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القدس المحتلة/ االستقالل:
افتتحت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس 
األربع���اء، أول مقبرة في العال���م تحت األرض، وذلك 

في مدينة القدس المحتلة.
ووفق موقع »كيباه العبري«، فقد تم افتتاح المقبرة 
على مش���ارف القدس بحضور رئيس بلدية القدس 
اإلسرائيلي، وكبار »الحاخامات« وشخصيات رفيعة.

وأوضح الموقع العبري أن المش���روع يش���مل إقامة 
حوال���ي 24000 قبر على عمق 50 مترًا تحت األرض، 
مش���يًرا إلى أن المرحلة األولى تتضمن إتاحة 8000 

قبر للدفن نهاية عام 2019.
ولفت إلى أنه » تم حفر األنفاق بطول 1,6 كم، بعرض 
حوالي 16 مترًا«، منوها إلى أن حجم االس���تثمار في 

المشروع يبلغ حوالي 300 مليون شيكل.

االحتالل يفتتح مقبرة تحت
 األرض في القدس المحتلة 

»الطائرات المسّيرة«.. تهديد جدي ألمن 
االحتالل وإنجاز مهم للمقاومة بغزة

غزة / محمد أبو هويدي:
يومًا بعد يوم، تفاجئ المقاومة الفلسطينية العدو اإلسرائيلي 
بتط���ور أدائه���ا النوعي ف���ي الصناعات العس���كرية وتواصل 

غزة/ االستقالل:
حملت حركة الجهاد اإلسالمي، يوم أمس، االحتالل اإلسرائيلي، مسؤولية أي أذى 

يلحق بالقيادي في جناحها العسكري سرايا القدس، بهاء أبو العطا، 
معتبرة أن أي تهديد بحقه، عدوان على الشعب الفلسطيني.

»الجهاد«: نحمل االحتالل مسؤولية 
حياة »أبو العطا« ونتعامل
 بكل جدية مع التهديد

المقدسيون يتبرعون بأموالهم 
إلمداد مشفى »المطلع« بالحياة 

غزة / سماح المبحوح 
حوالي مليون ونصف المليون ش���يكل هي حجم التبرعات المالية التي حصلت 

عليها مجموعة من نس���اء القدس المحتلة، بعد إطالقهن حملة 
تبرع���ات لتوفي���ر العالج ال���الزم لمرضى الس���رطان، بعد توقف 

رام الله/ االستقالل:
أكد نادي األسير يوم أمس، نقل االسيرة "هبه اللبدي" المضربة 
ع���ن الطعام للي���وم "38" على التوالي مجددًا إلى المستش���فى 

بصورة عاجل���ة بعد تده���ور حالتها الصحية . وق���ال المحامي 
رس���الن محاجنة إنه تم نقل األس���يرة المضربة 
عن الطعام "اللبدي" بش���كل عاج���ل مجددًا إلى 

الأ�صري م�صعب 
هندي يعاين ظروفًا 

�صحية �صعبة

نقل األسيرة »هبة اللبدي« للمشفى مجددًا في يومها الـ38 لإلضراب

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة مساء األربعاء التوصل التفاق ُينهي 
أزمة مستش���فى المطلع في العاصمة القدس. وقالت الوزيرة مي 

»كيلة« تعلن التوصل التفاق ُينهي 
أزمة مستشفى المطلع بالقدس 

اأردنيون يطالبون 
مببادلة اإ�صرائيلي حمتجز 

باأ�صريين لدى الحتالل

الخليل/ االستقالل:
أصيبت فتاة فلسطينية، يوم أمس، بجروح خطيرة بعد 
أن أطلقت قوات االحتالل االسرائيلي النار عليها بزعم 
محاولتها تنفيذ عملي���ة طعن قرب الحرم االبراهيمي 

بالخليل في الضفة المحتلة. وأفاد مكتب إعالم األسرى، 
أن ق���وات االحت���الل أطلق���ت الرصاص على الس���يدة 
سهيل اس���ليمية (37 عامًا) من سكان بلدة إذنا غرب 
الخليل بالضفة الغربية، ما اس���فر عن إصابتها بجروح 

 فتاة فلسطينية معها 
ّ

خطيرة. وزعم قوات االحتالل أن
س���كين، اقتربت من إحدى نقاط الجيش "اإلسرائيلي 

قرب الحرم اإلبراهيمي بزعم محاولتها 
الطعن وتم إطالق النار عليها.

ثالث إصابات باعتداء للمستوطنين على المزارعين بحوارة
إصابة خطيرة لفتاة قرب »اإلبراهيمي« بالخليل 

وعشرات المستوطنين يدنسون األقصى

فصائل المقاومة: التوافق الوطني 
بوابة إلنجاز االنتخابات والمصالحة

غزة/ االستقالل:
أك���دت فصائل المقاومة الفلس���طينية، األربع���اء، أن التوافق الوطن���ي بوابة لتحقيق 
االنتخابات الش���املة وإنجاز المصالحة، مسددة على ضرورة عقد لقاء وطني شامل قبل 

رام الله/ االستقالل:
قال وزير التنمية االجتماعية، األمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة 

التنفيذية لمنظم���ة التحرير أحمد مجدالني، األربعاء إن االحتالل 
اإلسرائيلي سيكون عقبة أمام االنتخابات الفلسطينية.

النقب المحتل / االستقالل:
هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، قرية العراقيب مسلوبة االعتراف 
بالنقب الفلس���طيني المحتل للمرة ال�165. وقال الناش���ط سليم العراقيب: إن 

االحتالل يهدم قرية 
العراقيب للمرة الـ165

مجدالني: االحتالل سيكون 
عقبة أمام االنتخابات

حماية« ُيدين 
ا�صتمرار العتقال 

ال�صيا�صي والتعذيب 
ب�صجون ال�صلطة

غزة/ االستقالل:
أدان مركز حماية لحقوق اإلنسان 

سياسة  اس���تمرار 
االعتقال والتعذيب 

عشرات النشطاء يتظاهرون برام 
الله رفضًا لقرار حجب المواقع
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قوات الحتلل خلل اغلقه احلرم الإبراهيمي بعد اإ�سابة فل�سطينية بنريان جنوده  اأم�س       ) وفا (
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الضفة الغربية / االستقالل:
اعتقلت قـــّوات االحتـــالل اإلســـرائيلي يوم 
أمـــس، 23 مواطًنا خالل مداهمـــات نّفذتها 
بأنحاء متفرقة من الّضفـــة الغربية والقدس 

المحتلتين.
وأعلن جيش االحتالل أنه اعتقل 19 فلسطينيا 
بالضفة الغربية المحتلة، زاعمًا أن المعتقلين 
مطلوبون ألجهزتـــه األمنية، وجرى تحويلهم 

للتحقيق لدى الجهات األمنية المختصة.
واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية بلدات وقرى 
بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة 

واعتقلت ثالثة مواطنين وسط اندالع مواجهات. 
واقتحمت قوة عســـكرية بلدة سنجل شمال رام 
الله واعتقلت الشـــاب ربيع فـــرح أبو النواس من 

منزل أسرته وجرى نقله إلى جهة مجهولة.
كمـــا داهمت قريـــة المزرعة الغربية شـــمال 
غرب المدينة واعتقلت المحرر محمد عيســـى 
حسين، فيما اندلعت مواجهات بين مجموعة 
شـــبان وقوات االحتالل خالل مرورها من قرية 

أبو قش المجاورة.
وفي قرية دير أبو مشعل غرًبا، داهمت دوريات 
عســـكرية القرية واعتقلت الشاب مصطفى 

تيسير عقب مداهمة منزل اسرته
وفي الســـياق ذاته اعتقلت قـــوات االحتالل 
اإلســـرائيلي يوم أمـــس، أربعة شـــبان خالل 
اقتحامها قرية بيت دقو شـــمال غرب القدس 

المحتلة.
وأفادت مصـــادر محلية بأن قـــوات االحتالل 
اقتحمت القرية، وداهمـــت عدًدا من المنازل، 
ومن ثـــم اعتقلت كاًل من طارق عيســـى علي 
حســـين، ويـــزن إبراهيم، ومرار موســـى علي 
حسين، وسعيد مصطفى داود، ونقلتهم إلى 

أحد مراكزها للتحقيق معهم

غزة/ االستقالل:
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، األربعاء، أن التوافق الوطني 
بوابة لتحقيق االنتخابات الشـــاملة وإنجاز المصالحة، مســـددة 
على ضرورة عقد لقاء وطني شـــامل قبل إجراء االنتخابات لضمان 

نجاحها.
جاء ذلك خالل ندوة سياسية نّظمتها حركة األحرار الفلسطينية 
بمقرها في مدينة غزة تحت عنوان "االنتخابات الشـــاملة.. بوابة 
لتحقيق المصالحة"، وسط حضور ممثلين عن فصائل المقاومة.

وقال األميـــن العام لحركة االحرار خالد أبو هـــالل إن االنتخابات 
ليست المدخل الرئيس إلنجاز المصالحة؛ لكنها قد تكون بوابة 

إلنهاء االنقسام.
وأكـــد أهمية وجـــود إجماع فصائلي وإحداث حالـــة من التوافق 
قبل إجراء أي انتخابات فلســـطينية لالتفاق على ضمانات كبيرة 
واحترام نتائج االنتخابات، مشدًدا على ضرورة أن تكون متزامنة 

تبدأ من المجلس الوطني ثم بعد ذلك التشريعية والرئاسية.
وبّيـــن أبو هـــالل أن هنـــاك اجماعـــا فصائليا في غـــزة للقبول 
باالنتخابـــات، موضًحـــا أن حركة حماس أبدت مرونـــة في إجراء 
انتخابات تشريعية، ثم رئاسية بعد 3 شهور، ثم مجلس وطني 

الحقا.
وأضاف "هذا تغير اســـتراتيجي بموقف حماس من االنتخابات، 
وعـــاد رئيس لجنـــة االنتخابات المركزية حنـــا ناصر إلى الضفة 

بموقف إجماع وطني".
من جهتـــه، أوضح القيادي بلجان المقاومة الشـــعبية محمد أبو 
نصيرة أنه لنجاح أي انتخابات فلســـطينية هناك متطلبات ال بد 
من توّفرها، أهمها وجود حالة من التوافق واإلجماع الوطني عليها 

وعقد لقاء وطني شامل.

وبّين أبو نصيرة أن االنتخابات فرصة يجب  استغاللها من الكل 
الوطني وبخاصة حركـــة فتح والرئيس محمود عباس، مع أهمية 
إجراء انتخابات حقيقية كما في عام 2006 حيث شـــهدت هذه 

االنتخابات نزاهة وشفافية.
وأعـــرب عن أمله أن تكون هذه االنتخابـــات بوابة لترتيب البيت 
الفلســـطيني، داعًيا الجتماع وطني عاجل قبل إجراء االنتخابات 
ومناقشـــة القضايا الوطنية، ثم بعد ذلك نتفق على آليات إجراء 

االنتخابات.
بدوره، أكد مسؤول حركة المجاهدين بغزة نائل أبو عودة ضرورة 

توّفر 3 محددات رئيسة قبل إجراء أي انتخابات فلسطينية.
وأوضح أبـــو عودة أن أولى هذه المحددات توفر حالة من التوافق 
الوطني قبل إجرائهـــا بعيًدا عن اإلقصاء والتفـــرد، الفًتا إلى أن 
المحدد الثاني فهو أن يسبق هذه االنتخابات انتخابات مجلس 

وطني.
أما المحدد الثالث هو ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية 
متزامنـــة، وإن لم يتوّفر ذلك قـــد تكون نتائج االنتخابات لطرف 

يريد فرض أجندة خاصة.
مـــن جانبه، أكـــد القيادي في حركة حماس خليـــل نوفل أن كل 

موقف ســـيؤدي إلى الوحدة الفلســـطينية فـــإن حركة حماس 
ستوافق عليه.

وتساءل نوفل "في حال حدثت انتخابات والجميع شهد عليها؛ 
هل ســـيلتزم العالم بنتائج هذه االنتخابات؟ أم أنها ســـتكون 

لة؟. انتخابات ُمَفصَّ
وأضاف "إذا عبرت االنتخابات عن طموح شعبنا نحن مع ذلك، وفي 
حال رفض المجتمـــع الدولي لنتائج هذه االنتخابات؛ فإنه يجب 

على شعبنا أن يحميها".
من جهته، تســـاءل مدير مؤسســـة رواســـي فلســـطين، فايز 
الحسني: هل االنتخابات حقيقية وليست شكلية لظروف معينة 

نعيشها؟.
وأكد الحســـني أن إجـــراء االنتخابـــات إن كانـــت مخرًجا إلنهاء 

االنقسام الفلسطيني وصواًل للوحدة الشاملة نحن معها.
وأضاف "يجـــب أن تكون االنتخابات غايـــة للوصول إلى الوحدة 
الحقيقية لشـــعبنا الذي يأمل الكثير في القادم؛ ونشكر حماس 
لما أبدته من مرونة لنجاح االنتخابات، ونشكر الفصائل لما أبدته 

من موافقة".
وكان رئيس لجنة االنتخابات حنا ناصر، قال مساء اإلثنين، خالل 
مؤتمـــر صحفي عقـــده بمكتب حركة حمـــاس وبحضور ممثلي 
الفصائل في غزة، "نحن اآلن ســـائرون في اتجاه إجراء انتخابات 
تشريعية ورئاســـية ونأمل في المســـتقبل أن نجري انتخابات 

مجلس وطني".
من جانبـــه، أكد رئيس حركة حماس إســـماعيل هنية أن اللقاء 
مع لجنة االنتخابات يكتســـب أهمية خاصة من حيث التوقيت 
والنتائـــج، مبينـــا أن الفصائل أكدت أننا مســـتعدون وجاهزون 

لالحتكام لصناديق االقتراع وإرادة شعبنا.

فصائل المقاومة: التوافق الوطني بوابة إلنجاز االنتخابات والمصالحة

القاهرة/ االستقالل:
طالبـــت جامعـــة الـــدول العربيـــة جميـــع المنظمات 
والهيئـــات الدولية وفي مقدمتهـــا محكمة الجنايات 
الدولية، بمالحقة قيادات االحتالل اإلســـرائيلي وجميع 
المتطرفيـــن الذين ارتكبـــوا مجازر ضد أبناء الشـــعب 

الفلسطيني وتصفيته بدم بارد.
ودعـــت األمانة العامة للجامعـــة العربية في بيان لها 
بمناســـبة الذكرى الـ63 لمذبحة كفر قاسم، إلى إلزام 
ســـلطات االحتالل باالعتراف بمسؤوليتها القانونية 
واألخالقية والسياسية الكاملة عن تلك المجازر التي 
ارتكبتها، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشـــرعية الدولية 

ذات الصلة.

كما دعت األمـــم المتحدة ومجلس األمـــن للعمل على 
تأمين حماية دولية للشـــعب الفلســـطيني في وطنه 
على طريق إنهاء االحتالل، وبما يمكنه من ممارسة حقه 
في الحرية واالســـتقالل بدولته المستقلة وعاصمتها 
القدس، والعمـــل الجاد من أجل التوصل لحل شـــامٍل 
وعادٍل ودائم، وفق القوانين والقرارات الدولية، ومبادرة 

السالم العربية.
وأوضحت أن قوات االحتالل ارتكبت مجزرة كفر قاســـم 
وهي علـــى دراية تامة بأن الوقت لن يســـعف األهالي 
بالعودة إلى قراهم ومنازلهم، وبأّنهم ســـيعودون في 
ساعة الحظر، ومع ذلك أمرت جنودها من حرس الحدود 
بإطالق النـــار على المئات من العائدين في مســـرحية 

هزلية بـــدت وكأنها نتيجة طبيعّية لمخالفتهم ألوامر 
حظر التجّول. وأشـــارت إلى أن إطالق النار أدى لسقوط 
ل خالل ساعة واحدة وفي 

ّ
49 من الضحايا المدنيين الُعز

أنحاء متفرقة من قرية كفر قاسم.
وأدانت الجامعة العربية جميع الممارســـات العنصرية 
واإلرهابية ضد أبناء الشـــعب الفلسطيني، واالنتهاك 

الممنهج لحقوقهم الوطنية واإلنسانية.
وأكدت دعمها الكامل لحق الشـــعب الفلســـطيني في 
تقرير مصيـــره وإقامة دولتـــه المســـتقلة وعاصمتها 
القدس، حيث إن مثل هذه المجازر المروعة والكثيرة التي 
ارتكبتها قوات االحتالل ضد أبناء الشـــعب الفلسطيني 

على مدى تاريخ احتالل فلسطين ال تسقط بالتقادم.

النقب المحتل / االستقالل:
هدمـــت جرافات االحتالل اإلســـرائيلي يوم أمس، قريـــة العراقيب مســـلوبة االعتراف بالنقب 

الفلسطيني المحتل للمرة الـ165.
وقال الناشـــط ســـليم العراقيب: إن جرافات الهدم وســـيارات الدفع الرباعي وعشرات سيارات 

الشرطة والقوات الخاصة اقتحمت القرية وأخرجت األهالي من المنازل، وأتت عليها بالكامل.
وأكـــد أن مناوشـــات حدثت بين أفراد شـــرطة االحتالل وأهالي القرية، واعتقلت الشـــرطة عزيز 
صياح الطوري نجل شـــيخ القرية. وتريد »إســـرائيل« تهجير ســـكان قريـــة العراقيب عنوًة في 
مخطط اقتالعي ُيســـمى »برافر« تسعى من خالله لتفريغ سكان 42 قرية فلسطينية في النقب 

وتجميعهم في قرية شقيب السالم لالستيالء على أراضيهم لصالح مشاريع استيطانية.

االحتالل يهدم قرية االحتالل يعتقل 23 مواطنًا بالضفة والقدس
العراقيب للمرة الـ165

الجامعة العربية تطالب بمالحقة قادة 
االحتالل الرتكابهم مجازر ضد الفلسطينيين

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكر المحلل العســـكري في موقع »والـــال« العبرية أمير بوخبوط 
يوم أمس، أن المقاومة الفلســـطينية أطلقت صباح الثالثاء،10 

صواريخ من قطاع غزة.
وأضاف بوخبوط أنه تم إطالق نحو 10 صواريخ من قطاع غزة نحو 

البحر »كجزء من التطوير والتجريب«.
ورأى المحلل العســـكري اإلســـرائيلي أن إطالق هذه الصواريخ 
يأتي »على ما يبدو لتحسين المدى والقدرة التدميرية والدقة«.

وتمتلك المقاومة الفلســـطينية في القطاع صواريخ قادرة على 
الوصول إلى مدينة حيفا شـــمال فلسطين المحتلة عام 1948 

والتي تبعد نحو 140 كيلومتًرا.

والال: إطالق 10 صواريخ 
تجريبية من قطاع غزة
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واستخدمت سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد اإلسالمي الطائرات المسيرة 
في اســــتهداف دبابة وجيب عسكري على 
حدود قطاع غزة وأصابتهما إصابة مباشــــرة 
في تصعيديــــن مختلفين ليظهر ألول مرة 
هذا السالح ويســــتخدم كسالح يطلق من 

خالله صواريخ وعبوات ناسفة.
وأعلن الناطق باسم جيش االحتالل الثالثاء 
عــــن تمكن مقاتالتــــه الجوية من إســــقاط 
طائــــرة غير مأهولة كانت تحلق على ارتفاع 
كبير على مقربة من السياج األمني الفاصل 
مــــع قطاع غــــزة، واصفــــا ارتفــــاع التحليق 

بـ"الشاذ".
فيمــــا ذكرت القناة "12" العبرية أن الطائرة 
تم رصدها وهــــي تحلق علــــى ارتفاع غير 
مألوف علــــى مقربة من الســــياج الحدودي 

حيث حلقت على ارتفاع 4 كيلومترات.
وتعــــد وحــــدة القيــــاس "القــــدم" هــــي 
المســــتخدمة في قياس ارتفاع الطائرات 
عن مستوى ســــطح األرض حيث يساوي 
الـقــــدم 0.3048 متر، مــــا يعني أن طائرة 
المقاومــــة اليوم حلقت علــــى ارتفاع 12 

ألف قدم.
ووصــــف مراســــل القناة العاشــــرة العبرية 
للمنطقــــة الجنوبيــــة ألمــــوغ بوكير حادث 

الطائرة المسيرة بـ"غير العادي والُمقلق".
ونبه بوكير إلى أن "هذا يعني أن المقاومة في 
غزة تمتلـــك حالًيا مركبات جويـــة بدون طيار 

يمكن أن تحلق على ارتفاع 12,000 قدم".

قدرات جديدة
الكاتب والمختص في الشــــأن اإلسرائيلي 
عامر عامر قال فــــي تعقيب له على حادثة 
إسقاط المسّيرة األخيرة: "إن ما كشف عنه 
في موضوع الطائرة المسيرة التي أسقطها 
االحتالل اإلســــرائيلي فوق قطاع غزة، ُيعد 
تطورا جديدا ونوعيا للمقاومة الفلسطينية 
في غزة في مواجهة العدو،  وهذا يدل على 
أن المقاومــــة تمتلك القــــدرة للوصول إلى 

إمكانيــــات أكثر في صراعهــــا المفتوح مع 
دولة االحتالل اإلسرائيلي".

وأضــــاف عامر لـ "االســــتقالل"، أن كل هذه 
المعلومات عن الطائرة المســــيرة جاءت من 
قبل جيش االحتالل وهذا يعطي إشــــارات 
واضحة أنه رغــــم حالة الهــــدوء الموجودة 
في غــــزة إاّل أن المقاومة تطور من قداراتها 
وإمكانياتها باستمرار والموضوع ال يقتصر 
فقــــط على تطوير األنفــــاق كما كان يدعي 
االحتالل سابقًا بأنه سالح نوعي وخطير بل 
تعدى اليوم لــــدى المقاومة أدوات جديدة 
أضافتها إلى جانب الصواريخ التي تضرب 
العمق الصهيوني وتصل إلى أي نقطة في 

أراضينا المحتلة إلى الطائرات المسّيرة.
وبين المختص في الشــــأن اإلسرائيلي، أن 
ســــالح الطائرات المســــيرة يمتلك قدرات 
جديدة قد تصل إلى ضرب أهداف حيوية 
واســــتراتجية داخل دولة الكيــــان وتلحق 

أضرارًا جســــيمة تنعكس ســــلبًا على قدرة 
الردع اإلســــرائيلي وتقلــــب موازين الصراع 
فــــي أي مواجهة مقبلة مــــع العدو، موضحًا 
"أننا اليوم أما حالة جديدة تثبت من خاللها 
العسكرية  قدراتها  الفلسطينية  المقاومة 
وأنها قادرة على إيالم وإلحاق األذى الكبير 
أبناء  باالحتالل والتصــــدي لجرائمــــه بحق 

شعبنا الفلسطيني".
وأشــــار عامر، إلى أن أي معركــــة ومواجهة 
قادمة لــــن تكون كـســــابقاتها، فالمقاومة 
اليوم تمتلك من األدوات والوســــائل التي 
تمكنهــــا مــــن تغيير قواعد االشــــتباك مع 

االحتالل.
ولفــــت إلى أن ســــرايا القدس نشــــرت قبل 
أسابيع وأشهر سابقة مقاطع فيديو توّثق 
عمليتيــــن فدائيتيــــن اســــتخدم خاللهما 
طائــــرات مســــيرة في اســــتهداف اآلليات 
العســــكرية على حدود قطاع غزة حيث تم 

إصابــــة األهــــداف إصابة مباشــــرة، بالتالي 
نحــــن أمام حالة جديدة وإبداع فلســــطيني 
في ســــياق صراع العقول وتطوير األدوات 
العســــكرية، وكل هذا التطور يدخل دولة 
الكيان في حالة من اإلرباك والقلق الشديد، 
باعتبار أن أي مواجهة لن تكون ســــهلة بل 

ستلحق  به ضررًا كبيرًا.
تطور مهم للمقاومة

بدوره أكــــد الكاتب والمختص في الشــــأن 
العســــكري اإلســــرائيلي رامي أبو زبيدة، أن 
الطائرات المســــيرة للمقاومة الفلسطينية 
للعــــدو  تحديــــًا خطيــــرًا  تشــــكل  باتــــت 
الصهيوني، وجيش االحتــــالل ينظر لهذا 
التطور المهم في قدرات المقاومة في غزة 
بعيــــن الخطر وخاصة في مجــــال الطائرات 

المسيرة التي تدق عنده جرس اإلنذار.
وأوضح أبو زبيدة في حديثه لـ "االستقالل"، 
أن المقاومة اليوم تمتلك قدرات عســــكرية 

تســــتطيع من خاللها رفع قــــدرة الطائرات 
المســــيرة لتصل الرتفاعــــات تتجاوز الـ 12 
ألف قدم في الجــــو وهذا يدل على أن هذه 
الطائرات تحلق فــــي األجواء لفترات زمنية 
طويلة، ما يمّكنها مــــن مراقبة العدو وجمع 
المعلومــــات التي تفيدها في وضع الخطط 
وتحديــــد األهــــداف والمواقع العســــكرية 
العدو على  قــــدرات  الصهيونيــــة ومعرفة 
العســــكرية  التجمعــــات  وأماكــــن  األرض 
واالستراتيجية  في داخل األراضي المحتلة 
ومن خــــالل تلك المعلومات تحدد المقاومة 

خياراتها وأهدافها في أي معركة مقبلة.
وأضاف المختص في الشــــأن العســــكري 
اإلســــرائيلي، أن المقاومة تقدر أن تســــلح 
المســــيرة بصواريخ دقيقة  الطائرات  هذه 
"جو أرض" يمكن اســــتخدامها باستهداف 
مواقــــع اســــتراتيجية للعــــدو الصهيوني 
كمحطات النفط المنتشرة في عرض البحر  
وأماكــــن تخصيــــب اليورانيــــوم ومحطات 

الطاقة وأماكن هبوط الطائرات.
ونبــــه أبــــو زبيدة، إلــــى أن هــــذه الطائرات 
تســــتطيع الطيران بحمولة تصل ألكثر من 
30 كجم من المتفجــــرات  واألخطر من كل 
ما ذكــــر أن هذه الطائرات المســــيرة قادرة 
على تحييد الطيران المروحي واالستطالعي 
(اإلســــناد القريب)، ويمكــــن أن يفقد ميزة 
اإلسناد للقوات األرضية للعدو إذا ما حّلقت 
هذه الطائرات المســــيرة فوقــــه وهذا تحٍد 
جديد للعدو تفرضه المقاومة الفلسطينية.

ولفت المختص في الشأن اإلسرائيلي، إلى 
أنه من الواضح أن الطائرات المســــيرة هي 
أحد أهــــم انجازات الصناعات العســــكرية 
للمقاومة وســــيكون لها دور مهم وبارز في 
أي مواجهة مقبلة، فالمقاومة الفلسطينية 
عودتنــــا دائما أنهــــا تســــتطيع أن تبتكر 
وتطور إمكانياتهــــا في كل مواجهة وعمل 
عســــكري، وتفاجــــئ العــــدو الصهيونــــي 

بإمكانياتها يومًا بعد يوم.

ستغّير قواعد االشتباك

»انطائرات انمسّيرة«.. تهديد جدي ألمن االحتالل وإنجاز مهم نلمقاومة بغزة
غزة / حممد اأبو هويدي:

يومًا بعد يوم، ُتفاجئ املقاومة الفل�سطينية العدو 
الإ�سرائيل��ي بتط��ور اأدائها النوع��ي يف ال�سناعات 
الع�سكرية وتوا�سل البتكار والتطوير يف قدراتها 
الع�سكري��ة الت��ي مل تتوق��ف يوم��ًا واح��دًا، فم��ن 

ال�سواري��خ الت��ي ت�س��ل اإىل اأي نقط��ة يف داخ��ل 
دولة الكيان اإىل �س��لح الأنفاق الذي �سكل خطرًا 
وتهديدًا ا�س��راتيجًا على اأمنه )الكيان( و�س��وًل 
ات والطائرات امل�س��رية والتي ل  اإىل ح��رب امل�س��ريرّ
تقل اأهمية ع��ن الأ�س��لحة والأدوات التي متتلكها 

املقاومة بل هي اأخطر ورقة ت�س��تخدمها املقاومة 
الي��وم بف�س��ل التط��ور امل�ستم��ر له��ذه الطائ��رات 
والت��ي ا�ستخدمت ك� طائ��رات هجومية يف الأ�سهر 
والأ�سابي��ع املا�سي��ة واأدخلت الع��دو يف دوامة من 

اخلوف والقلق من هذا ال�سلح النوعي.

غزة/ االستقالل:
حملت حركة الجهاد اإلســـالمي، يوم أمس، االحتالل 
اإلســـرائيلي، مســـؤولية أي َأذى يلحق بالقيادي في 
جناحها العســـكري ســـرايا القدس، بهاء أبو العطا، 
معتبـــرة أن أي تهديـــد بحقه، عدوانًا على الشـــعب 

الفلسطيني.
وأكدت الحركة في بيان لها، أنها تتعامل بكل جدية 
مع هذا التهديد، وهو تهديد يأتي في سياق الحرب 

المفتوحة على الشعب الفلسطيني.
وكان اإلعالم اإلســـرائيلي، قد كشـــف أول أمس، عن 
تحذير أطلقه ضباط عسكريون رفيعو المستوى، من 
أعـــداء كثر على جبهات عدة، كان من ضمنهم القائد 

في حركة الجهاد اإلسالمي، بهاء أبو العطا. 
وأضافت الحركة، "االحتالل كيـــان دموي، يقوم على 
القتل وممارســـة ااٍلرهاب، واألخ القائد بهاء أبو العطا 
مناضل ومقـــاوم من أجل الحرية، وليـــس إرهابيًا وال 
قاطـــع طريق وال يمـــارس عدوانًا، وإنمـــا يقوم بدوره 
الوطني، وفق ما أقرته كل شـــرائع الســـماء وقوانين 
األرض، التي أعطـــت المظلومين كل الحق في الدفاع 
عن أنفســـهم وحماية أرضهـــم، والتصدي لإلرهاب 

والعدوان واالحتالل".
ووفق صحيفة (جيروزاليم بوســـت) اإلسرائيلية، فإن 
ضباطًا عســـكريين رفيعي المســـتوى يعتبرون "أبو 

العطا" خطرًا محدقًا على أمن "إسرائيل".

 أبو العطا، إنـــه "أحد كبار 
ّ

وتقول الصحيفـــة في حق
اإلرهابييـــن في الجيب الســـاحلي المحاصـــر، وبينما 
مثلت حركة حمـــاس الحزب الحاكم فـــي قطاع غزة، 
فقدت الحركة في الســـنوات األخيرة، سيطرتها على 
الشـــارع، ليأتي أبو العطا، الرجل الرئيس لطهران في 

غزة، ويمأل هذا الفراغ". وفق وصف الصحيفة.
وزعمت الصحيفة: "شـــارك أبو العطـــا في التخطيط 
لهجمات ضد إسرائيل، وتصنيع األسلحة، وتحسين 
قدرات إطـــالق الصواريـــخ بعيدة المـــدى، والجهاد 
اإلســـالمي ثاني أكبـــر مجموعة في قطـــاع غزة بعد 
حماس، تم تقييمها من قبل المخابرات العســـكرية 
كعامل يزيد من خطر التصعيد في القطاع المحاصر".

غزة / االستقالل:
قالـــت قناة عبرية إنـــه تمت إدانة جندي إســـرائيلي بانتهـــاك الصالحيات 

الممنوحة له، ومعاقبته بالعمل في "الخدمة المجتمعية" لمدة شهر.
وأوضحـــت "القنـــاة 13" إن "الجنـــدي اعتـــرف بأنـــه أطلق النار علـــى الفتى 
الفلسطيني عثمان حلس 16عاًما، خالل مشاركته في مسيرات العودة وكسر 

الحصار في تموز/يوليو 2018، دون تلقيه أمًرا بذلك".
واعتبـــرت بأن اإلدانة هي األولى من نوعها التي توجه لجندي إســـرائيلي منذ 

اندالع المظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة في آذار/مارس2018.
يذكر أن قمع قوات االحتالل للمشـــاركين في مسيرات العودة أدى إلى ارتفاع 
عدد الشهداء لـ314 شهيًدا، بينهم 61 طفال، وأكثر من 33 ألف مصاب، نقل 
منهم نحو 19 ألف إصابة لمستشـــفيات القطاع، بحسب آخر إحصائية لوزارة 

الصحة الفلسطينية.

»انجهاد«: نحمل االحتالل مسؤونية حياة »أبو 
انعطا« ونتعامل بكل جدية مع انتهديد

جندي إسرائيلي قتل فتى بغزة 
فعوقب بانخدمة االجتماعية نشهر!
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )503/ 2019(

يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم من سكان غزة هوية رقم 908170541 

بصفته وكيال عن: فاروق سيد إبراهيم أبو شرخ
بموجب وكالة رقم: 207 / 2010 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 961 قسيمة 28+30+32+51+55 المدينة النزلة

 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

 دولة فل�سطني
حمكمة �سلح دير البلح

يف الق�سية احلقوقية رقم 2019/746
يف الطلب احلقوقي رقم 2019/913

لدى حمكمة �سلح دير البلح املوقرة
يف الق�سية احلقوقية رقم 2019/746

يف الطلب رقم 2019/913
المستدعي / سامي محمود قدوره الحصري – من سكان دير البلح – البصة 

هوية رقم (931516561)       وكيله المحامي / احمد غنيم 
المستدعى ضده / ناصر محمد احمد سلمان – دير البلح ( خارج البالد حاليا )

نوع الدعوى / حقوق مالية 
قيمة الدعوى / (3950) ثالثة االف وتسعمائة وخمسون شيكال فقط ال غير .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الطلب رقم 2019/913
الى المســــتدعى ضده المذكور بعالية بما ان المستدعي قد اقام عليك قضية ( حقوق 
ماليــــة ) وتحمل الرقم 2019/746 صلح دير البلح بذلك يقتضي عليه الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تم تحديد 
جلسة يوم االحد 2019/11/17 للنظر في القضية . وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت 

عن ذلك يجوز للمستدعى ان يسير في طلبه حسب األصول . حرر في 2019/10/31م

  رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
امين ابو م�سطفي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح �سمال غزة – دائرة التنفيذ

اخطار تنفيذ
إلى المخطر إليه/ يوســـف أحمد إســـماعيل الكحلوت "بصفته ممثال عن 

شركة أحمد الكحلوت خارج البالد"
نخطرك بـــأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقـــم 7825 / 2019 لصالح طالب 
التنفيذ/ شـــركة الصافي للتجارة واالســـتثمار ويمثلها/ ناصر الحلو، وذلك لتسديد 
قيمة شـــيك رقم 30000906 والبالغ قيمته 3500 شيكل والشيك رقم 30000915 
والبالغ قيمته 5300 شيكل في القضية التنفيذية الراهنة لدى محكمة صلح شمال 
غزة باإلضافة إلى رسوم ومصاريف القضية التنفيذية وقدرها 163 شيكل وذلك خالل 
أســـبوعين من نشـــر هذا اإلعالن وعليه يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقك حسب 

األصول. لذلك عليك مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين التاريخ 2019/10/29م

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح �سمال غزة
جمال النمرة

تنو يه
نشر اعالن بيع أرض باسم السيد/ عبد الرازق فضل عبد الرازق خضير في صحيفة 
االستقالل يوم الجمعة 2019/10/11م خطأ وكالة رقم 4028 / 2015 الصادرة عن 

رام الله والصحيح هو وكالة رقم 15779 / 2015 الصادرة عن رام الله
لذا اقتضى التنويه

وأضافت خالل حديثها لـ"االســـتقالل": "بعد ساعات قليلة 
مـــن اطالق حملة التبرعات، ســـرعان ما لبـــى أهالي مدينة 
القدس والضفة الغربيـــة المحتلتين النداء، فجاءوا للتبرع 
باألموال وبعض النساء تبرعت بضفائرها كي يصنع منها 

(بواريك) للمريضات بعد تساقط شعرهن ". 
وأوضحـــت أن المتبرعيـــن كانوا من النســـاء والرجال حتى 
األطفـــال لـــم يتوانوا لحظة فـــي المجـــيء حاملين العلب 
والصناديـــق الحديديـــة التـــي يّدخرون فيهـــا أموالهم، 

ومنحوها لصالح الحملة. 
وتوقف مستشــــفى المطلع في مدينة القدس المحتلة 
عن توفير أدوية لمرضى الســــرطان قبــــل نحو 20 يوما، 
األمر الذي يهدد حياة المرضى، فهو المستشفى الوحيد 
الــــذي يعالج مرضى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 

المحتلة.
وقد صدم مئات المرضى من عدم توفير العالج لهم خالل 
زيارتهم األخيرة للمستشـــفى، ولـــم يحصلوا على جرعات 

الكيماوي المقررة لهم حسب بروتكول العالج الطبي. 

وتعد أزمة مشـــفى المّطلع واحدة من أكبر األزمات الصحية 
بين المشافي والحكومة.

ووصف المدير التنفيذي لمستشـــفى المطلع وليد نمور، 
الوضع المالي في العالقة مع الحكومة الفلسطينية باألسوأ 
منذ إنشـــاء المستشـــفى، موضحـــًا أن المديونية وصلت 
إلى 200 مليون شـــيقل (60مليـــون دوالر)، الفتـــًا إلى أن 
التفاهمات بين المستشـــفى والسلطة الفلسطينية أن ال 

تزيد المديونية عن 100 مليون شيقل كحد أقصى.
وأطلق مستشفى المطلع مساء األحد الماضي نداء استغاثة 
بعنوان "مستقبل مستشفى المطلع في خطر"، قالت إدارته 

إنه جاء بعد "الوصول إلى طريق مسدود".
وأضـــاف بيـــان إلدارة المشـــفى: لـــم تحـــّول الحكومـــة 
الفلســـطينية أي أموال، وترفض دفع الديون التي عليها 
والتي وصلت 200 مليون شـــيكل"، فـــي حين كان رئيس 
الوزراء محمد اشـــتية أعلن األحد عـــن تحويل وزارة المالية 
20 مليون شيكل للمستشفى بعد نفاد أدوية السرطان من 

مستودعات المستشفى.

اأنقذوا املر�سى!
لم تكن حملـــة التبرعات تلك، الوحيدة التي نظمت لصالح 
مرضـــى الســـرطان، إذ أطلق عدد من النشـــطاء على مواقع 
التواصـــل االجتماعي حملة #انقذوا _مرضى_ الســـرطان، 
لمطالبة الحكومة الفلســـطينية أن تفي بوعودها لســـداد 
ديون المشفى (المطلع)، وأن تقوم بدفع األموال المتراكمة 
عليه وعلى مشفى والمقاصد وغيرهما من مشافي القدس.

فادي مطور أحد المتحدثين باسم الحملة أكد على مواصلة 
فعاليات الحملة حتى إنهاء األزمة المالية التي تعاني منها 
مستشـــفيات القدس، خاصة المطلع، كي تتمكن األخيرة 
من توفير العالج لمرضى الســـرطان بقطـــاع غزة والضفة 

الغربية المحتلة. 
وأوضح مطور خالل حديثه لـ"االستقالل" أن الحملة  الخاصة 
باستمرارية عمل مستشفى المطلع وتقديم العالج الالزم 
لمرضى الســـرطان، انطلقت منذ قرابـــة 19 يوما من داخل 
محافظات القدس والضفة الغربية المحتلتين وبمشـــاركة 

المواطنين بقطاع غزة.

وبّين أن الحملة تسعى للضغط على السلطة الفلسطينية 
لســـداد المبالغ المالية المتراكمة على وزارة الصحة والتي 
تفوق 200 مليون شـــيكل، وهي قيمة الخدمات المقدمة 
منذ األول من تشـــرين الثاني / نوفمبر 2018 لغاية اليوم، 
مشيرا إلى الوقفات االحتجاجية التي نفذوها والمستمرين 

في تنفيذها في حال لم تحل األزمة. 
ونّبه إلى أن مستشفى المطلع يعاني من األزمة المالية منذ 
فترة طويلة لكن تفاقهم خالل اأِلشـــهر األخيرة الماضية، 
خاصة بعد نفاذ أدوية العالج الكيميائي إثر توقف شركات 

األدوية عن تزويده.
ولفت إلـــى أنه منذ قرار القيادة وقـــف التحويالت الطبية 
للمستشفيات اإلسرائيلية أصبح هناك زيادة واضحة في 
أعداد المرضى المحولين إلى المستشـــفى، خاصة مرضى 
ســـرطان الدم، الذين يحتاجون لدواء يومي عن طريق الفم، 
ويصل ثمنه لنحو 40 ألف شـــيقل شهريا، ما أدى إلى رفع 
قيمة الفواتير بحدود 3 ماليين شيقل شهريا، أي ما يقارب 

40 مليون شيقل  سنويا. 

بعد أن تراكمت عليه الديون

المقدسيون يتبرعون بأموالهم إلمداد مشفى »المطلع« بالحياة 
غزة / �سماح املبحوح 

حوايل مليون ون�سف املليون �سيكل هي حجم التربعات 
املالية التي ح�سلت عليها جمموعة من ن�ساء القد�س املحتلة، 

بعد اإطلقهن حملة تربعات لتوفري العلج اللزم ملر�سى 
ال�سرطان، بعد توقف م�ست�سفى املطلع عن تقدم اخلدمات 
لهم، جراء تراكم الديون على وزارة ال�سحة الفل�سطينية 

. ف�ساعات امل�ساء الأوىل  من يوم الثلثاء  املا�سي كانت 
ال�ساهد على تلبية اأهايل القد�س ل�سرخات النداء 

وال�ستغاثة التي اأطلقتها ال�سيدات جلمع الأموال  ل�سمان 
ا�ستمرارية عمل م�ست�سفى املطلع بالقد�س املحتلة، اخلا�س 

بعلج مر�سى ال�سرطان.  »الدافع الن�ساين والوطني هو 
الذي جعلني اأعمل  مع جمموعة من ال�سيدات باأ�سرع وقت 

ممكن على  تنظيم حملة التربعات ل�سالح مر�سى ال�سرطان، 
بعد اأيام من عدم تلقيهم جرعات الكيماوي«، ح�سب ما 

حتدثت به املقد�سية فاديا فتيحة. 
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 دولة فل�سطني
 وزارة احلكم 

 إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

 بشأن / ايداع تغيير اسم مالك حرفة مصنع باطون 
   منطقة تنظيم القرارة

  قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم انها قد قررت 
بجلســــتها رقم 2019/28 المنعقدة بتاريخ 2019/9/18 ايداع مشروع تغيير اسم 
مالك حرفة مصنع باطون من شــــركة ابو ســــتة للتجارة العامــــة والمقاوالت عنها / 
سمير ابو ستة الى شركة الدوحة للتجارة العامة والمقاوالت عنها / سامي الشمالي 

الواقعة على ارض القسيمة رقم (4) من القطعة رقم (2354) اراضي القرارة .
وذلك استنادا الى كتاب السيد / رئيس بلدية القرارة المؤرخ في 2019/7/21م .

وعليـــه وفقا لقانون تنظيم المدن رقم 28 لســـنة 1936 فإنه يجوز ألي شـــخص 
مـــن ذوي الحقوق فـــي االراضي او األمالك االخرى الواقعة ضمن ارض القســـيمة 
المذكورة اعاله سواء بصفتهم من اصحاب هذه األمالك او بأي صفة اخرى االطالع 
واالعتراض على مشروع نقل الملكية بمقر اللجنة المحلية لمنطقة تنظيم القرارة 
خالل ســـاعات الدوام الرسمي ولمدة ثالثين  يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في 

الجريدة الرسمية ولن يلتفت ألي اعتراض  بعد انتهاء مدة االعتراض .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن فقد 
بطاقة 
تعريف

أعلن أنا المواطن/محمد عبد القادر محمد أبوعجوة....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804518066

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عالم ربحي خميس ابو خليفة....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   909130486

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد حسن حسين معروف....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
926941311 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد معين محمد عماد....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400661864

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ندى موسى احمد حسنات....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   407924554

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطـــن/ ســـونيا محمـــود نصر ســـليمان 
السكســـك....... /. عن فقد بطاقـــة تعريف التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   700000193

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ إيمان محمود صالح بنات....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
800676199 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ اماني احمد محمد جودة....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
80066644 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
أكد نادي األســـير يوم أمس، نقل االسيرة "هبه اللبدي" المضربة عن الطعام لليوم "38" 

على التوالي مجددًا إلى المستشفى بصورة عاجلة بعد تدهور حالتها الصحية .
وقال المحامي رسالن محاجنة إنه تم نقل األسيرة المضربة عن الطعام "اللبدي" بشكل 

عاجل مجددًا إلى مستشفى "بني تسيون" بعد تدهور حالتها الصحية.
وقـــررت إدارة معتقـــالت االحتالل الثالثاء إعادة األســـيرة اللبدي إلـــى زنازين معتقل 
"الجلمـــة"، رغم مـــا وصلت له من وضع صحـــي خطير، ووجود حاجة ماســـة لبقائها في 

المستشفى.
وتعاني األســـيرة اللبدي منذ أســـبوع على األقل من صعوبة شـــديدة في بلع الماء أدت 
إلى إصابتها بالتهاب شـــديد في الحلق، وجفاف، عدا عن النقصان المتزايد في الوزن، 

إضافة إلى تحذيرات األطباء من إمكانية إصابتها بمشاكل في القلب.
ويواصل أربعة أســـرى اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقالهم 
اإلداري دون اي محاكمة أو توجيه اي تهمة ضدهم، وهم األســـير المقدسي إسماعيل 
علـــي من بلدة أبو ديس، والمضرب منذ (101) يومًا على التوالي، واألســـير أحمد زهران 
المضرب منذ (40) يومًا، واألســـير مصعب الهندي منذ (38) يومًا، واألسيرة هبة اللبدي 

منذ (38) يومًا.
ويناشـــد ذوو األسرى المضربين كافة المواطنين والمؤسســـات الحقوقية والجمعيات 
التي تعنى بشـــؤون األسرى الوقوف إلى جانب أســـراهم، حيث أبدوا عدم رضاهم عن 

مستوى التحرك الشعبي لنصرة األسرى.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجلـــت محكمة االحتالل اإلســـرائيلي في مدينة القـــدس المحتلة يوم أمس، 

محاكمة الفتى المقدسي المصاب علي بالل طه لتاريخ 2019/11/14.
وكان الفتى طه اعتقل مطلع تموز/ يوليو الماضي بعد إصابته بقدمه برصاص 
قوات االحتالل عند حاجز مخيم شعفاط شمال القدس، وُخضع لعدة عمليات 
جراحية، ثم أفرج عنه بعد عدة أسابيع بشرط الحبس المنزلي واإلبعاد إلى بيت 
حنينا. ونهاية أيلول/ سبتمبر الماضي وافق قاضي محكمة االحتالل على طلب 

إرجاعه إلى منزله في مخيم شعفاط.
وفي سياق متصل، رفضت المحكمة اإلســـرائيلية العليا االستئناف المقدم 
بحق األســـير المقدسي محمد ادكيدك الذي حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 
12 عامـــا. وكان ادكيـــدك اعتقل بتاريـــخ 11-9-2017، وهو من بلدة ســـلوان 

جنوبي المسجد األقصى المبارك، ويقبع في سجن "النقب".

غزة/ االستقالل:
الـقـدس  مـؤســســـــة مهـجـة  أكدت 
للـشـهـداء واألســـــرى والجرحى، يوم 
أمــــس، أن األســــير مصعــــب توفيق 
محمد هندي (29 عامــــًا) من بلدة تل 
قضاء مدينة نابلس بالضفة المحتلة، 
مــــازال يواصل إضرابــــه المفتوح عن 
الطعام لليــــوم 40 على التوالي رفضًا 
الصهيوني  االحتالل  ســــلطات  لقرار 
تحويلــــه لالعتقــــال اإلداري بدون أن 

يوجه له أي اتهام.
وأفــــاد األســــير مصعب هنــــدي في 

رســــالة وصلت مهجة القدس نســــخًة 
عنهــــا أنه مــــازال يواصل إضرابــــه المفتوح عن 
الطعــــام بمعنويــــات عاليــــة وإرادة قوية رفضًا 
لالعتقال اإلداري التعسفي، وهو يقبع حاليًا في 
ســــجن عزل الرملة ويتواجد معه بنفس الزنزانة 

األسير المضرب عن الطعام أحمد زهران.
وأشار األســــير هندي في رســــالته التي وصلت 
مهجة القدس، إلى أنه يعاني من دوخة شديدة 
في حال قيامه بأي حركة حتى ولو كانت بسيطة، 

وصعوبة شديدة في التنفس، وصداع قوي جدًا 
وجفاف فــــي الحلــــق، وهزال وضعــــف عام في 
جســــده، وآالم في الظهــــر والمفاصل، ونزل وزنه 
بشــــكل كبير حيث يقدر وزنــــه حاليًا بحوالي 60 
كجم، وهو يشــــرب حوالي ثالثة لترات من الماء 
فقط يوميًا، وال يجري أيــــة فحوصات وال يتناول 
أي مدعمــــات، وبالرغــــم من التراجع فــــي حالته 
الصحية إال إن ســــلطات االحتالل لم تســــتجب 
حتى اللحظــــة لمطالبه العادلة بوقــــف اعتقاله 

اإلداري، واكتفت ما يســــمى محكمة 
عوفر الصوريــــة الصهيونية بتحديد 
المقدم من  االســــتئناف  لنظر  موعد 
محاميــــة الدفاع عنه بتاريخ الرابع من 

نوفمبر القادم.
وأوضحــــت مهجة القــــدس أن قوات 
"هندي"  االســــبر  اعتقلت  االحتــــالل 
وأعلــــن  2019/09/04م.  بتاريــــخ 
إضرابه المفتوح عــــن الطعام بتاريخ 
2019/09/22م رفضًا لقرار ســــلطات 
تحويلــــه  الصهيونــــي  االحتــــالل 
لالعتقال اإلداري التعســــفي دون أن 

يوجه له اتهام.
واألســــير "هندي" متــــزوج وأب لطفلين، وله عدة 
اعتقاالت سابقة في سجون االحتالل الصهيوني 
على خلفيــــة عضويته ونشــــاطاته في صفوف 
حركة الجهاد اإلســــالمي في فلسطين، وفي آخر 
اعتقال له خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لمدة 
31 يومًا رفضًا الســــتمرار اعتقاله اإلداري وعّلقه 
بعد استجابة ســــلطات االحتالل لتحديد سقف 

اعتقاله اإلداري.

مضرب عن الطعام منذ 40 يومًا
األسير مصعب هندي يعاني ظروفًا صحية صعبة

4 أسرى يواصلون اإلضراب

نقل االسيرة »هبة اللبدي« للمشفى 
مجددًا في يومها الـ38 لإلضراب

غزة/ االستقالل:
أدان مركز حماية لحقوق اإلنســـان اســـتمرار سياســـة 
االعتقـــال والتعذيـــب التي تمارســـها األجهزة األمنية 
الفلســـطينية في رام الله على خلفية سياسية لنشطاء 

من الكتلة اإلسالمية في الضفة الغربية المحتلة.
وجـــدد المركز في بيان لـــه، دعوته للجهـــات المعنية 
بالكف عن سياســـة المالحقة لطالب الكتلة اإلســـالمية 
في جامعـــة بيرزيت، والعمل من أجل اإلفراج الفوري عن 

الطالب محمد ناصر وكافة المعتقلين السياسيين.
ووفًقـــا لمتابعة المركز، فـــإن جهاز المخابـــرات العامة 
بالضفـــة الغربيـــة اعتقـــل الطالب محمد جمـــال ناصر 
(27عاًما) أثناء تواجده في موقف ســـيارات بيرزيت في 

رام الله خالل توجهه لتقديم امتحان كان مقرًرا له.
وأوضح المركز أنه اســـتناًدا لشـــهادة محامي المعتقل 
مهنـــد كراجة، فقـــد "تعـــرض الطالب ناصـــر لظروف 

اعتقال وتعذيـــب مهينة وحاطة بالكرامة اإلنســـانية، 
بتهمة مشاركته في العمل النقابي الطالبي في جامعة 

بيرزيت".
وأكد أن اســـتمرار األجهزة األمنيـــة في الضفة بتطبيق 
سياســـة االعتقال والتعذيب وإلحاق األذى بالمواطنين 
الفلسطينيين على خلفية انتمائهم السياسي يشكل 
خطـــًرا حقيقًيا علـــى حالة حقوق اإلنســـان في األراضي 

الفلسطينية.
واعتبـــر ذلك مخالفـــة واضحة للقانـــون الدولي لحقوق 
اإلنســـان، وفيه مخالفة صارخة لمواد القانون األساسي 
الفلســـطيني وخصوًصا المـــادة "10" التي أضفت صفة 
اإللزام على حقوق اإلنســـان وحرياته األساسية، والمادة 
(11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تجز القبض 
على أحد أو تفتيشـــه أو حبســـه أو تقييد حريته إال بأمر 

قضائي.

وأكد أن تعذيب الطالب المعتقل يعتبر انتهاًكا صارًخا 
لما نص عليه القانون األساســـي الفلسطيني في المادة 
(13) التي نصت في فقرتها األولى على "ال يجوز إخضاع 
أحـــد ألي إكـــراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وســـائر 

المحرومين من حرياتهم معاملة الئقة).
وجـــدد إدانته لالعتقال السياســـي فـــي الضفة، والذي 
ارتفعـــت وتيرته في الفتـــرة األخيرة، مشـــيًرا إلى قرار 
محكمـــة العدل العليا الفلســـطينية الصادر بتاريخ 20 
فبراير 1999، والذي يقضي بعدم مشـــروعية االعتقال 
السياســـي، وأن على جميع الجهـــات التنفيذية احترام 
قـــرار المحكمـــة واالمتنـــاع عـــن ممارســـة االعتقاالت 

السياسية غير المشروعة.
وطالب مركز "حماية" الســـلطة الفلسطينية بأجهزتها 
المختلفـــة بالتقيد التام بالقانـــون، وبالكف نهائًيا عن 

أعمال االعتقال على خلفية سياسية.

»حماية« ُيدين استمرار االعتقال السياسي والتعذيب بسجون السلطة محكمة االحتالل تؤجل 
محاكمة المصاب علي طه
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أعلن أنا المواطن/ هيثم توفيق عليان الجدي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   801575382

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نعيمه عبد الحميد محمد ابو طه...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   929347839

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/تامر زياد محمد العبيط...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800131542

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ايمان وائل يوسف زقوت...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802381244

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مصطفى محمد شحتة ضهير...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800144164

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد شاكر محمد الحسنات....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800869216

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أحيـــت الرابطـــة اإلســـالمية في 
جامعـــة األقصـــى بمحافظة غزة، 
األربعـــاء، ذكـــرى انطالقة حركة 
الجهاد اإلســـالمي واستشـــهاد 
للحركة  المؤســـس  العام  األمين 
فتحي الشقاقي، بمهرجان طالبي 
االنطالقة  مهيب حمـــل شـــعار 

(جهادنا.. اقترب الوعد). 
وشـــارك فـــي المهرجان حشـــد 
غفير من طلبـــة جامعة األقصى، 
بحضـــور عضو مكتـــب العالقات 
"الجهاد" أحمد  الوطنية لحركـــة 
المدلـــل، و مســـئول إقليـــم غزة 
خميس الهيثم، ومسؤول الرابطة 
اإلسالمية بغزة، سامي البسيوني، 
وعميد شؤون الطلبة في الجامعة 

د. رياض أبو زنادة.
فنية  فقرات  المهرجـــان  وتخلل 
متنوعـــة، وتـــم خاللـــه تكريـــم 
الرابطة اإلسالمية من قبل الكتلة 
اإلسالمية بالجامعة، وتكريم والد 
ابن  الهربـــاوي،  أحمد  الشـــهيد 

جامعة األقصى.
وفي كلمة الجهاد اإلسالمي، قال 
المدلل: إننـــا نعيش لحظات من 
األمل ونحـــن نحيي ذكرى فتحي 
الشقاقي ، ونحن هنا نتحدث عن 
إرث فكـــري وعلمي وعن رجل كان 

يشكل كابوسا للصهاينة".
وأضـــاف المدلـــل: االحتالل كان 

يعتقـــد أنه باغتياله للشـــقاقي 
الجهـــاد  حركـــة  ســـيضعف 
اإلســـالمي، ولكن حـــدث عكس 
ذلـــك، فأصبحت الحركـــة أقوى، 
وهي اآلن تفعل الكثير إلى جانب 

باقي الفصائل الفلسطينية".
وأكد أن حالة الصراع مع االحتالل 
-كمـــا قال الشـــقاقي- ســـتبقى 
قائمـــة حتى زوال إســـرائيل عن 

الوجود".
وتحدث المدلل عن األســـرى في 
االحتـــالل، حيـــث قال:  ســـجون 
األسرى هم أيقونة النضال والثورة 

ولن نتخلى عنهم حتى التحرير" 
مرســـال بالتحية لألســـير الشيخ 
طـــارق قعدان الـــذي انتصر على 
السجان بصموده االسطوري، بعد 
أن خاض معركـــة األمعاء الخاوية 

لمدة 88 يوما على التوالي.
وأكد المدلل أن الجهاد اإلسالمي 
تدعـــم كل جهـــد ينهـــي حالة 
فتح  حركتـــي  بيـــن  االنقســـام 
وحمـــاس، و مع الوحـــدة الوطنية 
لردع االحتـــالل وإجهاض صفقة 

القرن.
ونوه إلى أن حركة الجهاد قدمت 

مبادرات كثيرة كمبـــادرة النقاط 
العشـــر التـــي طرحهـــا الدكتور 
ومبادرة جســـر  رمضـــان شـــلح، 
المصالحـــة التـــي قدمها األمين 
العـــام المجاهـــد زيـــاد النخالة، 
للخروج من الحالة التي تعيشها 

الساحة الفلسطينية.
بدوره، قـــال الدكتـــور رياض أبو 
زنـــادة: إننا نقف اليـــوم لنحيي 
ذكرى رمز من رموز فلسطين، بل 
وقائـــد مغوار ضحى بكل شـــيء 
والمقاومة  الجهـــاد  لغرس فكرة 

في عقولنا ورؤوسنا".

بجامعة األقصى في غزة

ابرابطة اإلسالمية تقيم مهرجانًا طالبيًا إلحياء ذكرى االنطالقة ابجهادية
رام الله/ االستقالل:

أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة مساء األربعاء التوصل التفاق ُينهي أزمة مستشفى المطلع 
في العاصمة القدس. وقالت الوزيرة مي الكيلة خالل مؤتمر صحفي إنه: "يسرنا أن نعلن 

أنه ومنذ هذه اللحظة فإن األمور ستعود إلى طبيعتها في مستشفى المطلع".
وجاء مؤتمر الوزيرة الكيلة عقب اجتماع ضم وزير المالية شـــكري بشـــارة ووزير شـــؤون 
القدس فادي الهدمي وشـــادي امطور ممثالاً عن محافظة القـــدس، مع الهيئة اإلدارية 

لمستشفى المطلع ممثلة بالدكتور وليد نمور والوفد المرافق له.
وأوضحت أن االجتماع ركز على ســـبل دعم المستشـــفيات المقدسية لضمان استمرار 
وتطوير عملها، وليس فقط التعامل مع التحديات اآلنية التي تواجهها، وذلك لتقديم 
ا  أفضل الخدمات للمرضى. وذكرت الوزيرة أن "القيادة السياسية والحكومة ستظالن سداً
ا لحماية مؤسساتنا المقدسية رغم كل الظروف السياسية والمالية الصعبة التي  منيعاً
نمر بها". وكان مستشـــفى المطلع أوقف استقبال المرضى المحولين من وزارة الصحة 
بســـبب تراكم الديون على الحكومة، والتي وصلت إلى 200 مليون شـــيكل، وقال إنه لم 

ا على توفير األدوية الالزمة. يعد قادراً
وتســـبب هذا اإلجراء بحرمان عشـــرات المرضى، والســـيما من ُيعانون من السرطان، من 

العالج، وتدهور حالتهم الصحية.

»كيلة« تعلن ابتوصل التفاق ُينهي 
أزمة مستشفى ابمطلع بابقدس 

رام الله/ االستقالل:
تمكن جهاز الضابطة الجمركية برام الله يوم أمس، من ضبط شاحنة محملة 

بالعجول مهربة من "اسرائيل" غرب رام الله.
وبينــــت الضابطة أنه تم ضبط الشــــاحنة في إحدى قرى غــــرب رام الله وتم 
التحفظ عليها وإحالة القضية لوزارة الزراعة الســــتكمال اإلجراءات القانونية 

الالزمة .
ويشــــار إلى أن قرارًا قد صدر مؤخرًا من وزارة الزراعة برام الله بمنع اســــتيراد 
العجول من "إســــرائيل" كخطوة مــــن خطوات، "االنفــــكاك االقتصادي" عن 

"إسرائيل".

ضبط شاحنة عجول مهّربة 
من »إسرائيل« برام ابله

غزة / االستقالل:
أقر المجلس التشـــريعي الفلسطيني بغزة، 
مشروع قانون التعليم العالي بالقراءة األولى، 
وذلك خالل جلسة عقدها بمقره بمدينة غزة.

وأوضـــح رئيـــس لجنـــة التربيـــة والقضايا 
االجتماعية، النائب عبـــد الرحمن الجمل، أن 
مشروع القانون يكفل استقاللية الجامعات 
والمعاهـــد العليـــا ومراكز البحـــث العلمي، 
ويضمن حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي 
والثقافي والفني، وتعمل الســـلطة الوطنية 

على تشجيعها وإعانتها.
ولفت إلـــى أن قانون التعليم العالي رقم 11 
لســـنة 1998 لم يعد يتناسب مع التطورات 
في مجال التعليم العالي وتقنياته الحديثة؛ 
السيما أنه مضى على صدور القانون الساري 
المفعـــول 21 عامًا، ظهـــرت خاللها تقنيات 
مجاالت  وتشـــعبت  اإللكترونـــي  التعليـــم 

البحث العلمـــي ناهيك عن ظهـــور العديد 
من أوجه القصور في الصياغات التشريعية 
والمفاهيـــم التي ال مفر مـــن اجراء التعديل 

الستدراكها.
وركز مشـــروع القانون المعـــدل على إضافة 
العديد من المفاهيم والمواد التي تســـاهم 
في مواكبة المســـتجدات الحديثة في مجال 
التعليم العالي؛ عـــالوة على إجراء تعديالت 
على النصـــوص األصليـــة التـــي يعتريها 

القصور وفق ما أفرزته الممارسة العملية.
ويرتكز مشروع القانون على إضافة تعريفات 
جديدة تساهم في سد ثغرات عملية أفرزها 
الواقـــع مثال: (التجســـير، االعتماد، التعليم 

المستمر).
ويشـــمل القانـــون إعادة تنظيـــم تصنيف 
مؤسســـات التعليم العالي بشـــكل عصري 
وإلغـــاء البوليتكنيـــك واالســـتعاضة عنها 

بالبرامج المهنية التقنية التي تنتهي بمنح 
درجة البكالوريوس كحد أقصى.

ويهــــدف القانــــون لضبط إدارة مؤسســــات 
التعليم العالــــي الحكومية والعامة والخاصة 
بنصــــوص واضحة الداللة تحدد مســــتويات 
المســــؤولية والمتابعــــة واإلشــــراف، وإعادة 
تنظيم الهيئــــة الوطنية لالعتمــــاد والجودة 
والنوعية وتحديد مهامها، وكذلك إعادة ضبط 
صالحيات الوزارة بشكل عام بما ال يتعارض مع 

صالحيات مجلس التعليم العالي.
ويشمل القانون تحديد اإلجراءات التأديبية 
بحق المؤسسة التعليمية المخالفة للقوانين 
ولألنظمـــة والتعليمات، وتنظيـــم االمتحان 
التطبيقي الشـــامل للتجسير للبكالوريوس، 
وكذلك إنشـــاء (وقفية التعليم العالي) من 
أمـــوال وأصول يتم حبســـها واســـتثمارها 
لغايات دعم الطلبة المعوزين وتحسين أداء.

اللد / االستقالل:
شارك عدد من أهالي اللد بالداخل الفلسطيني المحتل يوم أمس، في 
وقفة احتجاجية ضد استمرار وجود مصنع للمواد الكيماوية تقيمه 
ا بيئية ومخاطر صحية في حيي شنير  »اسرائيل«، والذي يسبب أضراراً

والمحطة بالمدينة.
وتأتـــي الوقفة بدعوة من عضو المجلس البلـــدي باللد، المحامي عبد 

الكريم زبارقة وناشطين آخرين.
وشـــارك فيها النائب عن التجمع الوطنـــي الديمقراطي في القائمة 
المشـــتركة ســـامي أبو شـــحادة وأعضاء المجلس البلدي العرب في 
مدينـــة اللد فرج بن فرج، عبد الكريم زبارقة، فداء شـــحادة، محمد أبو 

شريقي، جمال أبو صيام، أكرم ساق الله.
وتم خالل الوقفة رفع الفتات كتبت عليها شعارات وأطلقت هتافات 
منـــددة باألضرار الواقعة علـــى المواطنين إثر عمل المصنع وســـط 

المنطقة المأهولة بالسكان.

وقفة بابلد ضد استمرار وجود 
مصنع كيماوي إسرائيلي

»تشريعي غزة« يقر مشروع قانون ابتعليم ابعابي بابقراءة األوبى
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اختالف كبير يلمســـه المواطن الفلســـطيني في تعامل الســـلطة مع االحتالل, ومـــع فصائل المقاومة 
الفلســـطينية في قطاع غزة, فهـــي تتراجع وتقدم تنازالت مؤلمة امـــام االحتالل, بينما تصعد وتفاقم 
االزمات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتحديدا حركة حماس, هذا التسامح الرسمي الغير مبرر 
للســـلطة الفلسطينية اوجدها في مؤتمر صهيوني عقدته منظمة مؤيدة وداعمة لالحتالل االسرائيلي, 
فقد شاركت شخصيات فلسطينية ومسؤولون في السلطة والمنظمة في اجتماعات المؤتمر الصهيوني 
الـــذي تعقده منظمة مؤيـــدة وداعمة لالحتالل الصهيوني، فـــي الواليات المتحـــدة األمريكية, وهذه 
المشاركة تكشف عن دوٍر تطبيعٍي خطير، وتشكل التفافًا سافرًا على ثوابت االجماع الفلسطيني الرافض 
للتطبيع واللقاءات مع الصهاينة, رغم ان الســـلطة كانت وال زالت تعاني من سياســـة االحتالل تجاهها, 
ســـواء باحتجاز جزء من اموال المقاصة, او اثارة ازمة الكهرباء في الضفة وانقطاعها عن بعض المناطق 
هناك, وازمة العجول التي اختلقها االحتالل رافضا أي محاولة من السلطة الستيراد العجول من الخارج, 
وهذه المشـــكالت التي تفجرت في وجه السلطة بشكل مباشـــر, بخالف ازمات االستيطان, والتهجير, 
وعمليات الهدم واالستهداف للفلسطينيين, والقتل لمجرد الشبهة, وانتهاك حرمة المقدسات, وغيرها 
من االزمات, ورغم ذلك تتسامح السلطة مع االحتالل, وتواصل التنسيق االمني, وتشرع التطبيع معه من 

خالل التشجيع على زيارة االراضي المحتلة, وتشارك في مؤتمراتهم بالداخل والخارج.
هذه السياســـة نشـــهد نقيضا لها تماما في التعامل مع حماس وفصائل المقاومة الفلســـطينية في 
قطـــاع غزة, ففصائـــل المقاومة تســـتجدي المصالحة وانهاء االنقســـام من رئيس الســـلطة, وقدمت 
عشـــرات المبادرات ألجل انجاح المصالحة, وتوســـلت للرئيس عباس كي يستجيب دون فائدة, وطالبت 
برفع العقوبات عن غزة, واعادة رواتب الموظفين, ورواتب الشـــهداء واالسرى, ووقف سياسة االحالة الى 
التقاعـــد, ودعم الوزارات دون جدوى, حتى باتت الســـلطة ال تنظر في المبادرات التي تقدمها الفصائل 
الفلســـطينية واخرها مبادرة »الثمانية« التي لم ترد عليها السلطة حتى االن وتجاهلتها تماما, وكأنها 
ال ترى اال نفســـها فقط, لذلك هي تتجرأ على المشـــاركة في مؤتمرات مشبوهة ينظمها االحتالل ألنها 
مهوسة بالمؤتمرات وعدسات الكاميرا والبروتوكوالت الرسمية, وما يعنيها فقط ان تثبت لآلخرين انها ال 
زالت حية, ومتواجدة في الميدان السياسي بعد ان اوصلها االحتالل بمخطط مدروس ومحدد الى الموت 
االكلينيكي, وال تملك السلطة »المسكينة« اال ان تتعامل بفكرها وقناعتها ورؤيتها هى دون ان تلتفت 
لالخرين, ففي الحرب مع االحتالل تواصل التنســـيق االمني, وفي تأكل الضفة وتزايد االستيطان تدعو 
للتطبيع مع االحتالل وزيارة الدول العربية لألراضي المحتلة, ومع اســـتمرار اقتحام االقصى واالبراهيمي 
والدعوة لتقسيمه تتحدث السلطة عن استراتيجية السالم كخيار اوحد لها, ورفض كل الخيارات االخرى, 

رغم ان االحتالل صرح بان اوسلو انتهت ولم تعد قائمة وحلم الدولة انتهى تماما. 
على النقيض من ممارســـات السلطة الفلسطينية ورئيســـها, وقف الرئيس التونسي قيس 
سعيد ومنذ اللحظة االولى من انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية ليجرم التطبيع مع االحتالل 
الصهيوني, ويدعم القضية الفلســـطينية بكل قوة, ويرفض »اســـرائيل« المغتصبة ألرضنا 
والمنتهكة لحرمة مقدســـاتنا, وقد اقدم على اقالة وزير الخارجية ووزير الدفاع التونســـيين, 
بعد زيارة وفد من الشـــباب والشابات التونسيات االحد الماضي »إلسرائيل« بعلمهما, وبعد ان 
تســـربت انباء عن عالقات بين هذين الشخصين وشخصيات تدفع باتجاه التطبيع مع االحتالل 
وتباين في مواقفهما مع المواقف السياسية الرسمية لتونس خاصة فيما يتعلق »بإسرائيل«. 
الســــؤال المطروح االن, اليس من األولى برئيس الســــلطة الفلسطينية ان يكون تسامحه مع شعبه بفصائله 
المختلفة, وليس مع االحتالل الصهيوني المغتصب ألرضنا وحقوقنا, اليس من االولى ان يولي رئيس السلطة 
اهتماما بالمصالحة اكثر من اهتمامه بمسيرة التسوية الميتة منذ أمد بعيد, والتنسيق االمني, ودعوة العرب 

للتطبيع مع الكيان المجرم, نحن ال ننتظر اجابة من احد, الن االجابة فعل وليست قوال. 

التسامح مع من؟!
رأي

ُعصـــاب المصير أو ُعصاب القـــدر كما يعّرفه 
علماء النفس في مدرســـة التحليل النفسي 
هو نوع من أنواع الُعصاب ( المرض النفســـي 
) يتميز بأن المريض يضع نفسه أو يعّرضها 
لمواقـــف متكررة تؤدي إلـــى نهايات واحدة 
مأساوية دون أن يستفيد منها , بل بالعكس 
مـــن ذلك يبدو أنه يســـعى إليها ويوجدها , 
وكأنـــه يرتـــب األمور ال شـــعوريًا بدون قصد 
بحيـــث تؤدي إلى ضرره . وهـــو حالة ُعصابية 
( مرضيـــة ) يـــدل على شـــكل مـــن الوجود 
المتصف بالعودة الدورية لتسلسل متطابق 
من األحداث البائســـة , يبدو فيه الشـــخص 
خاضعًا لهـــذا التسلســـل كخضوعـــه لقدر 
خارجي محتوم يشـــعر الشخص عن حق أنه 

ضحية له .
وهذا المـــرض – ُعصاب المصيـــر أو القدر – 
ُيصيب بالدرجـــة األولى األفـــراد , ولكنه قد 
ُيصيب الجماعات والشـــعوب واألمم , فتكرر 
أخطائهـــا الفادحة وُتعيد تجاربها الفاشـــلة 
وتعـــاود إنتـــاج مآزقهـــا الوجوديـــة , ودون 
الحقيقية وتســـتنبط  العبر  أن تســـتخلص 
الـــدروس الجادة من هـــذه األخطاء والتجارب 
والمآزق لتحول بينها وبين مصيرها المحتوم 
الذي يأخذها إلى مربع التدمير الذاتي بعد أن 
تتراكم عليها نقـــاط الضعف وعوامل الفناء 
الذاتيـــة والموضوعية وكأنها تســـير بدون 
إرادتها نحو نهايتها المأساوية بفعل دوافع 
ال شـــعورية مّدمـــرة أو غريزة المـــوت القاتلة 
النابعـــة بدورها من ٌعقد نفســـية وتاريخية 
محفـــورة فـــي عقلهـــا الجمعـــي ووجدانها 

الشعبي .
واليهـــود كجماعة بشـــرية تجمعهم صفات 
متشـــابهة وخصائـــص مشـــتركة وتاريـــخ 
متقـــارب يمتـــد منـــذ وجودهم فـــي مصر 
وخروجهـــم منهـــا وحتـــى تجمعهـــم في 
فلســـطين ككيان سياسي مرورًا بما يسمونه 

الشـــتات فقد تكررت نهاياتهم المأســـاوية 
مـــرات عديدة تراوحت بيـــن اإلبادة الجماعية 
والهجـــرة القســـرية الجماعية واالســـتعباد 
واإلذالل ... هذه النهايات المأساوية لم تكن 
بفعـــل ظلم اآلخرين لهم بقدر ما كانت بفعل 
ظلمهم ألنفســـهم وما حصدته أيديهم وما 
جنتـــه عليهم أفعالهم , وبمعنى آخر نتيجة 
لما أصابهم من غرور وكبر وعلو وإفساد , ولما 
اعتقدوه في أنفســـهم من الشـــعور الكاذب 
بالتفّوق واالســـتعالء العرقي واألخالقي على 
شـــعوب األرض األخـــرى واحتقارهـــم لهم 
باعتبارهم شـــعب اللـــه المختـــار وأبناء الله 
وأحباءه الذين يحق لهـــم أن يعاملوا غيرهم 

بدون ضوابط أخالقية أو معايير إنسانية .
وهم قـــد ترجموا هذه المعتقدات العنصرية 
انعزاليـــة  ســـلوكيًا  المريضـــة  واألوهـــام 
وانتهازية وعلوًا وإفســـادًا فـــي تعاملهم مع 
غير اليهود (الجوييم) , فأدى ذلك إلى تراكم 
الكراهيـــة والضغينة والحقـــد عليهم حتى 
إذا ما أتت القشـــة التي تقصـــم ظهر البعير 
في كل مرة انفجر هذا المخزون المتراكم من 
الحقد والضغينـــة والكراهية تجاههم على 
شـــكل موجة جديـــدة من اإلبـــادة والتهجير 
واإلذالل تدمـــر علوهم وإفســـادهم إلى حين 
عودتهـــم للعلـــو واإلفســـاد فتعـــود عملية 
التدمير والتتبير مرة أخرى وفق القانون الذي 
وضعه اللـــه تعالى في القـــرآن الكريم ( وإن 
عدتم عدنا) , وهذا المصير المأساوي المتكرر 
الذي يصنعونه بأيديهم هو بالضبط ُعصاب 

المصير أو القدر .
ولن تفلت دولة الشعب اليهودي ( اسرائيل 
) مـــن هذا المصيـــر األســـود المحتوم وتلك 
النهاية المظلمة  المأســـاوية التي يصنعها 
بنفســـه كل مريض ُبعصـــاب المصير , وهو 
التدمير الذاتي الذي يجلبونه على أنفســـهم 
ويصنعونـــه بأيديهم وكيـــف يفلتون منه 

وهم قد ورثوا كل صفات أســـالفهم السيئة 
, ورضعوا مع الحليب كل خصائص أجدادهم 
الذميمة , واستنشقوا الهواء الملّوث بأخالق 
آبائهم الفاسدة ... فساروا على خطا أسالفهم 
حـــذو القذة بالقذة , وورثـــوا المكر والخديعة 
والعلو واإلفســـاد كابرًا عن كابر , فاســـتحقوا 
بذلـــك أن ينالوا نفـــس المصير الـــذي ناله 
أجدادهم , وهم ال محالة سائرون إليه بعد أن 
تكتمل سنن التدمير والتتبير التي تأتي بعد 

العلو واإلفساد والت حين مناص .
والكيـــان الصهيوني الذي يجمـــع ما ُيقرب 
من نصف يهود األرض في دولة ( إســـرائيل 
) يعيش منذ نشـــأته مأزقه األمني الوجودي 
وُعصابـــه المزمن المصيري الـــذي ازداد وطأًة 
منـــذ االنتفاضـــة األولـــى عـــام 1987 التي 
نقلـــت الصراع إلى داخل فلســـطين المحتلة 
واالنسحاب اإلســـرائيلي من جنوب لبنان عام 
2000 بدون شروط أو مفاوضات ثم تكرار ذلك 
في قطاع غزة ُمضافًا إليه تدمير المستوطنات 
عـــام 2005, والهزيمة اإلســـرائيلية المّدوية 
فـــي لبنان عام 2006 , ثم عجز ( اســـرائيل ) 
عـــن تحقيق أهدافها في الحـــروب المتكررة 
على غـــزة , وأخيـــرًا انتفاضة القـــدس التي 
أظهرت بوضوح المأزق الوجودي الصهيوني 
وُعصـــاب المصير الـــذي تعاني منـــه وأهم 
أعراضه هـــو تكرار أخطائها االســـتراتيجية 
وتجاربها الفاشـــلة في مواجهـــة االنتفاضة 
دون أن تـــدرك أن ما تقوم به من ممارســـات 
قمعية واستخدام العنف والمزيد من العنف 
كلما استفحلت أزماتها هو بالضبط ما يؤدي 
بها نحو الهاوية والنهاية المأســـاوية ... وال 
يمنع تحقيق ذلك سوى اكتمال حلقات سنن 
التدمير الذاتي للكيان الصهيوني مع حلقات 
ســـنن الشـــرط الذاتي للنصر لدينا فيتكون 
منهما الشـــرط الموضوعي للهزيمة ونهاية 

المشروع الصهيوني .

هل ستفلت »إسرائيل« من النهاية 
المأساوية لــمرضى ( عصاب المصير (..

 بقلم د. وليد القططي

تعتبر »إســـرائيل« إيران أنها الخطر االستراتيجي األهم 
على وجودها والعـــدو االول الذي يهدد كيانها بالزوال أو 
اإلضعاف والتراجع عن مشـــروعها التوسعي. على الرغم 
مـــن البعـــد الجغرافي بيـــن الدولتين إال أن »إســـرائيل« 
القائمـــة على األمن أصـــال في كل تفاصيـــل تحركاتها 
العســـكرية والسياســـية، تنظر إليران علـــى أنها دولة 
إقليمية قوية، تتطور عســـكريًا وتملك قرارها السياسي، 
ومنذ الثورة االســـالمية وهي تتقدم علميـــًا واقتصاديًا 

حتى إقتربت من صناعة القنبلة النووية.
»إســـرائيل« كدولـــة قوية فـــي محيط عربـــي يرفضها 
وينبذها ويعارض التطبيع معها (الشـــعوب)، تطمح أن 
تكون هي األقوى والمســـيطرة والمهيمنـــة دائمًا، فقد 
تصالحت مـــع الجيران عبـــر إتفاقيات ســـالم مع (مصر، 
واالردن) وطّبعـــت مع األخرين فأِمنت جانبهم وقد حّيدت 

جيوش تلك الدول.
وفي المقابل تحاول أن تواجه التحدي اإليراني المتقدم 
نحو االقليم خاصــــًة من الناحيــــة االقتصادية، فإيران 
لديها جيش قوي يمتلك أحدث االسلحة، اآلف الخبراء 
النوويين الذين يعملــــون ليل نهار على تطوير قدرات 
إيــــران النوويــــة، مســــاحة جغرافية تمتــــد مئات اآلف 

الكيلومترات، نظام سياسي مستقر، حرس ثوري تجاوز 
جنوده ثالثة ماليين.

وحينمـــا رأت »إســـرائيل« هذا التطور وخاصـــًة أن إيران 
أصبحت تمتلـــك صواريخ دقيقة بعيـــدة المدى، وأكثر 
فعاليـــة وتأثيرًا، بدأت تعمل علـــى محاولة إيقاف إيران 
وتخويفها وافشـــالها- فحرضت أمريكا المعادية إليران 
وتخويفها بعقوبات اقتصادية والتي استمرت لـ 12 عامًا 

ووصلت لـ (700) مليار دوالر.
ولقـــد عمـــل الموســـاد اإلســـرائيلي ولســـنوات عديدة 
بانتهـــاج طرق وأســـاليب متعددة إلفشـــال تقدم إيران 
العســـكري والنووي، فقد قام الموســـاد باغتيال عدد من 
العلمـــاء والخبراء اإليرانيين في إيران وخارجها، أو تعقب 
بعضهـــم في بالد أوروبا وغيرهـــا، واختطفاهم وحجزهم 
وتم التحقيق معهم بالتعاون مع المخابرات العالمية، وال 

سيما األمريكية النتزاع االعتراف منهم.
اختراق األرشـــيف النـــووي اإليراني كما يّدعي يوســـي 
كوهين رئيس جهاز الموســـاد الحالي، وســـرقة عشرات 
األالف مـــن األوراق والوثائـــق التـــي تتعلق بالمشـــروع 
النووي، حيث كانت هذه العملية ســـببًا في تأخير إيران 

من الوصول إلى القنبلة النووية.

محاولة إفشال االتفاق النووي بين إيران والدول العظمي 
2015، حيث دفعت أمريكا لـ »إسرائيل« 30 مليار معدات 
عسكرية كي ال تقوم بتخريب االتفاق وإفشاله، ثم يأتي 
ترامـــب وبعد أربع ســـنوات ليعلن انســـحاب أمريكيا من 

اإلتفاق فقط من أجل إرضاء »إسرائيل« وموسادها.
حاولت »إسرائيل« وفي غرفها المغلقة وفي اجتماعات 
الموســــاد واالســــتخبارات العســــكرية توجيــــه ضربة 
عســــكرية إليران وعــــارض ذلك (مئير داجــــان) رئيس 
الموســــاد السابق حيث صرح: أن »إسرائيل« ال تستطيع 
أن تضرب إيران وليس لديها القدرة على تدمير مشروع 
إيران النووي؛ مما أحدث نقاشــــًا وجدال كبيرًا بين قيادة 
الكيان ورؤســــاء االحزاب الصهيونية، وقد اعتبر داجان 
أنه قد كشف ســــرًا للعالم وشكك في قدرة »إسرائيل« 

العسكرية.
تتبعت »إســـرائيل« بواسطة موســـادها قاسم سليماني 
وحاولـــت اغتياله في بيروت ســـنة 2006م، وفي شـــمال 
طهران سنة 2019م، واعتبرته من أخطر الشخصيات على 
كيانها، كونه يترأس فيلق القدس، ويعمل على إنشـــاء 
تشكيالت عســـكرية في سوريا العراق ولبنان، كي تكون 
ذراعًا ضاربـــًا في أي حرب قادمة كما تزعم »إســـرائيل« . 

ولهذا قام الموســـاد ببث عمالئه ووكالئه إلقامة شـــبكة 
عالقـــات تجارية ومدنيـــة واقتصادية مـــع بعض الدول 
العربيـــة مثل أبوظبـــي، ومحاولة التصالـــح والتعاون مع 
الجيران والمحيط العربي؛ من أجل محاصرة إيران وإعتبار 
»إســـرائيل« بدياًل عنها، ليقول يوســـي كوهن: أن هذه 

الفترة ُتعتبر األفضل إلقامة سالم مع الشرق األوسط.
وال ننســـى أن الموســـاد اإلســـرائيلي وبواســـطة أذرعه 
العســـكرية ووحدات النخبـــة التابعة له، قـــام بعمليات 
اغتيال وتصفيات لضباط وخبراء إيرانيين في سوريا كي 

ال تتمركز فيها.
كل ذلك قامت به »إســـرائيل« بواســـطة موسادها، ولكن 
عبثـــًا أن تؤثر في دولـــة قوية تتقدم بســـرعة هائلة، فـ 
»إسرائيل« تحتاج آلالف الطلعات الجوية حتى تستطيع 
أن تدمر مشـــروع إيـــران النووي كما يقول –عبد الســـتار 
قاســـم- هذا دون النظر لردة الفعل اإليرانية إذا ما قررت 

ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها ضد هذا العدوان.
وهكذا تظل إيران بإمكانياتها الكبيرة وتطورها الســـريع 
وتخطيطها االســـتراتيجي وموقفها السياسي الرافض 
للكيان الصهيوني االحتاللي هي التحدي األخطر واألكبر 

لدولة »إسرائيل« كما ُيصرح قادتها.

جمعة تايهالموساد اإلسرائيلي والتحدي اإليراني
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الرياض/ االستقالل:
قال جاريد كوشـــنر، مستشـــار الرئيس األمريكي دونالد ترامب وصهره، خالل 
مؤتمـــر اســـتثماري في الرياض، إن إســـرائيل ليســـت »مصـــدر كل معاناة« 

الفلسطينيين.
وأضاف كوشـــنر في اليوم األول من منتدى »مبادرة مستقبل االستثمار« خالل 

جلسة حوارية »إسرائيل ليست مصدر كل معاناة الفلسطينيين«.
وأوضح »إذا أردت أن تســـتثمر فـــي الضفة الغربية وغزة، فإن المســـألة التي 
تمنعك هي احتمال أن يواجه استثمارك الخراب، مشيرًا إلى أن »حل النزاع بين 
الفلسطينيين وإسرائيل يفتح الطرق أمام تحقيق تقدم نحو جمع الناس معا«.
وكان كوشنر قد كشف في يونيو الماضي، في البحرين عن الجانب االقتصادي 

من خطة أمريكية للسالم، بات تعرف باسم »صفقة القرن«.
وقاطعت القيادة الفلسطينية الورشة، مؤكدة أنه ال يمكن الحديث عن الجانب 

االقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.
وتقترح الخطة جذب اســـتثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دوالر لصالح 
الفلســـطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهـــم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم 

المحلي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت األبيض.

كوشنر: هذا ما يمنعنا من 
االستثمار في الضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
تعتبـــر ضريبة الدخل في فلســـطين من المصادر 
المالية المحلية للحكومة، وبلغت قيمتها في 2018، 

نحو 848 مليون شيكل.
وضريبة الدخـــل، تفرض على الفلســـطيني الذي 
أقام في فلسطين مدة ال تقل عن (120) يومًا خالل 
السنة التي تحقق فيها الدخل، سواء كانت إقامته 

متصلة أو متقطعة.
كما تكون واجبة على الفلسطيني إذا كان خالل اي 
فترة من السنة موظفًا أو مستخدمًا لدى الحكومة أو 

أي هيئة محلية، داخل فلسطين أو خارجها.
وهـــي أيضا واجبـــة على الشـــخص الطبيعي غير 
الفلســـطيني الذي أقام في فلسطين خالل السنة 
التي تحقق فيها الدخل مدة ال تقل عن (183) يومًا، 

سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة.

كذلك، هي واجبة على الشخص إذا كان مسجال في 
فلســـطين وكان له فيها مركز أو فرع يمارس اإلدارة 

والرقابة على العمل فيها.
وتوضح الفقرات التالية، قائمة الحاالت التي يكون 
فيها المكلفون غير خاضعين نسبيا لضريبة الدخل 
كاملة؛ أبرزها األفراد الذين تقل أجورهم الســـنوية 
عن 36 ألف شـــيقل لدافعي الضرائب المقيمين، 
وأولئك الذين يدفعون كبدل مواصالت ثابت عالوة 
لموظفي القطاع العام، والمبلغ الفعلي المدفوع بدل 
للنقل الفعلي أو (10%) من مجموع الراتب السنوي 

لموظفي القطاع الخاص.
وتتضمـــن القائمة إعفـــاء جامعيًا بمبلـــغ (6000) 
شيقل ســـنويًا باســـتثناء من حصل على منحه أو 
بعثه، وإعفاء شراء أو بناء بيت سكن بقيمة 30,000 
شـــيقل لمرة واحده فقط، أو إعفاء من مبلغ الفوائد 

الفعليـــة المدفوعة على قرض بنكي أو مؤسســـة 
إقراض أو إســـكان انفق على شـــراء أو بناء مسكن 
وبحد أقصى 4,000 شـــيقل سنويًا على أن ال تزيد 
عن 10 سنوات كحد أعلى بشرط تقديم المستندات 
المعـــززة لذلك. ومن الخصومات على ضريبة الدخل 
للشركات، تتمثل في مصروفات البحث عن أسواق 
جديدة بما ال يزيد عن 2% من الدخل اإلجمالي وبحد 

أقصى 500,000 شيقل .
كذلك، النفقات الفعلية للبحث والتطوير الداخلية 
والبحث العلمي والشـــراكة مع المؤسسات العلمية 

بهدف التطوير؛ ونفقات التدريب للموظفين.
أيضـــا، النفقـــات الفعليـــة لتبنـــي المواصفـــات 
والمقاييس الفلســـطينية والتطبيق األمثل إلدارة 
المؤسســـات بما يشمل تطوير األنظمة المحاسبية 

االلكترونية وتبني معايير المحاسبة الدولية.

رام الله / االستقالل:
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن الحكومة الفلسطينية، تدرس 
الذهاب إلى العملة المشـــفرة، الفتًا إلى أن إســـرائيل، ترفض استرداد ملياري 

شيكل لها في البنوك الفلسطينية.
وأوضح اشتية، في كلمة له بمؤتمر معهد (ماس)، يوم أمس، أن معظم القروض 
في البنوك تجاريـــة، وهذا يخدم التنمية؛ مســـتدركًا: »لكن ليس على المدى 

البعيد«.
وأضاف اشـــتية: »ســـنطلق بعد يومين عطاء للدفع اإللكتروني، بحيث تكون 
المدفوعات إلكترونيًا، وذاهبون نحو خطوات االنفكاك االقتصادي عن إسرائيل«، 

الفتًا إلى أن تكلفة استيراد العجول من إسرائيل 200 مليون دوالر سنويًا.
وتابع اشـــتية: »نعمل كذلك على مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية، وعلى تعزيز 
المنتج الوطني واالســـتيراد المباشـــر من العالم، وتعزيز العمق العربي، وعمل 

الحكومة األساسي، ليس دفع رواتب، وكنس شوارع«. 

اشتية: الحكومة تدرس 
الذهاب للعملة المشفرة

من هم الخاضعون إلعفاءات نسبية من ضريبة الدخل في فلسطين؟

غزة/ االستقالل:
في الوقت الذى كانت تحظى به رياضة الفروسية 
بأهمية فــــي قطاع غزة منذ القدم، بــــات اآلن األمر 
مختلفًا كليا بســــبب الحصار اإلســــرائيلي وتردى 
األوضاع االقتصادية، األمر الذى هدد هذه الرياضة 
بأن تغلق أقدم األندية أبوابها بسبب األزمة المالية 

الخانقة التي تعصف بها من كل جانب.
ولعــــل “نادي الفارس الفلســــطيني”، أحد أقدم و 
أعرق هذه األندية في قطاع غزة يواجه خطر اإلغالق 
نظرا لعدم وجــــود التمويل الكامل وكذلك في ظل 
تراجــــع اإلقبال علــــى هذه الرياضة بســــبب تردي 

األوضاع االقتصادية للمواطنين في غزة.
و قــــال عبد العزيز أبو شــــريعة مدير نادي الفارس 

الفلســــطيني: “هناك أندية في قطاع غزة مهددة 
باإلغــــالق مثل نــــادي الفارس الفلســــطيني أقدم 
نادٍيفي قطاع غزة، والذى نشأ عام 1998، وأقيمت 
على أرضه البطولة الخامسة التحاد الفروسية خالل 
العام 2019، وتأتي ضمن دوري يتم عمله لرياضة 
الفروســــية بقطاع غزة، يشــــارك بهــــا 106 فارس 

وفارسة على أربع فئات.
ولكن بســــبب الظروف االقتصاديــــة الصعبة هذا 
النادي مهدد باإلغالق في الفترة القريبة، بســــبب 
األوضــــاع المالية التي تعصف بــــه ، وهذه ضربة 
قوية لرياضة الفروســــية في قطاع غزة، خاصة أن 
هنــــاك غيابــــًا للموازنات الكافيــــة وضعف الدعم 
الرسمي والدولي لتطوير هذه الرياضة في القطاع.

هذا ويؤكد المســــئولون في االتحاد الفلسطيني 
للفروســــية بغزة على جملة مــــن المعيقات التي 
تعرقل تطور هــــذه الرياضة في القطاع يقف في 
مقدمتها غياب الدعم المالي الكافي وتراجع أعداد 
المنتســــبين، فضال عن القيود اإلســــرائيلية على 
دخول الخيول ومســــتلزماتها لغزة وحرية ســــفر 

الالعبين والمدربين إلى الخارج.
وأكد كمــــال البطراوي عضو االتحاد الفلســــطيني 
للفروســــية بغزة، أن عــــدم وجــــود موازنات يمثل 
العائق الرئيســــي أمام استمرار رياضة الفروسية، 
وكذلك االفتقار للدعم الخارجي ألندية الفروسية، 
الفتــــا إلى التراجــــع الكبير في رياضة الفروســــية 

بقطاع غزة.

رام الله / االستقالل:
كشفت ســـلطة النقد بالســـلطة الفلسطينية عن 
عقدهـــا لقاًء مع ممثلي شـــركات الصرافة المقدمة 
لخدمة الحـــواالت في فلســـطين والبالغ عددها 54 
شركة عاملة في الضفة الغربية المحتلة بحث »غسل 

األموال في فلسطين«.
وأكـــد رئيـــس قســـم الترخيـــص بدائـــرة الرقابة 
والتفتيـــش ضرار زامل في كلمته على »أهمية هذا 
اللقاء لتعزيز االستقرار المالي وتمتين وتطوير عمل 
ا مهًما في النظام  قطـــاع الصرافين الذي يعد جـــزًء
المالي الفلســـطيني، وأحد القطاعات التي تشرف 
عليها سلطة النقد إلى جانب المصارف ومؤسسات 

اإلقراض المتخصصة«.
وتمحـــور اللقاء-بحســـب البيـــان- حـــول تجديـــد 
الترخيص للعـــام 2020، وبحث أمور رقابية مختلفة 
تتعلق بالحـــواالت المالية، وتعزيـــز بيئة مكافحة 
غسل األموال في فلسطين، والتطلعات والتوجهات 
المســـتقبلية لتطوير قطاع الصيرفـــة في المرحلة 

المقبلة. وتخلل اللقـــاء عروًضا توضيحية حول آلية 
تجديد ترخيص الصرافيـــن للعام 2020 من حيث 

الشروط واإلجراءات.
كما تناولت العروض أيًضا »تعزيز بيئة عمل مكافحة 

غســـل األموال في قطاع الصرافـــة، وأدوات تعزيز 
الشمول المالي والمعيقات والتحديات التي تواجه 
شـــركات الصرافـــة خاصة فيما يتعلـــق بالحواالت 

السريعة«.

 رام الله/ االستقالل:
 أظهرت بيانات رســـمية حديثة، أن الحكومة الفلسطينية تلقت منحا مالية لموازنتها 

العامة، بقيمة 1.48 مليار شيكل، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، تراجعت المنح المالية 

بنسبة 31.3% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018.
وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2018، بلغ إجمالي قيمة المنح والمساعدات المالية للموازنة 

العامة الفلسطينية، 2.16 مليار شيكل، بحسب بيانات الميزانية.
ولم تضع الحكومة الفلسطينية في موازنة الطوارئ لعام 2019، أية توقعات لحجم المنح 
المالية، إال أن المؤشـــرات حتى نهاية الشهر الماضي، تشـــير إلى تراجع آخر في المنح 
الخارجية. وبلغ إجمالي قيمة المنح المالية العربية للموازنة العامة الفلســـطينية، خالل 
الشهور التسعة المنقضية من 2019، نحو 769 مليون شيكل، تشكل نسبتها %51.8 
من إجمالي المنح. وتتصدر السعودية البلدان العربية في حجم المنح المقدمة للموازنة 
العامة، بقيمة 469 مليون شيكل، تتبعها قطر بـ 170 مليون شيكل، والجزائر 95 مليون 
شـــيكل والعراق 35 مليون شـــيكل. بينما بلغ إجمالي الدعم الخارجـــي للموازنة العامة 
الفلسطينية، نحو 715 مليون شيكل، حتى نهاية الشهر الماضي، وفق أرقام الميزانية.

وما تزال الواليات المتحدة، متوقفة عن تقديم دعم مالي للموازنة العامة منذ مارس/ آذار 
2017، بحسب تتبع االقتصادي لتاريخ المنح المالية األجنبية.

الحصار واألوضاع االقتصادية تعصف باستقرار أندية الفروسية بغزة

سلطة النقد: لقاء مع شركات الصرافة يبحث »غسل األموال«

1.48 مليار شيكل منح مالية لموازنة 
فلسطين حتى سبتمبر الماضي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/هارون هشام هارون القصاص  ....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   405244260

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  نعيم اخضير خليل صقر....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901370015

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ هدى جمال محمد ياسين...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400976742

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمود سعيد احمد االدهم....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400987269

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ ازهار شاكر سلمان الرواغ....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   925722225

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم فؤاد موسى طباسي....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   401256151

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد زياد جبر خليفه....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803776897

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبدالله شعبان صالح اكتيع....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901294900

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سمير حسن عبدالخالق عياد....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   916148349

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطـــن/ حســـني محمـــد عبـــد الحميـــد 
اســـماعيل....... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية    
التـــي تحمـــل 925017634 فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فراس احمد عبد الغفار جحجوح....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803705557

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بيروت/ االستقالل:
فتـــح الجيـــش اللبناني يـــوم أمس، 
الطرقات التي أغلقها المحتجون منذ 
13 يوما مع بدء االحتجاجات الشعبية 

.
ودفـــع الجيـــش اللبنانـــي بتعزيزات 
الرئيســـية،  الطرقات  لمعظم  مكثفة 
وقام بإزالة العوائق والخيام من وسط 

الطرقات.
وقالـــت وكالـــة الوطنية لإلعـــالم،  ان 
الجيش اللبناني فتح أوتوستراد غزير 
باالتجاهيـــن وقامـــوا  بمواكبـــة إزالة 
الخيم عن مســـلكي األوتوستراد في 

البترون (شمال).
وعن منطقة عاليـــة ، قالت الوكالة أن 
الطريـــق الدوليـــة في منطقـــة عالية 
(جبل لبنان) مفتوحة لجميع السيارات 
بعد إزالة العوائق ووقف االعتصامات، 
في حين تواصل المدارس الرســـمية 
والخاصة اغالق ابوابها. وبشأن منطقة 
الكـــورة في (الشـــمال) ، قالت الوكالة 
الوطنيـــة ان الجيـــش فتـــح معظـــم 

الطرق باســـتثناء أوتوســـتراد البالما 
وطريق البحصاص، كما تم فتح الطرق 

بالتفاهم مع المعتصمين.
 أمـــا في صيـــدا (جنوب) فشـــهدت 
الشـــوارع الرئيســـية والفرعيـــة يوم 
أمس، حركة ســـير طبيعية باستثناء 

ســـاحة االعتصـــام عنـــد دوار إيليـــا 
المقفل من جهاته األربع.

والمؤسســـات  اإلدارات  وفتحـــت 
الرسمية في ســـراي صيدا الحكومي 
معامـــالت  الســـتقبال  أبوابهـــا 
المواطنيـــن، كما عـــادت الحركة إلى 

المحـــال فـــي الســـوق التجارية في 
المدينـــة، إال أن المصـــارف ال تـــزال 
مقفلة التزاما بقرار جمعية المصارف، 
والجامعـــات  المـــدارس  وكذلـــك 
والمعاهـــد التزمت بقرار وزير التربية 

والتعليم العالي بإغالق أبوابها.

عمان/ االستقالل:
طالب عدد من األردنيين على مواقع التواصل 
بمبادلـــة إســـرائيلي احتجزتـــه الســـلطات 
األردنية، بعد تســـلله إلـــى المملكة، ودخوله 
بطريقة غيـــر شـــرعية، بأســـيرين أردنيين 

احتجزتهما "إسرائيل" قبل أشهر.
وأعلنت وزارة الخارجية األردنية أن السلطات 
المعنية ألقت مســـاء الثالثـــاء، القبض على 
مواطن إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية 

إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة 
الشمالية.

وقال الناطق الرســـمي باســـم الوزارة سفيان 
القضاة، إن "الســـلطات المعنية تتحفظ على 
الالزمة معه؛  التحقيقات  المتســـلل، وتجري 
تمهيـــًدا إلحالتـــه إلى الجهـــات المختصة، 

التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه".
الســـلطات  ذاتـــه، تحتجـــز  الوقـــت  وفـــي 
اإلسرائيلية منذ أسابيع، الشابة هبة اللبدي، 

والشـــاب عبد الرحمن مرعـــي، وهما مواطنان 
أردنيان، اعتقال مطلع الشهر الجاري.

ويواجه األســـيران اللبـــدي (24 عاما)، ومرعي 
(29 عاما)، ظروفا صعبة في ســـجون االحتالل 
اإلســـرائيلي، مع تدهور حالتيهما الصحية، 
بعد أن خاضـــت اللبدي إضرابا عـــن الطعام، 
بينمـــا يعاني مرعي من مرض الســـرطان في 

ظل نقص الرعاية الصحية.
بدورهـــا، طالبـــت "لجنـــة أهالـــي األســـرى 

المعتقالت  فـــي  األردنييـــن  والمفقوديـــن 
الصهيونيـــة" الحكومـــة، يوم أمـــس، بعدم 
اإلفراج عن اإلسرائيلي المتسلل إلى األراضي 

األردنية. 
ودعت اللجنة في بيان السلطات األردنية إلى 
مبادلة المتســـلل بصفقة تبادل مع األســـرى 

األردنيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي. 
كمـــا طالـــب النائب فـــي البرلمـــان األردني، 
خليـــل عطيه، من الحكومة عـــدم اإلفراج عن 

اإلسرائيلي الذي تسلل إلى األراضي األردنية 
بطريقه غير شرعية.

وقال عطية فـــي تصريح: "أطالـــب الحكومة 
بعدم اإلفراج عن اإلســـرائيلي المتســـلل، إال 
بعد اإلفراج عن األسرى األردنيين في سجون 
الصهاينة، وعلى رأسهم األسيرة هبةاللبدي 
األســـرى  وجميـــع  عبدالرحمـــن،  واألســـير 
األردنيين، ســـواء المحكومين أو الموقوفين 

إداريا".

أردنيون يطالبون بمبادلة »إسرائيلي« محتجز بأسيرين لدى االحتالل

لبنان تعود للحياة تدريجيًا وتفتح طرقاتها المغلقة

أنقرة/ االستقالل:
اســــتدعت الخارجية التركية يوم أمس، السفير 
األميركــــي في أنقــــرة ديفيد ســــاتيرفيلد على 
خلفيــــة قــــرارات وافــــق عليها مجلــــس النواب 

األميركي.
واستنكرت وزارة الخارجية التركية بشدة القرار، 
قائلة إنه ال يتناســــب مع عضويــــة البلدين في 

حلف شمال األطلسي.
وقالت الخارجية التركية في بيان إن هذه الخطوة 
ال تتفق مع اتفــــاق الهدنة الــــذي توصلت إليه 
أنقرة وواشــــنطن في 17 أكتوبر/تشــــرين األول، 
بشــــأن وقف الهجوم التركي في شمال سورية. 
وحثــــت اإلدارة األميركيــــة على اتخــــاذ إجراءات 
لتفادي الخطوات التي من شأنها أن تلحق مزيدا 

من األضرار بالعالقات الثنائية.

وانتقــــد وزير الخارجية التركــــي، مولود جاووش 
أوغلو، القــــرار، واصفًا إياه بأنه »بال قيمة«. وجاءت 
الموافقــــة على القــــرار في تصويــــت رمزي لكن 
من شــــأنه تأجيج التوتر بيــــن الواليات المتحدة 
وتركيــــا. وأيد مجلس النــــواب األميركي بأغلبية 
ساحقة قراًرا يعترف بأن عمليات القتل الجماعي 
التي تعــــرض لها األرمــــن قبل 100 عــــام إبادة 
جماعية في تصويت رمزي لكنه تاريخي سارعت 

تركيا بالتنديد به.
عليــــه  يهيمــــن  الــــذي  المجلــــس  ووافــــق 
الديمقراطيون بأغلبيــــة 405 أصوات مقابل 11 
صوتًا على القرار الذي يؤكد أن سياسة الواليات 
المتحدة التي تعتبر مقتل 1.5 مليون أرمني على 
يد اإلمبراطورية العثمانية خالل الفترة من 1915 

إلى 1923 إبادة جماعية.

ويســــلط ذلــــك التشــــريع الضــــوء علــــى إحباط 
الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس من 

الحكومة التركية.
وبعد قليل مــــن ذلك التصويــــت، وافق مجلس 
النواب األميركي بأغلبية ساحقة على قرار يطالب 
الرئيس دونالــــد ترمب بفــــرض عقوبات وقيود 
أخرى على تركيا والمســــؤولين األتراك بســــبب 

هجوم أنقرة في شمال سورية.
وصوت أعضــــاء المجلس بأغلبيــــة 403 أصوات 
لصالح القــــرار مقابل 16 صوتــــًا، وذلك في إطار 
مســــاعي الديمقراطيين وكثير من الجمهوريين 
في الكونغرس لدفع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وحكومته إلنهــــاء الهجوم على القوات 
الكردية التي ســــاعدت القــــوات األميركية في 

الحرب على تنظيم »داعش«.

بغداد/ االستقالل:
تتواصل االحتجاجـــات والمظاهرات العراقيـــة ، لليوم الســـابع علـــى التوالي ، حيث 
اقـــدم عدد مـــن المتظاهرين  يوم أمـــس ، على مهاجمة منزل األميـــن العام لمجلس 
الوزراء حميـــد الغزي، ومنازل ألعضاء في البرلمـــان بمحافظة ذي قار، مما أدى الى وقوع 

إصابات خالل مناوشات مع قوات االمن .
وقالت مصادر امنية في شرطة ذي قار، إن محتجين أضرموا النار في منزل النائب ناصر 
تركي، وحاولوا اقتحام منزل األمين العام لمجلس الوزراء في مدينة الشطرة، مشيرا إلى 

أن قوات األمن أطلقت الرصاص إلبعاد المحتجين مما أوقع 8 إصابات.
وفرضت قوات األمن حظرا شامال على محافظة ديالى شرقي البالد بدأ يوم أمس.

وقال نقيب الشرطة حبيب الشـــمري ان فرض حظر التجوال تزامن مع هجوم بقذائف 
صاروخية تعرض له سجن يضم معتقلين من تنظيم الدولة االسالمية “داعش” وسط 
المحافظة. ويذكر أن االحتجاجات التي بدأت منذ الجمعة الماضية خّلفت نحو93 قتيال 

على األقل وإصابة آالف آخرين بجروح.

أوسلو/ االستقالل:
انضمت بلدية أوســــلو إلى خمس بلديات أخرى فــــي النرويج إلى مقاطعة 
ســــلع المســــتوطنات االســــرائيلية، في خطوة تاريخية من مجلس بلدية 

المدينة.
ويعـــد الحظر المفروض على البضائع من المســـتوطنات اإلســـرائيلية غير الشـــرعية 
ا من البرنامج المعتمـــد حديًثا لألعوام 2019- في األرض الفلســـطينية المحتلة جـــزًء

2023 الذي وافق عليه مجلس مدينة أوســـلو الذي تم انتخابه مؤخًرا، بقيادة اليســـار 
االشتراكي، وأحزاب العمل واألخضر.

ودعا خبير األمم المتحدة المستقل المعني بحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية 
مايـــكل لينك إلى فرض حظر دولي على جميع منتجات المســـتوطنات االســـرائيلية، 

كخطوة نحو إنهاء االحتالل غير الشرعي.
بـــدوره، تعهد مجلس مدينة أوســـلو في برنامجه الجديـــد، التحقيق في نطاق العمل 
بلوائح المشـــتريات لعدم تداول الســـلع والخدمـــات المنتجة فـــي األراضي المحتلة 

النتهاكها القانون الدولي من قبل الشركات العاملة بموجب إذن من االحتالل.
وأكـــد أنـــه ال يميز بالحظر المفـــروض على المنتجـــات والخدمات االســـتيطانية بين 

الشركات االسرائيلية والدولية التي تعمل في المستوطنات غير القانونية.
وقال زعيم حزب اليســـار االشـــتراكي لمدينة أوسلو: إن" الشـــعب الفلسطيني الذي 
يتعيـــن عليه التعامل مع االحتالل غير الشـــرعي ألرضه كل يوم، يســـتحق االهتمام 
والدعم الدوليين، إنها مســـؤولية عالمية مشتركة للمساعدة في ضمان عدم انتهاك 

حقوق اإلنسان والقانون الدولي".

تواصل المظاهرات بالعراق 
ومهاجمة منازل أعضاء البرلمان

تركيا تستدعي سفير واشنطن إثر قرارات مجلس النواب األميركي

بلدية أوسلو تقاطع سلع 
المستوطنات اإلسرائيلية
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غزة/االستقالل:
أعلن نادي الزيتـــون الرياضي عن تعيين الكابتن 
حمادة شبير مديرًا فنيًا للفريق األول بالنادي، عقب 

استقالة الكابتن محمد بدوان.
ورحب عالء بدوان رئيس نـــادي الزيتون بالكابتن 
"شـــبير" وحثه على بذل كل المجهودات لمواصلة 
الطريـــق نحو المقدمـــة من أجل المنافســـة على 
الصعود للدرجة الممتازة وتحقيق حلم الجماهير 

الوفية للنادي وأبناء حي الزيتون.
وأكد "بدوان" على دعم مجلس إدارة النادي للكابتن 
"شـــبير" إيمانـــًا بقدراتـــه التدريبيـــة، متمنيًا له 
ولجهازه المعاون التوفيق والنجاح في قيادة دفة 

فريق الزيتون نحو تحقيق الحلم.

بدوره عبر "شـــبير" عن ســـعادته بتولي تدريبات 
فريـــق الزيتون، مشـــيدًا بتاريخ النـــادي وجذوره 
القوية في المنظومة الرياضية، مؤكدًا أنه سيبذل 
كل الجهود من أجل رســـم البسمة على وجوه أبناء 
حي الزيتون، متمنيًا علـــى الجميع االلتفاف حول 
الفريق لدعمه ومساندته للمضي قدمًا إلى المكانة 

المعهودة للزيتون بين الكبار.
وكشف "شبير" عن جهازه المعاون والذي يتكون 
من "الكابتن مجـــدي أبو ناصر مســـاعدًا للمدرب، 
ومحمود عفانـــة مدربًا للحراس، وعبد الكريم حجي 

معالجًا، وعماد طوطح أمينًا للعهدة.
الجدير ذكره أن "شـــبير" صاحب خبرة تدريبية 
كبيرة وســـبق له أن قاد تدريبـــات عدة أندية 

أبرزهـــا ناديـــه األم خدمـــات الشـــاطئ وقاد 
النادي االهلي للصعود إلـــى الدرجة الممتازة، 
ناهيك عن أنه أحد أعمـــدة المنتخب الوطني 

الفلسطيني سابقًا.
هـــذا و أعلن مجلس إدارة نادي شـــباب خانيونس 
عن القيـــادة الفنية الجديدة لفريقه الكروي خاللة 
الفترة المقبلة في بطولـــة الدوري العام ، بتعيين 
المدرب محمود البيطار مديرًا فنيًا للفريق على أن 
يساعده وائل موسى ، واستكمال تشكيل الجهاز 

خالل األيام القامة .
ووجهت إدارة شـــباب خان يونس شكرها للمدير 
الفني السابق ناهض األشقر وجهازه المعاون على 

فترة قيادتهم الدفة الفنية للفريق.

»شبير« مديرًا فنيًا للزيتون والنشامى يعّين »البيطار« مدربًا للفريق األول

االستقالل/ وكاالت:
تحدث المدرب النرويجي أولي جنار سولشـــاير المدير الفني 
لنادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي عن أحوال العب خط وسطه 

الفرنسي بول بوجبا.
وتواجد سولشاير في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه 
ضد نوريتش سيتي، والتي فاز بها مانشستر يونايتد بثالثية 

مقابل هدف، في ظل غياب بول بوجبا بسبب اإلصابة.
وأكد سولشـــاير أن بول بوجبا ليس بحالة بدنية جيدة ويحتاج 
فترة جديدة للتعافي من إصابة قد تطول حتى شهر ديسمبر 

القادم.
وصرح سولشـــاير قائاًل:” بول بوجبا؟ ال أعتقد أنه سيعود قبل 
شهر ديسمبر القادم سيكون بعيدًا عن الفريق لفترة 4 أسابيع 

تقريبا”.
وتابع سولشاير حديثه قائاًل:” هل تفاقمت إصابة بوجبا؟ هو 
يريد بعض الوقت للتعافي ولكنه سيعود، أعتقد أنه سيعود 

في مباراة شيفيلد يونايتد بعد التوقف الدولي.

االستقالل/ وكاالت:
اإلنجليـــزي  بطولة الـــدوري  ليفربول متصـــدر  قرر نـــادي 
الممتاز الدخول في الســـباق للتعاقد مع الجناح اإلسباني فيران 

توريس العب فالنسيا خالل سوق االنتقاالت الصيفية.
وتمكن الجناح األيمن الشـــاب من اقتحام تشـــكيلة فالنسيا خالل 
عـــام 2017 بعد أن أصبح واحد من أفضل الالعبين في صفوف فريق 
الشـــباب ، مما جعله هدفًا للعديد من األندية الكبرى في إســـبانيا. 
وخاض فيران توريس 14 مباراة مع الخفافيش في جميع المسابقات 
هذا الموســـم ، كما ســـجل هدفًا واحدًا وصنع تمريرة حاسمة واحدة 
خالل مشـــاركته في الدوري اإلســـباني ودوري أبطـــال أوروبا. وقالت 
صحيفة “بيلـــد” األلمانية أن ثالثة أندية ســـتخوض معركة لضم 
الالعب البالغ مـــن العمر 19 عامًا في الفترة القادمة وهي بوروســـيا 

دورتموند األلماني وليفربول اإلنجليزي وبرشلونة اإلسباني.

سولشاير يعلن غياب 
بوجبا لفترة طويلة

ليفربول يقدم عرضًا 
للحصول على الموهبة 

فيران توريس

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الحســـاب الرسمي لجائزة جلوب سوكر الشهيرة على 
موقع التواصل االجتماعي “تويتر” عن قائمة المرشحين 

للتتويج بالجائزة للعام الحالي 2019.
وتصدر قائمة المرشـــحين لجائزة أفضل العب في العالم 
من قبل جلوب ســـوكر كل من األرجنتيني ليونيل ميسي 
أسطورة برشـــلونة، والبرتغالي كريســـتيانو رونالدو نجم 

يوفنتوس والنجم العربي محمد صالح العب ليفربول.
وضمت قائمة المرشــــحين لجائزة جلوب سوكر كال من 
: األرجنتيني ليونيل ميســــي (برشــــلونة) و البرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو (يوفنتــــوس) و البرتغالي برناردو 

ســــيلفا (مانشســــتر ســــيتي) و المصري محمد صالح 
(ليفربول) والسنغالي ساديو ماني (ليفربول) و البرازيلي 
أليسون بيكر (ليفربول) و الهولندي فيرجيل فان دايك 

(ليفربول).
ويعتبـــر كريســـتيانو رونالدو أكثر من تـــوج بالجائزة عبر 
تاريخها الذي بدأ في عام 2011، بواقع خمس مرات، وحصل 
على أخر ثالث نسخ 2018 و2017 و2016 بجانب نسختي 

2014 و2011.
وتوج ميســـي بالجائزة فـــي عـــام 2015، وحصـــل عليها 
الفرنسي فرانك ريبيري في عام 2013 والكولومبي راداميل 

فالكاو في عام 2012.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن منظمو جائزة “جلوب سوكر” عن قائمة 
المدربين المرشــــحين للعــــام الحالي 2019، 
والتي شهدت مفاجآت كبيرة باستبعاد عدد 

من المدربين.
وخلــــت القائمــــة من اإلســــباني إرنيســــتو 
فالفيردي مدرب برشــــلونة، واإلســــباني بيب 
جوارديوال الذي قادمانشستر سيتي الموسم 
الماضــــي للتتويج بكافة الجوائز المحلية في 
بوتشيتينو  ماوريسيو  واألرجنتيني  إنجلترا، 
الذي وصــــل نهائي  دوري أبطــــال أوروبا مع 

توتنهام.
وتواجد في القائمة الجزائري جمال بلماضي 
الذي قــــاد منتخب بالده للتتويج بلقب كأس 

أمم أفريقيا 2019 في مصر.
وضمــــت قائمة المرشــــحين لجائــــزة جلوب 
سوكر ألفضل مدرب كل من األلماني يورجن 
كلــــوب (ليفربول) و الهولندي إريك تين هاج 
(أياكس أمســــتردام) واإليطالي ماسيمليانو 
أليجري (يوفنتوس ســــابقًا) والجزائري جمال 
بلماضي (منتخب الجزائر) والبرتغالي فرناندو 

سانتوس (منتخب البرتغال).
ويعتبر يورجــــن كلوب األقرب لحصد الجائزة 
بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم 

الماضي.

الجزائري بلماضي ضمن المدربين 
المرشحين لجائزة جلوب سوكر

ميسي ورونالدو و صالح أبرز الالعبين 
المرشحين لجائزة جلوب سوكر
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دولة فل�سطني
لدى حمكمة �سلح دير البلح املوقرة 
يف الق�سية رقم 404/2017
يف الطلب رقم 914/2019

المستدعي / 1_ صبحية زيدان حامد ابو شعبان _ دير البلح _ البلد هوية رقم 930036934
٢_ صباح زيدان حامد ابو شعبان _ دير البلح _ البلد هوية رقم 930036942 

وكالؤها المحاميان / مطيع ابو معيلق ومحمد ابو ظاهر 
المستدعى ضده / خالد زيدان حامد ابو شعبان _ دير البلح _ البلد ( خارج البالد ) 

نوع الدعوى /  وضع يد باالشتراك
قيمة الدعوى /  (100000 د.أ  )  مائة الف دينار اردني .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الطلب رقم 2019/ 914
في القضية رقم 404/2017

الى المســـتدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المســـتدعيتين قد اقامتا 
عليـــك دعوى حقوقيـــة ( وضع يد باالشـــتراك) بذلـــك يقتضي عليك 
الحضور الى هذه المحكمة خالل خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك 
هـــذه المذكرة كما يقتضي ان تودع قلـــم هذه المحكمة ردك التحريري 
خالل خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة علما انه قد تم 

تحديد جلسة يوم االحد 2019/11/17 للنظر في الدعوى .
 وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســـتدعيتين ان 

تسيرا في طلبه حسب االصول .
وتقبلوا فائق االحترام حرر بتاريخ 2019/10/30

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
اأ. امين فهمي ابو م�سطفي

م�ستوطنون يدن�سون الأق�سى
إلى ذلك، دّنس مستوطنون متطرفون وعناصر من 
مخابرات االحتالل اإلســـرائيلي يوم أمس، المسجد 
األقصى المبـــارك إثر اقتحامه من بـــاب المغاربة 
بحراســـة أمنية مشـــددة، وأدى بعضهم صلوات 

تلمودية علنية بالمسجد.
وأغلقت شرطة االحتالل باب المغاربة، عقب انتهاء 
فتـــرة االقتحامات الصباحيـــة للمتطرفين اليهود 

واستباحتهم لباحات األقصى.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 
بأن 220 متطرًفا بينهم 80 طالًبا يهودًيا اقتحموا 
المســـجد األقصـــى، وتجولـــوا في باحاتـــه، وأدى 
بعضهم صلوات تلمودية جماعية وبشـــكل علني 
فـــي منطقة بـــاب الرحمـــة بالجهة الشـــرقية من 

المسجد.
وأوضحت أن شرطة االحتالل أخرجت المستوطنين 
خارج األقصى بعد أدائهم طقوس وصلوات علنية 
عند باب الرحمة، وســـط استفزاز لحراس األقصى، 

حيث شهدت ساحات المسجد توتًرا عقب ذلك.
وذكـــرت أن 12 عنصـــًرا مـــن مخابـــرات االحتالل 
اقتحمـــوا يـــوم أمس، مصلـــى باب الرحمـــة وقبة 

الصخرة بالمسجد األقصى، وتجولوا داخلهما.
وفي السياق، أقدم مســـتوطنون من "طالب ألجل 

الهيكل" المزعـــوم على تصوير حـــراس األقصى 
واستفزازهم، وســـط تهديد شرطة االحتالل لهم 

ومنعهم االقتراب من المستوطنين.
وتواصل شـــرطة االحتالل فـــرض إجراءاتها على 
دخول الفلســـطينيين من أهـــل القدس والداخل 
للمســـجد األقصى، وتحتجز  المحتل  الفلسطيني 

هوياتهم عند البوابات.
وكانت شـــرطة االحتالل أبعدت حـــارس األقصى 
إيهـــاب أبو غزالة عن المســـجد ، علًمـــا أنه اعتقل 
بحجة "تصوير الشرطة خالل اقتحامها مصلى باب 

الرحمة".
كما أبعدت مخابرات االحتالل الشاب رمزي عبيسان 
عن األقصى لمدة أسبوعين، علًما أنه اعتقل في أول 
أيام عيد األضحى خالل اقتحام المسجد ومهاجمة 
المصلين، وًأصيب حينها بكسور في قدمه، وأفرج 
عنه، ثم اســـتدعي للتحقيق أمس االول، وأبعد عن 

المسجد.
وشـــهد المســـجد األقصى فـــي اآلونـــة األخيرة 
تصاعًدا ملحوًظا في وتيرة االقتحامات اإلسرائيلية 
والدعوات المتطرفة القتحامـــه خالل فترة األعياد 
اليهودية، وسط قيود مشـــددة تفرضها سلطات 
االحتالل على الفلســـطينيين، واالعتداء على رواده 
وحراســـه، وإبعاد العشـــرات منهم عن المســـجد 

لفترات متفاوتة.

اعتداءات للم�ستوطنني بحوارة
وفي ســـياق متصل، أصيب أمـــس األربعاء، ثالثة 
فلســـطينيين بهجـــوم لقطعـــان المســـتوطنين 
بالحجـــارة علـــى المزارعين في بلدة حـــوارة جنوب 

نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، غسان 
 مجموعة من مســـتوطني "يتســـهار"، 

ّ
دغلس، إن

هاجموا المزارعين بالحجارة خالل قطفهم الزيتون 
فـــي منطقة النقار المحاذية للمســـتوطنة، ما أدى 

الى اصابة ثالثة مواطنين برضوض.
 المصابين هم: رئيس بلدية 

ّ
وحســـب دغلس فإن

حوارة ناصر الحـــواري، ونائب رئيس البلدية كمال 
عودة، باإلضافة إلى محمود شـــحادة، مشـــيًرا إلى 
وقـــوع مواجهات فـــي المنطقة إثـــر محاولة صد 

هجوم المستوطنين.
وفي نابلس أيًضا، سرق مستوطنون ثمار الزيتون 
من أراضي الفلســـطينيين في دير الحطب شـــرق 

نابلس، وكسروا أغصان بعض أشجار الزيتون.
وقال غسان دغلس، إن المواطنين في دير الحطب 
اكتشـــفوا، أن مئات اشجار الزيتون سرقت ثمارها 
في منطقة راس حازم المحاذية لمســـتوطنة "الون 

موريه"، اضافة الى تكسير أغصان بعضها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
زار المنســـق الخاص لألمم المتحدة لعملية التســـوية في الشـــرق األوســـط نيكوالي 

ميالدينوف يوم أمس، المسجد األقصى المبارك.
وكان في اســـتقبال ميالدينوف، مدير عام دائرة األوقاف اإلســـالمية وشؤون المسجد 
األقصى الشـــيخ عزام الخطيـــب التميمي، الذي اصطحبه في جولـــة مطولة جابت أنحاء 
المسجد األقصى، أطلعه فيها على كافة المعيقات والتحديات التي تواجه دائرة األوقاف 
اإلسالمية في الحفاظ على هوية المســـجد. وأشار إلى جملة المشاريع المعلقة الخاصة 
بمديرية اإلعمار الهاشـــمية العاملة في المســـجد األقصى ضمن إطار الوضع التاريخي 
والقانونـــي تحت وصاية الملك األردنـــي عبد الله الثاني. بدوره، قـــال ميالدينوف، في 
بيان صحفي إنه زار المســـجد األقصى والتقى بمدير إدارة األوقاف بالقدس الشيخ عزام 

الخطيب، وناقش معه التطورات األخيرة والحاجة إلى دعم »الوضع الراهن«.
وأضاف ميالدينوف »من المهم أن يتم الحفاظ على الوضع الراهن بما يتماشى مع الدور المهم 
والخاص الذي تضطلــــع به المملكة األردنية والدور التاريخي للملك عبد الله الثاني، بصفته 
وصًيا على المقدســــات اإلسالمية والمســــيحية بمدينة القدس«. وشهدت باحات المسجد 
األقصــــى مؤخًرا وتحديًدا خالل فترة األعياد اليهودية، توتًرا بين المصلين الفلســــطينيين 
ومستوطنين يهود نفذوا سلسلة من االقتحامات والصلوات التلمودية خالل جوالتهم داخل 

المسجد، خاصة عند وصولهم لمنطقة باب الرحمة الجهة الشرقية من المسجد.

ميالدينوف يزور األقصى 
ويطلع على أوضاعه

وأرجـــع مجدالني ذلـــك إلـــى أن االنتخابات تعني تقويـــة النظام 
السياسي الفلسطيني، "وهو (االحتالل) يريد تقويض هذا النظام 

عبر منع االنتخابات بمدينة القدس".
ورغم ذلك، ذكر مجدالني، خالل لقائه وفًدا سياســـًيا أســـترالًيا في 
رام الله، أن "القيادة وبإرادة سياســـية واضحـــة، ذاهبة تجاه إجراء 

االنتخابات وتجديد النظام السياسي الفلسطيني".
وأشـــار إلى أن هيمنـــة إدارة الرئيس األمريكـــي دونالد ترمب على 
النظـــام العالمي لم تســـهم بدعم عملية "الســـالم" في الشـــرق 
األوســـط، ولكنه على العكس شجع دولة االحتالل على التنصل من 

االتفاقيات.
وأضـــاف "وبهذه اإلدارة انتقلت الواليات المتحدة من وســـيط غير 

نزيه إلى شريك لالحتالل".
وتابع "نحن أمام وضع سياســـي صعب، عملية سياســـية مجمدة، 

وعقوبات جماعية تفرضها إدارة ترمب ودولة االحتالل".
وأكد مجدالني على "الســـالم القائم على قرارات الشرعية الدولية، 

بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وشـــدد على أن "حكومة االحتـــالل وإدارة ترمب تســـعيان وبكافة 
اإلجـــراءات لفـــرض الحلول أحاديـــة الجانب التـــي يرفضها ليس 
الشعب الفلسطيني وحسب، بل كافة الدول الداعمة لحل الدولتين 

وألمن وسلم المنطقة".

رام الله/ االستقالل:
بحث الرئيس محمود عباس األربعاء، مع الســـفير 
القطـــري محمـــد العمادي عـــدة قضايـــا في مقر 
الرئاســـة بمدينة رام الله وســـط الضفـــة الغربية 

المحتلة.
وأطلع عباس، الســـفير القطري على آخر مستجدات 

األوضاع الداخلية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق 
بإجـــراء االنتخابـــات، ونتائج لقـــاءات رئيس لجنة 
االنتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجدد التأكيد على أهمية إجراء االنتخابات بأسرع 
وقت ممكـــن، وتوفير اإلمكانيات كافـــة إلنجازها، 

وفق وكالة »وفا« الرسمية.

بـــدوره، أكد الســـفير القطري التزام بـــالده بدعم 
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء محمد اشـــتية، ونائب 
رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس الهيئة العامة 
للشـــؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار 

الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

عمان/ االستقالل:
قـــال وزير الخارجية وشـــؤون المغتربين في األردن 
أيمن الصفدي، إنه استدعاء السفير األردني في »تل 
أبيب« للتشـــاور خطوة أولى في ضوء عدم استجابة 
»إسرائيل« للمطالب المســـتمرة منذ أشهر بإطالق 
المواطنين األردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي 

واستمرار اعتقالهما الال قانوني والال إنساني.
وأضـــاف الصفدي في تغريدة عبـــر تويتر »نحمل 
إســـرائيل المســـؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا 
وسنســـتمر في اتخاذ جميع اإلجـــراءات القانونية 
والدبلوماســـية والسياســـية لضمان عودتهما إلى 
وطنهمـــا ســـالمين، وإن تعريض حيـــاة مواطنينا 

اللذيـــن تتدهـــور حالتهما الصحيـــة للخطر فعل 
مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها 

وسالمتهم على كل اعتبار«.
وأّكدت مصادر للمملكة األردنية »أن إسرائيل وعدت 
أكثـــر من مرة بإطالق ســـراح اللبـــدي ومرعي خالل 
المفاوضات التي لم تنقطع لكنها لم تنفذ وعودها«.

عباس يطلع العمادي على آخر التطورات

ردًا على اعتقال اللبدي ومرعي
الصفدي: استدعاء السفير األردني في »تل أبيب« خطوة أولى

رام الله/ االستقالل:
تظاهر عشرات النشـــطاء والصحافيين، مساء األربعاء، 
على دوار المنارة بمدينة رام الله بالضفة المحتلة رفضًا 
لقـــرار حجب 59 موقعًا إخباريًا الصادر قبل عدة أيام من 

محكمة صلح رام الله.
ورفع المشـــاركون في الوقفة الفتات وشعارات هاجمت 
فيـــه قرار حجب المواقع كان مـــن بينها : "ال أرى" و "من 
يتحدث عن الفســـاد يحجـــب" وغيرها من الشـــعارات 

والالفتات التي رفعها المشاركون.
في حين ردد البعض اآلخر شعارات تدعو إلسقاط قانون 
الجرائـــم اإللكترونيـــة الصادر بالضفـــة المحتلة كونه 
يكمم األفواه ويتعارض مع بنود القانون الفلســـطيني 

األساسي.
وكانـــت محكمة صلـــح رام الله قررت، حظـــر 59 موقعًا 
إخباريًا بعض فلســـطيني والبعض اآلخر عربي بتهمة 
التحريض وتهديد األمن الســـلمي والقومي، في خطوة 

حظيت برفض واســـع من قبل الحكومة الفلســـطينية 
ونقابـــة الصحافيين إلى جانب الشـــارع الفلســـطيني 
والوســـط الصحافي. وفي أعقاب اتخاذ القـــرار، أعلنت 
مختلف الفصائل الفلســـطينية باستثناء حركة "فتح" 
رفضهـــا للقـــرار القضائي الصادر برام اللـــه إلى جانب 
مؤسســـات حقوقية وأجســـام صحافية بما فيها نقابة 
الصحافيين الفلســـطينيين التي قررت تعليق العمل 

بعدة اتفاقيات مع النيابة العامة ردًا على القرار.

عشرات النشطاء يتظاهرون برام الله رفضًا لقرار حجب المواقع

الخليل/ االستقالل:
أدانـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم تســـليم قوات 
األساســـية  الســـيميا  لمدرســـة  االحتالل إخطارًا 
المختلطـــة »التحـــدي 13 » في منطقة الســـموع 

بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وشـــددت الوزارة في بيان لها األربعـــاء على أن ما 

يمارســـه االحتالل من انتهاكات بحق المؤسسات 
التعليمية واألســـرة التربويـــة؛ خاصًة في مدارس 
التحـــدي، يعد جريمـــًة وتجـــاوزًا لـــكل األعراف 
والمواثيق الدولية، مشيرًة إلى أن مدرسة »التحدي 
13« تخـــدم أكثـــر مـــن 40 طالب/ة مـــن المناطق 
المستهدفة؛ والتي تتعرض النتهاكات االحتالل 

المتواصلة.
وطالبت كافة المؤسســـات الحقوقية واإلنســـانية 
واإلعالمية والمدافعة عن التعليم بضرورة التدخل 
العاجل لوضع حد لهـــذه االنتهاكات التي تمس 
 كفلته كافة 

ٌ
حق األطفـــال في التعليم، وهو حـــق

القوانين واألعراف الدولية.

»التربية« تدين تسليم االحتالل إخطارا بالهدم لمدرسة »التحدي 13«

جمدلين:  ..

اإ�سابة خطرية  ..
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موسكو/ االستقالل:
دخـــل دينيس بابوشـــكين طالب في الصف العاشـــر، كتـــاب األرقام 
القياسية الروسي بعد أن استرجع في ذاكرته أكثر من 13 ألف رقم بعد 
الفاصلة وذلك في مركـــز التدريب والعلوم المتخصص بجامعة األورال 

الفيدرالية .
ووفـــق ما صرح به المكتب الصحفي للجامعـــة، أنه تم تدريب دينيس 
لمدة عام في الجامعة، وفي آب الماضي شـــارك في موســـكو في ضرب 
رقم قياسي في هذا السجل. ففي غرفة خاصة كتب على السبورات رموز 
الرقـــم »بي« حيث تمكن من إعادة كتابـــة 13202 رقم بعد الفاصلة في 

ست ساعات و 20 دقيقة.
وقـــال دينيس أن التحقـــق من النتائج واإلجراءات للتأكد من الســـجل 

استغرق حوالي شهرين.
وفي شهر تشرين األول حصل بابوشـــكين على شهادة تأكيد رسمي 

بأنه مدرج في كتاب األرقام القياسية الروسي.
وأضاف الطالب، أن »التحضيـــر الذهني والرياضي بدأ قبل عام من اآلن 

عندما بدأ بجمع المعلومات حول هذا الموضوع«.
ويعـــود الرقم القياســـي الســـابق في روســـيا إلى موســـكو فالديمير 
كوندرياكوف، لذي تمكن من حفظ 13183 رقما بعد الفاصلة، أما الرقم 
العالمي المسجل في كتاب غينيس يعود للهندي ريفر مين بأكثر من 

70 ألف رقم بعد الفاصلة لقيمة »بي«.

طالب يحفظ 13 ألف 
رقم بعد الفاصلة!

هلسنكي/ االستقالل: 
خالل المعرض الدولي للخيول في هلســـنكي، تّم 
جمع 100 طن من فضـــالت الحيوانات وحملت في 
حاويتيـــن كبيرتيـــن لحرقها في منشـــأة يارفنبا 
للطاقة، حيث بات روث الحيوانات يشـــكل مصدرا 

لتوليد الكهرباء النظيفة في فنلندا.
وأدت هـــذه الكمية إلى توليـــد 150 ميغاوات من 
الطاقة تكفي لتزويد المعـــرض الممتدة فعالياته 
علـــى أربعة أيام بالكهربـــاء، وتأمين تدفئة منزلية 
في العاصمة الفنلندية، وفق شركة »فورتوم« التي 

أطلقت مبادرة »هورس باور« قبل خمس سنوات.

وقالت كريســـتا هلغرين المســـؤولة في الشـــركة 
لوكالـــة »فرانس بـــرس« »كثيرة هـــي الخيول في 
فنلندا وعددهـــا بالطبع أكبر على الصعيد العالمي، 
لذا من الرائع أن نستفيد من كل هذا الروث لنحوله 

إلى طاقة«.
وتؤكد الشـــركة أن الـــروث الذي يجمـــع يوميا من 
حصانيـــن اثنين يكفي لتدفئة منـــزل واحد طوال 

سنة.
وتطلب شركة »فانتان إنرجيا« بدورها في حملة لها 
من أصحاب الـــكالب »إعطاء فرصة جديدة للغائط« 
مـــن خالل رميه في حاوية خاصة قبل أن ينتهي به 

المطاف في منشأة للطاقة.
وقـــال كالي باتوميري المســـؤول عـــن اإلنتاج في 
الشركة: »من األفضل أن نحرقه ونستخدمه لتوليد 

الطاقة بدال من أن ندوس عليه«.
وصحيح أن روث الكالب ال يزال يشكل نسبة ضئيلة 
من كمية النفايات التي تخلفها األسر وتحرق يوميا 
بمقدار ألف طن، لكنه يساعد على إنتاج طاقة فعالة 

من حيث الكلفة مع انبعاثات محدودة.
وتأمـــل شـــركة »فانتـــان إنرجيا« بـــأن تتخّلى عن 
اســـتعمال الفحم في خالل ســـنتين مـــن الوقت، 

وتستبدله بروث الحيوانات.

لندن/ االستقالل:
احتفـــل بريطاني بخســـارة نحو 125 كيلوغرامًا من وزنه واســـتعادة عافيته، بعد 
التخلى عن تناول وجبات الطعام السريعة. وأدمن روب ديجوري الوجبات السريعة 
بعد أن فقد وظيفته وانهيار زواجه، لكنه اليوم أقل وزنًا، واستعاد رشاقته، وحصل 

على جائزة من نادي التخسيس لحفاظه على وزنه الصحي،4 أعوام.
وانضـــم روب إلى النـــادي، بعد أن وصل وزنه إلى نحـــو 190 كيلوغرامًا، ومحيط 
خصره إلى 60 بوصة، وال يزال يرتاد النادي، وفي األســـبوع الماضي، حصل على 

جائزة تمنح لألعضاء الذين فقدوا أكثر من 50% من أوزانهم.

فنلندا تنتج الكهرباء من فضالت الحيوانات يتخلص من 125 كجم 
بالتخلي عن الوجبات السريعة

باريس/ االستقالل:
حكمت محكمة فرنســـية على شاب يبلغ من العمر 
38 عامًا، بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا، بعد أن قام 

بقتل صديقه وإطعام جثته للكالب.
وفي التفاصيـــل، لم تلتفت المحكمة الفرنســـية 
لدفاع المتهم الذي دفع بعدم وجود ركن العمد وراء 
الجريمة مدعيًا أنه كان في حالة سكر، حيث أثبتت 
التحقيقات والبحوث األمنية أن الجاني قتل صديقه 
الذي يقيم معه في شقة مستأجرة بالمدينة بسبب 
خالفات مالية، وأنه خطط لجريمته ونفذها متعمدًا 

إزهاق روح المجني عليه بدافع االنتقام.
وقال جان لوك أوزون، محامي أســـرة المجني عليه، 

إن المجني عليه »فرنســـوا.ك« 42 عامًا كان شريكًا 
للجانـــي »موكي.ب« في تجارة األثـــاث والديكورات 
المنزليـــة والمنشـــآت الســـياحية والصناعية منذ 
العام 2012، ومنذ عـــام تقريبًا بدأت الخالفات بين 
الشـــريكين بخصوص األربـــاح والماديات الخاصة 
بالعمل، وعندما هدد المجني عليه شريكه »الجاني« 
بتقديم مســـتندات تدينه بالسرقة وخيانة األمانة 
للنيابة أمـــام 4 من العاملين معهم في الشـــركة، 
فطلب الجاني مهلة لتسوية األمر ورد األموال، لكنه 

لم يستطع تدبير األموال أو تسوية الوضع.
وفـــي يوم الجريمة طلب الجانـــي من المجني عليه 
اإلقامة لديه في المنـــزل، حيث كان يقيم بمفرده، 

وتحجج بمراجعة الحسابات وتسوية الوضع المالي 
أو النزاع المالي بينهما، فوافق المجني عليه وتوجه 
للمبيت في شـــقة صديقه، وفي وقـــت متأخر من 
الليل نشب شجار بينهما فاســـتل الجاني سكينًا 
من المطبخ وقام بطعن المجني عليه ثالث طعنات 
نافذة في الصدر أسقطته صريعًا في الحال، فأخرج 
الجانـــي جثة المجني عليه لحديقـــة المنزل وأطلق 
كلبين يربيهما أحدهما شـــرس وتركهما ينهشان 
الجثة، وفي الصباح اكتشف عامل نظافة الجثة من 
خلف الســـور الخارجي للحديقة فأبلغ الشرطة التي 
توجهت فورًا لعين المـــكان ووقفت على تفاصيل 

الجريمة.

قتــل صديقــه وأطعــم جثتــه للكــالب!

بودابست/االستقالل:
ضمن مســـاعي هنغاريا لتشـــجيع مواطنيها على زيادة معدل اإلنجاب أعلنت 
الحكومة برئاســـة فيكتور أوربان أنها ســـتقدم حوافز مالية لآلباء الراغبين في 

اإلنجاب، وقروضًا تشجيعية قد تبلغ 30 ألف يورو.
ويبلغ عدد ســـكان هذه الدولة، التي تقع في وســـط أوروبـــا، حوالي 10 ماليين 
نسمة، وفقا لتعداد عام 2018، وهي تحتل بذلك المرتبة الـ 83 بين دول العالم. 
وتبلغ الكثافة الســـكانية في هنغاريا، حوالي 107.7 في الكيلومتر المربع، مما 
يجعلها تحل في المرتبة 109 عالميا. وتدل اإلحصائيات على أن حوالي %15 

من السكان ال تزيد أعمارهم على 14 عاما.

دولة تقدم 30 ألف يورو 
للتشجيع على اإلنجاب

واشنطن/ االستقالل:
انهار جزء من الطريق في مدينة بيتسبيرغ بوالية بنسلفانيا األميركية بشكل 

مفاجئ بينما كانت حافلة توقف ركاب على شارة ضوئية في المدينة.
وانتشرت صور للحافلة عبر مواقع التواصل االجتماعي إذ سقط الجزء الخلفي من 

الحافلة في الحفرة فيما ظل أكثر من نصف الحافلة معلقًا في الهواء.
وكان على متن الحافلة السائق وراكب واحد فقط تمكنا من الخروج منها بسالم.  

لندن/ االستقالل:
فـــي عملية جراحية أجريت علـــى مرحلتين، زرع 
متخصصون نابا ذهبيا في فم نمر ضخم، عوضا 
عن ســـنه األصلي التالف الذي ســـبب له معاناة 

كبيرة.
وذكرت صحيفة »صـــن« البريطانية، يوم أمس، 
أن قرار العلماء هذا جاء بعدما اكتشـــفوا أن أحد 
أنياب النمر يعاني شـــقوقا كبيرة، وقد ينكسر 

في أي وقت. وأجريـــت العملية الجراحية األولى 
للنمر الذي يزن 60 كيلوغراما، في مركز مخصص 
للنمور في ألمانيا في أغسطس الماضي، وشارك 
فيها فريق من المتخصصين، واســـتغرقت نحو 
ساعتين، أما العملية الثانية فامتدت إلى حوالي 

ساعة ونصف الساعة.
وقال الجراحون إن زراعة الناب الذهبي وتثبيته، 
كانـــت ضرورية لوقف معانـــاة الحيوان الضاري 

أثناء تناول الطعام.
ومنح البيطريون النمر طعاما من اللحوم من دون 
عظام كإجراء احتياطي، حتى يســـتقر الناب في 

مكانه.
ويبلـــغ عمر النمر 6 أعوام، واســـمه كارا، وجرى 
نقله إلى المركز المتخصـــص في ألمانيا بعد 
مصادرته مـــن مزرعة خاصـــة في إيطاليا عام 

.2016

ناب من ذهب ينهي معاناة نمر »يأكل بصعوبة« حفرة تبتلع حافلة بشكل 
مفاجئ في أميركا
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