكاوتشوك« لقطاع غزة االسبوع الحالي، 
وفق مـــا تناولته وســـائل اعـــالم محلية 
مؤخرًا مبينة فـــي ذات الوقت أن الجانب 
االســـرائيلي لم يبلغ الجهات المختصة 
في الوزارة عن موعد إدخال شحنة اطارات 
السيارات التي ما زالت محتجزة في مخازن 

تقع في محيط معبر كرم ابو سالم.
وأشـــار المتحـــدث باســـم وزارة النقـــل 
والمواصالت موسى رحال، أن حجم شحنة 
إطارات الســـيارات الموجـــودة في مخازن 
لدى الجانب اإلسرائيلي قرب معبر كرم أبو 
سالم تقدر بحمولة 34 حاوية » كونتينر«.

وأوضح رحـــال أن أحد المواقـــع االخبارية 
االسرائيلية نفى وجود موافقة إسرائيلية 
على ادخال هذه الشحنة وذلك بالرغم من 
أن لجنة المواصالت في الوزارة تم تبليغها 
من قبل الجانب اإلسرائيلي بالموافقة على 
ادخالهـــا إال انه لم يتـــم فعليًا حتى اآلن 

تحديد موعد ادخال هذه الشحنة.
وطالب رحال الجانب اإلسرائيلي بتسهيل 
ادخـــال الشـــحنة المذكورة واســـتئناف 
إدخال الكاوتشـــوك للقطـــاع وفق ما كان 

عليه األمر قبـــل منع االحتالل إدخاله منذ 
شهر نيسان العام الماضي.

مـــن جهته قـــال رئيس جمعيـــة النقل 
الخـــاص ناهـــض شـــحيبر » كان مـــن 
المفترض حســـب مـــا أبلغتنا بـــه لجنة 
المواصالت لـــدى الـــوزارة أن يتم ادخال 
شـــحنة الكاوتشـــوك االســـبوع الحالي، 
ولكن لـــم يتم تنفيذ هذا األمر ولم تتخذ 
ترتيبات التنسيق الالزمة لعملية ادخال 

الكاوتشوك«.
وبين شـــحيبر انه بحســـب التواصل بين 
الجمعية واللجنة المختصة بهذا الشـــأن 
في الوزارة يوجد موافقة إســـرائيلية على 
إدخال إطـــارات الســـيارات للقطاع ولكن 
هنـــاك ثمة إشـــكالية تتعلـــق بطلبات 

تنسيق إدخالها.
وكانـــت وزارة النقـــل والمواصالت أعلنت 
مؤخـــرًا عن وعـــود اســـرائيلية بإمكانية 
إعادة إدخـــال إطارات الســـيارات لقطاع 
غزة، وأن الوزارة في رام الله تابعت مطالب 
ومناشدات شركات بيع إطارات السيارات 
فـــي غـــزة، لما يشـــكله عدم توفـــر هذه 
السلعة في سوق غزة من معاناة ألصحاب 
المركبات المختلفة بشـــكل عام والتجار 
وأصحاب محال بيع الكاوتشـــوك بشكل 
خـــاص الذين أضربوا عـــن العمل وأغلقوا 
محالهم ليوم واحد خالل الشـــهر الحالي، 
احتجاجًا علـــى منع ادخال الكاوتشـــوك 
واحتكار احدى الشركات لتجارة اإلطارات 
التي تستوردها من مصر عبر بوابة صالح 

الدين المجاورة لمعبر رفح.
في غضون ذلك أعلن عـــن إدخال حمولة 
شـــاحنة من إطارات السيارات لقطاع غزة 
من الجانب المصري عبر بوابة صالح الدين 
المجاورة لمعبر رفح وشملت الحمولة التي 
كانت عالقة في مصر منذ خمســـة أشهر 
إدخال نحو ألف إطار مطاطي »كاوتشوك«.

وفي سياق ذي صلة نقل الموقع اإلخباري 
اإلسرائيلي »تايمز أوف إسرائيل« مؤخرًا 
عن مســـؤول أمني إســـرائيلي لم يشـــر 
الى اســـمه قوله »إن الحديـــث عن وعود 
اســـرائيلية بإدخال الكاوتشوك الى غزة 
مجـــرد كذبة وال أســـاس لصحة مـــا أثير 
حول إمكانية اســـتئناف إدخـــال إطارات 

السيارات لغزة«. 

الحكومة الفلسطينية تنفي توصلها التفاق 
مع »إسرائيل« بشأن استيراد العجول 

ساندرز يعد باقتطاع جزء من المساعدات 
األمريكية لـ »إسرائيل« وتحويلها إلى غزة

رام الله/ االستقالل:
كشـــفت معطيات تقرير صـــدر مؤخرًا، أن القيمـــة اإلجمالية 
لألنشطة االقتصادية في المؤسسات االقتصادية العاملة في 

فلسطين، بلغ حوالي 13.5 مليار دوالر في 2018.
ووفق تقرير اإلحصاء، ساهمت المؤسسات الصناعية، بالنسبة 
األكبر من اإلنتاج بنســـبة 36.6%، خلفها مباشرة المؤسسات 
العاملة فـــي التجارة الداخلية بــ33%، والمؤسســـات العاملة 

نشاط الخدمات حوالي 18.3% العام الماضي.
وبلغ عدد المؤسســـات العاملة في القطـــاع الخاص واألهلي، 

139,778 ألف مؤسسة في فلسطين، حتى عام 2018.
وحسب معطيات التقرير،  فأن 54.9% من المؤسسات الخاصة 
واألهلية في فلســـطين، تعمل في قطاع األنشـــطة التجارية 

الداخلية.
وشـــكلت المؤسســـات العاملة في قطاع الخدمـــات، %28.9 
من إجمالي المؤسســـات الخاصة العاملة في فلسطين العام 

الماضي.
وتعمل ما نســـبته 14.4% من المؤسسات الخاصة واألهلية، 
في قطـــاع الصناعة، محتلة الترتيب الثالث كأكثر االنشـــطة 
التجارية تشغيالاً للمؤسسات الخاصة واألهلية في فلسطين 

خالل 2018.
وشـــكلت المؤسســـات العاملة في قطاع النقـــل والتخزين ما 
نســـبته 0.8% من إجمالي المؤسســـات العاملـــة في القطاع 
الخاص واألهلي، خلفها مباشرة االنشـــاءات بــ0.5% وكذلك 

المعلومات واالتصاالت.
وبلغ عـــدد العاملين في المؤسســـات الخاصـــة واألهلية في 
فلســـطين حتى نهاية العام الماضي، حوالي 482 ألف عامل 

موزعين على األنشطة االقتصادية المختلفة.

13.5 مليار دوالر إنتاج 
المؤسسات االقتصادية العاملة 

بالقطاع الخاص الفلسطيني
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فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ فالح عاشور العسلي دغمش....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926306903

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد نزار محمد الفراني....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   803896224

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد حسين محمد ابو كرش...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
911422608  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ميسون كمال حافظ صادق....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803822451

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطـــن/ يحيـــى ابراهيـــم عبـــد الحفيظ 
دعامسه....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية   التي 
تحمل 989630686 فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سفيان محمد خالد العجرمي....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي  الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803166032

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

»إسرائيل« ما زالت تمنع إدخال إطارات السيارات إلى غزة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ بيان حسام مرزوق ابو دقة....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   403107675

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عالء الدين محمد حسن مطر....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
401178058 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 
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بغداد / االستقالل:
عاشــــت كربــــالء ليلة دمويــــة، بعد 
قيام قوات خاصــــة بفض اعتصام 
للمتظاهرين وســــط المدينة، حيث 
اســــُتخدم الرصاص الحــــي وقنابل 
الغاز، ما تســــبب بمقتل 8 عراقيين 
متظاهرين، وإصابــــة ما ال يقل عن 
50 عراقيًا في حصيلة أولية، بحسب 

ناشطين محليين ومتظاهرين.
يأتــــي هذا في وقــــت قالت مصادر 
طبيــــة عراقيــــة في مدينــــة الطب، 
وســــط العاصمــــة بغــــداد، إن عدد 
فجــــر  منــــذ  ضحايا التظاهــــرات، 
أمــــس  يــــوم  ولغايــــة  الجمعــــة 
الثالثــــاء، تخطى الثمانيــــن قتياًل 
من المتظاهرين، أغلبهم في بغداد، 
وذي قار، والبصرة، وميسان، جنوبي 
البالد، مع ارتفاع عدد المصابين إلى 
قرابــــة الخمســــة آالف بفعل قنابل 
الغاز واســــتخدام تشكيالت أمنية 
مختلفة تابعــــة للحكومة، الذخيرة 

الحية والرصاص المطاطي، عدا عن 
عمليات الدهس للمتظاهرين.

إلى ذلك، نفت قيادة الجيش في 
المحافظة ســــقوط أي ضحايا في 

االحتجاجــــات. وقال قائد عمليات 
الفــــرات األوســــط، اللــــواء الركن 
علي الهاشــــمي، إن »الوضع جيد 
جدًا في كربــــالء وال حظر للتجول 

حاليًا«، ونفى سقوط قتلى بفض 
أن  إلى  تظاهرات كربالء، مشــــيرًا 
كربالء  محافظة  تظاهــــرات  أغلب 

سلمية.

العراق: عشرات القتلى والجرحى والمتظاهرون يكسرون الحظر ببغداد

الرباط / االستقالل:
تتصاعد موجة الغضب في المســـتويين الشـــعبي والرســـمي بالمغرب، بعد 
إقدام بعض المشاركين في تظاهرة احتجاجية شهدتها العاصمة الفرنسية 

باريس، على حرق العلم المغربي.
وندد مجلـــس الجاليـــة المغربية المقيمة في الخارج، في بيـــان، بحرق العلم 

المغربي في باريس، واصفًا األمر بالعمل »الصبياني الجبان«.
المجلس الذي يتولى تدبير شؤون المغتربين المغاربة، اعتبر حرق العلم »مسًا 
خطيرًا بأحد رموز الســـيادة الوطنية، وخدشًا لكرامة المواطنين المغاربة داخل 
الوطن، وخارجه«. وأضاف »ال عالقة لألمر بحرية التعبير عن الرأي«، مســـتطردًا 
هذا »الســـلوك الهمجي يسيء إلى أجيال من المغاربة، والمغربيات من شمال 
المغرب إلى جنوبه، الذين قدموا تضحيات جسامًا من أجل استقالل المغرب، 

ووحدة أراضيه، ونمائه، وتقدمه«.
وعقب مشـــهد إحراق العلم المغربـــي في باريس، صدرت نـــداءات من أجل 
مالحقة من قاموا بهذا الفعل وإنزال العقاب بهم. وعلى المســـتوى الرسمي، 
شهدت جلسة مساءلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التي انعقدت 
يوم االثنين الماضي بمجلس النواب، ترديدًا جماعيًا للنشـــيد الوطني، شارك 

فيه النواب البرلمانيون والوزراء، يتقدمهم رئيس الحكومة.
من جهة ثانية، حّذر بعض النشـــطاء المطالبين بإطالق سراح معتقلي حراك 

الريف، من استغالل هذا الحادث للتغطية على هذا المطلب.

حرق العلم المغربي في باريس 
يثير موجة غضب عارمة

الكويت / االستقالل:
قال أمير الكويت الشـــيخ صبـــاح األحمد الجابـــر الصباح، يوم 
أمس، إنه »لم يعد مقبواًل اســـتمرار خالفات أشقائنا في مجلس 
التعاون الخليجي، ولم يعد محتماًل اســـتمرار خالف نشب بين 
أشقائنا في دول مجلس التعاون أوهن قدراتنا وهّدد إنجازاتنا، 
األمر الذي يســـتوجب على الفور الســـمو فوق خالفاتنا وتعزيز 

وحدتنا وصالبة موقفنا«.
وأضاف أمير الكويت في كلمة ألقاها خالل افتتاح دور االنعقاد 
الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس األمة (البرلمان) 
الكويتي، أن »علينا على المســـتوى العربي أن نتجاوز خالفاتنا 
وأن نضع المصالح العليا ألمتنا فوق كل اعتبار، وهي مســـؤولية 
تاريخية سيحاسبنا عليها المولى عز وجل قبل حساب التاريخ«.
وأشـــار إلى أنه: »إزاء هذه الظروف الدقيقة علينا أن نأخذ العبرة 
مما يجـــري حولنا، وال خيـــار أمامنا إال ترســـيخ وحدتنا الوطنية 
وتالحم مجتمعنا ونبذ أســـباب الفتن والفرقـــة، وإثارة النعرات 

العصبية البغيضة«. وتابع: »تشـــهد منطقتنـــا ظروفًا عصيبة 
غيـــر مســـبوقة، ونتابع بـــكل قلق وألـــم ما يجري مـــن مظاهر 
التصعيد وعدم االســـتقرار في دول الجوار، وهو ما يهدد أمننا 
ومستقبل أجيالنا«. ورأى أن »علينا على المستوى العربي تجاوز 
خالفاتنـــا، ووضع المصلحة العليا ألمتنا فـــوق كل اعتبار«. وفي 
مطلع ســـبتمبر/أيلول، عّبـــرت الكويت عن تفاؤلهـــا بحل األزمة 
الخليجيـــة ورأب الصـــدع. وجـــاء ذلـــك على لســـان نائب وزير 
الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، الذي قال في تصريحات له 
إن »األجواء العامة أقرب إلى التفاؤل من التشـــاؤم في ما يتعلق 
برأب الصـــدع الخليجي«. وفـــي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت 
السعودية واإلمارات والبحرين ومصر عالقاتها مع قطر، وفرضت 
عليها حصارًا بريـــًا وجويًا، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقّدم في 
23 من الشـــهر نفسه، عبر الوســـيط الكويتي، إلى قطر، قائمة 
مطالب تضمنت 13 بندًا تمّس جوهر ســـيادة الدوحة، وتهدف 

إلى فرض الوصاية عليها.

كابول / االستقالل:
أكد مستشــــار األمن القومي األفغاني حمد الله محب، 
 زيــــارة المبعوث األميركي للســــالم في 

ّ
يــــوم أمس، أن

أفغانســــتان زلماي خليل زاد، األخيــــرة، كانت تهدف 
إلى إطالق ســــراح أميركيين اثنين من أساتذة جامعة 
»كابول«، وليست من أجل المصالحة، مشددًا في الوقت 
 بالده تســــعى للوصول إلــــى المصالحة 

ّ
عينــــه على أن

بهدف إنهاء الحرب.
وكان خليــــل زاد قــــد زار كابول، قبل يوميــــن، واجتمع 
بالسياسيين هناك، وبينما أشار سياسيون أفغان إلى 
 زاد جــــاء للحديث حول المصالحة األفغانية وتقييم 

ّ
أن

الجهود المبذولة، نفى محب ذلك.
 

ّ
واعتبــــر محــــب، فــــي مؤتمر صحافــــي في كابــــول، أن
أي اتفــــاق بين »طالبان« وواشــــنطن »لــــن يأتي باألمن 
ألفغانســــتان إلى أن تقوم باكســــتان بتشجيع طالبان 

على إلقاء السالح، واختيار طريق الحوار«.
وحول التقاريــــر التي أوردتها بعض وســــائل اإلعالم، 
 »طالبان« طلبت مقابل اإلفراج عن أســــتاذين 

ّ
أخيرًا، بأن

أميركيين اإلفراج عن أنس حقاني القيادي في شــــبكة 
»حقاني«، ونجل مؤسســــها جالل الديــــن حقاني، أكد 
محــــب، هذه األنباء، قائاًل »نعــــم إن طالبان طلبت ذلك، 

ولكن حتى اآلن لم يتم الحديث عن القضية«.
واّتهم مستشــــار األمن القومي األفغاني، أعضاء حركة 
»طالبــــان« بأّنهم »عمالء« لباكســــتان، مطالبــــًا الحركة 

بتوضيح وتعريف عالقاتها بإسالم آباد.
واتهــــم »طالبــــان« بأّنهــــا »تســــعى من خــــالل جهود 
المصالحــــة إلــــى الحصــــول علــــى بعــــض المصالــــح 
 »عددًا مــــن القياديين داخل 

ّ
الشــــخصية«، مضيفًا أن

الحركة، بمن فيهم القيــــادي المال ذاكر، قد انضم إلى 
صفوف تنظيم داعش بهدف مواصلة الحرب«.

أمير الكويت: لم يعد مقبوال استمرار 
خالفات مجلس التعاون الخليجي

أفغانستان: زيارة زاد لم تكن بهدف المصالحة 
وعلى »طالبان« إيضاح عالقتها بباكستان

واشنطن / االستقالل:
ســـيتخذ  األميركي أنـــه  النـــواب  أعلن مجلـــس 
الخطوة الرســـمية األولى في التحقيـــق الذي قد 
ينتهي بعزل الرئيس دونالد ترامب، وذلك عندما 
يعقد جلسة تصويت عليه يوم غٍد الخميس، وفق 
ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" األميركية، في 
خطوة يصفها الديمقراطيون بأنها "مهمة" لدفع 

التحقيق قدًما، وإخراجه إلى العلن.
وعرضــــت الصحيفة نص رســــالة أرســــلتها زعيمة 

الديمقراطييــــن فــــي المجلس، نانســــي بيلوســــي، 
قالــــت فيها: إن هــــذا القــــرار "يؤســــس اإلجراءات 
الخاصة بجلســــة االســــتماع المفتوحة أمام الشعب 
األميركي، ويجيز الكشــــف عن النصوص المتعلقة 
بالقضية، ويضع الخطــــوط العريضة إلجراءات نقل 
األدلة إلى اللجنة القضائية التي ســــتنظر في مواد 
المساءلة المحتملة، ويحدد بموجب اإلجراءات حقوق 
الرئيــــس ومحاميــــه". ويريد الديمقراطيــــون الذين 
يجرون التحقيق في مجلس النواب، ســــماع شهادة 

مباشرة من بولتون الذي أشارت شهادات مسؤولين 
آخريــــن إلى انزعاجه بســــبب جهــــود البيت األبيض 
للضغط على رئيس أوكرانيا للتحقيق في أنشــــطة 
منافسين سياســــيين لترامب، وفق ما أوردت وكالة 
"رويترز". وقال آدم شــــيف، رئيــــس لجنة المخابرات 
فــــي المجلس، وأحد الديمقراطييــــن الذين يقودون 
تلك الجهود، لمحطة "إيه.بي.سي" التلفزيونية: "من 
 لديه معلومــــات وثيقة الصلة (بما نحقق 

ّ
الواضح أن

فيه) ونريده أن يدلي بشهادته"، في إشارة لبولتون.

مجلس النواب األميركي يصّوت غدًا على تحقيق عزل ترامب

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عصام محمد اسماعيل العثامنة....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900756156

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ زينب عمر جابر ضيف الله....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   951583905

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سامح محمد مصطفى اشتيوي....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901020297

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ رمزي محمود محمد أبو مطر....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   700075039

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ مؤمن محمد نصرالله القدرة....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801347360

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اسماعيل وائل محمد انشاصي...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804405678

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بيروت / االستقالل:
أعلــــن رئيس الوزراء اللبناني ســــعد الحريري يوم أمس، عن تقديم اســــتقالته من 

رئاسة الحكومة.
وقـــال الحريري في خطاب له "وصلت لطريق مســـدود وأصبح الزًما عمل صدمة كبيرة لمواجهة 
األزمة وسأقدم اســـتقالتي للرئيس ميشيل عون". وأوضح أنه ســـيتوجه إلى القصر الرئاسي 

لتقديم استقالته، مبينًا أن االستقالة لتكون تحت تصرف عون.

الحريري يعلن استقالته
 من رئاسة الحكومة
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غزة/االستقالل: 
كشـــفت األمانة العامة للجنة األولمبية الفلســـطينية في محافظات الوطن 
الجنوبية عن روزنامة الفعاليات والبطوالت الرياضية المختلفة والمدرجة على 
أجندة االتحادات الرياضية المختلفة لشـــهر نوفمبر المقبل، والتي تبلغ نحو 

18 بطولة وفعالية رياضية متنوعة.
وقال األمين العام المساعد باللجنة  محمد العمصي: »إن اللجنة االولمبية تعمل جاهدة 
على إتمام كافة األنشطة الرياضية والبطوالت المختلفة لالتحادات خالل شهر نوفمبر 
المقبل؛ إلتزامًا منها بمتابعة عمل االتحادات المختلفة، وتنفيذ أنشـــطتها المدرجة 

ضمن خطتها للربع األخير من العام الجاري.
وأشـــار العمصي إلى أن البطوالت المختلفة التي سيتم تنفيذها من بينها 
3 بطوالت مركزية على مســـتوى الوطن ســـتقام فـــي المحافظات الجنوبية 
بمشاركة واســـعة من مختلف محافظات الوطن في ألعاب الكاراتيه، وألعاب 

القوى، والدراجات الهوائية .

الكشف عن فعاليات االتحادات 
الرياضية لشهر نوفمبر غزة/االستقالل: 

كشـــف عبد الســـالم هنية رئيس 
مؤسســـة أمـــواج الرياضية وعضو 
والرياضة,  للشباب  األعلى  المجلس 
عن مكافأة بطلي الدرجتين الممتازة 

واألولى هذا الموسم.
وأكـــد هنيـــة أن بطلـــي الـــدوري 
ســـيحصالن علـــى مبلـــغ 15 ألف 
دوالر, بواقـــع 10 آالف دوالر لحامل 
لقب الممتازة, و5 آالف لحامل لقب 

األولى.
وبّين أن هـــذا المبلغ هو أقل واجب 
لتكريـــم األبطـــال وتحفيزهم نحو 
تقديـــم األفضل في كل موســـم, 
متمنيـــًا لهم التوفيـــق في جميع 

المسابقات.

15 ألف دوالر مكافأة بطلي الدرجتين الممتازة واألولى

لندن/ االستقالل: 
يحول ليفربول متصدر الدوري اإلنجليزي الممتاز، تركيزه 
إلى بطولة كأس رابطة المحترفين، بهدف التقدم خطوة 
جديدة على الطريــــق نحو التتويج بأول األلقاب المحلية 

هذا الموسم.
وحقق ليفربول انتصــــاًرا مثيًرا أمام ضيفه توتنهام (2-

1) ، في المرحلة العاشرة من البريميرليج، ليواصل تربعه 
في الصدارة بفارق 6 نقاط أمام مانشســــتر سيتي حامل 

اللقب.
وبعد أن اعتاد ليفربول على خوض مباريات كأس الرابطة 
في المواســــم الماضية بعناصر احتياطية وأخرى شابة، 
يرجح أن يختلف الوضع بشــــكل كبير عندما يستضيف 
آرســــنال مســــاء اليوم األربعاء، في دور الـــــ16 من بطولة 

الكأس.
ورغــــم توقعات حصول النجم المصري محمد صالح على 
راحة بســــبب آالم في الكاحل وكذلك غياب فيرجيل فان 
دايك بســــبب مشكلة في الساق، ينتظر أن يدفع المدير 
الفني يورجن كلوب بتشكيلة قوية لتجاوز عقبة آرسنال.

ويخوض ليفربــــول مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعد أن 
تخطى فخ توتنهام بنتيجة (2-1) وحافظ على ســــجله 
خالًيــــا من الهزائم على ملعب "أنفيلــــد" طوال 45 مباراة 

بالدوري اإلنجليزي الممتاز.

وأيًا كانت التشــــكيلة التي ســــيدفع بهــــا كلوب، يدرك 
الفريــــق والمــــدرب جيــــًدا، أهميــــة دور الجماهير التي 

يعتبرها كلوب "الالعب رقم 12".
وعلى الجانب اآلخر، يشهد آرسنال حالة من الجدل حول 

قائد الفريق جرانيت تشــــاكا الذي صاح بوجه الجماهير 
لــــدى تبديله خــــالل المباراة التي انتهــــت بالتعادل مع 

كريستال باالس (2-2) مطلع هذا األسبوع في الدوري.
ومن المفتــــرض أن يتناقش أوناي إيمري، المدير الفني 
آلرسنال مع تشاكا بشأن تصرفه، لكن المدرب اعترف بأن 

قائد الفريق "كان مخطئا".
هذا وتشهد منافسات دور الـ16 بكأس الرابطة مواجهة 
مثيرة أخرى بين تشيلســــي ومانشســــتر يونايتد مساء 

اليوم.
وبعد فترة متذبذبة لتشيلســــي في بداية أول موسم له 
تحت قيادة المدير الفني فرانك المبارد، نجح الفريق في 

تصحيح األوضاع وحقق 7 انتصارات متتالية.
وقال المبــــارد في تصريحــــات لموقع نادي تشيلســــي 
"واجهنــــا بداية صعبة، لكنني أثــــق في هذه المجموعة 

وقدراتها، إنني سعيد بما وصلنا إليه".
وأضاف "نعمــــل بجدية، لكن يجب علينــــا أن ندرك أنه 
بإمكاننا التطور أكثر، بينما ال يفترض بنا اإلفراط في الثقة 

في الوقت الحالي والتفكير بشأن توقعات جنونية".

في كأس الرابطة
ليفربول يتحفز لمواصلة انتفاضته المحلية وتشيلسي يصطدم بمانشستر يونايتد

مدريد/ االستقالل: 
يرغب الفرنســـي الشـــاب كيليان مبابي، 
جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 
في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي، من 
أجـــل خوض تجربة أخرى فـــي أحد الفرق 
األوروبية الكبرى، خالل الموســـم المقبل 
2020-2021، ما يمنح ليفربول اإلنجليزي 

فرصة لالنقضاض عليه نهاية الموسم.
وذكر برنامج »El Chiringuito« اإلسباني، 
أمس الثالثـــاء، أن كيليـــان مبابي يفكر 
بشـــكل جدي فـــي الرحيل عـــن صفوف 
قلعـــة الفريق الباريســـي عقـــب انتهاء 
الموســـم الجاري 2019-2020، إذ ال يرغب 

الالعب الشـــاب في إكمال عقده مع البي أس جي الذي ينتهي 
في يونيه عام 2022، مطالبًا إدارة ناديه بمنحه الضوء األخضر 

لخوض تجربة أوروبية جديدة.
وأوضح البرنامج اإلسباني أن مبابي يعمل، حاليُا، على مساعدة 
فريقه بشتى الطرق لحصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 
ومن ثم الخروج بشـــكل الئق من حديقة األمراء، مشيرًا إلى أن 

الالعب يرحـــب باالنتقال ألي فريق 
كبير آخـــر قبل عامين مـــن نهاية 

عقده مع سان جيرمان.
كبيـــرة  فرصـــة  »مبابـــي«  يقـــدم 
لنادي ليفربول اإلنجليزي، المحترف 
ضمـــن صفوفـــه المصري محمـــد 
صـــالح، للتعاقـــد معـــه، خاصة أن 
»الريدز« يرغبون فـــي التعاقد معه 
خالل فتـــرة االنتقـــاالت الصيفية 
المقبلـــة، مـــن أجل تدعيـــم الخط 

األمامي للفريق.
وتعـــد رغبـــة الالعـــب الفرنســـي 
مهمة جدًا فـــي دخول ليفربول في 
مفاوضات معه من أجل ضمه، كما أن هذه الفرصة الكبيرة التي 
تلوح أمام الريدز تعني دفعه 200 مليون يورو للظفر بخدمات 
»مبابـــي« أو بيع العبه المصري محمد صالح، خاصة أن ســـعره 
سيكون مســـاويًا لهذا الرقم تقريبا، السيما أن هناك اهتمامًا 
بضمه إلى ريال مدريد و برشـــلونة اإلســـبانيين باإلضافة إلى 

يوفنتوس اإليطالي.

مدريد / االستقالل: 
أكـــدت تقارير إخبارية أن نجم ريال 
مدريـــد، الويلزي جاريـــث بيل، قرر 
الرحيل عن صفوف فريق العاصمة 
اإلســـبانية خالل موسم االنتقاالت 
الشتوية المقبل، وذلك بعدما ساءت 
العالقة بينه والمدرب الفرنسي زين 

الدين زيدان.
وكشـــفت صحيفة (مـــاركا) أن بيل 
يتواصل حاليًا مع مســـؤولي نادي 
في  للرحيل  شـــينهوا«  »شنغهاي 

يناير/كانون ثان المقبل.
وازدادت األزمـــة بين بيـــل وزيدان 

عقب صيـــف محتدم بينهما، بعدما 
قرر المدرب الفرنســـي مؤخرًا عدم اســـتدعائه لمباراة 
كلـــوب بروج في دوري أبطال أوروبـــا في مطلع أكتوبر/
تشـــرين أول الجاري، والذي اعتبـــره بمثابة عقوبة من 
»زيـــزو« رغم أن قراره جاء بنـــاًء على توصية من الجهاز 

الطبي بعدم المخاطرة به.

وبنـــاء علـــى ذلك قـــرر بيل (30 
عاما) التحـــدث مع وكيل أعماله، 
جوناثـــان بارنيت، ليبحث له عن 
ناد جديـــد في ينايـــر / كانون 
الثاني المقبل، معتبرًا أنه ال يتم 
تقديره بالشـــكل الـــالزم داخل 

»البيت األبيض«.
وكان النجم الســـابق لتوتنهام 
اإلنجليـــزي قريبًا مـــن االنتقال 
للصين خـــالل الصيف الماضي، 
بمقابل مـــادي ضخـــم، قبل أن 
يســـتقر علـــى االســـتمرار في 

صفوف الريال.
جديـــر بالذكـــر أن بيـــل انتقل 
لصفوف الريال في صيف 2013 قادمًا من »الســـبيرز« 
في صفقـــة تخطت الـ100 مليون يـــورو، وخاض معه 
إجمالي 161 مباراة في الليجا ســـجل خاللها 80 هدفًا 
وصنع 46 ولعـــب 53 مباراة في دوري األبطال ســـجل 

فيها 16 هدفا.

بعد االهتمام بضمه.. مبابي
 يفتح الباب لليفربول لبيع صالح

بسبب زيدان.. بيل يقرر 
الرحيل عن ريال مدريد
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القاهرة/ االستقالل: 
دعت جامعة الدول العربية، امس الثالثاء، ، األمم المتحدة 
ومجلس األمن للعمل على تأمين حماية دولية للشــــعب 
الفلســــطيني في وطنه على طريق إنهاء االحتالل، وبما 
يمكنه من ممارســــة حقه في الحرية واالستقالل بدولته 
المستقلة وعاصمتها القدس الشــــرقية، والعمل الجاد 
من أجل التوصل لحل شامٍل وعادٍل ودائم، وفق القوانين 

والقرارات الدولية، ومبادرة السالم العربية.
وطالبت األمانــــة العامة للجامعة العربيــــة في بيان لها 
امس بمناســــبة الذكرى الثالثة والســــتين لمذبحة كفر 
قاسم، جميع المنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها 
محكمــــة الجنايات الدولية، بمالحقة قيــــادات االحتالل 
اإلسرائيلي وجميع المتطرفين الذين ارتكبوا مجازر ضد 
أبناء الشــــعب الفلســــطيني وتصفيته بدم بارد، وإلزام 
ســــلطات االحتالل باالعتراف بمســــؤوليتها القانونية 
واألخالقية والسياســــية الكاملة عن تلــــك المجازر التي 
ارتكبتها، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات 
الصلــــة. وأوضحت أن اليوم يصادف الذكرى 63 لمذبحة 
كفر قاســــم، والتي تزامنت مع بدء العدوان الثالثي على 

مصر. ففي عشــــية ذلــــك اليوم من العــــام 1956 قامت 
ســــلطات االحتالل اإلســــرائيلّي بفرض حظر تجول على 
سكان قرية كفر قاسم وقرى عربية أخرى مجاورة، وأصدر 
»تسفي تســــور«، قائد المنطقة الوســــطى اإلسرائيلية 
أوامره المشــــددة بإطالق النار على كل من يشاهد خارج 

بيته في القرية وما جاورها.
وأوضح البيان، أن قوات االحتــــالل ارتكبت هذه المجزرة 
وهي على درايــــة تامة بأن الوقت لن يســــعف األهالي 
بالعــــودة إلى قراهم ومنازلهم، وبأّنهم ســــيعودون في 
ســــاعة الحظر ومع ذلك أمرت جنودها من حرس الحدود 
بإطــــالق النار علــــى المئات من العائدين في مســــرحية 
هزلية بدت وكأنها نتيجــــة طبيعّية لمخالفتهم ألوامر 
حظر التجّول، مــــا أدى الرتقاء 49 من الضحايا المدنيين 
العزل خالل ســــاعة واحدة وفي أنحــــاء متفرقة من قرية 
كفر قاسم، ففي طرفها الغربي ارتقى 43 شهيدًا، وفي 
الطرف الشمالي 3 شهداء، وفي داخل القرية شهيدان، 
كان من بينهم 9 نســــاء و21 طفاًل دون الثامنة عشــــرة، 
منهم 5 أطفال دون العاشرة وجرح 18 آخرين وتضرر كل 

بيت داخل القرية نتيجة إطالق النار الكثيف.

وذكـــر صاحب المنـــزل خالد ديـــب فحام أّنه 
تفاجأ بقوات االحتالل تحاصر منزله وتشـــرع 
في هدمه، بينمـــا كان وزوجته في طريقهما 

إليصال أوالدهما إلى المدرسة.
 محاميه قدم اســـتئناًفا على 

ّ
وأوضح ديب أن

قرار الهدم لمحكمة االحتالل المركزية، والتي 
منحتـــه أســـبوًعا للتوجه لمحكمـــة االحتالل 
 جرافـــات بلدية االحتالل بالقدس 

ّ
العليا، لكن

حضرت وهدمت المنزل دون سابق إنذار.
 منزلـــه قديم تبلغ مســـاحته 

ّ
ولفت إلـــى أن

100 متـــر مربع، ويعود لوالده منذ عام 1966، 
ويعيش فيه منذ عشـــرين عاًما مع زوجته و4 

أوالد.
وفي الســـياق ذاته، هدمت قـــوات االحتالل 
اإلسرائيلي  أمس منزال في خربة جبارة جنوب 

طولكرم بدعوى البناء دون ترخيص.
وقالـــت مصادر محليـــة: إن جنـــود االحتالل 
داهمـــوا منزل المواطن محمـــد عازم القط من 
خربـــة جبارة وأجبـــروه على إخـــالء المنزل ثم 

شرعوا بهدمه.

وأشـــارت إلى أن خربة جبـــارة تقع في منطقة 
(ج) وهـــي قريبة من جـــدار الفصل العنصري 
الهـــدم  وعمليـــات  لالســـتهداف  وعرضـــة 

المستمرة.
كما أجبرت بلدية االحتالل، أمس، المقدســـي 
لـــؤي فهمي عبيـــد على هدم منزلـــه الكائن 
في حي عبيد بقرية العيســـوية شمال شرق 

القدس المحتلة ذاتًيا.
 موظفـــي بلدية االحتالل 

ّ
وذكر والد لـــؤي أن

أجبـــروا نجله على هدم المنزل ليلة أول أمس، 
وأحضـــرت جرافاتها عند المدخل الشـــرقي 
للقريـــة صبـــاح أمـــس؛ لتهديـــده بدخـــول 
الجرافـــات لهدمه، مقابل دفـــع تكلفة عملية 

الهدم.
 نجلـــه اّضطر إلى هـــدم المنزل؛ 

ّ
وأضـــاف أن

لتفادي تنفيذ جرافات بلدية االحتالل عملية 
الهدم، وتغريمه عشرات آالف الشواكل.

وأوضـــح أن نجله لؤي بنى المنـــزل الذي تبلغ 
مســـاحته 130 متًرا قبل نحو شهرين، وما زال 

قيد اإلنشاء.

ولفـــت إلى أن موظفي بلديـــة االحتالل علقوا 
إخطار هـــدم فوري للمنزل بحجـــة البناء دون 
ترخيص، واتصلت عليه شرطة االحتالل عدة 

مرات إلجباره على هدم المنزل.
 نجلـــه كّلف محامًيـــا لتقديم 

ّ
وأشـــار إلى أن

 المحكمة 
ّ

استئناف لتوقيف قرار الهدم، إال أن
اإلسرائيلية رفضت استئنافه.

وفي الســـياق ذاته، اقتحمت قوات االحتالل 
اإلســـرائيلي أمس الثالثاء قرية كوبر شمالي 
غرب مدينة رام الله وســـط الضفـــة الغربية 
المحتلة، وســـلمت ســـتة مواطنين إخطارات 

بهدم منازلهم.
وقالت مصادر محلية إن قوة عســـكرية برفقة 
ضباط فـــي قـــوات االحتالل داهمـــت الحي 
الغربـــي مـــن القرية المـــؤدي لقريـــة بيتللو 
المجاورة واقتحمت منـــازل، بينها منازل قيد 
اإلنشاء وســـلمت أصحابها إخطارات بالهدم، 
بدعـــوى البنـــاء دون ترخيص، ووقـــوع البناء 

ضمن المناطق المصنفة "ج".
واندلعـــت مواجهات بين عشـــرات الشـــبان 

وقوات االحتـــالل خالل االقتحـــام دون وقوع 
إصابات.

ويعمـــد االحتالل إلى وقف بنـــاء المنازل في 
المنطقة الغربية من كوبر بهدف االســـتيالء 
على آالف الدونمات في المنطقة الواقعة بين 
قرى (كوبر، المزرعـــة الغربية، أم صفا، بيتللو) 

إلقامة بؤر استيطانية.
اقتحـــم مســـتوطنون  آخـــر،  وفـــي ســـياق 
وطلبـــة يهـــود وعناصـــر مخابـــرات، أمس ، 
باحات المسجد األقصى المبارك وسط حراسة 

مشددة من شرطة االحتالل.
وأفـــادت دائرة األوقاف اإلســـالمية بالقدس 
المحتلة إن 55 مستوطنا و175 طالًبا يهودًيا 
و6 عناصر مـــن مخابرات االحتـــالل اقتحموا 

باحات األقصى.
وأشـــارت الى أن شـــرطة االحتـــالل اقتحمت 
مصلى باب الرحمة شرقي المسجد، واعتقلت 
الحـــارس إيهاب أبـــو غزالة، بحجـــة تصوير 
عناصـــر الشـــرطة أثناء اقتحامهـــم للمصلى 

بأحذيتهم.

وأوضحت أن تلك القوات اعتدت على عدد من 
الحراس المتواجدين بالمكان بالضرب والدفع.

وذكرت أن المتطرف "يهـــودا غليك" اقتحم 
المســـجد  المســـتوطنين  عشـــرات  برفقـــة 
األقصى، وتجول في باحاته بحماية مشـــددة 

من شرطة االحتالل.
وعـــادًة ما يتخلل تلـــك االقتحامات، محاوالت 
من المســـتوطنين ألداء طقوس تلمودية في 
باحات المسجد، وتحديًدا في الجهة الشرقية 
منـــه، باإلضافة إلـــى تلقيهم شـــروحات عن 

"الهيكل" المزعوم.
وال تـــزال شـــرطة االحتـــالل تضيـــق الخناق 
على دخول الفلســـطينيين من أهل القدس 
والداخـــل الفلســـطيني المحتـــل للمســـجد 
األقصـــى، وتدقق فـــي هوياتهـــم، وتحتجز 

بعضها عند بواباته الخارجية.
ويتعـــرض المســـجد األقصـــى يومًيـــا (عدا 
يومي الجمعة والســـبت) لسلسلة اقتحامات 
وانتهاكات من المستوطنين وأذرع االحتالل 

المختلفة.

طولكرم/ االستقالل: 
ناشــــد ذوو األســــرى والمتضامنون معهــــم من ممثلي 
المؤسسات الرسمية والشعبية وفصائل العمل الوطني 
في طولكــــرم، امس الثالثــــاء، المؤسســــات الحقوقية 
واإلنســــانية في العالم إلى التدخل العاجل إلنقاذ حياة 
األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم 

األسيرة هبة اللبدي.
وقال مدير مكتب نادي األســـير فـــي طولكرم ابراهيم 
النمر، إن اعتصام اليوم هو تضامن مع األسرى اإلداريين 
المضربيـــن عن الطعـــام الذين يقبع جـــزء منهم فيما 
يسمى مستشـــفى الرملة، وعلى رأسهم األسيرة هبة 
اللبدي، التي تقبع حاليا في مستشـــفى بني تسيون، 
وتعاني مـــن الجفاف وعـــدم القدرة علـــى النهوض، 
وتعيش في وعكة صحية قـــد تعرضها للخطر في أي 
لحظة، مما يتطلب مزيدًا من الضغط إلطالق ســـراحها 
فورا، وســـراح بقية األســـرى اإلداريين والمضربين عن 

الطعام.
وقال عضو المكتب السياســــي لجبهة النضال الشعبي 
الفلســــطيني حكم طالب: إن  »انتهاكات ادارة السجون 

مستمرة والهجمة الشرســــة التي تقودها ضد األسرى 
من عزل انفرادي وتفتيش عاٍر وتنقل متواصلة، إضافة 
إلى تنكيل باألسرى في ظل ظروف ال إنسانية، وظروف 
حياتيــــه تنافي كل األخالق والقيــــم الدولية، واإلهمال 
الطبي الذي أدى إلى استشــــهاد العشرات من األسرى، 
وسياســــة االعتقال اإلداري، بوجود أكثر من 500 أسير، 
وهناك أســــرى ما زالوا مضربين عــــن الطعام ضد هذه 
السياسة، ويحاربون بأمعائهم الخاوية، وإدارة السجون 
تســــعى بكل الطرق لكســــر إرادتهم، والروح المعنوية 

لديهم«
وأضاف: األسرى صامدون وهم يخوضون معارك يومية، 
ويجسدون الصمود الفلسطيني، بأسمى صوره، في هذا 
الوضع وفي ظل هذه المرحلة، المطلوب أوســــع مشاركة 
شعبية مع األسرى وأكبر عملية التفاف حول قضاياهم 
مــــن أجل نصرتهم وتحقيق أهدافهم، مطالبا المجتمع 
الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته، السياسية واألخالقية، 
تجاه األســــرى البواســــل، ومن األمم المتحدة أن ترسل 
لجنــــة لتقصي الحقائق حتى تتطلع علــــى ما يدور من 

انتهاكات بحق األسرى في سجون االحتالل.

الجامعة العربية تدعو األمم المتحدة 
للعمل على حماية الفلسطينيين

طولكرم: وقفة تضامنية مع
 األسرى المضربين عن الطعام

كفر قاسم/ االستقالل: 
أحيا أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل 
الـ  الفلســــطيني المحتل الثالثاء الذكرى 
63 لمجــــزرة كفر قاســــم التــــي ارتكبتها 
العصابــــات اليهوديــــة ضــــد مواطنيــــن 
ل في قرية كفر قاســــم 

َّ
فلســــطينيين ُعز

في 29 أكتوبر عــــام 1956 وارتقى خاللها 
49 مدنًيا. وكان من بين شــــهداء المذبحة 
تســــعة عشــــر رجال وست نســــاء وثالثة 

وعشرين طفاًل من عمر 8 إلى 17 عاًما.
وحاولـــت حكومة »إســـرائيل« بقيادة بن 
غوريون التستر على المجزرة ومنع نشرها، 
لمحاكمات صورية  المتهمـــون  وتعرض 
وُأطلق سراحهم فيما بعد، ولم تعترف أي 
من حكومات »إسرائيل« بمسؤوليتها عن 

المجزرة إلى اليوم.
تفا�سيل املجزرة 

ووقعت المجزرة مســـاء يـــوم 29 أكتوبر 

1956 بعـــد أن قـــررت قيـــادة الجيـــش 
اإلســـرائيلي فـــرض حظر التجـــول على 
ســـكان كفر قاســـم وقرى عربّيـــة أخرى 
متاخمة للحدود االردنية آنذاك كخطوات 
تحضيرية لشن حرب على مصر، نقل قائد 
المنطقة الوسطى تســـفي تسور األوامر 

للضباط واأللوية الميدانيين.
وأوكلت مهمـــة تطبيق حظر التجول 
على وحدة حرس الحدود بقيادة الرائد 
وبقيادة مباشرة  شـــموئيل ملينكي، 
المرابطة  الجيـــش  من قائـــد كتيبة 
على الحدود يسســـخار شدمي الذي 
أعطى األوامر أن يكون منع التجول من 
الساعة الخامسة مساًء حتى السادسة 

صباًحا.
حســـب التوثيق التاريخـــي للمجزرة أوعز 
شدمي لمالينكي بتنفيذ حظر التجول بيد 
من حديد، وبال اعتقاالت إنما باســـتعمال 

القوة ضـــد المخالفين، وحين ُســـأل عن 
مصير من لم يعلم بالحظر أجاب شـــدمي 

: »الله يرحمه«.
وتم إبالغ مختار القرية قبل نصف ساعة 
فقط من بدء منـــع التجول، والذي حذر أن 
مئات مـــن أهل القريـــة يعملون خارجها 
ولم يعودوا بعد ولن تكفي نصف ســـاعة 
إلبالغهم، إال أن مندوب الجيش أجابه أنه 

سيتم االهتمام بهم.
بعد نصف ســـاعة وفي الخامســـة مساء 
بـــدأت المذبحة حيث تواجـــدت أربع فرق 
لحرس الحدود على مداخل القرية، وأخذت 
بإطالق النـــار وإعدام كل مـــن تواجد في 
الخـــارًج، وكل من كان عائـــًدا إلى القرية. 
وخالل ساعة واحدة سقط في طرف القرية 
الغربي 43 شهيًدا، وفي الطرف الشمالي 
سقط 3 شهداء، وفي داخل القرية سقط 
شهيدان، وكان من بين الشهداء في كفر 

قاسم 9 نساء، و4 طفالت و17 طفاًل وفتى 
دون الثامنة عشـــرة، منهم 5 أطفال دون 
العاشـــرة. كان إطالق النـــار داخل القرية 
كثيًفا وأصـــاب تقريًبا كل بيت، وجرح 18 

آخرين.
وحاولـــت الحكومـــة إخفـــاء الموضوع 
ولكن األنباء عن المجزرة بدأت تتسرب 
بيانًا  اإلســـرائيلية  الحكومة  فأصدرت 
يفيـــد بإقامة لجنة تحقيـــق، توصلت 
اللجنـــة إلى قرار بتحويـــل قائد وحدة 
حرس الحدود وعدد من مرؤوســـيه إلى 
المحاكمة العسكرية، استطاع الناشط 
اإلســـرائيلي لطيـــف دوري، وعضـــوا 
الكنيســـت توفيق طوبـــي ومئير فلنر 
اختراق الحصار المفروض على المنطقة 

ونقلوا األخبار إلى العالم.
فعاليات منا�سرة 

وإحيـــاء لهذه الذكرى شـــارك المئات من 

أبناء كفر قاســـم والداخل المحتل صباح 
أمـــس الثالثاء بمســـيرة حاشـــدة، رفعوا 
فيها العلم الفلسطيني واألعالم السوداء 
والشعارات المنددة بسياسات »إسرائيل« 
وجرائمها ال سيما مجزرة كفر قاسم التي 
أودت بحيـــاة 49 بريًئا، ورفع المشـــاركون 
كذلـــك الفتـــات تحمل شـــعارات منددة 
بازدياد أعمال العنف والجريمة بالمجتمع 

العربي.
وبـــدأت المســـيرة من ميـــدان أبـــو بكر 
وتوجهت مشـــيًا على األقدام إلى النصب 
التذكاري حيث وضعت أكاليل الزهور ومن 
ثم تمت زيارة أضرحة الشهداء في مقبرة 

الشهداء.
وشارك في المسيرة رئيس وأعضاء بلدية 
كفر قاســـم واللجنة الشـــعبية وقيادات 
األحـــزاب والحركات الوطنيـــة ونواب عن 

القائمة المشتركة.

63 عامــًا علــى مذبحــة كفــر قاســم

االحتالل يهدم ..
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املواطنة فاطمة منا�سرة  من مدينة اأريحا تعد الطبق ال�سعبي الفل�سطيني »الرقاق«      ) وفا (

بكين/ االستقالل:
أعلنت مستشفى، أن امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا، وضعت مولودها في الصين، 

لتصبح بذلك أكبر أحدث أم في البالد.
وقالت المستشـــفى الواقعة في مدينة زاوزهوانـــغ الصينية للرعاية الصحية 
لألمومة والطفولة، إن المرأة التي تحمل اسم »تيان«، أنجبت فتاة تتمتع بصحة 

جيدة، من إجرائها عملية قيصرية، يوم الجمعة، بحسب وكالة »فرانس برس«.
وأشـــار زوج تيان، البالغ من العمر 68 عاما، إلى أن الســـماء منحتهما الطفلة، ما 

جعله هو وزوجته يمنحاها اسم »تيانشي«، وتعني »هدية من السماء«.
وكان لدى األم تيان طفالن قبل أن تستقبل مولودتهما الجديدة، من بينهما ولد 
أنجبته في عام 1977، وذلك قبل عامين من فرض الصين لسياسة الطفل الواحد 

للحد من الزيادة السكانية في الصين.
وقوبل خبر والدة الطفلة »تيانشي« بانتقادات على منصة »ويبو« الصينية، التي 
تشبه »تويتر«.  ورأى المنتقدون أن آباء الطفلة أنانيون للغاية، وذلك ألنهم في 
ســـن متقدمة، ولن يكون لديهم القدرة على رعاية الطفلة، وســـيقع ضغط في 

تربيتها على أشقائها األكبر سنا.
كما تساءل آخرون حول ما إذا كان آباء الطفلة ستعاقبهم الحكومة الصينية أم 

ال، بسبب إنجابهم ألكثر من طفلين.
يشـــار إلى أن بكين خففت في عام 2016 من سياسة إنجاب طفل واحد، وهو ما 

سمح للعائالت بالحصول على طفلين.
وتؤخر عدد كبير من النساء في الصين مواعيد إنجابهن، أو يخترن عدم اإلنجاب، 

بسبب عقود من سياسات تنظيم األسرة الصارمة.

صينية عمرها 67
 عامًا تنجب طفلة

باريس/ االستقالل:
عثر علماء في المعهد الوطني الفرنســـي للبحوث 
األثرية الوقائية، على ما وصفـــوه بالمفاجأة داخل 
 Le« مومياء لقطة مصريـــة قديمة. ووفقا لصحيفة
Figaro«، قام العلماء بدراســـة مـــا بداخل المومياء 

بواسطة األشعة السينية.
ونجـــح العلماء في تصميم مجســـم ثالثي األبعاد 
للمومياء التي يبلغ عمرها 2500 ســـنة، بواســـطة 

تكنولوجيـــا الواقـــع االفتراضي والمعـــزز. واتضح 
للعلماء أن داخل المومياء رفات أكثر من قطة، حيث 
وجدوا بداخلها ثالثة ذيـــول وخمس أرجل خلفية، 
وقطعة مكورة من النســـيج مـــكان جمجمة إحدى 

القطط.
يذكر أن وزارة اآلثار المصرية أعلنت، في 15 تشرين 
األول، العثـــور على 20 تابوتا خشـــبيا ســـليما في 

األقصر يعتقد أن بداخلها مومياوات.

اسطنبول/ االستقالل:
جمع مزارعون في والية يوزغات وســـط تركيا، محصولهم 
الســـنوي من الملفوف (الكرنب)، ووصل وزن بعض القطع 
التـــي زرعها المواطـــن إبراهيم أيدوغان، إلـــى حوالي 47 

كيلوغراما.
انتقـــل أيدوغان، بعـــد حصوله على التقاعـــد في مديرية 
التعليم بالمنطقة، إلى قرية بورون أورن، بقضاء ســـورغون، 

وبدأ في زراعة الكرنب.

واســـتخدم الرجل، نظام الري بالتنقيط في الســـقي، كما 
استبدل األسمدة الكيميائية بأخرى طبيعية مستخلصة 
من روث الحيوانات، وذلك بهدف خفض التكلفة والحصول 

على منتجات صحية أكثر.
وقال أيدوغان، إنه يقوم بوضع األسمدة الحيوانية، في بركة 

مائية، ويستخدمها الحقا على شكل سائل.
وحقق في الموسم الحالي، اإلنتاج الوفير، وتراوح وزن رأس 

الملفوفة الواحدة، بين 15-47 كيلوغراما.

مفاجأة داخل مومياء مصريةرأس ملفوف وزنه 47 كغم!

واشنطن/ االستقالل:
يقــــدم منزل "مكامي مانور" في والية تينيســــي، 
الــــذي يوصف بأكثــــر األماكن رعبًا فــــي الواليات 
المتحدة، 20 ألف دوالر ألي شــــخص شــــجاع بما 
يكفــــي للبقاء على قيد الحيــــاة بعد تجربة الرعب 

الجديدة.
ويطــــرح المنزل المثير للجــــدل، الواقع في مدينة 
ســــمرتاون بوالية تينيســــي "جولة" جديدة أكثر 
تطرفًا من ســــابقاتها، بعنوان "الخــــراب"، تتمثل 
فــــي تحد مرعــــب للغاية لدرجة أنــــه يتعين على 
المشــــاركين التوقيع على وثيقــــة مكونة من 40 
صفحة تعفي المنظمين من أي مسؤولية تتعلق 
بخوض التجربة، فضال عن مستندات تثبت أنهم 

يتمتعون بقدرات بدنية وعقلية كاملة، باإلضافة 
إلى اختيار كلمة رئيسية للتلفظ بها في حال قرر 
المشــــارك إنهاء التجربة المرعبــــة لعدم قدرتهم 

على تحمل المزيد.
ويمنح مالك المنــــزل، روس مكامي، جائزة قدرها 
20 ألف دوالر ألي شــــخص يتجاوز 10 ساعات من 
االختبارات المرعبة التي تتضمن االختطاف وأنواع 
مختلفة من التعذيب، وأساليب مخيفة للغاية،ولم 

يتمكن أحد من الحصول على الجائزة حتى اآلن.
وتتطلــــب قواعــــد زيــــارة المنزل األكثــــر رعبًا في 
الواليات المتحدة، أيضا، أن يكون عمر المشــــارك 
فوق 21 عاما، فيما تتطلب مشاركة الذين تتراوح 
أعمارهــــم بيــــن 18 و20 عامًا موافقــــة الوالدين، 

باإلضافة إلى اجتياز اختبار المخدرات.
وال تكلف المشاركة في التحدي سوى كيس واحد 
من طعام الكالب، ألن مكامي ال يرغب في أن يصبح 
ثريــــًا عن طريق هذه التجربــــة وإنما لديه 5 كالب 

يجب أن يوفر لها غذاءها.
ويحتاج المشاركون إلى مشاهدة مقطع فيديو قبل 
خوض التجربة، يعرض مقتطفــــات من محاوالت 
ســــابقة الجتياز اختبارات منــــزل "مكامي مانور"، 
وهو ما سيشــــرح لهم ما سيحدث لكل منهم في 

الداخل.
وقال روس إنــــه يصور المتنافســــين ليس فقط 
لهذا الغرض، ولكن أيضا لحماية نفسه من بعض 

االتهامات التي قد تطاله في المستقبل.

20 ألف دوالر لمن يخرج من هذا المنزل حيًا!

القاهرة/ االستقالل:
قتل رجل، زوجته، في إحدى المحافظات المصرية، رميًا بالرصاص، بعدما أعدت له طعامًا 
غير الذي طلبه منها، في وقت سابق. وكشفت تحريات األمن المصري، أن المتهم المقيم 
فـــي قرية دهتورة، التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، قتل زوجته، ألنها أعدت له 

"الملوخية"، بحسب موقع "مبتدا" المصري.
وفـــي التحقيقات، اعتـــرف المتهم بقتل زوجته، ألنه طلـــب منها يوم الحادث 
تجهيـــز الغذاء، وطلب منها تحضير "وجبة بامية"، لكنه فوجئ بها تقوم بإعداد 

"الملوخية".
ووقعت مشادة كالمية، بين الزوجين، انتهت، بقيام الزوج بإطالق الرصاص عليها بسبب 

الخالف على وجبة الغذاء، ثم حاول االنتحار، قبل أن يتم القبض عليه.

مصري يقتل زوجته 
بسبب الملوخية

 القاهرة/ االستقالل:
أوضحـــت الهيئـــة القوميـــة لســـكك الحديـــد في 
مصر، مالبســـات حادث سقوط  شـــخصين من قطار 
اإلســـكندرية – األقصر، الذي نجـــم عنه وفاة أحدهما 

وإصابة اآلخر.
وقالـــت الهيئة، في بيـــان، إن رئيس القطـــار، طالب 
شـــخصين لم تكن معهما تذاكر ســـفر، بدفع قيمة 
األجرة، لكنهما امتنعا، وعند تخفيف القطار لسرعته 
في محطة "دفرة" (بسبب وجود عطل بنظام اإلشارات 
بالمحطة)، قفزا من القطـــار أثناء حركته، مما أدى إلى 
ســـقوط أحدهما أســـفل عجالته ومصرعه على الفور، 

وأصيب الراكب اآلخر بجروح وكسور أدت إلى بتر قدمه، 
وتبين الحقا، أن الراكبين، من الباعة المتجولين.

وأشـــارت الهيئة، إلى أن شرطة سكك الحديد، أوقفت 
رئيس القطـــار وأحـــد العاملين في مطعـــم القطار، 
وســـيعرضان علـــى النيابـــة العامة بمدينـــة طنطا، 

للتحقيق معهما.
من جانبـــه أكد وزير النقل المصـــري كامل الوزير، أنه 
"لن يســـمح بأي تهـــاون في حـــق أي مواطن مصري 
وأنه يحرص دائمـــًا على حياة كافـــة المواطنين وأن 
التحقيقات ستظهر الحقيقة، وأنه سيتم اتخاذ كافة 

اإلجراءات في حالة ثبوت الواقعة" .

الرياض/ االستقالل:
أيــــدت محكمــــة االســــتئناف بمنطقة مكة 
المكرمة تعيين المحامية رباب أحمد المعبي، 
محكمــــًا معتمــــدًا لفض نــــزاع تجــــاري بين 
شركتين في جدة، بأول سابقة من نوعها في 

السعودية.
وقالت المعبي لـ »عكاظ«: إنها تعتز باختيارها 
فــــي هيئة تحكيــــم قضائية معتبرة شــــرعا، 
واقترحــــت إنشــــاء مزيد من مراكــــز التحكيم 
لالســــتفادة من خبرات وقدرات السعوديات 
في مجــــال التحكيم والوســــاطة بالتعاون مع 

وزارة التجارة والغرف التجارية.
وأضافت أنهــــا انضمت إلــــى قائمة محكمي 
المركز الســــعودي للتحكيم التجــــاري الذي 
يتولى اإلشــــراف على إجــــراءات التحكيم في 

المنازعات التجارية والمدنية كأول سعودية.
يشــــار إلــــى أن ربــــاب المعبي حاصلــــة على 
ماجستير القانون التجاري، وهي سفيرة النوايا 
الحسنة والعالقات الدبلوماسية لبعثة السالم 
للمجلس  التابعــــة  الدبلوماســــية  والعالقات 
الدولي لحقوق اإلنسان والتحكيم والدراسات 

السياسية واالستراتيجية منذ 2014.

أول سعودية تحكم في نزاع تجاريمصر.. تذكرة قطار تقتل شابًا


