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القدس المحتلة/ االستقالل
أصيبت ام���رأة برصاصة مطاطية في 
م���ع قوات  الرأس، خ���الل مواجهات 
االحتالل اإلس���رائيلي التي اقتحمت 
مساء أمس الخميس، بلدة العيسوية 
في القدس المحتلة، واعتقلت نجلها.
وقال����ت مصادر محلي����ة، إن قوات 

االحت����الل اعتقل����ت الفت����ى أمير 
كريم حويح، خالل مواجهات في 
وس����ط  األربعين  مس����جد  محيط 
والدت����ه  وأصاب����ت  العيس����وية، 
الرأس،  ف����ي  مطاطية  برصاص����ة 
نقلت على إثرها إلى مستش����فى 

»هداسا« لتلقي العالج.

إصابة مقدسية برصاصة 
مطاطية في الرأس واعتقال نجلها

القدس المحتلة –  رام الله/ االستقالل:
ش���رعت ش���رطة االحتالل الصهيوني صباح أمس 
الخميس بإغالق ب���اب المغاربة ، وذلك في أعقاب 
اقتح���م مس���توطنون متطرف���ون وموظف���ون في 

حكومة االحتالل الصهيوني صباح أمس الخميس، 
المس���جد األقص���ى المبارك م���ن ب���اب المغاربة 
بحراس���ة مش���ددة من القوات الخاصة.  وأوضحت 
دائ���رة األوقاف اإلس���المية بالق���دس المحتلة أن 

137 مس���توطًنا بينه���م 35 طالًبا م���ن الجامعات 
والمعاه���د اليهودية اقتحموا المس���جد األقصى 

ونظموا  متتالي���ة،  على مجموع���ات 
باحاته،  ف���ي  اس���تفزازية  ج���والت 

197 مستوطنًا يقتحمون األقصى.. واالحتالل 
يأخذ مقاسات منزل أسير تمهيدًا لهدمه برام الله

الفصائل: انتخابات على نهج 
أوسلو لن يكتب لها النجاح 

غزة / سماح المبحوح 
أجمعت فصائل فلس���طينية على أن تمس���ك الس���لطة الفلس���طينية بعقد 

االنتخابات الرئاس���ية والتش���ريعية القادمة على أساس اتفاق  
أوس���لو يمثل اس���تمرارًا على نه���ج التس���وية والمفاوضات مع 

غزة/ االستقالل: 
أعلنت حركة حماس، أمس الخميس، أنها بدأت سلسلة مشاورات مع الفصائل 
وقوى المجتم���ع المدني، لبحث ملف االنتخاب���ات. وأوضحت الحركة في بيان 

لها، أن قيادة الحركة بدأت المشاورات حرًصا منها على استمرار 
األجواء اإليجابية المتعلق���ة باالنتخابات، وإنجاحها، وتوفير كل 

التنفيذية تعلن دعمها رؤية عباس 
وتوجهاته إلجراء االنتخابات 

حماس تبدأ مشاوراتها مع الفصائل 
والمجتمع المدني بشأن االنتخابات

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية أمس الخميس دعمها لرؤية 

رئيس الس���لطة محمود عب���اس وتوجهاته إلج���راء االنتخابات العامة 
التش���ريعية والرئاسية بالتتابع، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل 

د. عليان: االعتقال اإلداري باطل وغير 
شرعي ونطالب بمحاكمة االحتالل

أنقرة/ االستقالل : 
أعربت الخارجية التركية عن رفضها لقرار "إس���رائيل" بناء أكثر من ألفي وحدة 
اس���تيطانية جديدة في الضف���ة الغربية المحتلة. وقال���ت الخارجية في بيان 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أك���دت اإلذاعة العبرية، أمس الخميس، أن تحال���ف "أزرق أبيض"، بزعامة بيني 
غانتس، مستعد للذهاب إلى فرض السيادة اإلسرائيلية على غور األردن وشمال 

تركيا ترفض قرار »إسرائيل« بناء 
وحدات استيطانية بالضفة

»حزب غانتس« يؤيد 
فرض السيادة على األغوار

غزة/ االستقالل: 
أكد الدكتور جميل عليان مس���ؤول ملف األسرى في حركة 
 االعتقال اإلداري الذي يمارس بحق 

ّ
الجهاد اإلس���المي، ان

أسرانا األبطال داخل س���جون االحتالل، باطل وغير شرعي 
ال يس���تند إلى أي مسوغ قانوني دولي. وقال 
عليان خالل ورش���ة بعنوان »االعتقال اإلداري 

استقالة »كرينبول« أزمة تستغلها 
»إسرائيل« إلنهاء عمل »أونروا«

غزة / محمد أبو هويدي:
من جديد تحاول »إس���رائيل« اس���تغالل »ملفات الفس���اد« في وكالة الغوث 

وتش���غيل الالجئين (أونروا) إلنهاء عم���ل الوكالة وإنهاء قضية 
الالجئين وتصفيتها إلى األبد  في منطقة الش���رق األوسط فهي 

الضمير: نقل سامر عربيد إلى السجن ومنع محاميته من الزيارة

وقفة للمزارعين والصيادين بغزة 
تطالب بتفعيل صندوق درء المخاطر

غزة/ االستقالل: 
ش���ارك مئات المزارعين والصيادين الخميس، في اعتصام ووقفة مطلبية أمام 

مجل���س الوزراء في مدين���ة غزة، للمطالبة بدع���م وتعزيز صمود 
المزارعين من خالل تفعيل صندوق درء المخاطر.

مستشار نتنياهو: المستوطنات 
نعمة ولن نكرر تجربة غزة

»هيئة الأ�سرى«: 
الإهمال الطبي 
املتعمد ينه�ش 
اأج�ساد الأ�سرى

08 0304

03

05

05

11
امل�ستوطنون يوا�سلون اقتحاماتهم لباحات امل�سجد الأق�سى        
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غزة/ االستقالل: 
أكد الدكتور جميل عليان مســـؤول ملف 
 

ّ
األســـرى في حركة الجهاد اإلســـالمي، ان
االعتقال اإلداري الذي يمارس بحق أسرانا 
األبطال داخل سجون االحتالل، باطل وغير 
شـــرعي ال يســـتند إلى أي مسوغ قانوني 

دولي.
وقال عليان خالل ورشة بعنوان "االعتقال 
نظمتهـــا  الدولـــي"،  والقانـــون  اإلداري 
مؤسســـة مهجة القدس، أمس الخميس، 
 االحتـــالل يتعمـــد سياســـة االعتقال 

ّ
إن

اإلداري ضـــد األســـرى، متجاهـــاًل كافـــة 
التي نصت  الدولية  األعراف والمواثيـــق 

على عدم شرعيته.
وأضـــاف، أّنه البد من خطة اســـتراتيجية 
الوجـــه  لكشـــف  موحـــدة  فلســـطينية 
الحقيقي والبشع للعدو، مشدًدا على دعم 
ومســـاندة األسرى الفلســـطينيين داخل 

سجون االحتالل.
وطالب د. عليان الســـلطة الفلســـطينية 
الضغـــط علـــى االحتـــالل لإلفـــراج عن 
المعتقلين اإلدارييـــن، ونقل ملفهم إلى 
المحافـــل الدولية إلنهاء هذه السياســـة 

اإلجرامية ضدهم.
وبـــارك انتصـــار األســـيرة األردنية هبة 
اللبدي واألســـير عبـــد الرحمن مرعي على 

سياسة االعتقال اإلداري.
من جهته، طالب األسير المحرر عبد الناصر 

فروانـــة، بضـــرورة تعزيز دور الســـفارات 
الفلســـطينية وحثها على تسليط الضوء 
حـــول معاناة األســـرى اإلدارييـــن داخل 

السجون.
الحقوقيـــة  المنظمـــات  ودعـــا فروانـــة، 

الفلســـطينية بالتحـــرك مـــع محاميين 
دولييـــن ومؤسســـات حقوقيـــة دولية 
لتقديـــم شـــكاوى ضـــد إدارة مصلحـــة 

السجون الصهيونية.
وأكد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات حول 

االعتقـــال اإلداري والمعتقلين اإلداريين 
ليكـــون بمثابة مصـــدر معلومات موثوق 

حول هذه السياسة اإلجرامية.
وفي الســـياق، قال رئيس الهيئة الدولية 
لدعم حقوق الشـــعب الفلسطيني صالح 
عبد العاطـــي "إن االعتقال اإلداري جريمة 
ضد اإلنســـانية مكتملة األركان، ومخالفة 
لنصوص اتفاقيـــة جنيف الرابعة خاصة 

المادة (49) من االتفاقية.
وأضاف، أن األسرى يعيشون ظروفًا قاسية 
داخـــل المعتقـــالت الصهيونية نتيجة 
السياسة الالإنسانية التي تنتهجها إدارة 

مصلحة السجون بحق األسرى.
وطالـــب المشـــاركون بتشـــكيل خطـــة 
اســـتراتيجية موحـــدة لدعم ومســـاندة 
األســـرى الفلســـطينيين، داعين جامعة 
اإلســـالمي  والمؤتمـــر  العربيـــة  الـــدول 
والمؤسســـات الحقوقية أن تقوم بدورها 

في تفعيل بنود االتفاقيات الدولية.
ودعوا إلـــى اصـــدار بيانـــات دورية على 
المســـتوى المحلـــي، وحـــث الجميع على 
استثمار كافة وسائل التواصل الحديثة 

لدعم قضية األسرى الفلسطينيين.

د. عليان: االعتقال اإلداري باطل وغير شرعي ونطالب بمحاكمة االحتالل

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
شــــنت قــــوات االحتــــالل اإلســــرائيلي، أمس 
الخميس، حملة اعتقاالت ومداهمات واســــعة 
فــــي صفوف المواطنين فــــي مختلف مناطق 
الضفــــة المحتلة، فيما أخذت قياســــات منزل 
أســــير فلســــطيني في قرية كوبر بــــرام الله، 

تمهيدًا لهدمه.
وقال المتحدث باسم جيش االحتالل: إن قوات 
الجيش اعتقلت خالل الليل 11 فلسطينيًا من 
أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واســــتولت 
على آالف من الشــــواكل خــــالل عملياتها في 

طولكرم.
فقد اعتقلت قوات االحتالل أربعة مواطنين من 

مدينة طولكرم.
وأفــــادت مصــــادر محلية، أن قــــوات االحتالل 
اعتقلت: األسير المحرر معتصم تيسير سمارة 
(45 عاما)، وعدنان تيســــير ســــمارة (35 عاما)، 
واألســــير المحرر مصطفى عمر بدير (34 عاما)، 
ومحمد منذر الزرعي (21 عاما)، بعد أن داهمت 

منازلهم وفتشتها.
واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود 
االحتالل فــــي الحي الغربــــي للمدينة، أطلقوا 
خاللها قنابل الصوت والغاز المســــيل للدموع، 

دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.
كمــــا اعتقلت قــــوات االحتالل، شــــابا من بلدة 

طمون جنوب شرق طوباس.

وذكرت المصادر، أن قــــوات االحتالل اعتقلت 
الشاب موسى علي خريوش (22 عاما)، بعد أن 

داهمت منزل عائلته في البلدة، وفتشته.
أمــــا في بيت لحم، فقد اعتقل االحتالل، شــــابا 

وفتى من مخيم عايدة شمال بيت لحم.
وأفــــادت مصادر أمنيــــة، أن قــــوات االحتالل 
اعتقلت أنس صالح المساعيد (17 عاما)، وعمر 
المساعيد (33 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما 

وتفتيشهما.
يشار إلى أن قوات االحتالل صعدت من حملة 
االعتقاالت بين صفوف المواطنين في المخيم، 
حيث تم اعتقال عدد من الشبان خالل األسبوع 

الجاري.

أنقرة/ االستقالل : 
أعربـــت الخارجيـــة التركيـــة عن رفضهـــا لقرار 
"إســـرائيل" بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية 

جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية في بيان لها "نرفض هذا القرار 
غير القانوني إلســـرائيل، التي تواصل انتهاك 
الحقوق األساســـية للفلســـطينيين، وتتجاهل 

القانون الدولي".
ودعت جميع أعضاء المجتمـــع الدولي مرة أخرى 
للوفاء بمسؤوليتهم في معارضة احتالل األراضي 

الفلسطينية، والظلم الذي يمارس بحق شعبها.
وأضافت أن موافقة "إســـرائيل" علـــى بناء ألفي 
و342 وحدة سكنية جديدة في "مستوطنات غير 

شرعية في األراضي الفلسطينية المحتلة، مثال 
جديد وصريح على سياســـتها لتغيير الهيكل 

الديموغرافي للمنطقة".
وأشـــارت إلى أن زيادة العدد اإلجمالي للوحدات 
الســـكنية اإلضافيـــة، التـــي صادقـــت عليها 
السلطات اإلسرائيلية في 2019، بمقدار النصف 
تقريًبا مقارنة بالعام الماضي، مؤشر ملموس على 
هدف "إســـرائيل" المتمثل في تدمير رؤية حل 

الدولتين".
ونهاية أكتوبر الماضي، قالت حركة "السالم اآلن" 
اإلســـرائيلية، إن الحكومة صادقت في الشـــهر 
ذاتـــه على بنـــاء ألفي و342 وحدة اســـتيطانية 

جديدة في الضفة الغربية.

نابلس/ االستقالل: 
أعطب مســـتوطنون، أمـــس الخميس، إطـــارات مركبتين 
وجرافة، وخطوا شـــعارات عنصرية في بلدة قبالن جنوب 

نابلس.
وأفاد مســـؤول ملف االستيطان شـــمال الضفة غسان دغلس، 
أن مجموعة مستوطنين من مســـتوطنة "رحاليم" المقامة على 
أراضـــي المواطنين عنوة، تســـللوا في ســـاعات الليل، وأعطبوا 
إطارات مركبتين وجرافة، وخطوا شـــعارات عنصرية بالقرب من 

مدخل قرية قبالن.
وأضاف أن المستوطنين نفذوا االنتهاك ذاته قبل يومين.

مستوطنون يعتدون على االحتالل  يشن حملة اعتقاالت ومداهمات بالضفة 
ممتلكات المواطنين جنوب نابلس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكـــدت اإلذاعة العبرية، أمـــس الخميس، أن تحالف 
"أزرق أبيض"، بزعامة بيني غانتس، مستعد للذهاب 
إلى فرض الســـيادة اإلســـرائيلية على غـــور األردن 

وشمال البحر الميت.
ويأتـــي ذلك بناء على تصريحـــات أدلى بها حايلي 
تروبر ويوعـــز هاندل، ممثال تحالـــف "أزرق أبيض"، 
أثناء اجتماع لهما مع رئيس حزب "البيت اليهودي"، 

الوزير رافي بيرتس خالل األسبوع.
وأضافـــت اإلذاعة، أنـــه خالل االجتماع أشـــار ممثال 
تحالـــف "أزرق أبيض" إلـــى أن حكومة بقيادة بيني 
غانتـــس "يمكنها تحقيق إنجازات في وادي األردن، 
مثـــل عملية فـــرض الســـيادة في الوادي وشـــمال 

البحر الميت". وأوضـــح تروبر وهاندل للوزير بيرتس 
مدى اســـتعداد حكومتهم للمضي قدًما في خطوة 
إيديولوجيـــة مهمـــة فيما يتعلق باالســـتقرار في 
الضفة الغربية عندما يترأس بيني غانتس الحكومة.
يذكـــر أن رئيـــس الحكومـــة االنتقاليـــة، بنيامين 
نتنياهـــو، كان قـــد تعّهد في 10 أيلول/ ســـبتمبر 
بتطبيق الســـيادة اإلســـرائيلية على غور األردن في 
الضفـــة الغربية إذا أعيـــد انتخابه فـــي 17 أيلول/ 

سبتمبر.
وتمثل منطقـــة غور األردن نحو 30% من مســـاحة 
الضفة الغربية، وقد أوضـــح نتنياهو أنه ينوي ضم 
مستوطنات تشـــكل 90% من غور األردن "من دون 

القرى أو المدن العربية مثل أريحا".

تركيا ترفض قرار »إسرائيل« بناء 
وحدات استيطانية بالضفة

»حزب غانتس« يؤيد فرض 
السيادة على األغوار
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وبنـــاء عليـــه عقـــدت لجنـــة االنتخابات 
المركزية برئاســـة حنا ناصـــر اجتماعات 
مـــع الفصائـــل الفلســـطينية الوطنيـــة 
واالســـامية وتوصلت إلى اتفاق في 27 
بإجراء  الماضـــي،  أكتوبر/ تشـــرين األول 
االنتخابـــات التشـــريعية وفـــق معايير 
محـــددة مـــن قبـــل الســـلطة والفصائل 
أوال  طالبـــت   فالســـلطة  الفلســـطينية, 
بانتخابـــات تشـــريعية علـــى أن يتبعها 
انتخابات رئاســـية، بفـــارق زمني ال يزيد 
عن ثاثة أشـــهر، حسب بيان سابق صدر 
عن اللجنة, بينما طالبت الفصائل بضرورة 
الدعوة لعقد اجتماع قيادي مقرر للتوافق 
على االجـــراءات المتبعة لضمـــان إنجاح 

االنتخابات .
وكانـــت آخـــر انتخابات رئاســـية أجريت 
في االراضـــي الفلســـطينية المحتلة في 
العـــام 2005 وفـــاز بها الرئيـــس الحالي 
محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات 
تشريعية سنة 2006، وفازت فيها حركة 

"حماس".
من جانبـــه أكد عضـــو اللجنـــة المركزية 
للجبهة الشـــعبية لتحرير فلسطين ماهر 
مزهر أنه في حـــال اتخذت قيادة الجبهة 
الفلسطينية  باالنتخابات  المشاركة  خيار 
، فإنها لن تشـــارك على مرجعيات اتفاق 
أوسلو، إنما على مرجعيات وطنية، واصفا 

اتفاق اوسلو بالعبثي . 
وأوضح مزهر لـ"االستقال " أن المرجعيات 
الوطنيـــة الحزبيـــة تنص على التمســـك 
بالمقاومة  الفلســـطيني  الشـــعب  بخيار 
وبعـــودة   ، المحتلـــة  أراضيـــه  وتحريـــر 
الاجئين وبأن القدس العاصمة الموحدة 

للشـــعب الفلسطيني .  وشـــدد على أن 
اتفاق أوســـلو الذي تتمســـك به السلطة 
الفلسطينية مع االحتال االسرائيلي، لم 
يجلب ســـوى الضياع والدمـــار و مزيد من 
والحصار  والقتل  والتهويد  االســـتيطان 

والويات للشعب الفلسطيني . 
وأشـــار إلى أن الجبهة الشعبية متمسكة  
بضـــرورة عقـــد الرئيس للقاء حـــواري مع 
قـــادة الفصائـــل لمناقشـــة قـــرار اجراء 
االنتخابـــات مـــن حيث احتـــرام النتائج, 
وااللتـــزام بالشـــفافية والنزاهة وتهيئة 
المناخ لنجاحها، والقانون الذي ســـتجري 
االعتقاالت  وقـــف  مـــع ضـــرورة  عليـــه, 

والماحقات األمنية للفلســـطينيين على 
خلفيـــة االنتماء, وعدم اســـتخدام بعض 
التنظيمـــات للمـــال العام الفلســـطيني 
لطرح برامجهم السياسية, وضمان مراقبة 
المؤسســـات الدولية و المحلية لصناديق 
االقتراع  وغيرها  من النقاط الجوهرية  . 

الأ�سل جمل�س وطني
النائـــب بالمجلـــس التشـــريعي حســـن 
خريشـــة أكد أن موافقـــة جميع الفصائل 
على اجـــراء انتخابات على أســـاس البدء 
بانتخـــاب اعضـــاء المجلس التشـــريعي 
خطوة غيـــر صحيحة ، فاألصل البدء بعقد 
انتخابـــات داخليـــة وخارجيـــة للمجلس 

الوطني إللغاء اتفاق اوســـلو وحل جميع 
القضايـــا ، الفتـــا إلى أن وحدة الشـــعب 
الفلســـطيني تبـــدأ من منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية باعتبارها الممثل الشرعي 

الوحيد . 
وقال خريشة في حديثه لـ"االستقال " : 
" إن إنهاء حالة االنقسام  التي يعشيها 
الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة، 
تبـــدأ بعقـــد انتخابـــات مجلـــس وطني 
بالداخل والخارج ، ليعمل بعدها المجلس 
علـــى انتخـــاب لجنة تنفيذيـــة ورئيس 
للصندوق القومي الفلســـطيني، وتعمل 
اللجنـــة التنفيذية علـــى انتخاب رئيس 

للشعب الفلسطيني يكون عضوًا فيها ".
وأضاف: " بعد االلتزام بالخطوات السابقة 
وتنفيذها علـــى أرض الواقع ، نعمل على 
تنفيـــذ القـــرارات  التي حظيـــت بإجماع 
وطنـــي فلســـطيني, ومنها إلغـــاء اتفاق 
اوســـلو, والتخلـــص مـــن تبعاتها بوقف 
باتفاقية  العمل  األمني, ووقف  التنسيق 
باريـــس االقتصادية, وســـحب االعتراف 

بدولة االحتال االسرائيلي ". 
ثم بعـــد ذلك تعـــود الحـــركات والقوى 
األخـــرى الغيـــر ممثلة فـــي المنظمة من 
التحريـــر  لمنظمـــة  لانضمـــام  جديـــد 
الفلســـطينية ونعيـــد االعتبـــار للميثاق 
بحيـــث تصبح   ، الفلســـطيني  الوطنـــي 
المنظمة  قادرة على مواجهة المخططات 
والتصـــدي  واالســـرائيلية  االمريكيـــة 
لمحاوالت تصفية القضية الفلسطينية  . 
ورأى خريشـــة أن االصـــرار علـــى عقـــد 
يعنـــي  تشـــريعي  مجلـــس  انتخابـــات 
االســـتمرار على نهج التســـوية والبحث 
بمربع المفاوضات بأطـــر جديدة ، معتبرًا 
أن االنتخابات تمثل استفتاء على البرامج 

السياسية لكل فصيل . 
ولفت إلى أنه من يريـــد االنتخابات عليه 
أن يعمل وفق القانـــون الذي ينص على 
اصدار الرئيس مرسوم  يكلف فيه اللجنة 
الازمة  االنتخابيـــة بتنفيـــذ االجـــراءات 
لعقدها ، ثم تشـــارك القوى السياسية و 
تجتمـــع فيما بينها لتضع وثيقة شـــرف 
يلتـــزم بها الجميع، منبهـــا أنه دون ذلك 
فهو استنســـاخ لتجربة الحـــوارات التي 
االنقسام  المرات إلنهاء  عقدت عشـــرات 

دون أن ينتهي. 

الفصائل: انتخابات على نهج أوسلو لن يكتب لها النجاح 
غزة / �سماح املبحوح 

اأجمع��ت ف�سائ��ل فل�سطينية عل��ى اأن مت�س��ك ال�سلطة 
الفل�سطينية بعقد النتخابات الرئا�سية والت�سريعية 
القادمة على اأ�س��ا�س اتفاق  اأو�سلو ميثل ا�ستمرارًا على 

نه��ج الت�سوي��ة واملفاو�سات م��ع الحت��الل الإ�سرائيلي 
الت��ي جلبت الوي��الت والنكب��ات لل�سع��ب الفل�سطيني.  
واأعل��ن رئي���س ال�سلط��ة الفل�سطينية حمم��ود  عبا�س 
خ��الل كلمت��ه اأم��ام اجلمعية العام��ة ل��الأمم املتحدة، 

قبل نحو �سه��ر ، اأنه �سيدعو لنتخابات عامة يف قطاع 
غ��زة وال�سفة الغربية والقد�س املحتلة، واأنه �سيحمل 
امل�سوؤولية ل��كل من �سريف�سها طالبًا م��ن الأمم املتحدة 

وجهات دولية الإ�سراف عليها . 

رام الله/ االستقال: 
أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســـطينية 
أمـــس الخميس دعمهـــا لرؤية رئيس الســـلطة محمود 
عباس وتوجهاته إلجراء االنتخابات العامة التشـــريعية 
والرئاســـية بالتتابع، وعلى أســـاس التمثيل النســـبي 

الكامل طبقا لقانون االنتخابات رقم (1) للعام 2007.
وثمنـــت اللجنـــة التنفيذية فـــي بيـــان أصدرته عقب 
اجتماعها التشاوري الدوري في المقر المركزي للمنظمة 
في الضفـــة الغربيـــة المحتلة أمـــس الخميس موقف 
الرئيس ورؤيته إلجراء االنتخابات وإعادة تجديد النظام 
للشـــعب ولصناديق  والعودة  الفلســـطيني  السياسي 
االقتـــراع لتحديد خياراته، وإرســـاء العاقـــات الوطنية 
الداخلية على أسس ديمقراطية صحيحة، وفق األنظمة 

والقوانين المعمول بها.

وتوقفـــت اللجنة التنفيذية أمام الرســـالة التي وجهها 
عباس إلى رئيس لجنة االنتخابـــات المركزية، والمحالة 
للجنـــة التنفيذية بشـــأن رؤيته إلجـــراء االنتخابات في 

المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس.
وأكـــدت مواصلـــة الحوار مـــع رئيس لجنـــة االنتخابات 
المركزية والتشـــاور مع كافة القوى، وتهيئة المناخات 
واألجواء إلجراء االنتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها 
واحترام نتائجها وانهاء االنقســـام وصواًل إلى الشراكة 

الوطنية الكاملة.
وبحثت اللجنة التنفيذية اوضاع وكالة غوث وتشـــغيل 
الاجئين الفلسطينيين والجهود التي يبذلها الرئيس 
واللجنة التنفيذية ودائرة شؤون الاجئين والدبلوماسية 
الفلسطينية لضمان تجديد التفويض للوكالة، وكذلك 
تســـديد العجز في موازنتها لضمـــان تقديم الخدمات 

ألبناء شعبنا في الوطن والشتات.
وأكـــدت أنها تدعـــم كل الخطوات التي من شـــأنها 
ضمان الشـــفافية والنزاهة في عمل موظفي الوكالة، 
مـــن أجل تقديم أفضل الخدمات ألبناء شـــعبنا، وأية 
اتهامات او ادعاءات هي تمس االفراد العاملين فيها 
وال تمس مكانة ودور الوكالة باعتبارها منظمة دولية 

مستقلة.
وحيـــت اللجنة التنفيذية أســـرى الحريـــة وصمودهم 
األسطوري في وجه ســـلطة االحتال (اسرائيل)، داعية 
المجتمع الدولي إلى تحمل مســـؤولياته وإلزام ســـلطة 
االحتال (اســـرائيل) بوقف النشـــاطات االســـتيطانية 
االستعمارية اإلســـرائيلية، خاصة في القدس الشرقية 
عاصمة دولة فلسطين واالســـتياء على األراضي وهدم 

البيوت والتطهير العرقي واالعتقاالت واالغتياالت.

غزة/ االستقال: 
أعلنـــت حركة حماس، أمـــس الخميس، أنها بدأت 
سلســـلة مشـــاورات مع الفصائل وقوى المجتمع 

المدني، لبحث ملف االنتخابات.

وأوضحـــت الحركة في بيان لهـــا، أن قيادة الحركة 
بدأت المشاورات حرًصا منها على استمرار األجواء 
اإليجابية المتعلقة باالنتخابات، وإنجاحها، وتوفير 
كل معايير النزاهة والشفافية في جو من الحريات 

والضمانات الكفيلة بنجاح العملية االنتخابية.
وأشــــارت إلى أن هذه المشاورات ستستمر خال اليومين 
القادمين وصواًل لما يحقق مصلحة الشــــعب الفلسطيني 

ويعبر عن إرادته القوية في إجراء االنتخابات.

القدس المحتلة/ االستقال: 
اعتبر رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس المطران عطا الله حنا قرار ما 
يسمى محكمة العدل العليا اإلسرائيلية بطرد ممثل منظمة "هيومن رايتس 
ووتش" في األرض المحتلة عمر شـــاكر بأنه قرار سياســـي تعسفي بامتياز، 
يعبر عن نهج الســـلطات االحتالية المبني على العنصرية، وتحدي القوانين 

واألعراف الدولية واإلنسانية.
وقـــال حنا في تصريـــح صحفي أمس الخميس إن هذا القرار بحق شـــخصية 
مدافعة عـــن الحقوق الفلســـطينية الثابتة يظهر مجدًدا معاداة الســـلطات 
االحتالية لمؤسســـات حقوق اإلنســـان الدوليـــة والمحليـــة، وخاصة عندما 
تصدر منها مواقف واضحة منحازة للشـــعب الفلســـطيني ومنددة باالحتال 

وسياساته.
وأضاف أن القرار ليس عاداًل كما وغيره من القرارات التعسفية بحق شخصيات 
مناصرة للقضية الفلســـطينية، مؤكًدا أن ذلك يتطلب خطوات جدية من قبل 

هذه المؤسسات الدولية التخاذ اإلجراءات الملزمة في مثل هذه الحاالت.
وحـــث حنا منظمـــة "هيومن رايتس ووتـــش" على مواصلـــة عملها في رصد 
ومتابعة انتهاكات حقوق اإلنســـان، وكشف الجرائم التي يمارسها االحتال 

منذ عشرات السنين بحق الفلسطينيين شعًبا وأرًضا ومقدسات.

المطران حنا: قرار طرد 
ممثل »هيومن رايتس« 
معاٍد للقيم اإلنسانية

التنفيذية تعلن دعمها رؤية عباس وتوجهاته إلجراء االنتخابات 

حماس تبدأ مشاوراتها مع الفصائل والمجتمع المدني بشأن االنتخابات
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )522/ 2019(
يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
محمود صائب مصطفى الفرا من سكان خانيونس هوية رقم 802523795 

بصفته وكيال عن: محمود عادل مصطفى حسن الفرا 
بموجب وكالة رقم: 7168 / 2016 الصادرة عن خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2356 قسيمة 3 المدينة السميري

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  7/ 11/ 2019م

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

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

 إعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة 

 (51A) بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم 
 منطقة تنظيم : خزاعة

  قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 
رقـــم 2019/29 المنعقدة بتاريـــخ 2019/10/2 عن ايـــداع المخطط 
التفصيلي لمسار الشارع رقم (51A) بعرض (16) متر وارتداد (3) متر 
والمحصور بين شارع رقم (10) وشارع رقم (18) والمار بالقسائم رقم 

(8-9) من القطعة رقم (117).
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن .

وعليـــه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق فـــي االراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشـــمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
ســـاعات الدوام الرســـمي وتقديم االعتراضات عليه الـــى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خزاعة .
(( وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ))

   اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

 اعالن صادر عن اللجنة المركزية
 لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة 

  بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم (51) 
منطقة تنظيم : خزاعة

  قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســـتها 
رقم 2019/29 المنعقدة بتاريخ 2019/10/2 عن ايداع المخطط التفصيلي 
لمســـار الشـــارع رقم (51) بعرض (12) متـــر وارتداد (3) متـــر في الجزء 

المحصور بين شارع رقم (22) جنوبا وشارع رقم (18) شماال .
والمار بالقســـائم رقـــم (4-5-28-29--30-31-33) من القطعة رقم (116) 

والقسائم رقم (1-2) من القطعة رقم (115) .
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن .

وعليه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في االراض واألبنية واألمالك األخرى المشمولة 
بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 

االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خزاعة .
(( وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد ها التاريخ ))

   اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة 

وفـــي أعقـــاب تنحي كرينبـــول، قالت ما تســـمى 
بالخارجية اإلسرائيلية إن "إسرائيل" تنظر بخطورة 
كبيرة إلـــى المعلومات التي تنشـــر بشـــأن لجنة 
التحقيق، وتدعو إلى النشر الكامل والشفاف لنتائج 
التحقيق. وادعت الخارجية أن ما نشر يؤكد ادعاءت 
"إســـرائيل" بضرورة إجراء تغيير عميق وجذري في 

أسلوب عمل الوكالة.
كمـــا ادعت أنـــه تحت قيـــادة كرينبـــول "تصاعد 
تســـييس الوكالة، وتفاقم العجز، وثبت أن أسلوب 
عملها بهذا الشـــكل ال يمكن أن يستمر"، مضيفة 
أن "التنحيـــة هي الخطوة األولـــى في القضاء على 

الفساد، وزيادة الشفافية ومنع تسييس الوكالة".
وتابعت الخارجية أنها تدعو المجتمع الدولي وكل 
الدول المانحة ألخذ دور في عملية التفكير بأسلوب 
عمالـــي فعـــال، وأن التطـــورات األخيـــرة تثبت أن 
التجديد التلقائي لتفويض األونروا في الســـنوات 
الثالث األخيرة هو إجـــراء عقيم وغير أخالقي وغير 

مقبول".
لي�س غريبًا على "اإ�سرائيل"

أكد المختص في شـــؤون الالجئين د. عصام عدوان 
أن االحتالل الصهيوني منذ سنوات يسعى إلنهاء 
عمل وكالـــة الغوث وتشـــغيل الالجئيـــن (أونروا) 
بالتعاون مـــع الواليات المتحـــدة األمريكية والتي 
ساندتها وساعدتها في عام 2017 من خالل فرض 
العقوبـــات على عمل الوكالة ووقـــف الدعم المالي 
عنها، وما زالت مســـاعيها مستمرة لمنع التصويت 
لتمديـــد عمل الوكالة فـــي األمم المتحـــدة والذي 

سيجري التصويت عليه في بداية الشهر القادم.
وقال عدوان في حديثه لـ "االستقالل": "إن استقالة 
المفوض العـــام للوكالة بيير كرينبول صحيح أنها 
جاءت على هامش تحقيقات الفســـاد في الوكالة ؛ 
لكن هذه االستقالة أتت بعد انتهاء مدته اإلدارية 
كاملة, وهذا شيء طبيعي بعد إجراء التمديد لألونروا 
أن يتم اختيـــار مفوض عام جديـــد ا وهذا المتبع 
دائما، أما استغالل "إســـرائيل" واإلدارة األمريكية 
لهذه االســـتقالة وربطها بملفات فساد والمطالبة 
بتجميد عمل هذه المؤسسة أو تقليص المساعدة 
لها وتنفير المانحين منها فهذا أمر مردود عليهم 
ألن اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني هم الذين 
اختاروا هذا المفوض ومساعديه مثل صبرة ميتشل 

وحكم شهوان اللذين قدما استقالتهما من قبل".
وأضاف المختص في شـــؤون الالجئين، الشـــعب 
الفلسطيني ال يســـأل عن مدراء ومسؤولي األونروا 
والذيـــن اختارتهـــم األمـــم المتحـــدة بضغط من 
الواليات المتحدة األمريكية وبموافقة إســـرائيلية، 
والمفـــوض العـــام كرينبـــول الذي اســـتقال من 
منصبـــه  ال بكاء عليه, ألن فترة رئاســـته كانت من 
أســـوأ الفترات التي شهدتها األونروا في تاريخها، 
فكثرت فيها األزمات واســـتعصت المســـائل عن 
الحل وهذا يعود ألسلوب اداراته الفاشلة والسيئة 
وكان باألولى أن يقوم الفلسطينيون بتنحيته قبل 

أن يتنحى بهذه الطريقة.
وتابع عدوان، سيأتي مفوض جديد للوكالة ويجب 
أن تبنـــى عالقـــات جيـــدة وجديدة مـــع المفوض 

العام الجديد منشأها وأساسها مصلحة الالجئين 
ليس أكثر, ونحن كفلســـطينيين لســـنا معنيين 
بأية معايير دولية أخـــرى. فقط علينا أن نركز على 
مصلحة الالجئين وتقديم الخدمات والمســـاعدات 
لهم, الفتًا أن األونروا هي مؤسســـة دولية ال يوجد 
بها فلســـطيني واحد بمنصب مسؤول, لذلك لماذا 
يحمل الفلسطينيون مسؤولية هذا العبث والفساد 
في داخل هذه المؤسســـة الدوليـــة, ونحن ضد أي 
فســـاد في األونـــروا, ونقف ضده بقـــوة, ألننا أول 
المتضررين منه, فهذا الفســـاد واقع على حســـاب 
مصالح الفلسطينيين والالجئين, وأي عبث بأموال 

األونروا هو عبث بالمساعدات المقدمة لالجئين.
وأوضح المختص في شؤون الالجئين، أن إسرائيل 
ليســـت هي التي تقرر إذا كان هناك فســـاد أو ال , 
فهى التي تســـتهدف وتقصف مقـــرات األونروا, 
ونالت من هيبة األمم المتحدة عندما اســـتهدفت 
مقراتها وســـياراتها ، لذلك عليهـــا ان تخجل من 
نفســـها وال تأتي وتعظ العالم وتســـوق عليه أن 
يقف في وجه الفســـاد وهي أول الدول الفاســـدة 

واإلرهابية في العالم.
وعن العجـــز المالي الذي تعاني منـــه وكالة غوث 
وتشـــغيل الالجئين (أونروا) قال عـــدوان: "إن هذا 
العجز المالي بدأ بأكثر من 130 مليون دوالر, واليوم 
صفي هذا العجز ليصل إلى 80 مليون دوالر, واألمور 
تسير إلى األحسن شيئًا فشيئًا ولكن ببطء شديد, 
وهذه أمـــور تعودنا عليها خالل الــــ 15 عامًا التي 
مضت, فما أن ينتهي العـــام, حتى تكون الوكالة 

أنهت العجز المالي, أو أنها رحلت جزءًا بسيطًا منه 
إلى العام الذي يليه".

وأشار المختص في شؤون الالجئين الفلسطينيين، 
أن مســـألة العجز في الوكالة ليســـت مقلقة وعلى 
مســـؤولي األونروا أن ال يتصرفوا بطريقة عنجهية 
تمس بمصالـــح الالجئين التي جـــاءت األونروا من 
أجلها, وهـــى قد أتت لتشـــغيل الالجئين وليس 
ألجل تســـريحهم أو وقـــف المســـاعدات عنهم, 
وبالتالي عندما تفكر بأية إجراءات إدارية تعالج من 
خاللها األزمة الماليـــة فال يجب ان يكون ذلك على 
حساب مســـتحقي الدعم والمساعدة من الالجئين 

الفلسطينيين.
ل يوجد قلق بتجديد الفرتة

من جانبه أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلســــطينيين (أونروا) ســــامي مشعشع 
أمس الخميس، أن 30 ألف موظف في الوكالة تلقوا 
خبر اســــتقالة المفوض العام بيير كرينبول بكثير 
من القلق، ألنها لم تكــــن متوقعة بحكم معرفتهم 
بأسلوب المفوض العام، وطريقة تعامله مع الملفات 
الصعبة، وأنه عمل بكل تفاٍن وخاض معركة شرسة 
مــــع الطرف اآلخــــر فــــي عــــام 2018، و2019. وقال 
مشعشــــع في حديث إلذاعة "صوت فلسطين": إنه 
عندما جاءت نتائج التحقيق، ارتأى أن ينأى بنفسه 
عن سحب الوكالة في تفاصيل التقرير، مع أن التقرير 
أشــــار إلى أنه لم يكن هناك أي انتهاك ألي قضايا 
فساد أو سوء استخدام لألموال أو تصرفات شخصية.

وأضاف المتحدث باســــم وكالــــة "أن التقرير تعلق 

بآليــــة اتخاذ القرار ومجموعة من القــــرارات اإلدارية، 
التي وافق عليها وســــار بها، وكان من المفترض أن 
يكون هناك رد منه، حســــب القانــــون، ولكنه ارتأى 
االستقالة". وعد مشعشع أن "االستقالة صعبة جدًا 
اآلن وثقيلة في توقيتها بالنسبة لنا، وأن على القائم 
بأعمال الوكالة الجديد، أن يسير بسفينة (أونروا) إلى 
االستحقاق الكبير وادراك اهمية موضوع التصويت 

على تجديد الوالية أواخر هذا الشهر".
وشّدد على أن هذا التوقيت منذ بداية االزمة واثارة 
الموضوع والتحقيقات التي جرت، أثارت الكثير من 
الشكوك لدى الالجئين الفلسطينين، ولكن تجديد 
الوالية ال يعتمد على األشـــخاص، انما يعتمد على 

الوكالة ودورها كعنصر استقرار.
كما قال مشعشـــع "إنـــه ال يوجد قلـــق كبير على 
تجديـــد الوالية، هناك محاوالت مـــن الطرف اآلخر، 
لتغيير تجديد الوالية لســـنة واحدة، بدل من ثالث 
ســـنوات، وهذه المحاولة لن تنجـــح، وأيضًا هناك 
محاولة هزلية إلعادة تعريف الالجئ، وتقليل عدد 

الالجئين، وأيضًا لن تنجح ".
واختتـــم حديثه بالقول "التحدي األكبر اآلن، ونحن 
نطوي صفحة التحقيقات هو ، هل ستتقدم الدول 
المتبرعـــة الدعم الـــالزم لتغطي العجـــز المتبقي 
لدى الوكالـــة, وترســـم معنا السياســـات المالية 
طويلـــة األمد لعـــام 2020، أم ال , هذا هو الموضوع 
الرئيس واألســـاس الذي يجب مناقشته وبحثه مع 
كل األطراف ألجل تجديد تفويض الوكالة" لرعاية 

شؤون الالجئين  الفلسطينيين.

استقالة »كرينبول« أزمة تستغلها »إسرائيل« إلنهاء عمل »أونروا«

غزة / حممد اأبو هويدي:
من جديد حتاول »اإ�سرائيل« ا�ستغالل »ملفات الف�ساد« يف 

وكالة الغوث وت�سغيل الالجئني )اأونروا( لإنهاء عمل الوكالة 
وانهاء ق�سية الالجئني وت�سفيتها اإىل الأبد  يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط فهي ال�ساهد التاريخي والقانوين الوحيد على 
نكبة �سعبنا الفل�سطيني. فم�سارعة امل�سوؤولني الإ�سرائيليني 

وا�ستغاللهم حلقيقة ت�سكيل جلنة حتقيق يف �سبهات ف�ساد 
داخل وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني )اأونروا( 

وكذلك ل�ستقالة املفو�س العام للوكالة بيري كرينبول، اإمنا 
هي للتحري�س على الوكالة انطالقا من �سطب ق�سية الالجئني 

واإ�سقاط حق العودة واإغالق الوكالة. 
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 دولة فل�سطني
   املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة
يف الطلب رقم 2019/375

   لدى حمكمة ال�ستئناف املوقرة بغزة / فل�سطني
 يف الطلب رقم 2019/375 ) ن�سر م�ستبدل (

  يف ال�ستئناف رقم 2019/162
المستدعي / عبد الرحيم اسحاق رشيد بلبل  من غزة هوية ( 936190073( 

المستدعى ضدهم /   وكيله المحامي / علي االيوبي
الطيـــران                                                                                           رمـــزون  بجـــوار   – غـــزة  مـــن  بلبـــل  محمـــد  نعيـــم  زكـــي 

وكيله المحامي / وائل قويدر 
جمال سليم محمد بلبل – من غزة – بجوار رمزون الطيران مجهول محل االقامة 
جالل سليم محمد بلبل – من غزة – بجوار رمزون الطيران مجهول محل االقامة 
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 الموضوع / مذكرة حضور بالنشر المستبدل
 ( في االستئناف رقم 2019/162(  ( في الطلب 2019/375(

إلى المســـتدعى ضـــده الثالث بما ان المســـتدعي تقدم باالســـتئناف المرقوم 
اعـــاله لدى هذه المحكمة اســـتنادا الى مـــا يدعيه في الئحة اســـتئنافه ونظرا 
ألنك مجهول محل االقامة وحســـب اختصاص محكمة االستئناف بغزة في نظر 
االســـتئناف وعمال بالمادة (20( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقـــم (2( لســـنة (2001( وبناء على قرار محكمة االســـتئناف بغزة لنا نبلغك عن 
طريق النشر المستبدل .لذلك يقتضي عليك ان تتقدم بجوابك التحريري خالل 
15 يوما من تاريخ النشـــر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر 

في االستئناف باعتبارك حاضر .  تحررا في 2019/11/3

  رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف بغزة
هناء ما�سي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة دير البلح ال�سرعية

  إعالن جريدة  صادرة عن 
محكمة دير البلح الشرعية

إلى ميســـاء بنت عبد الحكيم بن حســـين صميدة من تونس وسكانها 
نعلمـــك ان زوجـــك عبـــد الرحمن بـــن محمد بـــن خليـــل الحليمي قد 
طلقك بإقـــرار بطلقة واحدة رجعية بعد الدخـــول وحال غيابك الزوجة 
اوقعها بتاريخ 2019/11/7م وعليك العدة الشـــرعية اعتبارا من تاريخ 
2019/11/7م لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/11/7م

قا�سي دير البلح ال�سرعي
 حممود خليل احلليمي

غزة/ االستقالل: 
أكدت مؤسســــة الضمير لرعاية األسير أن 
سلطات االحتالل نقلت األسير سامر عربيد 
من مستشفى "هداسا" في العيسوية إلى 
عيادة ســــجن الرملة، وأن قوات االحتالل لم 
بزيارته وبعــــد إصرارها  للمحامية  تســــمح 
سمحوا لها برؤيته لدقيقتين فقط إلعالمه 

بأنه سيتم نقله.
وأوضحت المؤسسة أن ســــلطات االحتالل 
لم تســــمح لمحامية ســــامر عربيد باستالم 
 هناك 

ّ
الملــــف الطبي الخاص به، علمــــًا بأن

قرارًا مسبقًا بأخذ التقرير.
يذكر أن سامر تعرض قبل فترة الستنشاق 
غاز داخل غرفته في مستشــــفى هداســــا، 
نتيجة إلطالق الغاز من قبل أحد السجانين 
المرافقين له داخل الغرفة. وســــامر ما زال 
يعاني من مشكلة جدية في الرئتين نتيجة 
لما تعرض له من تعذيب وكسر لحوالي 11 
ضلع في قفصه الصدري، باإلضافة الى أنه 

يعاني من مشاكل في الكلى.
واعتقلــــت قوات االحتالل ســــامر عربيد في 

كان  الماضي، عندمــــا  ســــبتمبر/أيلول   19
برفقة زوجتــــه، وتعرض للضرب بأســــلحة 
القوات الخاصة التي قامــــت باعتقاله، كما 

ُنقل الى مركز تحقيق "المســــكوبية" الذي 
اســــتمرت قوات االحتالل فيــــه بالتحقيق 
معــــه وتعذيبه لينقل بعــــد يومين في 27 

ســــبتمبر/أيلول، إلى المستشفى في وضع 
خطير جًدا.

وقالت مؤسسة الضمير: إنها تتابع العديد 

المتواجديــــن حاليًا  األســــرى  ملفــــات  من 
في مركــــز تحقيــــق المســــكوبية، والذين 
يتعرضــــون للتعذيب الوحشــــي، من قبل 
المخابــــرات، وتم منع زيــــارة محامي غالبية 
هؤالء المعتقلين مع العلم أن الحد األقصى 
لمنع زيــــارة المحامي 60 يومــــًا خالل فترة 

التحقيق.
وأضافت "رغم زيارة محامي الضمير لبعض 
المعتقليــــن في المســــكوبية إال أن توثيق 
ونشر االنتهاكات والتعذيب الذي تعرضوا 
لــــه غير مســــموح فالمحكمة اإلســــرائيلية 
أصدرت أمر منع نشر بخصوص المعتقلين 
في مركز تحقيق المسكوبية في تاريخ 10-
9-2019 لمدة شــــهر، وقامت بتجديده مرة 

أخرى في 10-10-2019 لمدة شهر".
وجــــددت محكمــــة االحتــــالل  أمــــس منع 
النشــــر للمرة الثانية حول وضع األسرى في 
مركز تحقيق المســــكوبية، وحتى تاريخ 7 
ديســــمبر المقبل، مع العلــــم أن هذا المنع 
لم يتم االلتــــزام به من قبــــل مصادر دولة 

االحتالل سواء اإلعالمية أو المؤسساتية.

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين الخميس أن الوضع الصحي لألسيرة المصابة سهير 
اســــليمية (37 عاًما( من محافظة الخليــــل جنوب الضفة الغربية المحتلة آخذ بالتحســــن 
واالســــتقرار. وبينت الهيئة في بيان لها تلقت "االســــتقالل" نسخة عنه أمس أن األسيرة 
تقبع حاليًا في قســــم الجراحة  بمشفى "شعاري تصيدك" اإلسرائيلي، وقد تم إزالة أجهزة 

التنفس والتخدير، باستثناء "أنبوب اأُلكسجين" لمساعدتها على التنفس بشكل جيد.
وأضافت أنه تم عقد جلســـة تمديد توقيف للمصابة اســـليمية يـــوم األحد الماضي 
بمحكمة عوفر العســـكرية، وقد تمت دون حضورها بســـبب حالتهـــا الصحية، وجرى 
تمديد توقيفها لثمانية أيام بدعوى اســـتمرار التحقيق. يذكر بأن الجريحة اسليمية 
كانت قد أصيبت األســـبوع الماضي برصاص قوات االحتالل اإلســـرائيلية عند متوضأ 
ساحات الحرم االبراهيمي الشريف في الخليل ومنعت طواقم اإلسعاف وحراس الحرم 

االبراهيمي من الوصول إليها لمدة طويلة قبل نقلها لمشفى "شعار تصيدك".

رام الله/ االستقالل: 
رصدت هيئة شــــؤون األســــرى والمحرريــــن في تقرير 
صحفــــي أمــــس الخميس، جانبــــًا من معاناة األســــرى 
المرضى والجرحى القابعين في عدة سجون إسرائيلية، 
حيث نهشت األمراض أجسادهم وباتت بال عالج، وذلك 
نتيجــــة لما يتعرضون له من تجاهــــل مقصود واهمال 

متعمد ألحوالهم الصحية الصعبة.
وكشــــف تقرير الهيئة عن حالتين مرضيتين تقبعان 
بمعتقل "النقب" الصحراوي، إحداهما حالة األسير مراد 
أبو معاليق (41 عامًا( مــــن قطاع غزة، والذي يعاني منذ 

عام 2009 من مرض يدعــــى "كرون" وهو التهاب مزمن 
في األمعاء.

وأوضــــح التقريــــر أن الوضع الصحــــي لمعاليق تدهور 
بســــبب ما تعرض لــــه من مماطلة وإهمــــال في العالج، 
وعلى إثرها تم اســــتئصال جــــزء كبير من أمعائه، ومنذ 
ذلك الوقت تقــــوم إدارة معتقــــالت االحتالل بتحويله 
للمشــــفى إلجراء فحوصات دورية وتلقي العالج، ورغم 
ذلك ال يزال يشــــتكي األســــير من آالم وحالته الصحية 

سيئة.
باإلضافــــة إلــــى ذلك يعاني األســــير من إعاقــــة برجله 

اليسرى نتيجة إلصابة تعرض لها أثناء اعتقاله، وما زال 
األسير بحاجة لعناية فائقة لوضعه الصحي.

كما يواجه األسير رائد عايش (34 عامًا( من بلدة الدوحة 
شــــمال غرب بيت لحم، أوضاعًا صحية غاية في السوء، 
ويشتكي من جرثومة في المعدة تسبب له إسهاال حادا 

وحالة من التقيؤ.
 وبيــــن التقرير أنه تــــم إجراء فحوصــــات طبية له وتم 
إعطــــاؤه دواء أدى إلــــى إصابته بمضاعفــــات وتفاقمت 
حالته، وال زال األسير بحاجة ماسة إلى نقله للمستشفى 
لتشخيص وضعه بشــــكل صحيح وتلقي عالج مناسب 

لها. أما األسير بشار شواهنة (45 عامًا( من بلدة السيلة 
الحارثيــــة غرب جنيــــن، والقابع في معتقــــل "الجلبوع" 
فهو يشتكي من البواســــير ومن نزيف دائم منذ أكثر 
من ســــنة وهو بحاجة إلجراء عمليــــة جراحية لكن إدارة 
المعتقل تماطــــل منذ فترة طويلــــة بتحويله للخضوع 

للعملية.
وذكر تقرير الهيئة أن األســــير أحمد محاجنة (24 عامًا( 
من يافــــة الناصرة في الداخل المحتل، يعاني من فتاق 
وبحاجة إلجراء عملية بشــــكل ســــريع لكن إدارة معتقل 

"نفحة" تماطل بتحويله.

الضمير: نقل سامر عربيد إلى السجن ومنع محاميته من الزيارة

»هيئة األسرى«: اإلهمال الطبي المتعمد ينهش أجساد األسرى

القدس المحتلة/االستقالل: 
تواصل ســــلطات االحتالل اإلســــرائيلي عزل 
األســــير إياد حســــني محمد بزيع من مخيم 
قلنديا شــــمال القدس المحتلــــة في زنازين 

العزل االنفرادي منذ 213 يوًما.
ونقل مكتب إعالم األســــرى عن عائلة األسير 
بزيع قولهــــا إن االحتالل يعــــزل نجلها منذ 
نيســــان/ أبريــــل الماضــــي بعــــد إلقائه ماء 
ســــاخًنا على أحد الســــجانين بعد ســــماعه 

نبأ استشــــهاد ابن خالته محمــــد دار عدوان 
برصاص االحتالل.

وأضافت أن نجلها معتقل في ظروف العزل 
القاسية، حيث يتم احتجازه في زنزانة ضيقة 
ويتعمد الســــجانون مضايقته والتنكيل به 
دون مبــــرر، ويتعرض للضــــرب والتكبيل في 

السرير لساعات طويلة.
وكان األســــير بزيع خاض اضراًبا عن الطعام 
لمــــدة 17 يوًما ضــــد عزله حتى أجبــــر ادارة 

الســــجون على عقد صفقة لنقله للســــجون 
مقابل فك إضرابه، إال أنها نكثت بوعدها له.

واعتقلت بزيع بتاريخ 2017/10/23 وأصدرت 
محكمة االحتالل بحقه بعد أيام قرار اعتقال 
إداري مدته ســــتة أشــــهر، وجددت له األمر 
اإلداري خمس مــــرات متتالية، ليكون أمضى 
حتى اآلن 20 شــــهًرا في االعتقــــال اإلداري، 
وكان أمضى ما مجموعة خمس ســــنوات في 

سجون االحتالل في اعتقاالت سابقة.

االحتالل ُيواصل عزل األسير بزيع منذ 213 يومًا

هيئة: تحسن الوضع الصحي 
لألسيرة المصابة سهير اسليمية
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خانيونس/ االستقالل: 
بلدية خان يونس جنوب  نظمت 
قطاع غزة ولجنـــة إحياء وتوثيق 
ذكـــرى مذبحة خـــان يونس عام 
1956م وقفـــة نســـوية إحيـــاء 
والســـتين  الثالثـــة  للذكـــرى 
ارتقـــى خاللها  التي  للمذبحـــة، 
المئات من الشـــهداء مـــن أبناء 
المدينة والجيش المصري الذين 

قضوا دفاعًا عن المدينة.
وأكد رئيس البلديـــة عالء الدين 
البطة على الـــدور الريادي للمرأة 
رسمت  "إنها  قائالاً  الفلسطينية، 
بتضحياتهـــا لوحة مشـــرفة من 
العطـــاء، ومســـجلة بصمودهـــا 
أيقونـــة حقيقيـــة فـــي الجهاد 

والبطولة والفداء".
وأثنـــى على تضحيات شـــهداء 
المذبحة وذويهـــم الذين دافعوا 
وأعِدمـــوا بـــدم بارد علـــى أيدي 

الجيش اإلسرائيلي وعصاباته.
وأشـــار البطة إلى أهمية الوقفة 
النســـوية في إبقاء هذه الذكرى 
األليمة راســـخة في عقـــول أبناء 
الشـــعب الفلســـطيني، مطالبـــًا 
المؤسســـات الحقوقيـــة والعالم 

أجمع إلى كشف الجريمة ومعاقبة 
مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وأكد أن الشـــعب الفلسطيني ما 
زال يعاني من ويـــالت االحتالل 
الذي يمعن فـــي قتل أبنائه بدم 

بارد.
بدورها، أكدت وزيرة شئون المرأة 
الســـابقة هيفاء األغـــا أن مجزرة 
خـــان يونس هـــي جريمة حرب 

المعايير  متكاملة األركان حسب 
الدوليـــة للجرائم ولم تأخذ حقها 
في اإلعالم رغم مئات الضحايا من 
أبناء خان يونس الذين ارتقوا بدم 

بارد.
عليها  الضوء  بتســـليط  وطالبت 
وتقديـــم  بشـــاعتها  إلظهـــار 
الدوليـــة  للمحاكـــم  مرتكبيهـــا 

لمحاسبتهم.

وأشـــارت إلـــى أن هـــذه المجزرة 
ليست األولى وال األخيرة؛ فالتاريخ 
الفلســـطيني مثخـــن بالمجـــازر 
المشابهة، مشددة على أن المرأة 
الصابرة  القويـــة  الفلســـطينية 
هي مدرســـة فـــي حـــب الوطن 
واألرض، وأنها األم التي ينضوي 
تحت جناحهـــا كل األبناء بجميع 

أطيافهم وتنظيماتهم.

وقفة نسوية إحياء لمذبحة خانيونس عام 1956

رام الله/ االستقالل: 
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
»ديوان المظالم«، بوقف مالحقة ومحاسبة 
القضـــاة في الضفة الغربيـــة على خلفية 

التعبير عن الرأي وما يكتبونه من مقاالت.
وقالت الهيئة، أمس الخميس، إنها تابعت 
قرار مجلس القضاء األعلى االنتقالي بشأن 
إحالة أحد القضاة إلى مجلس تأديب على 
خلفية نشـــره مقاالاً عبر فيـــه عن رأيه في 
قضايـــا عامة، علمًا أن مثل هـــذا القرار لم 
يكن األول من نوعه، فقد سبقه العديد من 
القرارات الصادرة عن المجالس القضائية 

المتعاقبة بمالحقة بعض السادة القضاة 
بمن فيهم قضاة في المحكمة العليا على 
خلفيـــة التعبير عن آرائهم في الشـــؤون 

العامة.
واعتبرت الهيئـــة أن الحق في حرية الرأي 
والتعبيـــر، هو حق أساســـي مـــن حقوق 
اإلنســـان التي كفلهـــا القانـــون الدولي 
والقوانين الوطنية بما فـــي ذلك القانون 
األساســـي المعـــدل، ويعد مدخـــالاً مهمًا 
لممارســـة الحقوق األخرى، وإن ممارســـة 
الحق في حرية الرأي والتعبير كما الحقوق 
األخرى هـــو لجميع الفلســـطينيين على 

اختـــالف مراكزهم القانونية واالجتماعية 
واالقتصادية، بمن فيهم القضاة.

أوضحـــت أن الُقضـــاة ال يخضعـــون في 
التعبير عن الرأي ســـوى للقيود القانونية 
المقبولة في المجتمعـــات الديموقراطية 
الحـــرة، والتـــي تحدثـــت عنهـــا الوثائق 
الدوليـــة، ال ســـيما التعليق العـــام للجنة 
حقوق اإلنســـان في األمـــم المتحدة رقم 
(34)، مـــع إضافـــة قيد آخر على ممارســـة 
الســـادة القضاة لهذا الحـــق، نصت عليه 
أيضـــًا مبـــادئ األمم المتحدة األساســـية 
بشأن اســـتقالل السلطة القضائية لسنة 

1985 ومدونة الســـلوك القضائي لســـنة 
2006، باشـــتراطهم أن يســـلك القضاة 
دائمًا لدى ممارسة حقوقهم مسلكًا يحفظ 
هيبة منصبهم ونزاهة واستقالل القضاء.

وطالبت الهيئة بضرورة وقف أي إجراءات 
أو مالحقات القضاة على خلفية ما يكتبونه 
في الشؤون العامة، لتعارض استمرار هذه 
القانون األساســـي  اإلجراءات جوهريًا مع 
ومدونة الســـلوك القضائي ومع المعايير 

الدولية ذات العالقة .
وقالـــت: إن نجاح عملية اإلصالح القضائي 
يتطلـــب إفســـاح المجال لجميع الســـادة 

القضاة فـــي التعبير بحرية عـــن آرائهم 
بمختلـــف القضايـــا، بما فيهـــا القضايا 

المتعلقة بالسياسة القضائية.
كما رأت الهيئة في هذا الســـياق، ضرورة 
العمـــل علـــى تعديـــل مدونة الســـلوك 
القضائـــي بما يكفـــل حق القضـــاة في 
التعبير عن الرأي وفي تكوين الجمعيات، 
وعدم إخضاع ممارســـة هـــذه الحقوق إال 
للقيـــود التي حددتهـــا المعايير الدولية 
ال ســـيما مبادئ األمم المتحدة األساسية 
بشأن اســـتقالل السلطة القضائية لسنة 

.1985

الايئة المستقلة تطالب بوقف محاسبة القضاة على آرائام

خان يونس / االستقالل: 
قدم وفد من تجمع رؤســـاء بلديـــات محافظة خان يونس 
التهنئة لنظيرهم د. أنور الشاعر بمناسبة توليه منصب 
رئاســـة بلدية رفح والذي تم تكليفه مؤخرًا عقب التشاور 
مع النخـــب المجتمعية فـــي المدينة لتعزيز الشـــراكة 
المجتمعية، خلفا  لصبحي أبو رضـــوان، وذلك خالل لقاء 

مجتمعي تشاوري نظمته البلدية ووزارة الحكم المحلي.
وشارك في الزيارة كٍل من رئيس بلدية خان يونس م. عالء 
الدين البطة، والرئيس السابق للبلدية م. يحيى األسطل، 
ورئيس بلدية دير البلح م. سعيد نصار، والمدير التنفيذي 

للمجلس  المشترك للنفايات الصلبة د. علي برهوم.
وأكـــد البطة على ضرورة تحقيق المشـــاركة المجتمعية 
باعتبارهـــا أحد المســـارات المهمة في عمـــل الهيئات 
المحليـــة في قطـــاع غزة  والتي ُيبنـــى عليها الكثير في 
تحقيـــق أكبر قدر مـــن رضا المواطنيـــن الذين يعتبرون 
شركاء في العمل، مشـــيرًا إلى أن المجلس الجديد يضم 
 عليهم في 

ُ
خيرة أبناء مدينة رفح من األكفاء الذين ُيعول

اســـتكمال مســـيرة البناء والتعمير وتطوير المدينة في 
شـــتى المجاالت والتي شرع بها المجلس السابق برئاسة 

أ. صبحي أبو رضوان.

وأعـــرب عن أملـــه أن يحظى المجلس الجديـــد بانفراجه 
حقيقيـــة في شـــتى المجـــاالت ليتمكن مـــن النهوض 
بالمدينـــة، الفتـــًا إلـــى أن بلدية خان يونـــس تضع كل 
إمكانياتها وطواقمها من أجل مساعدة زمالئهم في رفح 
للرقي بالمدينة، مثمنًا جهود الرئيس السابق أبو رضوان 

في خدمة أبناء مدينته وشعبه خالل الفترة السابقة.

ومن جانبه ثمن د. الشاعر الزيارة الكريمة لتجمع بلديات 
محافظـــة خان يونـــس مؤكدًا على متانـــة العالقات بين 
الهيئـــات المحليـــة التي تســـهر على خدمـــة المواطن 
بالدرجـــة األولى والتخفيف من تبعيات الظروف الصعبة 
التي خلفها الحصار، مثمنًا كل الجهود المخلصة التي من 

شأنها تعزيز العمل وتجويده بالقدر المطلوب.

الزوايدة/ االستقالل: 
زار وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس إبراهيم رضوان برفقة الوكيل المساعد والمستشار 
القانوني للوزارة وعدد من المدراء العامين في الوزارة، بلدية الزوايدة لتفقد سير العمل بها، 
وكان في اســــتقبالهم  رئيس البلدية د. أيمن أبو سويرح وعدد من أعضاء المجلس البلدي 
ورؤســــاء األقسام في  البلدية. ورحب أبو ســــويرح بالوفد الزائر مقدمًا له الشكر على الزيارة 
التي تهدف الى اإلطالع على مجمل األوضاع في البلدية وسير العمل فيها سواء بما يخص 
الوضع اإلداري والمالي والمشــــاريع. وتم  خــــالل اللقاء عرض ألهم األعمال واالنجازات التي 
قامت بها دوائر وأقســــام البلدية كما تم مناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل 

البلدية وكذلك سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 
وثمن رضوان الدور الذي تقوم به البلدية ال سيما في قطاع الخدمات والمشاريع الحيوية 
التـــي تخدم المواطنين، وتعمل على زيادة التنمية االقتصادية، لما لها من آثار إيجابية 
تنعكس على السكان.  وأكد على موقف الوزارة الداعم للبلدية وتعميم التجارب الناجحة 
وخصوصـــا برنامج التنمية االقتصاديـــة المحلية وبرنامج نظـــم المعلومات الجغرافية 
على جميع بلديات القطاع.  وشـــملت الزيارة عددا من مرافق البلدية والمشاريع التي تم 
تنفيذها مؤخرا وكذلك االطالع على معوقات اســـتكمال فتح شارع العشرين واستكمال 

مدخل الزوايدة الرئيسي كما تم زيارة استاد الدرة الرياضي الواقع في نفوذ الزوايدة.
وفي سياق منفصل افتتح رئيس البلدية بالتعاون مع مركز فرح بالزوايدة مبادرة غرسناها 
بايدنـــا والتـــي ينفذها يافعو  المركز بهدف  زراعة اشـــجار معمرة لزيادة المســـاحات 
الخضراء في الزوايدة  حيث تم انطالق المبادرة من مســـتوصف الخوالدة وشارع عمر بن 

عبد العزيز  في حي السوارحة بمشاركة عدد من الطالبات وعدد من اعضاء لجنة الحي .
وأكد أبو ســـويرح ان هذه المبادرة تأتي  من أجل المحافظة على البيئة ونشر قيم العمل 
التطوعـــي لتحقيق األهداف المشـــتركة، وتحفيز ثقافة األعمال التطوعية، وتوســـيع 

نشاطاتها بمشاركة مؤسسات المجتمع المحلي.

وكيل وزارة الحكم المحلي  
يزور بلدية الزوايدة

تجمع بلديات خان يونس يانئون نظيرهم الشاعر بتوليه رئاسة بلدية رفح

نيويورك/ االستقالل: 
حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشـــعب الفلســـطيني (حشـــد) من القرار 
المعلن األربعاء بتنحية المفوض العـــام لوكالة الغوث »األونروا« بيير كرينبول 
بطلب مـــن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيـــو غوتيريش، بناء على توصية 
من مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وعبرت الهيئة في بيان تلقت »االستقالل«  
نسخه عنه أمس الخميس عن استنكارها لقرار تنحية المفوض العام لـ«أونروا«، 

خاصة أنه األول من نوعه منذ تأسيس الوكالة.
وقالت »إنها تخشى من أن يكون القرار جزءًا من الخطة األمريكية واإلسرائيلية 
التي تهدف لتصفية وجود أونروا وتشويه صورتها، وخاصة أن المفوض العام 
لعـــب دورًا مهما في التصـــدي لكافة اإلجراءات األمريكية واإلســـرائيلية التي 
هدفت لتصفية وكالة الغوث، واســـتطاع العمل مع المجتمع الدولي لتعويض 

وقف التمويل الذي كاد أن يوقف خدمات الوكالة«.
وأكدت أن توقيت القرار يثير الريبة والشك، وذلك لتزامنه مع استمرار المداوالت 

الدولية بشأن تمديد التفويض العام لألونروا لمدة ثالثة أعوام.
كما حذرت من التداعيات الخطيرة لقرار تنحية المفوض؛ خاصة أنه حتى اللحظة 
لم يصدر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية لألمم المتحدة أو أي جهة رسمية 
نتائج رسمية بشأن قضية الفساد المزعومة. وطالبت األمين العام لمنظمة األمم 

المتحدة بضرورة التراجع عن قراره والعمل دون إبطاء لتعزيز ودعم “أونروا”.

هيئة دولية تحذر من تداعيات 
قرار تنحية مفوض »أونروا«



الجمعة 11 ربيع األول 1441 هــ 8 نوفمبر 2019 م

من المعروف أن »اســــرائيل« تسللت عبر التاريخ لتدس صفحات سوداء في تاريخ البشرية جمعاء, وكانت 
تخترق مساحات من التاريخ لتزيف الكثير من الحقائق, وتدس سمومها واساطيرها وخرافاتها وتطمس 
معالم الحقيقة بما يخدم رؤيتها واجندتها الداخلية, وهي دخلت حتى في الكتب الدينية وسير االنبياء 
والرســــل لتزيف الحقائق وتبتــــدع الخرافات, وقد صنف علماء التاريخ والدين هذه االفعال االســــرائيلية 
المبرمجة تحت مســــمى »اســــرائيليات«, أي انها روايات عبارة عن اســــاطير وخرافات ال سند لها وال اصل, 
وان هذه الروايات واالســــاطير الخرافية تهدف الى خلــــط االوراق, والتعمية على الحقائق, وتمرير روايات 
ال تعود بالنفع على احد, وليس لها من فائدة, وإشــــغال الناس بالبدع والخرافات حتى يبتعدوا عن جوهر 
االشياء وينهلوا من عظمة التاريخ ما ينفعهم, فهدف االسرائيليات هو التشكيك في الرواية الصحيحة, 

وادخالها دائرة الفحص والتمحيص.
وامعانا في نشر االسرائيليات و الخيال تحدثت صحيفة »هآرتس« العبرية عن سيناريو »مرعب« في حال 
اندلعت حرب مع إيران، طرحه مايكل أورن الســــفير اإلســــرائيلي الســــابق في أمريكا، مشيرة إلى إن ما تم 
تسريبه من سيناريوهات محتملة تمت مناقشته في الكابنيت االسرائيلي، »هذا السيناريو يسير كالتالي؛ 
إســــرائيل تهاجم هدفا حساسا إليران، ووزير إسرائيلي يتفاخر ويهين اإليرانيين، فتقوم طهران بإطالق 
صاروخ كروز يخترق نظام الدفاع اإلســــرائيلي، ويصيب وزارة األمن في تل أبيب، فتهاجم »إســــرائيل« ردا 
علــــى ذلك مقر قيادة حزب الله في بيروت« وأشــــارت الصحيفة إلى أن »الحرب الحقيقية ســــتبدأ حينها، 
وسيسقط على إســــرائيل اربعة آالف صاروخ يوميا، وسينهار نظام القبة الحديدية، وفي النهاية ستزرع 
صواريخ إيران الدقيقة الدمار في أرجاء إسرائيل، وستتغلب على نظام (مقالع داود) الذي يكلف االعتراض 

الواحد منه مليون دوالر«.
الحديث عن سيناريوهات مرعبة الغرض منه تبرير أي فعل اسرائيلي في المنطقة إما تجاه ايران او سوريا 
او حزب الله او تجاه غزة, فإسرائيل تتحدث عن حتمية شن حرب جديدة على هذه الجبهات لحماية نفسها 
من االخطار التي تحدق بها, والسبب االخر إلظهار هذه السيناريوهات شحذ همم االسرائيليين واعدادهم 
للحــــرب القادمة, على اعتبار ان هذه الحرب من اجل حمايتهم وحماية مصالحهم, وابعاد االخطار عنهم, 
لذلك عليهم ان يتحملوا اضرار الحرب من اجل انفسهم اوال وقبل كل شيء, ومن اجل مستقبل »اسرائيل« 
في المنطقة, والسبب الثالث يتعلق بتجنيد العالم العربي واالسالمي ودول الخليج تحديدا, وتجنيد االدارة 
االمريكيــــة والعالم ضد ايران, بحجــــة ان لديها أطماعًا كبيرة في المنطقة, وقدرات تدميرية هائلة ويجب 
التصدي لها ووقف مخططاتها التوسعية واطماعها بأسرع ما يمكن, وعلى العالم كله ان يقف موحدا في 

وجه محور المقاومة في المنطقة ممثال بإيران وحزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية.   
الصحيفة تسترسل وتكشــــف عن ادق التفاصيل وكأنها تكتب سيناريو ألفالم االثارة والرعب فتقول » 
إصابة قرب مطار بن غوريون ســــتؤدي إلى إغالقه، وكذلك الموانئ ستغلق، وستكون »إسرائيل« مقطوعة 
عن العالم«، مضيفة أن »إيران ستنفذ هجوم سايبر يؤدي إلى فصل البنى التحتية للكهرباء »بإسرائيل«، 
وســــتجري اقتحامات لبلدات قرب الحدود، وسيتوقف االقتصاد اإلسرائيلي عن العمل«. ووفق الصحيفة، 
فإن المستشــــفيات ســــتضطر إلى العمل تحت األرض وســــتنهار تحت العبء، وستصبح السماء سوداء 
بسبب الدخان المليء بالمواد الكيميائية السامة، والذي سيتصاعد من الحرائق التي ستندلع في المصانع 
ومصافي النفط المصابة, ولفتت الصحيفة إلى أن ماليين اإلســــرائيليين سينزلون إلى المالجئ، وسيتم 
إخالء مئات اآلالف من المناطق القريبة من الحدود، والمتوقع اقتحامها من مجموعات مسلحة، منوهة إلى 
أنه ســــتجري حرب برية على الحدود مع لبنان و غزة, إلى جانب صواريخ بعيدة المدى ســــيتم إطالقها من 
ســــوريا والعراق واليمن وإيران، وســــيقع عدد منها خارج مدى ســــالح الجو الذي سيضطر إلى التعامل مع 

بطاريات صواريخ مضادة للطائرات روسية في سوريا أيضا، وفق صحيفة »هآرتس« العبرية دائما.
هل رأيتم كيف تجند »اســــرائيل« العالم لدعمها, وكيف ترويج ألساطيرها, وكيف تبرر جرائمها التي تخطط 
لها بعناية فائقة, انها عقلية شــــيطانية بال اخالق وال قيم وال ضمير وال انسانية, لذلك نؤكد على ان »اسرائيل« 
بؤرة سرطانية يجب استئصالها من المنطقة, فهي كالسرطان الذي يستشري في الجسد حتى يهلكه ويسقطه. 

"إسرائيليات" .. أساطير وخرافات
رأي

على الرغم من محاوالت الحكومة اإلســــرائيلية 
األمنيــــة  أجهزتهــــا  وجهــــود  المســــتمرة، 
التخلص  الجيــــش،  أركان  قيــــادة  وتوصيــــات 
من األيدي العاملة الفلســــطينية، واالســــتغناء 
عنها واســــتبدالها بأيٍد عاملــــة أخرى وافدة من 
دوٍل آســــيوية وأفريقيــــة، إال أن ســــوق العمل 
اإلســــرائيلي يرفض البرامج الحكومية، ويتجاوز 
دفتــــر الشــــروط األمنية، ويخالــــف التعليمات 
العســــكرية، ويعمد أرباب العمل اإلسرائيليون 
إلى االستفادة من األيدي العاملة الفلسطينية 
وتشــــغيلها في مرافقها المختلفــــة، بل إنهم 

يفضلونهــــا علــــى غيرهــــا.
فهــــي أقل كلفًة مــــن العمالة الوافــــدة، وتمتاز 
بالخبرة والكفاءة، وتتوائــــم مع طقس المنطقة 
وطبيعة العمل، وال يلتزم المشغلون بدفع رسوٍم 
للحكومــــة، أو التعهد بتوفير تأميٍن صحٍي لهم، 
أو دفــــع بدالت مختلفــــة وتوفير أماكــــن إقامة، 
بينما العمالة الوافدة مــــن دوٍل بعيدٍة كتايلند 
وأكرانيا والفلبين وغيرها، فهي مكلفة جدًا وغير 
مســــتقرة، ويتحمل رب العمل كامل المسؤولية 
عنها، وال يســــتطيع التخلص منها بسهولة في 
حال كانــــت رديئة أو عديمــــة المنفعة أو قليلة 
الخبرة والكفاءة، إذ يخضعــــون لقوانين العمل، 
وترعى سفارات بالدهم حقوقهم وتدافع عنهم، 
األمر الذي يجعلهم يتوجهون بقوٍة نحو العمالة 
الفلسطينية القريبة، واألقل كلفًة واألكثر خبرًة 

ًة. وقدرًة وكفاء
 أمام عامة 

ٌ
إال أن سوق العمل اإلســــرائيلي مغلق

الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع 
غزة، فال يســــتطيع العمــــال التوجه مــــن تلقاء 
أنفسهم للعمل في المرافق اإلسرائيلية، حيث 
يلزمهم للســــماح لهم بدخــــول األرض المحتلة 
عام 48، والعمــــل في قطاعات الزراعة والصناعة 
والبنــــاء وغيرهــــا، الحصول على موافقــــٍة أمنيٍة 
مســــبقٍة، تصدرها اإلدارة المدنية اإلسرائيلية، 
وهــــي موافقة مؤقتــــة ويلزم تجديدهــــا دوريًا، 
ويتحدد فيها نــــوع العمل ونطاقــــه والمناطق 
التي يســــتطيع العامل المرور أو التواجد فيها، 

ويجبر على العودة يوميًا، إذ ال يسمح له القانون 
بالمبيت فــــي األرض المحتلة، وإال يعتبر مخالفًا 
ويتــــم اعتقاله، ويصــــادر تصريحه، وقد ال يعاد 
إليــــه مرًة أخرى. علمــــًا أن التصاريح التي تصدر 
تخضع كلها للموافقة األمنية المســــبقة، حيث 
تقــــوم المخابرات اإلســــرائيلية بمراجعة طلبات 
التصريح، وتــــدرس كل حالٍة بمفردها، وال تمنح 
تصريحــــًا بالعمل لمن كان معتقــــاًل أو كانت له 
ســــابقة قومية، أو لمــــن قام أحد أفــــراد عائلته 
بتنفيذ عمليٍة ضد أهداٍف إسرائيلية، فضاًل عن 
مجموعة كبيرة من الشروط والمحددات األمنية، 
التي تفرضها لضمان توفر األمن والســــالمة في 

حملة تصاريح العمل.
خلقــــت هذه الظروف القاســــية التي تجمع بين 
حاجة الفلســــطينيين للعمل فــــي ظل الحصار 
المفروض على قطاع غزة، والضائقة االقتصادية 
الخانقة في الضفة الغربية، والقيود اإلسرائيلية 
المفروضة علــــى عجلة االقتصاد الفلســــطيني 
المعطلة، والتي تقيدها قوانين االحتالل الجائرة 
واتفاقيــــة باريس االقتصادية غيــــر المتوازنة، 
وآليــــة الحصــــول علــــى تصاريح العمــــل، مجااًل 
لنشوء ســــوق جديدة اسمها ســــوق التصاريح 
األمنية، وهي ســــوق قذرٌة غير نظيفة، وســــيئٌة 
 
ٌ
 وإخضاع

ٌ
 وابتــــزاز

ٌ
غير بريئــــة، فيها اســــتغالل

 مشــــتركٌة بيــــن منتفعين 
ٌ

، وهي ســــوق
ٌ

وإذالل
إســــرائيليين وآخريــــن فلســــطينيين، يقومون 
خاللهــــا ببيع تصاريح العمل إلى من يطلبها من 
الفلســــطينيين، مقابل مبلٍغ يتــــراوح بين 550-

700 دوالر شهريًا لكل تصريح عمل.
كما أن أرباب العمل اإلسرائيليين المستفيدين 
من العمالة الفلســــطينية غيــــر مبرأين من هذه 
الجريمة األخالقية، فهم شــــركاٌء مع السماسرة 
من الجانبين، وجزٌء رئيٌس مــــن العملية القذرة، 
فهم يســــاهمون بتعاونهم مع السماســــرة في 
تخفيض األجور وشــــطب الحقوق، كما يلعبون 
دورًا فــــي تحديــــد هوية العمال وأشــــخاصهم 
لمنافعهــــم وحجم عوائدهم  ومناطقهم، وفقًا 

المتوقعة من تشغيلهم.

رغم أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تشجع هذه 
الظاهــــرة وترعاها، إذ تتم بعلمهــــا وموافقتها، 
حيث إن التصاريح تصــــدر عن الجهات األمنية 
الذيــــن  األمنيــــة،  اإلدارة  وضبــــاط  الرســــمية 
يعلمــــون أن قطاعــــًا غير قليٍل مــــن مواطنيهم 
يعملون سماســــرة في هذا المجــــال، إال أن بنك 
“إســــرائيل” قد أصــــدر تقريرًا عــــن ظاهرة بيع 
تصاريــــح العمالة، فذكر أن حجــــم العوائد التي 
حصل عليها العاملون في هذا الســــوق تجاوزت 
في العــــام 2018 مبلغ 35 مليــــون دوالر، حصل 
عليها سماســــرة إســــرائيليون وفلســــطينيون، 
وذكر التقرير أن هذه اآللية المتبعة تسببت في 
ظلم عشرات آالف العمال الفلسطينيين، الذين 
حــــرم بعضهم من حق العمل، وأجبر آخرون على 
دفع بدالٍت شــــهرية لقاء تجديــــد تصاريحهم، 
حيث يضطرون للخضوع إلى شــــروط السماسرة 

المهينة.
ينبغي على الســــلطة الفلســــطينية، وما يسمى 
بلجــــان التنســــيق المشــــتركة، ووزارة الحكــــم 
المحلــــي، أن تتصدى لهذه الظاهرة، وأن توقف 
هــــذه اللعبة القــــذرة، وأن تحــــارب المتورطين 
فيها وتحاسبهم، وأن تطالب سلطات االحتالل 
اإلســــرائيلي بالكف عنها وعدم التستر عليها، 
وأن تقف إلى جانب قطاع العمال الفلسطينيين 
وتنصفهم، وتحول دون ابتزازهم واستغاللهم، 

واستنزاف أموالهم والضغط عليهم.
فهــــذه اآللية المتبعــــة فضاًل عــــن أنها ترهق 
الفلسطينيين، وتكوي ظهورهم  العمال  كاهل 
بســــياط االبتزاز واالستغالل، فإنها مدخل مريح 
للمخابــــرات اإلســــرائيلية، وبوابة واســــعة لها 
لتوريط بعــــض ذوي الحاجــــة والضغط عليهم 
لتشــــغيلهم وربطهــــم، فهل من راٍع مســــؤوٍل 
يحمي الشعب ويدافع عنه، ورائٍد صادٍق يحفظ 
حقوقه ويصون كرامته، وغيوٍر على أهله وخائٍف 
على شعبه، ينتفض في وجه السماسرة ويضع 
حدًا لشرهم وشــــراهتهم وجشعهم وطمعهم، 
رحمًة بالشــــعب وبالطبقــــة الكادحة األكثر فقرًا 

واألشد حاجة، واألكثر تهميشًا واألسوأ ظروفًا.

 العمالة الفلسطينية في السوق 
»اإلسرائيلية« ابتزاز وتجارة

د. مصطفى يوسف اللداوي

في ميزان الـــردع، كان كبيرًا جدًا ما أعلنه رئيس المكتب 
السياســـي لحماس في غزة يحيى الســـنوار، فالكشـــف 
عـــن مئات الكمائـــن وقـــدرة المقاومة علـــى قصف تل 
أبيب ألشـــهر متعددة، والقدرة على استهداف الدبابات 
وتحويلها لحديـــد محترق هو يأتي بالتزامن مع حالة من 
االرباك االســـرائيلي ُتّلح فيه وســـائل اعالم إســـرائيلية 
كثيرة هذه األيام على ضـــرورة مواجهة المرحلة المقبلة 
والســـيما في ظل جملة مـــن المتغيـــرات اإلقليمية كما 
وصفها رئيس هيئـــة األركان أفيف كوخافي محذرًا من 
هشاشـــة وتوتر الجبهتين الشـــمالية والجنوبية في أي 
مواجهة مقبلة، كوخافي نفســـه قال أن سمة المواجهة 
القادمة ســـتكون متعـــددة الجبهات ولـــن تقتصر على 

جبهة غزة فقط.
المتابع اليوم للشــــأن السياســــي االســــرائيلي يدرك مدى 
التأزم السياسي والعســــكري الحاصل ،بموازاة الحديث عن 
تحديات عســــكرية تواجه دولة االحتالل، ويتلمس تيارين 
في الداخل االسرائيلي، ينقســــمان حيال جملة التحديات  

بالنسبة إلسرائيل في المســــتقبل القريب والبعيد ، التيار 
األكثر حديثًا وتحذيرًا هو يرى ان إيران استطاعت أن تعمق 
نفوذهــــا أكثر في المنطقة واألهم أنهــــا أوصلت جملة من 
التقنيات والمسيرات والصواريخ الدقيقة في إشارة لقدرات 
الحوثيين العســــكرية، وهجمات أرامكو األخيرة، األمر الذي 
دفع مؤسس مشروع الدفاع الجوي االسرائيلي عوزي روبين 

بالقول عالنية : اليوم السعودية وغدًا إسرائيل.
جملـــة التحديات والمخاطـــر األمنية المحدقـــة بالكيان 
االســـرائيلي ليس مبعثه فقط تهديدًا محتماًل من غرب 
العراق واعادة سيناريو أرامكو واسقاطه على إسرائيل كما 
يقول كثير من المحللين ومراكز الدراســـات اإلسرائيلية، 
بل في اســـتهداف حزب الله للمسيرة األخيرة فوق لبنان 
بصاروخ أرض جو والحديث عن تغيير سياسة الحزب في 
معادلة الصراع، أيضا الخشـــية اإلسرائيلية من جبهات 
متعددة قد تشـــتعل فـــي أي مواجهة مقبلـــة، من هنا 
نقـــرأ ونفهم الورقة البحثية التـــي قدمها مركز بيغن – 
الســـادات للدراســـات االســـتراتيجية مخاطبًا الجمهور 

االســـرائيلي لجهة ان المواجهة مع جبهـــة غزة لم تعد 
ضربـــة واحدة وانتهينـــا بل هي صراع طويل ومســـتمر 

ينتصر فيه المرء بالنقاط على حد وصف الورقة.
عندما يعلن مســـؤول أمنـــي كبير كمـــا نقلت صحيفة 
هآرتـــس عـــن أن الجيش االســـرائيلي ســـيفقد ميزته 
وقدرتـــه وهيبتـــه اذا لم يبـــادر لعملية عســـكرية على 
األرض لمواجهـــة التهديدات، وعندمـــا يطلق محللون 
وباحثون إسرائيليون استراتيجيات ضرورية للمواجهة 
ومن بينهم أفراييم عنبار الذي تحدث عن أن ما ســـماها 
االســـتخبارات النارية المســـتندة إلى جمع المعلومات 
الدقيقة ومن ثم االســـتهدافات النارية لمواقع بعينها 
وبشكل دقيق من سالح الجو، سيغير من سلوك حماس، 
لكن ذلك يحتاج لعملية برية محددة تستطيع أن تضرب 
العدو وتناور في أرضه وتأســـر جنوده وتحطم أســـطورة 
المقاومـــة على حـــد تعبيره، وربطًا مع توقيت الرســـائل 
التـــي بعث بها الســـنوار وتظهيره للـــدور اإليراني في 
تقوية قدرات المقاومة، وتاليًا تكريســـه لكل المخاوف 

اإلسرائيلية، وجملة ما يدور في إسرائيل أمنيًا وعسكريًا، 
يمكـــن القـــول: أن مواجهة تلـــوح بوادرها فـــي األفق 
مســـرحها قطاع غزة، يريد أن يدفع لها نتنياهو المأزوم 
داخليًا والمثقل بجملة من االتهامات الجنائية، وحكومة 
غير مســـتقرة وكابينت مشـــلول كما وصفته معاريف، 
للتغطية علـــى كل تلك ” اللعنـــات” ومحاولة للتهرب 
من جملة من االســـتحقاقات ونســـج ولو نصر سياســـي 
أمام الجمهور االسرائيلي، وهو ما يمثل انتحارًا سياسيًا 
وعســـكريًا لنتنياهو الذي ال يملك ســـوى هذا الخيار أي 
المواجهة ولو كانت محدودة فـــي محاولة وتعويل على 

الخروج من المصير األسود.
أي مواجهـــة اليوم مـــن المحتمل أن يشـــهدها القطاع، 
يجب أن تؤســـس وتعـــزز مخاوف االحتـــالل في نظرية 
تعدد الجبهـــات، وهي فرصة لتكريـــس صورة مواجهة 
مكتملـــة بين جبهـــات بعينها، تســـتطيع أن تلجم هذا 
الكيان، وتفك الحصار عن أبنـــاء القطاع وتفرض الصيغ 

السياسية للمقاومة.

د.  محمد بكررسائل السنوار في ميزان الردع… ليلة الهجوم على غزة؟
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غزة/ االستقالل: 
شـــارك مئات المزارعين والصيادين 
الخميس، في اعتصام ووقفة مطلبية 
أمـــام مجلس الوزراء فـــي مدينة غزة، 
للمطالبـــة بدعـــم وتعزيـــز صمـــود 
المزارعيـــن من خالل تفعيل صندوق 

درء المخاطر.
ورفع المشـــاركون فـــي الوقفة التي 
دعا إليهـــا اتحاد لجان العمل الزراعي 
وحركة طريق الفالحين الفلسطينية، 
الشـــعارات واليافطـــات التي تطالب 
بدعم المزارعين والصيادين، وتفعيل 
صنـــدوق درء المخاطـــر، وتعزيز دور 
صغار المزارعين وحمايتهم، باإلضافة 
والمنتجات  المدخـــالت  إلـــى دعـــم 

الزراعية المحلية الوطنية.
وقـــال مديـــر شـــبكة المنظمات 
الشوا  أمجد  الفلسطينية  األهلية 
فـــي مؤتمـــر صحفي عقـــد خالل 
الوقفـــة، إن القطـــاع الزراعي في 
الشبكة بكافة مؤسساته سيبقى 
على الـــدوام، إلى جانـــب المزارع 

والصياد الفلسطيني.
وطالب الجهات الرسمية والمسؤولين 
الســـلطة  فـــي  القـــرار  وأصحـــاب 
القطاع  بدعـــم هـــذا  الفلســـطينية 
ومساندته من خالل جملة من البرامج 

والقرارات التي من شأنها أن تحافظ 
على هذا القطاع وتحميه من االنهيار.

بـــدوره، دعا مديـــر عام اتحـــاد لجان 
العمـــل الزراعـــي محمـــد البكري في 
كلمته، حكومة محمد اشـــتيه للعمل 
علـــى تفعيل صنـــدوق درء المخاطر، 
وتقديـــم الدعم الـــالزم للحفاظ على 
االراضـــي الزراعيـــة، وتعزيـــز صمود 

المزارعين والصيادين.
وطالـــب بضرورة إعـــداد خطة وطنية 
شـــاملة تعـــزز مـــن ســـيطرتنا على 
في  المتمثلة  الطبيعيـــة  مصادرنـــا 

األرض والمياه.
وقـــال إن العمـــل الزراعي لـــن يألوا 
ولـــن يدخر جهـــًدا من أجـــل تقديم 
العون والمســـاندة لجموع المزارعين 
والصيادين ومربـــي الثروة الحيوانية 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفـــي كلمة اللجـــان الزراعيـــة ولجان 
الصيادين وحركـــة طريق الفالحين، 
أجمل زكريا بكر مناشـــدات ومطالب 
المزارعيـــن والصيادين، والتي ركزت 
علـــى ضـــرورة تفعيل صنـــدوق درء 
المخاطـــر، ودعم المدخـــالت الزراعية 

لصغـــار المزارعين وحمايـــة المنتج 
المحلـــي والوطنـــي، ووقـــف احتكار 
الشركات الكبيرة على عمليات اإلنتاج 
الزراعي والحيواني، باإلضافة إلى منع 
إدخال منتجات المستوطنات للسوق 
المحلـــي، والعمل على ايجاد ســـوق 

دولي للمنتجات المحلية.
وتأتي هـــذه الوقفة ضمن أنشـــطة 
مشـــروع (الدفاع عن حقوق المزارعين 
والصيادين)، المنفـــذ من قبل اتحاد 
لجان العمـــل الزراعي بالشـــراكة مع 

المساعدات الشعبية النرويجية.

وقفة للمزارعين والصيادين بغزة تطالب بتفعيل صندوق درء المخاطر

رام الله/ االستقالل: 
نفت ســــلطة النقد الفلســــطينية، إصدارها لتعليمات جديدة تتعلــــق بمنع صرف الحواالت 
المالية على رقم الهوية للشخص الُمستلم في قطاع غزة. وأكدت سلطة النقد، في تصريحات 
صحفية، أن التعليمات المتعلقة بتسليم الحواالت، ترتكز بشكل رئيسي على ضرورة التعرف 

على المستفيد من الحوالة، والتثبت من هويته قبل عملية الصرف، خوفًا من االحتيال.
وشـــددت ســـلطة النقد، على أنه ال يوجد أي تعليمات جديدة من قبلها تتعلق بإرسال 
واســـتقبال الحواالت ال في الضفة وال في غزة، مضيفًة: أنها ُتصدر عادة تعليماتها إلى 
كافة الجهـــات المرخصة، بغض النظر عن المنطقـــة الجغرافية التي تعمل فيها تلك 
الجهات. وتابعت: »تاريخيًا التعليمات التي تستهدف منطقة جغرافية معينة، تكون 
بهـــدف التخفيف عن المواطنين في حاالت الطوارئ، كما حدث إبان الحرب األخيرة على 
قطاع غزة«.وجاء تعقيب ســـلطة النقد على موضوع الحـــواالت، بعدما تناقل رواد مواقع 
التواصل االجتماعي، خبرًا ُيفيد بأن سلطة النقد الفلسطينية، عممت على البنوك، ومحال 

الصرافة، بعدم تسليم الحواالت المالية على رقم الهوية لسكان قطاع غزة.

غزة/ االستقالل: 
قال مكتب إعالم األســـرى: إن االحتالل اإلســـرائيلي اعتقل التاجر جمال موسى حسن 
الزيني ســـكان خانيونس أثناء مغادرته عبر حاجز بيت حانـــون/ ايرز للداخل المحتل. 
ويشـــدد االحتالل اإلسرائيلي إجراءاته األمنية على المعابر مع القطاع، ويعتقل العديد 

من الفلسطينيين أثناء مرورهم عبرها بدعاوى واهية وادعاءات كاذبة وتهم كاذبة.

غزة: االحتالل يعتقل تاجرًا 
أثناء مروره عبر »إيرز«

سلطة النقد توضح قضية 
منع صرف »الحواالت المالية«

رام الله/ االستقالل: 
قال وزيـــر الزراعة رياض العطاري إن الحكومة 
لم تبلغ حتـــى اللحظة بأي إجراءات رســـمية 
مـــن االحتالل اإلســـرائيلي رًدا على قرار وقف 

استيراد العجول من »إسرائيل«.
وأكد عطـــاري خـــالل لقائه وفًدا من شـــبكة 
الصحفيين االقتصاديين في مقر الوزارة برام 
الله األربعاء، أن اإلعالم اإلسرائيلي ينشر أخباًرا 
مضللـــة بهدف خلق حالة إرباك في الشـــارع 

الفلسطيني.
غيـــر  اإلســـرائيلي  االحتـــالل  أن  وأوضـــح 
معني بتســـليمنا وثيقة تؤكـــد أن الحكومة 
اإلســـرائيلية تعمل على إعاقة إدخال المواد 
الغذائية للشـــعب الفلسطيني بما يتعارض 
مـــع االتفاقيـــات والسياســـات الدولية التي 

تهدف إلى تأمين الغذاء لكل الشـــعوب ومن 
ضمنها الشعب الفلسطيني.

وأكـــد أن قـــرار وقـــف اســـتيراد العجول من 
»إســـرائيل« الذي اتخذ قبـــل 60 يوًما ما زال 
ســـاري المفعول، مشـــيًرا إلى أنه القرار األول 
الذي اتخذته الحكومة في إطار استراتيجيتها 

باالنفكاك تدريجيا عن السوق اإلسرائيلية.
وتستورد فلســـطين من االحتالل اإلسرائيلي 

120 ألف عجل سنوًيا.
ســـلطات  أن  إلـــى  الزراعـــة  وزيـــر  ولفـــت 
االحتـــالل تضع معيقات أمام المســـتوردين 
الفلسطينيين بهدف الضغط عليهم للتراجع 
عن اســـتثمارهم باســـتيراد العجول للسوق 

الفلسطيني.
وقـــال: »بعـــد اتخـــاذ القـــرار مـــن الحكومة 

منتصـــف أيلـــول الماضي، تقـــدم مجموعة 
مـــن المســـتوردين الفلســـطينيين بطلبات 
الســـتيراد العجول من عدد مـــن الدول التي 
تسمح إســـرائيل باالســـتيراد منها، ووافقت 
الجهات اإلسرائيلية على إدخال 10700 عجل 
للسوق الفلسطينية، ودخلت أول شحنة قبل 

أسبوعين قوامها 200 عجل تقريًبا«.
وأضـــاف »كان من المفتـــرض أن يدخل إلى 
الســـوق الفلســـطينية يوم األحـــد الماضي 
1680 عجـــاًل، لكـــن االحتـــالل اإلســـرائيلي 
اتصل على المســـتورد وأبلغه بقـــرار الحجز 
والتحفظ على هذه العجول، ومنع دخولها إلى 
 BMCالسوق الفلســـطينية، وسحب بطاقة الـ

والتصريح من المستورد«.
وأشار إلى أن هذه اإلجراءات لن تثني الحكومة 

الفلســـطينية عن االســـتمرار في هذا القرار 
الـــذي جاء لعدة أســـباب أبرزهـــا أن الحكومة 
اإلســـرائيلية تســـتخدم التبادل التجاري مع 
 »one way« الفلســـطينيين بطريق واحـــدة
بينما تمنع الكثير من الســـلع الفلســـطينية 
من الدخول إلى الســـوق اإلسرائيلية، رغم أن 

بروتكول باريس ينص على ذلك.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه الحكومة أعلنـــت أنها 
جاءت لدعم االقتصاد الفلســـطيني ويتطلب 
ذلك حمايـــة المنتوج الوطني وإحداث تنمية 
حقيقية أساســـها االعتماد على ذاتنا ال على 

السوق اإلسرائيلية أو الخارجي.
ونوه إلـــى أن وفًدا فنًيا من وزارة الزراعة التقى في 
28 تشـــرين أول الماضي، مع وفد من وزارة الزراعة 
اإلســـرائيلية، وجرى تقديم مجموعة من المطالب 

لالحتالل اإلسرائيلي وفًقا لالتفاقيات االقتصادية 
الموقعة، والتي تتنصل منها »إسرائيل«، وأبرزها 
أن يكون التبادل التجـــاري مفتوحًا من الطرفين، 

لكننا لم نتلق أي رد على هذه المطالب.
وأشار إلى وجود اكتفاء في مجموعة من السلع 
الزراعية مثل بيض المائدة، حيث لدينا فائض 
يصل إلى 25%، وفي األغنـــام تقريًبا اكتفاء 
بنسبة 85%، والدجاج الالحم لدينا 56 مليون 
طير وال نســـتورد أي دجاجة من »إسرائيل« أو 
الخارج، وزيت الزيتون، في المقابل، يوجد عجز 

في قطاع العجول بنسبة %85.
وتابع أن مخزون العجـــول يكفينا إلى نهاية 
العام أو أكثر حسب إحصائيات وزارة الزراعة، 
ولدينا لحوم أخرى والشعب الفلسطيني ليس 

قدره أن يأكل لحم العجول فقط.

وزير الزراعة: االحتالل يضع معيقات أمام مستوردي العجول الفلسطينيين

بكين/ االستقالل: 
قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أمس الخميس، 
إن الصيـــن والواليات المتحدة اتفقتا على إلغاء الرســـوم 
العقابية التي تبادلت الدولتان فرضها على السلع بصورة 

تدريجية.
ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء عن المتحدث باسم الوزارة جاو 
فينج، قوله: »إن قيمة الرســـوم التي سيتم إلغاؤها خالل 
المرحلة األولى ســـتتحد خالل األســـابيع القليلة المقبلة، 
وســـتتوقف على طبيعـــة االتفاق المنتظـــر«، مضيفًا أن 
واشـــنطن وبكين أجرتا »محادثات بناءة« خالل األسبوعين 

الماضيين.
وذكـــرت الوكالة أنه إذا أكـــدت الواليات المتحدة التوصل 
إلى هذا االتفاق، فإنه ســـيمهد الطريق أمام تخفيف حدة 

الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأشـــارت إلى أن الرئيـــس األمريكي دونالـــد ترامب 
ونظيره الصيني، شـــي جين بينج، ربمـــا ال يتمكنان 
مـــن توقيع اتفاق تجاري جزئي حتى ديســـمبر ، وأنه 
تم اســـتبعاد مكانين فـــي الواليـــات المتحدة لعقد 

اجتماعهما الذي طال انتظاره.
جـــاء ذلك حســـبما نقلـــت الوكالة عن مصـــدر مطلع دون 
الكشـــف عن هويته. ويحـــاول الجانبـــان التفاوض حول 
اتفاق تجاري محدود ترفع الواليات المتحدة بموجبه بعض 
الرسوم عن الواردات الصينية في مقابل استئناف الصين 

شراء السلع الزراعية األمريكية ومنتجات أخرى.
وكان من المتوقع أن يتخذ الرئيســـان خطوة نحو حل ذلك 
النزاع التجاري قبيل االنتخابات األمريكية 2020 خالل قمة 
دولية في تشيلي هذا الشـــهر، لكن القمة تأجلت بسبب 

المظاهرات في العاصمة التشيلية سانتياجو.

بيروت/ االستقالل: 
حذر البنـــك الدولي، مـــن عواقب وخيمة علـــى االقتصاد 
اللبناني، في حال عدم تشـــكيل الحكومة، بشـــكل سريع، 

ألجل استعادة الثقة في االقتصاد.
ويأتي تنبيه البنك الدولي من السيناريو القاتم لالقتصاد 
اللبناني، بعد ثمانية أيام على استقالة الحكومة التي كان 

يرأسها سعد الحريري.
وفي المقابل، لم يتحرك رئيس الجمهورية، ميشال عون، 
للدعوة إلى االستشـــارات النيابية الملزمة حسب الدستور 

لتكليف رئيس جديد للحكومة.
وبـــرر عون التأخير بإجراء اتصاالت لفك بعض العقد، فيما 
أشارت مصادر حكومية إلى أن االتصاالت تهدف للتوصل 
إلى تفاهم بشـــأن التكليف والتأليـــف وطبيعة الحكومة 

الجديدة.

ومازال الغموض يكتنف طبيعة الحكومة اللبنانية المقبلة، 
فمن غير الواضح حتى اآلن إن كان التوجه لتشكيل حكومة 
مســـتقلة من كفاءات أو مختلطة من ممثلين عن األحزاب 

وشخصيات ذات كفاءة.
ويوم االثنين الماضي، ارتفعت ســـندات لبنان السيادية 
الدوالريـــة مجددا،  عقب أســـبوعين تقريبا من الخســـائر 
الفادحة في ظل مواجهـــة البالد أكبر أزماتها االقتصادية 

في عقود.
وأظهــــرت بيانــــات "تريد ويــــب " أن المكاســــب كانت 
إلصــــدارات في معظــــم اآلجال، إذ شــــهدت ســــندات 
مســــتحقة في 2021 أكبر قفزة لتضيف 2.12 ســــنت 
في الدوالر ليتم تداولها عند 74.375 ســــنت. لكن ذلك 
ما يزال أقل بكثير من مســــتواها قبل االحتجاجات قرب 

تسعين سنتا في الدوالر.

لبنان.. البنك الدولي يحذر 
من عواقب غياب الحكومة

الصين وأمريكا تتفقان على إلغاء 
الرسوم العقابية تدريجيًا
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بيروت/ االستقالل: 
واصــــل المحتجون أمــــس الخميس  
التجمع واالعتصام أمام مؤسســــات 
حكوميــــة في بيروت، ممــــا أدى إلى 
إغــــالق بعضهــــا، في حيــــن خرجت 
لبنان  أنحــــاء  مســــيرات طالبية في 

وسط استنفار أمني.
وأغلــــق المحتجون في بيروت مدخل 
مبنى شــــركة الكهرباء ومدخل مبنى 
هيئة إدارة السير والمركبات، وإحدى 
شــــركات االتصاالت، كمــــا اعتصموا 
في منطقة كسروان أمام معمل تابع 
لمؤسســــة كهرباء لبنان، ونددوا بما 
وصفوه بالفساد المستشري في هذا 

القطاعات وتردي الخدمات.
كما تجمع عدد من المعتصمين قرب 
مقر ديوان المحاســــبة فــــي بيروت 
للمطالبة بكشــــف "صفقات الهدر"، 
فــــي حين طالــــب المعتصمون أمام 
معمل الذوق الحراري في جبل لبنان 
بخفــــض كمية التلــــوث التي يبثها 

المعمل.
من جهة أخرى، اعتصم مئات الطالب 
أمــــام مقــــر وزارة التربيــــة ببيــــروت 
وأغلقوا الطريق، وســــط حضور الفت 
لعناصر قوى األمن ومكافحة الشغب 
والجيــــش، كما عبروا عــــن رفضهم 
باألوضاع  تنديدا  بالدراسة  االلتحاق 

االقتصادية والمعيشية.

وفي مدينة طرابلس (شــــمال)، أغلق 
المحتجــــون مرافق حيوّيــــة ومقّرات 
عدد من المصارف، أما مدينة صيدا 
(جنــــوب) فقطع فيها الطالب بعض 
الطرق وسط هتافات تطالب بتغيير 
النظام. وتكررت المسيرات الطالبية 
فــــي مناطــــق النبطيــــة وحاصبيــــا 
البترون  وفي  (جنــــوب)،  ومرجعيون 
والكورة (شمال)، وفي بعلبك وراشيا 
(شــــرق)، وفي فــــرن الشــــباك وعين 
الرمانــــة وجبيل (جبــــل لبنان)، حيث 
رفع الطالب األعالم اللبنانية وطالبوا 

بمحاسبة "الفاسدين".

في سياق آخر، أعلن رئيس الحكومة 
األســــبق فــــؤاد الســــنيورة رفضــــه 
المثول أمــــام النائب العــــام المالي 
للمحاكمة  إبراهيــــم  علــــي  القاضي 
في ملــــف إنفــــاق 11 مليــــار دوالر 
"دون مســــتندات قانونيــــة"، إبــــان 
مما   ،(2008-2006) منصبــــه  توليه 
التمييزي غسان  العام  المدعي  دفع 
عويدات إلى تأجيل جلسة االستماع 

للخميس المقبل.
وســــبق أن وصف الســــنيورة -خالل 
مؤتمــــر صحفي فــــي مــــارس/آذار- 
االتهامــــات التي أطلقهــــا خصومه 

بصرف تلك األمــــوال بأنها "عاصفة 
في فنجان"، مؤكــــدا أن هذا اإلنفاق 
أو  الموازنــــة  اعتمــــادات  مــــن  كان 
الخزينــــة ولم يكــــن إنفاقــــا مخالفا 

للقانون.
يجدر بالذكر أن ســــعد الحريري قدم 
اســــتقالة حكومته فــــي 29 أكتوبر/
تشــــرين األول الماضي تحت ضغط 
االحتجاجات، في حين تتمسك بقية 
بمواقعها،  الحاكمة  الطبقة  مكونات 
مــــع وعود من الرئيس ميشــــال عون 
ببناء دولــــة مدنية وإصالح االقتصاد 

ومحاربة الفساد.

لبنان.. الطالب ينضمون لالحتجاجاب وإغالق المرافق الحيوية يتجدد

عمان/ االستقالل: 
أفادت وكالة األنبـــاء األردنية (بترا) بأن إرادة ملكيـــة صدرت أمس الخميس، 
بالموافقـــة على إجراء تعديـــل على حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، وشـــمل 

التعديل 11 وزيرًا جديدًا.
 وطلب الرزاز، يوم االثنين، من فريقه الوزاري تقديم استقاالتهم. وأكد أن هذا 
المطلـــب يأتي تمهيدًا إلجراء تعديل وزاري خالل األيام المقبلة كاســـتحقاق 

لمتطلبات المرحلة.

ملك األردن يوافق على 
تعديل على حكومة الرزاز

واشنطن/ االستقالل: 
دعت الواليات المتحدة، أمس الخميس، إلى اتخاذ »خطوات مشـــددة« 
للضغط على ايران التي اســـتأنفت تخصيب اليورانيوم في منشـــأة 
فوردو، ما يشـــكل خفضا جديدا فـــي التزاماتها الـــواردة في االتفاق 

النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.
وقـــال وزير الخارجيـــة األميركي مايك بومبيو فـــي بيان »لقد حان 
الوقت لجميـــع الدول لرفض االبتـــزاز النووي الـــذي يقوم به هذا 
النظـــام واتخـــاذ خطوات مشـــددة لزيـــادة الضغـــط« مضيفا أن 
»أعضـــاء المجموعة الدولية القلقين من الهجمات اإليرانية االخيرة 
واالســـتفزازات يجـــب أن يتصـــوروا كيف ســـتتصرف إيران في 
حال امتلكت الســـالح النووي. ان الواليات المتحدة لن تســـمح أبدًا 

بحصول ذلك«.

واشنطن تدعو إلى خطواب إضافية 
لزيادة الضغط على ايران 

بغداد/ االستقالل: 
ســـقط أربعة قتلى وعشـــرات الجرحى في 
صفوف المحتجين مـــع تجدد المظاهرات 
ببغداد لليوم الـ14 علـــى التوالي، وتحاول 
األمـــم المتحـــدة إطـــالق وســـاطة بيـــن 
المحتجيـــن والحكومـــة، ومـــا زال تصدير 

النفط معطال بجنوب العراق.
وذكـــرت الشـــرطة ومصادر طبيـــة أن ما ال 
يقل عن أربعـــة محتجين قتلـــوا وأصيب 
أكثر مـــن 35 آخرين امس الخميس بعدما 
الحية  الذخيـــرة  اســـتخدمت قوات األمن 
لتفريق المظاهرات قرب جســـر الشهداء 

بوسط بغداد.
وفي وقت ســـابق، فتح جسر الشهداء بعد 
أن تمكـــن متظاهـــرون مـــن إغالقه خالل 
اليومين الماضيين، في حين ال تزال جسور 

الجمهورية والســـنك واألحـــرار مغلقة مع 
انتشار كثيف لألمن.

وأعلـــن عبـــد الكريـــم خلـــف المتحـــدث 
العســـكري باســـم القائد العـــام للقوات 
المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
صدور أوامر من األخير باعتقال »المخربين 
الذيـــن يقطعـــون الطـــرق وإحالتهم إلى 

القضاء«.
مـــن جهة أخـــرى، عادت خدمـــة اإلنترنت 
مجددا إلى العراق صباحا، حيث ســـبق أن 
ثم  الماضي،  الســـلطات االثنين  قطعتها 
أعادتها لســـاعات عدة في اليـــوم التالي، 

قبل أن تقطعها تماما على مدى يومين.
وناقـــش عبد المهدي أمـــس موازنة العام 
الجديـــد مـــع حكومتـــه، وتعهـــد بتوفير 
اعتمـــادات ماليـــة تســـتجيب لمطالـــب 

المتظاهريـــن، كمـــا جدد رفضـــه تقديم 
اســـتقالة حكومته إال بوجود بديل لتجنب 

الدخول فيما وصفه بالفراغ الدستوري.
عقـــدت ممثلة األمـــم المتحـــدة بالعراق 
جنين بالســـخارت اجتماعا وســـط بغداد 
مع ممثليـــن عن المتظاهرين، في أول لقاء 
من نوعه لفتح قنـــوات حوار بين الحكومة 
والمتظاهرين، وذلـــك بعد لقائها األربعاء 
للتوصل  الحلبوسي  البرلمان محمد  رئيس 

إلى وساطة أممية.
أن تحركهم  المحتجين يؤكـــدون  وينقل 
عفـــوي وليس منظما، وأن كل من يتواصل 
مع الوساطة األممية ال يعتبر ممثال للشارع.

وأعـــرب األميـــن العـــام لألمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش امس عن »القلق البالغ 
إزاء ارتفاع عـــدد الوفيات واإلصابات خالل 

العـــراق«، داعيا  الجارية في  المظاهـــرات 
إلجـــراء »تحقيق جـــاد في جميـــع أعمال 

العنف«.
كمـــا أدانـــت وزارة الخارجيـــة الفرنســـية 
»أعمـــال العنـــف الخطيرة« فـــي العراق، 
ودعت في بيان السلطات العراقية إلى فتح 
»حوار ســـلمي وديمقراطي«، مذكرة »بحق 

العراقيين في التظاهر بشكل سلمي«
أفادت مصادر في شـــركة نفط الشـــمال 
بأن شـــحنات النفـــط الخام -التـــي تقدر 
بثالثين ألف برميل يوميا، والتي تنقل من 
حقـــل القيارة بمحافظة نينـــوى إلى ميناء 
أم قصر فـــي محافظـــة البصرة للتصدير- 
متوقفة منذ ثالثة أيام بسبب االحتجاجات.

جاء ذلك بعدما قالـــت مصادر في قطاعي 
األمن والنفط إن العمليات اســـتؤنفت في 

وقت مبكـــر من صباح امس فـــي ميناء أم 
قصر ومصفـــاة الناصريـــة النفطية اليوم 
بعد مغـــادرة محتجيـــن المنطقتين، لكن 
رويتـــرز نقلـــت الحقـــا عن مســـؤولين أن 
عشـــرات المحتجين عاودوا إغـــالق البوابة 

الرئيسية للميناء.
وتســـبب توقف شاحنات الوقود في أنحاء 
المنطقة بنقص الوقـــود في محافظة ذي 
قار جنوبي العراق، وقال مســـؤولون بقطاع 
النفـــط إن المصفاة كانت تعمل في اآلونة 

األخيرة بنحو نصف طاقتها اإلنتاجية.
وتقـــول الحكومة إن قطـــع الطرق المؤدية 
إلى كل من شركة نفط الناصرية ومصفاة 
الشـــنافية ومينـــاء أم قصر كلـــف الدولة 
خســـائر تقدر بــــ6 مليـــارات دوالر، وأعاق 

دخول مواد غذائية رئيسية إلى البالد.

قتلى وجرحى في مظاهراب بغداد وتصدير النفط ما زال معطال

بروكسل/ االستقالل: 
عبـــر االتحـــاد االوروبي، أمـــس الخميس، 
عـــن »قلقه العميق« بعد حادثة مفتشـــة 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية األســـبوع 
الماضي في إيران والذي أدى إلى ســـحب 

اعتمادها.
وفي بيان تم تســـليمه خـــالل اجتماع 
خاص للوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية، 
قال ممثل لالتحاد األوروبي إن »االتحاد 
األوروبي يشعر بقلق عميق إزاء الحادثة 
المتعلقة بأحد مفتشي الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية«.
وأضاف البيان »بحسب علمنا فقد تم حل 
المسألة، وندعو إيران إلى ضمان عدد تكرر 

مثل هذه الحوادث في المستقبل«.
وجدد البيـــان التأكيد على »الثقة الكاملة 
في مهنية وحياد المفتشين« داعيًا إيران 
إلى »ضمان قيام مفتشي الوكالة الدولية 
للطاقة الدولية بواجباتهم بما يتماشـــى 

مع اتفاق الضوابط الذي يلزمها قانونيًا«.
وذكرت ايران، امس الخميس، أن المفتشة 
تســـببت »بإطالق إنذار« ما أثـــار قلقًا من 

احتمال حيازتها على »مادة مشبوهة«.
وأضاف البيان أن المفتشـــة »منعت« من 
دخـــول الموقع بدون أن يقـــول ما إذا عثر 

فعال على مادة مشبوهة عليها.
وقالت منظمـــة الطاقة الذريـــة االيرانية 
أنهـــا أبلغـــت الوكالـــة الدوليـــة للطاقة 
الذرية بالحادث وأنه »تم ســـحب اعتماد 

المفتشة«.
وتابـــع البيان أن »المفتشـــة غادرت ايران 
إلـــى فيينـــا« مقـــر الوكالـــة دون تحديد 

جنسيتها أو تاريخ رحيلها.

الخرطوم/ االستقالل: 
أكد وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، أمس الخميس، سعي الحكومة االنتقالية لتدارك 
المشـــكالت االقتصادية الموروثة من النظام الســـابق، بدءًا من إدراج اسم السودان على قائمة 
الدولـــة الراعية لإلرهاب. وأعلن البدوي خالل الجلســـة االفتتاحية لمنتدى شـــركاء الســـودان 
الدوليين أن الحكومة السودانية تســـعى إلى حل المشـــكالت التي خلفها نظام البشير  ومن 

ضمنها المديونات الخارجية التي تقدر بنحو 54 مليار دوالر .
وأشـــار وزير المالية الســـوداني إلى أن الحكومة تســـعى كذلك لوضع آليـــة لمواجهة الوضع 

االقتصادي المأزوم،  المتمثل في زيادة نسبة التضخم والعجز وتجريف المؤسسات.
ولفت البدوي إلى أنه رغم أن »الحكومة االنتقالية اآلن عمرها شهرين، لكنها مدركة لحساسية 
األزمة وخطورتهـــا« ، مؤكدا تمكن الحكومة من إحداث بعض االنفراجات، منبها إلى أن معالجة 

كل آثار  النظام السابق تحتاج لمزيد من الوقت.

االتحاد األوروبي يعبر عن قلقة بسبب 
إلغاء اعتماد المفتشة الدولية في إيران

وزير سوداني: نعمل على 
التخلص من إرث »نظام البشير«
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قفزة نوعية
وتمكـــن خدمات المغازي من االســـتفادة من تعثر بعض 
منافســـيه، لينجح في اقحام نفســـه بقوة إلى مربع الكبار 
وأصبح ثالًثا برصيد 17نقطة، بعدما حقق الفوز على فريق 
العطاء بهدفين مقابل هدف، ليقفز ويشـــعل المنافسة 

على بطاقتي الصعود بشكل واضح.
المغازي كســـب الرهان بأقل االمكانات ونجح في مواصلة 
زحفـــه المتدرج نحو تحقيق مركـــز جيد قبل نهاية مرحلة 
الذهاب، من خالل استغالل في فترة الراحة ما بين الدورين، 
ليدخـــل مرحلـــة االياب بتركيـــز ويقاتل للمنافســـة على 
الصعـــود، بينما العطاء أصبح مســـتقبله مجهوال ووضعه 

متأزمًا وحبل الخطر يلتف حول رقبته بشكل مستمر.
خدمات خانيونس يتراجع 

ألحق خدمـــات البريج المنتفـــض بقوة الخســـارة الثانية 
لخدمات خانيونس "الذئاب"، بعدما ضربه بثالثية نظيفة، 
وكانت خســـارة الذئاب أمام النصيرات في الجولة السابقة 
واضحـــة على أداء الالعبين وأثرت عليهم وأدت إلى انهيار 
الفريق بشـــكل واضح،  يتطلب ذلـــك  من الفريق مراجعة 
حســـاباته ألنها ليســـت نهاية الطريق ألن الدوري ما زال 

طويال.
البريج اســـتغل هذا الشيء وتمكن من تحقيق الفوز ورفع 
رصيده إلى 16 نقطة ليســـير في االتجاه الصحيح، وأصبح 
متســـاوًيا في الرصيد مع خدمات خانيونس الذي يقبع في 

المركز الخامس بفارق األهداف.
وفي المقابل، تســـاوى معهم في النقاط فريق الجالء الذي 
تعثر بالتعادل أمام نماء بهدف لكل فريق ورفض التقدم 
ومزاحمة الحوانين واشـــتعال المربـــع الذهبي، وبقي في 
المركز الرابع برصيد 16 نقطة وأصبحت المنافسة مشتعلة 

على المراكز المتقدمة.
وكان الجالء قد خسر في الجولة قبل الماضية وتعادل في 

الماضية لذلـــك عليه التركيز أكثر ألنـــه يمتلك مجموعة 
مميزة قادرة على المنافســـة آلخر نفـــس في الدوري، فيما 
نماء أصبـــح يعاني المرارة رغم وجـــود 9 نقاط في رصيده 
إال أنه يقبع في المركز الحادي عشـــر واألخير وعليه ترتيب 

الصفوف ونسيان مرحلة الذهاب والتركيز في اإلياب.
القاد�سية يقهر 

ويســـير فريق القادســـية في االتجاه الصحيح ويقدم 

عروض قوية بعدما تولى المهمة المدرب نادر النمس 
في منتصف الدوري لينتشل الفريق من مناطق الخطر 
إلى األمان، وتمكن من تحقيق ثالثة انتصارات متتالية 
آخرهـــا على فريق التفاح بثالثيـــة دون رد ليقهره في 

عقر داره.
كتيبة القادســـية الرفحي رفع رصيده إلـــى 13 نقطة في 
المركز الثامن ويسعى جاهًدا للهروب أكثر من القاع الذي 
يشهد زحمة كبيرة، بينما بقي التفاح يعاني وهبط للمركز 
العاشـــر برصيد 11 نقطة، لذلك عليه ان يعيد حســـاباته 
ويلملم أوراقه للعودة من جديد كما كان منذ بداية الدوري.

وبدوره، خيم التعادل اإليجابي على مباراة الزيتون واألقصى 
بهدف لمثله، ليرفع الزيتون رصيده إلى 13 نقطة ويتراجع 
بشـــكل متدرج من المنافســـة ويواصل عروضه الســـلبية 

والمخيبة لجمهوره.
أمـــا األقصى أصبح فـــي المركز التاســـع برصيد 12 نقطة، 
ولكن ما ال زال يعاني من شـــبح القاع وفي المناطق الخطرة، 
وســـيحاول تكثيف جهوده ليخطو فـــي الجوالت القادمة 

خطوات مميزة ليبتعد عن منطقة القاع.
وال يزال العب خدمات النصيرات طارق الهور يتصدر قائمة 
هدافـــي الدوري برصيد 7 أهداف ويالحقه إســـماعيل أبو 
دان برصيد 6 أهداف، ومصطفى الهسي 5 أهداف وأحمد 
أبو بالل وشـــادي مصبح 4 أهداف، و11 العب برصيد ثالثة 

أهداف.

»الحوانين« يخطف الصدارة والمغازي يتقدم بقوة وخدمات خانيونس ينهار
غزة/ حممد العقاد:

خط��ف فريق بيت حان��ون الأهلي �س��دارة دوري الدرجة 
الأوىل م��ن معق��ل خدمات الن�سريات ال��ذي اأ�سبح و�سيفًا 
بف��ارق نقطتني عنه مع انق�ساء اجلولة العا�سرة  للدوري، 
وم��ع انتفا�س��ة جدي��دة للمغ��ازي وتع��ر اآخ��ر خلدم��ات 

كتيب��ة  الق��اع.  يف  للعط��اء  م�ستم��ر  وترن��ح  خانيون���س، 
اأر�س��ه  ب��ني  الن�س��ريات  ا�سطي��اد  يف  جنح��ت  احلوان��ني 
وجمهوره وحقق الف��وز عليه بهدفني مقابل هدف ليرتبع 
على العر�س بر�سي��د 20 نقطة، ويقرتب من بطل ال�ستاء 
وي�س��ري يف الطريق ال�سلي��م. اأما الن�سريات فق��د ال�سدارة 

واأ�سب��ح و�سيف��ًا بر�سي��د 18 نقط��ة ومازال��ت املناف�س��ة 
م�ستم��رة  بني الفريقني يف اجلولة الأخرية لتحديد بطل 
ال�ست��اء، ل�سيما اأن الن�سريات قادر على العودة من جديد 
يف مرحل��ة الإي��اب، واخل�س��ارة لي�ست نهاي��ة املطاف، لن 

الطريق ما زال طويال اأمامهم.

االستقالل/ وكاالت: 
كشف الفرنســـي آرســـين فينجر، مدرب آرسنال 
الســـابق، حقيقة التقارير التي أفادت بدخوله في 
محادثات رســـمية مع مسؤولي نادي بايرن ميونخ 

مؤخًرا، لتولي مهمة تدريب الفريق البافاري.
وكانت صحيفة »سبورت بيلد« قد أكدت بدء إدارة 
النـــادي األلماني اتصاالتها مـــع فينجر، باإلضافة 
التفاقهـــم على الجلوس ســـوًيا عقـــب مواجهة 
بوروسيا دورتموند، غدا السبت ، في البوندسليجا.

رغم ذلـــك، أبـــرزت صحيفة »كيكـــر« تصريحات 
فينجر، الذي نفى تحدثه مع أي من مسؤولي بايرن، 
إال أنه أكد استعداده لبدء مرحلة المفاوضات حال 
أرادوا ذلك، نظًرا لمعرفته بهم عن قرب منذ حوالي 

30 عاًما.
وخالـــف فينجر ما صرح به قبل يومين برغبته في 
تدريب بايـــرن، إذ قال: »لم أقرر بعـــد ما إذا كنت 

سأعود للمالعب من جديد أو ال«.
وأشـــار المدرب الفرنســـي إلى تردده في العودة 

للتدريب، بســـبب اســـتمتاعه بالعمـــل كمحلل 
تليفزيوني فـــي الفترة األخيـــرة، مضيًفا: »لهذا 
السبب بات القرار صعًبا بالنسبة لي، لكني سأتخذ 

قراري في األيام القليلة المقبلة أو خالل أسبوع«.
وُســـئل فينجر عما إذا كان يجيد التحدث باللغة 

األلمانية، فأجاب: »نعم، أتحدثها بطالقة«.
يذكر أن بايرن ميونخ أقال المدرب الكرواتي نيكو 
كوفاتش، األحد الماضي، ليســـند مهمة تدريب 

الفريق لمساعده هانز فليك بصفة مؤقتة.

فينجر يترك الباب مواربًا أمام بايرن ميونخ

روما/ االستقالل: 
رضخت إدارة نادي إنتر ميالن اإليطالى إلـــى مطالب أنطونيو كونتى، مدرب 

الفريق، لتدعيم صفوف النيراتزورى خالل فترة اإلنتقاالت الشتوية المقبلة.
أنطونيـــو كونتى مدرب إنتر ميالن وجـــه انتقادًا حادًا لعمـــل اإلدارة بعدما 
تعرض للخســـارة أمام بوروسيا دورتموند األلماني 2-3 بالجولة الرابعة لدوري 
أبطال أوروبا، مشيًرا إلى عدم وجود تخطيط فى عملية التعاقدات والذي أدى 
بـــدوره إلى االفتقار للجودة في الفريق، وطالـــب بإبرام تعاقدين مهمين فى 
يناير. وفقًا لما نشرته صحيفة »كورييري ديللو سبورت« اإليطالية، فإن إدارة 
نابولى قررت االنصياع ألوامر كونتـــى، واقترحت عليه التوقيع مع اإليفواري 
كريســـتيان كوامي مهاجم جنوى والعب خط وســـط أودينيزى األرجنتيني 

رودريجو دي بول في نافذة االنتقاالت الشتوية.
وكان كونتي قد طالـــب إدارة إنتر ميالن بالتوقيع مع أرتورو فيدال العب خط 

وسط برشلونة لتدعيم وسط النيراتزوري فى يناير المقبل. 
جديـــر بالذكر أن إنتر ميالن يحتل المركز الثانى فـــي جدول ترتيب الدوري 

اإليطالي برصيد 28 نقطة بعد مرور 11 جولة من المسابقة. 

االستقالل/ وكاالت:
تعرض العب برشـــلونة، لإلصابة خالل مواجهة ســـالفيا 
براج، بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل السلبي، 

الثالثاء.
وأصدر برشلونة بياًنا رســـمًيا أكد من خالله أن اإلسباني 
جوردي ألبا، ُيعاني إصابة في عضلة ذات الرأسين للفخذ 

األيسر، وعودته للمشاركة، تعتمد على سرعة تعافيه.
لكن صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، أكدت امس 
الخميس، أن فترة غياب ألبا عن برشلونة ستتراوح ما بين 

4 إلى 5 أسابيع.
وأشارت إلى أن إصابة ألبا هي نفسها التي تعرض لها من 
قبل أمام دورتموند، في الجولة األولى لدوري األبطال يوم 

17 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ا لمباراة الكالســـيكو أمام 

ً
ومن المتوقع أن يكون ألبا جاهز

ريال مدريد يوم 18 ديسمبر/ كانون األول المقبل.

إدارة إنتر ميالن ترضخ
 لمطالب كونتى فى يناير

ألبا يعود إلى برشلونة ضد
 ريال مدريد في الكالسيكو
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شروحات عن "الهيكل" المزعوم. وأضافت أن 60 من موظفي حكومة االحتالل 
اقتحموا أيًضا المسجد وتجولوا في ساحاته، الفتة إلى أن االقتحامات تخللها 

محاوالت ألداء طقوس تلمودية بالمسجد االقصى.
وقد ارتفعت وتيرة االقتحامات لألقصى خالل تشـــرين األول/ أكتوبر الماضي، 
وتحديًدا خالل أعياد "رأس الســـنة العبرية وعيد الغفران والعرش" اليهودية، 
بحيث وصل عدد المقتحمين 6338 مســـتوطًنا، منهم 3690 مستوطًنا خالل 
أسبوع "عيد العرش"، و574 خالل "عيد الغفران". وذلك بحسب مركز معلومات 

وادي حلوة.
وتفرض شـــرطة االحتالل قيوًدا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد 

األقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند البوابات، وتفتش حقائبهم.
وفي ســـياق آخر، داهمت قـــوات االحتالل، امس الخميس، عـــدة منازل خالل 
اقتحامها بلدات وقرى بيرزيت وكوبر وأبو قش وســـردا وأبو شـــخيدم شـــمال 

رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل أخذت قياسات منزل األسير قسام 
البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام الله، كما اقتحمت عدة منازل في البلدة وسط 

مواجهات مع الشبان.
وأضافـــت المصـــادر ذاتها، أن مواجهـــات اندلعت مع قـــوات االحتالل خالل 

اقتحامها لبلدة بيرزيت وقرى أبو قش وأبو شخيدم وسردا شمال رام الله.

نيويورك / االستقالل: 
طالبـــت لجنة األمـــم المتحـــدة للحقوق 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة 
"إســـرائيل" بتعديل قانـــون القومية أو 
إلغائـــه، لكونه ينتهـــك معاهدة دولية 

ملزمة لها بحكم توقيعها عليها".
العربية  اللغـــة  باعتبار  اللجنـــة  وأوصت 
مجددا لغة رسمية، وأشـــارت إلى قائمة 
انتهاكات حقوق اإلنســـان  مـــن  طويلة 
االسرائيلي  االحتالل  ســـلطات  ترتكبها 
بحق الفلســـطينيين فـــي أراضي الـ 48 

وعلى وجه الخصوص في النقب.
ونشـــرت لجنة األمم المّتحـــدة للحقوق 
االقتصادّيـــة واالجتماعّيـــة والثقافّيـــة 
استنتاجاتها في ختام المراجعة الدورّية 
لـ"إســـرائيل"، والتـــي اســـتمّرت من 30 
أيلول/ سبتمبر من العام 2018، حتى 18 
تشرين األول/ أكتوبر 2019، وذلك ضمن 

المالحظات الختامية.
وتتضّمـــن المالحظـــات قائمة توصيات 
لخطوات إســـرائيلّية مطلوبة حّتى تفي 
"إســـرائيل" بما قّدمته مـــن التزامات في 
المعاهـــدة التـــي وقعتها عـــام 1966، 

وصّدقت عليها عام 1991.
فـــي  األولـــى  للمـــرة  اللجنـــة  وعبـــرت 
المالحظـــات الختاميـــة عـــن قلقها من 
اإلسقاطات التمييزّية المحتملة لـ"قانون 

القوميـــة"، وطالبت إما بإصـــالح القانون 
بحيث يتماشى مع شروط المعاهدة، وإما 

بإلغائه.
وفـــي أعقـــاب نشـــر هـــذه المالحظات، 

توّجهت المحامّية ميســـانة موراني من 
مركـــز "عدالـــة" لحقوق األقليـــة العربية 
في "إســـرائيل" إلى المستشار القضائّي 
للحكومة اإلسرائيلّية أفيحاي مندلبليت، 

وطالبته بإعادة النظر في موقفه بشـــأن 
القانون.

وكان مركـــز "عدالـــة" قـــد قـــّدم تقارير 
مشـــتركة بالتعاون مع منتدى التعايش 
الســـلمّي في النقب، عرض فيها قانون 
المنظومـــات  مـــن  باعتبـــاره  القومّيـــة 
التشـــريعّية التـــي تؤّدي إلـــى مٍس في 

حقوق المواطنين العرب في النقب.
وطالبت لجنة األمم المّتحدة "إســـرائيل" 
بالتطّرق إلى انتهـــاكات بنود المعاهدة 

التي قد تنتج عن تطبيق القانون.
الستعراض  "إســـرائيل"  مندوبي  ودعت 
تأثير قانون القومّية على الشـــرائح غير 
اليهودّيـــة، وتأثيـــره علـــى حقوق هذه 
الشـــرائح، والتـــي تكفلهـــا المعاهـــدة 
الدولّيـــة، وخاصـــًة حق تقريـــر المصير 
والحـــق بالحماية من التمييـــز، والحقوق 

الثقافّية.
كذلك طلبـــت اللجنة من "إســـرائيل" أن 
تقـــّدم ردها بخصـــوص التخّوفات التي 
عّبرت عنها اللجنة مـــن تصعيد الفصل 
 القائم أصاًل، وتعميق التمييز 

ّ
العنصري

في الميزانّيات.

األمم المتحدة: »قانون القومية« ينتهك معاهدة دولية ملزمة لـ »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
يزعم رئيس جهاز األمن العام الشــــاباك (الشــــين بيت) الصهيوني 
نــــداف أرغمان أن جهــــازه تمكن في العام الماضــــي من إحباط 450 

هجومًا "كان من المفترض أن تضر باإلسرائيليين".
ويشير أرغمان إلى عمليات المقاومة الفلسطينية التي تمثل الشغل 
الشــــاغل لجهازه وللكيان الصهيوني، مضيفا أن إحباط العمليات تم 
بفضل التكنولوجيا والنشاط البشري في جهاز الشاباك ، وقد جاءت 
تصريحاته أثناء زيارة لمعرض أمني يضم مركبات جوية بدون طيار، 
مؤكــــدًا أن ما يتحدث عنه في معظمــــه يتلقى بهجمات محتملة في 

الضفة الغربية المحتلة.
في آب /أغسطس الماضي ، كان جهاز الشاباك قد أعلن أنه بالتعاون 
مع الجيش الصهيوني والشـــرطة تمكن مـــن إحباط هجوم بالقنابل 
كان مـــن المقرر تنفيـــذه في القدس المحتلة، وتم اكتشـــاف عبوة 
ناســـفة جاهزة للعمل في الخليل ، باإلضافة إلى مختبر تم إنشـــاؤه 

هناك. 
وزعم أنه تم العثور على المشــــتبه بهــــم واعتقالهم من قبل وحدة 
دوفدوفــــان الخاصــــة، زاعمــــا أن المعتقلين كانوا يحاولــــون تجنيد 

استشهادي الستخدام العبوة في القدس المحتلة.

االحتالل يزعم منع 450 عملية في 
القدس المحتلة/ االستقالل: الضفة والقدس العام الماضي

اعتبـــر المستشـــار السياســـي لرئيـــس حكومة 
عـــزرا،  رؤوفيـــن  نتنياهـــو،  بنياميـــن  االحتـــالل 
المســـتوطنات اإلســـرائيلية في الضفـــة الغربية 

»نعمة« لجميع سكان المنطقة.
ووجه عزرا، دعوة للمشاركين في المؤتمر الصحفي 
المســـيحي الـــذي عقد فـــي القدس، لمســـاعدة 
»إسرائيل« في عدم إخالء المستوطنات باعتبار أن 

ذلك »غير مبرر، وال ضرورة له«.
وبحســـب صحيفة هآرتس العبريـــة، فإن عزرا قال 

لإلنجيليين المشـــاركين في المؤتمـــر الذي عقد 
في متحف »أصدقاء إســـرائيل«، إن المستوطنات 
ليست لعنة، بل هي نعمة لجميع سكان المنطقة.

وبين أن االســـتمرار في إطالق الدعوات غير المبررة 
إلخالئها يمثل دعوة للتدمير والفوضى، مضيفا: »أن 
وجود الشعب اليهودي هنا، هو وفاء للوعد اإللهي«.

وحذر من أن االنســـحاب اإلســـرائيلي من مستوطنات 
الضفة سيرتد سلًبا في إشارة إلى ما جرى بعد االنسحاب 
من غزة وســـيطرة حماس عليهـــا. مضيًفا »هل نريد أن 

يحدث هذا في يهودا والسامرة؟«. (الضفة الغربية).

وقال »وجودنا في القدس ويهودا والسامرة، يجلب 
مزيًدا من الفرص االقتصادية واالستقرار، ألن ذلك 
يساعدنا في توفير األمن من خالل محاربة األشرار 
الذيـــن يرغبون في الســـيطرة علينـــا، وجودنا هنا 
يوفر فرًصا اقتصادية وفـــرص عمل ال مثيل لها.. 
نحن ال مصلحة لنا بـــإدارة الحياة اليومية لجيراننا 
الفلســـطينيين في هذه المناطـــق، ولكن علينا أن 
نحافـــظ على وجودنـــا هنا، من أجـــل الحفاظ على 
أمننا، وإال ســـنتعرض للخطر كما حصل معنا بعد 

انسحابنا من غزة«.

مستشار نتنياهو: المستوطنات نعمة ولن نكرر تجربة غزة

غزة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة قبل الماضية، صياَدْين بعد إطالق 

النار عليهم ومحاصرة قاربهم ببحر محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفادت لجنـــة توثيق انتهاكات االحتالل بحـــق الصيادين وفق مصادر لها، 
باعتقـــال الصياَدْين عبد الرحمن عبد الهادى القن (27 عاًما)، ومحمد شـــحدة 
زعرب (23 عاًما)،  في ساعة متأخرة من مساء  األربعاء، بعد إطالق النار الكثيف 

ومحاصرة قاربهما غربي رفح.
وأشارت إلى مصادرة قوات االحتالل للقارب إلى جهة مجهولة.

وتتعرض مراكب الصيادين الســـتهداف متواصل من الزوارق اإلســـرائيلية، 
التـــي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرٍق للتفاهمات الموقعة بين الفصائل 

وقوات االحتالل برعايٍة مصرية.

القدس المحتلة - االستقالل
خط مستوطنون متطرفون شعارات معادية للعرب، وأعطبوا أكثر من 26 سيارة لسكان 

منطقة طبالس ببلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.
وذكر الناشط مالك الخطيب أن السكان تفاجأوا بخط المستوطنين شعارات، يطالبون 
فيها الموت للعرب، ورســـم نجمة »داوود« على جدران منازلهم وســـياراتهم ألول مرة 
على صعيد المنطقة. وأوضح أن المستوطنين قاموا بإعطاب جميع إطارات أكثر من 26 
مركبة لسكان طبالس منهم يوسف وأكرم رزق، وعودة الحاج وعائلتي عسكر ومليحات 
وغيرها. وأشار إلى أن ضابط المنطقة الوســـطى واالرتباط اإلسرائيلي حضروا للمكان، 

وقاموا بتصوير الشعارات والمركبات، وأجروا معاينة للبصمات.
وأعـــرب الخطيب عن اســـتنكار أهالي بلدة حزمـــا اعتداء المســـتوطنين على جدران 

منازلهم ومركباتهم، وتكبدهم آالف الشواكل جراء عطب إطارات السيارات.

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية 
في حزما ويعطبون إطارات السيارات

االحتالل يعتقل صيادين 
من بحر قطاع غزة

القدس المحتلة - وكاالت
كشـــف تقرير أعدته صحيفة "معاريف" العبرية وجود 
ارتفاع كبير في نســـب الجنود المسرحين من الخدمة 

العسكرية بسبب تعرضهم لمشاكل نفسية.
وذكرت الصحيفة أن معطيات تجنيد العام الماضي 
2018 تشير إلى وجود ارتفاع بنسبة %30 في عدد 
الجنود المسرحين بسبب مشاكل نفسية حيث بلغ 
عدد الجنود المســـرحين 4500، مقارنة بالعام الذي 
ســـبقه 2017 والذي وصل عدد الجنود المسرحين 

فيه إلى 3500 جندي.
في حين تشير اإلحصائيات إلى أن قرابة نصف الجنود 
المســـرحين هم من اليهود المتدينيـــن "الحريديم" 
الذين يرفضون الخدمة العســـكرية بشكل عام، بينما 
يعجز الجيش عن الوقوف على أسباب كل هذا االرتفاع 
في المشـــاكل النفســـية التـــي يعاني منهـــا الجنود 
وبخاصـــة قبل التجند حيث يحضر الجنود تقارير طبية 

معهم ليتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.
في حين نقل عن ضباط كبار قولهم بأن المسألة تكمن 

في السهولة التي يتم التعامل بها مع تقارير من أطباء 
نفســـيين حيث يحضر الجنود تقاريـــر طبية من أطباء 
نفسيين قبيل وصولهم إلى مراكز التجنيد حيث يتم 

إعفاؤهم بعدها من الخدمة العسكرية.
وفي إعقـــاب ذلك ينوي الجيش اســـتخدام وســـائل 
تحقيـــق وتقصـــي حـــول كل حالة وحالة مـــن الجنود 
للوقـــوف على اإلعفاءات الممنوحة وهل يعاني الجنود 
فعليًا من مشـــاكل نفســـية أم أنها حجج للتهرب من 

الخدمة.

»معاريف«: ارتفاع بمعدالت اإلعفاء من الخدمة العسكرية ألسباب نفسية
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زغرب/ االستقالل: 
أعلنت إحدى جمعيات الدفاع عـــن الحيوانات في كرواتيا، األربعاء، أنها تعتزم 
تقديم شـــكوى ضد العب كرة قدم، متهمة إياه بقتل دجاجة خالل مباراة شبه 

احترافية، في حادثة طرد على إثرها من أرض الملعب.
اقتحمـــت  شـــرق كرواتيا،  فـــي  األحـــد،  أقيمـــت،  مبـــاراة  وخـــالل 
أن كاي  فريـــق  العـــب  دفـــع  مـــا  األخضـــر،  بعض الدجاجات المســـتطيل 
يلينغراد المضيف إيفان غازديك للركـــض خلفها وركل إحداها قبل أن يقوم 

بإلقائها فوق السياج.
ورفع الحكم في وجه الالعب بطاقة حمراء بسبب سلوكه غير الرياضي.

ودانت جمعية »أصدقاء الحيوانات« غير الحكومية تصرف البالغ من العمر 
23 عاما، واصفة إياه بـ »الفعل المخزي والسلوك الجبان لالعب تجاه حيوان 

بريء، أدى إلى وفاته متألمًا ومهّشم العظام«.
وأكدت الجمعية أنها ســـتتقدم بشـــكوى عن »فعل إجرامي« أو »قتل أو 
تعذيب حيوان«، وفي حال اتهامه وإدانته، يواجه المذنب عقوبة السجن 

لمدة تصل إلى عام واحد.
ودافع غازديك عن نفســـه في الصحف المحليـــة، مؤكدًا أنه محب 
للحيوانـــات ويأوي بعضًا منها، ولم تكن لديه نية للتســـبب بقتل 

الدجاجة.
وقال لصحيفة »24 ســـاتا«، »ركضت خلف الدجاجـــات لطردها من أرض 

الملعب«، مؤكدًا أن الركلة القاتلة حصلت عن طريق »الخطأ«.

مقاضاة العب كرة قدم.. 
والسبب »دجاجة«

لندن/ االستقالل: 
يســــتقل البريطاني روبرت لين (70 عامًا) سيارته 
ويقــــوم برحلة لمســــافة 65 كيلومتــــرًا إلى صالة 
ألعاب رياضيــــة جامعية، لممارســــة تمارين رفع 
األثقــــال، في محاولة منه لمحاربة مرض ســــرطان 

البروستات.
وبفضل التمارين التي يمارســــها ثالث مرات في 
األسبوع، أصبح المهندس المتقاعد ذا بنية قوية 
ولديه طاقة أكثــــر من الطالب الذين يبلغ عمرهم 
عشــــرين عامًا، رغم إصابته بســــرطان البروستات 
منذ أربع ســــنوات. ويمارس الســــيد لين، جلسات 
تمرين مكثفة تتضمن الجــــري وركوب الدراجات 

والتجديف ورفع أثقال بأوزان ثقيلة.
منذ تشخيص إصابته بمرض سرطان البروستات 
في 2016، خضع الســــيد لين لجلســــات مرهقة 

من العالج اإلشــــعاعي وجرعات العالج الهرموني 
والكيميائي. وعلى الرغم من أن العالج اإلشعاعي 
آتى أوكلــــه في بداية األمر، إال أن المرض امتد إلى 
العقد اللمفاوية وتطور ليتحول إلى ورم بحجم 14 

ملم في صدره.
وبسبب خضوعه للعالج المستمر، بات لين إنسانًا 
كســــواًل وقليل الحركة. وقبل ثمانية عشر شهرًا، 
أصبح روبرت لين أول رجل في بريطانيا، يشــــارك 
في تجربة ســــريرية متعددة الجنسيات، تهدف 
لدراســــة تأثير التماريــــن الرياضية المكثفة في 

إطالة حياة المصابين بسرطان البروستات.
وقال متحدثًا عن تجربته، قبل التجربة السريرية، 
كنت أمارس أسلوب حياة نشط للغاية وأستمتع 
بركوب الدراجات والجري والســــباحة، لكن العالج 
أضعف جســــدي وقلل من نشــــاطي بشكل كبير، 

إضافة إلى إصابتي بحالة من االكتئاب الشديد«
وأضــــاف »عندما ســــمعت بالتجربة الســــريرية، 
انتهزت الفرصــــة على الفور، ألنني أحب التحدي، 
رغم أن زوجتي كانت قلقة حيال صعوبة المهمة«.
تبدأ كل دورة من جلســــات تمارين السيد لين في 
الصالة الرياضية بجامعة ســــوري في غيلدفورد، 
بآالت المقاومة، بما في ذلك مكبس الســــاق، ومن 
ثم ينتقل إلى تمرين الدراجة الســــريع لمدة 60 
ثانية، ويكرر التمرين ست مرات مع أخذ استراحات 

قصيرة، ومن ثم ينتقل إلى أجهزة أخرى.
من جهته قال الدكتور رالف ماندرز، وهو محاضر 
في فيزيولوجيا التمرينات، إن نجاح هذه التجربة 
قد يــــؤدي إلى تغيير فــــي الطريقــــة التي يتم 
التعامل بها مع ســــرطان البروستات لدى الرجال، 

وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونالين البريطانية. 

سبعيني يعالج نفسه من سرطان البروستات عبر رفع األثقال

نيودلهي/ االستقالل: 
شـــعر مواطن هندي بخوف منقطع النظير عندما اكتشف وجود تمساح (طوله 

1.37 متر) بانتظاره في حمام منزله خالل منتصف الليل.
واستيقظ ماهيندرا باديار، في الساعات األولى من الليل، معتقدًا أن قطة دخلت 
منزله. ولكنـــه أصيب بالذهول عند رؤيته التمســـاح، واتصل على الفور بمركز 
حماية الحياة البرية (WRT). وتعد مشـــاهد الثعابين أمرا شائعا في المنطقة 

المحيطة بالمدينة الواقعة غربي الهند، ولكن التماسيح نادرة في المنطقة.
وقـــال عضو في صندوق حماية الحياة البرية: »تلقينا مكالمة من باديار، ووصلنا 
إلى المكان حوالي الســـاعة 2:45 صباحا. وكان من الصعب بعض الشيء إنقاذ 
الحيوان الزاحف في الظالم«. وذكرت التقارير أن الطاقم أمضى ساعة كاملة في 

محاولة إخراج التمساح من الحمام، وإرساله بعيدًا عن المنزل.
ويعتقد الفريق أن التمســـاح غادر نهـــر Vishwamitri بحثًا عن مغامرة. ولكن 

لسوء حظه، ترتبت إعادته إلى الحياة البرية.

تمساح »يوقظ« هنديًا 
ويرعبه في منتصف الليل

االستقالل/ وكاالت: 
أدى ثوران بركان تحت الماء في منطقة أرخبيل تونغا في المحيط الهادي إلى 
إغراق جزيرة صغيرة، لكنه عمل على ظهور جزيرة أكبر بثالثة أضعاف من تلك 
التي غرقت. وقالت عالمة الجيولوجيا تانييال كوال، التي شاركت في تقرير أعده 
جيولوجيـــون من الهيئة الجيولوجية في تونغا، إلى أن عرض الجزيرة الجديدة 
مساحتها يقدر بحوالي 100 متر وطولها نحو 400 متر، وتقع على بعد 120 مترا 

من جزيرة »التيكي« الصغيرة الغارقة.
وبحسب التقرير فقد نجمت الجزيرة عن ثورة بركان تحت البحر الشهر الماضي 
اســـتمرت لمدة 18 يومـــا، وذلك في منطقة معروف عنها أنها نشـــطة زلزاليا 
وبركانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية. وتقع الجزيرة الجديدة 
بيـــن جزيرتي »كاو« و«التي« ضمن مجموعة جزر »هاءباي« في المحيط الهادي. 
وتظهر صور األقمار الصناعية، على اليسار، غازات تنطلق من البركان تحت الماء.

وفي الصورة إلى اليمين، النقطة الخضـــراء الكبيرة هي الجزيرة الجديدة التي 
نشأت من جراء الثوران البركاني، وتقع بجوار الجزيرة التي اختفت اآلن.

 يشـــار إلى أن أرخبيل تونغا يوجـــد في منطقة حزام النـــار، وهي منطقة في 
المحيط الهادي تشـــتهر بوجود زالزل وبراكين نشـــطة، ومسؤولة عن 90 في 

المئة من زالزل العالم.
يشـــار إلى أنه في العام 2014، أدى بركان نشـــط تحت البحر إلى تكون جزيرة 

تونغا الشمالية، وهي موطن اآلن لنباتات وللعديد من الطيور.

لندن/ االستقالل: 
عثر أحد أحفاد عجوز متوفية من مقاطعة ويلتشير 
البريطانيـــة، على مخبأ في مجمـــدة جدته يحتوي 

كنوزا قديمة تعود للقرن السادس عشر الميالدي.
وتفيد صحيفـــة Daily Mail، بأن أحفاد العجوز كانوا 
واثقين من أنهم سيجدون في منزل جدتهم المتوفية 
العديد من األشياء الثمينة، لذلك استدعوا الخبيرة بيبا 
كيدسون تريغ لتقييم المنزل وما فيه. وتقول الخبيرة، 
"بحثنا عن األشـــياء الثمينة في كل زاوية من المنزل. 

وعندما فتح زمالئي المجمدة عثروا فيها على مخبأ".

وتضيـــف، كان بجانـــب اللحم المجمـــد مجوهرات 
قديمـــة ثمينة بمـــا فيها قالدة على شـــكل بجعة 
تقـــدر قيمتها بــــ 30 ألف جنيه إســـترليني. كما 
عثرنا على قـــالدة إيطالية مطعمة بالياقوت األحمر 
واألزرق، تعود الى القرن السابع عشر، تقدر قيمتها 

األولية بـ 15 ألف جنيه إسترليني.
وتقـــول الخبيـــرة، معظم الناس من جيـــل العجوز 
المتوفيـــة كانوا يخفون المجوهـــرات واألموال في 
البيوت، لذلك بحثنا في كل مكان في الجدران وفي 
األســـرة وفي األثاث، ويبدو أن أقاربهـــا أيضا كانوا 

يجهلون أين أخفت العجـــوز المجوهرات. ولكنهم 
أخبرونا بأنها في ســـتينيات القـــرن الماضي كانت 

غنية واشترت في لندن أشياء ثمينة ومجوهرات.
وتضيف، لقد وجدنا مجوهرات تعود لعصر النهضة 
كانت مخبأة فـــي المجمدة وبقيت بحالة جيدة. كما 
عثرنا على إيصاالت ومستندات لمعظم المجوهرات 
التي وجدناها. بما فيها 30 قطعة مجوهرات ثمينة 
جدا ذهبية وفضية. وسوف تعرض للبيع في المزاد 
العلني بمدينة ســـويندون بمقاطعة ويلتشير يوم 

13 نوفمبر الجاري.

كوااللمبور/ االستقالل: 
أصدرت محكمـــة حكمها على رجل بالســـجن ودفع 
غرامة، بعد أن أقدم على قتل قطة بـ«طريقة وحشية«.
ووفقـــا لصحيفة »جاكرتـــا نيـــوز« الماليزية، حكم 
بالســـجن 34 شهرا، ودفع غرامة قدرها 9700 دوالر، 

علـــى رجل ماليزي يبلغ من العمر 42 عاما، بعد قتله 
لقطة بوضعها داخل جهاز تنشيف المالبس.

وأثـــارت الجريمة غضبًا شـــعبيًا عارمًا، مع انتشـــار 
مقطع فيديو يوثقها، تظهر فيه القطة الحامل وقد 

وضعت في جهاز تنشيف المالبس.

وعثرت زبونة في وقـــت الحق، على الحيوان النافق، 
لتقوم بإبالغ الشرطة.

وقال القاضـــي عقب إصداره الحكـــم على الجاني: 
»أتمنـــى أن يكون هذا الحكم بمثابة درس للمتهم 

وللجميع بعدم معاملة الحيوانات بقسوة«.

بركان يتسبب بإغراق 
جزيرة وظهور أخرى أكبر

العثور على كنوز قديمة في »مجمدة« عجوز متوفية

عقوبة قاسية لرجل قتل قطة بـ »طريقة وحشية«
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