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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أع���رب ضاب���ط كبي���ر ف���ي جي���ش االحتالل 
اإلس���رائيلي عن تش���اؤمه بش���أن التوقعات 

األمنية في المنطقة للعام القادم 2020.
وجاء على لسان مس���ئول شعبة العمليات في 
الجيش أهارون خليوة بأن الدالئل تشير إلى أن 
العام القادم يحمل في طياته إمكانية لتدهور 

األوضاع ما يشكل تحدًيا للمصالح اإلسرائيلية.
وق���ال خلي���وة ف���ي مؤتم���ر ل���وزارة المالي���ة 
اإلس���رائيلية بأن التحذيرات األمنية ليس���ت 
للتخويف ولكنها تهديدات تتطور مع الوقت 
وأن جميع الدالئل تش���ير إلى أن العام القريب 
يحمل ف���ي طيات���ه أحداثًا س���لبية للمصالح 

اإلسرائيلية.

ضابط إسرائيلي كبيرل 2020 
 سلبي لمصالح »إسرائيل«

ضباط مخابرات ومستوطنون 
يقتحمــون األقصــى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
 ما تسمى »الهيئة الوزارية لشؤون السكن« 

ّ
قالت صحيفة »هآرتس« العبرية: إن

اإلسرائيلية صادقت على خطة إنشاء »القطار الهوائي« الذي يربط جبل الزيتون 
بحائط البراق في المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

االحتالل يصادق على خطة 
إنشاء »قطار هوائي« في القدس 

دعوات لإ�ضناد الأ�ضرى املر�ضى وامل�ضربني عن الطعام

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم مجموعة من مخابرات وُضباط من ش���رطة االحتالل أمس الثالثاء، باحات 
المس���جد االقصى المبارك عبر باب المغاربة. وأفادت  مصادر مقدس���ية أن 36 

رام الله/ االستقالل: 
طالب عش���رات المواطنين وأهالي األس���رى بمدينة البيرة أمس 
الثالث���اء، اللجنة الدولية للصليب األحمر، بالقيام بمس���ؤولياتها 

واتخ���اذ مواقف جادة تجاه ما يتعرض له األس���رى في س���جون 
االحتالل االس���رائيلي، والضغط على إس���رائيل 
لوقف جرائمها بحقهم. ودع���وا خالل االعتصام 

االحتالل يقطع أوصال بلدة 
حزما المقدسية باالستيطان 

غزة / سماح المبحوح: 
تواص����ل دولة االحتالل االس����رائيلي مص����ادرة آالف الدونمات 
من األراضي الفلس����طينية و  االس����تيالء عليها ، لفرض وقائع 

الفصائل ترفض شروط عباس إلجراء 
االنتخابات وتطالب حوارًا وطنيًا شامال

غزة/ االستقالل: 
أكدت الفصائل الفلس����طينية في قط����اع غزة أن رفض 
رئيس الس����لطة محمود عباس في رام الل����ه عقد اللقاء 

الوطني قبل إصدار المرسوم الرئاسي لالنتخابات، يزيد 
األمور تعقيدًا  ويدخل الحالة الفلسطينية 
في نفق ومتاهة جديدة. وشددت الفصائل 

3 أسرى فلسطينيين يواصلون اإلضراب في سجون االحتالل

النقب.. اإ�ضراب عام احتجاجا على جرمية قتل ال�ضابني اأبو طهاملنظمات الأهلية توؤكد اأهمية التوافق الوطني لإجراء النتخابات

الداخل المحتل/ االستقالل: 
س����اد اإلضراب العام أمس الثالثاء تل السبع في منطقة النقب 
بالداخ����ل الفلس����طيني المحتل منذ س����اعات الصب����اح، وذلك 

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء محمد اش����تيه إن االنفكاك عن االحتالل ليس 
ش����عاًرا، بل يهدف لتعزيز المنتج الوطني، واالنفتاح على العالم 

اشتيةل االنفكاك عن االحتالل 
يهدف لتعزيز منتجاتنا الوطنية

وقفة غاضبة لمتضرري عدوان 
2014 أمام مقر »أونروا« بخانيونس

عدنانل االعتداء على ذوي األسرى خالل
 زيارة أبنائهم إمعان في غطرسة االحتالل

جنين/ االستقالل:
زار وفد من حركة الجهاد اإلس���المي، من���زل ذوي المناضلة كفاح 
العموري بمخيم جنين بالضف���ة المحتلة، والتي اعتقلتها قوات 

خانيونس – القدس المحتلة/ قاسم األغا:
عت جماهير مدينة خانيون���س جنوب قطاع  ش���يَّ
غزة أمس الثالثاء، جثمان شهيد فلسطيني متأثًرا 
بإصابت���ه خالل عدوان االحتالل على القطاع صيف 

2014، ف���ي حين هدم���ت جرافات���ه منزلين ببلدة 
"س���لوان" بالق���دس المحتلة؛ بدع���وى البناء دون 
ترخيص. وأفاد مراسل "االستقالل" بخانيونس أن 
عت جثمان الش���هيد براء  جماهير خانيونس ش���يَّ

عادل العمور، ال���ذي وصل القطاع صباح أمس، عبر 
، بعد أيام من استشهاده في تركيا 

ّ
معبر رفح البري

أثناء تلقيه العالج. وارتقى الش���هيد 
متأثًرا بج���راح ُأصيب بها خالل عدوان 

خانيونس تشّيع جثمان شهيد ارتقى متأثرًا 
بإصابته..  واالحتالل يهدم منزلْين بالقدس

مظاهرة بالعيساوية تنديدًا 
 الحتالل يهدم منزل املواطن معت�سم العبا�سي يف بلدة �سلوان بالقد�س املحتلة اأم�س     ) وفا (باستهداف االحتالل مدارس القدس 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
مخابرات  مـــن  مجموعـــة  اقتحمـــت 
وُضباط شرطة االحتالل أمس الثالثاء، 
باحات المســـجد االقصى المبارك عبر 

باب المغاربة.
وأفـــادت  مصـــادر مقدســـية أن 36 
ضابطًا من شرطة االحتالل برفقة 19 
عنصرًا مـــن المخابـــرات تجولت في 
باحات االقصى، وتركزت جولتهم في 
الساحات الشـــرقية للمسجد ومحيط 
مصلـــى الرحمـــة، إضافـــة لعناصـــر 
المخابـــرات والشـــرطة، اقتحـــم 52 
مستوطنًا باحات االقصى على هيئة 

4 مجموعات.
فيما تلقـــى 45 طالب آثـــار يهودي 
شروحات حول الهيكل المزعوم خالل 

جولة لهم في باحات االقصى. 
االقصـــى  المســـجد  ويتعـــرض 
بشـــكل  المســـتوطنين  القتحامات 

يومي، عدا الجمعة والسبت.
فترتين  علـــى  االقتحامـــات  وتتـــم 
مقســـمتين إلى فترة صباحية تمتد 

من الساعة 7:30 وحتى الحادية عشر 
صباحـــا؛ واألخرى تمتد من الســـاعة 

الواحدة حتى الثانية ظهرًا

ضباط مخابرات ومستوطنون يقتحمون األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
 ما تسمى »الهيئة الوزارية لشؤون السكن« 

ّ
قالت صحيفة »هآرتس« العبرية إن

اإلسرائيلية صادقت على خطة إنشاء »القطار الهوائي« الذي يربط جبل الزيتون 
بحائط البراق في المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

 المخطط يمر بين »حديقة الجرس« المحاذية لحي 
ّ

وذكرت الصحيفة العبرية أن
الطالبية، وموقع في قرية ســــلوان، حيث تخطط جمعية »إلعاد« االستيطانية 
لبنــــاء مركز كبير للزوار هناك، إضافة إلــــى وجود محطة أخرى في موقف جبل 

الزيتون.
 القطار المزمع إنشاءه سيكون قادًرا على 

ّ
ووفق الهيئة الوزارية اإلسرائيلية فإن

نقل نحو 3 آالف مســـافر في الســـاعة في كل اتجاه، كما يستغرق السفر فيه 
نحو أربع دقائق ونصف الدقيقة في عربات قادرة على استيعاب 10 مسافرين.

وكّثفت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي من عمليات التهويد واالستيطان في 
البلدة القديمة بالقدس المحتلة؛ ضمن مســـاعيها لتغييـــب الهوية العربية 

واإلسالمية في المدينة المقّدسة.

االحتالل يصادق على خطة 
إنشاء »قطار هوائي« في القدس 

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس 
الثالثـــاء ، 16 مواطًنا، بينهم أســـرى محررون، 
عقب دهـــم منازلهـــم وتفتيشـــها والعبث 
بمحتوياتهـــا فـــي مناطق متفرقـــة بالضفة 

الغربية والقدس المحتلتين.
وأفـــاد بيان لجيـــش االحتالل، صبـــاح أمس، 
بـــأن قواته اعتقلـــت 12 مواطًنا مـــن الضفة 
الغربية، مّمن وصفهـــم بـ »المطلوبين«؛ بزعم 
ممارسة أنشطة تتعّلق بالمقاومة ضد أهداف 

إسرائيلية.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات االحتالل 

أعادت اعتقال أربعة أسرى محررين من مخيم 
»عايدة« لالجئين الفلسطينيين شمالي بيت 

لحم (جنوب القدس المحتلة).
فيما أفاد »نادي األسير« الفلسطيني، بأن قوات 
االحتـــالل اعتقلت: عمر عمـــاد راضي، ومروان 
فرارجة وصادرت مركبته، ويزن حمزة الكردي، 
إضافة إلى رامي ناصر عساف، بعد دهم منازل 

ذويهم وتفتيشها في المخيم ذاته.
وعلـــى إثره، اندلعـــت مواجهـــات في مخيم 
»عايدة« بين الشـــبان وقـــوات االحتالل التي 
أطلقـــت الرصـــاص المعدني وقنابـــل الغاز 
والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات بين صفوف 

المواطنين.
واعتقلـــت قوات االحتـــالل عيســـى تعامرة 
واألســـير المحرر حسن مقبل وياسين زعاقيق 
من بلدة »بيت أمر« شـــمالي الخليـــل (جنوبا)، 
ويوســـف العنيد من بلدة »سلواد« شرقي رام 

الله (وسط).
كما اقتحم االحتالل منزل األسير محمد مخامرة 
في يطا جنوبي الخليل، ومنازل في حزما شرق 
القدس، ومنزل األســـير المحرر بكر طويل في 
مدينة قلقيلية (شـــماال)، إضافة القتحام بلدة 

كفر قدوم شرقي قلقيلية.
وأشـــارت المصادر الفلسطينية، إلى أن قوات 

االحتـــالل اقتحمـــت منـــازل طـــالب جامعة 
»بيرزيت« وسلمت نحو 30 طالبا كتب استدعاء 

لمراجعة مخابرات االحتالل.
وفي بلدة »العيسوية« شرقي القدس المحتلة، 
اعتقـــل ثالثـــة فتية بعـــد االعتـــداء عليهم 
بالضـــرب وهم: يعمر أحمد محمود، ووســـيم 
داري، وإســـماعيل يوسف محيســـن، إضافة 
العتقال ياسر درويش عضو مجلس أولياء أمور 
الطالب في البلدة بعد اســـتدعائه من شرطة 

االحتالل.
وشهدت البلدة مواجهات ليلية عقب اعتقال 
شرطة االحتالل الفتية، حيث أصيب العشرات 

مـــن المواطنين، بحاالت اختنـــاق، عقب إلقاء 
قوات االحتالل بصورة عشـــوائية، قنابل الغاز 

داخل أحياء وحارات البلدة.
وقـــال عضو لجنة المتابعة في »العيســـوية« 
محمـــد أبو الحمص، إن عشـــرات مـــن عناصر 
شـــرطة االحتالل اقتحموا بلدة »العيســـوية« 
وانتشروا في شـــوارعها، وتمركزوا عند ساحة 
مســـجد »األربعين« وفي حـــارة »عبيد«، وألقوا 
القنابل الغازية بصورة عشوائية في الشوارع 
وباتجـــاه منازل المواطنين، مما أدى إلى إصابة 
العديد منهم بحاالت اختناق، إضافة إلى حالة 

من الخوف ألطفال البلدة.

قوات االحتالل تعتقل 16 مواطنًا بالضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أمس الثالثاء 
من قيام شـــرطة االحتالل في القدس بالتدخل في شؤون المسجد األقصى المبارك 
من خالل تعيين ما يســـمى "مستكشفو جبل المعبد" في صفوف شرطة االحتالل 
بهدف مرافقة الجماعات االســـتيطانية المتطرفة واألفواج السياحية التي تقتحم 
المســـجد المبارك. ونبه حســـين في بيان له تلقت صحيفة "االســـتقالل" نســـخة 
عنه أمس إلى أنه ســـيتم نشر الرواية واألســـماء اإلسرائيلية مكان األسماء العربية 

اإلسالمية في محاولة لتهويد القدس والمقدسات.
وحذر من الهجمة الشرسة العنصرية التي تنفذها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد 
أبناء الشعب الفلســـطيني وأرضه ومقدساته، والتي طالت مناحي الحياة جميعها، 

حيث تم استصدار أوامر مصادرة آلالف الدونمات من مختلف محافظات الوطن.
وبين حســـين أن عمليات الســـرقة التي تقوم بها سلطات االحتالل والمستوطنون 
تهدف لفرض سياسة األمر الواقع، ومنع التواصل بين األراضي الفلسطينية، ما يدل 

على إصرار االحتالل على منع أي فرصة للسالم في المنطقة.
وأدان المصادقـــة علـــى بناء مئـــات الوحدات االســـتيطانية العنصرية، إلســـكان 

المستوطنين فيها، ضمن خطط حكومة االحتالل العنصرية.
وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات قبل فوات األوان.

ر من خطط ســـلطات االحتالل الحثيثة لتنفيذ مشروع مخطط القطار الهوائي  وحذَّ
في القدس الذي يهدف إلى الســـيطرة على المســـجد األقصى المبارك والمناطق 
العربية في القدس، لصالح جمعيات متطرفة استيطانية، محماًل سلطات االحتالل 

عواقب هذه القرارات.

مفتي فلسطين يحذر من تعيين 
رام الله/ االستقالل: »مستكشفي جبل المعبد«

طالب عشـــرات المواطنين وأهالي األسرى بمدينة البيرة 
أمس الثالثـــاء، اللجنة الدولية للصليـــب األحمر، بالقيام 
بمســـؤولياتها واتخاذ مواقف جـــادة تجاه ما يتعرض له 
األسرى في سجون االحتالل االســـرائيلي، والضغط على 

إسرائيل لوقف جرائمها بحقهم.
ودعـــوا خالل االعتصام األســـبوعي الذي نظـــم أمام مقر 
الصليب األحمر، بمدينة البيرة، أمس ، بمشـــاركة عشرات 
المواطنين إســـنادًا لألسرى خاصة المضربين عن الطعام 
والمرضى، وتوسيع المشـــاركة في الفعاليات المساندة 

لهم.
وقـــال رئيس الهيئـــة العليا لمتابعة شـــؤون األســـرى 
والمحررين أمين شـــومان، إن األســـير اسماعيل علي (30 
عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، يعاني من 

تدهور خطيـــر على وضعه الصحي، حيث يواصل إضرابه 
المفتوح عـــن الطعام منذ (105) أيـــام على التوالي، ضد 

اعتقاله اإلداري.
وذكر أن األسيرين مصعب توفيق الهندي (29 عاما) من 
قرية تل بمحافظة نابلس يواصل إضرابه عن الطعام منذ 
(43) يوما، وأحمد عمر زهران (42 عامًا) مستمر في إضرابه 

منذ (44) يوما.
وأشار شومان إلى أن هناك تعنتًا في موقف إدارة سجون 
االحتالل وترفض االســـتجابة لمطالبهـــم، ولغاية اآلن ال 
توجـــد بارقة أمل بتحديد ســـقف زمني العتقالهم، وهم 

مصممون على اإلضراب لحين إنهاء اعتقالهم.
وتحدث عن الوضع الصحي لألســـير المريض ســـامي أبو 
دياك الذي يعاني من وضع صحي خطير، نتيجة إصابته 
بمـــرض الســـرطان، وأصبح جســـمه ال يســـتقبل العالج 

الكيميائي، كما أن العديد من األسرى يتعرضون إلهمال 
طبي متعمد من قبل إدارة السجون، وال يعطى لهم العالج 
الالزم كاألسيرين معتصم رداد وفؤاد الشوبكي، واألسيرة 

إسراء جعابيص.
من ناحيته، قال رئيس نادي األســـير قـــدورة فارس، إن 
هذا االعتصام هو أقل ما يمكن تقديمه في ســـبيل دعم 
األســـرى المضربيـــن، وإلبقاء هذه القضيـــة حّية، رغم أن 
الفعاليات يجب ان ترتقي لمســـتوى تضحيات األسرى، 

إلحداث تحرك شعبي واسع إلسنادهم.
وتحدثت رسيلة زهران والدة األسير أحمد أنها لم تتمكن 
مـــن زيارته منذ اعتقاله، مضيفة ان المحامي أبلغ العائلة 
في اخر زيارة له أن ابنها ال يستطيع الوقوف على قدميه، 
ويســـتعين بكرســـي متحرك للتنقـــل ووضعه الصحي 

صعب جدا، كما يعاني من الدوخة وفقدان وزنه.

دعوات إلسناد األسرى المرضى والمضربين عن الطعام

نابلس/ االستقالل: 
أقدم مســـتوطنون، أمس الثالثاء، على سرقة ثمار 
المئات من أشـــجار الزيتون في بلدة اللبن الشرقية 
جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفـــادت مصادر محلية  أن مســـتوطنين صهاينة 

من مستوطنة »عيليه« سرقوا ثمار نحو 900 شجرة 
زيتون مـــن حقول مزارعـــي قرية اللبن الشـــرقية، 
الواقعة في منطقة »واد علـــي« والمملوكة للعديد 

من العائالت.
اعتـــداءات  أن  إلـــى  المصـــادر  ولفتـــت 

المســـتوطنين بموســـم الزيتون هذا العام 
تركزت بشـــكل كبير على سرقة الثمار، مبينا 
أن االحتالل يتعمد تأخير وصول المواطنين 
ألراضيهـــم حتى انتهاء المســـتوطنين من 

قطف الثمار وسرقتها.

مستوطنون يسرقون ثمار  مئات أشجار الزيتون جنوب نابلس
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وجـــاء في نص اإلخطـــار الموقع من " قادة 
قـــوات جةش الدفـــاع االســـرائةلي " في 
منطقة الضفة الغربةة بتاريخ 30 اكتوبر / 
تشرين أول 2019 ، يقضي بوضع الةد على 
قطع أراٍض بمناطق تقع شـــمالي وشـــمال 
غـــرب البلدة ، بمســـاحة نحـــو 500 دونم 
مجاورة لجدار الفصل العنصري ، يقع جزء 

كبةر منها خارج الجدار وقسم داخله . 
ويأتي القرار العســـكري باالســـتةالء على 
هـــذه األراضي بحجـــة "الدواعـــي األمنةة 
ســـارية المفعول بشكل مؤقت"، وتبدأ من 
عـــام 2019 حتى نهاية عام 2021، وتعود 

ملكةة هذه األرض لـ12 مواطنا .
بأربـــع  محاطـــة  حزمـــا  بلـــدة  أن  يذكـــر 
الرئةســـي  الطريق  مســـتوطنات، وتعـــد 
الرابـــط بةـــن شـــمال الضفـــة وجنوبها، 
وإحدى البوابات الرئةسةة لمدينة القدس 

المحتلة . 

وتبلغ المســـاحة اإلجمالةة لبلدة حزما نحو 
11 ألف دونم، وما تم السةطرة علةه وعزله 
وتجزئته وفصله لقضمه يســـاوي 35 %.، 
يقطن فةها نحو 10 آالف مواطن، وتتمتع 
بموقع استراتةجي مهم، إذ يعتبر الشارع 
الرئةس في البلدة حلقة وصل بةن شمالي 

الضفة الغربةة وجنوبها.
تو�سع ا�ستيطاين 

رئةس بلدية حزما مســـلم أبـــو حلو أكد أن 
األمر العسكري اإلســـرائةلي الذي يقضي 
بوضع الةد على 500 دونم من أراضي بلدته 
الواقعة شـــمالي شـــرق القدس المحتلة، 
يهدف لتوســـةع امتداد مســـتوطنة آدم 
الواقعـــة على أراضي بلدتـــي جبع وحزما ، 
ووصلها مع مستوطنتي "  النبي يعقوب "  

و " بسغات زئةف " .
وأضـــاف أبو حلو " أن هذا األمر يعني وضع 
الةد على مســـاحة 500 دونـــم لألمام، أي 

أن جدار الفصل ســـةتقدم باتجاه أراضي 
البلدة، ويســـتولي على المزيـــد منها ، ما 
يشـــكل جدارًا اســـتةطانةًا يحةط بشمال 
البلـــدة وغربهـــا وجنوبـــي غربهـــا ، فةما 
تحاصرها مستوطنة  " علمون " من الجهة 

الشرقةة . 
وبةـــن  أنه نتةجة القرار ســـةتضرر خمس 
عائالت مـــن بلدة حزما  وهـــي مبارك وأبو 
خلةل وعامر ونجةب وخطاب، وقســـم كبةر 
مـــن األراضي مشـــاع يمتلكهـــا كل أفراد 
العائلة الكبةرة، غةر مصنفة أو ممســـوحة 
بةـــن أفرادها، وبالتالي الشـــركاء في هذه 

األراضي يفوق األلفي نسمة.
وعن طبةعـــة األراضي المنوي االســـتةالء 
علةهـــا وتصنةفها، بةن أنها أراض زراعةة 
وصخريـــة، منهـــا 250 دونما تســـتخدم 
للزراعة البعلةة، مزروع قســـم منها بأشجار 
الزيتـــون المعمـــرة التي يمنـــع االحتالل 

الوصول إلةهـــا منذ عـــام 2006 بعد بناء 
الجـــدار الفاصـــل، وتقـــع فـــي الجانبةن 

الشمالي والغربي.
اأهداف عدة

االســـتةطان أحمد  المختص في شـــؤون 
جرادات أكد أن اســـتةالء دولـــة االحتالل 
االســـرائةلي علـــى حوالـــي 500 دونم من 
األراضـــي القريبة مـــن بلدة حزمـــا ، تأتي 
لتحقةـــق عـــدة أهـــداف مباشـــرة وأخرى 
بعةدة المدى ، محذرا من خطورة التوســـع 
االســـتةطاني القريب من بلدة حزما شرق 

القدس المحتلة  .
 وأوضح جرادات لـ"االســــتقالل" أن االستةالء 
علــــى األراضــــي القريبــــة مــــن بلــــدة حزما 
االســــتةطاني  االمتداد  لتوســــةع  يهــــدف 
بالمنطقــــة وإحالل المســــتوطنةن بديال عن 
الفلسطةنةةن، مشــــةرًا إلى مساعي حكومة 
االحتــــالل االســــرائةلي فــــي العمــــل على 

باستقالله  الفلسطةني  الشعب  شطب حلم 
واســــتقراره واقامة دولة له كاملة الســــةادة 
على أراضي  67، بفعل التمدد االستةطاني .  
وبةـــن أن األراضـــي المنـــوي االســـتةالء 
علةها تقـــع داخل جدار الفصل العنصري، 
وبالتالي دولة االحتالل ســـتعمل بشـــكل 
متســـارع على عزل شـــمال الضفة الغربةة 
المحتلـــة عن جنوبهـــا ، و تحةطها بمعابر 
تفصل ما بةن حزمـــا وباقي مناطق الضفة 

عن القدس  المحتلة. 
وأشـــار إلى أن عملةة عزل القرى والبلدات 
بالقـــدس المحتلة ، يعةـــق عملةة التطور 
العمراني الفلســـطةني ويضع قةودًا على 
حركة التنقل للمواطنةن  ، عدا عن تدهور 
أوضاعهـــم االقتصادية ، مـــا يعمل على 
خلق واقع صعب يدفع بالفلسطةنةةن إلى 
الهجرة إلى بلدات وقرى الضفة ، وهو أحد 

األهداف التي تسعى له دولة االحتالل .

االحتالل يقطع أوصال بلدة حزما المقدسية باالستيطان 
غزة / �سماح املبحوح: 

توا�سل دولة الحتالل ال�سرائيلي م�سادرة اآلف 
الدومنات من الأرا�سي الفل�سطينية و  ال�ستيالء 

عليها ، لفر�س وقائع جديدة، باإقرار املزيد من 
املخططات ال�ستيطانية، التي تعد جرمية ت�ساف 

اإىل �سجل جرائم الحتالل بحق ال�سعب الفل�سطيني.  
ا�ستيالء الحتالل الإ�سرائيلي على قرابة  500 
دومن من الأرا�سي الفل�سطينية الواقعة بالقرب 

من بلدة حزما  املقد�سية، يقطع اأو�سال البلدة 
ال�سغرية ويهدد بت�سكيل جدار ا�ستيطاين يحا�سر 

البلدة ويعزلها. و�سلمت قوات الحتالل الرتباط 
املدين الفل�سطيني اإخطارًا بنيتها ال�ستيالء على 

حوايل 500 دومن من الأرا�سي الفل�سطينية الواقعة 
بالقرب من بلدة حزما �سرق القد�س املحتلة ، والتي 

تقع بالقرب  من م�ستوطنة »اآدم«، �سمن اأحوا�س 
البلدة املجاورة لقرية جبع و�سرق جنوب بلدة الرام 

�سرق القد�س املحتلة.

غزة/ االستقالل: 
أكدت الفصائل الفلســــطةنةة في قطــــاع غزة أن رفض 
رئةس الســــلطة محمــــود عباس في رام اللــــه عقد اللقاء 
الوطني قبل إصدار المرســــوم الرئاسي لالنتخابات، يزيد 
األمــــور تعقةــــدًا  ويدخل الحالة الفلســــطةنةة في نفق 

ومتاهة جديدة.
وشددت الفصائل على أن عملةة إنجاح االنتخابات والتوافق 

على سبل وشروط إجرائها يتطلب حواًرا وطنًةا شامال.
وقـــال القةادي في الجبهة الشـــعبةة لتحرير فلســـطةن 
ماهر مزهر، أن رفض رئةس ســـلطة الحكـــم المحدود في 
رام الله عقد اللقاء الوطني قبل إصدار المرســـوم الرئاسي 

لالنتخابات، يعني دخولنا في نفق ومتاهة جديدة.
بدورها، قالت الجبهة الديمقراطةة لتحرير فلســـطةن يوم 
أمس، إن إنجاح االنتخابات والتوافق على ســـبل وشـــروط 

إجرائها يتطلب حواًرا وطنًةا شاماًل.
وأضافت الجبهة في بةان لها، ، أن االجتماع يجب أن يكون 
على مســـتوى اإلطار القةـــادي المؤقت لمنظمـــة التحرير 
الفلسطةنةة لبحث االنتخابات الشاملة لمؤسسات السلطة 
الفلسطةنةة (الرئاســـةة والتشريعةة) ومؤسسات منظمة 
التحرير (المجلس الوطني الفلسطةني) وفق نظام التمثةل 

النســـبي الكامـــل لضمان حريتهـــا ونزاهتها وشـــمولها 
واحترام نتائجها.

وأكـــدت علـــى أهمةـــة االنتخابـــات كاســـتحقاق وطني 
ودستوري كمدخل لتوحةد الحالة الفلسطةنةة المنقسمة، 
وإعادة بناء النظام السةاســـي الفلســـطةني على أســـس 

ديمقراطةة.

ومن جهته، قال األمةن العام لحركة األحرار خالد أبو هالل 
إنه تفاجأ بعدم اســـتجابة رئةس الســـلطة الفلسطةنةة 
محمود عباس لعقد لقاء وطني، للترتةب والتحضةر لعملةة 

االنتخابات وتهةئة الظروف واألجواء المناسبة لنجاحها.
وأضاف أبو هـــالل في بةان له عقب مشـــاركته في اللقاء 
الفصائلـــي مـــع رئةس لجنـــة االنتخابات ناصـــر حنا ، أن 

تجاهل عباس لهذه اإلرادة الوطنةـــة الجامعة لمجرد عقد 
هذا اللقاء الوطني الهام باعتباره البوابة الرئةســـةة والممر 
اإلجباري إلجراء هـــذه االنتخابات وضمان نجاحها، وإصراره 
على إصدار المرســـوم الرئاسي مباشـــرة، هو إشارة سلبةة 
وغةر ُمبشـــرة وال تنســـجم مع هذه األجواء اإليجابةة التي 

سادت األوساط.
وتابع "اإلشارات السلبةة التي حملتها رسالة رئةس السلطة 
محمود عباس ال تنســـجم مع المواقـــف المرنة واإليجابةة 

العالةة التي تعاملت بها الفصائل الفلسطةنةة".
وقال أبو هـــالل "طالبت برد إيجابي حـــول عقد لقاء وطني 
مقرر يهدف باألســـاس إلى الترتةـــب والتحضةر لتهةئة 
الظروف واألجواء المناســـبة إلجراء وإنجاح هذه االنتخابات 
لتكون بوابة لتحقةق المصالحة والشراكة الوطنةة، وكذلك 
التوافق على المبـــادئ العامة المرتبطة بالمســـار الوطني 
والسةاســـي العام في ِظل التحديات التي تواجه مشروعنا 

الوطني".
وأكـــد أن الفصائل الفلســـطةنةة اقتربت كثةًرا من موقف 
عبـــاس وتنازلت عن الكثةر من مواقفها الســـابقة وخاصة 
في موضوع التزامن في إجراء االنتخابات للمجلس الوطني 

والتشريعي واالنتخابات الرئاسةة.

الفصائل ترفض شروط عباس إلجراء االنتخابات وتطالب حوارًا وطنيًا شامال
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )519/ 2019(

يعلن للعمـــوم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
عبد الحميد ناهض عبد الحميد األســـطل من سكان خانيونس هوية رقم 

800273070 بصفته وكيال عن: هند وهيام بنات محمد عايش األسطل
بموجب وكالة رقم: 8824 / 2013 الصادرة عن عدل خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 44 قسيمة 19 المدينة خانيونس

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

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.
 التاريخ:  5/ 11/ 2019م

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

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء
   لدى حمكمة �سلح دير البلح

لدى حمكمة �سلح دير البلح املوقرة
في القضية رقم 2019/731

في الطلب رقم 2019/907 ) نشر مستبدل(
المستدعى / شركة الغفري ويمثله / قصي عبد الحكيم الغفري من غزة التفاح – هوية 

رقم 802037028   وكالؤه المحامون / محمد بكر ومحمود بدر وباسل الريفي
المســـتدعى ضده / اياد احمد محمد فتوح – اخر عنوان النصيرات – ابراج 

النصيرات . ( مجهول محل االقامة )
نوع الدعوى / حقوق    قيمة الدعوى / 1343 شيكال 

]الموضوع / مذكرة حضور بالنشر المستبدل
  ( في القضية رقم 2019/731)    ( في الطلب 2019/907)

الى المســـتدعى ضده بما ان المســـتدعى اقام عليك الدعوى المرقومة اعـــاله لدى هذه المحكمة 
استنادا الى ما يدعيه  في الئحة دعواه ونظرا ألنكم مجهول محل االقامة وحسب اختصاص محكمة 
الصلح بدير البلح في نظر الدعوى وعمال بالمادة (20) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم (2) لسنة (2001) وبناء على قرار محكمة الصلح بدير البلح لنا نبلغك عن طريق النشر المستبدل 
. لذلك يقتضي عليك الحضور امام هذه المحكمة في تاريخ 2019/11/18 الساعة التاسعة صباحا 
كما يقتضي عليك ان تتقدم بجوابك التحريري خالل 15 يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 

انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر في الدعوى باعتبارك حاضرًا .تحريرا في 2019/11/4م

 رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بدير البلح
اأمين اأبو م�سطفى

املجل�س الأعلى للق�ساء
  لدى حمكمة �سلح رفح
 يف الطلب 2019/439

   يف الق�سية 2019/419
المدعية / شركة الغفري ويمثلها عبد الحكيم موسي الغفري من سكان غزة التفاح .

 وكالؤه المحامون / محمد بكر ومحمود بدر وباسل الريفي وجهاد التتر .
المدعى عليه / تيســـير عبد الكريم عبد الرحمن ابو جراد من ســـكان رفح – 

مستشفى الكويتي مقيم خارج البالد .
نوع الدعوى / حقوق

قيمة الدعوى / 13732 شيكل ( ثالثة عشر ألف وسبعمائة واثنان وثالثون شيكال )
بما ان المدعي قد اقام عليك دعوى حقوقية يطالبك فيها بدفع مبلغ وقدره 
13732 شـــيكل ( ثالثة عشر الف وســـبعمائة واثنين وثالثين شيكل ) 
استنادا لما يدعيه بالئحة دعواه المرفق نسخة منها ومرفقاتها منها ومن 
ملحقاتها بهذه المذكرة وفي قســـم الحقوق في محكمة صلح رفح لذلك 
يقتضي عليك ان تســـجل حضورك في الدعـــوى المذكورة خالل 15 يوما 
من تاريخ تسجيل الحضور وليكن معلوما لديك انه تم تعيين جلسة لنظر 

هذه القضية بتاريخ 2019/11/25م .
وفي حال تخلفت عن الحضور يجوز للمدعية ان تســـير في دعواها ويجوز 

اصدار الحكم بحقك غيابيا . حرر بتاريخ 2019/10/31م

 رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
تنبيه :- إذا كنت تسلم باالدعاء يجب عليك أن تدفع المال المدعى به إلى 
المحكمة مع مصاريف الدعوى اجتنابا لتنفيذ األمر قد يصدر بحبســـك او 

بالحجز على اموالك اوباالمرين معا 

رام الله/ االستقالل: 
الســـجون  مصلحـــة  إدارة  نقلـــت 
الصهيونيـــة، أمس الثالثاء، األســـير 
وليد دقة من ســـجن "الشـــارون" إلى 

سجن "هداريم".
 دقة أمضى أكثر مـــن 34 عاًما 

ّ
يذكـــر أن

داخـــل ســـجون االحتـــالل، ويعيش في 
ظـــروٍف صحّيـــة خطرة، حيـــث يبلغ (58 
عاًما)، وهو من باقة الغربية داخل األراضي 

المحتلة عام 1948.
ولد  دقة في األول من كانون ثاني/يناير 
عـــام 1961 ويعتبر أحد عمداء االســـرى 
داخل سجون االحتالل، وهو معتقل منذ 
25 آذار/مـــارس 1986م، ويقضـــى حكًما 
بالســـجن المؤبـــد بتهمه خطـــف وقتل 

جندي "إسرائيلي".

رام الله/ االستقالل: 
قـــال رئيـــس هيئة شـــؤون األســـرى 
والمحرريـــن قدري أبـــو بكـــر، إن إدارة 
معتقالت االحتالل اإلســـرائيلي نقلت 
األســـير اللواء فـــؤاد الشـــوبكي، أمس 
الثالثاء، إلى مستشـــفى برزالي إلجراء 

عملية في عينيه.
وأشـــار أبو بكر في تصريحات صحفية 
إلـــى أن الشـــوبكي يشـــتكي منذ مدة 
طويلة بألم فـــي عينيه، وطالـــب مرارا 
بإجـــراء عمليـــة، إال أن إدارة معتقالت 
االحتالل كانـــت تماطل في إجرائها له 
وتقديم العالج الالزم، حتى قررت إجراء 

العملية اليوم.
وذكر أن الشوبكي هو أكبر المعتقلين في سجون االحتالل، 
ويبلـــغ من العمـــر 80 عاما، ويحتاج لعنايـــة طبية ورعاية 
خاصة، الفتـــا إلى أن محامي الهيئـــة طلبوا بعقد محكمة 
استئناف له في 30 من الشـــهر الجاري، لتخفيف حكمه 

بناء على سنه واألمراض التي يعاني منها.

ولفت أبـــو بكر إلى أن الشـــوبكي 
المحكوم بالســـجن 20 عاما، وهو 
معتقل منذ العام 2006، ويعاني 
من أمراض فـــي المعدة، وتعرض 
لإلهمال الطبي المتعمد كغيره من 
المعتقلين، مشيرا إلى أن العديد 
منهم بحاجة إلجراء عمليات عاجلة، 
لكـــن اإلدارة ال توفرها لهم، وفي 
حاالت أخرى أصبح إجراء العمليات 
غير مجٍد، نتيجة تدهور وضعهم 

الصحي.
إلـــى أن محكمـــة »عوفر«  يشـــار 
العســـكرية كانت قد قـــررت في 
ايلول/ سبتمبر عام 2015 خصم 3 
سنوات من حكم المعتقل »الشوبكي« لتصبح 17 عاما بدال 
من 20، بعد تقديم أكثر من طلب استئناف نتيجة وضعه 
الصحي الصعب، كما عقدت له جلسه في شهر أيار/ مايو 
العام الماضي، للنظر في الحكم الصادر بحقه، وتم تأجيلها 

إلى وقت غير محدد.

جنين/ االستقالل:
زار وفد من حركة الجهاد اإلسالمي، منزل ذوي المناضلة 
كفاح العموري بمخيـــم جنين بالضفة المحتلة، والتي 
اعتقلتها قوات االحتالل بعد زيارتها لنجلها األســـير 
وســـام حنون في معتقل »مجدو« مع الشـــاب القنيري 
الذي تعرض لضـــرب مبرح على يد الســـجانين خالل 

زيارته شقيقه.
دعا الشــــيخ خضر عدنــــان القيادي فــــي حركة الجهاد 
اإلســــالمي، األسرى لتعليق زيارات ذويهم لهم، معتبرًا 
أن جريمة الســــجانين بمجدو مساســــًا بالكرامة واعتداء 

خطيرًا جدًا.

وأضـــاف عدنـــان، أن االعتـــداء على أهالي األســـرى خالل 
زيارتهم أبنائهم في ســـجن مجدو تجاوز للخطوط الحمراء 

وإمعان في غطرسة االحتالل.
ودعا عدنـــان الكل الوطنـــي للتداعي لالجتمـــاع والخروج 
بموقف وطني فلسطيني رًدا على جريمة االحتالل باالعتداء 
على أهالي األســـرى بمجـــدو واعتقال الســـيدة العموري 

والشاب القنيري من ذوي األسرى.
واستنكر عدنان موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر التي 
أصدرت بيانًا ضد المتضامنين من أبناء شعبنا مع األسرى 
المضربين عـــن الطعام في مدينة رام اللـــه، فيما التزمت 

اللجنة الصمت على جريمة سجن مجدو.

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األسير المقدســـي إسماعيل علي من بلدة أبو ديس، 
إضرابـــه المفتوح عن الطعام منـــذ (107) يومًا على التوالي. 
كما يواصل أســـيران آخران إضرابهما في ســـجون االحتالل 

اإلسرائيلي رفضًا العتقالهم اإلداري.
واألســـيران المضربان هما: األسير أحمد زهران المضرب منذ 

(45) يومًا، واألسير مصعب الهندي منذ (44) يوما.
وتشدد وتضّيق ما تسمى بإدارة مصلحة سجون االحتالل على 

األسرى المضربين.
وبرغم اإلهمال الطبي المتعمد لم تفلح محاوالت إدارة سجون 
االحتالل في إفشـــال اإلضراب المفتوح عن الطعام، لألسرى 

الثالثة.  بدورهم، يناشـــد ذوو األسرى المضربين المواطنين 
كافة، والمؤسسات الحقوقية والجمعيات التي تعنى بشؤون 
األســـرى الوقـــوف إلى جانـــب أبنائهم، حيـــث أظهروا عدم 

رضاهم عن مستوى التحرك الشعبي لنصرة األسرى.
وأفـــاد مكتب إعالم األســـرى، أن االســـير المعـــزول يعقوب 
حسين، من سكان مدينة رام الله، علق أمس الثالثاء، إضرابه 
المفتوح عن الطعام، وذلك بعد االتفاق مع إدارة السجون على 

إنهاء العزل االنفرادي الصادر بحقه.
يذكـــر، أن األســـيرين األردنيين، هبة اللبـــدي، وعبد الرحمن 
مرعي، عّلقـــا إضرابهما عن الطعام، والذي اســـتمر 42 يومًا، 

وذلك بعد وعود إسرائيلية باإلفراج عنهما.

عدنان: االعتداء على ذوي األسرى خالل
 زيارة أبنائهم إمعان في غطرسة االحتالل

3 أسرى فلسطينيين يواصلون 
اإلضراب في سجون االحتالل

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين أمس، أن سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي أصدرت (85) أمر اعتقال إداري (جديد 

وتجديد) بحق عدد من األسرى.
وأوضحــــت الهيئة فــــي بيان لهــــا، أن التمديد لمدد 
تتراوح ما بين (ثالثة أشــــهر إلى ســــتة أشهر) قابلة 
للتجديد عدة مرات، وذلك خالل شــــهر تشرين أول/

أكتوبر الماضي.
ولفتـــت الهيئة إلـــى أن االعتقال االداري ما هـــو إال إجراء 
تعسفي تستخدمه ســـلطات االحتالل العتقال أكبر عدد 
من أبناء الشـــعب الفلســـطيني دون تهمة محددة ودون 
محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أســـباب 

االعتقال.
وذكرت أن هـــذا النوع من االعتقـــال يعتمد على محاكم 
صورية وشكلية وُيبنى على ملفات سرية، وال ُيراعي أصول 

المحاكمة العادلة المنصوص عليها قانونيًا ودوليًا.

االحتالل أصدر أوامر 
اعتقال إداري بحق 
85 معتقال بأكتوبر

نقل األسير وليد دقة 
من سجن »الشارون« 

إلى »هداريم«

هيئة األسرى: االحتالل ينقل األسير الشوبكي 
للمستشفى إلجراء عملية في عينيه
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أعلن أنا المواطن/ سليم ابراهيم احمد الفرا....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926769548

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ منذر فايز محمد قديح....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803021898

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سمير فوزي سلمان ابو محسن....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900554742 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد نافز حسين أيوب....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801419300

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ امل حسني صالح خضير....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901627240

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ريهام محمد محمد العقاد....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   405239963

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد عيادة رايق المصري....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800895971

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الله محمد محمود ابو الليل....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410606123

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فايز شاكر فايز الزيني/.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   903091197

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عالء الدين علي سليم شاهين....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
936388768  ) فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الداخل المحتل/ االستقالل: 
ســــاد اإلضراب العام أمس الثالثاء تل السبع في 
منطقة النقب بالداخل الفلســــطيني المحتل منذ 
ســــاعات الصباح، وذلك احتجاًجا على جريمة قتل 
الشــــابين جالل شــــحدة أبو طه (34 عاًما)، ومحمد 
هشــــام أبو طــــه (25 عاًما)، مســــاء االثنين، داخل 

سيارة في مدخل القرية.
وبحســــب مصــــادر محلية، فإن اإلضراب يشــــمل 
المجلــــس المحلي وريــــاض األطفــــال والمدارس 
والمحــــالت التجاريــــة وكافــــة المرافــــق، كما جاء 

اإلضراب احتجاًجا على العنف والجريمة أيًضا.
وعقــــدت جلســــة طارئة فــــي مجلس تل الســــبع 
المحلي، بُمشاركة رؤساء سلطات محلية وقيادات 
عربية بالنقب لبحث جريمة القتل وسبل مكافحة 

العنف والجريمة.
وبهذه الجريمة ارتفع عــــدد ضحايا جرائم القتل 
فــــي الداخــــل الفلســــطيني المحتل، منــــذ مطلع 

العــــام الحالي إلــــى 81 قتيال بينهــــم 11 امرأة، 
وســــط اســــتمرار الحراك الشــــعبي رفًضا للعنف 
ونبــــًذا للمجرمين واحتجاًجا على تواطؤ الشــــرطة 
الصهيونية مع العنــــف والجريمة، فيما قتل 76 
في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 

الماضي 2018.
بدورهــــا، اتهمــــت حركــــة المقاومة اإلســــالمية 
»حمــــاس«، االحتالل اإلســــرائيلي وأذرعه األمنية 
بالوقوف خلف استمرار دوامة العنف في الوسط 
الفلســــطيني بالداخل المحتل، وتأجيجها، سعيًا 
لهدم النسيج المجتمعي وتشويه سمعة شعبنا.

وقـــال الناطق باســـم الحركة فـــوزي برهوم في 
تصريـــح مكتوب لـــه، الثالثاء: »نتابـــع كما كل 
أبناء شـــعبنا وبألم شـــديد ما يجري من أحداث 
وتزايـــد ظاهـــرة العنـــف وجرائـــم القتل في 
الوسط الفلسطيني في الداخل المحتل، والتي 
تتناقض تماما مع قيم شعبنا وأخالقه ومبادئه 

وموروثه الحضاري«.
وأضــــاف: »أن اســــتمرار هذا المسلســــل الخطير 
والــــذي يحمــــل بصمــــات االحتالل اإلســــرائيلي 
وأذرعه األمنية، تســــعى دومًا إلى تدمير النسيج 
االجتماعي، وتشــــويه ســــمعة شــــعبنا وإشغاله 
في دوامة عنف وقتل مســــتمرة تفقده االهتمام 

بقضاياه األساسية«.
وتابع حديثه، كما يســــعى االحتــــالل كذلك إلى 
»حرف االهتمام بقضاياه األساســــية، والمتعلقة 
بالدفــــاع عــــن حقوقــــه والتحــــرر، وعــــن جرائمه 

وانتهاكاته بحق أرضنا وشعبنا ومقدساته«.
ويشــــهد المجتمــــع الفلســــطيني بالداخل حالة 
مستشرية من العنف والجريمة، تتزايد باستمرار 
منذ أكثر من عقد، ارتفعت حدتها منذ بداية العام 
الجاري، في حين تتقاعس الشــــرطة اإلسرائيلية، 
باعتبارها المســــؤولة عن األمن في تلك المناطق، 

في لجم هذه الظاهرة وعقاب المجرمين.

غزة/ االستقالل: 
أكدت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية 
أمس الثالثاء أهمية التوافق الوطني لنجاح 
االنتخابات العامة، داعيــــة في الوقت ذاته 
لضمان مشاركة واسعة من قطاعات الشباب 

والنساء في هذه االنتخابات.
جاء ذلك خالل ورشــــة عمل نظمتها شبكة 
المنظمات األهلية الفلســــطينية بالشراكة 
مع مؤسســــة فريدريتش ايبــــرت األلمانية 
أمس بمدينة غــــزة تحت عنوان "االنتخابات 

العامة تحديات وتطلعات".
وقال رئيس شبكة المنظمات األهلية أمجد 
الشــــوا "إن هذه الورشــــة تأتي في ســــياق 
التطورات المتالحقة في الملف السياســــي 
االنتخابــــات  علــــى صعيــــد  الفلســــطيني 
الفلسطينية"، مشدًدا على موقف مؤسسات 
المجتمع المدني بضــــرورة إجراء االنتخابات 

العامة في ظل توافق وطني.
وأكــــد الشــــوا أن هذه االنتخابــــات يجب أن 
تــــؤدي لمصالحــــة حقيقية تــــؤدي إلنهاء 
الصراع السياسي، مجدًدا موقف المنظمات 
الشــــرعيات  تجديــــد  بضــــرورة  األهليــــة 

الفلسطينية عبر إجراء االنتخابات .
االنتخابــــات لضمان  إجراء  أهميــــة  وأوضح 
الشــــباب والنساء  مشــــاركة كافة قطاعات 

وغيرهــــم والتحديات، مشــــيًرا إلــــى جملة 
من التحديــــات التي قد تحــــول دون إجراء 
االنتخابــــات والتــــي تتمثل فــــي االحتالل 
اإلســــرائيلي، وإمكانيــــة إجــــراء االنتخابات 
بالقدس، وتحديات داخلية متعلقة بقانون 

االنتخابات".

توافق وطني 
بــــدوره، أكد األمين العــــام للمبادرة الوطنية 

الفلســــطينية مصطفــــى البرغوثــــي خالل 
مداخلة هاتفية لــــه ضرورة عقد االنتخابات 
الفلســــطينية كمدخل للمصالحة الوطنية، 
مشــــدًدا على ضرورة عقدهــــا بالتوافق بين 
القــــوى على شــــروطها ومخرجاتها وكيفية 

عقدها.
وثّمــــن البرغوثــــي جهــــود رئيــــس لجنــــة 
االنتخابات المركزيــــة حنا ناصر إلجراء هذه 

االنتخابات، "لكنه لــــن يكون بدياًل عن عقد 
لقاء وطني جامع قبل المرســــوم الرئاســــي 
الخاص باالنتخابــــات؛ وذلك من أجل تجاوز 

أي عقبات متوقعة.
وقــــال: إن "االنتخابــــات حــــق مســــلوب من 
الشــــعب الفلسطيني منذ عشــــر سنوات ال 
سيما فئة الشــــباب التي حرمت طوال هذه 
الفترة من الترشــــح واالنتخاب، ونؤكد على 

ضرورة مناقشــــة كل القوانين السابقة من 
قبل مجلس تشريعي منتخب".
اإرادة �سيا�سية 

ومن جهته، شدد مدير المركز الفلسطيني 
لحقوق اإلنسان راجي الصوراني على ضرورة 
توفــــر اإلرادة السياســــية والتوافق الوطني 
قبــــل إجــــراء أي انتخابات لضمــــان نجاحها 

واحترامها من الجميع.
وأشار الصوراني إلى أن رئيس السلطة 
محمـــود عبـــاس لـــم يصدر مرســـومًا 
انتخابيـــًا يحـــدد موعـــد االنتخابـــات 
واستحقاقاتها، وبالتالي ال يوجد مؤشر 
حقيقـــي ملموس معبر عن هذه اإلرادة 

السياسية.
االنتخابــــات يتنّقل  لجنــــة  "وفــــد  وأضاف 
بحركتــــه بيــــن غــــزة والضفــــة ويمــــارس 
اجتماعات مكثفة وكأنها وســــيط سياسي 
يفاوض ويجــــب أاّل يكونوا كذلك.. يجب أن 
تبقــــى لجنة االنتخابات بمعزل عن أي طرف 

كان".
و تســــاءل الصوراني: هناك انقسام استمر 
13 عاًما هل باإلمكان في ظل هذا االنقسام 
إجــــراء االنتخابات؟ "أرى مــــن الصعب إجراء 
االنتخابــــات في ظل أن النفوس غير صافية 

وال تمتلك اإلرادة السياسية".

 خالل ورشة عمل عقدتها بغزة 

المنظمات األهلية تؤكد أهمية التوافق الوطني إلجراء االنتخابات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وافقت المحكمة العليا اإلسرائيلية على قرار طرد مدير مكتب "هيومن رايتس 

ووتش" في فلسطين.
وكانت محكمـــة القدس األمريكي  أمهلت عمر شـــاكر، حتـــى األول من مايو 
لمغادرة دولة االحتالل، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به في أمر ترحيله. وال 

يزال في إمكانه الطعن مجددا أمام المحكمة العليا.
وأرجأت المحكمة الترحيل في مايو، بعد التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية 

ضد قرار وزارة الداخلية.

»العليا اإلسرائيلية« تؤيد حكم 
ترحيل مدير »هيومن راتيس«

النقب.. إضراب عام احتجاجًا على جريمة قتل الشابين أبو طه
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فقد 
هوية
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إعالن 
فقد 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/محمد اسماعيل محمد جحجوح...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   991296658

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد اسامه عبد المنعم صايمه...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   403077282

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/هشام فيصل عبد الكريم ابو سليم....... 
/. عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية     التي تحمل 
410054035  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد صالح محمد نصار/.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
800548695   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/فاطمه كامل محمود المملوك...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
936235266   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عبدالفتاح سالم محمد عبد النبي...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   907039523

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد جهاد العبد شاهين...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
802793349  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سائد معين ابراهيم قعدان....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي  الشـــخصية  التـــي تحمل 
400126900  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة �سلح دير البلح
في القضية الحقوقية رقم 652 / 2018 

في طلب نشر المستبدل رقم 929 / 2019
المســـتدعون /1-محمد صافي موسى نصر الله ويحمل هوية رقم 800185019 وبوكالته العدلية 
رقم 6001 / 2009 كاتب عدل غزة عن كل من: فؤاد ورياض وفياض وزايد وخيرية محمد سليم نصر 
الله وهم ورثة المرحومة/ جميلة خليل قاســـم أبو زر وعنوانهم من سكان غزة الشجاعية 2- فوزية 
خليل قاســـم أبو زر وعنوانها من سكان غزة الشـــجاعية وتحمل هوية رقم 412451122 3-أنعام 
حامد سليمان حسنين وعنوانها من سكان غزة التوام وتحمل هوية رقم/ 931651764 4- عائشة 
حامد سليمان الوادية وعنوانها من سكان غزة الشجاعية وتحمل هوية رقم 700062094 5- عامر 
جبـــر محمود الوادية بوكالته عن كل من: حمدان ومعين ونجاة أبناء حامد ســـليمان الوادية وهم 
ورثة يســـرى خليل قاسم أبو زر وعنوانه من سكان غزة الشجاعية ويحمل هوية رقم 700062086 

وكيلهم المحاميان/ يونس مجدي أبو معيلق ومحمد عدنان جعرور 
المســـتدعى ضدهم/1- ســـاهر رجب خليل قاســـم أبو زر المدعى عليه الثانـــي وعنوانه من غزة 
الشـــجاعية شـــارع النزاز بالقرب من صبحة 2- عاطف رجب خليل قاسم أبو زر المدعى عليه الثالث 
وعنوانه النصيرات المخيم 2 بالقرب من مسجد مراد الطالع بجوار منزل المختار حسن مسلم الحلو 
3- عايدة رجب خليل قاسم أبو زر المدعى عليها السابعة من غزة الشجاعية شارع النزاز بالقرب من 
صبحة 4-سمية خليل قاسم أبو زر المدعى عليها التاسعة وعنوانها شمال غزة منطقة التوام دوار 

ال 17 مقابل مسجد إبراهيم الخليل منزل ناجي حسنين "أبو جهاد" 
نوع الدعوى: قسمة أموال مشتركة غير منقولة 

قيمة الدعوى( 70000 دينار أردني) سبعون ألف دينار أردني فقط ال غير
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية المدنية رقم 652 / 2018

إلى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله، بما أن المستدعون المدعون المذكورين أعاله قد تقدموا 
لدى محكمة صلح دير البلح الموقرة بالقضية المدنية رقم 652 / 2018 يطالبونكم فيها بقســـمة 
أموال مشتركة غير منقولة لدى دائرة تسجيل األراضي (الطابو) بغزة وذلك استنادًا إلى ما يدعوه 
في الئحة دعواهم ومرفقاتها المرفق نســـخة منها بهذه المذكرة لذلك يقتضي عليكم الحضور 
لهذه المحكمة للرد على دعواهم يوم األحد الموافق 24 من شـــهر 11 سنة 2019 الساعة الثامنة 
والنصف صباحًا كما عليكم أن تودعوا ردكم التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم 
هذه المذكرة وأن ترســـلوا نسخة إلى المدعون حسب عنوانهم أو وكيلهم. وليكن معلومًا لديكم 
أنكم اذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمســـتدعون (المدعون) أن يســـيروا في دعواهم باعتباركم 

حاضرين حسب األصول ومن ثم يجوز اصدار الحكم بحقكم حضوريًا. تحريرًا في 2019/11/5م

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح / اأ. اأمين اأبو م�سطفى

غزة/ االستقالل:
أفادت صحيفة "األخبـــار" اللبنانية، أمس، بأن الســـفير محمد 
العمادي رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة ، أبلغ الفصائل 
الفلســـطينية خالل زيارته األخيرة بـ"صعوبـــة تجديد المنحة 
القطريـــة " التي تقدر بـ30 مليون دوالر شـــهريا، وتغطي نحو 
109 آالف أسرة إضافة إلى دفعها جزءًا من ثمن الوقود لكهرباء 

القطاع.
ونقلـــت الصحيفـــة عن مصادر فـــي حركة " حمـــاس " قولها: 
إن قيـــادة الحركـــة تعّول على تجديـــد المنحـــة القطرية عبر 
االتصـــاالت مع األمير تميم بن حمـــد، ألن "عدم التجديد يعني 
الذهاب إلى االنفجار في وجه االحتالل اإلســـرائيلي المســـؤول 

األول واألخير عن الحصار".
وعن البديـــل، أضافت المصادر : "على االحتـــالل تحويل أموال 
المقاصة (الضرائب) الخاصة بالقطاع (بطريقة مباشـــرة أو غير 
مباشـــرة) إلى وزارة المالية في غزة، أو رفع الحصار كليًا أو تحّمل 

تبعات االنفجار".
ووفق إحصاءات رســـمية وأهلية، فإن نسبة الفقر والبطالة في 
غزة هي األعلى عالميًا. وتظهر معطيات جديدة صادرة عن وزارة 
التنمية في غزة زيادة نســـبة الفقر والبطالة خالل العام الجاري 
لتقـــارب 75%، فيما بات 70% من ســـكان القطاع "غير آمنين 

غذائيًا"، و33.8% "تحت خط الفقر المدقع".
فـــي هذا الصدد، قـــال وكيل الوزارة غازي حمـــد، للصحيفة إن 
"الواقع الصعب دفع الكثير من السكان إلى شراء األغذية ومياه 

الشرب عن طريق االستدانة".

خان يونس / االستقالل:
شـــارك عشـــرات المتضرريـــن مـــن 
عدوان 2014، من ســـكان بلدة خزاعة 
الحدودية شرقي محافظة خان يونس 
جنوبـــي قطاع غزة، أمـــس، في وقفة 
احتجاجيـــة أمـــام مقر وكالـــة األمم 
المتحدة لغوث وتشـــغيل الالجئين 
»أونـــروا« فـــي المحافظـــة؛ للمطالبة 
بحقوقهم، واســـتنكاًرا لمـــا وصفوه 
»تلكؤ« الوكالة في دفع التعويضات 

المالية لهم.
الغاضبـــون  المشـــاركون  وهتـــف 
وتخفيـــف  بحقوقهـــم،  مطالبيـــن 
الديـــون المتراكمـــة عـــن كاهلهم؛ 
رافعين الفتات كتـــب عليها: »وعود 
وكالة الغـــوث أغرقتنا فـــي الديون، 
أين تذهب أموال المانحين، ســـارعوا 
بصـــرف التعويضات.. الشـــتاء على 
األبـــواب، كفاكـــم مماطلة يـــا وكالة 

الغوث، انتهت حـــرب القتل والدمار 
وبدأت حرب الديون«.

وتعـــرض أحد المتظاهريـــن لإلغماء 
من شـــدة حالة االحتقـــان التي يمر 
بها، فيما رفع محتج آخر مستندًا من 

الشرطة يطالبه بسداد ديون متراكمة 
عليه؛ جراء اســـتدانة مبالغ مالية من 
مصانـــع وشـــركات ومحـــال تجارية، 
لصالح ترميم منزله الُمّدمر جزئًيا من 
العـــدوان، وهو على أمل أن تصرف له 

من تعويضاته المالية لدى »أونروا«.
وتعرضـــت بلدة خزاعـــة خالل الحرب 
األخيرة لدمار واســـع أثـــر على البنية 
التحتيـــة وتضـــررت مئـــات المنازل 

بشكل كلي وجزئي.

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء محمد اشــــتيه: إن االنفكاك عن االحتالل ليس شــــعاًرا، بل 
يهدف لتعزيز المنتج الوطني، واالنفتاح على العالم والعمق العربي من خالل 

االستيراد.
وأشار اشتيه في كلمته خالل افتتاحه معرض الصناعات الفلسطينية 2019 
يــــوم أمس، بمدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلــــة، إلى أن واردات حكومته 

المباشرة من العالم ازدادت حوالي %16.
وأضاف »نحن في الحكومة نفتح األبواب للقطاع الخاص، ونريد أن تكونوا على 
سلم المشهد االقتصادي، ونبحث عن اقتصاد يكون رافعة للسياسة من أجل 

إنهاء االحتالل«.
وتابع اشـــتية »نتمنى أن يكون هذا المعرض في القدس، وســـعيدون 
بالمشـــاركة الفاعلـــة من أهلنا في قطـــاع غزة في هذا اليـــوم، ونرجو أن 
يكتب لالنتخابات النجاح وتعود وحدة الوطن واللحمة الوطنية تحت قبة 

البرلمان«.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن االتحاد االوروبي ، عن مســـاهمة قدرهـــا 16.5 مليون يورو كجزء من 
الدعم المالي المباشـــر الذي يقدمه االتحاد األوروبي للسلطة الفلسطينية 

وفًقا آللية »بيغاس«.
ومـــن المقرر أن يتـــم صرف مســـاهمة االتحـــاد االوروبي لدعـــم رواتب 
ومخصصات تقاعد شـــهر تشـــرين األول/ أكتوبر ألكثر مـــن 40 ألف من 
الموظفين المدنيين الفلســـطينيين والمتقاعدين فـــي الضفة الغربية 

المحتلة.
وأوضح القائم بأعمال ممثل االتحاد األوروبي توماس نكالِسن: »أن مساهمة 
االتحاد األوروبي لموازنة الســـلطة الفلسطينية للمساعدة في دفع رواتب 
موظفي الخدمة المدنية ومخصصات المتقاعدين ونحن ندعم المعلمين 
الفلسطينيين والعاملين في القطاع الصحي واالختصائيين االجتماعيين، 
وهـــم جميعًا لهم أهمية حاســـمة في توفير خدمـــات التعليم والصحة 

والرعاية االجتماعية«.

اشتية:هاالنفكاكهعنه
االحتاللهيهدفهلتعزيزه

منتجاتناهالوطنية

16.5همليونهيوروهلدفعه
رواتبهومخصصاته

المتقاعدين

وقفةهغاضبةهلمتضرريهعدوانه2014هأمامهمقره»أونروا«هبخانيونس العماديهأبلغهالفصائله
بصعوبةهتجديده

المنحةهالقطريةهلغزة
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الدراســـة التي أعدها معهد دراســـات األمن القومي اإلســـرائيلي 
حـــول تصاعد قوة حركة الجهاد اإلســـامي في قطاع غزة، الغرض 
منهـــا محاولـــة تعكير حالـــة التوافق واالنســـجام بيـــن الحركة 
وفصائل المقاومة الفلسطينية، وهذه محاولة يائسة ألن فصائلنا 
الفلســـطينية لديهـــا ما يكفي مـــن المناعة لعدم االنســـياق مع 
الدعايـــات الصهيونية ومحاولـــة ضرب األســـافين والتأثير في 
العاقـــات التكاملية بين فصائل المقاومة الفلســـطينية، فحركة 
الجهـــاد فصيل رئيس في لجنة المتابعـــة العليا للقوى الوطنية 
واإلســـامية، وهي فصيل رئيس في غرفة العمليات المشـــتركة 
التي تضم ُجل الفصائل الوطنية واإلســـامية، وتعمل وفق الرؤية 
الجمعيـــة للفصائل، وال يمكن بأي حال مـــن األحوال أن تخرج عن 
اإلجماع الوطني الذي يحاول البعض الترويج له زيفًا وبهتانًا، كلما 
أطلـــق صاروخ تجاه األراضي المحتلة أو نفذت عملية هنا أو هناك، 
ويبدو أن هذا البعض يستقي معلوماته من وسائل اإلعام العبرية، 
فيبني عليها ويندفـــع بتوجيه اللوم والعتـــاب والتجريح أحيانا، 
والترويج لروايـــة اختلقها االحتال بهـــدف التأثير في الموقف 
الفصائلـــي الفلســـطيني المتماســـك والمتجذر وحالـــة اإلجماع 

واالنسجام والتناغم بين فصائل المقاومة. 
 معهد دراسات األمن القومي الصهيوني نشر دراسة حول تصاعد 
قـــوة حركة الجهاد اإلســـامي في قطاع غزة، جـــاء فيها أن إطاق 
الجهاد اإلســـامي للصواريخ يؤكد على تعزيز الجهاد اإلســـامي 
لقوتهـــا، وهو ما يؤثـــر عمليا على قدرة حركـــة حماس على ضبط 
األوضاع في القطاع ضمن أجندتها ورؤيتها، كما ويؤثر على إمكانية 
التوصل التفاق تهدئة, وهذا اإلســـفين الغرض منه واضح تماما، 
وهو خلق فجوة في العاقة بين حركة حماس والجهاد اإلســـامي، 
هـــذه العاقة التي أكد قادة حماس وعلى رأســـهم رئيس الحركة 
الســـيد إسماعيل هنية ورئيسها في غزة األخ يحيى السنوار أنها 
تمر بأفضل مراحلها على اإلطاق، وهي العاقة التي تحدث عنها 
األمين العام لحركة الجهاد اإلسامي القائد زياد النخالة بأننا نقف 
مع حماس وإلى جوارها في كل مواقفها السياسية والعسكرية وأن 
حالة االنسجام بيننا وبينها على أفضل ما يكون، فهل إلسرائيل أن 
تقف صامته أمام هذه التصريحات المتناغمة دون أن تحاول ضرب 
أسافين وتوتير العاقات وتسخين الجبهة الداخلية؟، فقد خرجت 
بالتحليات والدراســـات أن الجهاد يكبر بقوة جماهيريًا وعسكريا، 
وأن »إســـرائيل« تنظر بخطورة إلى استقالية وحرية عمل الجهاد 
اإلســـامي؛ ألن ذلك يشكل بالنسبة لها تحديًا كبيرًا على الجبهة 
الجنوبية، خاصة وأن الحركة تربطهـــا عاقات وثيقة باإليرانيين، 
وكأن عاقة الحركة بإيران تهمـــة أو كأن الجهاد الفصيل الوحيد 
الـــذي له عاقات بإيران، فكل فصائل المقاومة الفلســـطينية لها 

عاقات مع إيران وليس الجهاد اإلسامي فقط.

المناعة الفصائلية في وجه االحتالل

رأي
يتوقـــف الشـــهيد الشـــقاقي عند مقومات المشـــروع 
 فعاليـــة القوى 

ّ
: (إن التحريـــري الـــذي يتصوره، قائـــااً

اإلســـامية الناهضة ضد المشـــروع الصهيوني ليست 
 كما قد يتبـــادر للبعض، بل إننا 

ّ
بســـبب اإلمكان المادي

 مشـــروعهم 
ّ

ا من الجـــوع ومن الصفر، إن ننطلـــق أحياناً
الحقيقي في إطاق الطاقة الكامنة داخل كل فرد وداخل 
الشـــعب ضد ضغط األمر الواقع، وضـــد ضغط موازين 
 مشـــروعنا يكمن في إقامـــة التوازن والتزاوج 

َّ
القوى. إن

بيـــن العقيدة الدينية والمـــوروث الديني وبين الواجب 
ا). يرّكز الشقاقي  ا مقدساً ا واجباً الوطني، الذي يصبح فوراً
في بناء اإلنســـان على مقّومات أخرى للشـــخصية؛ ألّنه 
يســـعى إلى تكوين اإلنســـان الشـــاهد، وفق المفهوم 

القرآني للشهادة. ومن أهّم هذه المقّومات:
-1 المبدأ اإلنســـاني التاّم:- انطلق الشـــقاقي من القرآن 
الكريم باعتباره رسالة إلهية إلى اإلنسان، ومن هنا كان 
الحضور المركـــزي للقرآن في بناء الشـــخصية الثورية 
لدى الشـــقاقي وأمثاله من القادة، ألنـــه منحهم النواة 
المتماســـكة لرؤيتهم اإلصاحية ورسالتهم اإلنسانية 
 واحد منهم 

ُّ
الكونّيـــة، ومن حـــول هذا النواة نســـج كل

ة التي منحه إياها القرآن  تجربته وبنى مشروعه، وبالُعدَّ
حّدد منطلقاِته وآلياِت عمله ومجاله وأهدافه.

لقد كان اإلســـام في كتابه الذي هـــو القرآن، ونموذجه 
األعلى الذي هو رسول (ص)؛ كان هذا اإلسام هو المبدأ 
الحاضر في وعي الشـــقاقي، ومن هذا الوعي انطلق في 
رحلته ومشروعه لفهم العالم، والعمل من أجل فلسطين: 
 الوحـــدة على فلســـطين هي وحـــدة الوعي بأن بقاء 

َّ
(إن

الكيان الصهيوني يعني إفشـــال كل مشاريع النهضة، 
وأن الوحدة حول فلسطين هي وحدة التاريخ مع القرآن، 
وهي إعادة صياغة للجغرافية السياسية باتجاه األقصى 
الشـــريف، وهي وحدة المايين المتقدمة نحو قدرها.. 
هي وحدة مشـــروع النهضة كله.. وفـــي القدِس جوهِر 
ومركز الصـــراع الكوني. اليوم تتحـــدد مامح المعركة 
ا ما يمكن تقّصيه في القرآن والتاريخ  الفاصلة.. إن ســـراً
والواقع، يجعل من بيت المقـــدس والجهاد في أكنافه 
مركزًا للمشروع االستعماري متجسدًا أيضًا وموحدًا في 

فلسطين عبر الحالة اإلسرائيلية).
ه أتى  -2 االلتـــزام الذاتـــي:- عن ســـعد بـــن هشـــام أنَّ
عائشـــة (رض) يسألها عن بعض المسائل، فقال: (َيا ُأمَّ 
ِه (ص) ؟ َقاَلت:  الُمؤِمِنيـــَن! َأنبِئيِني َعن ُخُلِق َرُســـوِل اللَّ
ِه   اللَّ

 َنِبيِّ
َ

 ُخُلق
َّ

َأَلسَت َتقَرُأ الُقرآَن ؟ ُقلُت : َبَلى. َقاَلت : َفِإن
 به، والوقوُف 

ُ
َكاَن الُقـــرآَن). قال النووي: (معنـــاه: العمل

عند حدوده، والتأّدُب بآدابه، واالعتباُر بأمثاله وقصصه، 

ه).  وإذا كان الشـــهيد القائـــد الدكتـــور فتحي  وتدبـــرُّ
ا،  ا إال لماماً الشـــقاقي لم يتناول األبحاث السلوكية نظرياً
وذلك طبيعي بحكم مجال دراســـته الرياضية والطّبية، 
 كل من عرف الشـــهيد الشقاقي يعلم، وكذلك كل 

ّ
فإن

ه كان رجااً  من قرأ إنتاجه الفكري وتأمل فـــي أفكاره، أنَّ
ا، أخذ نفســـه بالتزكية، واّتخذ القرآن الكريم نورًا  عصامياً
ورســـوَل الله (ص) هاديًا، فأخرج لنا شخصية رائدة في 
 في الميدان الســـلوكي عن 

ّ
االلتـــزام واالنضباط، ال تقل

مراتب العارفين الكبار.
يقول الشيخ نافذ عزام: (الدكتور القائد فتحي الشقاقي 
رضـــوان الله عليه تأكيد حقيقـــي للتواصل مع النماذج 
المضيئة فـــي تاريخنا منذ حراء وصدر اإلســـام األول، 
ا بكل المحطات والمشاهد، وكان طوال مراحل حياته  ربطاً
ا مع هذا التراث العظيـــم وحريصًا على البناء عليه،  أميناً
ا على المامح التي شـــكلها القرآن والتاريخ في  ومحافظاً
اإلنسان. ومع ترسخ خياره، واتساع دائرة أتباعه ومحبيه، 
ا، وكان يقول لنا: إنه  كان رضوان الله عليه يزداد تواضعاً
ليس من المستحيل وجود النموذج المتكامل الذي بّشر 

به الوحي، ووجد فعااً في لحظة زمنية سابقة).
ويتحدث الشـــهيد الشـــقاقي نفســـه عن الحكمة من 
التحديات التي تواجه اإلنســـان في سعيه ألداء مهمة 
ا للشـــيطان  ا جنوداً البنـــاء والتعميـــر: (والتي ُتجابه دوماً
يحولـــون بيـــن جنود الحق ومـــا يريدون، مـــن هنا يبدأ 
التحـــدي، ومـــن هنا يبـــدأ المحـــك الحقيقـــي إلثبات 
المصداقيـــة، وبالتالي يبدأ التمحيـــص والتمييز الذي 
ا َوُهْم  اُس َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّ البدَّ منه: ﴿َأَحِســـَب النَّ
اَل ُيْفَتُنوَن﴾،.. إننا ال نعرف قيمة أنفســـنا وال نهتدي لما 
في اإليمـــان والعمل الصالح من متعـــة وقيمة معنوية 
ا يحتاجون   البشر دائماً

َّ
ومادية إال بالتجربة واالبتاء، لكن

لمـــن يقودهم نحو أهدافهـــم، ويختصر عليهم الوقت 
والعذاب ويحقق لهم ما ال يمكن تحقيقه).

-3 االلتزام بالمجتمع واألمة واإلنســـانية:- عندما نتأمل 
آثار الشـــقاقي التي يذكـــر فيها الشـــخصية النبوية، 
نجـــد العديد من المامح التي يركـــز عليها عند تناوله 
لألمثلة والشـــواهد من الســـيرة النبوية؛ فباإلضافة إلى 
المبدئية، وااللتزام السلوكي الشخصي في أعلى صوره، 
يتابع القادة المصلحون النظر دومًا إلى معالم أخرى في 
شـــخصية النبي األكرم (ص)، موّطنين أنفســـهم على 
األخذ بها، وداعين غيرهـــم إلى االنتباه إليها، ومن تلك 
المعالم: اإلحســـاس بالمســـؤولية، والتضحية والفداء، 

والعالمية الكونية.
ينقـــل د. خضر محمود عباس عن الشـــهيد الشـــقاقي 

 دور القيادة إّما هدايـــة الجماهير، وإما 
َّ

أّنه يعتبـــر: (إن
حمايتهـــا.. وإال فعلى الجماهير أن تعيـــد النظر فيها. 
فالحيـــاة ليســـت وجـــودًا فقط، بـــل هي َســـير باتجاه 
الانهايـــة، باتجاه الكمال المطلق، باتجاه الله ســـبحانه 
ا  َك َكْدحاً َك َكاِدٌح ِإَلـــٰى َربِّ ُ ِإنَّ

نَســـان ِ ْ
َها اإل وتعالـــى: ﴿َيا َأيُّ

َفُمَاِقيِه﴾، والحياة ضرورة مســـتمرة للتكامل اإلنساني، 
وهـــي هجرة دائمة مـــن حيث نحن إلى ما شـــاء الله أن 
نكون. والحياة رحلٌة عبرها يتمُّ اكتشـــاف وإطاق كافة 
االســـتعدادات والقدرات والملـــكات المودعة في فطرة 
اإلنســـان، لغرض إقامة العدل وإحقـــاق الحق، وبالتالي 
إسعاد الناس في دنياهم ورفع الضيق والحرج والعنت 
ام  عنهم، من خال المنهج أو الطريقة القائمة على السَّ
مـــع الله ومع الغيـــر ومع الطبيعـــة، وبالتالي هدايتهم 
لســـبيل الفوز والنجاة باآلخرة. وهذا كله ال يتجّلى إال عبر 

القيام بمهمة البناء والتعمير).
-4 الحّب اإللهي:- يقول  د. خضر عّباس: (صفة العشـــق 
»منتهى الحب« قد شـــكلت المعلـــم الثابت والخاصية 
األســـاس للدكتـــور الشـــقاقي، الذي كان يـــرى الكون 
والحياة واإلنسان من خالها.. حتى أن البعض كان ينظر 
مندهشـــًا في أن يردد هذه الكلمة مفكر، أو سياســـي، 
أو قيادي، فـــي مجال العمل اإلســـامي الحركي.. عاش 
عاشـــقًا للحياة، وعاشقًا للموت الجميل، ومات في أجمل 
ما يكـــون الموت.. كان يجبل حتـــى محاضراته الفكرية 
الخالصة بنوع من الشـــوق والحنين والمحبة.. يبحث عن 
معشـــوقه.. يفتش عنه في يقظته وأحامـــه.. وما زال 
يفتـــش عنه دون كلل وال ملل، ألنه الحقيقة الســـاطعة 
التي تمأل كيانه وتجوب وجدانه وتسكن عقله، وإن امتد 
به العشـــق سنين وســـنين؛. وهو ال يصل َبْعُد لمحبوبه 
ومعشـــوقه، ولم يتمكن َبْعُد أن يلمســـه، ولكنه يلمس 
مامحه في كل ما حوله.. والذي شـــاهد سلوك الدكتور 
ا ذاب في عشـــق كل ما  عن قرب، يدرك أنه كان عاشـــقاً
هو جميـــل، وهذا ما مّيز قيادته وأعطاها نكهة جديدة، 
لم توجـــد لدى كثير مـــن القيادات بمختلـــف أنواعها 
وأنمطتها.. وقد شـــكلت هذه الصفة، مفتاَح شخصيته، 
باعتبار أن الصفة التي تغطي أكبر مســـاحة من كينونة 

الشخص، هي الصفة المفتاحية للشخص).
سيبقى القائد الدكتور فتحي الشقاقي أنموذجًا للثائر 
الـــذي انطلق من ثورتـــه من المســـؤولية، القائمة على 
الحّب، والمعـــززة بالفهم والوعي والبصيرة، والســـاعية 
إلى بسط العدل والخير، مهما كانت األثمان، وفي سبيل 
ذلك كّله كانت شهادته العظيمة، ووفق نهجه الصافي 

البد من أن يمضي مشروع تحرير فلسطين.

المفكر الشقاقي: المحّب الثائر.. 
بقلم: محمد أديب ياسرجي

لم يكــــن بهاء أبو العطــــا فردا منعزال أو مســــؤوال 
عن مجموعة عســــكرية تغرد وحدها خارج ســــرب 
المقاومة أو على األقل خارج ســــرب سرايا القدس، 
إنما هو قائد عســــكري متمــــرس ويمتلك الخبرة 
والتجربة ويعمل في إطار قرار القادة السياســــية 
بل بأمرها، لكن الصحافة اإلســــرائيلية وعن قصد 
حاولــــت تصويره أنه على خاف مع تيار آخر داخل 
الجهاد اإلســــامي، بل اعتبرت أن األحداث األخيرة 
(القصف الصاروخي) على غاف غزة كان من أوامر 

أبو العطا لوحده وليس من قياداته السياسية.
تحــــاول الصحافة اإلســــرائيلية تصويــــر الجهاد 
اإلســــامي بأنه فصيــــل مرهون إليــــران ويعمل 
ضمن أجندات خارجية، ويحاول عرقلة االنتخابات 
الفلســــطينية وال يعنيــــه الهدنــــة أو الهــــدوء. 
اســــتفادت حماس مــــن ذلك حســــب الصحافة 
الجهاد اإلســــامي  االســــرائيلية، حيث حملــــت 
المســــؤولية عن تدهور األوضاع، رغم أن حكومة 

االحتال تعتبر أن حماس هي المســــؤول عن كل 
حدث بغزة.

يشــــعر المراقب للصحافة اإلسرائيلية المكتوبة 
أنهــــم يحاولــــون كثيــــرًا  والمســــموعة منهــــا، 
ويتجاوزون المنطق والواقــــع وأحيانًا المعطيات، 
ألنهم أصــــا ينطلقــــون من أرضيــــة تحريضية 
ويوصلون رسائل ألطراف معينة وللدول الداعمة 

ولشــــعبهم  أيضا.
والــــذي يعرف الجهاد اإلســــامي جيدًا وقياداته 
السياسية (على رأســــهم النخالة) يدرك أن هذه 
الحركة تعمل بانضباط وال تقوم بحركات أو أفعال  
بقــــدر ما تهدف من وراء ذلــــك إلى تحقيق إنجاز 
معين منابــــه للصالح العام وليــــس صالح ذاتها 

وخاصتها.
فالجهاد االســــامي حركة متوازنة وصحيح أنها 
جذرية في طرحها ومواقفها السياسية ومتألقة 
في الميدان لكنها أيضًا في الوقت ذاته ال تتجاوز 

شعبها (في غزة) أو فصائل المقاومة األخرى، وإنما 
تعمل في إطار التنســــيق والتعاون والتفاهم ولو 
كان األمر كما تدعي الصحافة االسرائيلية لقامت 
حروٌب منذ زمن وانتشــــرت الفوضى في صفوف 

المقاومين.
لكنها الصحافــــة »اإلســــرائيلية« الموجهة التي 
تريد أن تظهر الجهاد االسامي أنه ال يملك قراره 
ويريد تخريب األوضــــاع في غزة وأنه يدير ظهره 

لشعبه من أجل مصالحه الحزبية والحركية.
والبد من القول: إن أبو العطا حتمًا قد تلقى أوامره 
من أمينه العام »النخالة« وأن الجهاد االســــامي 
وســــراياه تكبــــر وتتقــــدم ...  وأصبحــــت مؤثرة 
وهي التي تصنــــع الحدث وتديــــر المعركة رغم 

التعقيدات والوضع المركب في غزة.
 

ُ
فحركة الجهاد االســــامي حركــــة مقاومة تعمل

من أجل شــــعبها بأســــاليبها وُطرقها، وال تقصد 
إعاقة هــــذه الجهة أو تلك وليس لها حســــابات 

داخلية أو خارجية مع فصائٍل أخرى، إنما حسابها 
المفتوح فقط مع االحتــــال والذي تقدر له ظرفه 
المناســــب ولم يسبق لها أن قامت بردة فعل غير 
محســــوبة أو من أجل مصلحتها الحزبية، فدائمًا 
تغلب مصلحة الشعب والمصلحة العامة ومائمة 
الظرف السياسي ... وليس خطأاً أن تستغل أزمة 
العدو حتى تســــجل نقطة انتصار لصالح شعبنا 
وربمــــا هناك بعض الكارهيــــن ال يريدون أن يروا 
الجهاد االســــامي أصبحت رقمًا صعبًا بل معادلة 
ويتمنى أن تظل حركــــة فقيرة العمل بعيدة عن 
األضواء واإلعام، وكأنــــه ال يليق بهذه الحركة أن 
تنافس الكبار الذين احتكروا كل شيء لصالحهم.

أخيرًا نقول: إن الحديث في الصحافة اإلسرائيلية 
عن أبو العطا والجهاد اإلســــامي رغم التشــــويه 
وقطع الكام من ســــياقه يدل علــــى فعالية هذه 
الحركة وأنه ال يمكن تجاوزها وأصبح يحسب لها 

ألف حساب.  

األسير جمعة التايه بهاء أبو العطا بنظر الصحافة »اإلسرائيلية«
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رام الله/ االستقالل:
طالب مختصون في الشــــأن االقتصــــادي، بضرورة العمل 
على إقامة ميناء بري في الضفة الغربية لتخليص البضائع 
المســــتوردة من الجمارك من دون شــــروط اســــرائيلية، 
معتبرين ذلك خطوة أولى النفكاك الّتجار الفلسطينّيين 

عن الجانب اإلسرائيلّي.
وقال رئيس الهيئة العاّمة للشؤون المدنّية حسين الشيخ 
 في الضّفة 

ّ
"هناك موافقة إسرائيلّية على إقامة ميناء بّري

الغربّية، لتخليص البضائع المستوردة من الجمارك، ولكن 
بشروطهم، وهو ما يؤّخر إقامته حّتى اآلن".

وأوضح الشيخ خالل لقاء جمعه مع القطاع الخاّص في غرفة 
تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، مؤخرًا، أن الشروط 
االسرائيلية تتعّلق بالسماح لبضائع دون غيرها بالدخول 
إلــــى هذا المينــــاء، وهو ما يرفضه الجانب الفلســــطينّي، 
ويطالب بتخليص جمركّي للبضائع كاّفة التي يستوردها 

التّجار الفلسطينّيون في هذا الميناء.
وبين الشيخ أن بلدة ترقوميا في جنوب الخليل هي المكان 
الــــذي تم تحديده إلقامة هذا الميناء، حيث تقوم الهيئة 
العاّمة للمدن الصناعّية والمناطق الصناعّية الحّرة التابعة 
إلى الســــلطة الفلســــطينّية بإقامتها، لتكون تابعة إلى 

منطقة ترقوميا الصناعّية. 
وحول ذلك، يقول رئيس الهيئة العاّمة للمدن الصناعّية 
 الهيئة تقوم 

ّ
والمناطق الصناعّية الحّرة علي شــــعث: إن

بالترتيب إلنشاء هذه المنطقة ضمن المنطقة الصناعّية 
في ترقوميا والتي ستتكّون من 3 أقسام، األّول المنطقة 
الصناعّية والمصانع الموجــــودة فيها، ثّم منطقة الميناء 
 "البوندد"، ومنطقة لوجســــتّية تخــــدم الجهتين 

ّ
البــــّري

بتمويل صينّي.
وبحســــب ما قاله شعث، فإّنه ال موافقة نهائّية حّتى اآلن 
 العمل فيها جاٍر لتكون 

ّ
على تنفيذ هذه المرحلة، ولكــــن

جاهزة في حال تّم التوّصل إلى اّتفاق سياسّي في شأنها.
 هذه 

ّ
وحســــب المخّطــــط الموضوع من قبل الهيئــــة، فإن

المنطقة ستســــتقبل البضائع التي يتّم استيرادها من 
الخارج، وتخزينها في صوامع سعتها متاحة لـ6 أشهر.

واعتبر مدير غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة 
عبد الغني العطاري،  هذا الميناء بأّنه خطوة أولى النفكاك 
الّتجار الفلسطينّيين عن الجانب اإلسرائيلّي بشكل كامل.

وعن البضائع التي ترفض إسرائيل استقبالها في الميناء 
الفلســــطينّي في حال إقامته، يقــــول العطاري: "الحديث 
عنهــــا يدور عن البضائع الكحولّيــــة والدخان والتي تعود 
بجمارك عالية جّدًا"، وهو ما يشير إلى استفادة اقتصادّية 

عالية تعود على إسرائيل من عدم وجود هذا الميناء.
بدوره تحــــدث رئيس غرفة تجــــارة وصناعة الخليل عبدو 
إدريس، وهي المحافظة التي ستنعكس على اقتصادها 
إيجابّيــــات هذا الميناء في شــــكل كبير، نظــــرًا إلى ترّكز 
الصناعات فيها، عن أهّمّية هذا الميناء الذي سيكون نقله 

نوعّية في االقتصاد الفلسطينّي.
 

ّ
 إســــرائيل تتحّكم بكل

ّ
وقال إدريــــس في تصريح له: إن

عملّيات النقــــل، وتفرض على التّجار تكلفة نقل وتخزين 
وتخليص جمركّي مرتفعــــة جّدًا، إلى جانب التأخير الذي 
 هــــذه التكلفة اإلضافّية في 

ّ
أحيانًا ال يعرف ســــببه، وكل

النقل والتخليص تزيد من األسعار على المواطن.
 يعني انفــــكاكًا اقتصادّيًا 

ّ
وتابــــع: "ووجود المينــــاء البّري

 هذا االنفكاك يجب أن يكون دائمًا وغير 
ّ

حقيقّيــــًا". ولكن
مرتبــــط بالتطّورات األمنّية والسياســــّية بيــــن الطرفين، 
بحســــب عبدو، وهو ما يحتاج إلى ضمانات ومراقبة دولّية 

دائمة. 
وأضاف: "من الصعب استثمار أموال طائلة في الميناء من 
دون ضمانات بعدم توقيف العمل به من قبل إســــرائيل 
ألسباب أمنّية أو في حال حصل خالف سياسّي، نحتاج إلى 

ترتيبــــات واضحة كي ال ننزلق في مأزق بروتوكول باريس 
 مّرة أخرى".

ّ
االقتصادي

 بالتزامن مع توســــيع 
ّ

جاء إعالن الشــــيخ عن الميناء البّري
دائــــرة العمــــل في تصديــــر البضائع الفلســــطينّية إلى 
إسرائيل ضمن اّتفاق فلسطينّي-إســــرائيلّي، بدأ العمل 
 Door to" بــــه فــــي حزيران/يونيو الفائــــت عرف باســــم
Door"لتسريع وصول البضائع الفلسطينّية إلى األسواق 
اإلسرائيلّية، حيث شــــاركت فيه 9 من أكبر المصانع في 

السلطة الفلسطينّية في الخليل.
 هــــذا االّتفاق تــــّم من خــــالل الهيئة 

ّ
يقــــول عبــــدو: إن

العاّمة للشــــؤون المدنّية الفلســــطينّية واإلدارة المدنّية 
اإلســــرائيلّية، حيث تقــــوم مركبات نقــــل تحمل لوحات 
تسجيل إسرائيلّية بنقل البضائع من المصانع المشاركة 

في االّتفاق إلى إسرائيل من دون توقيف أو تأخير.
 التوّجه اآلن إلى توسيع نطاق العمل 

ّ
وبحســــب عبدو، فإن

في هذا االّتفاق لمزيد من شــــركات مــــن الخليل وغيرها، 
في حال التزمت بالشــــروط التي وضعتها لها إســــرائيل، 
وهو ما يجعل هــــذا االّتفاق في يد الجانب اإلســــرائيلّي 
بالكامل، ويجعل التّجار الفلســــطينّيين يتحّفظون على 

هذا المشروع.
وتابع: "هذا المشروع من جانب يزيد التبعّية االقتصادّية 
إلســــرائيل، ويعّطل نظام النقل الفلســــطينّي، فحســــب 
شــــروط اّتفــــاق النقل فقــــط بمركبات إســــرائيلّية، نريد 
التعامل بالمثــــل في مثل هذه االّتفاقّيــــات لتكون ذات 

جدوى حقيقّية".
 فلســــطينّي كامل الســــيادة 

ّ
وبيــــن مطالبات بميناء بّري

فــــي الضّفــــة الغربّية لتخليــــص البضائع المســــتوردة، 
وبين تحســــين ظروف اّتفاقّيات التصدير إلى إسرائيل، 
تبقى مئات القضايا االقتصادّيــــة العالقة بين الجانبين 
والتــــي كان من المفترض أن ينّظمهــــا بروتوكول باريس 
االقتصــــادي الموّقع بين الطرفين في عــــام 1994، والتي 

يطالب الفلسطينّيون اآلن بتعديلها.
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أعلن أنا المواطنة/ أميرة محمد حميد زايد....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926698432

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مهند عونى عواد خطاب....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
403605223  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/فدوى  محمد جواد  خليل الزيتي....... 
/. عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801004284

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

 فلسشينّي من دون شروط »إسرائيلّية«
ّ

مشالب بإنشاء ميناء بّري

رام الله/ االستقالل:
أصدرت ســـلطة النقد نتائج »مؤشر سلطة النقد 
الفلســـطينية الموّســـع لدورة األعمال« لشـــهر 
تشـــرين أول 2019، والتي أظهرت تراجع المؤشر 
الكلـــي قلياًل على خلفية هبوطـــه في قطاع غزة، 

بالرغم من التحّسن المحدود في الضفة الغربية.
وأوضحـــت، في النتيجة تراجعت قيمة المؤشـــر 
الكلي إلى نحـــو -17.6 نقطـــة بالمقارنة مع نحو 
-16.5 نقطـــة في أيلول الســـابق، مع بقائه أدنى 
بكثير من مســـتواه فـــي تشـــرين أول من العام 

الماضي والبالغ قرابة -5.9 نقطة.
ففي الضفة الغربية، تحّســـن المؤشـــر قلياًل من 
حوالي -13.5 نقطة إلـــى -12.4 نقطة، جّراء أداء 
أفضل لمؤشـــري الصناعة واإلنشاءات، إلى جانب 
تحّســـن أقل فـــي مؤشـــري الطاقـــة المتجددة، 
واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. فقد ســـّجل 
مؤشـــرا الصناعة واإلنشـــاءات ارتفاعًا بمقدار 1 
نقطة لكل منهما، وصـــواًل إلى -5.8 نقطة لألول، 
و0.1 نقطة للثاني. في ذات الوقت، ارتفع مؤشـــر 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات قلياًل (من -0.4 
إلى 0.2 نقطة)، ونما مؤشـــر الطاقـــة المتجددة 
بشكل طفيف جدًا (من -0.1 إلى 0.0 نقطة). على 
الجانب آخر، برز تراجع مؤشر التجارة (من -5.8 إلى 

-6.9)، تاله انخفاض مؤشـــر الزراعة (من 0.0 إلى 
-0.5 نقطـــة)، في الوقت الذي حافظ فيه مؤشـــر 
النقل والتخزين على مســـتواه السابق عند (0.5 

نقطة).
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة 
آراءهم في الضفـــة الغربية إلى نمـــو المبيعات 
وانخفاض المخزون خالل الفتـــرة الماضية، لكن 
ذلـــك تزامن مع توقعات أقل تفاؤال للمســـتقبل 
القريـــب، وخصوصـــًا حـــول مســـتوى اإلنتـــاج 

والتوظيف خالل الشهور الثالثة القادمة.
ة، شـــهد المؤشر انتكاسة واضحة 

ّ
وفي قطاع غز

بتراجعه من نحو -23.4 نقطة في أيلول الماضي 
إلـــى قرابة -29.9 نقطة في تشـــرين أول الحالي 
على خلفية تراجع مؤشـــرات غالبيـــة القطاعات 
المشـــّكلة للمؤشـــر، باســـتثناء الثبات النسبي 
لمؤشـــر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عند 
نحو -0.1 نقطة. وجـــاء التراجع األبرز من نصيب 
مؤشـــر الزراعة (من -1.0 إلـــى -3.4 نقطة)، تاله 
انخفاض مؤشـــر الصناعة (من    -4.2 نقطة إلى 
-5.9 نقطة)، وهبوط مؤشـــر اإلنشاءات (من -0.5 
إلى -1.8 نقطة). من جانبه، تراجع مؤشـــر النقل 
والتخزين (من 0.0 إلـــى -0.7 نقطة)، تاله هبوط 
أقل في مؤشـــري التجـــارة، والطاقـــة المتجددة، 

ليستقر األول عند نحو -18.0 نقطة، والثاني عند 
قرابة -0.1 نقطة.

ُيذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشـــر دورة األعمال 
الموّســـع منذ كانون ثاني 2017، ومؤشـــر قطاع 
غزة يســـّجل قيمًا ســـالبة بشـــكل دائـــم، األمر 
الذي يعكـــس اســـتمرارًا لألوضاع السياســـية 
واالقتصادية المترّدية في القطاع منذ ســـنوات. 
وال يبدو الشهر الحالي اســـتثناًء من هذه الحالة 
العامة، إذ أشـــار أصحاب المنشـــآت المستطلعة 
آراءهم إلى استمرار التراجع في اإلنتاج والمبيعات 
وتراكم المخـــزون، إلى جانب انخفاض التوقعات 

المستقبلية فيما يخص اإلنتاج والتوظيف.
جدير بالذكر أن »مؤشر سلطة النقد الفلسطينية 
الموّســـع لدورة األعمال« هو مؤشر شهري ُيعنى 
برصد تذبذبات النشاط االقتصادي الفلسطيني 
من حيث مستويات اإلنتاج والمبيعات والتوظيف. 
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، 
فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير 
القيمة الموجبة إلى أن األوضاع االقتصادية جيدة، 
في حين أن القيم الســـالبة تدلل على أن األوضاع 
االقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، 
فهـــو يدلل إلـــى أن األوضاع على حالهـــا، وأنها 

ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

رام الله/ االستقالل:
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: إن الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي 
ســــجلت ارتفاعًا نســــبته 8.86% خالل شهر أيلول/ســــبتمبر 2019 مقارنة بشهر آب/

أغسطس 2019.
وأوضــــح اإلحصاء في بيان له، أن الرقم القياســــي لكميات اإلنتــــاج الصناعي ارتفع إلى 
111.73 خــــالل شــــهر أيلول 2019 مقارنة بـــ 102.64 خالل شــــهر آب 2019 (ســــنة 

األساس 2018 = 100).
أفاد أن أنشــــطة التعدين واستغالل المحاجر ســــجلت ارتفاعًا نسبته 26.02% والتي 

تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.
كما ســــجلت أنشــــطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا نسبته 

10.99% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.
وسجلت أيًضا أنشــــطة الصناعات التحويلية ارتفاعًا نسبته 8.03% خالل شهر أيلول 
2019 مقارنة بالشــــهر السابق والتي تشــــكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي 

أنشطة الصناعة.
هذا وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا 

نسبته 7.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.
وعلى صعيد األنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، 
فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعًا خالل شهر أيلول 2019 مقارنة 
بشــــهر آب 2019، أهمها صناعة المنتجات الصيدالنية األساســــية ومستحضراتها، 
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة منتجات 
المعادن المشــــكلة عدا الماكينات والمعدات، نشــــاط الطباعة واستنســــاخ وســــائط 
األعالم المســــجلة، صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، صناعة األثاث، وصناعة 

المشروبات.

مؤشر سلشة النقد لتشرين أول: 
تحسن في الضفة وتراجع في القشاع

ارتفاع الرقم القياسي لكميات 
اإلنتاج الصناعي بأيلول
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أعلن أنا المواطن/ نزار بسيم عوض عسكر....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   413378530

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنـــا المواطن/عبدالرحيم علي عبدالرحيم حلس....... 
/. عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800505695

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد احمد محمد محيسن....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   905200663

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسام محمود سرحان جودة....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   931705552

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

بغداد/ االستقالل:
لقي متظاهـــر عراقي مصرعـــه وأصيب 
آخرون، خالل تفريق قوات األمن العراقية 
مظاهرة حاشدة أمام بوابة ميناء أم قصر 

في محافظة البصرة جنوبي البالد.
متظاهـــرون  قـــام  لقطـــات،  وأظهـــرت 
بتصويرهـــا، ســـيطرة المحتجيـــن على 
آلية عســـكرية بعـــد انســـحاب قوة من 
الجيـــش العراقي رفضت االشـــتباك مع 

المتظاهرين.
فـــي محافظة  ودعـــت مصـــادر طبيـــة 
البصرة ســـكان أم قصر إلى التبرع بالدم 
إلســـعاف المصابين الذين ســـقطوا من 
محاوالت قوات مكافحة الشـــغب تفريق 
المســـيل  الغاز  بقنابـــل  المتظاهريـــن 

للدموع، بحسب ما أفاد به مراسلنا.
وفـــي األحداث نفســـها، التـــي ما زالت 
جارية حاليا، أصيب 8 متظاهرين بجروح، 
وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس، التي 
قالت إن سقوط الضحايا نجم عن محاولة 
قوات األمن إعادة فتح الميناء الرئيسي 
فـــي أم قصر الذي أغلقه المحتجون منذ 

3 أيام. وتأتي هذه التطورات في ميناء 
أم قصر جنوبي العـــراق، فيما تجددت 
االحتجاجات الشـــعبية في العديد من 
المدن العراقيـــة، في حين عادت خدمة 
الســـلطات  اإلنترنـــت بعـــد أن عمدت 
العراقيـــة إلـــى قطعها طوال ســـاعات 

أمس األول.
ولليـــوم الرابـــع علـــى التوالـــي، أغلـــق 
المتظاهـــرون العراقيـــون العديـــد من 
الطرقـــات فـــي بغـــداد، وذلـــك تنفيذا 
لإلضراب العام الذي دعا إليه ناشـــطون، 
ردًا على تجاهـــل الحكومـــة لمطالبهم. 

المحتجين  بيـــن  المواجهـــات  وكانـــت 
وقـــوات األمن، قد أســـفرت عـــن مصرع 
5 أشـــخاص علـــى األقل، حيـــث وصلت 
الرشـــيد وسط  إلى شـــارع  االحتجاجات 
بغداد ومحاولة المتظاهرين عبور جســـر 
األحرار، بهدف تنفيذ العصيان المدني.

العراق.. قتيل في أم قصر وإغالق الطرق يشل بغداد

عمان/ االستقالل:
قدمـــت الحكومة األردنية، اســـتقالتها تمهيدًا لتعديل 
وزاري متوقـــع في األيام القليلة القادمـــة، وفق ما ذكرت 

وكالة األنباء األردنية »بترا«.
ونقلـــت الوكالـــة عن رئيس الـــوزراء عمر الـــرزاز قوله: إن 

»التعديل يأتي استحقاقًا لمتطّلبات المرحلة المقبلة«.
ويقول مســـؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض 
الرزاز لتســـريع إصالحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم 

النمو في الدولة المثقلة بالديون.
ولم يتضح حجم التعديل الوزاري، لكن مسؤوال قال إنه: لن 

يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية، وإنما سيركز على دمج 
بعض الوزارات لتقليل الهدر وكبح اإلنفاق. وفقا للوكالة.

ويتعيـــن علـــى األردن، بموجـــب خطة تقشـــف برعاية 
صنـــدوق النقـــد الدولي، كبـــح اإلنفاق لتقليـــص الدين 
الهائـــل الذي يقدر بحوالي 40 مليـــار دوالر، أو ما يعادل 
حوالي 95 في المئة مـــن الناتج المحلي اإلجمالي. وزادت 
األعباء على كاهل الخزانة العامة بســـبب سلسلة إجراءات 
حكوميـــة في الشـــهور القليلـــة الماضية لزيـــادة أجور 
المعلمين والمتقاعدين من الجيش في وقت تتراجع فيه 

اإليرادات الحكومية.

الخرطوم/ االستقالل:
وصلت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، يوم 
أمس، إلى واشنطن يرافقها وزير الري للمشاركة في االجتماع 

الثالثي لدول سد النهضة الذي دعت له الواليات المتحدة.
ومن المتوقع أن تجري وزيرة الخارجية الســــودانية مباحثات 
مع المســــؤولين بالخارجية األميركية، على هامش اجتماعات 
سد النهضة المقررة اليوم، برعاية الواليات المتحدة وبحضور 

ممثلين عن مصر وإثيوبيا والسودان.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الســــودانية، إن مباحثات 
الوزيرة السودانية ستتناول العالقات الثنائية بين السودان 

والواليات المتحدة وسبل تعزيزها.
وكان البيت األبيض قال في وقت ســــابق من الشهر الجاري، 
إنــــه يدعــــم المحادثات للتوصــــل إلى اتفاق دائــــم "يحترم 

الحقوق المتبادلة في مياه النيل".
وتأتــــي هذه التطــــورات بعد فشــــل المحادثــــات بين مصر 
وإثيوبيا والســــودان لتســــوية خالفاتهم حول مشــــروع سد 

النهضة.
وتقول مصر: إن ملء خزان السد العمالق سيؤدي إلى تقليص 
حصتهــــا من المياه بشــــكل حاد، ودعت إلى وســــاطة دولية 

للمساعدة في التوصل التفاق "عادل ومتزن".

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أسعار النفط، مدعومة بتحسن توقعات الطلب على الخام 
ونمـــو أفضل من المتوقـــع للوظائف األميركيـــة، وذلك مع ترقب 
التوصل إلى اتفاق تجارة أولي بين الواليات المتحدة والصين هذا 

الشهر.
وتحدد ســـعر التسوية في العقود اآلجلة لخام برنت تسليم يناير 
عند 62.13 دوالرًا للبرميل، مرتفعة 44 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة، 
وزادت عقود الخام األميركي تســـليم ديســـمبر 34 ســـنتا أو 0.6 

بالمئة لتغلق عند 56.54 دوالرًا للبرميل.
ودفع التفاؤل حيال تقدم في مفاوضات التجارة األميركية الصينية 
مؤشرات األسهم األميركية إلى مستويات قياسية مرتفعة، األمر 
الذي ساعد النفط، وحققت أسهم قطاع الطاقة أكبر المكاسب بين 

القطاعات األحد عشر الرئيسية على ستاندرد أند بورز 500.
كانت األسعار قد قفزت نحو دوالرين للبرميل بعد أن قال مسؤولون 

أميركيون إن اتفاقا قد يجري توقيعه هذا الشهر.
وقال محللو ســـوق النفط إن تحسن أرقام نمو الوظائف األميركية 
في أكتوبـــر وتعديالت بالزيادة لقراءات الشـــهرين الســـابقين، 
حسبما ُأعلن يوم الجمعة، خفف بواعث القلق من تباطؤ اقتصادي 

عالمي قد يكبح الطلب على الخام.

النفط يرتفع مع ترقب 
اتفاق واشنطن وبكين

األردن.. حكومة الرزاز تقدم 
استقالتها تمهيدًا لتعديل وزاري

مباحثات أميركية سودانية على 
هامش اجتماع »سد النهضة«

واشنطن / االستقالل:
ال تزال تداعيات تحقيقات الكونغرس لمحاكمة 
الرئيس األميركــــي دونالد ترامب برلمانيًا تطغى 
علــــى المشــــهد السياســــي األميركي، ال ســــيما 
بعد توضيح مستشــــار وزير الخارجية ألســــباب 
اســــتقالته، ورفض أربعة مســــؤولين في البيت 

األبيض االستجابة لمذكرات االستدعاء.
وقد كشــــف الســــفير مايكل ماكينلي، مستشار 
وزير الخارجية مايك بومبيو، أنه اســــتقال بسبب 
مخاوفه بشأن إشــــراك بعثات الواليات المتحدة 
في الحصول على معلومات سياسية سلبية ألجل 
أغــــراض داخلية، وبســــبب »التقصير في تقديم 

الدعم إلطار مهني في وقت عصيب«.

وذكر ماكينلــــي أنه خالل الســــنوات الـ37 التي 
عمل فيها بوزارة الخارجية لم ير »جهودا مماثلة 
الســــتخدام وزارة الخارجية من أجل كشف أشياء 

سلبية عن خصم سياسي«.
واقتــــرح إصــــدار بيان لدعــــم ســــفيرة الواليات 
المتحــــدة بأوكرانيــــا مــــاري يوفانوفيتــــش، في 
أعقاب نشر نص مكالمة الرئيس ترامب ونظيره 

األوكراني فولودومير زيلينسكي.
وكانت الســــفيرة يوفانوفيتش أخبرت ماكينلي 
بعد اتصاله بها لمعرفة إذا ما ســــترحب بإصدار 
الخارجية بيان دعم بحقها، أنه أول مسؤول رفيع 

بالخارجية يتواصل معها.
وقال ماكينلي:  إن مســــؤولين رفيعو المســــتوى 

بالخارجيــــة دعمــــوا فكرتــــه بإصدار بيــــان دعم 
لسفيرة واشــــنطن بأوكرانيا، غير أن بومبيو »قرر 
أنــــه من األفضل عدم نشــــر أي بيــــان في الوقت 

الراهن«.
وكشــــف أن بومبيــــو لم يتجــــاوب مــــع دعواته 
المتكررة للدفاع عن السفيرة األميركية بأوكرانيا 
حتى بعدما قال إنه سيستقيل باعتبار أن »األمر 

غير مقبول«.
وفي الســــياق ذاته، رفض أربعة مســــؤولين في 
البيت األبيض االســــتجابة لمذكرات االســــتدعاء 
التــــي أصدرتها لجان نيابية في إطار التحقيقات 
الجارية في الكونغرس بهــــدف محاكمة ترامب 

برلمانيا.

طهران/ االستقالل:
أعلن الرئيس اإليراني حســـن روحاني، أنه بدءًا من يوم االربعاء ستقلص بالده المزيد 
مـــن االلتزامات في االتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015، وانســـحبت منه 

الواليات المتحدة في مايو 2018.
وقال حســـن روحانـــي، في خطاب بثه التلفزيـــون الحكومي على الهواء مباشـــرة: إن 
طهران ســـتتخلى عـــن التزامات جديدة مضمنة في االتفاق النـــووي الذي أبرمته مع 

الدول الست الكبرى عام 2015.
وأوضح الرئيس اإليراني أن إيران ستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم في منشأة 
فـــوردو النووية، التي تقع على بعد نحو 180 كيلومترا إلى الجنوب من طهران، بعدما 

جمدتها بموجب االتفاق، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
الجدير بالذكر أنه بموجب االتفاق النووي، من المفترض أن تعمل هذه األجهزة بدون 
ضخ غاز اليورانيوم. وقال روحاني إن طهران ستشرع في ضخ غاز اليورانيوم إلى 1044 

جهاز طرد مركزي اعتبارا من يوم األربعاء.
لكنـــه أردف قائـــال إن كل الخطـــوات التي اتخذتهـــا طهران فيمـــا يخص تقليص 
التزاماتها بموجـــب االتفاق النووي يمكن العدول عنها، وســـتفي بجميع التزاماتها 
إذا مـــا التزم بقية الموقعين عليه. يشـــار إلى أن إيران ضاعفت قبل نحو أســـبوع، في 
انتهاك آخر لالتفاق النووي، عدد أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز »آي آر6-«.

وكانـــت إيران قالت االثنين إنها دشـــنت أجهـــزة طرد مركزي أكثر تطورا لتســـريع 
تخصيب اليورانيوم، وردت ألمانيا على هذه الخطوة بالقول إن قيام طهران بتشغيل 
أجهـــزة طرد مركزي متطورة يهدد االتفاق ودعت طهران إلى العودة إليه، وفقا لوكالة 

رويترز.
وعلق مســـؤول أميركي كبير، بالقول إن إيران »ليس لديها ســـبب منطقي« لتوســـيع 

برنامجها للتخصيب، مضيفا »ما أعلنوه خطوة كبيرة في االتجاه الخاطئ«.

الكونغرس يكشف شهادات من تحقيقه ضد ترامب إيران تتخلى عن بنود جديدة باالتفاق 
النووي.. وتستأنف التخصيب
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غزة / االستقالل: 
توج فريقا الزوايدة عن " فرع الوســـطى و الجنوب " و الرضوان 
عن " فرع غزة و الشمال " أبطاال لمرحلة الذهاب بدوري الدرجة 

الثانية الغزي.
و أصبح فريق شباب الزوايدة الكروي أحدوثة الموسم الرياضي 
الحالي، ولم يكن أحد يتوقع أن تكون عودته إلى دوري الدرجة 
الثانية بعد غيبة طويلة، بهذا الزخم والقوة واإلصرار والتحدي 
والعزيمـــة التى جســـدها فـــي جميع مبارياتـــه منذ إنطالق 

المسابقة.
 الزوايـــدة هو الفريـــق الوحيد برفقة خدمـــات رفح الذين لم 
يتلقيا أي خســـارة تذكر ســـوى تعادل وحيد في مســـتهل 
مشـــوار الدوري، كذلك سجل رقمًا قياسيًا مغايرًا قلما يحدث 
في هذا الدوري بتحقيق الفوز في سبع مباريات متتالية وأطاح 
بمعظم المنافســـين المعروفين في فرع الوسطى والجنوب 
الواحد تلو اآلخر، وكان آخرهم الفوز األخير على الجار الشقيق 

اتحاد دير البلح 1-2.

هذه النتائج غير المسبوقة وتوالي االنتصارات جعلته يغرد 
خارج الســـرب وحيدًا، ويتصـــدر دوري الدرجـــة الثانية لفرع 
الوســـطى والجنوب منفردًا برصيد 19 نقطة وبفارق 6 نقاط 
عن أقرب منافسيه أهلي النصيرات واتحاد ديرالبلح، وبالتالي 
منحته األفضلية والصدارة بجدارة ليتوج بلقب مرحلة الذهاب 
من الدوري أو بطل الشـــتاء كمـــا يطلق عليه، بغض النظر عن 
لقائه األخير في األســـبوع المقبل أمام فريـــق األمل في آخر 

محطات الدور األول من عمر المسابقة.
و لعب الزوايدة 7 لقاءات فاز في 6 و تعادل مباراة و سجل 15 

هدفًا و تلقت شباكه 7 أهداف.
أما في فرع غزة و الشـــمال فاجأ الرضوان الجميع بتربعه على 
قمة الجدول برصيد 11 نقطة ، متفوقا بفارق نقطة عن السالم 
الوصيف و بفـــارق نقطتين عن الثالث المجمع اإلســـالمي و 

خدمات جباليا الرابع .
و لعب الرضوان 6 مباريات فاز في 3 و تعادل في 2 و خسر لقاء 

و سجل 10 أهداف و تلقت شباكه 10.

الزوايدة و الرضوان بطظ الشتاء بالدرجة الثانية

مدريد / االستقالل: 
يستضيف ريال مدريد فريق جالطة سراي التركي، اليوم األربعاء 
على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من 

دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ويســـعى الملكي، للفـــوز الثاني علـــى التوالي، عقب االنتصار 
في الجولـــة الثالثة بهدف نظيف على الفريـــق التركي، وذلك 
بعد البداية الكارثية بالخسارة بثالثية نظيفة ضد باريس سان 

جيرمان، والتعادل (2-2) مع كلوب بروج البلجيكي.
وال بديل عن الفوز أمام كتيبة الفرنســـي زين الدين زيدان، من 
أجل االقتراب أكثر لحصد بطاقة التأهل لدور الـ16 من المسابقة.

عجز هجومي
واليـــزال ريال مدريـــد ُيعاني من أزمة حقيقية على المســـتوى 
الهجومي، رغم صناعة الكثير مـــن الفرص في المباريات، إال أن 

الفريق يفتقد اللمسة األخيرة.
وظهرت ُمعاناة الفريق الملكي بشـــكل واضح ضد ريال بيتيس 
في الليجا، ورغم عديد المحاوالت، فشـــل الريال في هز شـــباك 

الفريق األكثر استقباال لألهداف في الدوري.
وعلـــى المســـتوى األوروبي، ســـجل الميرنجي هذا الموســـم 3 
أهداف، جاءت عبر سيرجيو راموس وكاسيميرو وتوني كروس، 

ولم ينجح أي مهاجم في ترك بصمته حتى اآلن.
نح�س الربنابيو

و ُيعانـــي ريـــال مدريـــد مـــن نحس يالزمـــه منذ حوالـــي عام، 
داخل معقله "سانتياجو برنابيو" في مباريات دوري أبطال أوروبا.

ولم ُيحقق الميرنجي االنتصار في ملعبه منذ االنتصار بنتيجة 

(2-1) على فيكتوريا بلزن التشيكي بدور المجموعات في أكتوبر/
تشرين أول 2018، ضمن منافسات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تلقى المرينجي هزيمتين (3-0) أمام سسكا 
موسكو الروسي بدور المجموعات، و(4-1) أمام أياكس أمستردام 
الهولندي في ثمن النهائي وأقصي من البطولة، وهذا الموسم 

سقط في فخ التعادل ضد كلوب بروج البلجيكي (2-2).

واجه ريال مدريد فريق جالطة ســـراي في عدة مناسبات سابقة، 
في دوري األبطال، وحقق العمـــالق المدريدي االنتصار في كل 
المباريات ضد ضيفه التركي التي أقيمت في معقله "سانتياجو 

برنابيو".
متيمة تركية

البداية كانت لقاء في إياب ربع نهائي موسم 2000-2001 وفاز 

ريـــال مدريد بنتيجة (3-0)، ثم المباراة الثانية كانت في ذهاب 
ربع نهائي موسم 2012-2013 وفاز الميرنجي بنفس النتيجة.

المباراة الثالثة واألخيرة كانت ضمن دور المجموعات لموســـم 
2013-2014 وفاز ريال مدريد بنتيجة (1-4).

أشارت تقارير صحفية إلى تطورات جديدة بخصوص الفرنسى 
زيـــن الدين زيدان فى مقعد القيادة الفنية لفريق ريال مدريد، 
قبل مباراة جالطة ســـراى التركى التي ستجمع الطرفين اليوم 

األربعاء، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
كانت تقارير إســـبانية قد أكدت أن مســـتقبل زيدان فى ريال 
مدريد مهدد بشكل كبير هذا الموسم، بسبب تراجع نتائج وأداء 

الفريق الملكي محليًا وأوروبيًا.
ووفقًا لما ذكره برنامج "التشـــيرنجيتو" اإلســـبانى أن زيدان قد 
يتعرض لإلقالة من ريال مدريد، حال خسارته أمام جالطة سراي،  
اليـــوم األربعاء، فى الجولة الرابعة مـــن دور المجموعات بدوري 

أبطال أوروبا.
هدية لباري�س

يملك باريس ســـان جيرمان متصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، 
فرصة الحصول على بطاقة التأهل لدور الـ16 ُمبكًرا هذه الجولة 
خالل مواجهة كلـــوب بروج، بتحقيق االنتصار فـــي المباراة، أو 

التعادل بشرط أال ينتصر جالطة سراي على ريال مدريد.
وربما يحصـــل الباريســـيون علـــى هدية ثمينة، حـــال انتهت 
مواجهة مدريد وجالطة سراي بالتعادل، بشرط الفوز على كلوب 
بروج، حيث ســـيتأكد عبور ســـان جيرمان لدور الـ16 في صدارة 

المجموعة، قبل جولتين من النهاية.

ريال مدريد يتطلع لكسر نحس البرنابيو .. وسان جيرمان ينتظر الهدية

لندن /االستقالل: 
رفض نادي مانشستر ســـيتي اإلنجليزي لكرة القدم عرضًا مقدمًا من ريال مدريد اإلسباني 

للحصول على المهاجم رحيم ستيرلينج في سوق االنتقاالت الصيفية القادمة.
وقالت صحيفة “ديلي ســــتار” أن مانشستر سيتي أبلغ مسؤولي ريال مدريد أنهم لن 
يتمكنوا من التعاقد مع ستيرلينج مقابل 70 مليون جنيه إسترليني باإلضافة إلى جاريث 

بيل.
وكان الفريق الملكي قد اقترح في بداية هذا األسبوع التوقيع مع المهاجم الدولي اإلنجليزي 
فـــي الميركاتو الصيفي القادم لتعزيز خط المقدمة والتخلص من راتب جاريث بيل الضخم 

جدًا.
وتضيف صحيفة ديلي ستار أن مسؤولي مانشستر سيتي وصفوا العرض الذي قدمه نادي 
ريال مدريد بأنه سخيف جدًا ، وأن الجانب اإلسباني لم يقدم العرض الذي يمكن أن يقنعهم 
باتمام الصفقة. ويمتلك الالعب البالغ من العمر 24 عامًا عقدًا مع مانشســـتر ســـيتي حتى 
نهايـــة موســـم 2022-2023 ، في الوقت الذي تتحدث فيه الصحافة اإلســـبانية عن رحيل 

جاريث بيل في يناير / كانون الثاني.

لندن/ االستقالل: 
كال السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، المديح لزميله المصري 
محمد صالح، ُمشيًرا إلى أنه سعيد بتطورهما مًعا في صفوف الريدز.
وقال مانـــي، خالل تصريحاته لمجلة »فرانس فوتبول« الفرنســـية: 
»صالح مهاجم مجنون والعب اســـتثنائي ويعرف كيف يفعل كل 

شيء«.
وأضاف: »مازال من دواعي سروري أن أتطور معه، ألن لدي شعور بأننا 

نتحدث كرة القدم نفسها«.
وعن جيمس ميلنر، علق: »إنه أكبر محترف قابلته في مسيرتي، كل 
يوم يصل إلى التدريب قبل أي شخص آخر، وهو الذي ُيدير الغرامات 

بسبب التأخير، وصعب جًدا في هذا األمر«.
وأشار السنغالي، إلى أن آدم الالنا هو »أحد قادة الفريق«، وألكسندر 
أرنولد »لديه رؤية اســـتثنائية للمباراة«، بينما وصف مدربه يورجن 

كلوب بـ«األب«.

مانشستر سيتى يصف عرض
 الريال لضم سترلينج بـ »السخيف«

ماني: صظح
 مهاجم مجنون



األربعاء 9 ربيع األول 1441 هــ 6 نوفمبر 2019 م

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نظم أهالي قرية العيساوية تظاهرًة احتجاجية، أمس الثالثاء، احتجاًجا على اعتداءات 
قـــوات االحتالل المســـتمر على المدارس وطلبتها بقرية العيســـاوية، وســـط تواجد 

عسكري لالحتالل مخابراته.
وشـــارك في االعتصام عند المدخل الغربي للقريـــة أهالي وطالب ومتضامنون أجانب، 

حيث حملوا يافطات تندد باالحتالل وتطالب بحق التعليم للطلبة والمواطنين.
وكانت شـــرطة االحتالل داهمت مدرســـة العيســـاوية الثانوية للبنين يوم الســـبت 
الماضـــي، واعتقلـــت الطالب صالـــح الطويل (16 عاًمـــا)، واحتجزته في مركز شـــرطة 

المسكوبية حتى يوم أمس االثنين.
ومثل الطالب صالح الطويل أمام محكمة الصلح أول أمس، وأخلت ســــبيله بشــــرط 
الحبــــس المنزلي لمدة ثالثة أيام، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة خمســــة 

آالف شيكل.
وأعلنت لجنة اولياء أمور مدارس العيســـاوية المركزية يوم الســـبت الماضي االضراب 
المفتوح في جميع مـــدارس القرية، احتجاًجا على اقتحام القوات المدرســـة واعتقال 

الطالب صالح الطويل واالعتداء على مدير المدرسة والحارس وطالب آخر.
وأفرجـــت شـــرطة االحتالل امس عن عضوي لجنـــة أولياء امور المـــدارس محمود فايز 

محمود وياسر حسن درويش، بشرط اإلبعاد عن القرية لمدة أسبوع.
وكانت القـــوات اعتقلت درويش أول أمس من منزله في قرية العيســـاوية، واعتقلت 

محمود أمس من مكان عمله بالقرب من المدخل الغربي للقرية.
واجتمـــع ممثلين من لجنة أولياء االمور المركزية بالعيســـاوية ومدراء مدارس ووجهاء 
القريـــة امس مع نائب مدير وزارة المعارف اإلســـرائيلية وممثـــل عن التعليم الخاص 

ابراهيم مريش، لمناقشة االضراب المفتوح في مدارس القرية.
وأعلنت لجنة أولياء أمور المركزية بقرية العيســـاوية مســـاء أمـــس في بيان أصدرته 
بتعليـــق االضراب في المدارس، وعودة جميع الطالب الى مقاعدهم الدراســـية، ابتداًء 

من اليوم األربعاء.

غزة/ االستقالل: 
ا بالضفة الغربية  وثـــق تقريٌر 1913 انتهـــاًكا إســـرائيلًيّ

والقدس المحتلتين خالل أكتوبر/تشرين األول الماضي.
ووفق التقرير الذي أعدته الدائرة اإلعالمية بحركة حماس؛ 
فإن االنتهاكات شـــملت قتـــل المواطنيـــن وإصابتهم 
واعتقالهـــم، باإلضافـــة إلى اعتـــداءات المســـتوطنين 
وعمليات مداهمـــة واقتحام مناطق ومنازل، ومنع ســـفر، 

ومصادرة العديد من الممتلكات، وتدنيس مقدسات.
وقـــال التقرير: إن أبـــرز االنتهاكات اإلســـرائيلية تمثلت 
في استشـــهاد المواطن رعد ماجد البحري (25 عاما) جراء 
إطالق قوات االحتالل النار عليه بالقرب من حاجز جبارة في 

الثامن عشر من تشرين األول/أكتوبر الماضي.
ورصد التقرير اقتحام أكثر من 8 آالف مستوطن للمسجد 
األقصـــى، حيث تعـــّد االقتحامات الكبرى منذ ســـنوات، 
وتزامنـــت االقتحامات مع منع المصليـــن والمرابطين من 

دخول المسجد األقصى.
وأدت اعتـــداءات االحتـــالل إلـــى إصابـــة (123) مواطنًا 
بإصابـــات مختلفة، في حين كان عدد عمليات إطالق النار 
التي نفذها جنود االحتالل والمستوطنون (104) عمليات، 

بحسب ما ذكر التقرير.
وأوضح أن الشهر الماضي شهد اعتقال (254) مواطنًا من 
جميـــع مدن الضفة، كان أبرزها فـــي القدس بواقع (105) 

معتقليـــن، ثم الخليل (60) معتقال، تالهما رام الله وبيت 
لحم وقلقيلية بواقع (41 ،39، 35) لكل منها توالًيا.

وشـــهدت مناطق الضفة والقـــدس (388) عملية اقتحام 
لمدنها المختلفة، تخللها مداهمة (145) منزال، كما أقامت 

قوات االحتالل عدد (361) حاجزا ثابتا ومؤقتا، ما أدى إلى 
صعوبة في حركة تنقل المواطنين بين مدن الضفة.

ووفقًا إلحصائيـــة الدائرة اإلعالمية لحمـــاس، فقد تخلل 
تشـــرين األول/أكتوبر المنصرم هدم االحتالل (11) منزال، 

منها (5) في القدس، و(2) في بيت لحم، ومنزل واحد في 
كل من رام الله والخليل وجنين وطولكرم.

ولفت التقريــــر إلى أنه تكرر اقتحام المســــجد األقصى 
بواقع (27) مرة خالل الشــــهر الماضي، وذلك من (8500) 
مســــتوطن، كما دّنــــس االحتالل المســــجد اإلبراهيمي 

مرتين.
وبين التقرير أن االحتالل أصدر قرارا بإبعاد (27) مقدسيا 
عن المســـجد األقصى، خالل الشـــهر المنصرم، كما منع 

(193) مواطنا من السفر عبر المعابر.
وتخلل الشـــهر المنصرم تدمير االحتالل (21) منشـــأة، 
 تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، بعضها 

َّ
شـــملت محال

هدمهـــا أصحابها بأيديهـــم تجنبًا لدفـــع غرامات عالية 
لســـلطات االحتالل، كما بلغ عدد الممتلـــكات المصادرة 
(23)، تنوعت بين مصادرة مبالغ مالية ومعدات ومركبات.

وبلغ مجمل اعتداءات المستوطنين خالل الشهر الماضي 
(75) اعتداء، كما شـــهد نشـــاطات اســـتيطانية تمثلت 
فـــي مصادرة نحـــو (52) دونمـــًا من أراضـــي المواطنين 

الفلسطينيين.
ولفـــت التقرير إلى أن مناطق الخليـــل والقدس ونابلس، 
كانـــت األكثـــر تعرضا لالنتهـــاكات اإلســـرائيلية خالل 
تشـــرين األول/أكتوبر الماضي، بواقـــع (275، 266، 223) 

انتهاكا في كل منها توالًيا.

االحتالل على القطاع صيف العام 2014.  
ورّدد المشـــّيعون خالل موكب التشـــييع الذي 
انطلق من المستشفى "األوروبي" وصواًل للمقبرة 
الشـــرقية هتافات تدعـــو للثأر مـــن االحتالل، 
الفلســـطينية  المقاومـــة  فصائـــل  وتطالـــب 

باالنتقام لدماء الشهداء. 
مـــن جهة أخـــرى،  هدمـــت جرافـــات االحتالل 
"اإلســـرائيلي" أمـــس الثالثاء منزليـــن لعائلة 
العباســـي بـحي "عين اللوزة" في بلدة ســـلوان 

بالقدس المحتلة؛ بدعوى البناء دون ترخيص.
وذكـــر محمـــد العباســـي - أحد اللذيـــن هدم 
منزالهما - أن العائلـــة تفاجأت بعملية الهدم، 
التي جاءت دون سابق إنذار أو إبالغهما من قبل 

المحامين.
 قوات االحتـــالل أجبرت 

ّ
وأوضـــح العباســـي أن

والدته وأشقاءه وزوجة شقيقه محمود وأطفالها 
على الخروج من منزليهمـــا، بعد إفراغ المنزلين 

من األثاث والمحتويات.
 بلدية االحتالل فرضت على العائلة 

ّ
ولفت إلى أن

دفع مخالفة بناء في شـــهر مارس/ آذار الماضي 
بقيمة 75 ألف شيكل، وتواصل العائلة دفعها 

منذ ذلك الحين بالتقسيط.
 العائلة بنت 

ّ
وأشار المقدسي العباســـي إلى أن

المنزليـــن منذ عـــام 2011، وتبلغ مســـاحتهما 
180 متـــًرا مربًعـــا، والمبنى عبارة عـــن طابقين 
األول مكون من 3 غـــرف وتوابعها، والثاني من 

غرفتين.
 شـــقيقه محمود وعائلته يسكنون في 

ّ
وذكر أن

الطابـــق األول، بينهم نجله مهـــدي الذي كان 
مـــن المقرر زفافه بعد عشـــرة أيام وسيســـكن 

مـــع العائلة في نفس المنـــزل، فيما يقطن في 
الطابق الثاني نجلـــه معتصم وزوجته وطفالن، 
أكبرهم عمره 4 سنوات وأصغرهم عام ونصف. 
في الســـياق، أخطرت ســـلطات االحتالل مساء 
أمس، مواطًنا بوقف البنـــاء في منزله، من خربة 

مسعود غرب يعبد بمحافظة جنين.
وقال رئيس مجلس "ظهر العبد" طارق عمارنة: 
م المواطن محمد عمر عمارنة  "إن االحتالل ســـلَّ
إخطاًرا بوقف البناء بمنزله قيد االنشـــاء؛ بدعوى 

عدم الترخيص".
وأضاف عمارنة أن "قوات االحتالل التي رافقهم 
مستوطن اســـتولى على أرض بالمنطقة، حاول 
مصادرة "بايجـــر" يعود للمواطن عماد هرشـــة 
لكنه تعطل، وبلغوه بضرورة تسليمه على حاجز 

برطعة خالل ساعة".

غزة/ االستقالل: 
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس الثالثاء عن شاب من غزة بعد 
اعتقاله لـ 8 أشـــهر خالل مشاركته بمســـيرات العودة وكسر الحصار شرقي 

مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأفاد مكتب إعالم األسرى بأن االحتالل أفرج عن األسير محمد عبد الله جاموس 

(18 عاًما) من مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقالت إنه اعتقل قبل 8 أشهر خالل مشاركته في مسيرات العودة.

رام الله /االستقالل :
أصيب عدد من المواطنين باالختناق، أمس الثالثاء، جراء استنشـــاقهم الغاز 
المســـيل للدموع الذي أطلقه جيش االحتالل االسرائيلي، خالل اقتحامه قرية 

كفر نعمة غرب رام الله.
وأفادت مصادر محليـــة بأن مواجهات اندلعت بين الشـــبان وجنود االحتالل 
الذين اقتحمـــوا القرية، وتمركزوا أمام مدرســـة ذكور القريـــة، وأطلقوا الغاز 

المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات باالختناق.

ــًا بالضفــة والقــدس خــالل أكتوبــر 1913 انتهاكــًا إسرائيلًيّ

رام الله/ االستقالل: 
قال أمين ســـر اللجنـــة التنفيذية لمنظمـــة التحرير 
الفلســـطينية عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركة فتح 
صائـــب عريقات أمـــس الثالثاء إنـــه ال يمكن المضي 
بعمليـــة االنتخابات دون مشـــاركة جميـــع الناخبين 
الفلسطينيين، بما يشـــمل أبناء الشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة وشـــرقي القدس المحتلة. وقال عريقات 
خـــالل رســـالة رســـمية وجههـــا  الثالثاء، إلـــى وزراء 
خارجيـــة دول االتحـــاد األوروبي واالتحـــاد االفريقي 
وأمريـــكا الالتينيـــة وأســـتراليا ونيوزلنـــدا والهنـــد 
وباكستان وجنوب أفريقيا، واألمم المتحدة، »إنه ووفقًا 

لالتفاقيات والبروتوكـــوالت الموقعة فيجب الحصول 
علـــى ضمانات بعدم منـــع حكومة االحتـــالل لعملية 

االنتخابات في شرقي القدس ».
وأعلنت حركة حماس األســـبوع الماضي موافقتها على 
إجراء االنتخابات الفلسطينية التي قال رئيس السلطة 

محمود عباس إنه ينوي إصدار مرسوم بإجرائها.
وأضاف عريقات أن قرار إجراء االنتخابات يمكن الشعب 
الفلســـطيني مـــن انتخاب ممثليهم بمـــا في ذلك في 
القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة، ويتماشى مع قيم 
تعزيز فلســـطين لقيم الديمقراطية وســـيادة القانون 
والسالم، وضمان مســـتقبل واعد للشباب ولجيراننا في 

المنطقة.
وتابع عريقات في رسالته »نؤكد ضرورة دعم دول العالم 
للعملية االنتخابية الفلســـطينية في ظل مواصلة دولة 
االحتالل انتهاك االتفاقـــات الموقعة والقانون الدولي 

وتقويض حل الدولتين القائم على حدود 1967«.
وقـــال »رغـــم الوضع المأســـاوي في قطاع غـــزة نتيجة 
استمرار االحتالل والحصار اإلســـرائيلي غير القانوني، 
فإننا نهدف إلـــى التغلب على أية عقبات أمام العملية 
الديمقراطيـــة والمضي قدًمـــا فيهـــا، وتحقيًقا لهذه 
الغاية، صدرت تعليمات إلى لجنة االنتخابات المركزية 

لتهيئة األرضية لالنتخابات العامة المقبلة«.

عريقات: ال يمكن المضي بعملية االنتخابات دون مشاركة القدس وغزة

خانيونس / االستقالل:
أطلقت األبراج العسكرية اإلسرائيلية المتمركزة في محيط ما يعرف باسم موقع 
»كيسوفيم« العسكري شرقي بلدة القرارة شمالي محافظة خان يونس جنوبي 

قطاع غزة،أمس، نيرانها بشكٍل متقطع، تجاه المناطق الحدودية للبلدة.
وذكرت مصادر محلية، بقيام البرج الرشاش المتواجد بجوار بوابة موقع »كيسوفيم« 
واألبراج المجاورة، بإطالق النار، من العيار الثقيل، على فترات، تجاه األراضي الزراعية 

القريبة من الشريط الحدودي مع األراضي المحتلة، دون وقوع إصابات.

أبراج االحتالل تطلق 
نيرانها شرق القرارة

مظاهرة بالعيساوية تنديدًا 
باستهداف االحتالل مدارس القدس 

االحتالل يفرج عن أسير من 
غزة بعد اعتقاله 8 أشهر

إصابات باالختناق خالل اقتحام 
االحتالل قرية كفر نعمة برام الله

خانيون�س ت�سيع ..
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لندن/ االستقالل:
تســــلل لصــــوص إلى  منزل إحــــدى العائالت فــــي مدينة هانوفر 
األلمانية، بعدما كســــروا الباب المطل على حديقة المنزل. وأخذوا 
يبحثون داخل المنزل عن شــــئ يســــرقونه فعثــــروا على »خزنة« 

فأخذوها معهم.
فـــي هذه الخزنة يوجد ثالث زجاجات صغيرة بنية اللون لمشـــروب 
»العرق«، الذي تنتجه إحدى أشهر شركات المشروبات الكحولية في 
ألمانيا. لكن في واقع األمر فإنه رغم أن اســـم الشركة واسم مشروب 
العرق مدونان على الزجاجات إال أن ما بداخلها هو شئ مختلف تماما.

وبحســـب موقع »فيلت« األلماني فإن مـــا بداخل تلك الزجاجات هي 
مادة الـ«باراثيون«، التي تستخدم كمبيد لمقاومة الحشرات واآلفات 
الزراعية، ويطلق عليها العامة في ألمانيا »سم الحماوات«. وأقل كمية 
من »باراثيون« تمثل خطورة شديدة على اإلنسان إذا استنشقها أو 

بلعها، كما يمكنها أن تصل إلى داخل الجسم عبر بشرة اإلنسان.
ومنذ منتصف األسبوع انقطع أثر هؤالء اللصوص وال تعلم السلطات 
األلمانية حتى اآلن شـــيئا عمـــا حدث لهم وال ما فعلـــوه بزجاجات 

الباراثيون.
وبحســـب »فيلت« فإن الشرطة حذرت من يعثر على تلك الزجاجات 
من الســـير بها وخصصـــت رقما هاتفيـــا، لكي يتصل بالشـــرطة 

ويستدعيها فورا.  

سرقوا السم.. الشرطة تبحث 
عن لصوص إلنقاذ حياتهم!

االستقالل/ وكاالت:
حظيت الطفلة الزيمبابوية ربيكا مونكومبوي، البالغة من 
العمر 11 عاما، باستقبال األبطال بعد أن قالت إنها أنقذت 
صديقة لها من فكي تمســـاح. وقالـــت مونكومبوي إنها 
أنقذت صديقتها التويا مواني، البالغة من العمر 9 أعوام، 
من خالل القفز على ظهر تمساح ثم فقأت عينيه، بحسب 

ما نقلت وسائل إعالم زيمبابوية.
ووفقا لوســـائل اإلعالم في زيمبابوي، فأثناء عودة ريبيكا 
وصديقاتها من الســـباحة في جدول بالقرب من منزلهم 

في قرية »سندريال«، سمعن صراخا صادرا من الماء.

وأضافت وسائل اإلعالم أن الفتاة أصيبت بالذهول لرؤية 
تمساح يجر صديقتها في الماء.

وفي حين أن جميـــع األطفال اآلخرين كانـــوا خائفين أو 
هربوا من المكان، اندفعت ريبيكا نحو الماء، وقفزت فوق 
التمساح وبدأت تفقأ عينيه إلى أن دفعته إلرخاء فكيه عن 
التويا. وقالت ريبيكا لصحيفة صنداي تايمز: »لقد خرجنا 
من الماء، ثم سمعنا التويا التي ظلت تسبح وحدها وهي 
تصرخ قائلة إن هناك شيئا كان يجرها من يدها. وألنني 
كنت األكبر بين األطفال السبعة اآلخرين، شعرت بالحاجة 

إلى إنقاذها«.

وذكرت التقارير أن الفتاة الشجاعة ركضت نحو التمساح 
الـــذي قبض على التويا من يدها وســـاقها، ثم بدأت في 
ضربـــه بقبضاتها، لكـــن ضرباتها على ما يبـــدو لم تزعج 
التمساح على اإلطالق، لذا اســـتخدمت أصبعها في وكز 
عينيه حتى أرخى فكيه عن التويا، ثم سبحتا مبتعدتين 
عن التمساح الذي لم يهاجمهما ثانية. ومن الالفت للنظر 
أن ريبيكا تمكنت من إنقاذ صديقتها من دون أن تصاب 
بأي جروح، في حين تمت معالجة التويا، في مستشـــفى 
إقليمي، من جروح طفيفة لحقت بها. وأشـــاد والدا التويا 

بشجاعة ريبيكا وشكروها على إنقاذ حياة ابنتهم.

فتاة فقأت عين التمساح إلنقاذ صديقتها

الرياض/ االستقالل:
توقفت مبـــاراة الفيحاء وعكاظ،  ضمن منافســـات دور الــــ 64 بكأس العاهل 

السعودي، بسبب اقتحام ثعبان لملعب المباراة.
وأطلق حكم المبـــاراة صافرته موقفًا المباراة لمـــدة 5 دقائق، بعد 
رؤية الثعبان داخل أرض الملعب، قبل اســـتئناف اللعب فور خروج 

الثعبان.
وانتهت المباراة بفوز الفيحاء بثالثية نظيفة.

ثعبان يقتحم ملعبًا في 
السعودية ويوقف المباراة

كانبرا/ االستقالل:
نشـــر أحد ســـكان بروني األســـترالية (جزيرة بالقرب من 
تسمانيا)، راكيل ويليامز، في الشبكات االجتماعية صورة 

.»The Sun« لمخلوق غامض يشبه الدماغ البشري، وفقا لـ
وفًقا لراكيل ويليامز، المســـت الحيوان فشعرت بأن يدها 
تخدرت. وكتبت على الفيسبوك: »هل يمكن ألحد أن يقول 

لي ما هذا؟ أنا وأمي ال نزال نراهم على الشاطئ«.
قال بعض المســـتخدمين مازحين »لقد فقد شـــخص ما 

عقله«، بينما أشار آخرون إلى أنه قنديل بحر غير عاد.

وفًقـــا للدكتور ســـيمون غـــروف، أمين علـــم الحيوانات 
الالفقارية في متحف ومعرض الفنون في تســـمانيا، فمن 
المحتمل أن يكون المخلوق من الكيســـيات. هذا حيوان ال 
فقاري يعيش في المحيطات، ويعيش بتثبيت نفسه إلى 
شـــيء ما. لم يستبعد البعض أن هذا الحيوان هو قلم بحر 
(نوع من أنواع الكرجان البحـــري)، يمكن أن تخدر األطراف 

عند لمسه.
وفي تشـــرين األول، ذكرت صحيفة ذا صن أنه تم العثور 
على بقايا مخلوق غامض على شاطئ في المملكة المتحدة.

القاهرة/ االستقالل:
لقي 3 مصريين مصرعهم، أمس، أثناء قيامهم بالتنقيب 
عن اآلثار في منـــزل مهجور بمدينة دمو بمحافظة الفيوم 

غرب القاهرة.
وتلقى مأمور مركز شـــرطة الفيوم، العميد محمد تعيلب، 
إخطارا من شرطة النجدة بمصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب 
عن اآلثار في منزل بعزبة رزق متى بقرية دمو التابعة لمركز 

الفيوم.
وقال موقع »اليوم الســـابع«: إن عمليـــة الفحص بينت أن 

الحفر تم بمنزل، قديس محروس فيلبس، حيث أشارت إلى 
وجود حفرة عمقهـــا 12 مترا وقطرها 3 أمتار انهارت على 

العمال أثناء تنقيبهم داخلها.
وأضاف أن االنهيار أســـفر عن مصـــرع نجل مالك المنزل، 
مينا قديس محروس (23 سنة)، وحسن سويلم سليم (25 

سنة) وأحمد طنطاوي محمد (34 سنة).
وبين أن قوات الحماية المدنية قامت على الفور باستخراج 
الجثث، ونقلها لمشـــرحة مستشفى الفيوم العام، كما أن 

النيابة العامة باشرت التحقيقات.

مصرع 3 أشخاص أثناء
 التنقيب عن اآلثار بالقاهرة

العثور على مخلوق غامض
 على شاطئ في أستراليا

االستقالل/ وكاالت:
أصيبت مدمنة على الوشم بالعمى لمدة ثالثة أسابيع بعد خضوعها لعملية مؤلمة لتحويل عينيها 
إلى اللون األزرق. وأنفقت أمبر لوك (24 عامًا) من سنترال كوست، نيو ساوث ويلز، أستراليا أكثر من 
17 ألف دوالر على تغيير شكلها، وتقسيم لسانها، وتمديد شحمة أذنيها وغيرها من التعديالت.

وتشمل هذه التعديالت 200 وشم، وحشوًا للشفاه والخد وزراعة في األذن، ولكن وشم عينيها كان 
األكثر إيالما بين كل هذه العمليات، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وتقول لوك التي تطلق على نفســـها اســـم »التنين األزرق ذو العينين«: »ال أستطيع حتى أن أبدأ 
في أن أشـــرح لك كيف كان شـــعوري. وأفضل شيء يمكنني قوله: إنه بمجرد أن بدأ اختراق مقلة 
العين بالحبر، شـــعرت أن فنان الوشـــم أقد أمسك بعشرة شـــظايا من الزجاج وفركها في عيني«. 
وأضافت »حدث ذلك أربع مرات لكل عين، وكان ذلك مؤلمًا للغاية. ولسوء الحظ، حفر فنان الوشم 

عميقًا في عيني«.

لندن/ االستقالل:
تفاقمـــت أزمـــة الخوف مـــن الحّمص في 
المملكـــة المتحدة، بعـــد أن حذرت إحدى 
الشركات الكبرى التي تزود معظم المتاجر 
بهذا المنتج، من احتمالية تلوث مجموعة 
أوســـع ممـــا كان متوقًعا مـــن منتجاتها، 
ببكتيريا الســـالمونيال التي تسبب الحمى 

واإلسهال وتشنجات البطن.
ديليكاســـيس"  "زوربا  شـــركة  وســـحبت 
األســـبوع الماضي، المنتجـــات التي تمتد 
فترة صالحيتها حتى 7 نوفمبر/تشـــرين 

الثاني، قبل أن تصدر أمًرا جديًدا في عطلة 
نهاية األسبوع، بسحب مجموعة أكثر تنوًعا 
من المنتجات، والتي تمتد فترة صالحيتها 
حتـــى 17 نوفمبر/تشـــرين الثانـــي، وفقًا 

لموقع "ذا غارديان".
وألقت الشركة باللوم من التلوث بالبكتيريا، 
على مكـــون زودتهـــا به شـــركة أخرى لم 
تكشف عن اسمها، وحذرت وكالة معايير 
األغذية المســـتهلكين من تناول 80 نوًعا 
من المنتجات التي تقدمها الشركة، التي 
توظف 450 شخًصا في جنوب ويلز، وتوفر 

منتجات الحّمص آلالف المتاجر.
 أزمـــة حّمص ســـابقة تفاقمت 

ّ
ويذكـــر أن

في المملكة المتحدة عـــام 2017، بعد أن 
سحبت شـــركتا "سينســـبيريز" و"ماركس 
أند سبنســـر" منتجاتهما، بسبب "مشكلة 
في اإلنتاج" أثرت علـــى الطعم ولكنها لم 
تكن مصـــدر قلق على الســـالمة، ووجدت 
 

ّ
أن  ،2013 عـــام  اســـتقصائية  دراســـة 
بريطانيا عاصمة الحّمص في أوروبا، ويقدر 
استهالك هذا المنتج فيها بنحو 12 ألف 

طن كل عام.

تفقد بصرها بعدما وشمت عينيهاالحمص يتسبب بمخاوف كبيرة في بريطانيا


