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القدس المحتلة/ ابستقالل:
أفاد موقع »حدشوت هار هبايت« العبري، بأن 405 
متطرفًا يهوديًا اقتحموا باحات المس���جد األقصى 
المبارك ف���ي مدينة الق���دس المحتلة، األس���بوع 

الماضي، بحماية من شرطة ابحتالل.
ونوه الموقع العبري، إلى أن المتطرف يهودا غليك 
قاد اقتحامات المستوطنين لباحات األقصى. مبيًنا 

أن المقتحمين تلقوا ش���روحات ح���ول »الهيكل« 
المزعوم خالل تنفيذهم لجوبت في األقصى.

وعادة ما يقتحم المس���توطنون باحات األقصى من 
جهة »ب���اب المغاربة« الخاضع لس���يطرة ابحتالل 
من���ذ ع���ام 1967، بحماي���ة من ش���رطة ابحتالل؛ 
قبل أن يخرجوا من »باب السلس���لة« الذي يش���هد 

استفزازات للمصلين المسلمين.

405 مستوطنًا »دنسوا« 
باحات األقصى األسبوع الماضي 

غزة/ ابستقالل:
أف���ادت مص���ادر طبية، ب���أن أكثر م���ن 60 مدنًيا 
فلس���طينًيا أصيبوا، مس���اء الجمعة، بنيران قوات 
ابحت���الل اإلس���رائيلي؛ خ���الل مش���اركتهم في 

فعالي���ات الجمع���ة ال���� 82 من مس���يرات العودة 
الس���لمية ش���رقي قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة 
ف���ي غزة، إن الطواقم الطبي���ة التابعة لها تعاملت 
مع 69 إصابة مختلفة برصاص »إس���رائيلي«؛ منها 

29 بالرصاص الحي، شرق القطاع. وصّرح المتحدث 
باس���م »مش���فى األوروبي«، محمد أبو ه���الل، بأن 

فلس���طينًيا أصيب بعي���ار ناري في 
الرأس. واصفًا إصابته ب� »الحرجة

69 إصابة بينها »حرجة« بقمع االحتالل مسيرات العودة شرقي القطاع

ابستقالل/ وكابت:
دعا القائم بأعمال مفوض عام وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين 
"أونروا"، كرستيان س���وندرز، الجمعة، المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم الوكالة 

مفوض »أونروا« الجديد: نلتزم 
بضمان استمرار العمل دون انقطاع

أبو الريش: الخميس القادم سيتم 
وضع حجر األساس لمجمع رفح الطبي

إصابات باالختناق في اعتداء االحتالل 
على المشاركين في مسيرة كفر قدوم

خطيب األقصى: صفقات بيع وتسريب 
أراٍض مقدسية عن طريق محامين أردنيين

مخاوف »إسرائيلية« من تبعات وسم 
منتجات المستوطنات باألسواق األوروبية

القدس المحتلة/ ابستقالل:
كشف رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة 

صبري النقاب عن وجود صفقات بيع وتسريب أراضي فلسطينيين 
في القدس المحتلة تتم عن طريق محامين أردنيين.

قلقيلية/ ابستقالل:
أصيب عش���رات المواطني���ن والمتضامنين األجانب بابختن���اق، الجمعة، جراء 
اعتداء قوات ابحتالل اإلسرائيلي على مسيرة كفر قدوم األسبوعية المناهضة 

لالس���تيطان والمطالبة بفتح ش���ارع القرية المغلق منذ 16 عاما. 
وأفادت مصادر محلية، بأن المشاركين في المسيرة توجهوا صوب 

القدس المحتلة/ ابستقالل:
تتخوف سلطات ابحتالل اإلس����رائيلي من قرار للمحكمة العليا 
األوروبية، متوقع صدوره األسبوع المقبل، بشأن وضع عالمات على 

النائب الرجوب لـ »االستقالل«: الرئيس 
عّباس غير جاد بإجراء انتخابات ناجحة

غزة - الخليل/ قاسم األغا: 
ش���ّكك النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن 
حرك���ة »حماس« نايف الرجوب أم���س، في جدّية رئيس 

الس���لطة وحركة فتح الفلس���طينيَتْين محم���ود عّباس، 
بالتعاطي مع دعوته بشأن إجراء ابنتخابات 
العامة، مؤك���ًدا ضرورة إج���راء حوار وطني 

غزة/ ابستقالل:
قالت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكس���ر الحص���ار، الجمعة، إن 

"المخرج الرئيسي لمعضلة اس���تعادة الوحدة والشراكة هي ما 
تضمنته الرؤي���ة الوطنية التي أطلقتها القوى الثماني"، مؤكدة 

»هيئة العودة« االنتخابات تستدعي 
لقاء وطنيًا شامال قبل المرسوم الرئاسي

المدلل: المقاومة ال يمكنها الصمت 
أمام تغول االحتالل على المتظاهرين

غزة/ ابستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
أحمد المدل���ل، أن المقاوم���ة الفلس���طينية ب يمكن أن 

تصمت أمام التغول اإلس���رائيلي على دماء المتظاهرين 
المش���اركين في مس���يرات العودة الكبرى 

وكسر الحصار شرق قطاع غزة .

»هآرتس«: تدهور سريع على صحة 
األسير العربيد خالل التحقيقات

القدس المحتلة/ ابستقالل:
كش���فت صحيفة »هآرتس« العبرية عن وثائق طبية إسرائيلية، 
تظهر تدهورًا س���ريعًا على صحة األسير سامر العربيد (44 عاًما)، 

األسير نائل البرغوثي ُيضيء 
شمعته الـ 62 في سجن بئر السبع

نتنياهو يعّين بينيت وزيرًا
 للحرب في حكومته االنتقالية

) APA images (          املواجهات بني ال�صبان الفل�صطينيني وقوات الحتالل �صرق غزة اأم�س
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قلقيلية/ االستقالل:
أصيب عشـــرات المواطنين والمتضامنين األجانب 
باالختنـــاق، الجمعـــة، جراء اعتداء قـــوات االحتالل 
اإلســـرائيلي على مســـيرة كفر قدوم األســـبوعية 
المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية 

المغلق منذ 16 عاما.
وأفادت مصادر محلية، بأن المشاركين في المسيرة 
توجهوا صوب البوابة التي تغلق الشارع الرئيسي 

للقريـــة، إال أن جنـــود االحتـــالل اعتـــدوا عليهـــم 
باســـتخدام قنابل الغاز المســـيل للدمـــوع، ما أدى 
إلصابة العشرات بحاالت اختناق، جرى عالجهم في 

مركز إسعاف القرية.
وأكد المشاركون في المسيرة استمرارهم بها حتى 
تحقيق أهدافها رغم إجراءات االحتالل المتصاعدة 
بحق أبنـــاء القرية، ســـواء بتصعيد وتيـــرة القمع 
أو بتضييـــق الخناق على المزارعيـــن لمنعهم من 

الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون.
وينّظـــم المواطنون يـــوم الجمعة من كل أســـبوع، 
مسيرات مناهضة لالستيطان والجدار الفاصل، في 

عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود 
نحو 650 ألف مســـتوطن في مســـتوطنات الضفة 
الغربيـــة والقـــدس المحتلة، يســـكنون في 164 

مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

إصابات باالختناق في اعتداء االحتالل على المناركين 
في مسيرة كفر قدوم المناهضة لالستيطان

رام الله/ االستقالل:
أقدم مستوطنون يهود، الجمعة، على تقطيع عدة أشجار 
زيتون في قرية أم صفا شـــمال غربي مدينة رام الله وسط 

الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد رئيس المجلـــس القروي مروان الصباح، بأن مجموعة 
من المستوطنين، كسروا 6 أشجار زيتون مثمرة في منطقة 
المرج بقرية أم صفا، تعود ملكيتها للشقيقين أيمن وأكرم 

طناطرة.

وأضاف: "القريـــة تتعرض العتـــداءات متواصلة من قبل 
جيش االحتالل ومستوطنيه". مطالًبا المؤسسات المحلية 
والدولية بدعم المزارعين، ومســـاعدتهم على اســـتصالح 

أراضيهم لتثبيت صمودهم فيها.
ولفت الصباح النظر إلـــى أن 200 دونم من أراضي قرية أم 
صفا، مهددة باالســـتيالء من قبـــل جيش االحتالل لصالح 
توسيع مستوطنة "حلميش"؛ إسرائيلية مقامة على أراٍض 

فلسطينية شمال غربي رام الله.

القدس المحتلة/ االستقالل:
تتخوف ســــلطات االحتالل اإلسرائيلي من قرار للمحكمة 
العليا األوروبية، متوقع صدوره األســــبوع المقبل، بشــــأن 
وضع عالمات على المنتجات المصنوعة في المستوطنات 
باألراضــــي الفلســــطينية المحتلة عــــام 1967 وهضبة 

الجوالن.
وأشــــارت تقديرات في خارجية االحتالل، وفًقا لصحيفة 
"يســــرائيل هيوم" العبرية، في عددهــــا الجمعة، إلى أن 
المحكمــــة األوروبية ســــتصادق على تعليمــــات االتحاد 
األوروبــــي، مــــن العام 2015، بشــــأن وضــــع عالمات على 

منتجات المستوطنات.
وتنظر المحكمة األوروبية في األمر في أعقاب اســــتئناف 
قدمه مصنع النبيذ اإلســــرائيلي "بســــاغوت"، المقام في 
مستوطنة "بساغوت" شرقي مدينة البيرة (وسط الضفة 
الغربية)، على تعليمات أصدرتهــــا المفوضية األوروبية 

بشأن وضع عالمات على كافة منتجات المستوطنات.
وكان مصنع "بســــاغوت"، الذي يصــــدر بضاعته إلى دول 
كثيرة في العالم، قد اســــتأنف إلى المحكمة الفرنسية، 
بداية، إال أنها رفضت االســــتئناف وقضت بوضع عالمات 
على المنتجــــات، وبعد ذلك قدم المصنع اســــتئناًفا إلى 

المحكمة العليا األوروبية.
وقالت الصحيفة العبرية، إن "قلًقا" يسود وزارة الخارجية 
اإلســــرائيلية من قــــرار المحكمة األوروبيــــة المتوقع، إثر 
وجهات نظــــر قانونية ُقدمــــت للمحكمــــة، ودعتها إلى 

المصادقة على تعليمات االتحاد األوروبي.
وأردفت: "كما تســــود قناعة لدى مســــؤولين سياسيين 

إسرائيليين بأن المحكمة ستصادق على هذه التعليمات".
وأضافــــت: "الخارجيــــة اإلســــرائيلية بعثــــت برقية إلى 
سفاراتها في أوروبا، طالبت فيها الدبلوماسيين الزعم أن 
وضع عالمات على بضائع المســــتوطنات لن يدفع السالم 

قدًما".
وادعــــت البرقيــــة بأن "قــــرار المحكمة مرفــــوض أخالقًيا 
ويتناقض مع االعتراف، الذي يشارك فيه االتحاد األوروبي 
وأعضــــاؤه، بأن مفاوضات مباشــــرة فقط (بين إســــرائيل 

والفلسطينيين) سيقود إلى حل متفق عليه ودائم".
وزعمــــت بأن "من شــــأن القرار أن يشــــجع جهات تقوض 
شرعية إسرائيل وتدفع حمالت مقاطعة ضدها، وتطبيق 
القرار ســــينعكس ســــلًبا على العالقات بين إســــرائيل 

واالتحاد األوروبي وأعضائه".
وطالبت الخارجية اإلســــرائيلية دبلوماســــييها بالتوجه 
إلــــى جهات مؤثرة فــــي الدول األوروبيــــة، وطرح الموقف 
اإلســــرائيلي فور صدور قــــرار المحكمــــة األوروبية، يوم 

الثالثاء المقبل.
وتعتزم خارجية تل أبيب، وفق "يسرائيل هيوم"، االنتظار 

إلى حين صدور الصيغة الدقيقة لقرار الحكم.
ونقلت الصحيفة عن مســــؤولين سياسيين إسرائيليين 

قولهم إن لقرار الحكم تبعات هامة.
وقال أحد هؤالء المســــؤولين إنه "إذا كانت الصيغة عامة 
وال تتطــــرق إلى تفاصيل حــــول كيفية ضبط التعليمات 
ا من 

ً
بوضع عالمات على المنتجات، فإن هذا سيمنحنا حيز

المناورة. وإذا كانت مفصلة، فإن الضربة ستكون شديدة، 
ألن قرار المحكمة ملزم لجميع أعضاء االتحاد األوروبي".

القدس المحتلة/ االستقالل:
الهيئـــة  رئيـــس  كشـــف 
اإلســـالمية العليـــا، خطيـــب 
الشـــيخ  األقصـــى  المســـجد 
عكرمـــة صبـــري النقـــاب عن 
وجود صفقات بيع وتســـريب 
فـــي  فلســـطينيين  أراضـــي 
القدس المحتلة تتم عن طريق 

محامين أردنيين.
"هنالـــك  إن  صبـــري  وقـــال 
صفقات جديـــدة لبيع عقارات 
ومنـــازل المقدســـيين، واصفًا 

إياهم بالسماسرة المجرمين، الخائنين، البائعين الضالين، المفرطين 
بأرض الصحابة والشهداء.

وأضـــاف في خطبة الجمعة من على منبر األقصى أمس، "تم مالحقة 
أحد المحامين وإلغاء صفقة بيع عقارات مقدسية، لذلك يجب مالحقة 

المشبوهين ومنع هذه الصفقات".
ولفت إلى أن بعض صفقات البيع “المشبوهة” تتم عن طريق مكاتب 
محامين “مرتزقة” -على حد وصفه- في األردن، حيث تم مالحقة أحد 

المحامين وإلغاء صفقة بيع.
وجدد الشـــيخ صبري التأكيد على فتوى تحريم ومقاطعة مســـربي 

األمالك "وهم ال يغسلون وال يكفنون وال يصلى عليهم".

المسربون ألمالك القدس ال ُيغسلون
 وال ُيكفنون وال ُيصلى عليهم

خطيب األقصى: صفقات بيع وتسريب 
أراض مقدسية عن طريق محامين أردنيين

مخاوف »إسرائيلية« من تبعات وسم 
منتجات المستوطنات باألسواق األوروبية

مستوطنون يقطعون
 أشجار زيتون غرب رام الله

غزة/ االستقالل:
أحبطـــت قوات األمن الوطني، فجر أمـــس الجمعة، محاولة 
تسلل لثالثة مسلحين إلى الحدود المصرية عبر رفح جنوب 

قطاع غزة.
وقال المتحدث باســـم وزارة الداخليـــة واألمن الوطني إياد 
البزم إن قـــوات األمن الوطني أحبطت محاولة تســـلل إلى 
األراضـــي المصرية عبر الحدود الجنوبيـــة لقطاع غزة فجر 

الجمعة. وأضاف البزم، أنه وقع تبادل إلطالق النار مع ثالثة 
ُمســـلحين، قبل أن تتمكن القوات مـــن اعتقالهم وضبط 

األسلحة التي بحوزتهم.
وأشار الى أنه تمت إحالة المعتقلين الثالثة إلى التحقيق 
لدى جهاز األمن الداخلي، الفتًا الى أن قوات األمن الوطني 
ال زالت ُتجري عملية تمشـــيط على طول الحدود الجنوبية 

مع مصر.

بعد تبادل إلطالق النار

الداخلية بغزة تحبط محاولة 
تسلل 3 مسلحين إلى مصر
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وأضاف أن المعطيات على أرض الواقع 
بالضفة المحتلة، من اعتقاالت سياسية، 
واقتحامات لبيــــوت المواطنين، وغيرها 
من األفعال التي تمارسها أجهزة األمن 
هناك، تؤكد أن الســــلطة بــــرام الله غير 

جاّدة في إجراء االنتخابات.
وتابع: "من كان يريــــد االنتخابات يجب 
أن يهيئ البيئة المناسبة التي تساهم 
في إجرائها بشــــكل نزيه وشــــّفاف؛ إاّل 
ا عكــــس ذلك تماًما"،  أن مــــا يجري حالّيً
مشــــيًرا في الوقت ذاته إلى تصريحات 
"ســــلبّية" يطلقها مســــؤولون بالسلطة 
و"فتح"، تثبت عدم صدق توجههم نحو 

االنتخابات".
وأّكــــد علــــى أن غالبية نــــّواب المجلس 
التشــــريعي، والفصائل الوطنية، تدعم 
الذهاب إلى العمليــــة االنتخابّية بقوة، 
مســــتدرًكا: "لكن مــــن حّقنــــا القول إن 
وليست  وضروريات،  أساســــيات  هناك 
ر قبل   أن تتوفَّ

ّ
اشــــتراطات، من الضروري

االنتخابات".
األساســــيات  تلــــك  مــــن  أن  وأوضــــح 
االعتقــــاالت  "وقــــف  والضروريــــات 
السياسية، ورفع سقف الحرّيات العاّمة، 
واحترام نتائج االنتخابات خالًفا لما جرى 

في آخر انتخابات تشريعية عام 2006، 
إذ تنّكرت السلطة وفتح لها"، كما قال.   
ولفت إلى أن هناك أسئلة عّدة ال بّد من 
اإلجابة عنها قبــــل التوجه لالنتخابات، 
متســــائاًل: "على أي أســــاس سنذهب 
إلى صناديق االقتراع، هل على أساس 
القانــــون الفلســــطيني الواضــــح (عام 
2005)؟، أم على أساس مراسم رئاسية 

غير قانونية صدرت عام 2007 ؟".   
 للرئيس (محمود عّباس) 

ّ
وقال: "ال يحق

إصدار مرســــوم بقانــــون؛ إاّل في حاالت 
الطــــوارئ والقضايــــا التــــي ليس بها 
قانــــون"، موضًحا أنه "يجب حســــم كل 
القضايا والتســــاؤالت، مــــن خالل عقد 
لقاء وطني شامل، قبل إصدار المرسوم 

الرئاسي الخاص بإجراء االنتخابات".
غوط اأوروبّية �صُ

وعن الدافع الحقيقي وراء دعوة الرئيس 
عّباس إلجــــراء االنتخابــــات العاّمة؛ عزا 
النائب عــــن حركة "حمــــاس" ذلك إلى 

"ضغوط أوروبية".
العمادي  الســــفير محمــــد  "إن  وقــــال: 
القطرية إلعمــــار غزة)  اللجنــــة  (رئيس 
أبلــــغ بضغــــوط مــــن االّتحــــاد األوروبي 
إلجراء  الفلســــطينية؛  الســــلطة  علــــى 

االنتخابات".
وكان الســــفير "العمادي" التقى نهاية 
برئيس  الماضي،  األول)  (تشري  أكتوبر 
التشــــريعي عن  المجلس  فــــي  ونّواب 
الغربيــــة  حركة "حماس" بالضفــــة 

المحتلة.
وجرى اللقاء فــــي منزل رئيس المجلس 
عزيــــز دويك بمدينة الخليــــل المحتلة، 

بحضــــور النــــّواب: نزار رمضــــان، نايف 
الرجوب، محمد ماهر بدر، حاتم قفيشة، 

وسميرة الحاليقة.
وبشأن فحوى اللقاء، ذكر النائب الرجوب 
أنــــه "انصــــّب علــــى موضــــوع العملية 
االنتخابّيــــة"، مشــــيًرا إلى أن "الســــفير 
العمادي نصح "حماس" باالستفادة من 
تجربة االنتخابات التونســــّية، وترشيح 

شخصيات غير المعة". وفق تعبيره.
واتّســــمت األجواء السياســــية بشــــأن 
بـ"اإليجابية"،  العاّمــــة  االنتخابات  إجراء 
قبل أن يعّكر صفوهــــا "اللقاء الوطني"، 
الرئاســــي" الخاص بإجراء  و"المرســــوم 

االنتخابات، أيهما أواًل.
وُتطالب غالبية الفصائل الفلســــطينية 
(عــــدا فتح) بأن يســــبق اللقــــاء الوطني 
اإلعالن عن مرســــوم إجــــراء االنتخابات؛ 
لبحــــث كل التفاصيــــل المتعلقة بها، 
في حين يريد رئيس الســــلطة وحركة 
"فتح" محمود عّباس، إصدار المرســــوم 
قبل عقد اللقــــاء، وفق ما جاء في الورقة 
التــــي قّدمها رئيس لجنــــة االنتخابات 
ا ناصر لـ"حماس" والفصائل بالقطاع،  َحنَّ
خــــالل اجتماعــــه األخير بهــــم الثالثاء 

الماضي.

كما نّصت الورقة على أن الرئيس عّباس 
يريد عقد انتخابات تشريعية ورئاسية 
بمرسوم واحد وبشكل متتاِل، وبتمثيل 
نســــبي %100، استناًدا إلى قانون رقم 

(1) عام 2007.
وانتقد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" 
حسين الشـــيخ األربعاء الماضي: وقال"إن 
عقد الحوار قبل إصدار المرسوم الرئاسي". 
وقال الشــــيخ في تغريدة نشــــرها على 
حســــابه في "تويتــــر" أن عقــــد الحوار 
أوال "يعنــــي عودتنا إلــــى المربع األول، 
فــــي حوارات طرشــــان، ال ُتفضي إلى أي 

نتيجة". وفق تعبيره.
ا على  ولم ُتعّقب حركة "حماس" رســــمّيً
مــــا يريده عّبــــاس؛ لكــــن الحركة ذكرت 
فــــي وقت الحــــق، أنها "بدأت سلســــلة 
مشاورات حول االنتخابات مع الفصائل 
المدني؛  المجتمع  وقوى  الفلســــطينية 

وصواًل لما يحقق مصلحة الشعب".
وفي بيان وصل "االســــتقالل" الخميس 
الماضي، قالت "حماس": "إن المشاورات 
تأتــــي حرًصــــا علــــى إنجــــاح العمليــــة 
معاييــــر  كل  ولتوفيــــر  االنتخابّيــــة، 
النزاهة والشفافية في جّو من الحريات 

والضمانات الكفيلة بنجاحها".

«العمادي نصحنا بترشيح شخصيات غير المعة»

النائب الرجوب لـ »االستقالل«: الرئيس عّباس غير جاد بإجراء انتخابات ناجحة
غزة - اخلليل/ قا�صم الأغا: 

�صللّكك النائللب يف املجل�للس الت�صريعللي الفل�صطينللي عللن 
حركة »حما�للس« نايف الرجوب اأم�للس، يف جدّية رئي�س 
ال�صلطللة وحركللة فتللح الفل�صطينيَتللنينْ حممللود عّبا�س، 

بالتعاطي مللع دعوته ب�صاأن اإجللراء النتخابات العامة، 
موؤكللًدا �صللرورة اإجراء حوار وطني �صامللل ي�صبق اإ�صدار 
النائللب  وقللال  جناحهللا.  ل�صمللان  الرئا�صللي؛  املر�صللوم 
الرجوب ل�صحيفة »ال�صتقللالل«: »اإن كل املوؤ�صرات على 

الأر�للس ُتفيللد بللاأن عبا�س غري جللاّد باإجللراء انتخابات 
للة اأو رئا�صيللة اأو للمجل�س  ناجحللة، �صللواء كانت ت�صريعيَّ
الوطني ملنظمة التحريللر الفل�صطينية«، م�صّدًدا على اأن 

»حما�س مع اإجراء النتخابات وجتديد ال�صرعيات«.

غزة/ االستقالل:
قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر 
الحصار، الجمعــــة، إن "المخرج الرئيســــي لمعضلة 
اســــتعادة الوحدة والشراكة هي ما تضمنته الرؤية 
الوطنيــــة التي أطلقتهــــا القوى الثمانــــي"، مؤكدة 
أن "االنتخابــــات يجب أن تكون مــــن خالل التوافق 
الوطنــــي، وهذا يســــتدعي لقاء وطنيًا شــــاماًل قبل 

اإلعالن عن المرسوم الرئاسي".
وأضافــــت الهيئــــة فــــي مؤتمر صحفي شــــرق غزة 
فــــي ختام الجمعــــة ( الـ82) لمســــيرات العودة، أن 
"تهديدات قــــادة االحتالل اإلســــرائيلي ضد قطاع 
غزة ليست جديدة، وهي تندرج في إطار المحاوالت 
المحمومــــة لتركيع شــــعبنا فــــي غــــزة ومقاومته، 
واســــتثمارها في إطار الصراعات من أجل تشكيل 
الحكومــــة". ودعــــت الهيئــــة جماهير شــــعبنا إلى 
المشاركة الواسعة في الجمعة القادمة في األسبوع 
الثالث والثمانيــــن، والتي ســــتحمل عنوان جمعة 
( تجديــــد التفويض لوكالة الغــــوث) في مواجهة 
التهديــــدات والمؤامرات التي تدعو لتصفية وكالة 

الغوث وتغيير مهامها.
وجدد البيان الختامي للهيئة في جمعة "مستمرون" 

علــــى أن "مســــيرات العــــودة متواصلــــة طالما ظل 
االحتالل جاثمًا علــــى صدورنا ويمعن قتاًل واعتقااًل 
وحصارًا وإبعادًا، إن خطورة هذه المرحلة تحتاج إلى 
توجيه كافة طاقات شعبنا في جميع أماكن تواجده 

لالنخراط في هذه المسيرات".
وأكـــدت الهيئة أن الوحدة الوطنيـــة كانت وال زالت 
وســـتظل نقطة االرتكاز األساســـية لنضال شعبنا، 
والشعلة المتوقدة الستمراره في المقاومة والتصدي 

لكل مخططات االحتالل والمشاريع التصفوية.
وقالــــت إنــــه فــــي ظــــل تصاعــــد وتيــــرة جرائــــم 
المستوطنين بحق اإلنسان الفلسطيني واعتداءاته 
المتواصلة على األرض وأشجار الزيتون، فإننا نجدد 
دعوتنا لتشــــكيل لجان الحماية الشعبية للتصدي 

لهذه الجرائم.
وذكرت أن حلم االســــتقالل والتحرير والعودة شّكل 
أمل كل الفلسطينيين وفي الذكرى الخامسة عشر 
إلعالن وثيقة االســــتقالل ندعو الستمرار المقاومة 
والكفــــاح حتــــى اســــتعادة حقوقنــــا كاملــــة وفي 
مقدمتها حق العــــودة والتعويض داعين جماهير 
شــــعبنا إلى االستمرار بمقاومته للوصول إلى دولته 

المنشودة.

غزة/ االستقالل:
حركة  فـــي  القيادي  أكـــد 
فـــي  اإلســـالمي  الجهـــاد 
فلســـطين أحمـــد المدلل، 
أن المقاومة الفلســـطينية 
ال يمكـــن أن تصمـــت أمام 
اإلســـرائيلي  التغـــول 
المتظاهرين  دمـــاء  علـــى 
مسيرات  في  المشـــاركين 
وكســـر  الكبـــرى  العـــودة 

الحصار شرق قطاع غزة .
في تصريح  المدلـــل  وقال 
مهـــام  مـــن  إن  صحفـــي: 
المقاومة "الدفـــاع عن أبناء 

شـــعبنا"، مشيًرا إلى أنها "هي 
التي تحدد كيفية الرد في الميدان".

وأضاف أن االحتـــالل "يغيظه أن يرى هذه الجموع 
الحاشـــدة من أبناء شـــعبنا تشـــارك في مسيرات 
العودة قرب الســـياج العازل، لـــذا عمد إلى التغول 
في الـــدم الفلســـطيني، وهذا يعكـــس طبيعته 

اإلجرامية".
وعن دور مصر تجاه انتهاكات االحتالل المتصاعدة، 
نـــوه المدلـــل إلـــى أن الهيئة تطلـــع القاهرة على 
تجاوزات االحتالل، وهي بدورها تحاول أن "تضغط 
عليه كـــي ال يطلـــق الرصاص على أبناء شـــعبنا". 

بحســـب ما أورده موقع عربي 
.21

وبين أن "الشعب الفلسطيني 
الذي يشارك كل يوم جمعة 
في هذه المســـيرات بالقرب 
شـــرق  الزائل  الســـلك  مـــن 
القطـــاع، يؤكد أن مســـيرات 
الحصـــار  وكســـر  العـــودة 
تحقيـــق  حتـــى  مســـتمرة 
االســـتراتيجية  أهدافهـــا 
والمرحليـــة؛ بالعودة وكســـر 
الحصار عن أهلنـــا في قطاع 

غزة".
"مســـيرات  أن  إلـــى  وأشـــار 
العـــودة؛ هي حـــراك جماهيري 
شعبي بأدوات سلمية، يؤكد شعبنا من خاللها؛ أنه 
لم يتنـــازل عن حقوقه، وما يـــزال يناضل من أجل 
العودة ألرضـــه ووطنه، وفك هـــذا الحصار الظالم 

المستمر منذ نحو 13 عاما".
وأوضـــح المدلـــل أن "مســـيرات العـــودة، تفضح 
االحتالل الذي منذ أكثر من 70 عاما يمارس إجرامه 
ضد شعبنا، مما تأكد للعالم أن الضحية هو شعبنا 
الذي يتوق أن يعيش حرًا في وطنه فلسطين، وقد 
عادت له حقوقه كاملة، التي قدم ويقدم من أجلها 

التضحيات الكبيرة".

دعت للمشاركة بجمعة تجديد التفويض لـ"أونروا"

»هيئة العودة« االنتخابات تستدعي 
لقاء وطنيًا شامال قبل المرسوم الرئاسي

المدلل: المقاومة ال يمكنها الصمت 
أمام تغول االحتالل على المتظاهرين
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�إعالن �صادر عن بلدية بيت الهيا 
ب�صاأن �إعادة طرح تلزمي حمالت 

�ل�صيخ ز�يد للمرة �لثانية 
تعلـــن بلدية بيت الهيا لعموم المواطنين الكرام عن رغبتها بتلزيم محالت 
الشيخ زايد التي قامت ببنائها في المبنى رقم ((A البالغ عدد 11 محاًل والتي 
تبدأ من (A1 وحتى A11)  المطلة على الشارع العام باتجاه الشرق من ميدان 
الشيخ زايد وفقًا للمماحات الموضحة في مرفقات الئحة المزاودة ، باإلضافة 
لتلزيم محالت الشيخ زايد في المبنى رقم ((B البالغ عددها 9 محالت والتي 
تبدأ من (B6 وحتى B14) المطلة على شارع العودة باتجاه الشمال من ميدان 
الشـــيخ زايد وفقًا للممـــاحات الموضحة في مرفقات الئحة المزاودة ، لمدة 
سنتين ميالديتين تبدأ من تاريخ التوقيع على التعاقد ، وذلك بطريق المزاد 
بالظرف المختوم ، فعلى من يرغب الدخول بالمزاد واستئجار أحد المحالت 
مراجعة قمم قلم الجمهور في البلدية خالل أوقات الدوام الرسمي الستالم 
الئحة المزاودة وملحقاتها ودفع تأمين دخول مزاد بقيمة (2000) شـــيكل 
نقدًا في صندوق البلدية بالنمبة للمحل األول الذي يرغب باستئجاره على 
أن يلتزم كل مزاود بدفع مبلغ تأمين إضافي بقيمة (1000 شيكل) نقدًا في 
صندوق البلدية لكل محل بعد المحل األول الذي تقدم الستئجاره في حال 
رغبته باستئجار أكثر من محل وأن يلتزم أيضًا بدفع مبلغ (30) شيكل نقدًا 
في صندوق البلدية رســـوم طلب غير ممتردة لكل محل يرغب باستئجاره ، 
بموجب طلب يتم تقديمه في قمم قلم الجمهور في البلدية يبين فيه رقم 

المحل الذي يرغب باستئجاره . 
علمًا بأنه سيتم فتح جلمة المزاد يوم الخميس الموافق : 2019/11/21  في قاعة 
اجتماعات البلدية الكائنة في الطابق الثاني في تمام الماعة الثانية عشرة صباحًا .

اأ.عز الدين الدحنون
رئي�س بلدية بيت لهيا

دولة فل�صطني 
املجل�س الأعلى للق�صاء

حمكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ
إعالن عن بيع بالمزاد العلني 
في القضية رقم 6338 / 2017

ُنعلـــن للعموم أنه معروض للبيع من قبـــل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
األرض الواقعة في أرض القميمتين (42 ، 41) من القطعة رقم (621) من 
أراضي غزة الدرج والممماة الصبرة والبالغ مماحتها 310 م والعمارة المقام 
عليها والواقعة غزة – منطقة الصبرة شارع نجم الدين العربي المتفرع من 
شـــارع جمال عبد الناصر والمملوكة للمنفذ ضده/ محمد حمن شعبان أبو 

شعبان وآخرون.
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرســــمي لتمجيل اســــمه بعد دفع قيمة 
التأمين بواقع 10% من قيمة التخمين وأن الرســــوم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشــــتري، علمًا بأن المزاد سينعقد الماعة الثانية عشر من 

يوم الثالثاء بتاريخ 2019/12/10م حرر في 2019/11/6م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �صلوحة

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية 

املجل�س الأعلى للق�صاء
لدى حمكمة البداية بغزة ب�صفتها ال�صتئنافية 

يف ال�صتئناف رقم 41 / 2019
الممـــتدعون/ محمـــد إبراهيم محمد الريس وآخـــرون- من غزة وكيلهم 

المحامي/ خالد محمد الريس
الممتدعى ضده/ أسامة إبراهيم محمد الريس- غزة شارع الريس مجهول محل اإلقامة
الموضوع مذكرة حضور بالنشر الممتبدل     في االستئناف رقم 41 / 2019
إلى الممـــتدعى ضده بما أن الممتدعي قد تقدم باالستئناف المرقوم 
أعـــاله لدى هذه المحكمة اســـتنادًا إلى ما يدعيه في الئحة اســـتئنافه 
ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة وحمب اختصاص محكمة البداية بغزة 
بصفتها االستئنافية في نظر االســـتئناف وعمال بالمادة 20 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لمـــنة 2001 وبناًء على قرار 
محكمة البداية بغزة لنا نبلغك عن طريق النشر الممتبدل لذلك يقتضي 
عليكم الحضور أمـــام هذه المحكمة في تاريخ 2019/11/25م المـــاعة 
التاســـعة صباحًا كما يقتضي عليك أن تتقدم بجوابك التحريري خالل 
15 يومًا من تاريخ النشـــر وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في االستئناف باعتبارك حاضرًا.  تحريرًا في 2019/11/7م

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة
عمار قنديل

االستقالل/ وكاالت:
دعا القائم بأعمال مفوض عام وكالة غوث وتشـــغيل الالجئين الفلمـــطينيين 
"أونروا"، كرســـتيان ســـوندرز، الجمعة، المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم الوكالة 

األممية والمماعدة والحماية التي توفرها.
وقال ســـوندرز في أول تصريح له عقب تعيينه قائًمـــا بأعمال المفوض العام 
لألونروا: "تلتزم إدارة وموظفو األونروا بضمان استمرار العمل الحاسم الذي تؤديه 
الوكالة فـــي مجاالت التعليم والصحة واإلغاثة والخدمات االجتماعية والتمويل 

األصغر دون انقطاع."
وأوضــــح أنه جاء للمــــرة األولى إلى األونروا منــــذ 30 عاًما كمحترف 
شاب كان يعمل في غزة خالل االنتفاضة األولى عام 1989. متابًعا: 
"يشــــرفني أن أتيحت لي الفرصة لقيادة الوكالة خالل هذه الفترة 

الصعبة".

مفوض »أونروا« الجديد: نلتزم 
غزة/ االستقالل:بضمان استمرار العمل دون انقطاع

أعلن وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش 
الجمعـــة، أن يوم الخميس القادم سيشـــهد 
وضع حجر األســـاس لمجمع رفح الطبي، دون 

ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن حراكًا واسعًا شاركت فيه شرائح 
مختلفة من قطاع غزة، وخاصة من مدينة رفح، 
يطالبون بإنشـــاء ممتشـــفى داخل المدينة، 
خاصـــة بعـــد أن تعرضت لكارثة فـــي عدوان 
2014 عندما استهدفها االحتالل بالصواريخ 

بشكل عشوائي (الجمعة الموداء)، وتم وضع 
الشهداء في ثالجات المحال التجارية، بعد أن 
قطعـــت آلة الحرب االســـرائيلية الطريق على 
مدينة رفح ومنعهم من الوصول للممتشفى 

األوروبي.

أبو الريش: الخميس القادم سيتم وضع حجر األساس لمجمع رفح الطبي

القدس المحتلة/ االستقالل:
قـــرر رئيس حكومـــة االحتالل اإلســـرائيلية، 
بنياميـــن نتنياهـــو، الجمعـــة، تعيين عضو 
الكنيمت اليميني نفتالي بينيت، وزيرًا للحرب 

، خالل والية الحكومة االنتقالية الحالية.
وقـــال حزب الليكـــود في بيان لـــه :" إن 
بينيـــت وافق على تعيين شـــخص آخر 
في المنصب في حال تشـــكيل حكومة 

جديدة.
الليكـــود أن نتنياهـــو وبينيت  وأضاف 
اتفقا، خـــالل لقائهمـــا، الجمعـــة، على 
تشكيل كتلة مشـــتركة لحزبي الليكود 

و"اليمين الجديد" خالل والية الكنيمت 
الحالية، على غرار توحيد كتلتي الليكود 

و" إسرائيل بيتنا" في الكنيمت الـ19.
واقتـــرح نتنياهو على بينيـــت تعيينه 
هو وشـــاكيد في وزارتين صغيرتين، أو 
تعيين بينيت فقط وزيـــرا للحرب ؛ لكن 
شـــاكيد تنازلت عن منصـــب وزير مقابل 

حصول بينيت على وزارة الحرب.
من جهة أخرى، أبلغ نتنياهو رئيس حزب 
شاس، أرييه درعي، أمس، أن بإمكانه دفع 
مقترحه بشأن انتخابات شخصية لرئيس 
الحكومة، بحيـــث يتم إجـــراء انتخابات 

كهـــذه من دون حل الكنيمـــت، وتكون 
بين نتنياهو ورئيس كتلة "ازرق ابيض"، 
بيني غانتـــس. ويتوقع أن يحظى اقتراح 
كهذا بتأييد أغلبية في الكنيمت، خاصة 
في أعقاب إعالن رئيس حزب "اســـرائيل 
بيتنـــا"، أفيغـــدور ليبرمان، عـــن تأييده 

للمقترح.
وكان درعـــي طـــرح مقتـــرح االنتخابات 
الشخصية مطلع األسبوع الحالي، معتبرا 
أنه بذلك ســـيتم حل المأزق المياســـي 
الحاصل وعـــدم تمكن أي معمـــكر من 

تشكيل حكومة.

نتنياهو يعّين بينيت وزيرًا للحرب في حكومته االنتقالية

االستقالل/ وكاالت:
أبلغـــت المـــلطات األردنية دولـــة االحتالل االســـرائيلي 
بمنع االســـرائيليين من دخول منطقتـــي الباقورة والعمر 

االردنيتين ابتداء من يوم غد األحد.
وتقع منطقـــة الغمر جنوبي المملكـــة األردنية بينما تقع 
منطقة الباقورة شماليها، وتحاذيان األراضي الفلمطينية 

المحتلة، وهما من أراضي وادي عربة.
ووفقًا لوسائل إعالم عبرية الجمعة، فإن قرار المنع جاء بعد 
أن انتهت الشـــهر الماضي فترة التأجير التي نص عليها 
الملحـــق الخاص المرفـــق باتفاقية "وادي عربـــا" التي تم 

التوقيع عليها بين األردن و "إسرائيل" عام 1994.
وبحمـــب القنـــاة العبريـــة "13" فـــإن األردن رفض طلب 
"إسرائيل" بتمديد فترة التأجير لمدة 6 أشهر إضافية بعد 

انتهاء الفترة التي استمرت 25 عاما.
وأضافت أن وزيـــر الخارجية األردني أيمـــن الصفدي أبلغ 
ممتشار األمن القومي "اإلسرائيلي" مئير بن شابات خالل 

اجتماع عقد بالعاصمة عمان، قبل أيام بذلك.
وذكرت أن الصفدي أوضح لبن شـــابات بـــأن االتفاق بين 

األردن و"إسرائيل" حول هاتين المنطقتين قد انتهى.
في ذات المـــياق، أبلغت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي 
المزارعيـــن اإلســـرائيليين بأنه ســـيمنع عليهـــم دخول 
المنطقتين بدءا من األحد. هذا ولم يصدر أي تعقيب أردني 
رسمي على ما ذكرته وسائل اإلعالم العبرية حول الموضوع.

يذكر أن األردن أبلغ حكومة االحتالل اإلســـرائيلي في 21 
أكتوبر/تشـــرين أول 2018، بأنها قـــررت عدم تجديد عقد 

التأجير، بموجب اتفاقية 1994.

الكويت/ االستقالل:
أكــــد وزير التربية والتعليم مــــروان عورتاني 
متابعته الحثيثة لمــــفر معلمــــي قطاع غزة 
الذين سيلتحقون بالعمل في دولة الكويت 
الشقيقة، وأعلن وصول دفعتين منهم ألرض 
الكويت، تضمن 141 من أصل 268 معلما/ة، 
مشــــيرًا إلى أن الدفعــــة الثالثــــة المتبقية 
ســــتصل اليوم المــــبت، ليلتحقــــوا جميعًا 
بزمالئهم الذين ســــبقوهم مــــن محافظات 

الضفة الغربية.
وأشــــار عورتاني، في بيان صحفي، الجمعة، 
إلى أن التعاقدات مع المعلمين وزيارات الوفد 
الكويتي لفلمــــطين؛ تحظى دائما باهتماٍم 

بالٍغ ومتابعة مباشــــرة مــــن الرئيس محمود 
عباس، ومن رئيس الوزراء محمد اشــــتية؛ بما 
يبرهن على تميز المعلم الفلمطيني، وعمق 
العالقة الفلمــــطينية الكويتيــــة في عديد 

المجاالت وعلى رأسها التعليم.
وعّبر الوزير عن تقديره وشكره لدولة الكويت 
لثقتهــــا المتجــــددة بالمعلم الفلمــــطيني 
واهتمامها الدائم بتوسيع دائرة التعاقد مع 
الوزارة، مشيدًا في الوقت ذاته بالعطاء الذي 
يجمده المعلمون الفلمطينيون في الوطن 
والخارج، خاصة في الكويت؛ إذ أثبتوا قدرتهم 
على التميز وخدمة األجيــــال ورفدها بالقيم 

والمهارات والمعارف.

األردن يمنع »اإلسرائيليين« من 
دخول منطقتي الباقورة والغمر

وصــول دفعتيــن مــن 
معلمــي غــزة للكويــت
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وأكملـــت: "ليس من المعقـــول أن يبقى االحتالل موجودًا 
علـــى هـــذه األرض دون أن ُيحاســـب علـــى جرائمه التي 
يرتكبهـــا ضد أصحاب الحق والقضيـــة واألرض، والحرية 
قادمة إن شـــاء الله، وتحرير األســـرى وفلمـــطين قادم، 
سنشـــهده إن شـــاء الله بأعيننا، وإن لم يحدث فيشهده 

أبناؤنا".
�صور وذكريات

في سجن بئر المـــبع، أضاء نائل الشـــمعة الجديدة في 
عمـــره المديد والملـــيء بالقصص والحكايـــا والذكريات 
والصور، وتلك الصور تتكرر بشكل يومي أمام رفيقة دربه 

الصابرة أمان لتمتمد منها العزيمة واألمل.
وتقول أمان: "وحدهـــا ذكريات وحكاية كل صورة تخفف 
عنا ألم الفراق وظلم المـــجان، فهذه صورة لنائل وهو في 
الحقـــل يرتدي مالبس العمل ويزرع أرضه، فقد كان ُيحب 
األرض التـــي ورثها عن أجداده كثيـــرًا، يهتم بها بيديه 
ويزرع األشجار التي أثمرت بعد اعتقاله ولم يذق طعمها 

حتى اآلن".
وتضيف: "من الصور المميزة لنائل مع العم التمـــعيني 
أبو الوليد، جد األسير مراد البرغوثي المحكوم مدى الحياة، 
وهما يعمالن معًا في األرض، فبرغم كبر ســـنه ما زال الجد 

يحمي األرض ويحرثها ويرعاها".
وُتكمل: "من الذكريـــات الجميلة صورة ُأخرى لنائل يقف 
أمام قريته كوبر التي كان دائمًا ينظر إليها بحب وشغف، 
فلم يكن يشـــبع مـــن هذه القرية التي ســـارت على دربه 

ودرب عائلته في النضال والتضحيات".
وتتابع: "فبعـــد اعتقال نائل الثانـــي، اعُتقل العديد من 
ابنـــاء العائلة والقرية الذين قاوموا االحتالل واستشـــهد 
بعضهـــم، كانوا أطفااًل ُولـــدوا ونائل في المـــجن خالل 
اعتقالـــه األول، وكان للقائهم بعد تحـــرره أثر كبير على 
نفوســـهم، فاعتقال نائل بالنمبة ألهالي قرية كوبر كان 
مؤذيًا لمشـــاعرهم ومؤثرًا جدًا، فطوال حياتهم ســـمعوا 
وعرفوا حكاية الشاب الفلمطيني الذي اعتقل وعمره 19 

عامـــًا وخرج وعمره 57 عامًا، وتخيلوا أنه ســـيعيش حياته 
بشـــكل طبيعي، إال أن االحتالل أبى إال أن ُينغص عليهم 

فرحتهم، وُيعيد اعتقال نائل ظلمًا وقهرًا".
وينحدر نائل من عائلة مناضلـــة ومكافحة لها تاريخ في 
النضال الفلمـــطيني منذ بداياته، فابن عمه ربحي انضم 
لصفـــوف الثورة فـــور انطالقتها واستشـــهد في حرب 
الكرامـــة، وفي ريعان الشـــباب انضم نائـــل وعمر مع ابن 
عمهم فخري البرغوثي إلى خلية فدائية قاومت االحتالل 
وما زالت تقدم الشـــهداء والجرحى، وتقول المحررة أمان: 
"هـــذا الواقع أّثر على عمر ونائل، فكان من ُعشـــاق األرض 

وحماتها والمدافعين عنها منذ صغرهما".
القيد واحلرية..

مرت المـــنوات بصمود نائل وصبـــر عائلته بعدما رفض 
االحتالل اإلفراج عنه وشـــطب اســـمه مـــن كافة صفقات 

التبادل، ليرحـــل الوالدان قبل تحقق حلمهما بعناقه حرًا، 
وتقول المحررة أمان: "كانت سنوات مؤلمة وقاسية، خاصة 
للوالديـــن اللذيـــن انتظرا طويال، لكـــن االحتالل حرمهما 
الفرحة، ولم تنل المنوات العجاف من عزيمة وصبر نائل 
الذي أصبح أقدم أسير في العالم حتى تحرر بعد 33 عامًا 

في صفقة وفاء األحرار عام 2011".
وتضيف: " فـــي عرس وطني كبير، تزوجنـــا في 18/ 11/ 
2011، وبـــدأت حياتنـــا الجميلـــة والرائعـــة حتى قطع 
االحتـــالل علينا الطريق بإعادة اعتقاله لتتكرر دوامة األلم 

والمعاناة بين المجون".
الزوجة الوفية والصابرة أمان هي مناضلة وناشطة وطنية، 
كرست حياتها للقضية وشعبها، فعاشت تجربة االعتقال 
خلف القضبـــان وحوكمت 15 عامًا، لكنها تحررت بعد 10 
ســـنوات في عام 1997، إثر مفاوضات واتفاق "طابا" الذي 

ُأبرم بين الرئيس الشهيد أبو عمار وحكومة االحتالل.
االعتقال الجديد

اســـتمرت أجواء الفرح في حياة نائل وعائلته، حتى أعاد 
االحتالل اعتقاله مرة أخرى من منزله بتاريخ 18/ 6/ 2014 
، مع 70 أسيرًا من المحررين في صفقة وفاء االحرار الذين 

ُأعيدت أحكامهم المابقة لهم.
وتقول الزوجة أمان: "بعد اعتقال نائل، ورغم عدم إدانته 
بأي تهٍم حوكم بالمـــجن الفعلي لمدة 30 شـــهرًا، وبعد 
إنهـــاء الحكم رفض االحتالل اإلفـــراج عنه، وبقينا نتأمل 
على مدار شـــهرين إطالق ســـراحه". وتضيف: "لم يكن 
لدينـــا أدنى شـــك بحريته، حتـــى إن نائـــل أحضر معه 
للمحكمـــة بعـــض الصور التـــي كنت ُأدخلهـــا له خالل 
زيارتي له على أمل أن ُيفَرج عنه، لكن كانت مفاجأة كبرى 
لمحاميه ولنا، فقد تمت إعادة الحكم المـــابق له بدون أي 

تفمير".
وُتتابع: "الحكم صدر على أســـاس ملف سري، وقدمنا مع 
نحو 30 أســـيرًا محـــررًا في الصفقة اســـتئنافًا للمحكمة 
العليا التي ســـتعقد جلمـــة للبث بالقضية في 12-20-

." 2019
التحدي والأمل..

في 15-11-2019 ، يدخل نائل عامه الـ40 خلف القضبان 
في ســـجن "بئر المـــبع"، وتقول أمان: "رغم كل ما تعرض 
له، مازال يتحدى المجن والمجان بروح مرحة ومعنويات 
عاليـــة، ويرعى ويتابع األســـرى وقضاياهـــم، كما يتولى 
ممـــؤولية تعليم طالب العلم منهم وتدريمـــهم مادة 
العلوم المياســـة، ويوميًا يقدم المحاضرات المفيدة في 

كافة المجاالت".
وتضيـــف: "الحمد لله، نائل يتميز بصحة ممتازة، فما زال 
يمـــارس الرياضة منذ صغره ولم يتوقـــف عنها، وعلمت 
خـــالل الزيارة أنه فاز فـــي مباراة لكرة المـــلة، وبإذن الله 
تعالى فإن صاحب مدرســـة الصبر الفلمطينية قادر على 

قهر سجانه وكمر قيده وانتزاع حريته قريبًا".

40 عامًا خلف القضبان.. 

األسير نائل البرغوثي ُيضيء شمعته الـ 62 في سجن بئر السبع
رام اهلل/ ال�صتقالل:

»كل يللوم وكل حلظللة واأنت بخللري.. و�صتكون بخري 
باإذن اهلل اأنت وباقي الأ�صرى.. واإن �صاء اهلل نحتفل 
قريبًا بحريتك وعودتك اإلينا �صاملًا ومنت�صرًا«، بهذه 

الكلمات خاطبت الأ�صللرية املحررة اأمان نافع زوجها 
نائل الربغوثي، اأقدم اأ�صري يف العامل، مبنا�صبة عيد 
ميللالده الللل62 وع�صيللة دخوللله عامه الللل40 خلف 
الق�صبللان يف 15-11-2019، بعدما اأعيد اعتقاله 

اإثر حتللرره يف �صفقة »وفللاء الأحللرار«. واأ�صافت: 
»مهمللا مار�س الحتالل، ف�صنظللل �صابرين، وتعلمنا 
درو�صللًا وحكمًا يف ال�صرب من مدر�صللة نائل، الذي مل 

يهزمه �صجن و�صجان«.

رام الله/ االستقالل:
دخل ثالثة أسرى فلمطينيين؛ بينهم أسيرة، في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 

الجمعة، من الضفة الغربية المحتلة، أعواًما جديدة.
وأفادت مصادر حقوقية، بأن األســـيرة حلوة ســـليم محمد عليان حمامرة (30 
عاًما) من بلدة حوســـان غربي مدينة بيت لحم (جنوب الضفة المحتلة) أنهت 

عامها الـ 5 على التوالي في سجون االحتالل، ودخلت العام الـ 6.
وبّينت المصادر، بأن األســـيرة حمامرة معتقلة في ســـجون االحتالل منذ عام 

2015، وتقضي حكًما بالمجن 6 أعوام.
وقالت إن األســـيرين إياد حمـــين راجح أبو خيط (32 عاًما)، يحيى محمد علي 
خليـــل زهران (32 عاًمـــا)، من مدينة نابلس (شـــمال الضفـــة)، دخال عامهما 
االعتقالي الـ 16 على التوالي في ســـجون االحتـــالل؛ وهما معتقالن منذ عام 

.2004
وأوضحت المصادر الحقوقية، أن األسير أبو خيط محكوم بالمجن مدة 24 عاًما، 
أمضى منها 15 عاًما، بينما األســـير زهران صدر بحقه حكًما بالمجن لمدة 22 

عاًما أنهى منها 15 عاًما.
وذكرت مصادر فلمطينية رسمية، أن سلطات االحتالل تعتقل في سجونها 
نحو 5500 أسير؛ بينهم 43 سيدة وفتاة، و230 طفاًل، باإلضافة لـ 500 معتقل 
إداري (بـــال تهمة) و7 من أعضاء البرلمان الفلمـــطيني، إلى جانب 1000 حالة 

مرضية؛ منها 700 خطيرة.

ثالثة أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل

رام الله/ االستقالل:
أكد مركز أســـرى فلمـــطين للدراســـات بأن 
معاناة األســـرى بمركز توقيـــف "عتصيون" 
جنوب مدينة بيت لحم تتجدد في كل عام مع 
دخول فصل الشـــتاء، حيث أوضاعهم سيئة 
للغاية، وخاصة مع عدم توفر وســـائل تدفئة 
لألسرى، وعدم وجود مياه ساخنة، إضافة إلى 

معاملة المجانين االستفزازية والعدائية.
وأوضح المركز في تقرير له الجمعة، أن مركز 
"عتصيون" يعتبر من أســـوأ مراكز االعتقال، 
والتي يمتخدمها االحتالل الحتجاز األسرى 
مؤقتًا في الفترة األولى من االعتقال، ويفتقر 
إلى أبمـــط مقومات الحياة اإلنمانية، وتزداد 
أوضاع األسرى صعوبة وقموة مع دخول فصل 
الشتاء، حيث تجبر عناصر اإلدارة األسرى على 
التعـــري بدعوى التفتيش الشـــخصي خالل 

البرد بحثًا عن أغراض ممنوعة كما تدعي.
وبين المركز أن أعـــدادًا كبيرة من المواطنين 

الذين يتم اعتقالهم من أنحاء الضفة الغربية 
يتم الزج بهم فـــي مركز توقيف "عتصيون" 
في ظروف قاســـية للغاية، حيث أكد األسرى 
هنـــاك بأن ظروفهم صعبـــة للغاية، وخاصة 
مع قدوم الشـــتاء حيث يعانون اشد المعاناة 
نتيجة البرد القارس واهمـــال االدارة لتوفير 

ممتلزماتهم من اغطيه ووسائل تدفئة.
وأشار "أسرى فلمـــطين" الى أن هناك نقصًا 
شـــديدًا في األغطيـــة والمالبس الشـــتوية 
ووســـائل التدفئة بينمـــا يحرمهم االحتالل 
من الماء المـــاخن وكذلك تنتشـــر الرطوبة 
والعفن بشكل كبير في الزنازين مما ضاعف 
معاناتهـــم، وتتعمـــد االدارة اجـــراء حمالت 
تفتيش ممتمرة تقوم خاللها بإخراجهم في 

البرد لماعات دون مالبس اضافية او أغطية.
كما أن الطعام المقدم لهم ســـيء نوعًا وكمًا، 
فهـــو عبـــارة عن أرز نـــيء وكميـــة قليلة من 
الخبز، وكثيرًا ما أبدى   األســـرى فى عتصيون 

احتجاجهم على تلك الظـــروف إال أن االدارة 
تمعن فـــي التنكيل بقهـــم وتعاقبهم على 

المطالة بحقوقهم.
ونتيجة هـــذه الظـــروف تتفاقـــم األمراض 
في أجماد األســـرى، في ظل استهتار ادارة 
ترفـــض عرضهم  بحياتهم، حيث  المـــجن 
على طبيـــب مختص، لمعرفة ســـبب آالمهم 
واوجاعهـــم، وترفـــض كذلـــك توفيـــر عالج 
حقيقـــي ناجع لهم، اضافة الـــى عدم مراعاة 
ظروفهـــم كمرضى واالعتداء عليهم بالضرب 
بشكل وحشي والشتم بألفاظ نابية بما فيهم 

القاصرين.
وناشـــد المركـــز المؤسمـــات الدولية وفي 
مقدمتهـــا الصليب األحمـــر التدخل لحماية 
األســـرى من جرائم االحتالل، وزيـــارة "مركز 
عتصيون" لالطالع على ما يتعرض له األسرى 
من ممارسات وحشية، والضغط على االحتالل 

لاللتزام بنصوص القانون الدولي.

ُيعتبر من أسوأ مراكز االعتقال
مركز: تجدد معاناة األسرى في »عتصيون« مع بداية الشتاء
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ال�صهداء
ارتقى ثالثة شـــهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة برصاص 
جنود االحتالل، حيث ارتقى شـــهيدان في قطاع غزة وشهيد 
في الضفة الغربية في عمليات إعدام واضحة بدعوى االقتراب 
من الحواجز العســـكرية في الضفة والشـــريط الحدودي في 

القطاع.
وواصلت ســـلطات االحتالل احتجاز جثامين (50) شهيدًا في 
ثالجاتها، منذ بدء هبة القدس في أكتوبر/ تشرين أول العام 

2015، في مخالفة صارخة للقانون الدولي االنساني.
الجرحى والمعتقلين

واعتقلت ســـلطات االحتالل خالل الشهر الماضي نحو (410) 
مواطنا من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وواصلت 
ممارســـة سياسات عقابية قاسية ضد االسرى الفلسطينيين 
البالغ عددهم (5500) اســـير بينهم (220) طفال و(43) سيدة 
يعيشـــون ظروفا صعبة داخل سجون االحتالل لحرمانهم من 

أبسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي.
كما أصاب جيش االحتالل نحو (470) مواطنا فلســـطينيا في 
كٍل مـــن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، 
مـــن بينهم (335) مواطنا أصيبوا علـــى حدود قطاع غزة خالل 
مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية، ونحو (135) مواطنا 
في الضفـــة الغربية والقـــدس خالل تصديهم لممارســـات 
االحتـــالل العنصرية من اعتداءات المســـتوطنين، ومصادرة 

االراضي وهدم البيوت وبناء الجدار العازل.
ال�صتيطان وم�صادرة الأرا�صي

كما صادقت حكومة االحتالل نهاية الشهر المنصرم على بناء 
(2342) وحدة اســـتيطانية جديدة في الضفة الغربية وذلك 
حســـب ما أفادت به منظمة السالم اآلن االسرائيلية، ومن بين 
الوحدات المعلـــن عنها بناء (182) وحدة ســـكنية في البؤرة 
االســـتيطانية "مفوؤوت يريحو" القريبة من مدينة أريحا في 
منطقة األغوار الشـــمالية، وكانت ما تسمى بلجنة التخطيط 
العليا بـــــ "اإلدارة المدنية" قد صادقـــت عليها تطبيقًا لقرار 
حكومة االحتالل في 15 أيلول/سبتمبر الماضي بتحويل البؤرة 
االســـتيطانية إلى مســـتوطنة، وذلك في أعقاب تصريحات 
بنيامين نتنياهو نيته فرض السيادة االسرائيلية على االغوار 

الشمالية ومنطقة البحر الميت .
كما صادقت ما تسمى باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة 
لبلدية االحتالل في القدس على بناء (30) وحدة ســـكنية في 
حي "ارمون هنتســـيف" القريب من جبل المكبر، كما أصدرت 
رخصًا لبناء ثالثة مباٍن تشـــتمل على (53) وحدة سكنية في 

مستوطنة "رامات شلومو" القائمة على اراضي مدينة القدس 
المحتلة.

كما أعلنت ســـلطات االحتـــالل عن عزمها بنـــاء (251) وحدة 
سكنية اســـتيطانية منها (146) في مجمع "غوش عصيون" 
االستيطاني جنوب بيت لحم، و(105) وحدات في مستوطنة 
"كفار الداد"، فيما اســـتولت ســـلطات االحتالل على عشرات 
الدونمـــات من أراضي بلـــدة نحالين غرب بيـــت لحم، لصالح 

توسيع مستوطنة "ألون شفوت" القريبة منها.
وضمن سياسة االستيالء على اراضي الضفة الغربية أصدرت 
سلطات االحتالل مخططا استيطانيا جديدا يتضمن االستيالء 
علـــى نحو (700) دونم من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، 
وذلـــك من خـــالل تقليص المنطقـــة المصنفـــة (ب) لصالح 
مســـتوطنة "عيليه" القائمة على اراضـــي المواطنين جنوب 
نابلس، كما سلمت ســـلطات االحتالل إخطارا باالستيالء على 
(409) دونمات من اراضي بلدات وقرى يعبد وبرطعة ووقفين 
والعرقة ووزبدة ونزلة زيد وظهر العبد التابعة لمحافظة جنين 
لصالـــح بناء جدار الضم والتوســـع العنصـــري، فيما اخطرت 
باالســـتيالء على (3 آالف) دونم من اراضي شـــرق يطا جنوب 

الخليل.
تهويد القد�س

شهد شهر تشـــرين أول/ أكتوبر رقمًا قياسيًا في اقتحامات 

المسجد االقصى، حيث اقتحمه نحو (6919) ما بين مستوطن 
وطـــالب معاهد تلمودية، ورجال شـــرطة ومخابـــرات وأعضاء 
كنيست، وخالل أيام ما يسمى "عيد العرش"، اقتحم المسجد 
االقصـــى (4325) مســـتوطنًا صهيونيًا، وصـــرح وزير "االمن 
الداخلـــي الصهيوني جلعـــاد إردان"، "بـــأن حكومة االحتالل 
قد تتيح قريبـــًا حرية العبادة وممارســـة الشـــعائر الدينية 
للمستوطنين"، وبذلك يبلغ عدد المقتحمين للمسجد االقصى 
منذ بداية العام (31371) مســـتوطنا وعســـكري، وأقتحمت 
شـــرطة االحتالل مصلى باب الرحمة وأزالت خزائن المصاحف 
والقواطع الخشـــبية مـــن داخله، وأصدرت قـــرارًا بإغالقه، كما 
أصدرت قرارات بأبعاد (15) مواطنًا عن المســـجد االقصى، من 
بينهم أحد حراس المسجد، وخطيب المسجد االقصى الشيخ 
إسماعيل نواهضه، وأربعة نساء، وفرضت الحبس المنزلي على 
(23) مقدسيًا لفترات زمنية متفاوته، باالضافة إلى أبعاد (15) 
مواطنًا عن أحيـــاء وبلدات مدينة القـــدس المحتله وتحديدًا 
بلدتي العيسوية وسلوان، ومنعت سفر أربعة مواطنين للخارج، 
وأبعـــدت مواطنا عن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، 
وفرضـــت قيودا على أربعـــة مواطنين بالمشـــاركة بفعاليات 
اجتماعية، وشـــملت تلك القرارات دفع كفاالت وغرامات بنحو 

(43950) شيقل.
فيما كشـــفت "وزارة الخارجية اإلسرائيلية" عن خطة تقضي 

بحظر االنشـــطة والدعم المالي التركي داخل مدينة القدس 
المحتلـــة، والتي تديره الوكالة التركية للتعاون والتنســـيق 
(تيكا)، ويقدر الدعم الذي تقدمه الوكالة ســـنويا بنحو (12) 
مليـــون دوالر، وفـــي نفس االطار كشـــف النقـــاب عن خطة 
إسرائيلية تقضي بفصل (28) حيًا عن مدينة القدس وضمها 
للضفـــة الغربية، بهدف التخلص من (200) ألف مقدســـي، 
وفي حال تنفيذ تلك الخطة التي تعرف ب(تطوير األطراف)، 
ستصل نسبة السكان اليهود داخل مدينة القدس المحتلة 

إلى 80%، مقابل 20% سكان الفلسطينيين.
وفي سياق تهويديها لمدينة القدس وتعزيز وجودها فوق 
االرض وتحتها، افتتحت ســـلطات االحتالل الصهيوني أكبر 
مقبرة في العالم تقع على عمـــق (50)م تحت االرض، وتضم 
(24) ألـــف قبر، في قرية دير ياســـين المهجرة والتي حدثت 

فوق ترابها أبشع المجازر الصهيونية عام 1948م.

هدم البيوت واملن�صاآت
هدمت وصادرت ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي خالل تشرين 
أول الماضي (53) بيتًا ومنشـــأة في الضفة الغربية والقدس، 
شملت هدم (22) بيتًا، و(31) منشأة، بينها هدم بيت االسير 
إســـالم أبو حميـــد في مخيم االمعـــري بمدينة البيـــرة للمرة 
الخامســـة، وهدم بيت الشهيد علي خليفة في مخيم قلنديا 
شـــمال مدينة القدس المحتلة، وبذلك يرتفـــع عدد البيوت 
التي هدمتها قوات االحتالل وتعود لذوي االسرى والشهداء 
ممـــن تتهمهم قوات االحتالل بتنفيـــذ عمليات فدائية إلى 
(7) بيوت، وشـــهد الشـــهر الماضي قيام أصحاب (6) بيوت 
في بلدات بيت حنينا وصور باهر وجبل المكبر والعيســـوية، 
بهدمهـــا ذاتيًا تجنبًا لدفـــع غرامات ماليـــة باهظة، وتركزت 
عمليات الهدم في محافظات القـــدس، وبيت لحم، والخليل، 

وجنين، ورام الله، وسلفيت، وطولكرم.
وأخطرت سلطات االحتالل (34) بيتًا ومنشأة بالهدم ووقف 
البناء والترميم، وتركزت اإلخطارات في محافظات القدس، 
وجنيــــن، والخليــــل، ورام الله والبيرة، ونابلــــس، وطوباس 
واالغوار الشــــمالية، من بينها أخذ قياســــات منزل االسير 
أحمد القنبع بمدينة جنين والــــذي أعيد بنائه بعد هدمه 
بشهر نيسان من العام الماضي، باإلضافة إلى بيت األسير 
يزن مغامس الكائن في بلدة بيرزيت شمالي محافظة رام 
الله والبيرة، وبيت االسيرين سامر العربيد ووليد حناتشه 
في مدينة رام الله، وتوجيه إخطار بالهدم لمدرسة التحدي 
(13)، في خربة الســــيميا قرب بلدة السموع أقصى جنوب 

محافظة الخليل.

هدم "22" بيتًا و"31" منشأة

مركز: 3 شهداء وجرح 470 مواطنًا واعتقال 410 خالل المهر الماضي
رام اهلل/ ال�صتقالل:

ارتقى ثالثة �صهداء واأ�صيب )470( مواطنًا فل�صطينيًا 
بر�صللا�س جنللود الحتللالل، واعتقللل الحتللالل 410 

مواطنللًا، يف ال�صللفة الغربية وقطاع غزة، خالل ال�صللهر 
املن�صللرم، وذلللك وفق التقرير ال�صللهري ملركللز عبد اهلل 
احلوراين للدرا�صللات والتوثيق التابللع ملنظمة التحرير 

ال�صللعب  بحللق  الإ�صللرائيلية  النتهللاكات  اأبللرز  حللول 
الفل�صللطيني خالل �صللهر ت�صللرين اأول من العام اجلاري.  

وفيما يلي اأبرز ما جاء فيه:

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن وثائق 
طبية إســـرائيلية، تظهر تدهور ســـريع على 
صحة األسير سامر العربيد (44 عاًما)، المتهم 
بالمســـؤولية عن الخلية التـــي نفذت عملية 
تفجير عبوة ضد مجموعة من المســـتوطنين 
قرب مســـتوطنة دوليف المقامة على أراضي 
الفلســـطينيين قرب رام الله، في شـــهر آب/ 

أغسطس الماضي.
وبحســـب الوثائق فإن العربيد اعتقل بتاريخ 
الخامـــس والعشـــرين مـــن أيلول/ ســـبتمبر 
الماضي، وفي فجر اليوم التالي عند الســـاعة 
(1:25 فجًرا) عرض علـــى الطبيب وكان بحالة 
جيـــدة وفق الفحـــص الطبي الـــذي أجري له 
حينها في مركز تحقيق المســـكوبية، قبل أن 
ينقل في صباح ذاك اليوم (الثاني لالعتقال) 

إلى ســـجن عوفر غرب رام اللـــه، وعرض على 
طبيـــب آخـــر (عنـــد الســـاعة 10:55 صباًحا) 
واشـــتكى من آالم وضعف وحالـــة من الهزل 
في جســـده، لكن الطبيب أشار إلى أن النتائج 
طبيعية، وعرض مرًة أخرى على نفس الطبيب 
(عند الســـاعة 6:20 من مساء ذات اليوم)، ولم 

يخرج بنتائج أخرى.
وأقـــر الطبيبـــان خـــالل الفحـــص الطبي في 
المســـكوبية وعوفر أنه كان بصحة جيدة ولم 

يتعرض ألي حدث استثنائي.
واســـتكمل التحقيق مع العربيد في عوفر، ثم 
نقل مباشـــرًة في نفس اليوم إلى المسكوبية 
بالقـــدس، حيث عرض في صباح اليوم الثالث 
العتقالـــه، أمـــام الطبيب (عند الســـاعة 7:10 
صباًحا) الذي أشـــار في تقريـــره إلى أنه وصل 
على كرســـي متحرك وقد أصيب بنوبة قلبية، 

ما تســـبب بنقله إلى مستشفى هداسا بحالة 
بالغة الخطورة.

ومع إجراء الفحوصات تبين أنه لديه أكثر من 
كســـر في أضالعه، ووجود كدمات في العديد 
مـــن أنحاء جســـده. وفق تقريـــر الطبيب في 
الثامن والعشـــرين من ذات الشهر (أي اليوم 

الرابع العتقاله).
ووفًقـــا لتلـــك الوثائق، فـــإن حالـــة العربيد 
تدهورت بشكل سريع، وأصيب بشكل مفاجئ 
بحالة من الفشـــل الكلوي، وفقـــد القدرة على 
التنفس، مشيرًة إلى أن األطباء اضطروا لوضعه 

على جهاز التنفس االصطناعي.
وأشارت صحيفة هآرتس، إلى أن وحدة شكاوى 
التحقيق التابعة لـــوزارة القضاء تحقق فيما 
حدث خالل عملية التحقيق مع العربيد، وفي 
نهاية التحقيق ســـتقدم الوحدة توصياتها 

إلـــى النائب العـــام والمدعي العـــام، اللذين 
ســـيقرران ما إذا كان سيتم فتح تحقيق ضد 
محققي الشاباك الذين حققوا معه، وبدون أن 

يسمح له بمقابلة محاميه.
وبحســـب الصحيفة، فإن الشاباك حاول تبرير 
ما جرى مع العربيـــد باتهامه بأنه يقف خلف 
الخليـــة التي نفذت الهجوم الذي أدى لمقتل 
مســـتوطنة وإصابة آخرين، وأنه بنفســـه من 
أعد العبوة الناســـفة وقام بتفجيرها عن بعد، 
وأنه كان ينوي مع أفراد الخلية تنفيذ هجمات 

خطيرة.
وكانت قناة 13 العبريـــة، ذكرت الخميس أن 
العربيد تم إخراجه من المستشفى إلى عيادة 
مصلحة السجون الستكمال التحقيقات معه 
من قبل الشاباك، حيث كان مدد اعتقاله أكثر 

من مرة وهو متواجد بالمشفى.

»هآرتس«: تدهور سريع على صحة األسير العربيد خالل التحقيقات
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نمضى بها غير آبهين بمحيطنا الواهن والمتخاذل, وبكل فخر 
واعتزاز يواصل شـــعبنا الفلســـطيني في قطاع غزة مسيرات 
العودة الكبرى على الحدود الشـــرقية للقطاع لألسبوع الثاني 
والثمانيـــن على التوالـــي, ارادوا ان يصـــدروا إلينا ضعفهم 
ووهنهـــم فازددنا قوة وارادة في مواجهة االحتالل, وأعلنا أننا 
مستمرون في مسيرات العودة الكبرى حتى تحقيق االهداف, 
واولها رفع الحصار بشـــكل كامل عن قطاع غزة, شدد االحتالل 
الصهيوني المجرم من ضرباته ضد المتظاهرين الســـلميين 
واوقع عشـــرات االصابات والشـــهداء االســـبوع الماضي, لكن 
هذا لم يثن شـــعبنا عن االستمرار في المسيرات الجماهيرية 
الغاضبة, واعلنا اننا مستمرون رغم القتل واالستهداف المباشر 
من جنود االحتالل, ضيقوا علينا الخناق ومنعوا ادخال االموال 
للقطاع واقفلوا معابرهم التجارية امام االفراد  والبضائع, دون 
طائل, فال مجال لوقف مســـيرات العودة ال بالقوة المســـلحة, 
وال بزيف السالم, وال بالوعود المهترئة, فشعبنا الفلسطيني 
يعلـــم ان المقاومة وحدها والكفاح المســـلح هي القادرة على 
تحقيق االنجازات والمكاسب لقضيتنا الفلسطينية, وان دون 
ذلك فلن نجني إال الخيبات وســـنبقى نـــدور في حلقة مفرغة 

دون طائل.
الجمعة 82 في مسيرات العودة وكسر الحصار شهدت تطورًا 
فـــي اداء المتظاهرين فـــي الميدان, وبدء اســـتعادة بعض 
الوســـائل »الخشنة« في العمل الميداني, كي يدرك االحتالل 
اننا قـــادرون على تأجيج الميدان بشـــكل كبيـــر في اللحظة 
التي يراها شـــعبنا مناســـبة, فسقوط الشـــهداء والجرحى ال 
يخيف شـــعبنا, وال يدفعهم للتراجع امام اجراءات االحتالل 
القمعية, فحاجز الخوف كســـر تماما, واصبح الطفل يخترق 
االســـالك الشـــائكة والحدود ليزرع العلم الفلســـطيني فوق 
ارضه المغتصبة, وهنـــاك من كان يصل الى مناطق متقدمة 
في الشـــريط الحدودي ليكسر كاميرات المراقبة االسرائيلية, 
ويســـتجلب معدات عســـكرية كالمناظير الليلية بعد هروب 
الجنود من ثكناتهم وتركهـــا فارغة خوفا من حجارة االبطال, 
انها االرادة التي تغلب الواجب على االمكان, وتســـطر مالحم 
بطولية لألجيال القادمة, بطوالت يحتذي بها اطفال وشـــبان 
ثائرون علـــى االحتالل, تؤدى لها التحية العســـكرية وتتوج 
بالنياشـــين, انهـــم ال يعرفـــون الخوف وال يتراجعـــون امام 
الرصـــاص المنهمر عليهم مـــن كل جانب, ال تخيفهم قنابل 
الصوت وال الغاز المســـيل للدموع, هل شاهدتم الفتى الذي 

امسك بقنبلة الغاز ووضعها في فمه كالسيجارة. 
لذلك قالها المتظاهرون باألمس بوضوح في جمعة مستمرون, 
نعدكم اننا ســـنبقى مستمرين بمســـيرتنا ولن نتراجع عنها 
مهما عظمت التضحيات, فهي رصيدنا في مواجهة االحتالل 
وإجبـــاره على التراجع عـــن خطواته وأطماعه التوســـعية في 
ارضنا, واسقاط ما تسمى بصفقة القرن,  ال تعتقدوا أن شيئا 
سيشـــغلنا عن مقارعتكم ايها الصهاينة في كل الميادين, 
فوجهتنا ستبقى نحوكم, وفوهة بندقيتنا نحوكم, وجبهتنا 
مفتوحة ضدكم, اننا مســـتمرون في مســـيرتنا حتى تحقيق 

االهداف, وما ذلك على الله بعزيز.     

الجمعة 82.. "مستمرون"

رأي

منذ أكثر من ربع قرن يعاني البيت الفلسطيني من االنقسام 
السياســـي الذي زرعت بذوره عند توقيع اتفاق أوسلو حيث 
تخلى المفاوض الفلســـطيني عن 80 % من أرض فلسطين 
وارتهـــن العشـــرين بالمئـــة المتبقية لمفاوضـــات تخضع 
لموازيـــن القوة المختلة لصالح العدو بشـــكل لم يســـبق له 
مثيل , وأدان كذلك المقاومة الفلسطينية واعتبرها إرهابا , 
وأنشأ سلطة فلسطينية اعتبرت شريكا أمنيا إلسرائيل في 

مالحقة قوى المقاومة الفلسطينية .
ومنـــذ ذلـــك الوقت يتعمـــق هـــذا االفتراق بيـــن نهجين 
ومسارين وفريقين، مسار التفاوض مع العدو والشراكة معه 
ومســـار المقاومة , وصوال الى االنقســـام الفلسطيني الحاد 

بين سلطة فتح في رام الله وسلطة حماس في غزة .
فاالنقسام ليس على تحسين إدارة ونزاهة مؤسسات سلطة 
ركبت وفق اتفاق أوســـلو ومقيدة بالتزامات سياسية وأمنية 
واقتصادية (اتفاق باريس) , بل حدث االنقسام على خلفية 

هذا االتفاق وتركيب ووظيفة هذه السلطة . 
بعد ربع قرن ومع خلق إســـرائيل لوقائع جديدة على األرض 
من اســـتيطان وتهويـــد ومصـــادرة أراٍض أفرغـــت اتفاق 
أوسلو من أي محتوى سياســـي وقضت على حلم المفاوض 
الفلسطيني بدولة في غزة والضفة -  التي تحولت الى دولة 
للمســـتوطنين اليهود - وحافظت فقط على االلتزام األمني 

لمؤسسات سلطة تعمل في خدمة أمن العدو . 
ومع تعقيدات الوضع اإلقليمي والهرولة العربية الرســـمية 
لبناء شراكة سياسية وأمنية مع العدو تقفز عن حل القضية 
الفلســـطينية ، حتـــى في حدودهـــا الدنيا وفـــق المبادرة 
العربية المعلنة في بيروت عام 2002. فإن الســـؤال الكبير 
أمام الشـــعب الفلسطيني وفصائله وقواه المختلفة : ما هو 
الســـبيل الســـتعادة وحدة الشعب الفلســـطيني وحيويته 
للصمـــود أمـــام هـــذا االقتـــالع والتخلي والتصـــدي لهذه 

المؤامرات ؟ 
بعد عقد ونصف من الحوار الفلسطيني الداخلي واالتفاقات 
التي لم ينفذ منها شـــيء منذ اتفـــاق القاهرة عام 2005 , 
أعلن رئيس الســـلطة الفلســـطينية في رام اللـــه عن إجراء 
انتخابات برلمانية تتلوها رئاسية كسبيل الستعادة الوحدة 
الفلســـطينية وحل مشاكل الشعب الفلســـطيني وتعزيز 

صموده لمواجهة صفقة القرن !!
وأمام هذا اإلعالن الذي تجاوبت معه حركة حماس وفصائل 

أخرى تبرز عدة أسئلة أهمها : 
- هل انتخابات لمؤسسات ســـلطة أوسلو التي كانت سبب 
االنقســـام الفلسطيني ســـينهي هذا االنقسام ويستعيد 
الوحدة ؟ وكيف ســـينتهي الصراع بيـــن نهجي المقاومة 
والشـــراكة مع العدو أو على األقل بين الســـلطة في رام الله 

وحماس بعد االنتخابات ؟ 
- ما هو هدف االنتخابات ؟ هل تجديد شـــرعية مؤسســـات 
سلطة أوســـلو يهدف الى حل مشاكل الشعب الفلسطيني 

وتعزيز صموده لتجاوز هذه االتفاقية وآثارها الســـلبية من 
مصادرة أراضي الضفة وتهويد القدس وحصار غزة وإهمال 

الالجئين أم هناك أهداف أخرى ؟
في اإلجابة عن التساؤل األول ال مفر من تسجيل أن االنقسام 
بين فتح وحماس وبالتالي بين غزة وسلطة رام الله جاء على 
خلفية انتخابات 2006 حيث فازت حماس مخالفة بذلك كل 
اســـتطالعات الرأي وكل التوقعات اإلســـرائيلية األمريكية 
والفلسطينية التي هدفت إلى تمرير حل مرحلي طويل أألمد 
مع تبـــادل أراٍض يتم تثبيته كحل نهائـــي الحقا ومحاولة 

إدخال المقاومة إلى مظلة أوسلو من باب االنتخابات .
لم تســـلم إسرائيل وال السلطة الفلســـطينية بتلك النتائج 
حيث قامت إســـرائيل باعتقاالت متكـــررة ألعضاء المجلس 
التشـــريعي من حماس وعطلت عمليا أعمال المجلس فيما 
عطلت ســـلطة فتح من جانبها عمـــل حكومة حماس وصوال 
إلى االحتراب واالنقســـام الذي يتعمق مع الوقت . والسؤال 
هنا هل ســـيتم احتـــرام نتائج االنتخابات هـــذه المرة , أم 
ســـتكون هذه االنتخابات مدخال إلحتراب جديد وصراع آخر 
أكثر تعقيدا !؟ , والســـؤال اآلخر هل يمكن إجراء انتخابات 
حـــرة ونزيهة تحت حـــراب االحتالل وفي ظل االنقســـام ؟  
واالنتخابـــات ال تجري إال بموافقة إســـرائيل (على األقل في 

موضوع انتخابات القدس) .
في االنتخابات السابقة 2006 كانت فتح تسيطر في الضفة 
وغزة , هذه المرة هناك ســـلطتان تتنازعان السيطرة , فإذا 
فازت حماس هل ســـتقبل فتح إمتداد ســـلطة حماس إلى 
الضفة ؟ وهل ســـتقبل إســـرائيل ســـيطرة حركة حماس - 
المقاومـــة على الضفة - في ظل هذا الصراع واالســـتقطاب 
اإلقليمي الحاد ؟ , أم ســـتكون انتخابات محســـومة النتائج 

تفرض نتائجها بالقوة أو بالتزوير . 
وفي حال فوز فتح هل ستســـلم حماس السلطة في غزة وما 
هو مصير سالح المقاومة في ظل شعار سلطة واحدة وسالح 
واحد ؟ وهل يجوز للفائز في االنتخابات أن يأخذ كل الوضع 
الفلســـطيني إلى خياراته بمعنى إذا فـــازت فتح يتم إلغاء 
خيار المقاومة وإذا فازت حماس يتم إلغاء خيار التفاوض ؟ 
فـــي إجابة للســـؤال الثانـــي نســـتحضر معاناة الشـــعب 
الفلسطيني من حصار غزة ومصادرة األراضي واالستيطان في 
الضفة وتهويد القدس وتجفيف المؤسســـات الدولية التي 
ترعـــى الالجئين في الخارج واقتصـــاد ذيلي القتصاد العدو . 
هذه هي أهم المشاكل التي نعانيها على مدار الساعة . هل 

انتخابات لمؤسسات السلطة تكفل حال لهذه المشاكل ؟ 
الســـلطة وعلى لســـان رئيســـها دعت إلى االنســـحاب من 
هـــذا االتفاق وقرارات اللجنة التنفيذيـــة للمنظمة و اللجنة 
المركزيـــة لحركة فتح أكـــدت على ذلك وطالبـــت بوقف ما 
يطلق عليه التنســـيق األمني مع العـــدو وارتفعت أصوات 
مســـؤولين كبار في الســـلطة تطالب باالنسحاب من أوسلو 
وإعالن فلســـطين دولة تحت االحتالل؛ والتساؤل عن جدوى 

إســـتمرار الســـلطة في الوقت الذي يستمر فيه االستيطان 
ومصـــادرة األرض . وحكومة اشـــتيه أعلنت أنها تعمل على 
االنفكاك من اتفاق باريس االقتصادي الذي يحول دون بناء 

اقتصاد وطني مستقل . 
بعد كل هذه المواقف من السلطة هل يعقل أن اتفاق أوسلو 
ال زال يصلـــح ليحكم مســـيرتنا السياســـية ويتطلب تجديد 
شـــرعية مؤسســـاته ؟ أم أن تجديد هذه الشرعيات مطلوب 

اليوم لتمرير صفقات مشبوهة كما كان الحال عام 2006 ؟.
لكل ما سبق فإن الحديث عن االنتخابات ال ينبغي أن يتعلق 
بالمســـتوى الفني الذي يتناول تشكيل اللجنة االنتخابية , 

ومرجعيتها , والقانون االنتخابي ... الخ .
بل هو أساســـا يتعلق بالبعد السياســـي لالنتخابات , ماهو 
الهدف منها , ومـــا هي طبيعة ووظيفة الهيئة المنتخبة ؟ 
وهذا بالتالي يتطلـــب االتفاق على طبيعة المرحلة وترتيب 
أولوياتها . هل هي مرحلة تحرر وطني تحتاج إلى مؤسســـة 
تقاوم النفوذ والعدوان الصهيوني وترعى مصالح الشـــعب 
الفلســـطيني وتعزز صمـــوده وتنظم قـــواه لمواجهة هذا 
العـــدوان ؟ أو هـــي مرحلة بناء الدولة ومؤسســـاتها تحتاج 
هيئـــة لها خبرة في إدارة مؤسســـات الدولـــة القائمة على 

األرض وليس في الواقع االفتراضي _واقع األمنيات . 
نحـــن في حركة الجهاد اإلســـالمي نـــرى أن المرحلة مازالت 
مرحلة تحرر وطني تحتاج الى توافق على برنامج الحد األدنى 
, وبنـــاء مرجعية وطنية تدير الصـــراع مع العدو في المرحلة 
الراهنة وتشرف على أدوات ووسائل هذا النضال , وتتشكل 
هذه المرجعية عبر انتخابات مجلس وطني فلسطيني وفق 
اتفاق بيروت 2017 (ألن مبدأ االنتخابات ال خالف عليه) . أما 
إدارة شـــؤون الضفة وغزة فيتـــم التوافق على هيئة وطنية 
وظيفتها فقط إدارة شؤون سكان قطاع غزة والضفة الغربية 
ورعاية مصالحهم تنبثق هـــذه الهيئة عن منظمة التحرير 

الفلسطينية وممكن أن تأتي عبر االنتخابات  .
والمعبر لكل ذلك هو حوار وطني شـــامل تشارك فيه جميع 
القوى و الفصائل والفعاليات الفلسطينية بهدف التوصل 
لتوافـــق وطني حول برنامج سياســـي مشـــترك يمثل الحد 
األدنى , ومرجعية وطنية تشـــرف على تنفيذه . أو على أقل 
تقديـــر بناء مرجعية وطنية تحت ســـقفها تتفاعل البرامج 

المختلفة وتتكامل . 
أما عقد لقاء وطني بعد اعالن مرسوم االنتخابات فهذا يعني 
إصرارا على استمرار الدوران في حلقة مفرغة اسمها تجديد 
شرعيات مؤسسات أوسلو واســـتمرار االرتهان إلرادة العدو 

وسياسته والشراكة األمنية معه . 
إن المدخل إلنهاء االنقســـام وتوحيد المؤسســـات وتكامل 
الجهـــود هو البـــدء بحـــوار وطني يتجـــاوز أوســـلو ويبني 
المؤسســـات الوطنية التي تعالج آثـــاره . وهذا هو المدخل 
أيضـــا لمن يريد إجراء انتخابات حرة نزيهة تحترم نتائجها 

ولمن أراد حكومة وحدة وطنية تجسد الشراكة الوطنية.

درامـــا المــأزق
 الفلسطيني واالنتخابات

إن السياســــة الخارجية للدول تختلف من دولة ألخرى، 
والسياســــة الخارجية لحركات التحرر يمكن أن تتقاطع 
في كثير من المواقــــف مع حركات تحرر أخرى لكنها ال 
تتطابق بنسبة %100، بل تختلف من حركة الى أخرى، 
والسياســــة الخارجية لحركات التحرر أيضا تختلف عن 
سياســــة الدول التي تدعمها، ومطلوب ان تختلف وااّل 
تحّولت الى حركات مأجورة وليست تحررية، بمعنى أنه 
قد تكــــون الدولة الداعمة لحركة تحرر »ما« متســــاهلة 
أو متســــامحة في موقف سياســــي معيــــن، هنا ليس 
بالضــــرورة أن تكون حركة التحرر أيضا متســــامحة في 

الموقــــف ذاته، ربما تكون كذلك فــــي موقف أو اثنين 
وهــــذا يعــــود لتقديــــر الموقــــف، لكن ليــــس في كل 
المواقف السياســــية، ومطلوب من حــــركات التحرر أال 
تكون سياســــتها الخارجية صدًى لسياســــة ومصالح 

الدولة التي تدعمها.
بعض الدول تدعم المقاومة بالمال والبعض بالمواقف 

السياسية والبعض بالمال والسياسة معا.
ان الدعم المالي للمقاومة الفلســـطينية هو مهم لكنه 
األقل خطرا، وان الدعم السياســـي بالمواقف هو األخطر 

على االحتالل من الدعم المالي.

حتى الدعم السياســـي له درجات، هناك دعم سياسي 
لفظـــي وهو مهم لتحشـــيد الجماهير لكنه ال يشـــكل 
خطرًا اجرائيًا على االحتالل، ومـــن االمثلة: اتهام العدو 
الصهيوني بالجرائم وأنه محتل غاصب ومجرم وقاتل...
وهكذا، وهناك دعم سياســـي اجرائي وهو األكثر خطرًا 
على العـــدو الصهيوني مثـــل قطع العالقـــات واغالق 
السفارات، ومنع االســـتيراد والتصدير، ووقف التطبيع 
والبقـــاء في حالـــة توتر معه، من هنـــا يمكن القول بأن 
الدول التي تقـــدم المال وبعض المواقف السياســـية 
اللفظية هي ال تشـــكل خطرا مباشـــرا وال تمس مصالح 

االحتالل بشكل مباشر لكن ذلك مفيد في بناء وتحشيد 
الرأي العـــام لمناهضة االحتالل، لكـــن هناك دول لها 
مواقف سياســـية اجرائية على األرض، فهي ليس لها 
ســـفارة بالكيان الصهيوني وليس لها عالقات معه وال 
تبادالت تجارية بينهما وما تزال أراضيها في حالة توتر 
مـــع االحتالل...وهكذا ، من هنا يمكـــن القول أن الخطر 
بالسياســـة وليـــس بما ُيقـــّدم من أمـــوال، ومطلوب أن 
يكون النقاش والمقارنة بين الـــدول الداعمة للمقاومة 
دومًا بمدى الحضور السياسي لتلك الدول وليس بمدى 

حضور صناديق أموالها.

د. محمد مشتهى ما األهم للمقاومة: دعم الدول بالمواقف السياسية أم الدعم باألموال؟

بقلم: الدكتور محمد الهندي



السبت 12ربيع األول 1441 هــ 9 نوفمبر 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
والثــــروة  البتــــرول  وزارة  أعلنــــت 
المعدنية المصرية، بدء إنتاج الغاز 
الطبيعــــي مــــن إحدى اآلبــــار بالبحر 
المتوســــط بمعدل يتــــراوح بين 60 
إلى 80 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
وذكرت الوزارة، فــــي بيان لها أمس، 
أن البئــــر "ســــيلفا" بالمرحلة "9 ب" 
بمنطقة امتيــــاز غرب الدلتا العميق 
في البحر المتوسط، بدأت اإلنتاج في 
أوائل نوفمبر الجاري بمعدل يتراوح 
بين 60 إلــــى 80 مليون قدم مكعب 

من الغاز الطبيعي يوميا.
وتعــــد هذه البئــــر الثالثة التي يتم 
وضعها علــــى اإلنتاج فــــي غضون 
شــــهر، بعد البئرين "صفاير شــــرق" 
و"شرق ســــوان"، اللتين بدأتا اإلنتاج 
في أكتوبر الماضــــي بمعدل يصل 

إلى 170 مليون قدم مكعب يوميا.
ووفقــــا للبيــــان، فمــــن المخطط أن 
يشــــهد مارس المقبل وضــــع اآلبار 
الثالث األخيرة بمشــــروع المرحلة "9 
ب" علــــى اإلنتاج بمعدل 170 مليون 
قدم مكعب يوميا، بما يســــهم في 
رفــــع معدالت إنتاج المشــــروع الذي 
تبلغ اســــتثماراته الكليــــة أكثر من 

600 مليون دوالر.
وأعلنــــت مصر في ســــبتمبر 2018 
تحقيــــق االكتفاء الذاتــــي من الغاز 
الطبيعي، بل وتحولت إلى مصّدر له 

خالل الربع األخير من نفس العام.
وحققت مصر في أغسطس الماضي 
أعلــــى معدل إنتاج للغــــاز الطبيعي 
والزيت الخام في تاريخها، بوصولها 

إلى ســــبعة مليارات قدم مكعبة من 
الغــــاز، و1.9 مليــــون برميل مكافئ 
للزيــــت يوميــــا، حســــب الحكومــــة 

المصرية.
وشهد قطاع البترول والغاز المصري 
خالل السنوات الخمس األخيرة، أعلى 
معدل لالستثمارات في تاريخه، وبلغ 

30 مليار دوالر.

البترولية  وارتفعت صادرات مصــــر 
خالل العام المالي 2018 - 2019 إلى 
11.6 مليار دوالر، مقارنة بـ 8.9 مليار 

دوالر في 2017 - 2018.
المصرية،  الحكومــــة  وتســــتهدف 
مــــن  الذاتــــي  االكتفــــاء  تحقيــــق 
العام  خــــالل  البترولية  المنتجــــات 

.2022 - 2021

بمعدل 80 مليون قدم مكعب يوميًا

مصر تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط 
االستقالل/ وكاالت:

صعدت أسعار النفط فوق 62 دوالرا للبرميل قبل أمس الخميس 
بعد أن أشارت الصين إلى تقدم نحو اتفاق للتجارة مع الواليات 
المتحدة وهو ما زاد اآلمال بنهاية لنزاع طال أمده أثر ســـلبا على 

النمو االقتصادي والطلب على الوقود.
وقالـــت وزارة التجـــارة الصينية فـــي وقت ســـابق: إن الصين 
والواليات المتحدة اتفقتا اثناء مناقشات على مدار االسبوعين 
المنقضيين على إلغاء رســـوم جمركية علـــى مراحل، لكنها لم 

تقدم جدوال زمنيا.
ودفع النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم محللين إلى 
خفض توقعاتهم للطلب على النفط وأثار مخاوف من وفرة في 

المعروض قد تنشأ في 2020 .
وصعـــدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 55 ســـنتا، أو 
0.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.29 دوالر للبرميل بينما قفزت 
عقود خام القياس األميركي غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو 

1.4 بالمئة، لتغلق عند 57.15 دوالر للبرميل.
ودفعت الزيادة الكبيرة في أســـعار غرب تكســـاس الوســـيط 
عالوة برنت على خام القياس األميركي إلى أدنى مســـتوى منذ 

منتصف سبتمبر.
وبلغت مكاســـب برنت في 2019 حوالي 16 بالمئة مع حصوله 
على دعم من اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحلفاء مثل روســـيا لتقييد المعروض حتى مـــارس من العام 

القادم.
ويجتمع المنتجون في الخامس والســـادس من ديســـمبر  في 

فيينا لمراجعة سياسة االنتاج.

النفط يرتفع فوق
 62 دوالرًا للبرميل

االستقالل/ رويترز:
قال وزيـــر المالية الســـوداني إبراهيم 
البـــدوي إن بالده تحتاج إلـــى ما يصل 
لخمســـة مليارات دوالر دعما للميزانية 
لتفـــادي انهيـــار اقتصـــادي وإنهـــا 
ستدشـــن إصالحات بعد اإلطاحة بعمر 

البشير.
وقـــال وزيـــر الماليـــة فـــي الحكومـــة 
االنتقالية التي تشـــكلت في أغسطس 
آب فـــي تصريحات لرويتـــرز، إن البالد 
تملك احتياطيات نقـــد أجنبي تكفي 

فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع.
ويعاني الســـودان من أزمة منذ خســـر 
معظـــم ثروتـــه النفطية مـــع انفصال 

جنوب السودان في 2011.
وقـــال البدوي إن الســـودان تلقى بعض 
الدعم لواردات الوقود والقمح لكن نحو 65 
بالمئة من شعبه البالغ تعدداه 44 مليون 
يعاني مـــن الفقر ويحتـــاج إلى تمويل 
تنمـــوي بقيمة تصل إلى مليـــاري دوالر 
بجانب ملياري دوالر من المأمول الحصول 

عليها من صناديق تنموية عربية.

اســـتعراض تفصيلـــي لخطط  وفـــي 
اإلصـــالح للمرة األولى، قـــال البدوي إنه 
ســـتكون هنـــاك حاجة لزيـــادة رواتب 
موظفي القطاع العام وجرى إنشاء شبكة 
دعم اجتماعـــي للتجهيز إللغاء صعب 

لدعم الوقود واألغذية.
وتســـببت احتجاجات استمرت ألشهر 
ضد زيادات أسعار الوقود والخبز ونقص 
السيولة في إطالق شرارة انتفاضة ضد 
البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل 
نيسان. واالحتجاجات مستمرة منذ ذلك 

الحين، مع ســـقوط قتلى في اشتباكات 
مع قوات األمن.

العمليـــة  البدوي”بدأنـــا  وقـــال 
(اإلصالحـــات)... الشـــعب الســـوداني 
يســـتحق أن ُينظـــر إليـــه مـــن منظور 
مختلـــف تمامـــا مقارنـــة مع مـــا اعتاد 
المجتمع الدولي أن يســـتخدمه للنظر 
إلى الســـودان، كدولة تحكمها حكومة 

منبوذة“.
وقال ”اآلن لدينا ثورة“. وردا على سؤال 
عن مقدار دعم الميزانية المطلوب لعام 

2020، قال:”بعض التقديرات تقول ما 
يتراوح بين ثالثة وأربعة مليارات (دوالر)، 

ربما حتى خمسة مليارات دوالر“.
وتتولى الحكومة المدنية التي ينتمي 
إليها البدوي الســـلطة لمـــدة تزيد عن 
ثالث ســـنوات بموجب اتفاق لتقاسم 
الســـلطة مع الجيش. وقال البدوي إنها 
حصلت على مـــا يزيد قليال على نصف 
الدعم البالغ ثالثة مليارات دوالر لواردات 
الوقود والقمح والذي قدمته السعودية 

واإلمارات في أبريل نيسان.

السودان يحتاج لـ 5 مليارات دوالر دعمًا للميزانية لمنع انهيار االقتصاد

االستقالل/ وكاالت:
تسبب إضراب أطقم ضيافة شركة “لوفتهانزا” األلمانية 
للطيران في ســـاعة مبكرة من صباح الجمعة في إلغاء 414 
رحلة من أصل 1362 رحلة مقررة للشركة الجمعة في مطار 

فرانكفورت الدولي، حسبما أعلن متحدث باسم المطار.
واتســـمت األجواء في صاالت المطار خالل الساعات األولى 

من صباح أمس بالهدوء.
ودخل إضراب أطقم ضيافة “لوفتهانزا” عن العمل يومه 
الثاني أمس بعد أن أصاب شركة الطيران األلمانية بالشلل 

في يومه األول.
وتسبب االضراب في يومه األول الخميس في إلغاء حوالي 

700 رحلة من أصل 1100 رحلة مقررة للشركة.
وبحســـب جدول الطوارئ للوفتهانزا أمس، فإنه من المقرر 
إلغـــاء 600 رحلة دولية. ومن المتوقع أن يتأثر حوالي 180 

ألف مسافر خالل اليومين نتيجة اإلضراب.
ودعا الرئيس التنفيذي للوفتهانزا كارســـتن شبور إلجراء 

محادثات جديدة مـــع نقابة “أوفو” لتســـوية نزاع أطقم 
الضيافة الجوية بشأن األجور وظروف العمل.

وقال نيكولي باوبليس، المتحدث باســـم النقابة إنها على 
استعداد للدخول في تحكيم مع لوفتهانزا مطلع األسبوع، 

لكنها لن تلغي اإلضراب الذي يستمر لمدة يومين.
ومع ذلك، لـــن تنقل النقابة اإلضراب إلى شـــركات طيران 
أخـــرى في مجموعـــة لوفتهانزا مثل شـــركات ســـويس 
وأوســـتريان وبرسلز إيرالينز أو يورو وينجز، لكنها تحتفظ 

بالحق في القيام بإجراءات أخرى.
وكانـــت لوفتهانـــزا التي أجرت مناقشـــات مـــع نقابتي 
“فيردي” و”كابين” األخرييـــن يوم األربعاء دون “أوفو”، 
وقد خســـرت الشـــركة محاولة لوقف اإلضراب في محكمة 
العمال في فرانكفورت، وكذلك استئنافها ضد القرار في 

وقت الحق منذ ذلك اليوم.
وكان اإلضـــراب قد بـــدأ منتصف ليلـــة األربعاء/الخميس، 

ويستمر 48 ساعة، حسبما أكد متحدث باسم النقابة.

إلغاء 414 رحلة جوية جراء
 إضراب بـ »لوفتهانزا« األلمانية

االستقالل/ وكاالت:
أثر خفوت النشاط االقتصادي والنزاعات التجارية 
الدوليــــة على ثــــروات أغنى أغنيــــاء العالم العام 

الماضي.
فقد أظهرت تقديرات شركة “برايس ووترهاوس 
كوبرز” لالستشــــارات االقتصادية ومصرف “يو 
بي إس” السويســــري أن ثروات المليارديرات في 
العالم تقلصت العام الماضي ألول مرة منذ خمسة 

أعوام.
وبحســــب التقديرات، التي ُنشــــرت الجمعة، فإن 
إجمالي ثروات المليارديرات على مســــتوى العالم 
تقلــــص عام2018 بنســــبة 3ر4% ليصل إلى 5ر8 
تريليون دوالر، بعدما ســــجلت ثرواتهم مســــتوى 

قياسيا عام 2017 ببلوغها 9ر8 تريليون دوالر.

كمــــا تراجع عدد أغنى أغنياء من 2158 رجال وامرأة 
عام 2017 إلى 2101 رجل وامرأة عام .2018

تجدر اإلشــــارة إلــــى أن هناك العديــــد من رجال 
األعمال بيــــن أغنى أغنيــــاء العالم، مــــا يعني أن 
ثرواتهم تتوقف فــــي الغالب على حجم الطلبات 
في شركاتهم، والتي تتأثر حاليا بخفوت النشاط 

االقتصادي.
وحلت ألمانيــــا في المرتبة الثالثــــة بعد الواليات 
المتحــــدة والصين فــــي عــــدد المليارديرات على 
مستوى العالم، والذي تراجع هناك العام الماضي 

بواقع 9 مليارديرات ليصل إلى 114 مليارديرا.
كما تقلصت ثروات المليارديرات في ألمانيا على 
نحو أكبر من المستوى العالمي، وبلغ حجمها العام 

الماضي نحو 501 مليار دوالر.

خفوت النشاط االقتصادي يقلص 
ثروات أغنى أغنياء العالم عام 2018
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االستقالل/ وكاالت:
االحتجاجية  المظاهـــرات  تواصلـــت 
فـــي العديد مـــن المناطـــق اللبنانية 
صبـــاح الجمعـــة، لليوم الــــ 23 على 
المدارس  طـــالب  بمشـــاركة  التوالي 
والجامعات، وذلك للمطالبة بإســـقاط 
الطبقة السياســـية وتشكيل حكومة 

من االختصاصيين.
الطالب  مـــن  المتظاهـــرون  وتجمـــع 
بيـــروت  فـــي  التربيـــة  وزارة  أمـــام 
بمشـــاركة عدد من األساتذة حاملين 
األعـــالم اللبنانية ومطالبيـــن بتأمين 
الوظائـــف للمتخرجين مـــن الطالب، 
ورفضًا للطائفية، وإســـقاط الســـلطة 
السياســـية، وتشـــكيل حكومـــة من 

االختصاصيين.
واعتصـــم المحتجـــون ومـــن بينهم 
الطالب أمام عدد مـــن المرافق العامة 
فـــي جبـــل لبنـــان وشـــماله وجنوبه 
الضمان  بينها مراكـــز  وشـــرقه)، من 
التابعـــة  »اوجيـــرو«  و  االجتماعـــي 
لوزارة االتصاالت، ومصلحة تســـجيل 
السيارات، وفروع مصرف لبنان، وغيره 

من المصارف.
بمحاســـبة  المحتجـــون  ويطالـــب 
الفاسدين واسترداد األموال المنهوبة 

وإسقاط السلطة السياسية، واإلسراع 
فـــي إجـــراء االستشـــارات النيابيـــة 

وتسمية رئيس جديد للحكومة.
االحتجاجيـــة  المظاهـــرات  وكانـــت 
أول/ فـــي 17 تشـــرين  بـــدأت  قـــد 

أكتوبـــر الماضـــي في وســـط بيروت 
عقـــب قرار اتخذتـــه الحكومة بفرض 
ضريبـــة علـــى تطبيق »واتـــس آب« 
لتعم  المظاهرات  انتقلت  ما  وسرعان 
كافـــة المناطـــق اللبنانيـــة، وال تزال 

االحتجاجـــات والمظاهرات مســـتمرة 
بشكل يومي.

وكان رئيس الحكومة الســـابق سعد 
اســـتقالة حكومته  أعلن  الحريري قد 
في 29 تشـــرين أول/أكتوبر الماضي 
»تجاوبًا مع إرادة الكثير من اللبنانيين 
الذين نزلـــوا إلى الســـاحات ليطالبوا 
بالتغييـــر، والتزامـــًا بضـــرورة تأمين 
شـــبكة أمان تحمـــي البلـــد في هذه 
اللحظـــة التاريخية«، وذلـــك بعد 13 

يومًا من االحتجاجات الشعبية.
ولـــم يدع الرئيـــس اللبنانـــي العماد 
ميشـــال عـــون حتـــى اآلن إلـــى بدء 
االستشارات النيابية الملزمة لتسمية 

رئيس للحكومة.
غيـــر أن صحيفـــة الشـــرق االوســـط 
»نقلـــت الجمعـــة عن مصـــادر مقربة 
مـــن الحريري قولهـــا إن األخير يقبل 
بتشكيل حكومة ليســـت استنساخا 

من الحكومة المستقيلة.

تواصل االحتجاجات في لبنان ضد الفساد السياسي

االستقالل/ وكاالت:
قال مسؤول إيراني، الجمعة، إن الطائرة المسيرة التي اخترقت أجواء 

البالد، أمس »أجنبية« مشيًرا إلى استمرار التحقيق في الحادث.
جاء ذلك بحســـب، ما نقلته فضائية »العالم« عبر موقعها اإللكتروني 

عن محافظ خوزستان، غالم رضا شريعتي.
وقال شـــريعتي إنه »في الساعات األولى من صباح الجمعة، انتهكت 
األجـــواء اإليرانيـــة من جهـــة مدينة ماهشـــهر (التابعـــة لمحافظة 
خوزســـتان/ جنوب غرب) طائرة مسيرة تمكنت الدفاعات الصاروخية 

للجيش اإليراني من التعامل معها«.
وأضاف أن »الطائرة المسيرة سقط حطامها في حقول ضواحي مدينة 

ماهشهر«.
وأشـــار إلى أن »القوات المســـلحة واألمنية تمكنت من انتشال حطام 
الطائرة من بين الحقول وأن الخبراء يعكفون على الدراسة والتحقيق 

بشأن الحادث«.
وأكد أن الطائرة المسيرة »هي بال شك أجنبية«.

وتابع »ســـنقوم بعرض نتائج التحقيقات بشأن القضية على العموم 
لكن الواضـــح هو أن هذه الطائـــرة دخلت األجـــواء اإليرانية ومدينة 
ماهشـــهر من دون أي تنســـيق، ولهذا الســـبب فقد تعاملت معها 

الدفاعات الصاروخية االيرانية على وجه السرعة«.

إيران تعلن إسقاط 
طائرة مسيرة »أجنبية« 

قرب ساحل الخليج

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس 
رســـميا النتائـــج النهائية لالنتخابات التشـــريعية 
2019، مبينة حصول حركة النهضة على 52 مقعدا، 

يليها حزب قلب تونس بـ 38 مقعدا.
كمـــا ذكرت الهيئـــة خالل مؤتمر صحفـــي، الجمعة، 
حصـــول التيـــار الديمقراطي علـــى 22 مقعدا، يليه 

ائتالف الكرامة بحصوله على 21 مقعدا.
ووفقا للنتائج الرسمية، فقد حصل الحزب الدستوري 
الحر على 17 مقعدا، وحركة الشـــعب على 15 مقعدا، 

وحزب تحيا تونس على 14 مقعدا.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات نبيل 
بفون، أنه تمت مراســـلة البرلمان ورئاســـة الحكومة 

ورئاسة الجمهورية وإبالغهم بالنتائج النهائية.

االستقالل/ وكاالت:
أمـــرت قاضية فدرالية في نيويورك الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامـــب بدفع مليوني دوالر، بســـبب إســـاءة اســـتخدام أموال 
مؤسســـته الخيرية لتعزيز مصالحه السياسية والتجارية أثناء 
حملته االنتخابية عام 2016، لكـــن ترامب اتهم المدعي العام 

باستهدافه سياسيا.
وقالت القاضية ساليان ســـكاربوال الخميس، إن ترامب "انتهك 
واجبه االئتماني" من خالل السماح لموظفي حملة جمع تبرعات 
بلغـــت 2.8 مليون دوالر خالل االنتخابات الرئاســـية عام 2016، 

بإدارة هذه العملية بدال من مؤسسة ترامب.

وأضافت القاضية أن المناسبة وتوزيع األموال اسُتخدما "لتعزيز 
حملة السيد ترامب السياسية".

ونتيجة لذلك، أمر الحكـــم القضائي ترامب بدفع مليوني دوالر 
للمنظمات غير الربحية لتسوية الدعوى.

وبهذا تنتهي دعوى قضائية كانت تقدمت بها المدعية العامة 
لوالية نيويـــورك في صيف العام الماضـــي ضد ترامب وثالثة 
من أبنائه بشـــأن إساءة اســـتخدام أموال مؤسسة ترامب، وهي 
ها أخيرا. في المقابل، اتهم الرئيس  مؤسســـة غير ربحية تم حلُّ
ترامب المدعي العام في نيويورك بإســـاءة توصيف التســـوية 

المالية، وقال في بيان إن أغراضها سياسية.

اإلعالن عن النتائج النهائية محكمة تغرم ترامب مليوني دوالر
لالنتخابات التشريعية في تونس

االستقالل/ وكاالت:
عقد قائد قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ستيفانو ديل كول أمس، 

اجتماًعا مع ممثلي الجيش اإلسرائيلي والجيش اللبناني، في الناقورة جنوب لبنان.
وبحســـب مصادر إعالمية، ناقش الثالثة الوضع في المنطقة، على ضوء نية الواليات 

المتحدة سحب قواتها من سوريا.
وقال الجنرال ديل كول »إننا نعيش في أوقات حساســـة للغاية«. وأضاف »عدم 
الوضـــوح الذي يكتنف كل ما يتعلق بانســـحاب القوات األميركية من ســـوريا، 
يتطلب من لبنان ومن »إســـرائيل«، بذل جهود حقيقية لضمان االســـتقرار في 

المنطقة«. 
وطلب قائد »اليونيفيل« من الطرفين، عدم القيام بنشاطات عسكرية أحادية الجانب، 
بالقرب من الخط األزرق الذي يشير إلى الحدود بين المنطقتين، ُمثنيا على »إسرائيل« 

ولبنان، لتعاونهما مع »اليونيفيل«.
وفي سبتمبر / أيلول الماضي، أكد »اليونيفيل« التزمه »احتواء التوتر« على الحدود بين 

لبنان و«اسرائيل«، بعد بضعة ايام من مواجهة محدودة بين حزب الله و«إسرائيل«.
وأعلن حزب الله مؤخرًا أنه استهدف آلية عسكرية إسرائيلية وموقعا عسكريا شمال 
»إســـرائيل«، فيما ردت األخيرة بقصف مناطق فـــي الجانب اللبناني من الحدود. وجاء 
هجوم حزب الله، ردا على استشهاد عناصر له في سوريا، بغارة إسرائيلية على مبنى 

قالت »إسرائيل« إنه لحرس الثورة اإلسالمية في إيران.

»اليونيفيل« يعقد جلسة 
لممثلين عن الجيشين 
اللبناني و »اإلسرائيلي«

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع ضحايا زلزال ضرب شمال غربي إيران في الساعات 
األولى مـــن صباح الجمعة إلى خمســـة قتلى، وأكثر من 
300 مصاب، حســـبما أفادت وســـائل إعالم إيرانية نقال 
عن مسؤولين. كانت شـــبكة »آي آر آي بي« التلفزيونية 
اإلخباريـــة التابعة للحكومة اإليرانية قد ذكرت في وقت 

سابق ان أربعة أشـــخاص قتلوا وأصيب 70 آخرون جراء 
الزلزال. وقالت إن عدد الضحايا مرشـــح لالرتفاع ، مشيرة 
إلى أنه تم إرســـال العديد من فرق اإلنقاذ إلى المنطقة. 
وقالت هيئة المســـح الجيولوجي االمريكيـــة إن الزلزال 
وقع صباح الجمعة على بعد حوالي 50 كيلومترا شـــمال 
شـــرقي هشـــترود الواقعة في شـــمال غربي إيران نحو 

الحدود مع أرمينيا وأذربيجان.
وأضافت هيئة المســـح األمريكي أن الزالزل التي تتراوح 
شدتها ما بين المتوسط إلى القوية تحدث بانتظام في 

شرق تركيا وشمال غرب إيران.
وقـــدر مركز رصد الـــزالزل األوروبي المتوســـطي أن 20 

مليون شخص في المنطقة شعروا بالزلزال.

قتلى وجرحى إثر زلزال ضرب شمال غربي إيران

االستقالل/ وكاالت:
أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عن اتفاق بالده مع ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا على عقد القمة الرباعية حول ســـوريا على هامش قمة حلف شمال األطلسي 

(ناتو)، المقرر عقدها في لندن يومي 3-4 ديسمبر/كانون األول المقبل.
وعقد وفد تركي برئاســـة قالن مع وفود ألمانيا وفرنســـا وبريطانيـــا، الجمعة، اجتماعا 
تمهيديـــا في قصر »مابيـــن« بإســـطنبول، قبل القمـــة الرباعية التي ســـتجمع بين 
زعماء البلـــدان األربعة المذكورة.  وفي مؤتمر صحفي عقـــده، أوضح قالن أن االجتماع 
التمهيـــدي تناول أجنـــدة القمة الرباعية، والقضايا التي ســـتتناولها قمة الناتو، إلى 

جانب تقييم الخطوات التي يتعين اتباعها على صعيد سوريا. 
وأضاف: »تم االتفاق على عقد القمة الرباعية على هامش قمة الناتو المقرر عقدها في 

لندن يومي 3 و 4 ديسمبر، ناقشنا أيضا جدول أعمال القمة«.

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس الـــوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنـــه ال يمكن إيقاف موجة هجرة 

مليونية نحو بالده وأوروبا دون تركيا.
جاء ذلك خالل مشـــاركته في برنامج حواري، على إذاعة »كوسث راديو« المحلية، تطرق 

خالله للزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المجر، الخميس.
وأوضــــح أوربان، أن بالده تقع بين ثالث دول هي روســــيا، وألمانيا، وتركيا، وأنها تنتهج 
سياســــة تأســــيس عالقات جيدة مع عواصمها. وأردف: »لو أرســــلت تركيا الالجئين إلى 
سوريا بدل أوروبا، فإن الدول األوروبية ستبقى في أمان«. واستطرد قائال: »ال يمكن إيقاف 
موجة الهجرة المليونية نحو المجر وأوروبا دون تركيا«. والخميس، أجرى الرئيس أردوغان، 
زيارة رســــمية إلى العاصمة المجرية بودابست، التقى خاللها رئيس الوزراء أوربان، جرى 

خاللها التوقيع على 10 اتفاقيات تعاون ثنائية بين البلدين في مختلف المجاالت.

أنقرة: القمة الرباعية حول سوريا 
ستنعقد بلندن في ديسمبر

المجر: ال يمكن إيقاف هجرة 
مليونية نحو أوروبا دون تركيا
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غزة/ محمد العقاد
ُتفتتح منافســـات الجولة الحادية عشـــر واألخيرة من 
مرحلة الذهاب، اليوم السبت بلقاءين غاية في األهمية، 
حيث يســـتضيف اتحاد خانيونس "الطواحين" فريق 
شباب رفح "الزعيم" على ملعب المدينة الرياضية، بينما 
يلتقي الصداقـــة "المدفعجية" مع خدمات الشـــاطئ 

"البحرية" في ديربي المخيم على ملعب اليرموك.
ويدخـــل اتحاد خانيونس المباراة منتشـــيًا بفوزه على 
األهلي في الجولة الماضيـــة، لكن ال بد أن يأخذ الخطر 
الكبير ويخشـــى الخداع، الن المباراة مثابة حياة أو موت 
وال بديـــل عن الفوز في هذا اللقاء والظفر بالثالث نقاط 
والتساوي مع الزعيم برصيد 11 نقطة ستعطي الفريق 

اآلمل والقتال للزحف ومحاوله الهروب بشكل متدرج.
وبـــات الطواحين مجبـــًرا على تحقيق الفـــوز والخروج 
بنتيجة إيجابية على أقـــل تقدير يرضي بها جمهوره 
قبل نهاية الدور األول، ويحاول تعويض نزيف النقاط 
في الدور الثانـــي ويقاتل بكل قوة ليبتعد عن شـــبح 
الهبـــوط الذي يطـــارده منذ بداية الـــدوري، ويعلم أن 

السقوط يجعل األمر متأزمًا والخطر يلتف حول رقبته.
بينما الزعيم الذي يواصل تقديم أداء جيد رغم تعادله 
في الجولة الماضية أمام الشجاعية، لذلك سيحاول أن 
يكون له كلمته في هذا اللقاء ويخطف الفوز من معقل 
االتحاد ليبتعد من مناطـــق الهبوط ويرفع رصيده إلى 
14 نقطـــة يكون في اتجاه نحـــو المناطق الدافئة على 

أقل تقدير.
أداء الزعيـــم أمام الشـــجاعية يوحي بـــأن الفريق خرج 
مـــن الكبوة التـــي عصفت بالفريق وقـــادم بقوة وعلى 
الطواحين توخي الحذر بشكل كبير من لدغات الزعيم 
له إذا تهاون في المباراة الن العبيه لديهم روح قتالية 

عالية.

مباراة التعوي�س
يدخـــل الصداقة بمعنويات أفضل من الشـــاطئ رغم 

تعادله مع اتحاد بيـــت حانون خارج الديار، ولكن اليوم 
عينـــه على التعويض بعد خســـارة وتعـــادل في آخر 
جولتين جعلت الفريق يبتعد قلياًل عن المنافسة بعد 

تقديم أداء مميز وأربعة انتصارات متتالية.
كتيبة المدفعجية يعلمون قوة المباراة الجماهيرية بين 
القطبين وأبناء مخيم واحد، ولكن عينهم على تحقيق 
الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية، كون الفريق يقبع في 
المركز الرابع برصيد 15 نقطة ويريد إقتحام نفسه بقوة 

واشـــتداد المنافسة في مربع الكبار ويقترب من رصيد 
الشاطئ ويزيح الشجاعية إذا تعثر ويحل ثالًثا.

وبدروه، عانى الشاطئ في الجولة الماضية بعدما تلقى 
خسارة كبيرة برباعية لهدف أمام الهالل وفقد شراكته 
مع الخدمـــات في الصدارة كونـــه المنافس األقرب له، 
ولكن اليوم يريـــد الفوز ورفع رصيده مـــن 19 إلى 22 

نقطة والضغط على المتصدر.
أبنـــاء البحرية يحاولـــون نســـيان المبـــاراة الماضية 
واالجتهاد في المستطيل األخضر لتعويض الخسارة 
والتقـــدم والضغط علـــى األخضر الرفحـــي ومصالحة 
جماهيرهم، خشيه أن تحدث تقلبات في نتائج الفرق 
األخرى تجعلهم يفقدون الوصافة ومطارده المتصدر 
لذلك ال بديل لهم عـــن الفوز والتعويض رغم صعوبة 

المباراة التي دائًما ما تتسم بالندية والحماس بينهم.
فهل ينجح الشـــاطئ في المطاردة أم يفشل ويقتحم 
الصداقة بقوة للمنافســـة أم تذهـــب األمور للتعادل؟ 

ننظر في الملعب.
وتستكمل منافســـات الجولة يوم األحد حيث يلتقي 
شباب جباليا مع اتحاد بيت حانون على ملعب فلسطين، 
وغـــزة الرياضي وأهلي غزة على ملعـــب اليرموك، فيما 
تختتـــم الجولة ومرحلـــة الذهاب يـــوم االثنين حيث 
يســـتضيف الهالل خدمات رفح على ملعب فلسطين، 
وشباب خانيونس مع فريق اتحاد الشجاعية على استاد 

خانيونس البلدي.

الطواحين والزعيم للهروب من القاع والصداقة والشاطئ للتعويض 

ميالن/ االستقالل
كشـــف تقرير صحفـــي إيطالي عـــن حقيقة اقتـــراب الســـويدي زالتان 
إبراهيموفيتش، نجم لوس أنجلوس جاالكســـي، مـــن االنتقال إلى ميالن 

خالل الموسم الحالي
وكان دون جاربر، مفوض الدوري األمريكي، قد زعم في تصريحات متلفزة أن 

إبراهيموفيتش على أعتاب التوقيع مع ميالن.
ووفًقا لشبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فإن ميالن ينكر وجود أي اتصال مع 

إبراهيموفيتش في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أن مستقبل إبراهيموفيتش غير واضح حتى اآلن، لكن ال يمكن 

استبعاد فرضية انتقاله إلى ميالن هذا الموسم.
وأوضحت أن الصفقة قد تحدث بسبب أن إبراهيموفيتش سينتقل لميالن 
بشـــكل مجاني، كما أن مهاجمي الروســـونيري ال يؤدون بشكل جيد هذا 

الموسم.
وينتهي عقد المهاجم الســـويدي مع لوس أنجلوس جاالكسي في شهر 

ديسمبر / كانون أول المقبل.

وكاالت/ االستقالل
كشـــف تقرير صحفي إســـباني، عن تطور جديد في العالقة بين النجم 

الكرواتي إيفان راكيتيتش وناديه برشلونة.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« فإن إيفان راكيتيتش لم يستســـلم 
بعد لجلوسه هذا الموسم على مقاعد البدالء في »كامب نو«، وحصوله على 

مساحة قليلة للمشاركة في المباريات.
وأشارت إلى أن راكيتيتش ينوي القتال في األسابيع المقبلة، الستعادة 
ثقة المدرب إرنســـتو فالفيردي، التي فقدها هذا الموسم لحساب زميله 

الهولندي فرينكي دي يونج.
وأوضحت أن الوضع إذا لم يتغير حتى الميركاتو الشـــتوي المقبل، فإن 
راكيتيتش ســـيبحث عن فريق آخر يمنحه فرصة المنافســـة على لقب 

دوري أبطال أوروبا.
وأكدت الصحيفة أن عقليـــة راكيتيتش تجعله يفضل يوفنتوس على 
إنتر ميالن في إيطاليا، كما تضع باريس ســـان جيرمان في الصورة خالل 

الميركاتو الشتوي المقبل.

وكاالت/ االستقالل
قد تساهم مواجهة القمة التي تجمع بين ليفربول المتصدر 
ومانشستر سيتي الوصيف بعد غد األحد في تحديد هوية 
الفائز بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم 

الحالي.
ويتطلـــع ليفربول للمضي قدمًا نحو التتويـــج بلقب الدوري 
المحلـــي للمرة األولـــى منذ عام 1990، وذلـــك عندما يلتقي 

سيتي في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.
ويســـير ليفربول صاحب السجل الخالي من الهزائم، بخطى 
ثابتة في الموســـم الحالي محققًا عشـــرة انتصارات في أول 
11 مباراة لينفرد بالصدارة بفارق ست نقاط عن سيتي حامل 

لقب البطولة في الموسمين الماضيين.
ويملك ليفربول فرصة ذهبيـــة لتوجيه ضربة قوية لغريمه 
مانشســـتر ســـيتي، الطامح بلقـــب ثالث علـــى التوالي في 

البريميرليج، لكن الفشل في ذلك سيحيي ذكريات مريرة.
بينما حملة مانشســـتر سيتي للدفاع عن اللقب لم تسر بشكل سلس 
كما كان متوقعا، حيث خسر الفريق مرتين ليتفوق بفارق نقطتين فقط 

عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث وتشيلسي صاحب المركز الرابع.
 الحســـابات بسيطة، قد يجد مانشستر ســـيتي نفسه على بعد ثالث 
نقاط فقط من ليفربول في حالة الفوز، أو تسع نقاط في حالة الهزيمة أو 

يبقى الوضع على ما هو عليه في حالة التعادل.
التاريـــخ يصب في صالح ليفربول الذي خســـر مرة واحدة 
فقط في آخر 28 مباراة على ملعبه أمام ســـيتي محققا 21 

انتصارا.
وفي مواجهة أخرى مثيرة يلتقي ليســـتر سيتي صاحب 
المفاجأة باحتالل المركز الثالث مع ارسنال صاحب المركز 

الخامس اليوم السبت.
ويتفوق ليســـتر بفارق ست نقاط عن ارســـنال وبالتالي 

يسعى الفريق للفوز من أجل تعزيز آماله األوروبية.
ويبحث تشيلســـي صاحب المركز الرابـــع بفارق األهداف 
خلف ليستر، عن تحقيق فوزه السادس على التوالي عندما 

يواجه كريستال باالس السبت.
ويلتقي الســـبت نيوكاســـل مع بورنموث وويستهام مع 
بيرنلي وايفرتون مع ساوثهامبتون وتوتنهام مع شيفيلد 

يونايتد.
ويلتقـــي األحـــد مانشســـتر يونايتد مـــع برايتون واســـتون فيال مع 

وولفرهامبتون.

ميالن يحدد موقفه من 
صفقة إبراهيموفيتش

راكيتيتش يمهل 
برشلونة قبل الرحيل

مباراة ليفربول ومانشستر ستي موقعة قد تحسم بطولة الدوري
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إخطار تنفيذ
إلى المخطر إليه / رائد صبحي عبد العزيز فرج الله  "خارج البالد "

نخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 2010/8113
لصالح طالبة التنفيذ/ مدللة شحادة فرج الله

وذلك لتســـديد قيمة إقرار الديـــن والبالغ قيمتـــه 11500 دينار في 
القضية التنفيذية الراهنة لدى محكمة بداية شمال غزة باإلضافة إلى 
رسوم ومصاريف القضية التنفيذية وقدرها 1037 شيكال وذلك خالل 
أســـبوعين من نشـــر هذا اإلعالن وعليه يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحقك حسب األصول.
كما ونخطركم بأنه تم إيقاع الحجز التحفظي على الشـــقة الســـكنية رقم 
503 الكائنة في الدور األول بعد الســـدة من الناحية الجنوبية الغربية في 
العمارة رقم 5 الواقعة على ارض القسيمة 1467 قطعة 978 أراضي جباليا

لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �صمال غزة
اأ.جمال النمره

جنين/ االستقالل:
لقيت الشـــابة نداء محمد محاميد (25 عاما) مصرعها، الجمعة، إثر انقالب جرار زراعي 
شـــرق جنين. وأوضح الناطق اإلعالمي باسم الشـــرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان 
صحفي، بأن غرفة العمليات في شرطة محافظة جنين تلقت بالغا بوصول شابة بحالة 
حرجة جدا إلى المستشفى الحكومي، إثر انقالب جرار زراعي في بلدة دير أبو ضعيف، 

ما لبثت أن فارقت الحياة.
وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة والشرطة باشرتا التحقيق في ظروف الحادث.

وفي ســـياق متصل، قال ارزيقات إن شـــابا لقي مصرعه الجمعة، وأصيب آخر بجروح 
 خبراء الحوادث باشـــروا 

ّ
خطيرة في حادث ســـير بمدينة أريحـــا. وأضاف ارزيقات أن

إجراءات التحقيق للوقوف على مالبسات الحادث.

بيت لحم/ االستقالل:
نظمت وزارة الثقافة ودار الكلمة الجامعية للفنون 
والثقافـــة في مقـــر األخيرة ندوة اشـــهار كتاب " 
بلفور وتداعياته الكارثيـــة"، والذي أصدرته وزارة 
الثقافـــة للكاتب والمفكر الفلســـطيني ســـعيد 

مضية بمناسبة مرور قرن على صدور إعالن بلفور.
وشارك في الندوة العشـــرات من الكتاب واألدباء 
والشعراء وأســـاتذة القانون والطالب والمهتمين 
ومستشار الوزير للشؤون بيت لحم عاصمة الثقافة 

العربية يوســـف الترتوري، وقدم له الدكتور وليد 
الشـــوملي عضـــو الهيئـــة العليا للعلمـــاء العرب 
ورئيس لجنة االصدارات لمشروع بيت لحم عاصمة 

الثقافة العربية.
الكاتب مضية اعتبر أن كتابه يشـــكل اسهامًا في 
عملية النقاش التاريخي حول أســـباب النكبة وما 
اســـتتبعها من تراجع على القضية الفلسطينية، 
مشـــيرًا الى أن المشروع الصهيوني هو ثمرة ارادة 
الدول االســـتعمارية وعلى رأســـها بريطانيا لزرع 

جسم في المنطقة العربية يلبي مصالح االستعمار 
في تفتيـــت المنطقـــة العربية والســـيطرة على 
مقدراتها، مشيرًا إلى ســـلبية الدور العربي اتجاه 

هذه التحديات الكبرى.
وشـــهدت الندوة نقاشـــًا اتســـم بالحدية أحيانًا 
حول تعريف الفلسطيني لذاته وعالقة اليهودي 
بالتاريخ الفلســـطيني القديم واســـتغالل الحركة 
الصهيونيـــة للدين واألســـاطير التوراتية لتبرير 

احتاللها لفلسطين وتشريد شعبها.

للغاية«. منوًها إلى أنه أدخـــل لغرفة العمليات بعد وصوله من 
شرق رفح.

وتوافد آالف الفلســـطينيين، عصر أمـــس، إلى مخيمات العودة 
الـ 5، شـــرقي قطاع غزة للمشاركة في األسبوع الـ 82، لفعاليات 
مسيرات العودة وكســـر الحصار السلمية على الحدود الشرقية 

للقطاع، والذي يحمل اسم جمعة »مستمرون«.
ويشـــارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار 2018، في مسيرات 
ســـلمية، قـــرب الســـياج الفاصـــل بين قطـــاع غـــزة واألراضي 
الفلســـطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة الالجئين إلى 
مدنهم وقراهم التي ُهجروا منها في 1948 وكســـر الحصار عن 

غزة.
ويقمع جيش االحتالل تلك المســـيرات السلمية بعنف، حيث 
يطلـــق النـــار وقنابل الغاز الســـام والُمدمع علـــى المتظاهرين 
بكثافـــة، ما أدى الستشـــهاد 335 مواطًنا؛ بينهم 15 شـــهيًدا 
احتجـــز جثامينهم ولم يســـجلوا في كشـــوفات وزارة الصحة 
الفلســـطينية، في حين أصيب 31 ألًفا آخرين، بينهم 500 في 

حالة الخطر الشديد.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت دائرة شـــؤون المغتربين في منظمة التحرير تشـــكيل الهيئة التأسيسية 
للجالية الفلســـطينية في قبرص، برئاســـة رائد الحوراني، ونيقوس خطاب أمينًا 
للســـر، وعضوية آالء برديني، وسوسن إبراهيم، وسناء أبو طواحين، ونبيل إبراهيم، 

وخالد مرتجى، وأحمد اسماعيل مطر، وعماد صليبي، وعبد الله الشوبكي.
وقالت الدائـــرة في بيان لها، الجمعة، إن الهيئة التأسيســـية ســـتتولى اإلعداد 
للوصول إلى المؤتمر األول للجالية الفلســـطينية في قبرص، في إطار خطة الدائرة 

لتوحيد الجاليات وتفعيل عملها.
وعقدت الهيئة الجديدة اجتماعها األول في مقر ســـفارة دولة فلسطين، بحضور 
الســـفير جبران طويل. وشدد السفير على أن السفارة ســـتكون الداعم الرئيسي 
للهيئـــة في عملها وحلقة الوصل بين أبناء الجالية وداخل المجتمع القبرصي. كما 

تناول مستجدات االوضاع على الساحة الفلسطينية.
وأكـــد الســـفير أن وجود جالية فلســـطينية هـــو بمثابة جزء ال يتجـــزأ من العمل 
الفلســـطيني، كونها تمثل دبلوماســـية الشـــعب للوصول إلى حق شعبنا بإقامة 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتأسست الهيئة بعد سلسلة لقاءات أجرتها مسؤولة ملف أوروبا في دائرة شؤون 

المغتربين كفاح ردايدة مع فصائل العمل الوطني في قبرص.

غزة/ االستقالل:
قال مركـــز الميزان لحقوق اإلنســـان: إن 
اإلســـرائيلي تواصل  االحتـــالل  قـــوات 
اســـتهداف الصياديـــن في بحـــر غزة، 
ســـواء بإطالق النار أو االعتقال و تخريب 

معداتهم و االستيالء  عليها.
وأوضـــح المركـــز فـــي تقرير لـــه تلقت 
"االستقالل" نســـخة عنه الجمعة، أن آخر 
تلك االســـتهدافات واالنتهاكات وقعت 
يـــوم االربعـــاء الماضي، حيـــث اعتقلت 

صيادين اثنين في عرض بحر رفح.
و أشـــار المركز إلى أنه مـــن خالل الرصد 
و المتابعة، فقـــد فتحت قوارب االحتالل 
النار في تمام الســـاعة 22:00 من مساء 
األربعاء الموافق 2019/11/06، وحاصرت 
مركبًا (حسكة ماتور)، يستقله الصيادان 

عبد الرحمن عبد الهادي محمد القن (27 
عامًا)، ومحمد شـــحته محمـــد زعرب (23 
عامًا)، من ســـكان مواصي رفـــح، وقامت 
باعتقالهمـــا واقتيادهمـــا إلـــى جهـــة 

مجهولة.
و رصد المركز نحـــو 311 انتهاكًا لقوات 
االحتالل منـــذ بداية العـــام 2019 بحق 
الصياديـــن فـــي عرض البحـــر بمختلف 
مناطـــق قطاع غزة، حيث تـــم إطالق النار 
تجاه مراكب الصيد (307) مرات، وأصابت 
(16) صيادًا، واعتقلت (35) صيادًا، فيما 
اســـتولت علـــى (15) مركبًا مـــن مراكب 

الصيد.
وذكر أن سلطات االحتالل تواصل فرض 
حظر على إدخـــال المعـــدات التي تلزم 
المشـــدد  الصيادين، فـــي إطار الحصار 

المفروض على قطاع غزة.
و استنكر "الميزان" استمرار االنتهاكات 
مؤكدًا  الفلســـطينيين،  الصيادين  بحق 
بأن ممارســـات االحتالل من خالل اطالق 
النار المتكرر نحو الصيادين، واســـتمرار 
بحقهـــم،  التعســـفية  االعتقـــاالت 
واالســـتيالء على معداتهـــم و تخريبها، 
تأتـــي فـــي ســـياق الحصـــار المفروض 
على قطـــاع غـــزة، وانتهاكاتها المنظمة 
التي تتعمد إلحـــاق األذى في المدنيين 

الفلسطينيين وال سيما الصيادين.
و جدد المركز مطالبته باإلفراج الفوري عن 
الصيادين المعتقليـــن، مطالبًا المجتمع 
الدولـــي و الدول الموقعة علـــى اتفاقية 
جنيـــف للقيام بواجبها و العمل على رفع 

الحصار البري و البحري عن قطاع غزة.

وآخر بحادث سير في أريحا»الميزان«: االحتالل يواصل انتهاكاته بحق الصيادين في بحر غزة
مصرع شابة إثر انقالب 

جرار زراعي في جنين

بيت لحم: مناقشة كتاب »بلفور وتداعياته الكارثية« 

تشكيل هيئة تأسيسية 
للجالية الفلسطينية في قبرص

االستقالل/ وكاالت:
أكد عضو المكتب السياســـي لحركة " حماس " حســـام بدران، 
الجمعـــة، أن "المطلوب مـــن الجميع هـــو إدراك أن االنتخابات 

التشريعية والرئاسية تختلف تماًما عن االنتخابات المحلية".
وقال بدران في تصريحات صحفية، إن "تكرار التجربة الســـلبية 
التـــي حدثت فـــي انتخابات البلديات األخيـــرة ال مكان لها في 
االنتخابـــات التشـــريعية والرئاســـية"،  وفق مـــا أورده الموقع 

االلكتروني للحركة.
وأضـــاف أن "الحركـــة اتخذت قـــرار التوجه نحـــو االنتخابات 
بمختلف أماكن تواجدها؛ اســـتجابة لمصلحة شعبنا وقضاياه 
العليا"، موضحـــا أنه إذا توفرت النوايا الحســـنة لدى مختلف 
األطراف فأنا على يقين بأننـــا قادرون على تجاوز كل العقبات 

الداخلية.
ولفـــت بـــدران إلى أن "حركة حمـــاس وجماهيرهـــا في الضفة 
تعرضـــت طيلة الســـنوات الماضيـــة لهجمة شرســـة من قبل 
االحتالل والســـلطة بهـــدف اقتالعهـــا، ورغم ذلـــك فحماس 

وجماهيرها ما زالوا على العهد" وفق قوله.
من جانب آخر، أكد عضو المكتب السياسي لحماس أن "حكومة 
االحتالل تمـــارس الكذب والخداع، وتوهـــم عائالت الجنود بأن 
هناك تقدًمـــا في المفاوضات"، مشـــددًا علـــى أن ذلك "مجرد 

استهالك محلى فقط".

بدران: التجربة السلبية 
لالنتخابات البلدية ال مكان 

لها في التشريعية والرئاسية

القدس المحتلة/ االستقالل:
وقعت 13 منظمـــة يهودية أمريكيـــة من بينها 
جي ســـتريت والصندوق اليهودي الجديد خطابا 
إلى قـــادة األحزاب الصهيونية فـــي الكيان أكدوا 
فيـــه رفضهم سياســـة الضم وحثهـــم على حل 
الدولتين للنزاع »اإلســـرائيلي« الفلسطيني ويرون 
أن خطط الضم تضر بعالقاتهم المســـتقبلية مع 

دولة »إسرائيل«.
وأكـــد مؤلفو الرســـالة أنـــه حتى إذا بـــدا أن إدارة 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب تؤيد خطط الضم 
، فمن الخطأ بالنســـبة »إلســـرائيل« أن تصدق أن 
هذه ستكون دائًما سياســـة الحكومة األمريكية. 
وحـــذرت الرســـالة: »ببســـاطة، فإن أســـلوب هذا 
الرئيس ال يمثل المصالح طويلة األجل والسياسة 

المستقبلية المحتملة للواليات المتحدة«.
وأوضحت الرســـالة أيًضا أن أي ضم يمكن أن يضر 
بالعالقـــة المهمة مع يهود الواليات المتحدة ، ألن 
»الغالبية العظمى من اليهود األمريكيين يدعمون 

حل الدولتين للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني«.
يذكر أنـــه قبل انتخابـــات أيلول/ ســـبتمبر، أعلن 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفي محاولة لحشد 
أصوات اليمين أنه ســـيضم مساحات شاسعة من 
الضفـــة الغربية إذا تم انتخابـــه، وقد قوبل تعهد 

نتنياهو باالنتخابات بإدانة دولية واسعة.
وفي مـــارس/آذار 2019، خالفت الواليات المتحدة 
عقودا من اإلجماع الدولي عبر اعترافها بالســـيادة 

اإلسرائيلية على هضبة الجوالن.

منظمات يهودية أمريكية ترفض ضم الضفة

اإ�صابة الع�صرات ..



السبت 12ربيع األول 1441 هــ 9 نوفمبر 2019 م

احلاج رزق �صويطي من بلدة بيت عوا غرب اخلليل يقطف الزيتون مبحاذاة جدار الف�صل العن�صري     ) وفا (

برلين/ االستقالل: 
تعتزم الحكومة األلمانية إلزام علماء الدين، مثل األئمة المسلمين المستقدمين 

من خارج ألمانيا، بتحدث اللغة األلمانية قبل السماح لهم بدخول البالد.
وأوضحت وزارة الداخلية األلمانية أنها تسعى من خالل هذه الخطوة لدمج علماء 

الدين وأعضاء الجالية الدينية في المجتمع.
ودفع مجلس الوزراء األلماني  األربعاء بمشـــروع المرســـوم، إلـــى البرلمان الذي 

سيصوت عليه قبل اعتماده.
وقال متحدث باســـم وزارة الداخلية إنه و وفقًا لهذا اإلجراء الجديد فســـيكون 
اإللمام بـ »قدر كاف من المعلومات األلمانية« شرطا لحصول علماء الدين األجانب 

على إقامة.
ورغم أن هذا المرســـوم سيســـري على علمـــاء جميع األديـــان إال أن االتفاقية 
المبرمة بين طرفي االئتالف الحاكم، التحالف المســـيحي الديمقراطي والحزب 
االشـــتراكي الديمقراطي، تخص األئمة المسلمين صراحة بالذكر، »وننتظر من 
األئمـــة القادمين من الخارج أن يتحدثوا األلمانية«، حســـبما اقتبس المتحدث 

باسم الوزارة من االتفاقية.
وحسب المتحدث فإن إثبات اإللمام بقدر بسيط من األلمانية عند دخول ألمانيا 

يكفي للبقاء في ألمانيا فترة انتقالية، لم يحددها االتفاق بشكل دقيق.
وأوضح وزير الداخلية، هورســـت زيهوفر، أن هذه المبادرة التي قدمتها وزارته 
توفر مساهمة هامة إلنجاح االندماج، »فال يمكن االستغناء عن اإللمام بقدر من 
المعلومـــات األلمانية إلنجاح االندماج، خاصـــة عندما يكون علماء الدين بمثابة 

مرجع للكثير من المهاجرين.

ألمانيا تعتزم إلزام أئمة 
المساجد بإتقان اللغة األلمانية

ستوكهولم/ االستقالل: 
أقـــدم مكتـــب بريد في العالم، حســـب موســـوعة 
غينيس لألرقام القياسية، قد يغلق أبوابه بعد مرور 
أكثر من 300 عام من افتتاحه في دامفريز وغاالوي 
بأســـكتلندا، إذا لم يتمكن من إيجاد مشـــتٍر جديد 
للعقار يحافظ على خدماته، حسبما أفادت صحيفة 

»ديلي ميل«.
مكتب البريد الذي افتتح في سانكوهار عام 1712، 
قد ُيغلق تحت رغبة أصحابه في التقاعد، ويفقد، في 
سياق ذلك، موقعه في موسوعة غينيس العالمية، 

لصالح فرع آخر في الســـويد تـــم افتتاحه في عام 
.1720

كان المـــكان قد تحـــول إلى نقطة جذب ســـياحي 
لجامعي الطوابع، فضاًل عن تأمينه »شـــريان حياة« 
للمســـنين في المجتمع الذين يعتمدون عليه في 

خدماتهم المصرفية.
في عـــام 2015، وصل المكتب إلـــى حافة اإلغالق، 
فاشتراه الدكتور منزور علم 77 عامًا وزوجته نزرا 67 
عامًا. يأمل الثنائي اآلن إيجاد مشـــتٍر جديد إلبقائه 

مفتوحًا، عندما يتقاعدان في نهاية مايو 2020.

وقالت نزرا علم لـ »ديلي ميـــل«: »أكره التفكير بأنه 
سيغلق أبوابه ويتحول إلى سوبرماركت أو شيء من 
هذا القبيل«، مضيفة: »لقد قمنا بالدعوة إلى اجتماع 
عام لمناقشة المسألة، وسوف نسعى بكل ما أوتينا 

من قوة لنضمن وجود مشتٍر لمكتب البريد«.
بدوره، قال المتحدث باســـم مكاتـــب البريد: »نحن 
فخورون بـــإرث مكتب بريد ســـانكوهار، وملتزمون 
بالحفـــاظ عليه في المســـتقبل، ســـوف نعمل مع 
المجتمع المحلي في محاولة إيجاد مشـــتٍر يحافظ 

على الفرع ويضمن بقاءه جزءًا من البريد«.

أقدم مكتب بريد بالعالم على وشك اإلغالق

طوكيو/ االستقالل: 
حقق ســـلطعون بحري (كابوريا) كبير الحجم رقما قياسيا بلغ 5 ماليين ين (46 
ألف دوالر) قبل أمس الخميس في أول مزاد لســـرطان البحر هذا الموســـم في 

إحدى أسواق السمك غربي اليابان.
وتم صيد ســـلطعون الثلـــج البالغ وزنه 24ر1 كيلوجرامًا فـــي بحر اليابان قبالة 
ســـاحل مقاطعة توتوري، وهي منطقة معروفة في اليابان بالســـلطعون غالي 

الثمن.
وذكرت وســـائل إعالم محلية أن محال تجاريا في توتوري اشـــترى السلطعون 

سلطعون بخمسة 
ماليين ين ياباني 

القاهرة/ االستقالل: 
كشفت البعثة األثرية التابعة لوزارة اآلثار المصرية 
والعاملـــة بتـــل آثار حســـن داوود باإلســـماعيلية، 
الخميس، عن جزء من مقبرة متعددة الطبقات تعود 

للعصر اليوناني والروماني وعصر ما قبل األسرات.
وأوضح أيمن عشماوي رئيس قطاع اآلثار المصرية 
أن الجزء المكتشف عبارة عن جبانة »مقبرة« متعددة 
الطبقات تتكون طبقاتها العلوية من مقابر جماعية 
من الطوب تعود للعصرين اليوناني والروماني، أما 
الطبقات الســـفلية للجبانة فتتكون من دفنات من 

عصر ما قبل األسرات.
ومن جانبها، أشـــارت الدكتورة نادية خضر رئيس 
اإلدارة المركزيـــة آلثار وجـــه بحري إلـــى أن البعثة 
تمكنت من العثـــور على مقابر جماعية وفردية من 
الطوب اللبن ترجع للعصريـــن اليوناني والروماني 
ودفنات في وضع القرفصاء من عصور ما قبل وبداية 
األســـرات، إضافة إلـــى عدد من  األوانـــي الفخارية 
المميزة لفترة ما قبل وبداية األســـرات والعصرين 

اليوناني والروماني.
وقال رزق ديـــاب مدير عام اإلســـماعيلية ورئيس 

للبعثة األثرية، إن أعمال البعثة لهذا الموسم جاءت 
بعـــد توقف 20 عاما، حيث شـــهدت المنطقة آخر 
أعمال حفائر على يد محمد سالم الحنجوري وبعثة 

جامعة ليفربول.
ويعد تل حســـن داوود من التـــالل األثرية الهامة 
في منطقة اإلســـماعيلية وشرق الدلتا، حيث تضم 
طبقات أثرية مهمة بـــدءا من عصور ما قبل وبداية 
األسرات وحتى العصرين اليوناني الروماني، والذي 
توليه وزارة اآلثار أهمية خاصة للكشف عن المزيد 

من طبقاته األثرية والحفاظ عليها.

الرياض/ االستقالل: 
تداول رواد مواقع التواصـــل االجتماعي مقطع فيديو لمزاد علني لبيع الصقور 

في مدينة عرعر السعودية.
ويظهر في الفيديو عملية بيع صقر، مقابل 610 آالف ريال سعودي (162 ألف 

دوالر أمريكي).
وفور إعالن مدير المزاد عن الســـعر، بدأ العد التنازلي ثم ألقى غطاء رأسه تجاه 

أحد األشخاص، في تقليد متبع لإلعالن عن الفائز.

بيع صقر في السعودية مصر.. الكشف عن مقبرة تعود للعصرين الروماني واليوناني
بسعــر خرافــي

االستقالل/وكاالت: 
أظهرت دارسة جديدة وجود نوع من النمل »يأكل لحوم 
البشـــر«، وذلك بعد العثور علـــى ما يقارب مليون نملة 
محاصرة في مخبأ مهجور من الحقبة الســـوفيتية في 

بولندا يستخدم لتخزين األسلحة النووية.
 Journal of) ووفقا للدراســـة التي نشـــرت في مجلة
Hymenoptera Research) فقـــد لجأت الحشـــرات 
التي ظلت محاصرة لســـنوات، إلى أكل جثث أشقائها 
المتوفين من أجل البقاء، حيث تم اكتشاف الحشرات 
ألول مرة فـــي العام 2013، وهـــي تتألف بالكامل من 
النمل العامل مع عدم وجود ملكات أو ذرية ينظر إليها 

في المخبأ. وجاء في ملخص الدراســـة أن المستعمرة 
الموجـــودة في المخبـــأ نجت ونمت بفضـــل التغذية 
باســـتثناء بعض العمال الذين کانوا يتساقطون في 
الحفرة ليکونوا طعامًا دســـمًا لغيرهم من النمل، وقد 

استمرت هذه المستعمرة.
وكتـــب باحثون في الدراســـة أنه مـــن المعروف 
أن النمل الخشـــبي يســـتهلك جثث الموتى من 
مختلـــف األنواع خـــالل حروب النمل فـــي بداية 
الموســـم، ولكن الجثـــث تضيف أيضـــا إلى حد 
كبير الموارد الغذائية النادرة المتاحة عندما تبدأ 

المستعمرة بعد فصل الشتاء.

جورجيا/ االستقالل: 
أضرم مالك مطعم النار في مطعمه وانتحر في وقت الحق 

بمقاطعة مونرو في جورجيا. 
ولم يتضح ســـبب إقدام المالك الشريك في المطعم على 

فعلته حتى اآلن.
وأصدرت شـــرطة مقاطعة مونرو لقطات فيديو التقطتها 
كاميرا المراقبة تظهـــر النيران وهي تلتهم المطعم قبل 

ساعات من انتحار صاحبها.
ويقول المحققون إن الحريق الذي شب في األول من أكتوبر 

الجاري في مطعم »باكوودز للشواء« كان متعمدًا.
ونقلت مواقع محلية عن آنا لويس من إدارة الشرطة قولها 

إن المحققون فحصوا شـــريط الفيديو حيث ظهر المالك 
المشـــارك غاري لورانس وهو يلقي القمامـــة، تارًكا وراءه 
المطعم ملتهبا بالنيران وقاد سيارته بعيًدا. وغادر لورانس 
المطعم، ثم قام بتبديل السيارات في منزل أخته. وتوجه 
بعد ذلك إلى منزل زوجته السابقة في ماكون، حيث أطلق 

النار على نفسه بعد ساعتين.
ووفقـــا لخدمات الطوارئ في مقاطعة مونرو، لم يصب أحد 
فـــي الحريق ولكن الدخـــان الكثيف واللهيب اســـتغرقا 

ساعات إلخماده.
وتقول لويس إن مكتـــب التحقيق لعله لن ينجح أبًدا في 

الكشف عن دوافع لورنس ألنه قد مات.

العثور على نمل يأكل لحوم البشريشعل النار في مطعمه وينتحر


