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بيت لحمن االستقالل:
اإلسرائيليين،  المس���توطنين  هاجم عشرات 
مساء أمس السبت، قرية الجبعة جنوب غربي 

بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأف����اد رئيس المجل����س الق����روي للجبعة ذياب 
مش����اعلة، بأن مس����توطني »بيت عين« المقامة 
على أراض����ي المواطنين عنوة، هاجم����وا القرية 

وأطلق����وا »ألعابا ناري����ة« تج����اه المواطنين، قبل 
أن يتص����دوا لهم، ويمنعوهم م����ن الدخول إلى 
وس����ط القرية، حيث تجمهر المستوطنون على 
المدخل الش����رقي للقرية. وينفذ المس����توطنون 
بش����كل يومي اعتداءات متفرقة على المواطنين 
وممتلكاته����م ف����ي مناطق متفرق����ة من الضفة 
المحتلة، تحت حماية جنود االحتالل اإلسرائيلي.

مستوطنون يهاجمون قرية 
الجبعة جنوب غربي بيت لحم

القيادي خلف يدعو للتوافق على جعل 
االنتخابات مدخال لمصالحة وطنية شاملة

غزة ن محمد أبو هويدي:
كش���ف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلس���طين محمود خل���ف، تفاصيل اجتماع 

أربعة فصائل فلس���طينية مع قيادة حركة المقاومة 
اإلس���المية (حماس) بحض���ور رئيس 
الحركة في قطاع غزة يحيى الس���نوار 

رام اللهن االستقالل:
كش���ف تقرير أس���بوعي يوم أمس، أن قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« تواصل 

س���يطرتها وهجمتها االستيطانية على مس���احات واسعة من 
أراضي المواطنين في الضف���ة المحتلة. ووفقًا للتقرير، فالضفة 

»فتح«: جاهزون يف ال�ضفة خلو�ض 
االنتخابات وعبا�ض مر�ضحنا الوحيد 

»غور األردن« تدخل قائمة مزاد األحزاب 
اإلسرائيلية لتشكيل الحكومة الجديدة

غزة ن سماح المبحوح 
ضم المزيد من األراضي الفلس���طينية لدولة االحتالل اإلسرائيلي تعد الورقة 

الرابحة أمام األحزاب الصهيونية لضمان نجاحها في تشكيل 
الحكوم���ة الجديدة. فق���د تعّهد رئيس ح���زب أزرق- أبيض« 

رام اللهن االستقالل:
أعلنت هيئة شؤون األس���رى والمحررين الفلسطينيين يوم أمس، أن ثالثة أسرى 
يواصل���ون معركة  الكرامة باإلضراب المفتوح عن الطعام احتجاًجا على اعتقالهم 

اإلداري رغ���م تجاوز أحدهم نحو 110 أيام. وأوضح المتحدث باس���م 
هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين حس���ن عبد ربه، أن أقدم األسرى 

نابلسن االستقالل:
يواصل جهاز األمن الوقائي بمدينة نابلس بالضفة المحتلة ، اعتقال أسيرين 

محررين م���ن كوادر حركة الجهاد اإلس���المي لليوم الرابع على 
التوالي، وهما األس���يرين ياس���ين أبو لفح، ومحمد زاهر القط. 

ثالثة أسرى يواصلون معركة
 الكرامة رفضًا لالعتقال »اإلداري«

»أمن السلطة« يواصل اعتقال 
محّررْين من »الجهاد« في نابلس

نابلس- الداخل المحتلن االستقالل:
هدمت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي ي���وم أمس، 
من���زل المواطن وليد حنني ف���ي خربة طانا التابعة 
لبلدة بيت فورك ش���رق نابلس، وذلك بعد أس���بوع 

من اس���تالم المواطن وليد إخطاًرا بالهدم. ُيش���ار 
إلى أن الدائ���رة القانونية في هيئة مقاومة الجدار 
واالس���تيطان حاولت على مدار األس���بوع الماضي 
منع االحتالل اإلس���رائيلي من تنفي���ذ أمر اإلخطار 

إال أن محاوالته���م باءت بالفش���ل وأصر االحتالل 
عل���ى عملية الهدم في محاولة منه لكس���ر عزيمة 

المواطني���ن في خربة طان���ا. وتعتبر 
أراض���ي المواطني���ن في خرب���ة طانا 

رغم إجراءات االحتالل العسكرية
القدس تتزين وتحتفي بالمولد النبوي الشريف

القدس المحتلةن االستقالل:
تب���دو االحتفاالت بمولد النبي محم���د عليه الصالة 
والس���الم ف���ي الق���دس مختلفة عن باق���ي المدن 

ف���ي الضف���ة الغربي���ة، أو حتى العالم اإلس���المي، 
فزائروالمدينة والمسجد األقصى المبارك يلحظون 
الكش���افة تجوب ش���وارع المدينة المقدس���ة رغم 

منغصات االحتالل، وكذلك فرق األناشيد الدينية، 
وتبادل التهاني. واالحتفاالت بالمولد 
النبوي ه���ي تقالي���د متواصلة في 

االحتالل يهدم منزال شرقي نابلس
 ويخطط لهدم حي بأكمله في قلنسوة

ً

هجمة استيطانية واسعة بالضفة لصالح 
المسار األمني لجدار الضم والتوسع

دراسة إسرائيلية: غزة 
أمام ثالثة سيناريوهات

القدس المحتلةن االستقالل:
ذكرت تقارير »إسرائيلية« أن حكومة االحتالل تواجه أزمة 
ف���ي طريقة التعامل مع المقاومة الفلس���طينية في قطاع  رام اللهن االستقالل:

أعلن األس���رى المحررون المقطوعة 
رواتبهم مساء السبت، الشروع في 

اإلضراب المفتوح عن 
الطع���ام صباح اليوم، 

حمررون بال�ضفة 
ي�ضرعون اليوم 
باالإ�ضراب عن 

الطعام والدواء 

11
�ضحيفة تك�ضف: هكذا تعزز 

االإمارات التطبيع مع »اإ�ضرائيل«

اإحياء ذكرى املولد النبوي ال�ضريف يف امل�ضجد االأق�ضى اأم�ض     ) وفا (
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غزة / محمد أبو هويدي:
كشـــف عضو اللجنة المركزيـــة للجبهة 
الديمقراطيـــة لتحرير فلســـطين محمود 
خلـــف، تفاصيل اجتمـــاع أربعة فصائل 
فلســـطينية مع قيـــادة حركـــة المقاومة 
اإلسالمية (حماس) بحضور رئيس الحركة 
في قطاع غزة يحيى السنوار أمس السبت.

والتقى في غزة أمـــس ممثلين عن أربعة 
فصائـــل فلســـطينية يســـارية وهـــي 
الجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير 
الشـــعب، والمبادرة  فلســـطين، وحـــزب 
الوطنية، مع قيادة حركة »حماس« بدعوة 
من األخيرة؛ لمناقشة موضوع االنتخابات 
وتذليـــل العقبـــات التـــي قـــد تعترض 

إجراءها.
وأوضـــح القيادي خلف في تصريح خاص 
لـ«االستقالل«، أن االجتماع كان إيجابيا وتم 
خالله التأكيد على أهمية إجراء االنتخابات 
باعتبارها ضرورة مهمة واستحقاق وطني 
وحق طبيعي لشعبنا بأن يمارسه، لترميم 
البيت الفلســـطيني ومواجهة التحديات 

التي تعصف بالمشروع الوطني برمته.
وأكـــد خلف، علـــى أنه تـــم التوافق على 
إزالة أي عقبات ممكـــن أن تعترض إجراء 
االنتخابات والمسارعة في البحث عن طرق 

لتجاوز تلك العقبات.
كما تم مناقشـــة ثالثة قضايا رئيســـية، 
أولها ما يتعلق بإطـــالق الحريات العامة، 
االنتخابـــات  األجـــواء إلجـــراء  وتهيئـــة 
والوصول لها بشـــكل سليم، ومنع ووقف 
أي إجراءات تمس بحرية المواطنين وحرية 
التعبير عن الرأي ســـواء في غزة أو الضفة 
الغربية من اعتقاالت سياســـية وغيرها. 

بحسب خلف.
وأوضح أن القضية الثانية التي كانت محل 
نقاش المجتمعين، هي إجراء االنتخابات 
فــــي القــــدس، مؤكدين علــــى أن إجراءها 
هناك ضــــرورة ملحة ومهمــــة ويجب بذل 
جهد كاٍف ســــواء كان إقليميــــًا أو عربيًا أو 
دوليًا للضغط على االحتالل اإلسرائيلي من 
أجل إجــــراء االنتخابات في مدينة القدس 
باعتبارها مكونًا رئيسًا من مكونات الشعب 

الفلسطيني ال يمكن تجاهله.
وأضاف خلـــف، القضية الثالثـــة التي تم 
طرحهـــا تمثلت في إنشـــاء محكمة خاصة 
تتعلـــق باالنتخابـــات بحيـــث ال تتدخـــل 
المحكمة الدســـتورية بالعملية االنتخابية 
وهذا يســـتدعي االتفاق على ميثاق شرف 
االنتخابية بكاملها ويقوم  العملية  يضبط 

بتذليل العقبـــات، والتفاهم على العديد 
من اإلجراءات التفصيلية الخاصة بالعملية 

االنتخابية بحيث تكون ملزمة للجميع.
وبين القيادي في الجبهة الديمقراطية، 
أن حركة »حماس« أبدت مرونة وتعاطت 
بإيجابية مع ورقة الرئيس محمود عباس 
والتـــي حملها رئيس لجنـــة االنتخابات 
د. حنـــا ناصر خالل اجتماعـــه األخير مع 

الفصائل بغزة.
ونّصـــت الورقـــة التـــي حملهـــا ناصر 
للفصائل، علـــى أن الرئيس عّباس يريد 
ورئاســـية  انتخابات تشـــريعية  عقـــد 
بمرســـوم واحد وبشكل متتاِل، وبتمثيل 
نسبي 100%، اســـتناًدا إلى قانون رقم 

(1) عام 2007.
ودعـــا خلف إلـــى أهميـــة التوافق حول 
كيف لنا أن نجعل من االنتخابات مدخاًل 
لمصالحة وطنية شـــاملة مـــع ما يترتب 
على ذلك من تشـــكيل مجلس تشريعي 
المؤسســـات  وتوحيد  وطنيـــة  وحكومة 
الفلســـطينية، مســـتدركا أن مـــا ســـبق 

يستدعي حوارًا وطنيًا شاماًل يمّهد لتوافق 
وطني حول كل القضايا الفلسطينية.

وعن موافقـــة حركة حماس على عقد لقاء 
وطني قبل المرســـوم الرئاسي أكد عضو 
اللجنـــة المركزية للجبهـــة الديمقراطية، 
أن هـــذا الموضـــوع ما زال قيـــد النقاش 
والدراســـة، وأن هنـــاك لقـــاءات قادمـــة 
ومتواصلة حتى نصـــل إلى موقف موحد 
ووطني واألمور إلى اآلن تســـيير بشـــكل 
إيجابي ومرن ونحاول قـــدر اإلمكان إزاحة 
وإزالة أي عقبة قد تعرقل إجراء االنتخابات.
وُتطالـــب غالبية الفصائل الفلســـطينية 
(عدا فتح) بأن يســـبق اإلعالن عن مرسوم 
إجراء االنتخابات، لقـــاًء وطنيًا؛ لبحث كل 
التفاصيل المتعلقـــة بها، في حين يريد 
رئيـــس الســـلطة وحركة »فتـــح« محمود 
عّباس، إصدار المرســـوم قبل عقد اللقاء، 
وفق ما جاء في الورقة التي قّدمها رئيس 
ا ناصـــر لـ«حماس«  لجنة االنتخابـــات َحنَّ
والفصائل بالقطاع، خالل اجتماعه األخير 

بهم الثالثاء الماضي.

أشاد لـ "االستقالل" بـمرونة «حماس»
القيادي خلف يدعو للتوافق على كيفية جعل االنتخابات مدخال لمصالحة وطنية شاملة

رام الله/ االستقالل:
كشـــف تقرير أســـبوعي يـــوم أمـــس، أن قـــوات االحتالل 
"اإلسرائيلي" تواصل سيطرتها وهجمتها االستيطانية على 
مساحات واسعة من أراضي المواطنين في الضفة المحتلة.

ووفقًا للتقرير، فالضفة المحتلة، تشهد هجمة غير مسبوقة 
لالستيالء على مساحات واســـعة لصالح ما يعرف "المسار 
األمني" لجدار الضم والتوســـع، ومناطق نفوذ مســـتوطنات 
واســـتخدامات أخرى، وهي بالمجمل تقـــع ضمن المناطق 

المصنفة "ج".
وذكر تقرير االســـتيطان االســـبوعي أن ســـلطات االحتالل 
اعلنت االستيالء على 2522 دونما من أراضي الضفة، شملت: 
129 دونما مـــن أراضي بلدتي الظاهرية والســـموع جنوب 
الخليل، تقع ضمن حدود الظاهرية في الحوض رقم (4) في 
موقع واد الخليل ، وضمن حدود السموع في الحوض رقم (6) 
في موقع الشـــيخ عتين خربة عتين، و243 دونما من أراضي 
قرية صوريف شمال غرب الخليل ، تحديدا في خلة ابو غنيم 

، والمنصرة ، وعين الحمام القريبة من مستوطنة "بيت عاين".
كما اســـتولت ســـلطات االحتالل على نحـــو 150 دونما من 
أراضـــي بيت لقيا غـــرب رام اللـــه ، و2000 دونم من أراضي 
قرية الجبعة جنوب غرب بيـــت لحم ، وهي : "الخور" و"وادي 
الخنزير"، والحيلة ، بمحاذاة جدار الضم والتوسع من الجهة 
الغربية، وصوال الى مستوطنة "بيت عاين"، و نحو 500 دونم 
من من أراضي المواطنين في بلدة حزما شـــرق القدس وهي 
األراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة "آدم" المقامة عنوة على 
أراضي المواطنين ، وهي ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية 

جبع وشرق جنوب بلدة الرام.
 وأخطرت سلطات االحتالل اإلســـرائيلي، ايضا ، باالستيالء 
على 66 دونما من أراضي قرية بيت دقو، شمال غرب القدس 
المحتلة. وجددت اخطارها باالســـتيالء على نحو 190 دونما 
مـــن أراضي المواطنين في بلدة عناتا شـــرق مدينة القدس 
المحتلة ،مســـجلة ضمن ســـجالت أراضي بلـــدة عناتا تتبع 
ملكيتهـــا ألهالي عناتـــا وبلدتي حزما والعيســـوية، وذلك 

ألغراض عسكرية.
والـــى الجنوب من مدينة نابلس أشـــار التقريـــر إلى أنه تم 
االســـتيالء ايضا على 124 دونما مـــن اراضي قريتي مجدل 
بني فاضـــل ودوما من حوض رقم (4) وحـــوض رقم (3) من 

أراضي قرية دوما. 
وتضمن قرار االستيالء تعديل حدود حسب خريطة تتحدث 

عنها سلطات االحتالل.
كما استولت ســـلطات االحتالل على 36 دونما من األراضي 
الزراعية في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية بهدف 
توســـعة الوحدات االستيطانية في مستوطنة "مسكيوت" 

المقامة على أراضي طوباس. 
وأصدرت أمًرا عســـكرًيا باالستيالء على60  دونًما من أراضي 
بلدة فقوعة الواقعة خلف جدار الضم والتوســـع بين بلدتي 

جلبون وفقوعة شرق جنين.
 جدير بالذكر بأن االسبوع الفائت ايضا كانت هناك قرارات 
باالستيالء على مســـاحات واسعة حيث أخطرت باالستيالء 

علـــى 3 آالف دونـــم من أراضي شـــرق يطا جنـــوب الخليل 
والممتدة من خربة منيزل، حتى عرب الجهالين على مشارف 
البحر الميت، وذلك استنادا الى أمر عسكري قديم صادر منذ 
عام 1996 يقضي باالســـتيالء على مساحات شاسعة تقدر 
بنحو 250 ألـــف دونم تمتد من جنـــوب مدينة أريحا حتى 
بلدة الظاهرية جنـــوب الخليل، وايضا في محافظتي جنين 

وطولكرم .
وكانت ســـلطات االحتالل أعلنت عن االســـتيالء على مئات 
الدونمات لصالح بناء جدار الضم والتوســـع وســـلمت بلدية 
يعبد جنوب غرب جنين إخطارا باالستيالء على 409 دونمات 
مـــن أراضي بلدات يعبد، وبرطعة، وطـــورة، وقفين، والعرقة، 
وزبدة، ونزلة زيد، وظهر العبد في جنين، تمهيدا لبناء جدار 
الضم على األراضي بدل "جدار الشبك" المقام على األراضي.

في الوقت نفسه صادقت ما تسمى " الهيئة الوزارية لشؤون 
السكن " اإلسرائيلية على خطة "القطار الهوائي" الذي يربط 

جبل الزيتون بحائط البراق.

رام الله/ االستقالل:
أفاد تقريـــر يرصـــد االنتهاكات اإلســـرائيلية 
في األراضي الفلســـطينية، بـــأن قوات االحتالل 
اإلسرائيلي قتلت فلسطينًيا وأصابت 85 مواطًنا 
خالل مواجهات في الضفـــة الغربية وقطاع غزة 

والقدس المحتلة.
وبّينت المعطيات التي جاءت في تقرير »حصاد 
األســـبوع«، الذي تعّده حركة »حماس« ونشرته 
الســـبت، بـــأن مواجهـــات اندلعت بيـــن قوات 

االحتالل والفلســـطينيين في 66 نقطة تماس، 
تخللها إلقاء عشرات الزجاجات الحارقة والعبوات 

الناسفة محلية الصنع.
وقال التقرير إن الشـــاب أحمد محمد الشـــحري 
(27 عاًما)، استشـــهد يوم السبت، بقصف جوي 

لالحتالل على خانيونس (جنوبي قطاع غزة).
وأشـــار التقرير إلـــى أن المقاومة الفلســـطينية 
نفذت 4 عمليات إلقاء عبوات ناسفة تجاه أهداف 
تابعة لقـــوات االحتالل، وألقـــت زجاجات حارقة 

»مولوتـــوف« في 8 نقاط تمـــاس بغزة والقدس 
والضفة.

وتمكنت المقاومة يوم األحد من إســـقاط طائرة 
مسيرة لجيش االحتالل في بيت حانون.

وأحصى »حصاد األســـبوع«، 9 نقاط تماس يوم 
أول أمـــس الجمعـــة، و5 (الخميـــس)، و12 يوم 
األربعـــاء، و13 في منتصف األســـبوع (الثالثاء)، 
باإلضافة لـ 5 يـــوم اإلثنين، و12 يوم األحد، و10 

يوم السبت.

طالت أكثر من 2500 دونمًا

هجمة استيطانية واسعة بالضفة لصالح المسار األمني لجدار الضم والتوسع

تقرير: شهيد و85 مصابا برصاص االحتالل األسبوع الماضي

الخليل / االستقالل:
فتشت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، عدًدا من منازل المواطنين في محافظة 
الخليـــل جنوب الضفـــة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محليـــة بأن قوات االحتالل 
اقتحمت عدة منازل في مدينة الخليل، وفتشتها، وعرف من أصحابها:  عبد الحكيم أبو 
اسنينة، وشكري مجاهد التميمي، وحسام ابو حسين. كما نصبت حواجزها العسكرية 
على مداخل الخليل الشـــمالية، وبلدات ســـعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين 

وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

االحتالل يفتش عدة 
منازل في الخليل



3األحد 13ربيع األول 1441 هــ 10 نوفمبر 2019 م

وكشـــفت القنـــاة اإلســـرائيلية "13" 
أبيـــض"  "أزرق-  حـــزب  أن  النقـــاب 
الـــذي يتزعمه بني غانتـــس المكلف 
تعهد  اإلسرائيلية  الحكومة  بتشكيل 
بضـــم منطقـــة "غـــور األردن" للكيان 

اإلسرائيلي.
ونبهـــت القناة في تقريـــر لها إلى أن 
"أزرق- أبيض" تعهد بضم "غور األردن" 
في إطار محاولتـــه إقناع الحاخام رافي 
بيريتس، زعيم حزب "البيت اليهودي"، 
علـــى  بالموافقـــة  التعليـــم،  ووزيـــر 
االنضمـــام لحكومـــة يقودها غانتس، 
مشيرا إلى أن " حزب أزرق- أبيض" أكد 
أمام بيرتس أنه سيتم تضمين برنامج 
الحكومـــة القادمة، في حال شـــكلها 
غانتس، بندا خاصا حول االلتزام بضم 
"غور األردن"، الـــذي يمثل نحو 30-28 
% من الضفة الغربية المحتلة للكيان 

اإلسرائيلي.
يذكر أن الرئيس اإلســـرائيلي رؤوفين 
بتشـــكيل  "غانتس"،  كلـــف  ريفلين، 
ومنحـــه  أســـبوعين،  قبـــل  حكومـــة 

مهلـــة 28 يومـــا، إثـــر فشـــل رئيس 
بنيامين  الحالـــي  اإلســـرائيلي  الوزراء 
نتنياهو، في هذه المهمة مرتين بعد 
االنتخابات العامة، في أبريل/نيســـان، 

وسبتمبر/أيلول الماضيين.
ويواجه حــــزب "أزرق-أبيض" (33 مقعدا 
من بين 120) مصاعب في هذه المهمة، 
في ظــــل رفــــض الليكــــود (32 مقعدا) 
االنفــــكاك عن كتلة اليمين (55 مقعدا) 
والتي تضم أحــــزاب "يمينا" (7 مقاعد) 

و"شاس" (9) و"يهدوت هتوراه" (7).
وفي ظل هـــذه الحالة وضرورة أن ينال 
غانتـــس، دعم 61 عضوا بالكنيســـت 
لضمـــان منـــح حكومته الثقـــة يبقى 
أمامه التحالف مـــع ليبرمان (8 مقاعد) 
والقائمة المشـــتركة (األحزاب العربية 
13 مقعدا) وباقـــي األحزاب المصنفة 
يسار-وســـط وهـــي تحالـــف حـــزب 
العمل-غيشـــر (6 مقاعد) والمعســـكر 

الديمقراطي (5 مقاعد).
�ضباق ماراثوين

بالشـــأن  المختـــص  عمـــرو  جمـــال 

االســـرائيلي أكـــد أن بنـــي غانتـــس 
زعيم حـــزب أزرق – أبيض يعمل على 
خوض منافسة تشبه سباق الماراثون 
لـــم يحققه ســـابقون  لتحقيـــق مـــا 
من أحـــزاب صهيونية أخـــرى خاصة 
"بنيامين نتنياهو"؛  لتشكيل الحكومة 
الجديدة، على حســـاب االستيالء على 

مقدرات الشعب الفلسطيني. 
وقال عمرو في حديثه لـ"االستقالل": " 
يحاول زعيم حزب أزرق – أبيض خوض 
سباق ماراثون ليكون برصيده انجازات 
ونقاط قوة لضمان حصوله على موافقة 
زعماء أحزاب صهيونية أخرى لتشكيل 

الحكومة اإلسرائيلية الجديدة". 
وأضـــاف: "فكـــرة ضـــم غـــور األردن 
أمرا  ليســـت  االســـرائيلي  لالحتـــالل 
الصهيونية،  األحزاب  على  مســـتغربا 
فمنـــذ أســـبوع حتى اللحظـــة تم ضم 
حوالي 1250 دونمًا من أراضي الضفة 
الغربية المحتلة، والمســـاعي مستمرة 
لالســـتيالء على باقي الضفـــة لصالح 

المشروع الصهيوني". 

وأشـــار إلـــى أن غـــور األرض منطقـــة 
االتفاقات  وفـــق  تتبـــع  فلســـطينية 
الفلســـطينية،  لألراضـــي  الدوليـــة 
وبالتالي االحتالل االســـرائيلي يعمل 
بشكل متسارع على هدم حلم الشعب 
الفلســـطيني ببنـــاء دولة لـــه تتمتع 

بالسيادة واالستقاللية.
ولفت إلـــى أن كافـــة االنتهـــاكات التي 
بما  الفلســـطيني،  الشـــعب  تمارس ضد 
فيهـــا مصـــادرة األراضي الفلســـطينية 
وهـــدم المنازل وتهجير الســـكان، جاءت 
الفلســـطيني  السياســـي  الوضع  نتيجة 
المتـــردي، وكذلك اتفاقية "أوســـلو" وما 
ســـبقها من نكبات، مشـــددا على ضرورة 
إلغاء اتفاق "أوســـلو"  وســـحب االعتراف 
بــــ "إســـرائيل" وإلغاء كافـــة االتفاقيات 
الموقعـــة بيـــن الســـلطة الفلســـطينية 
واالحتالل  كخطوة أولية للرد على محاوالت 
األحزاب الصهيونية تسجيل إنجازات لها 

على حساب الشعب الفلسطيني.
دعاية انتخابية

المحلل والخبير بالشـــأن االسرائيلي 

عمر جعـــارة اعتبر أن إعالن " غينتس 
" ضـــم غـــور األردن لدولـــة االحتالل 
االسرائيلي تأتي تحت إطار الرشاوى 
والدعايـــة االنتخابيـــة التي يقدمها 
للموافقة  الصهيونية  األحزاب  لقادة 
على االنضمام لحكومة يقودها، الفتا 
إلى أن الضم لن يصبـــح واقعا طالما 
لم يصدر ذلك عـــن اإلدارة األمريكية 
كمـــا حدث حين أعلنـــت ضم منطقة 

الجوالن. 
وقال جعـــارة لـ"االســـتقالل": "إن ضم 
األراضـــي وترســـيم حـــدود المنطقة 
وتغيير خريطة "إسرائيل" قرار ال قيمة 
لـــه إذا لم يكن هناك قرار أمريكي كما 

منطقة الجوالن". وفق تعبيره.
وأشار إلى أن إسراع "بنيامين نتنياهو" 
في إعطـــاء وزارة الحـــرب لصالح زعيم 
اليمين الجديـــد نفتالي بينيت، يأتي 
إلعاقة "غانتس في تشكيل الحكومة، 
خاصة عندما أعلـــن توصله لتوافق مع 
حزب "اسرائيل  بيتنا" بزعامة أفيغدور 

ليبرمان على قضايا اقتصادية. 

«غانتس» تعّهد بضّمه للكيان

»غلر األردن« تدخل قائمة مزاد األحزاب اإلسرائيلية لمشكيل الحكلمة الجديدة
غزة / �ضماح املبحوح 

�ضم املزيد من االأرا�ضي الفل�ضطينية لدولة االحتالل 
االإ�ضرائيلي يعد الورقة الرابحة اأمام االأحزاب 
ال�ضهيونية ل�ضمان جناحها يف ت�ضكيل احلكومة 

اجلديدة. فقد تعّهد رئي�ض حزب اأزرق- اأبي�ض« بني 
غانت�ض موؤخرا، ب�ضم غور االأردن للكيان االإ�ضرائيلي، 

وذلك يف �ضياق حماوالته املتوا�ضلة الإقناع زعيم 
حزب »البيت اليهودي«، ووزير التعليم، رايف برييت�ض، 

باملوافقة على االن�ضمام حلكومة يقودها االأول.  
وتت�ضابق خمتلف االأحزاب االإ�ضرائيلية يف ماراثون 

حمموم لزيادة امل�ضاريع اال�ضتيطانية واأعداد 
امل�ضتوطنني بال�ضفة الغربية املحتلة لت�ضل اإىل 

مليوين م�ضتوطن يف اإطار خطة اإ�ضرائيلية لل�ضيطرة 
على ال�ضفة ب�ضكل. 

رام الله/ االستقالل:
أعلنـــت هيئـــة شـــؤون األســـرى والمحرريـــن 
الفلســـطينيين يـــوم أمـــس، أن ثالثة أســـرى 
يواصلـــون معركة  الكرامـــة باإلضراب المفتوح 
عن الطعام احتجاًجا على اعتقالهم اإلداري رغم 

تجاوز أحدهم نحو 110 أيام.
وأوضح المتحدث باســـم هيئة شـــؤون األسرى 
والمحررين حســـن عبـــد ربه، أن أقدم األســـرى 
المضربيـــن عـــن الطعـــام حاليـــًا هو األســـير 
إسماعيل علي، المضرب منذ 110  أيام، واألسير 

أحمد زهـــران، المضرب منذ 50 يوما، واألســـير 
مصعب الهندي المضرب منذ 48 يومًا.

 وأشار عبد ربه إلى أن األوضاع الصحية لألسرى 
المضربيـــن عن الطعـــام صعبة جـــًدا في ظل 
تعنت إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية وعدم 

استجابتها لمطالبهم.
وفيما يتعلق باألسير علي، لفت عبد ربه إلى أنه 
يواجه ظروًفا صحية صعبـــة وهو موجود حاليا 
في عيادة ســـجن الرملة، حيث يعاني مشاكل 
صحية، وإعياء شـــديدا، ومشـــاكل فـــي النظر، 

كما فقد خـــالل إضرابه عن الطعام أكثر من 20 
كيلوغراما من وزنه، كما أنه ال يســـتطيع الحركة 
إال من خالل كرسي متحرك، محذًرا من احتمالية 
أن تتعرض أعضاؤه الحيوية النتكاسة، نتيجة 

نقص األمالح، والسوائل في جسده.
وعن األســـيرين زهران والهنـــدي قال عبد ربه، 
إنهما يعانيـــان من ضعف في بنية الجســـم، 
وتعب شديد، وهما يتواجدان في عيادة سجن 
الرملة، ويرفضـــان الحصول علـــى مدعمات، أو 

إجراء أيه فحوصات طبية".

نابلس/ االستقالل:
يواصل جهاز األمن الوقائي بمدينة نابلس بالضفة المحتلة ، اعتقال أسيرين محررين 
من كوادر حركة الجهاد اإلسالمي لليوم الرابع على التوالي، وهما األسيرين ياسين أبو 
لفـــح، ومحمد زاهر القط. وكان جهاز األمن الوقائي قد اســـتدعى المحررْين للتحقيق، 
ومن ثم اعتقلهما منذ يوم الخميس الماضي، دون أن يســـمح لذويهما باالتصال بهما 

أو حتى معرفة أسباب اعتقالهما.
جدير بالذكر أن األسيرين المحررين أبو لفح والقط قد أفرج عنهما من سجون االحتالل 
قبل نحو شهرين، وقد أمضى كل منهما ما يزيد عن خمس سنوات في سجون االحتالل 

الصهيوني خالل اعتقاالت منفصلة.

رغم تدهور حالتهم الصحية
ثالثة أسرى يلاصللن  معركة

 الكرامة رفضًا لالعمقال »اإلداري«

»أمن السلطة« يلاصل 
اعمقال محّررْين من 
»الجهاد« في نابلس
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 دولة فل�ضطني
 املجل�ض االعلى للق�ضاء

لدى حمكمة اال�ضتئناف بغزة
يف الطلب رقم 2019/375

 لدى حمكمة اال�ضتئناف املوقرة بغزة / فل�ضطني
يف الطلب رقم 2019/375 ) ن�ضر م�ضتبدل (

 يف اال�ضتئناف رقم 2019/162
المستدعي / عبد الرحيم اسحاق رشيد بلبل  من غزة هوية ) 936190073( 

 وكيله المحامي / على االيوبي
المستدعى ضدهم /  

الطيـــران                                                                                           رمـــزون  بجـــوار   – غـــزة  مـــن  بلبـــل  محمـــد  نعيـــم  زكـــي   _1
وكيله المحامي / وائل قويدر 

2 - جمال سليم محمد بلبل – من غزة – بجوار رمزون الطيران مجهول محل االقامة 
3 - جالل سليم محمد بلبل – من غزة – بجوار رمزون الطيران مجهول محل االقامة 
4 - هناء سليم محمد بلبل – من غزة – بجوار رمزون الطيران مجهول محل االقامة 
5 - سامي سليم محمد بلبل – من غزة – بجوار رمزون الطيران مجهول محل االقامة 
6 - رامي سليم محمدة بلبل – من غزة – بجوار رمزون الطيران مجهول محل االقامة 

  الموضوع / مذكرة حضور بالنشر المستبدل
 ) في االستئناف رقم 2019/162(     ) في الطلب 2019/375(

الى المســــتدعى ضــــده الثالث بما ان المســــتدعي تقدم باالســــتئناف المرقوم 
اعاله لــــدى هذه المحكمة اســــتنادا الى مــــا يدعيه في الئحة اســــتئنافه ونظرا 
ألنك مجهول محل االقامة وحســــب اختصاص محكمة االستئناف بغزة في نظر 
االســــتئناف وعمال بالمادة )20( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقــــم )2( لســــنة )2001( وبناءا على قرار محكمة االســــتئناف بغزة لنا نبلغك عن 
طريق النشــــر المســــتبدل .لذلك يقتضى عليك الحضور امام هذه المحكمة في 
تاريخ 2019/12/8 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ان تتقدم بجوابك 
التحريري خالل 15 يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 

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

 رئي�ض قلم حمكمة اال�ضتئناف بغزة
اأ.هناء ما�ضي

القدس المحتلة/ االستقالل:
تبـــدو االحتفاالت بمولـــد النبي محمـــد عليه الصالة 
والسالم في القدس مختلفة عن باقي المدن في الضفة 
الغربيـــة، أو حتـــى العالم اإلســـالمي، فزائروالمدينة 
والمسجد األقصى المبارك يلحظون الكشافة تجوب 
شـــوارع المدينة المقدســـة رغم منغصات االحتالل، 
وكذلـــك فرق األناشـــيد الدينية، وتبـــادل التهاني. 
واالحتفاالت بالمولد النبوي هي تقاليد متواصلة في 
القدس مند ما يزيد على 600 عام، بحســـب القائمين 
على تلك االحتفاالت في المســـجد األقصى المبارك. 
وتنتشـــر في تلك االحتفـــاالت الرايات اإلســـالمية 
في الشـــوارع وعلى أبواب المحال التجارية في البلدة 
القديمـــة وفي باحات المســـجد األقصـــى، ويتبادل 
المقدســـيون التهاني ويوزعون الحلـــوى على المارة 

واألقارب.
وخالل النهار يخرج المنشدون برفقة الكشافة يرددون 
أغاني دينية في أزقة البلدة القديمة وينتهون داخل 
المســـجد األقصى، حيث تقيم األوقاف اإلســـالمية 
احتفاال مركزيا إلحياء تلك الذكرى في المسجد القبلي.
وفي هذا الســـياق، قال مدير أوقاف القدس الشـــيخ 
عـــزام الخطيـــب لوكالة األنبـــاء الرســـمية أمس، إن 
االحتفاالت تبدو مختلفة خالل العام الجاري إذ توافد 
عشرات األلوف إلى المسجد األقصى المبارك، وتواجد 

منذ ساعات الظهيرة قرابة 50 ألف مواطن.
وأضـــاف "اليـــوم كان احتفـــاال مميزا في المســـجد 
األقصى، وبدأ االحتفال قبـــل الصالة وانتهى بعدها 
بمشـــاركة مجموعة كبيـــرة من العلمـــاء تحدثوا عن 
الذكرى وعن الرسول وعن حادثة االسراء والمعراج وعن 
فضل مدينة القدس والمســـجد األقصى ومكانتهما 

في اإلسالم".
وبيـــن الخطيب أنه رغـــم منغصات االحتـــالل إال أن 

عشرات الفرق الكشفية وصلت إلى المسجد األقصى، 
وكذلك عدد من فرق االنشـــاد أقامـــت احتفاالت في 
المســـجد األقصى، وســـتقام العديد من االحتفاالت 
األخرى في أزقة المدينة وأبرزها االحتفال في الزاوية 

االفغانية.

احتفاالت عائالت مقد�ضية
وداخل باحات المســـجد األقصى تجمع العشرات من 
العائالت من أجل  االحتفـــال بالذكرى العطرة، حيث 
أدت العائالت صالة الظهر ثم شـــاركت في االحتفال 
المركزي وبعد ذلك تناولوا الغداء في باحات المسجد.

ويقـــول المواطن علـــي الرجبي لـ"وفـــا"، إن االحتفال 
بذكـــرى المولد النبوي الشـــريف له طعـــم مميز في 
المسجد األقصى المبارك ال يمكن أن نجده في مكان 
آخـــر، فرغم التضيق علينا من االحتـــالل أثناء دخولنا 

وخروجنا إال أنني وعائلتي نقوم سويا بإحياء الذكرى 
في المسجد األقصى المبارك«.

وأضـــاف الرجبـــي أن االحتفاالت فـــي القدس تؤكد 
تمسكنا كمقدسيين فلسطينيين بهويتنا وعروبتنا 
وثقافتنـــا وأن كل إجـــراءات االحتالل لـــن تنجح في 
تهويـــد المدينة المقدســـة، وكل محاوالت ســـلب 

تاريخنا ومسجدنا ستبوء بالفشل.
من جهته، قال المواطن محمد الكسواني إن االحتفال 
بالمولد النبوي في القدس المحتلة له معنى كبير في 
نفوسنا خصوصا أننا نحتفل في معراج سيدنا محمد 
عليه الصالة والســـالم، فالرسول عرج من القدس إلى 

السماء وهذه الذكرى تعني كثيرا لنا.
وأضاف "أن األطفال يتعرفون على تاريخنا ويحتفلون 
بالمولد النبوي الشريف من مكان المعراج، وهي فرصة 

مهمة لنا مـــن أجل أداء طقوســـنا الدينية ومن أجل 
االجتماع كعائلة معا".

من ناحيته، قال المواطن محمد الحســـيني، إن هذه 
مناسبة عظيمة تحمل رسالة إلى العالم أجمع مفادها 
أنه رغـــم ما تتعرض لـــه القدس من انتهـــاكات إال 
أن المقدســـيين يصـــرون على إدخـــال االبتهال الى 
حياتهم، ويحيون هـــذه الذكرى كما اعتـــادوا تجاه 

واجباتهم الدينية والوطنية واالجتماعية.
العائلية  بالزيارات  "المقدســـيون يحتفلون  وأضاف 
ويحضرون معهم ما يسمونه بحلوى )المشبك( وهي 

حلوى خاصة ال تعد إال في المولد النبوي الشريف«.

روح حتٍد لدى املقد�ضيني 
وقـــال مديـــر مركـــز القـــدس للحقـــوق االجتماعية 
واالقتصادية زياد الحموري لوكالة األنباء الرسمية"، إن 
روح التحدي موجودة لدى المقدسيين في احتفاالت 
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وهم يصرون على 
تحدي االحتالل وإظهار الطابع اإلسالمي للمدينة رغم 

كل منغصات شرطة االحتالل«.
وأضاف الحمـــوري أن اآلالف يتوافـــدون طوال اليوم 
إلى المســـجد األقصى ويتجاوز عدد الموجودين على 
مدار اليوم 50 ألف مصٍل، وتجري احتفاالت في الزوايا 

االفغانية والمغربية واإلفريقية في القدس المحتلة.
وأوضح أن المقدســـيين يبذلون كل جهدهم في كل 
األعياد بكل المناســـبات الخراجها بأفضل صورة، في 
تحٍد واضح إلجـــراءات االحتـــالل وتنغيصاته، لذلك 
يبرزون ســـرورهم بهذا االحتفال كما كل االحتفاالت 

اإلسالمية والمسيحية األخرى في القدس.
وأضاف أنه مع ذلك هناك إصرار كبير من المقدسيين 
بـــأن يحتفلـــوا بأعيادهم، فهـــم يزينون الشـــوارع 
ويضيئونهـــا، ورح التحدي لإلجراءات االســـرائيلية 

موجودة.

رغم إجراءات االحتالل العسكرية

القــدس تتزيــن وتحتفــي بالمولــد النبــوي الشريــف

رام الله/ االستقالل:
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( 
مســــاء الســــبت إن الرئيس محمود عباس هو 
مرشــــح الحركة الوحيد فــــي االنتخابات المزمع 
إجراؤها، مشيرة في نفس الوقت إلى أن األقاليم 
الشــــمالية للحركة )الضفة الغربيــــة المحتلة( 

جاهزة لخوض االنتخابات.
جــــاء ذلك خالل اجتماع عقدتــــه قيادة الحركة 
بحضور نائب رئيسها محمود العالول، وأعضاء 
اللجنة المركزية جمال محيسن، وحسين الشيخ، 
ودالل سالمة، وعزام األحمد، إضافة ألعضاء من 

المجلس الثــــوري وقياده التعبئــــة والتنظيم، 
وأمنــــاء ســــر الحركة فــــي األقاليم الشــــمالية؛ 

لمناقشة االنتخابات العامة المزمع عقدها.
وناقــــش االجتماع، وفق وكالة "وفا" الرســــمية، 
جاهزيــــة حركــــه فتــــح، لخــــوض االنتخابات 
المزمــــع إجراؤها، مؤكــــًدا أن "أقاليم الحركة في 
المحافظات الشــــمالية على أهبة االســــتعداد 

لالنتخابات".
وطالب أمناء ســــر األقاليم "بعــــدم وضع مصير 
والحياة  الفلســــطيني،  وشــــعبنا  االنتخابــــات 
الديمقراطيــــة الفلســــطينية بيد فئــــة، وعدم 

االنتظــــار والمســــارعة بإصدار مرســــوم خاص 
لالنتخابات".

وأجمع الحضور على أن مرشــــح الحركة للرئاسة 
هــــو الرئيس محمود عباس، وال خيار غيره، وفق 

الوكالة الرسمية.
ودعــــا المجتمعون إلــــى ضرورة وضــــع اآلليات 
الالزمــــة لبــــدء التحضيــــر الداخلــــي مــــن أجل 

االنتخابات العامة.
وأوضحت الوكالة أن االجتماع الذي ُعقد في رام 
الله ناقش أيًضا االســــتعدادات إلحياء الذكرى 

الـ15 الستشهاد الرئيس ياسر عرفات.

»فتح«: جاهزون في الضفة لخوض االنتخابات وعباس مرشحنا الوحيد 

أريحا/ االستقالل:
تنقل أكثر مـــن 35 ألف مواطن ومواطنة وزائر 
عبر معبر الكرامة خالل األســـبوع الماضي، فيما 
أوقفت الشـــرطة 129مطلوًبـــا للقضاء والنيابة 
العامة، فيما منع الجانب اإلسرائيلي 8 مواطنين 

بحجج أمنية.
وذكرت الشـــرطة في بيان لهـــا أمس، أن عدد 
المغادرين خالل األســـبوع الماضي بلغ 18701 
شخص، فيما بلغ عدد المســـافرين القادمين 

16132، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.
وبينت أن شـــرطة المعبر قبضت خالل الفترة 
نفســـها علـــى 129مطلوًبا للقضـــاء وممنوعا 
من الســـفر، ســـواء أثناء محاولتهم المغادرة 
عبر المعبر، أو ترقـــب وصولهم أثناء دخولهم 
لألراضـــي الفلســـطينية، وهـــم مطلوبون في 
قضايا مرفوعـــة أمام المحاكـــم على اختالف 

تقسيماتها .
وذكـــرت أن جميـــع األجهـــزة قدمـــت عديد 

التســـهيالت والخدمات لكافة المواطنين، إذ 
نسقت لـ15 حالة مرضية للسفر ما بين جانبي 
المعبر في سيارات اإلسعاف، فيما أعاد الجانب 
اإلســـرائيلي 8 مواطنين خالل الفترة نفسها 

بحجة األسباب األمنية .
وأشارت الشـــرطة إلى أن الحركة هذا األسبوع 
على معبر الكرامة مفتوحة في االتجاهين على 
مدار 24 ساعة، من األحد حتى الخميس دون أي 

تشويشات على حركة المسافرين.

لدواٍع أمنية

االحتالل يمنع 8 مواطنين من السفر عبر »الكرامة« األسبوع الماضي
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أعلن أنا المواطن/ اسماعيل خليل محمد االغا  ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
802026641     فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد عبد العزيز محمد عقيل  ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
967739475      فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف عبد المطلب سالم مصلح  ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
800709743       فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد محمد محمد ابو الليل....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
410044713        فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عماد احمد سليمان الكرنز ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
962070611  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ راغد سلمان رجب مزيد     ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
900949819     فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فاطمة مفلح حسني ابوشمالة ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
400915021      فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سميرة محمد احمد ابو وهري  ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
931693360  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فوز عرسان موسى أبو جامع      ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
800410300     فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت تقارير »إسرائيلية« أن حكومة 
االحتـــالل تواجـــه أزمة فـــي طريقة 
التعامـــل مع المقاومة الفلســـطينية 
في قطاع غزة، التي تســـعى لتحقيق 

تسوية معها لضمان هدوئها.
وتنبـــع هـــذه األزمـــة وفق دراســـة 
الباحثان اإلســـرائيليان كوبي  أعدها 
تســـوريف،  ويوحنـــان  ميخائيـــل 
أبحاث  ونشـــرها ما يســـمى بمعهد 
األمـــن القومـــي التابـــع لجامعة »تل 
أبيـــب«، من كون رغبـــة »حماس« في 
الجمـــع بين المقاومـــة وإدارة حكومة 

في قطاع غزة.
وقالت الدراسة أن »إسرائيل« تسعى 
لتوفير هـــدوء أمني هناك، عبر إنجاز 
تسوية مع« حماس« مقابل التخفيف 
من حصار القطاع، لكن هذه التسوية 
تتطلـــب إبقاء »حماس »قادرة على أن 
تحكم في غـــزة، وتضبط المجموعات 
المسلحة التي ال تريد االنضمام لهذه 
التسوية، أو على األقل عدم إفشالها«.
وقالـــت الدراســـة: أن واقـــع حماس 
في غـــزة يضع أمام إســـرائيل ثالثة 
ســـيناريوهات واقعية منطقية أمام 
الحركة: أولها اســـتمرار الواقع الماثل 
أمام »حماس« في قطـــاع غزة، يعني 
ال تصعيـــد وال تهدئة، وإنما تصعيد 

يتلوه هدوء، وهكذا«.
الثانـــي  »الســـيناريو  أن  وأوضحـــت 
عســـكري  تصعيد  بحـــدوث  يتمثل 
تدريجـــي ضـــد حمـــاس فـــي غزة، 
وإمكانية تدحرجه إلى حرب شـــاملة، 
وثالثها إبرام تفاهمات مع »حماس«، 
اليوم  الجارية  التفاهمـــات  على غرار 
وأممية،  بواســـطة قطرية ومصريـــة 
ويتـــم  تعمـــم،  ألن  قابلـــة  لكنهـــا 

تمديدها زمنيا«.
وأشارت إلى أن »قراءة السيناريوهات 
الواردة أعاله، تشـــجع القناعة القائلة 

بأن إجراء كشف حســـاب لها، وقراءة 
الكلفـــة والعائـــد يزيـــد مـــن فرص 
التفاهمات والتســـوية بين إسرائيل 

وحماس«.
 وأوضح ميخائيـــل، الذي أصدر عددا 
مـــن الدراســـات والكتـــب الخاصـــة 
أن  الفلســـطينيين،  مـــع  بالصـــراع 
»حمـــاس بذلـــك تريـــد الجمـــع بين 
مـــا يبـــدو أنهمـــا متناقضـــان: عدم 
تفريطهـــا بالمقاومة المســـلحة ضد 
إســـرائيل من جهة، ومن جهة أخرى 
تخفيف حصـــار غزة، وإنعاش أوضاع 

الفلســـطينيين، الذيـــن يحتاجـــون 
لتطويـــر بناهـــم التحتيـــة وزيـــادة 
والصرف  والكهرباء  بالمياه  إمدادهم 
الصحـــي، ووضع حد لظاهـــرة البطالة 
من خالل فتح فرص العمل«. وأشـــار 
إلـــى أن »حماس تســـتعين بتفعيل 
في  الفلسطيني  الجماهيري  الضغط 
قطاع غـــزة على إســـرائيل، من خالل 
المســـيرات األســـبوعية على الحدود 
الشـــرقية للقطاع، لكنهـــا في الوقت 
ذاته تتريث في إطالق تصعيد مسلح 

ضد إسرائيل.

دراسة إسرائيلية: غزة أمام ثالثة سيناريوهات
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أعلن أنا المواطن/مهند حسن نصر مطر   ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
408401511    فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ هيثم محمد عوني أبوشعبان    ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
803204635   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ريم فوزي محمد النجار     ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
700080104    فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 
اســـتمرار قـــوات االحتالل اإلســـرائيلي، في 
اســـتهداف الصياديـــن ومالحقتهـــم في 
رزقهم وقـــوت أبنائهم بإطالق النار صوبهم 
واعتقالهـــم وتخريـــب مراكبهـــم ومعدات 
صيدهـــم ومصادرتها في عـــرض بحر قطاع 
غزة والتي كان آخرها اعتقال الصيادين عبد 

الرحمن القن ومحمد زعرب.

 كما أدانـــت اســـتهداف المزارعيـــن أثناء 
فالحتهم ألراضيهم الزراعية شرقي وشمالي 
قطاع غزة. واعتبرت الجبهة استمرار االحتالل 
مالحقـــة الصيادين ومصـــادر رزقهم، ومنع 
دخول معدات الصيد البحري الالزمة لعملهم، 
واستهداف المزارعين في حقولهم الزراعية، 
وتشديد الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، 
لجريمة  ترتقي  إسرائيلية ممنهجة  سياسة 

حرب.

وجـــددت الجبهـــة دعوتها لألمـــم المتحدة 
والمنظمات الحقوقية الدولية لتوفير الحماية 
الدولية للصيادين والمزارعين والسماح لهم 
بالعمـــل بحرية ودون قيـــود ومضايقات من 
قوات وبحرية االحتالل اإلســـرائيلي. مشددة 
على أن تقييد عمـــل الصيادين والمزارعين 
يأتي في إطار تشـــديد الحصار اإلسرائيلي 
على القطاع الذي ُيعد عقابًا جماعيًا على نحو 

مليوني فلسطيني.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس السبت، أنه أغلق 
بوابـــة الدخول إلى األراضـــي الزراعية في المنطقة المســـماة 

"جزيرة السالم" في "نهرايم" (الباقورة).
وبحســـب موقع "يديعوت أحرونوت"، فـــإن اإلغالق تم بعد أن 

ا من اليوم األحد. قررت األردن استعادة تلك األرض بدًء
وكانت مصادر إسرائيلية أكدت الخميس الماضي، أن الحكومة 
األردنية أبلغت رســـميًا الحكومة في تل أبيب أنها لن يسمح 
بدءًا من يوم األحد بدخول المزارعين والســـياح اإلســـرائيليين 

لمناطق الباقورة.
وبحسب قناة "ريشـــت كان" العبرية حينها، فإن القرار أبلغت 
فيه الحكومة اإلسرائيلية والمزارعين والسياح الذين يدخلون 
خذ بعد أن رفضت األردن  تلك المنطقة، مشيرة إلى أن القرار اتُّ
تجديد تأجير تلك األراضي إلسرائيل بعد انتهاء مدة التأجير 

المخصصة ضمن اتفاق عربة عام 1994.
وســـُتبقي األردن على بعض الجيوب في منطقة الغمر مؤجرة 
حتى انتهـــاء الموســـم الزراعي الحالـــي، لصالـــح المزارعين 

اإلسرائيليين، على أن تتم استعادتها الحقًا.
وكان العاهـــل األردنـــي عبد اللـــه الثاني قرر العـــام الماضي 
اســـتعادة تلك األراضي، وأبلغت الحكومـــة األردنية تل أبيب 

بقرارها.

قرار أردني باستعادتها اليوم
االحتالل يغلق بوابة 
الدخول إلى »الباقورة«

بيروت / االستقالل:
انتقد عضو المكتب السياســــي لحركة "حماس "موسى أبو مرزوق أمس، الحكم بسجن أحمد ويحمان 
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، لمحاولته منع مشاركة شركة تمور إسرائيلية في معرض 
زراعي. وحذر أبو مرزوق من أن تصبح مناهضة التطبيع جريمة "يالحق بسببها المناضلون"، مشيًدا في 

الوقت ذاته باعتبار الرئيس التونسي الجديد قيس سعّيد التطبيع مع "إسرائيل"  خيانة.
وكتـــب أبو مرزوق على "تويتر": "التطبيع خيانة أســـعدنا بها الرئيس ســـعيد، وأحزننا الحكم 
بسجن الدكتور أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، لمحاولته منع شركة 
تمور إسرائيلية من المشاركة في معرض زراعي في ارفود المغربية". وتابع أبو مرزوق: "المصيبة 

أن تصبح مناهضة التطبيع جريمة يالحق بسببها المناضلون بدال من مالحقة المطبعين".

»الديمقراطية«: استهداف »إسرائيل« 
للصيادين والمزارعين جريمة حرب

»حماس« تنتقد سجن ناشط مغربي 
رافض للتطبيع مع »إسرائيل«
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أعلن أنا المواطن/ محمود محمد عبد الله الرنتيسي
  ....... /. عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التي 
تحمل 924921984  فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يسرى على محمد بكر    ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
916371529    فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فاطمة محمد منصور فلفل   ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
410183651    فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد محمد محمود دامو     ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
410118947    فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ايهاب امين موسى ابو جزر   ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
403041858     فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ايهاب امين موسى ابو جزر   ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
802439869     فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سامر اسعيد قاسم القدرة   ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
410211965   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ انتصار حمدي سلمان ابو راس  ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
917096083   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ميرفت احمد عبد ربه العطار  ....... /. 
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
900268038    فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وأشار إلى أنه مع مرور الوقف أدرك النظام األمني في 
"إسرائيل" أن شـــخًصا ما لم يتنبأ بشكل صحيح بما 
سيحدث، فلم يكن اإليرانيون يعتزمون التراجع، ولم 
يجرؤ ترمب على الدخول في صراع ما قبل االنتخابات.
ونبه بوخبوط إلى أنه على "إســـرائيل" دراسة المسار 
ثانيـــة والتفكيـــر بطرق العمل في ضـــوء تخصيب 

اليورانيوم المتجدد.
ولفت إلى أن "خروج إيـــران التدريجي من االتفاقية 
النووية وإعالناتها المتكـــررة بالعودة إلى تخصيب 
اليورانيوم وتشـــغيل المنشـــآت ال ينبغي أن يقلق 
النظام األمني اإلســـرائيلي فحسب بل سيقوده إلى 

الفعل".
وأكـــد المحلل العســـكري اإلســـرائيلي أنـــه "يجب 
على المســـتوى السياسي اإلســـرائيلي التعامل مع 

السيناريوهات الخطيرة".
وبين أن أخطر هذه السيناريوهات احتمال أن تعمل 
إيران ســـًرا علـــى التخصيب العســـكري لليورانيوم 
إلنتـــاج قنابل نووية، أو علـــى األقل تقترب من مدى 
تخصيب اليورانيوم الذي سيتيح لها اقتحام سريع 

للمرحلة الحرجة من إنتاج القنابل.
كمـــا نبـــه بوخبوط إلـــى أنـــه "يجب على إســـرائيل 
االســـتعداد لهجوم كبير جًدا على الجبهة الداخلية، 
ليـــس فقط من حيث الحماية ولكـــن أيًضا من حيث 

دفع الثمن".
وأردف "إذا قرر المســـتوى السياســـي اإلســـرائيلي 
الهجـــوم في قلب إيـــران، فإن الســـؤال الذي يطرح 
نفســـه هو مـــا إذا كان ينبغي التفكيـــر في إمكانية 

إتالف المنشآت النووية اإليرانية".
وبحســـب المحلل العســـكري اإلســـرائيلي الشهير 
فأن "المرشـــد األعلى اإليراني علي خامنئي إذا شعر 
أن ســـيًفا قد وضع على رقبته، فقد يضغط على الزر 

األحمر".
وتابع "عندها لن تشـــبه الحـــرب القادمة بأي حال ما 
عرفوه فـــي دولة إســـرائيل لعقود مـــن حيث نطاق 

الصواريخ على الجبهة الداخلية".
اعرتاف بالف�ضل

وحول الســـعي إلجبار إيـــران على طلـــب التفاوض، 
اعترف بوخبوط أن فكرة "جر إيران من أنفها" لدفعها 

إلى طاولة المفاوضات انهارت.
وأوضح أنه على إثر هذا الفشل بدأت عملية التحضير 

بيـــن مكتب رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو ومكاتـــب كبار مســـؤولي المخابـــرات في 
الجيش اإلسرائيلي، الذين اعتقدوا أنه كان من الخطأ 
إلغاء اتفاق إيـــران النووي مع الدول الغربية، مبينا أن 
ذلك تـــم "لخلق أزمة محاكاة لممارســـة الضغط على 
طهران من خالل فرض عقوبـــات اقتصادية وتقييد 

حركة المقامات العليا".
وأضاف "ثم أعرب المسؤولون عن أملهم في الضغط 
على زر المؤقت لتحديد المدة التي سيأخذها النظام 
اإليراني لطلـــب الرحمة بالعودة إلـــى التفاوض، مما 
يمّكن البيت األبيض من تقديم بنود جديدة تقوض 
القـــدرات اإليرانيـــة وتقلل من ثقتها في نفســـها، 

والتي استمرت في االرتفاع منذ عدة سنوات".
وبين المحلل العســـكري اإلسرائيلي أنه مع ذلك كان 
هناك بعض كبار المسؤولين اإلسرائيليين الذين لم 
يقرؤوا اإليرانيين بشـــكل صحيح- أبطال المفاوضات 
الذيـــن دفعـــوا الزعمـــاء األوروبيين إلى فخ العســـل 
الذين سمحوا لهم بامتالك قدرات عسكرية متقدمة، 
ومواصلـــة مشـــروع الصواريـــخ وتمويل األنشـــطة 

المعادية في جميع أنحاء العالم".
وبين أنـــه هكذا انهـــار المفهوم فقـــد تبنى ترمب 

الفكرة اإلسرائيلية وفرض عقوبات صارمة على إيران، 
فانتظر اإلسرائيليون أن يشعر اإليرانيون بالذعر وأن 
ينهار االقتصاد وقالوا بفخر أن هذه الفكرة هي فكرة 

إسرائيل".
ونبه بوخبوط إلى أنه مع مرور الوقت، أدركت المنظومة 
األمنية اإلســـرائيلية أن شـــخًصا ما لم يتنبأ بشـــكل 

صحيح بما سيحدث.
وأشـــار إلى تصريحـــات مســـؤولين أمريكيين مؤخرا 
فـــي محادثـــات مغلقة أنهـــم يفهمـــون بالفعل أن 
اإليرانييـــن لن يتراجعـــوا، ففي تقديرهـــم أدركت 
طهـــران أن الواليـــات المتحدة في حملـــة انتخابية 
رئاسية، وبالتالي فإن ترمب لن يجرؤ حًقا على الدخول 
في مواجهة عسكرية مباشـــرة معهم حتى ال يؤذي 

صورته ويهز االقتصاد األمريكي.

"اخلطوة االأكرث جراأة"
من جانبه، ذكر المحلل العسكري اإلسرائيلي ألون بن 
دافيـــد في مقال له أن إيران تتخذ كل شـــهر خطوة 
أخـــرى لتجديد برنامجهـــا النووي، واصفـــا خطوتها 
األخيرة بتجديد تخصيب اليورانيوم في منشأة تحت 

األرض في قم بـ"األكثر جرأة حتى اآلن".
وقال بن دافيد إن انسحاب ترمب من االتفاق النووي 

أعـــاد إيران لمســـارها النـــووي، فيمـــا تدهور وضع 
إسرائيل مع إيران بشكل كبير.

وأوضـــح أن "الصفقة النووية، أســـوأ مما كانت عليه، 
أعطت إسرائيل شـــيًئا ال يمكنها تحقيقه بمفردنا، 
فال تملك إسرائيل القدرة على منع إيران 15 عامًا من 

الحصول على قنبلة نووية".
وتســـاءل "يمكن للقوات الجويـــة أن تؤخر البرنامج 

النووي اإليراني لمدة أقصاها عامان؟".
ورأى "أن االنســـحاب مـــن االتفاق النووي ســـيكون 
منطقًيـــا إذا كان مدعوًما بتصميم الواليات المتحدة 
وإظهار القوة التي ســـتجبر إيران علـــى العودة إلى 

المفاوضات بشأن اتفاق جديد".
وأردف بن دافيد "بالنظر إلى الضعف الذي تواجهه 
الواليـــات المتحـــدة اآلن، ستشـــعر إيـــران بالحرية 
وســـتبدأ قريًبا في تجميع المواد االنشـــطارية عالية 
الجـــودة"، مشـــيرا إلى أن طهران بوضع يســـمح لها 
بالفعل بمطالبـــة اإللغاء الكامل للعقوبات كشـــرط 

مسبق لتجديد الحوار مع الواليات المتحدة.
ووصف اآلثار المترتبة بالنســـبة للكيان اإلسرائيلي 
"بخطيـــرة"، مضيًفـــا أنـــه "بغض النظر عـــن الحاجة 
الفوريـــة لتجديد االســـتثمار في الخيار العســـكري 
ضد إيران، يجب على إســـرائيل أن تستوعب أنها قد 
تظـــل وحدها في محاولة للحد من األســـلحة النووية 

اإليرانية".
ونبـــه إلـــى أن هذا يتطلـــب من "إســـرائيل" صياغة 
مفهوم لألمن ذي صلة بهـــذا التحدي، "وهو مفهوم 
يحدد ما تريده إسرائيل وما يمكن أن تحققه، والنظر 
في إمكانية أن نفشـــل إذا وجدت نفسها أمام إيران 

نووية".
حترك على االأر�ض

وختم المحلل العســـكري اإلســـرائيلي مقاله بالقول 
"اآلن أصبحت إسرائيل مطالبة بتحديث مهم آخر ضد 

إيران، قوة إقليمية متنامية وطموحات نووية".
وأضاف "المصلحة اإلسرائيلية العليا هي منعها  من 
امتالك أســـلحة نووية، وحظر انتشارها في المنطقة، 
ويجب على إســـرائيل أن تحدد لنفسها كيف تحقق 
ذلـــك وتتجاوز المناقشـــات التكتيكية بشـــأن ماذا 
ســـيكون الـــرد على صـــاروخ ســـليماني، ال يمكن أن 
يكون الجواب مجرد شراء أسلحة اضافية لسالح الجو 

وتحديث ميزانية التدريب".

  فكرة «جر إيران من أنفها» انهارت

محلل عسكري إسرائيلي: علينا االستعداد لهجوم كبير جدًا على الجبهة الداخلية
القد�ض املحتلة/ اال�ضتقالل:

اأكد املحلل الع�ض��كري االإ�ض��رائيلي اأمري بوخبوط اأن فكرة 
»ج��ر اإيران م��ن اأنفها« اإىل طاولة املفاو�ض��ات قد »انهارت«، 

م�ض��ريا اإىل اأنه عل��ى الكيان االإ�ض��رائيلي التفك��ري يف طرق 
للعمل، يف ظل التوتر النا�ضئ. واأو�ضح بوخبوط يف مقال له 
مبوقع »والال« العربي اأم�ض بعنوان »لقد انهارت التنبوؤات: 

مل ت�ضت�ضلم اإيران لل�ضغوط - ويجب على اإ�ضرائيل اأن تفكر 
يف ط��رق للعمل« اإن الرئي�ض االأمريك��ي دونالد ترمب تبنى 

الفكرة االإ�ضرائيلية املتمثلة يف ال�ضغط على طهران.
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قبل ايام قليلة اقدم مستوطنون صهاينة على سرقة نحو 
900 شـــجرة زيتون في قرية اللبن جنـــوب نابلس, وقاموا 
بســـرقة ثمار الزيتـــون في قرية دير حطب شـــرق نابلس, 
واعتدوا علـــى المزارعين في بلدتي حـــوارة وبورين جنوب 
نابلـــس, واالعتـــداءات علـــى اراضي المواطنيـــن الزراعية 
فـــي الضفـــة الغربية ال تـــكاد تتوقف, وهـــى تتم تحت 
حماية الجيش الصهيوني الذين يقوم بحراســـة قطعان 
المســـتوطنين, وهم يعتدون على المزارعين ويســـرقون 
المحاصيل الزراعية, ويقهرون الفلســـطينيين بأفعالهم 
هذه, فالفلســـطيني الذي يرعى ارضه ويحرسها على مدار 
عام كامل وينفق عليها امواله وجهده ووقته, يسرقون منه 
كل هذا في لحظة واحدة, وتحت اعين الجيش الصهيوني, 
واذا ما حاولوا حماية ارضهم يتعرضون للضرب واالعتقال 
من المســـتوطنين والجنـــود االحتالل, واصبحت ســـرقة 
المحاصيـــل الزراعيـــة فـــي الضفـــة سياســـة اعتيادية 

للمستوطنين تحدث وتتكرر كل عام. 
هناك ابعاد كثيرة لهذه الجرائم الصهيونية, منها البعد 
االخالقي الذي يدل على طبيعة هؤالء اللصوص الصهاينة, 
فالشعب الفلســـطيني يتعامل مع عصابة اجرامية ممثلة 
فـــي الجيش الصهيونـــي وقطعان المســـتوطنين, هذه 
العصابة غير محكومة بقوانيـــن وافعالها االجرامية نابعة 
مـــن قناعة بضرورة تنفيذ هذه الجريمة المنظمة, اما البعد 
االخـــر فهـــو البعد السياســـي الذي يهـــدف الى تهجير 
الفلســـطينيين من اراضيهم الزراعية ألجـــل مصادرتها 
واقامة مغتصبات فوقها, فبسرقة جهودهم كل عام واخذ 
محاصيلهم الزراعية بالقـــوة القهرية, وتخريب اراضيهم 
الزراعية واالعتـــداء عليهم بالضرب واالعتقال, وقد يضطر 
هؤالء في النهاية لترك اراضيهم وهجرتها حسب ما يظن 
االحتالل وقطعان المســـتوطنين, وبالتالي يقوم االحتالل 
بمصادرة اراضيهم لصالح المســـتوطنات, وشـــق الطرق 
منها, وتوســـيع المســـتوطنات بضم هذه االراضي اليها, 
اما البعد التاريخي فاالحتالل يعلم جيدا ان الفلســـطيني 
مرتبط بشجرة الزيتون تاريخيا, وزيت الزيتون الفلسطيني 
هو االفضل على مســـتوى العالم, وهذا تراث توارثناه عن 
اجدادنا جيال بعد جيل, فقد رووه بتعبهم وعرقهم, ونحن 

اليوم نروية بدمائنا ومعاناتنا. 

لماذا يسرقون الزيتون؟! 

رأي

بحكــــم معناهــــا ورمزيتهــــا ووظيفتها، يصبــــح الدفاع 
عن األونــــروا معركة واجبــــة وملحة .. ومفتوحــــة. ومع أن 
الحقوق الفلسطينية متكاملة ومترابطة، إال أن حق عودة 
الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم يبقى 
مفتاح هــــذه الحقوق، وأكثرها تعرضــــا لخطر التصفية، 
مــــن أجل تحويل الصــــراع مع المشــــروع الصهيوني إلى 
نزاع مســــتحدث ربطا بتداعيات عــــدوان حزيران ، 1967. 
وبالتالي، إغالق ملف النكبة الفلسطينية واستحقاقاتها 
المنصــــوص عليها في قــــرارات الشــــرعية الدولية، وفي 
المقدمــــة القــــرار 194. وألن الهجوم علــــى األونروا أصبح 
يأخــــذ منحــــى أكثر شراســــة مــــن أي وقت مضــــى، فإن 
المدافعين عنها ينبغي أن يتســــلحوا بكل ما لديهم من 
وسائل وإمكانات سياســــية وديبلوماسية وميدانية في 
مواجهة ما يخطط له التحالف ـ األميركي ـ اإلســــرائيلي 
من ســــيناريوهات وبدائل عن الوكالــــة التي قررت األمم 
المتحدة أن تبقى برفقة الالجئين وخدمتهم حتى تنفيذ 

القرار األممي بوجوب عودتهم.
تعتبر واشــــنطن وتل أبيب أن شــــبه االجمــــاع في األمم 
المتحــــدة علــــى بقــــاء األونــــروا بالوظيفة التي أنشــــئت 
ألجلهــــا مجرد أغلبية »تلقائية«، علــــى الرغم من أن بينها 
أربــــع دول دائمة العضوية في مجلــــس األمن. ومع ذلك، 
يستمر الشــــريكان اإلســــرائيلي واألميركي في مسعى 
شطب األونروا وإحالة قضايا الالجئين الفلسطينيين إلى 
وكالة الهجرة الدوليــــة، بعد أن يتم لهما تغيير تعريف 
الالجئ الفلسطيني، من زاوية شطب توريث صفة اللجوء 
واقتصارها علــــى من تبقى قيد الحياة مــــن الجيل الذي 

ر من فلسطين وقت النكبة في العام 1948. ُهجِّ
وألن معظم أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة ال يقبل 
بذلك، تلجأ واشنطن إلى سيناريوهات واقتراحات تحقق 
أهدافها بشــــأن األونروا .. ولكن علــــى مراحل. ومن هذه 
الزاوية يمكن قراءة الدعوات األميركية ـ اإلسرائيلية إلى 
تقصير صالحية تفويض األونروا من ثالث ســــنوات إلى 
ســــنة واحدة ، كي تحاول واشنطن وتل أبيب شطب هذا 
التفويض وعدم تجديده في التصويت القادم بعد سنة، 
على خلفية التشــــكيك بنزاهة إدارة الوكالة ربطا بملفات 
الفســــاد التي تم تظهيرهــــا مؤخــــرا، والتأثير من خالل 
هذا الملف علــــى الدول المانحة كــــي تحجم عن تقديم 
مســــاهماتها الماليــــة بموازنة الوكالة. وفي ســــياق هذا 

كله، يطرح الشريكان األميركي واإلسرائيلي ،عن طريق ما 
يسمى منظمات غير حكومية، بدائل لطريقة عمل الوكالة 

تحت يافطة »إصالح األونروا«.
وقد لفــــت االنتباه أن من يتصدى لهذه المهمة مجموعة 
من الشــــخصيات المعروفــــة بعدائها لحقوق الشــــعب 
الفلســــطيني وخاصــــة مدير ما يســــمى»مركز دراســــات 
السياسة في الشــــرق األوسط« ديفيد بدين، الذي قضى 
عقودا فــــي الهجوم على األونروا ومــــا تقدمه من خدمات 
لالجئين الفلسطينيين، وقد قالت عنه صحيفة »إسرائيل 
اليوم« العبرية بأنه »من أوائل الذين كشفوا، قبل عشرات 

السنين، العيوب الحادة في أنشطة األونروا«.
ومؤخـــرا، قـــام األمين العـــام لألمـــم المتحـــدة بتعيين 
كريستيان ســـاندروز قائما بأعمال المفوض العام لألونروا 
بعدمـــا تنحى بيير كرينبول لفترة معينة لم يحددها بيان 
مكتـــب األمين العام، الذي قـــال إن »نتائج تحقيق مكتب 
خدمات الرقابة الداخلية أظهـــرت بعض القضايا اإلدارية 
التـــي تتعلق تحديـــدا بالمفوض العام«. ومـــن الطبيعي 
أن تتعامل واشـــنطن وتل أبيب مع هـــذا التنحي ومن ثم 
التعيين كمؤشـــر على صحة دعواتهما »اإلصالحية« تجاه 
األونروا، وستعمالن على إشـــاعة مناخ من التشكيك حول 
مآالت المســـاهمات المالية التي تتبرع بها الدول المانحة 
إلى موازنـــة الوكالة وجدوى تقديم هذه المســـاهمة في 
الوقت الذي ما يزال فيه التحقيق جاريا. ومن ثم ستدفعان 
نحـــو ضـــرورة التدقيق فـــي كل محطة أمميـــة يتم فيها 
تجديد تفويض األونروا، الذي تســـعى أميركا وإســـرائيل 
لجعله ســـنويا. وكان مفيدا في هذا المجال تأكيد مكتب 
األمين لألمـــم المتحـــدة أن األونروا » ملتزمـــة بضمان أن 
أموال المانحين تستخدم بأفضل كيفية ممكنة من حيث 

الكفاءة والفاعلية لدعم مهمة الوكالة الحساسة«.
وعلى الرغم من حمالت التشــــكيك بوكالــــة األونروا التي 
تقــــوم بها واشــــنطن وتل أبيــــب، إال أن معظــــم أطراف 
المجتمع الدولــــي وخاصة الدول المانحــــة تدرك أهمية 
دور األونروا في خدمة الالجئين الفلســــطينيين، وتدرك 
في الوقت نفســــه تداعيات المس بهذا الدور وما يعنيه 
بالنســــبة الالجئيــــن الذين يــــرون اســــتهداف األونروا 
اســــتهدافًا مباشــــرًا لحقهم فــــي العودة إلــــى ديارهم 
وممتلكاتهــــم. لذلك، عندمــــا يخوضون معركــــة الدفاع 
عن الوكالة فهــــم يخوضونها باعتبارهــــا إحدى جبهات 

المعركــــة الكبرى مــــن أجل العودة، أي أنهــــم لن يدخروا 
جهدا للفوز في هــــذه المعركة، وهذا مــــا تفهم أطراف 
المجتمــــع الدولي أنــــه وضع المنطقة أمــــام تطورات غير 
محسوبة تحت تداعيات غضب الالجئين الفلسطينيين. 
كمــــا تدرك هذه األطراف طبيعة الظــــروف الصعبة التي 
يعيشــــها الشــــعب الفلســــطيني في ظل واقع االحتالل 
والحصــــار واللجوء، وبــــأن تقديمات األونــــروا إليهم على 
قلتها تســــاعدهم على تخفيف وطــــأة الظروف الصعبة 

التي يعيشونها.
ومنــــذ مجــــيء إدارة ترامــــب اتخذت الحــــرب على قضية 
الالجئين الفلســــطينيين مســــارا عمليا مباشرا بإجراءات 
نافــــذة أبرزها الضغط مــــن أجل إعــــادة تعريف الالجئ 
الفلسطيني بعد قطع المســــاهمة األميركية المالية في 
موازنة األونــــروا، وهذا يفترض بداهــــة أن تواجه الحالة 
السياسية والشعبية الفلسطينية هذه الهجمة في إطار 
خطــــة وطنية موحــــدة تتجاوز فيها تداعيات االنقســــام 
القائــــم حيث المعركة تدور حول حق العودة، أبو الحقوق 
الفلسطينية، وهو من أبرز مساحات التوافق والوحدة بين 
الفلسطينيين. وفي هذه المعركة يفترض أن يتم حشد 
جميــــع االمكانات المتوافرة ،على الصعيدين السياســــي 
والشعبي. وعبر فعاليات واسعة في الميدان. ومن المهم 
أن تتشــــكل في هــــذه المواجهة غرفة عمليات نشــــطة 
تتولــــى التفاعل مع أصدقاء الشــــعب الفلســــطيني ومع 
األطراف الدولية الكثيرة التي تــــرى في مواصلة األونروا 
لمهامها ضرورة وفق التفويض الذي أعطيت له عند إقرار 
تأسيســــها في العام 1949، وارتباط هــــذا القرار بالقرار 
الدولي 194 الذي ينص في بنده الحادي عشر على وجوب 
الســــماح لالجئين الفلســــطينيين بالعــــودة إلى ديارهم 

وممتلكاتهم وتعويضهم عما لحق بهم بفعل النكبة.
وال تحتمــــل هذه المعركة أية مســــاومات أو تراجعات أو 
البحث على حلول وســــط. حيث القضيــــة واضحة بجالء ، 
وكذلك األمر بما يخص المشاريع التي تسعى لشطب حق 
العودة مهما تعددت اليافطات والشعارات »االصالحية«، 
فالالجئون كانوا الســــباقين فــــي المطالبة بإصالح كل ما 
يرونه من عيوب ونواقص في عمل الوكالة ، وهم يميزون 
في الوقت نفســــه أن ما يطرح على يد واشنطن وتل أبيب 
هو تصفيــــة األونروا وليــــس إصالحها ، ومــــن وراء ذلك 

شطب حق عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم.

األونروا والعودة.. معركة واحدة
محمد السهلي

ال تـــكاد تمر ليلة أو يمضـــي نهاُر يـــوٍم دون وقوع عمليات 
اعتقاٍل متعددة األشكال والوجوه ألهلنا في الضفة الغربية، 
حيث ُتداهم بيوتهم وُتقتحم محالتهم، وُتوقف سياراتهم 
ويقطـــع الطريق عليهـــم، ويتـــم إنزالهم منهـــا بالقوة، أو 
يســـحبون من على البوابات والمعابـــر، ومن أمام نقاط العبور 
والحواجز، بينما يبقـــى كثيٌر منهم في مراكز االحتجاز خالل 
المقابالت والمراجعات األمنية، في الوقت الذي يلقى القبض 
على المصلين والمرابطين والمشـــتبه فيهـــم من العابرين، 
وغيرهم ممن ال تروق وجوههم وأشكالهم لجنود الجيش أو 
ضباط المخابرات، فيما بدا وكأنه نشاٌط يومي اعتيادي يقوم 
بـــه جيش االحتالل اإلســـرائيلي ضد الفلســـطينيين، وكأن 
االعتقاالت ليســـت أكثر من طقوٍس عادية، أو وجباٍت يومية 
يجـــب أن يعتاد عليها الفلســـطينيون ويتفهموها ويقبلوا 
بها، وال يحق لهم االعتراض عليها أو الثورة بســـببها، أو إبداء 
التذمر والضيق لســـلطتهم وأجهزتها األمنية التي تنسق 
مع سلطات االحتالل، حتى بات الفلسطينيون يتوجعون من 
هذه الظاهرة، وال يأمنون على أنفســـهم العودة إلى بيوتهم 
أو الوصول إلـــى أماكن عملهم دون تعرضهـــم إلطالق النار 

عليهم أو اعتقالهم.
ال تقتصـــر االعتقاالت علـــى الرجال أو الشـــبان، ممن تدعي 
ســـلطات االحتالل اشـــتباهها بهـــم، كأن يكونـــوا أعضاًء 

فـــي خاليا عســـكرية أو مجموعاٍت أمنيـــٍة، أو ممن تتهمهم 
بالتحضير لعملياٍت فرديـــة مثل الطعن والدهس، بل تقوم 
باعتقال كثيٍر آخرين ممن هم بـــراٌء من ادعاءاتهم، وممن ال 
يشـــكلون خطرًا عليهم، كاعتقال األطفال والنساء والشيوخ، 
والمصلين والعابرين، وأقرباء النشـــطاء والمسؤولين، أو أهل 
وذوي المطلوبيـــن، كما تعتقل التجار والطالب واألســـاتذة، 
والعائدين من ســـفرهم والمغادرين إلـــى األردن، وال تتردد 
في اعتقـــال المرضى والجرحـــى، والعاملين فـــي مزارعهم، 
والمبكرين إلى حقولهم، والساعين إلى قطف ثمارهم وجمع 
زيتونهم، وغيرهم من مختلف قطاعات شـــعبنا في الضفة 

الغربية.
الضفة الغربية كلها مستباحة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، 
فهو يدخل ومخابراته إلى أي مكاٍن فيها، وال تقوى الســـلطة 
الفلســـطينية على منعه من اقتحام مدن الضفة ومخيماتها 
وبلداتها، رغـــم أنها تعلم الكثير عـــن تحركاته وفعالياته، 
وذلك من خالل غرف التنسيق األمنية القائمة مع المخابرات 
واإلدارة المدنيـــة اإلســـرائيلية، إال أن جيـــش العدو يقتحم 
بوحشـــية، ويداهم بهمجية، ويجتاح بأعداٍد كبيرة، ويطلق 
النار بغزارة، ويصل بسياراته العسكرية المصفحة وجرافاته 
التـــي تواكب حركته إلى عمق المخيمات، وإلى آخر بقعة في 
المدن والبلـــدات، وينفذ عملياته بـــكل طمأنينة وثقة، غير 

خائٍف من ســـلطٍة تمنعـــه أو مقاومٍة تردعـــه، ويقوم أحيانًا 
بتصوير عمليات المداهمة واالعتقال، وكأنه يبدي فخره بما 

يقوم به، ويعبر عن عدم خوفه مما ينفذه.
أنهـــا تخنـــق  اإلســـرائيلي  االحتـــالل  ال تشـــعر ســـلطات 
الفلسطينيين وتقتل بسياســـتها أبناءهم، وتضيق عليهم 
وتدفعهم بالقوة نحـــو الثورة واالنتفاضـــة، والثأر واالنتقام، 
والقيام بعملياٍت فرديٍة أو االنتســـاب إلـــى خاليا ومجموعاٍت 
عســـكرية، فهذه االعتقـــاالت المتوالية، والسياســـة اليومية 
المتبعة، ترهق أهلنا في الضفة الغربية، وتفقدهم اإلحساس 
بالطمأنينة واالســـتقرار، وهـــي تقصد إذاللهـــم وإهانتهم، 
وتســـعى إلى تيئيسهم وإحباطهم ونزع الثقة بقدراتهم من 
نفوســـهم، حيث يصل عدد المعتقلين يوميًا إلى العشرات، 
بينما يوجد في الســـجون والمعتقالت اإلســـرائيلية أكثر من 

ستة آالف معتقل من أبناء الضفة الغربية.
إال أن الفلســـطينيين يدركون سياسة العدو ويعرفون مكره، 
ويطلعون علـــى أهدافـــه وغاياته، ويعلمـــون أن عينه على 
الضفة الغربية مركزة، وشـــهيته البتالعها مفتوحة، ورغبته 
في الســـيطرة عليها واالســـتيطان فيها كبيـــرة، فهو يراها 
»يهودا والســـامرة«، التي كان فيها قبل آالف السنوات وعاد 
إليها قبـــل أقل من قرٍن، ولهذا فهو يتطلع إلى تفريغها من 
ســـكانها، إما بقتلهم أو اعتقالهـــم، أو بطردهم وترحيلهم، 

أو بحصارهم والتضييق عليهم ليهربوا بأنفسهم، ويغادروا 
موطنهم إلى مكاٍن يســـتطيعون فيـــه العيش مع إخوانهم 
العـــرب، ولعل العـــدو يطمح إلى ذلك بســـرعٍة كبيرة ليحول 

أحالمه إلى واقٍع، وأمنياته إلى حقيقة.
ربما تظن ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي أنها بسياســـتها 
القمعية التعســـفية التي تمارســـها ضد أهلنا في الضفة 
الغربيـــة، تســـتطيع أن تفـــت فـــي عضدهـــم، وأن توهن 
هزيمتهـــم وتحل عريكتهم وتنتصر عليهم، ونســـوا عمدًا 
أو غبـــاًء أن أبنـــاء الضفة الغربية ورجالها، هـــم أبطال المدى 
والســـكاكين، وأنهم مـــن فجروا موجات الدهـــس والصدم، 
وأنهـــم رواد العمليـــات الفردية، وأبطـــال عمليات القنص 
واالصطيـــاد باألســـلحة األتوماتيكيـــة، وأن منفـــذي كبرى 
العمليات العسكرية هم من أبنائها، وقد دوخوا جيش العدو 
ومرغوا أنـــف مخابراته في التراب، إذ نجح أغلبهم في تنفيذ 
عملياتهم واالنســـحاب بســـالٍم، والتواري عن النظار بسريٍة 
ناجحـــة ألياٍم وأشـــهر، إنها ضفة أحمد نصر جرار، وأشـــرف 
نعالـــوة، وعمر أبـــو ليلى وصالـــح البرغوثـــي ويحيى عياش 
وغيرهم، ممن تحدوا إجراءات االحتالل، وثبتوا أمام سياسته، 
وأثبتـــوا أنهـــم األقوى واألصلـــب، وبرهنوا أنهـــم يقاومون 
وال يستســـلمون، ويصمـــدون وال يتـــرددون، ويتقدمون وال 

يتقهقرون.

د. مصطفى يوسف اللداوياالعتقاالت في الضفة أنشطة يومية وفعاليات اعتيادية
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جباليا/ االستقالل:
أطلقت بلدية جباليا النزلة شــــمال قطاع غزة 
يوم أمس، أكبر حملة تسهيالت مالية، خالل 
لقاء جماهيري عقــــد في مقر البلدية بحضور 
150 مــــن ممثلي لجــــان األحيــــاء و المجتمع 

المحلي.
وقال رئيس البلدية، عصام جودة، إن المجلس 
البلــــدي درس التوصيــــات التــــي خــــرج بها 
االجتماع السابق مع لجان األحياء، وخاصة تلك 
التي تتعلق بطلب إطالق حملة تســــهيالت 

مالية، وقد أقر حملة جديدة بهذا الخصوص.
وأضــــاف أن الحملة الجديدة تقدم خصومات 
كبيــــرة علــــى المتأخــــرات المســــتحقة على 

المواطنيــــن، وتراعي األســــر الفقيرة وعوائل 
وتكافــــئ  والجرحــــى،  واألســــرى  الشــــهداء 
الفاتورة الشهرية، وتسهل  المتلزمين بدفع 
عمليــــات ترخيص المبانــــي والحرف، وتقدم 
خصما لالشتراكات المتوفى اصحابها وتعفي 

الورثة من دفع رسوم تقسيم االشتراك.
وحذر عصام جــــودة من أن اســــتمرار الوضع 
المالي للبلدية بهذا الســــوء ســــيضطرها إلى 
تقليص ضــــخ المياه إلى منــــازل المواطنين 
لتصبح يوما بعد يوم، وكذلك بالنسبة لخدمة 

جمع النظافة وترحيلها.
وقال رئيس البلدية نحن ال نريد الوصول إلى 
هــــذه المرحلة، لذلك قررنا إطــــالق أكبر حملة 

تســــهيالت مالية للمواطنين، نستهدف من 
خاللها شريحة واحدة فقط، وهي المقتدرون 

على الدفع.
وأكد أن الهدف األول هو مراعاة ظروف الناس 
وندرك تماما أن شريحة كبيرة يصعب عليها 
االلتزام بدفع الفاتورة الشهرية في ظل أزمات 
الرواتــــب، مســــتدركا أن البلديــــة ال يمكنها 
االستمرار بتقديم الخدمات في حين أن %5 
فقط من المشتركين دفعوا فاتورتهم الشهر 

الماضي.
وأفاد بأن البلدية ترى بأن حملة التســــهيالت 
المالية تشكل حلقة وصل بين القدرة المالية 
الضعيفة للمواطنين، والحاجة الماسة للبلدية 

للجباية لالستمرار في تقديم خدماتها.
وأكد رئيــــس البلدية أن المؤشــــرات المالية 
في عام 2019 شــــهدت تراجعا كبيرا، بسبب 
الظــــروف الصعبــــة للمواطنيــــن، وانخفاض 
قيم المنح الخارجية من المؤسســــات الدولية 

والمانحة.
وشــــدد على أن الخدمات األساسية لم تتأثر 
رغــــم كل ما تمر به البلدية مــــن ظروف مالية 
صعبــــة، فوفــــق احصائية أعدتهــــا الجهات 
المختصة في البلدية تبيــــن أن كمية المياه 
الواصلة لمنــــازل المواطنيــــن، وكذلك كمية 
النفايات المرحلة من نفوذ البلدية، زادت عن 
األعوام الماضية رغــــم األزمة المالية الخانقة. 

وأوضح أن البلدية نفذت خطة تقشف قاسية 
للمصاريف التشــــغيلية، من خــــالل تقنين 
اســــتخدام الســــوالر، وتقييد حركة سيارات 
البلدية وتحديد ســــقف ألجور ساعات العمل 
اإلضافي. وقال رئيس البلدية إن العجز المالي 
فــــي الميزانية قد حّول إلى رواتب الموظفين، 
حيث بلغت نســــبة الصرف خــــالل عام 2018 
إلى 70% من إجمالــــي الرواتب، لكن في هذا 
العــــام (2019) خفضنــــا نســــبة الصرف إلى 
35%، وحولنا المبلغ الذي اقتطعناه من رواتب 
الموظفين لصالح الخدمات األساســــية مثل 
شراء سوالر لتشغيل ســــيارات النظافة، وآبار 

المياه.

رام الله/ االستقالل:
قال وزير الزراعة، ريـــاض عطاري: إنه تم تحويل 
مبلغ 772,500 دوالر لمتضرري الدفيئات الزراعية 
في قطاع غـــزة، لتركيب دفيئـــات زراعية ضمن 

مشروع إعادة تأهيل القطاع الزراعي.
وأضاف الوزير عطاري، في بيان للوزارة، أن المنحة 
المقدمة اســـتفاد منها 165 مزارعا، لبناء 154.5 
دونـــم دفيئـــات، حيث ينفذ المشـــروع من قبل 
الوزارة وبإشـــراف الفريق الوطنـــي إلعادة إعمار 

المحافظات الجنوبية.
وأشار إلى أن المنحة قدمت من قبل دولة الكويت 
الشقيقة، من خالل الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية حسب اآللية المعمول بها.
وأعرب عن شـــكره لدولة الكويت الشقيقة أميرا 
وحكومـــة وشـــعبا على هـــذا الدعم، لمســـاندة 
مزارعينا، وكذلك لكافة أعضـــاء الفريق الوطني 
إلعـــادة االعمـــار واللجـــان الفنية فـــي خدمات 

المزارعين بوزارة الزراعة.

رفح/ االستقالل:
أكد المهندس بسام الحمادين، مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة، 
بغزة، أن يوم الخميس المقبل، سيشهد وضع الحجر األساس لمجمع رفح الطبي، 

جنوب قطاع غزة.
وأوضح الحمادين  أنه سيتم إنشاء مبنى الطوارئ والعمليات والعناية المركزة، 
وأقســـام المبيت، وهو المرحلة األولى من المستشفى، الذي سيضم ستة مباٍن 

رئيسية.
وقال: »المباني الستة ستكون في منطقة واحدة، وسيتم بناؤها على أرض تبلغ 
مســـاحتها 42 دونمًا، حيـــث أن هذه األرض خصصت بالتنســـيق ما بين وزارة 

الصحة، وسلطة األراضي لصالح مستشفى رفح«.
وأضاف الحمادين: »ســـنبدأ حاليًا ببناء المرحلة األولى من المبنى الرئيسي بـ5 
ماليين دوالر وهي المتوفرة حاليا«، الفتًا إلى أنه يجري إعداد المخططات الالزمة 

لهذا المبنى، حيث سيتم اإلعالن عن المناقصة الخاصة به للبدء بإنشائه.
وفي الســـياق، أشار مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة بغزة، أن وزارته 
تســـعى الغتنام أي فرصة لتوفر أي منحة وتمويل آخر لبناء المرحلة الثانية من 

المبنى.

تفاصيل بناء المرحلة 
األولى لمجمع رفح الطبي

الزراعة تحول أكثر من 770 ألف دوالر للمزارعين في غزة

بلديــة جباليــا تطلــق أكبــر حملــة تسهيــالت ماليــة

رام الله/ االستقالل:
قال وكيـــل وزارة التنمية االجتماعية في رام اللـــه، داود الديك، 
إنهم لم يحددوا موعًدا حتى اللحظة لصرف شـــيكات الشـــؤون 

لألسر المستفيدة منها في الضفة وقطاع غزة.
وأوضح الديك في تصريح له، أنهم في وزارة التنمية يرتبون مع 

وزارة المالية من أجل تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون.
وبيـــن الديك أن الـــوزارة تبذل جهـــودًا كبيرة مـــن أجل صرف 

المســـتحقات قبل نهاية العام الجاري، لألسر المستفيدة منها 
في الضفة وقطاع غزة.

ويستفيد من مخصصات الشؤون االجتماعية في قطاع غزة، 71 
ألف مستفيد و39 ألف مستفيد في الضفة المحتلة بقيمة مالية 
إجمالية تقدر بــ 130 مليون شـــيكل، وتتراوح المخصصات لكل 
عائلـــة ما بين 750 إلى 1800 شـــيكل للدفعة الواحدة كل ثالثة 

أشهر.

غزة/ االستقالل:
أصـــدرت بلدية غزة ، إعالنًا بشـــأن نقل مكان ســـوق 

السيارات المركزي الجديد.
وقال البلدية في بيـــان عبر موقع التواصل االجتماعي 
(فيسبوك): "تعلن بلدية غزة أنه سيتم العمل بالمقر 
الجديد لســـوق الســـيارات المركزي الكائن في شارع 

الحرية (محررة نيتساريم) مقابل قصر العدل بدءًا من 
يوم أمس، بدال من الســـوق القديم الكائن في شـــارع 

صالح الدين.
وشددت بلدية غزة على أن السوق الجديد ُمجهز بكافة 
االحتياجات الالزمة وُسبل الراحة، معربة عن أملها من 

الجميع التعاون وااللتزام.

رام الله/ االستقالل:
تتجه أسعار الذهب خالل تعامالت يوم أمس، لتسجيل 
أكبر انخفاض أســــبوعي في عامين ونصف العام، وسط 
حالة من التفاؤل بشــــأن إبرام اتفاق تجــــاري بين بكين 

وواشنطن.
 وجــــرى تــــداول الذهب فــــي المعامــــالت الفورية عند 
1468.86 دوالر لألونصة، دون تغيير يذكر تقريبا، ليتجه 

صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو 2017.
 وفي الجلســــة السابقة، تراجعت األســــعار 2 % ألدنى 

مستوياتها في أكثر من شهر.

 ويعزز التفاؤل بشــــأن إبرام اتفــــاق تجاري بين الواليات 
المتحــــدة والصيــــن اإلقبال على المخاطــــرة مما يحد من 
اإلقبــــال على المعــــدن النفيــــس، لكن االتفــــاق يواجه 
معارضة داخلية شرسة في البيت األبيض بفعل مخاوف 
بشــــأن ما إذا كان إلغاء الرسوم الجمركية سيبدد النفوذ 

األمريكي في المفاوضات.
 وارتفعت أســــعار الذهب ما يزيــــد عن 14 % منذ بداية 
العام الجاري بما يرجع في األســــاس إلى الحرب التجارية 
بين واشــــنطن وبكين التي أثارت المخاوف بشأن تباطؤ 

االقتصاد العالمي.المصدر: »رويترز«

 رام الله/ االستقالل:
أظهــــرت بيانات حديثــــة، أن إنتــــاج صرافي 
العمالت في فلســــطين، بلغ حوالي 39 مليون 

دوالر امريكي خالل العام الماضي.
وكشــــفت بيانات جهــــاز االحصــــاء المركزي، 
أن االنتــــاج المالي لصرافي العمــــالت اعتمد 
على هامش شــــراء العمــــالت وبيعها وكذلك 
العموالت وايــــرادات الخدمات المقدمة للغير، 

خالل 2018.
وبلغ إنتاج صرافي العمالت في فلسطين، من 

هامش بيع العمالت الرئيســــية حوالي ، 14.7 
مليــــون دوالر، وقرابــــة 14.4 مليــــون دوالر من 

هامش شراء العمالت.
وحسب أرقام التقرير، بلغ حجم العموالت التي 
حصلت عليها محال الصرافة المرخصة من قبل 
سلطة النقد حوالي 9.7 مليون دوالر في 2018.

ويعمل في قطاع صرافة العمالت في فلسطين 
حوالي 425 مؤسسة، تضم 1243 عامل.

ويتم التعامل بفلسطين بأربع عمالت رئيسية 
وهي الدوالر والدينار واليورو والجنيه المصري.

الذهب يسجل أدنى انخفاض 
أسبوعي في عامين ونصف

39 مليون دوالر إنتاج 
صرافي العمالت في فلسطين

وكيل التنمية: ال موعد لصرف 
شيكات الشؤون في غزة

بدء العمل في سوق السيارات 
الجديد وسط القطاع
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بغداد/ االستقالل:
دخلـــت مظاهرات العراق أســـبوعها 
ضحيتـــه  راح  دام  بيـــوم  الثالـــث 
13 قتيـــاًل وعشـــرات الجرحـــى في 

محافظات العراق.
فقد قتل فـــي مدينة البصرة جنوبي 
العراق سبعة أشـــخاص فيما أصيب 
نحو 160 آخرين بجـــروح جراء إطالق 
النـــار عليهـــم أمـــام مبنـــى مجلس 
المحافظة، في حين قتل أربعة آخرون 

بوسط العاصمة بغداد.
العـــراق  مظاهـــرات  دخلـــت  وقـــد 
االحتجاجيـــة فـــي بغـــداد وعدد من 
 ، الثالـــث  أســـبوعها  المحافظـــات 
بمظاهـــرات تجتـــاح كل المحافظات 
والمدن مع تكثيـــف للقوات األمنية،  
وإغالق جميـــع الطـــرق المؤدية إلى 

وسط المدينة.
وفـــي العاصمة، ارتفع عـــدد القتلى 
جراء الرصاص الحي إلى ما ال يقل عن 

أن استخدمت  بعد  ســـتة محتجين، 
قـــوات األمـــن الذخيـــرة الحية ضد 
المتظاهرين قرب جســـر الشـــهداء 
وسط بغداد. وفي وقت سابق، نقلت 
وكالة رويترز عن مصادر أمنية وطبية 

قولهـــا إن أربعـــة محتجيـــن ُقتلـــوا 
وسط العاصمة وأصيب عشرات، في 
أثناء  اشتباكات قرب جسر الشهداء 

محاولتهم عبوره.
للجزيرة  بغداد  قيادة عمليات  وقالت 

إن أوامـــر صـــدرت باعتقـــال أفـــراد 
القـــوة التي أمرت بإطـــالق النار على 

المتظاهرين قرب جسر الشهداء.
وتمكنت القـــوات األمنيـــة من فتح 

الجسر بعدما أغلقه متظاهرون.

مظاهرات العراق: تدخل األسبوع الثالث بـ13 قتيال وعشرات الجرحى

واشنطن / االستقالل:
 الواليـــات المتحدة ُتريد تعزيز 

ّ
أعلن مســـؤول كبير في البنتاغون، أن

تعاونها العسكري مع الصين، وترغب خصوًصا في إعادة رفات الجنود 
األميركّيين، الذين قِتلوا في الصين خالل الحرب العالمية الثانية.

وأشار راندال شرايفر، المسؤول عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ في 
 وزير الّدفاع األميركي مارك إسبر الذي من المقّرر أن 

ّ
البنتاغون، إلى أن

يزور آســـيا األسبوع المقبل، سيلتقي نظيره الصيني الجنرال وي فنغ 
على هامش اجتماع دولي في بانكوك.

وقال شرايفر »ُنفّضل أن تكون هناك عالقة تعاون أكبر مع الصين«.
 إســـبر »ســـيطلب مزيًدا من التعاون بشـــأن المفقودين، 

ّ
وأضاف أن

بخاّصـــٍة في الحرب العالمية الثانية، وهو مجال نتعاون فيه بشـــكٍل 
متقّطع مع الصينيين. نرغب في أن تعود (هذه العالقة) إلى مستوى 

أقوى«.
 إســـبر ُيفترض أن يناقش أيًضـــا انتهاكات العقوبات 

ّ
ولفـــت إلى أن

الدولّية المفروضة على كوريا الشـــمالية، وتتهـــم الواليات المتحدة 
بكين خصوصا بتوفير النفط لنظـــام بيونغ يانغ، في انتهاك للحظر 

المفروض عليها.

الواليات المتحدة تريد 
رفات جنودها من الصين

القاهرة/ االستقالل:
أثار تقرير نشرته األمم المتحدة حول وفاة 
الرئيـــس المصري الراحل محمد مرســـي، 
زوبعة كبيرة في األوساط السياسية بعد 
أن اعتبر أن موت مرســـي يمكـــن اعتباره 

قتاًل عقابيًا تعسفيًا من قبل الدولة.
ووفقًا لتقرير األمــــم المتحدة، فقد أجرى 
خبراء مســــتقلون تابعون لألمم المتحدة 
تحقيقًا حول وفاة مرسي، أظهر أن نظام 
السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى 
إلى موت مرســــي، كما أنه قد يضع صحة 
وحياة آالف المعتقلين في الســــجون في 

خطر شديد.
وقال البيــــان الموقع باســــم خبيرة األمم 
المتحــــدة الســــيدة إجنيــــس كاالمــــارد: 
»اعتقــــل الدكتور مرســــي فــــي ظروف ال 

يمكن وصفها إال بأنها وحشية، خصوصا 
خالل سنوات االعتقال الخمس في مجمع 
سجن طرة«، مضيفا أن »موت مرسي بعد 
اســــتمرار هذه الظــــروف يمكن أن يصل 
إلــــى القتل التعســــفي العقابي من قبل 

الدولة«.
وأضاف البيان: »لقد استلمنا أدلة موثوقة 
مــــن عدة مصادر على أن آالف المعتقلين 
اآلخرين قد يعانون مــــن مخالفات كبيرة 
لحقوقهم اإلنســــانية، وأن العديد منهم 

يواجهون خطر الموت«. 
وتابــــع »يجب على مصــــر معالجة ظروف 
ســــجونها فــــورا، والعودة عن مــــا يظهر 
أنه ممارســــة راســــخة تخالف حق الناس 
بالحياة، والحــــق بعدم التعرض لالعتقال 
التعــــرض  بعــــدم  والحــــق  التعســــفي، 

للتعذيــــب أو المعاملة الســــيئة، والحق 
بالحصول على إجراءات ومحاكمات عادلة، 

والحصول على عالج طبي مناسب«.
وأضــــاف البيــــان: »لقد اعتقــــل الدكتور 
مرســــي في الحجــــز االنفــــرادي لمدة 23 
ســــاعة يوميا«، »ولم يكن يسمح له برؤية 
الســــاعة  الســــجناء اآلخرين، حتى خالل 
الواحدة التي يســــمح له فيها بالتريض، 
وكان يجبــــر علــــى النــــوم علــــى أرضية 
أو اثنتين  خرسانية واســــتخدام بطانية 
كغطاء. ولم يكن يســــمح لــــه بالكتب، أو 

الصحف، أو أدوات الكتابة، أو الراديو«.
وأشار البيان إلى أن مرسي لم يتلق عالجا 
لمرض الســــكري الذي يعاني منه، وفقد 
الرؤية في عينه اليسرى، وفقد وعيه عدة 

مرات، وعانى من التهابات في اللثة.

سدني / االستقالل:
تســـببت الحرائق التي اندلعت في الغابات االسترالية بمقتل شخص و تدمير 100 منزل على 

األقل حيث تفقدت الشرطة االسترالية يوم أمس، األماكن التي اشتعلت فيها الحرائق.
وقالت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ســـاوث ويلز : إن رجال اإلطفاء عثروا على جثة شخص 

في سيارة، وإن اثنين آخرين في عداد المفقودين، بحسب رويترز.
وتواجه أســـتراليا اآلن أحد أسوأ مواســـم حرائق الغابات، بينما تعاني أجزاء منها أسوأ موجات 

جفاف تعيها الذاكرة.
وأصدرت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ســـاوث ويلز أمس األول عددا قياسيا من تحذيرات 
الطـــوارئ، إذ أعلنت 17 حريقا خطيرا بعدما زادت الرياح القوية والجفاف من انتشـــار الحرائق 
بســـرعة. واشـــتعلت يوم أمس، وفقًا للوكالة الرسمية، ســـتة حرائق خطيرة ُمستعرة في نيو 

ساوث ويلز من إجمالي 70 حريقا على مستوى الوالية.
وفي كوينزالند شـــماال، قضى آالف من الســـكان من إقليم صن شاين كوست الليل في مراكز 

إجالء بعد أن طالبتهم السلطات بالمغادرة.

تقرير لألمم المتحدة حول وفاة »مرسي« يثير زوبعة حرائق الغابات االسترالية تتسبب 
بمقتل شخص ودمار 100 منزل

طهران / االستقالل:
أعلنـــت إيران أنهـــا أتمت تشـــغيل نحو 1044 
جهازا للطـــرد المركزي في مفاعـــل »فوردو« في 
إطـــار الخطـــوة الرابعة التي اتخذتهـــا للرد على 
تنصـــل األطراف الدوليـــة الموقعة على االتفاق 

النووي.
وأوضح المتحدث باســـم منظمـــة الطاقة الذرية 
اإليرانية بهروز كمالوندي في مؤتمر صحفي في 
العاصمة طهران يوم أمس، أنه تم ضخ الغاز في 

أجهزة الطرد المركزي.
وكاشـــف أن مفتشـــي الوكالة الدوليـــة للطاقة 
ســـيقومون اليوم األحد بفحص عينة تخصيب 

اليورانيوم في المنشأة المذكورة.
وذكر كمالوندي أنه »تم اتخـــاذ الخطوة الرابعة 
بإيعـــاز من رئيس الجمهورية (حســـن روحاني) 
حيث تم ضـــخ الغاز فـــي 1044 جهـــازا للطرد 
المركـــزي في منشـــاة فوردو«، وفـــق وكالة أنباء 

فارس اإليرانية.
وأضاف أنه »تم إنجاز عملية ضخ الغاز وجرى أخذ 
عينات من منتوج أجهـــزة الطرد المركزي وُطِلب 

من الوكالة رؤية المراحل«.
ويوم األربعـــاء الماضي، أعلنـــت منظمة الطاقة 
الذرية اإليرانيـــة بدء عملية تخصيب اليورانيوم 
في منشـــأة »فـــوردو«، في إطار خفـــض طهران 

التزاماتها ضمن االتفاق النووي.
وسبق أن أكدت إيران عزمها على اتخاذ المرحلة 
الرابعة، ما لم تِف األطراف األخرى الموقعة على 

االتفاق النووي بالتزاماتها.
وفي أيلـــول/ ســـبتمبر الماضي، قالـــت الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذرية، فـــي بيان، إنها تحققت 
من »تركيب طهران أو بدئها بتركيب 56 جهازا 

للطرد المركزي«.
وتطالـــب طهران األطـــراف األوروبيـــة الموقعة 
على االتفـــاق، بالتحرك لحمايتـــه من العقوبات 
األمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في 

أيار/ مايو 2018.
وقررت واشـــنطن فرض عقوبات اقتصادية على 
إيران، وشـــركات أجنبية لها صـــالت مع طهران، 
ما دفع بعض الشـــركات، خصوصا األوروبية، إلى 

التخلي عن استثماراتها هناك.

بيروت/ االستقالل:
تتواصل المظاهرات الشعبية في لبنان، لليوم 26 على التوالي، 

تركزت في أهم المدن والمحافظات أمام الوزارات الحكومية.
وقد تركزت المظاهرات، أمام المرفـــأ ووزارة التربية، كما نظمت 
وقفـــات احتجاجية أمـــام مؤسســـة كهرباء لبنـــان والمصرف 
المركزي ووزارة الداخلية ومنطقة "الزيتونة باي" وســـاحة رياض 

الصلح غيرها.
وبالتوازي مع المظاهرات تتواصل المشاورات لتشكيل الحكومة 
 تقـــدم، ففي الوقت الـــذي تطالب فيـــه الغالبية 

ّ
مـــن دون أي

النيابيـــة بحكومة مختلطة تصـــّر قوى ١٤ آذار الســـابقة على 
 

ّ
حكومة تكنوقراط. وقد أعلن الرئيس اللبناني ميشـــال عون أن
مجلس النواب سيباشـــر درس مشـــاريع قوانين إصالحية، وأن 
الحكومـــة الجديدة ســـتعمل على "تطبيق الورقـــة اإلصالحية 
للحكومة المستقيلة". وأمام رئيس بعثة االتحاد االوروبّي أبدى 
عون اســـتغراب لبنان من البيان األوروبـــّي لجهة دمج النازحين 
في المجتمعات الُمضيفة، مشـــيرًا إلى أن عملية عودة النازحين 
 شكوى 

ّ
من لبنان الى ســـوريا "مستمرة وعلى دفعات، ولم تِرد أي

منهم من ضغوط تعّرضوا لها بعد عودتهم".

إيران تعلن تشغيل 1044 جهاز 
طرد مركزي بمفاعل »فوردو«

استمرار المظاهرات في لبنان 
دون تقدم في تشكيل الحكومة
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غزة / االستقالل:
افتتحت منافســـات األسبوع الحادي عشـــر واألخير من عمر 
مرحلـــة ذهاب دوري الدرجـــة الممتازة بغزة أمـــس بلقاءين، 
حقق فيهما اتحـــاد خانيونس الفوز على شـــباب رفح، فيما 
كان التعادل بهدف لكل فريق نتيجة دربي خدمات الشاطئ 
والصداقة. وواصلت طواحين خانيونس الدوران وحققت الفوز 
الثاني على التوالي، وابتعدت بعض الشيء عن مربع الهبوط، 
بفوزها بهدفين دون رد على شباب رفح، في اللقاء الذي أقيم 

على ملعب المدينة الرياضية بخانيونس.
ودخل اتحاد خانيونس اللقاء بقوة وعينه على االنتصار وجلب 
الثالث نقاط ، ونجح بذلك عندما سجل عدي الغلبان بالدقيقة 

22 الهدف األول لالتحاد.
وفي الشـــوط الثاني حافظ »االتحـــاد« على مرماه من هجمات 

الزعيم الرفحاوي الذي قاتل من أجل التعديل، لكن محمد أبو 
جويـــد بالدقيقة 88 قتل فرصة عودة الزعيم وســـجل الثاني 

للطواحين.
وبهـــذا الفوز رفع االتحاد رصيـــده إلى 11 نقطة و ظل بمركزه 

العاشر بجانب التاسع شباب رفح بنفس الرصيد.
هـــذا وفرض التعـــادل االيجابي نفســـه على لقـــاء الجارين 
الصداقة وخدمات الشاطئ، بهدف لكل فريق، ليرفع الصداقة 
رصيـــده إلى 16 نقطة ويظل بالمركـــز الرابع مؤقتا، بينما رفع 

الشاطئ رصيده إلى 20 نقطة وظل بالمركز الثاني.
وبهذه النتيجة ُتّوج خدمات رفح رســـميا بلقب الشـــتاء دون 

النظر إلى نتيجة لقائه أمام هالل غدا االثنين.
وســـجل للشـــاطئ محمد الرواغ بالدقيقة 44 وعّدل النتيجة 

للصداقة محمد أبو حسنين بالدقيقة61.

غزة / االستقالل:
تخطى الجالء بســـهولة حصون العطاء، فيما سقط البريج أمام نماء، 
في افتتاح منافسات األسبوع الحادي عشر واألخير من بطولة دوري 

الدرجة األولى الغزي.
فقـــد ضرب نادي الجالء حصـــون نادي العطاء، بالفـــوز عليه بأربعة 
أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب فلسطين بغزة أمس.
شـــوط أول حاول العطاء أن يحافظ خالله على شـــباكه نظيفة، لكنه 
تلقى أولى األهداف ســـريعا عن طريق عالء ضهيـــر بالدقيقة (6)، 
ليواصل الجالء محاولة إحراز ثاني األهداف لكنه فشـــل بذلك وخرج 

متقدما بهدف دون رد.
وفـــي الشـــوط الثاني نجح نفس الالعب بتســـجيل ثانـــي أهدافه 

وأهداف الجالء بالدقيقة49، وعزز طالل جندية النتيجة بتســـجيله 
الهدف الثالث بالدقيقة 80، وقبل نهاية اللقاء اختتم إسماعيل أبو 
دان رباعية الجالء بالدقيقـــة 88، ليرفع الجالء رصيده إلى 19 نقطة، 

بينما تجّمد رصيد العطاء عند 3 نقاط بمركزه الثاني عشر واألخير.
إلى ذلك، سقط فريق خدمات البريج أمام ضيفه نماء بالخسارة أمامه 
بهدفين مقابل هدف، ليحرم نفســـه من القفز لمراكز األمام، حيث 
بقى البريج عند 16 نقطة وظل بمركزه الســـادس مؤقتا، بينما تقدم 
نماء خطوة نحو االبتعاد عن الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة 

وبالمركز العاشر وتقاسم المركز التاسع مع األقصى مؤقتا.
وســـجل هدفي نماء هاشـــم عبد ربه بالدقيقة 19 وفادي عســـاف 

بالدقيقة 79، فيما سجل للبريج ماهر أبو عبده بالدقيقة 97.

»الطواحين« تتخطى الزعيم.. 
والبحرية و »المدفعجية« حبايب

الجالء يضرب العطاء برباعية.. 
والبريج يسقط أمام نماء

االستقالل/ وكاالت:
حقق تشيلســـي انتصاًرا ثميًنا على كريســـتال باالس بهدفين 
دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، في 

إطار الجولة الـ 12 من عمر الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وارتفع رصيـــد تشيلســـي إلى 26 نقطة، ليرتقـــي إلى وصافة 
الترتيب بشـــكل مؤقت، بينما تجمد رصيد كريستال باالس عند 

15 نقطة في المركز التاسع.
دخل تشيلســـي في أجواء المباراة ســـريًعا، عبر عرضية من قبل 
جيمس على الجانب األيمن في الدقيقة الثانية، كادت أن تغالط 

الحارس جوايتا، قبل أن يخرجها األخير إلى ركلة ركنية.
وحاول بوليسيتش في الدقيقة السابعة، االعتماد على التسديد 

من خارج منطقة الجزاء، إال أن الكرة مرت بجوار القائم.
ومن مخالفة أخرى على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23، سدد 

إيمرسون كرة مرت بجوار القائم أيًضا.

وهدأت المباراة وارتقى بوليسيتش لعرضية كانتي وسدد رأسية 
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ذهبت أعلى العارضة، 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
وافتتـــح تشيلسي التســـجيل فـــي الدقيقـــة 52، بعدمـــا مرر 
ويليان كرة مميزة ألبراهام لينفرد بالمرمى، ويســـدد كرة أرضية 
زاحفة ســـكنت شـــباك الحارس جوايتا. وتالعب بوليســـيتش 
بدفاع كريســـتال باالس فـــي الدقيقة 58، مســـدًدا بعدها كرة 
صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أخرجها جوايتا إلى ركلة ركنية.

وأطلـــق بوليســـيتش، رصاصـــة الرحمة على كريســـتال باالس 
بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 79، بعدما تابع تسديدة من 

قبل باتشواي، ليسكن الكرة برأسه داخل الشباك.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سدد ويليان مخالفة 
من على حدود منطقة الجزاء ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء 

بفوز تشيلسي بهدفين دون رد.

تشيلسي يكرم ضيافة كريستال باالس بثنائية

االستقالل / وكاالت:
يتجدد الصراع بين األلماني يورجن كلوب وغريمه اإلسباني 
بيـــب جوارديوال، وذلـــك عندما يســـتقبل ليفربول نظيره 
مانشستر ســـيتي اليوم األحد على ملعب أنفيلد، في قمة 

مباريات الجولة الـ12 من الدوري اإلنجليزي.
ويعج تاريخ الثنائي بالكثير من المواجهات المميزة والتي 
بـــدأت في الدوري األلماني ووصلـــت إلى الدوري اإلنجليزي 
اآلن. وتواجـــه الثنائي في 17 مباراة ســـابقة، حقق خاللها 
جوارديـــوال االنتصـــار في 7 مباريات وتعـــادل في لقاءين 

وخسر 8 مواجهات أخرى.
وبالنظـــر إلى مواجهات الثنائي في المســـابقات األلمانية 
عندمـــا كان جوارديوال مدرًبا لبايـــرن ميونيخ وكلوب مدرًبا 

لبوروسيا دوتموند، تواجه الثنائي في 8 مباريات.
وفي تلك المباريات حقق جوارديوال االنتصار في 4 لقاءات 

مقابل 4 انتصارات أيًضا لكلوب.

وبعد تولي جوارديوال تدريب مانشســـتر سيتي، وإشراف 
كلوب على ليفربول، تواجـــه الثنائي في 9 مباريات، حقق 
خاللها المدرب اإلسباني الفوز في 3 مباريات وخسر في 4 

لقاءات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.
وبالنظر إلى ســـجل نتائج جوارديوال أمام ليفربول، فخاض 
المدرب اإلســـباني 9 مباريات، حقـــق خاللها االنتصار في 
3 مباريات وتعادل في لقاءين وخســـر 4 مواجهات أخرى، 
وسيســـمح له الفوز في مواجة اليـــوم بمعادلة الكفة أمام 

غريميه الريدز ومدربه كلوب.
وبدوره يملك كلوب ســـجل نتائج أفضل أمام مانشســـتر 
ســـيتي، حيث خاض 14 مباراة، حقق خاللها 7 انتصارات 

وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مواجهات.
ومن بين تلـــك المباريات الـ14، هنـــاك مباراتان خاضهما 
كلوب أمام الســـيتي عندما كان مدرًبا لبوروسيا دورتموند، 

حقق خاللهما االنتصار في لقاء والتعادل في آخر.

جوارديوال يسعى لمعادلة الكفة أمام كلوب
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غزة/ االستقالل:
توفي صياد فلســـطيني مســـاء أمس الســـبت، جراء 
تعرضه لصعقـــة كهربائية أثناء عمله في بحر مدينة 

غزة .
وأكـــد نزار عياش نقيب الصيادين، وفـــاة الصياد نائل أحمد 
جميل الهســـي (27 ســـنة) أثنـــاء عمله في بحر غزة مســـاء 
السبت؛ إثر »تماس كهربائي« من موّلد المركب، منوها إلى أن 

المتوفى متزوج وأب لطفل.

منطقة حيوية واستراتيجية تربط األغوار ببعضها البعض وهي تتعرض منذ 
2005 لعملية هدم ممنهجة ومتواصلة.

وفي ذات الســـياق، تتسع دائرة المعاناة لدى سكان حي شرقي شمال مدينة 
قلنسوة احدى مدن المثلث الجنوبي بأراضي عام 1948، بعد أن أرسلت إليهم 
ما تســـمى بـ"اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" اإلســـرائيلية أوامر اســـتدعاء، 

تمهيدا إلى تسليمهم أوامر هدم لبيوتهم، بادعاء البناء دون ترخيص.
وسّلمت السلطات االســـرائيلية، يوم الخميس الماضي، نحو 25 صاحب بيت 
أوامر اســـتدعاء تمهيدا ألمر الهدم، أي أن هنـــاك 25 منزال في مرمى الهدم، 
ونحـــو 50 عائلة و300 نفر من أطفال ونســـاء ومســـنين يهددهم التهجير، 

بحسب ما أورد موقع عرب 48 السبت.
وال تقتصر معاناة الحي، الذي يقع في أكناف مدينة قلنسوة، من أوامر الهدم 
والمالحقات من قبل ســـلطات االحتالل االسرائيلية، فقد ُهمش الحي من قبل 

السلطة المحلية منذ سنين طويلة، إذ يعاني من سوء في البنية التحتية.
وتزداد معاناة الســـكان خاصة في فصل الشـــتاء، بسبب سوء البنية التحتية 

والشوارع السليمة، وانعدام في المجاري ومجرى المياه.
وفي أعقاب إرســـال أوامر االستدعاء، اعتبرت القوى الوطنية واألطر السياسية 
في مدينة قلنســـوة أن هذه الخطوة، "غير مســـبوقة وخطيـــرة للغاية، إذ أنها 

تهدد حي كامل بالهدم والتهجير".

خانيونس / االستقالل:
تمكنت مجموعة من الشبان الفلسطينيين يوم أمس، 
من التســــلل إلى الســــياج األمني شــــرق بلدة عبسان 

الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد شــــهود عيان، بتمكن الشبان من تحطيم بوابة 
"الســــناطي" بالسياج األمني، واالســــتيالء على بعض 
المعدات لجيش االحتالل اإلسرائيلي واالنسحاب من 

المكان.

وأشاروا إلى أن جنود االحتالل أطلقوا النار تجاه الشبان 
لكن لم يصب أي منهم.

ولفتوا إلى أن الشــــبان اســــتغلوا الضبــــاب الكثيف 
الذي كان يلف المنطقة في التســــلل وتحطيم البوابة 

العسكرية واغتنام بعض معدات جيش االحتالل.
إلى ذلك، أطلقت قوات االحتالل صباح أمس، النار تجاه 
سيارة صرف صحي قرب السياج األمني شرق محافظة 

خانيونس جنوب قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.

وقالت مصادر محلية إن جنــــود االحتالل أطلقوا النار 
تجاه ســــيارة صرف منطقــــة "الســــناطي" المحاذية 
للســــياج األمنــــي في بلــــدة عبســــان الكبيرة شــــرق 

المحافظة، ما أجبرها على االنسحاب من المنطقة.
وقبل نحو أســــبوع أصيب ســــائق سيارة صرف صحي 
برصاص االحتالل اإلســــرائيلي شرق خانيونس، وهذا 
وســــط استمرار االســــتهداف للمزارعين والصيادين 

أثناء ممارستهم ألعمالهم المعتادة.

االحتالل يطلق النار على سيارة صرف صحي 

خانيونس: شبان يحطمون بوابة بالسياج 
األمني ويستولون على معدات عسكرية

وفاة صياد بصعقة 
كهربائية أثناء عمله 

في بحر غزة

االستقالل وكاالت:
أعلنـــت قيـــادة الجيـــش اللبناني الســـبت، أن مديرية 
المخابـــرات أحالـــت إلـــى القضاء المختـــص الموقوف 
تابت جورج تابت، لتواصله مع إحدى الشـــركات األمنية 

اإلسرائيلية.
وقالت قيـــادة الجيش في بيان لها أمـــس، إن »المدعو 

تابت جورج الـــذي أوقف في مطار بيروت الدولي في الـ 
28 من الشهر الماضي، أقدم على نشر عدة فيديوهات 
تسيء إلى شـــخصيات سياسية وعســـكرية وتحّرض 
المواطنين على ســـحب أموالهم من المصارف لغايات 
تخريبية، وتواصل مع إحدى الشـــركات األمنية التابعة 

للعدو اإلسرائيلي طالبا العمل لصالحها«.

رام الله/ االستقالل:
أعلن وكيل وزارة األوقاف والشـــؤون الدينية حسام أبو الرب عن فوز فلسطين 
بالمركـــز الثاني في الدورة الرابعة من مســـابقة الشـــيخة فاطمـــة بنت مبارك 
الدولية في دبي، بمشـــاركة 68 دولة من مختلف أنحـــاء العالم، بفوز الحافظة 
لكتاب الله تعالى أســـيل علي محمد أبو صالح . وأشـــار أبو الرب إلى أن الوزارة 
ممثلة في اإلدارة العامة للقـــرآن الكريم تؤدي دورا بارزا وهاما في مجال إعداد 

جيل من الشـــباب الفلسطيني المتميز والمتسلح بالقرآن الكريم، والقادر على 
المنافسة والفوز في جميع المشاركات التي يخوضها على المستويين المحلي 
والدولـــي. وأهدى أبو الرب هذا الفوز إلى الرئيـــس محمود عباس، وإلى رئيس 
الوزراء، وزير األوقاف محمد اشـــتية، وإلى شـــعبنا الفلسطيني المرابط، مؤكدا 
أن الـــوزارة تولي اهتماما كبيرا لمراكز تحفيظ القرآن الكريم، وذلك من منطلق 

حرص الوزارة على إنشاء جيل يحفظ القرآن الكريم ويعمل به.

فلسطين تحصد المركز الثاني في 
مسابقة لحفظ القرآن الكريم بدبي

المخابرات اللبنانية تعتقل لبنانيًا 
لتواصله مع شركة أمنية »إسرائيلية«

بعد رفض الســـلطة الفلســـطينية صرف مستحقاتهم 
المقطوعة منذ 13 عاًمـــا. ويعتصم المحررون المقطوعة 
رواتبهم على ميدان الشهيد ياسر عرفات منذ 21 يوًما، 
مطالبين السلطة والحكومة بصرف رواتبهم أسوة ببقية 

األسرى والمحررين.
وقال المحرر أمين اشتية خالل االعتصام إن: »المحررين 
وجـــدوا أنفســـهم مضطرين للتوجه نحـــو اإلضراب عن 
الطعـــام والدواء بعـــد أن طرقوا جميع األبـــواب، دون أي 

تحرك من السلطة والحكومة والوزارات«.

وأضـــاف أن المحررين وجهوا رســـائل لمدير المخابرات 
وجميـــع  والفصائـــل  والحكومـــة  الســـلطة  ورئيـــس 

المؤسسات، دون تحرك أو إعادة صرف الرواتب.
وأكـــد أن »ما يحدث جريمة ُيمنع فيهـــا القوت عن أبناء 
األسرى في داخل الســـجون وخارجها«. وقال: »إذا لم ير 
البعض أو يســـمع فنحن ذاهبون إلـــى خطوات ال نحب 
أن نذهـــب إليها، فهنا مجموعة من األســـرى متجهون 

لإلضراب عن الطعام والدواء«.
ولفـــت إلى أن المحررين ســـيقدمون على خطوات أخرى 

منهـــا تدويـــل قضيتهم وإســـماعها للعالـــم العربي 
واإلســـالمي و«أحرار العالم«. وأكد أن »ما يطلبه المحررون 
كفله القانون الفلســـطيني ولن نغادر حتى نحصل على 
هذا الحق«. وكان األســـرى المحررون المقطوعة رواتبهم 
نفـــذوا العام الماضي سلســـلة فعاليـــات واعتصامات 
وإضراًبا عن الطعام إلعادة صرف رواتبهم المقطوعة منذ 
ســـنوات، على خلفية انتمائهم لحركة »حماس«، وأنهوا 
فعالياتهم بعد وعـــود بإعادة صرف رواتبهم، لكن ذلك 

لم ُينفذ.

غزة/ االستقالل:
نعـــت مؤسســـة مهجـــة القدس للشـــهداء واألســـرى 
والجرحـــى يوم أمس، الحاج محمود يوســـف ســـحويل، 
والد الشـــهيد المجاهد  أحمد سحويل من سكان مدينة 

خانيونس جنوب قطاع غزة.
وتقدمت مؤسســـة مهجة القدس، من عائلة ســـحويل 
الكـــرام بعظيـــم التعازي والمواســـاة بوفـــاة فقيدهم 

المرحـــوم بـــإذن اللـــه تعالى الحـــاج محمود يوســـف 
سحويل(أبو محمد) والد الشـــهيد المجاهد أحمد والذي 
وافته المنية مســـاء الجمعة بمحافظة خانيونس جنوب 
قطاع غـــزة، عن عمر يناهز (67) عامـــًا قضاها طائعًا لله 

صابرًا محتسبًا.
وتمنت أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، 

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الشـــهيد المجاهد »سحويل« استشهد 
بتاريـــخ 2014/07/23م إثـــر اســـتهدافه بصـــاروخ من  
طائرات االســـتطالع اإلســـرائيلية، بشـــكل مباشر، أثناء 
قيامه بواجبه الجهـــادي خالل العدوان الصهيوني على 
قطاع غزة في عام 2014 (معركة البنيان المرصوص)؛ ما 
أدى إلى ارتقائه على الفور شـــهيدًا مجاهدًا في سبيل 

الله.

مهجة القدس تنعى والد الشهيد أحمد سحويل

االستقالل/ وكاالت:
برزت قضية التطبيع بين االحتالل اإلســـرائيلي ودولة اإلمارات 
العربيـــة من جديـــد عقب كشـــف صحيفة عبريـــة أن األخيرة 
ستســـمح لإلســـرائيليين بدخـــول أراضيهـــا دون أي ترتيبات 

خاصة، خالل مشاركتهم في معرض "إكسبو 2020".
وتزامن مع تقرير صحيفة "يديعوت أحرنوت" حول نية اإلمارات 
السماح لإلســـرائيليين دخول أراضيها بجوازاتهم اإلسرائيلية، 
تصريحات أطلقها رئيـــس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو عن 

تعامل الدول العربية مع دولته كحليف بدال من عدو.
وترافقـــت أيضا مع تعقيـــب نتنياهو على مشـــاركة المنتخب 
اإلســـرائيلي لتصميم الروبوتات في أولمبيـــاد دبي بقوله :"لم 

تكن المشـــاركة صدفة"، واصفا الزيارة بأنها تعكس ما يحدث 
"فوق ســـطح المـــاء". وتناولت القنـــاة "i24 NEWS" في برنامح 
المناظـــرة اليومية، الجمعة الماضية، عالقـــة التطبيع بين دولة 
اإلمارات العربية ودولة االحتالل اإلسرائيلي، مستضيفة الكاتب 
السياســـي خميس أبـــو العافيـــة والمحلل اإلســـرائيلي إيدي 
كوهين. وقال كوهين: "هذا عصـــر التطبيع العلني، دائما كان 
في تطبيع وراء الكواليس، اآلن أصبح كل شيء على المكشوف".
ونفـــى كوهيـــن أن تكون "إســـرائيل" هي مـــن اخترقت الدول 
العربية، مضيفـــا "الدول العربية هي من فعلـــت ذلك". وأردف: 
"اإلمارات هي من تفتح معابد يهود، وهي لها عالقات مع اليهود 
األمريكان للتملق نحو إسرائيل ونحو الغرب والواليات المتحدة".

غزة/ االستقالل:
أعلنـــت هيئة التنظيم واإلدارة بـــوزارة الداخلية بغزة عن 
بدء إجراء الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد للعمل 
في األجهزة األمنية للوزرة وذلـــك ابتداء من اليوم األحد 
10 نوفمبر، في مديرية الخدمات الطبية العسكرية غرب 

مدينة غزة.
ودعت الهيئة المتســـابقين إلى الحضـــور للفحص في 

تمام الساعة 7 صباحًا، مع مراعاة الشروط التالية:
-أن يكون المتسابق صائمًا باستثناء شرب الماء، لمدة ال 

تقل عن 10 ساعات قبل موعد الفحص.
- ارتداء شورت رياضي تحت المالبس.

- الحضور بدون مرافقين وعدم اصطحاب الجوال.
- إحضار بطاقة الهوية الشخصية.

وأكدت الهيئة بأنه بإمكان المتســـابقين الذين يجتازون 
المقابالت الشخصية االستعالم عن موعد إجراء الفحص 

الطبي من خالل هذا الرابط.
وذكـــرت أنه بإمكان المتســـابقين االطـــالع على معايير 
اســـتبعاد المتقدمين لدى لجنة الفحص الطبي من خالل 

الرابط.
مالحظة: يســـتمر إجراء الفحص الطبي بشـــكل متزامن 
للمتســـابقين الذين يجتازون المقابلة الشخصية، حيث 

سيتم إعالمهم برسالة قصيرة عبر الهاتف المحمول.

داخلية غزة: بدء إجراء الفحص الطبي 
للمتقدمين لوظائف في األجهزة األمنية 

صحيفة تكشف: هكذا تعزز 
اإلمارات التطبيع مع »إسرائيل«

حمررون بال�ضفة ..

االحتالل يهدم..
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بانكوك/ االستقالل:
بعد أن اســـتمر في ممارسة ألعاب الفيديو طوال الليل، عثرت عائلة على ابنها 

المراهق ميتا في غرفته، نتيجة إصابته بسكتة دماغية.
وكان الفتى التايالنـــدي بياوات هاريكون يبلغ من العمر 17 عاما، وعانى إدمان 
ألعاب الفيديو، إذ كان يمضي الليل كامال وهو يلعب بشكل متواصل، مع تركيزه 

على ألعاب القتال والمعارك.
وبعد ليلة من اللعب دون توقف، عثر والد المراهق على ابنه ملقى على األرض، 
بعد أن ســـقط من كرســـي المكتب الذي يحمل جهاز الكمبيوتر، وكانت علب 
من »األطعمة الجاهزة« تغطي طاولته، باإلضافة إلى مشـــروب غازي قرب قدمه، 

ليكتشف أن ابنه فارق الحياة بالفعل.
وحددت الســـلطات المختصة في تايالند ســـبب الوفاة بـ«السكتة الدماغية«، 
معتبرين أنها كانت نتيجة اللعب الذي استمر طوال الليل على جهاز الكمبيوتر، 

وفقما ذكر ت صحيفة »ميرور« البريطانية.
وأراد والدا المراهق توعية اآلخرين بشأن مخاطر إدمان ألعاب الفيديو، وقال أبوه: 
»باإلضافة إلى لعبه طوال الليل، حتى في األيام التي يتوجب عليه الذهاب إلى 
المدرســـة فيها، كان بياوات يغلق ستائر غرفته ويستمر في اللعب بعد طلوع 

الشمس«.
وأشـــار األب إلى أنه حاول مرارا توعية ابنـــه ودفعه لإلقالع عن إدمانه، إال أنه لم 
يفلـــح في ذلك، داعيا اآلباء إلى العمل جاهدين لحماية أبنائهم من الوقوع في 

فخ إدمان األلعاب.

مات بسبب ليلة كاملة 

من ألعاب الفيديو

لندن/ االستقالل:
كشفت وسائل إعالم بريطانية عن »حادثة غريبة«، 
حيث قالـــت إن الســـلطات في جزيـــرة ال ريونيون 
الفرنســـية، عثرت بداخل سمكة قرش قتلتها على 

يد وخاتم زفاف!.
وبحســـب صحيفـــة »تلغـــراف« البريطانيـــة، فإن 
الســـلطات عثرت بداخل ســـمكة قرش من فصيلة 
النمر بجزيرة ال ريونيون الفرنســـية، على يد وخاتم 

زفاف في أحد أصابع تلك اليد.
وقتلت الســـلطات سمكة القرش التي كانت تسبح 
بالقرب من شواطئ الجزيرة، بعد أن رأت أنها تشكل 

تهديدا للسياح وممارسي السباحة في المنطقة.
وتم التعرف على ضحية ســـمكة القرش النمر من 
خالل خاتم الزفاف الـــذي أكدت زوجة الضحية أنه 
يعود لزوجها، وهو سائح بريطاني، فقد بعد ذهابه 
للغوص بالقرب من سواحل الجزيرة، إال أن السلطات 
المعنية ستتحقق بشكل قطعي من هوية الشخص 

عندما يتم إجراء اختبار الحمض النووي على اليد.
وكان الســـائح البريطاني، البالغ من العمر 44 عاما، 
والذي لم يكشـــف عن اسمه، في عطلة لمدة أسبوع 

مع زوجته في سان جيل بجزيرة ال ريونيون.
وقال مصدر للصحيفة البريطانية إن الرجل كان في 

بحيرة أرميتاج وحده قبل أســـبوع، مضيفا أن زوجته 
أبلغت عنه عندما لم يعد.

وعلى الفور ســـارعت الســـلطات بإجراء عملية بحث 
كاملة باستخدام القوارب وطائرة هليكوبتر، كما قام 
غواصون بتفتيش الشعاب المرجانية في المنطقة، 
باإلضافة إلى االســـتعانة بالكالب البوليسية، لكن 

عمليات البحث عن الرجل لم تسفر عن نتيجة.
ووفقا لمصادر، فقد كان طول ســـمكة القرش النمر 
التـــي جرى اصطيادها أكثر من 4 أمتار، علما أن هذا 
الهجوم القاتل يحمـــل الرقم 24 للقرش الذي يتم 

اإلبالغ عنه في ال ريونيون منذ عام 2011.

بالصدفة.. أحشاء سمكة قرش تفك لغز سائح مفقود

االستقالل/ وكاالت:
انتفضت قطة في الوقت المناسب، لتنقذ طفال رضيعا من الموت.

ويظهر في مقطع فيديو، الطفل وهو يزحف تجاه باب الشقة الذي كان مفتوحا، 
ويؤدي إلى درج طويل.

وقفزت القطة من مكانها، وركضت تجاه الطفل وأمسكته من مالبسه، مانعة إياه 
من السقوط والتعرض إلصابات مميتة.

يذكر أن العديد من رواد مواقع التواصل االجتماعي زعموا أن مقطع الفيديو تم 
التقاطه في الصين.

قطة تنقذ طفال

 رضيعًا من الموت

لندن/ االستقالل:
اّدعت امرأة بريطانية مصابة بالصدفية بأنها تخلصت من هذه الحالة الصحية 
المزعجـــة بعدما تخلت عن تنـــاول األدوية التي وصفها األطبـــاء لها، وأحدثت 

تغييرات طفيفة على نظامها الغذائية.
بدأت معاناة بريســـيس لون (29 عامًا) مع مرض الصدفية غير القابل للشـــفاء، 
في عـــام 2012، حيث وصف لها األطباء الكثير من الكريمات المضادة التي لم 

ُتجد نفعًا أبدًا.
وقبل حوالي عام، تفاقمت أعراض الصدفية لدى لون بســـرعة وبدأت بالشـــعور 
بالحكـــة وانتشـــار البقع داخـــل العينين واألظافـــر وفروة الـــرأس، ما اضطرها 
الستخدام مقشر للبشرة لمحاولة التخلص من الجلد الميت الذي بات يتساقط 
على السرير بشـــكل يومي. وبعد بحث مطول على اإلنترنت وطلب المشورة من 
أشخاص مختصين، قررت لون التخلي عن األدوية التقليدية واالمتناع عن تناول 
الســـكر ومنتجات األلبان، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في حالتها حيث اختفت 

معظم البقع الموجودة على وجهها وأنحاء أخرى من جسمها.
وقالت لون متحدثة عـــن تجربتها: »امتنعت عن تناول الســـكريات ومنتجات 
األلبان، وبعد ثالثة أشهر بدأت أرى تحسنًا، حيث لم أعد أشعر بالحكة وانخفض 
مســـتوى التهيج في جلـــدي. اآلن أثابر على تناول الكثير مـــن الطعام الطازج 
والكثير من العدس والبقول واألســـماك. استعنت أيضًا بزيت جوز الهند الذي 

ساعد في تحسن فروة رأسي بشكل ملحوظ«.
يذكر أن تقريرًا صدر عام 2014 من كلية الطب بجامعة هارفارد، نصح بمعالجة 
االلتهابات الجلدية عبر تجنب الكربوهيدرات المكررة واألطعمة المقلية واللحوم 
الحمراء، واستبدالها بالمكســـرات والفاكهة واألسماك الدهنية، وفق ما نقلت 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
12 عاما ينام ويصحو بنصف مجهوده الصحي، 
متعايًشا مع جســـم غريب ينهش كل يوم في 
رأســـه دون أن يعلم األطباء ما يجري، وما أسباب 

األلم الذي يشعر به الشاب على الدوام.
ومنـــذ عام 2007، لـــم يجد األطباء تفســـيرا لما 
يحدث لـ«وانج لي« إال في 2019، حيث عثروا على 
دودة شـــريطية بطول 12 سم، تعيش في مخه 
وتأكل من دماغه ببطء، بحسب ما نشرت صحيفة 

»ذا ميرور« البريطانية.
بدأ »وانج لي« في البداية يشـــعر بالخدر أســـفل 

جانبه األيســـر في عام 2007، واســـتمر يعاني 
من اإلرهاق الدائم والشـــعور باإلعياء المستمر، 
وعرض على أخصائيين متعددين وعولج مرة من 
ورم خبيث في الدماغ، حيث حاول األطباء تحديد 

سبب مشكالته.
حالة الشاب استمرت في التدهور وبدأ يعاني من 
نوبات تعتيم متكررة، وفي عام 2018، اكتشف 
األطباء أن الدودة الشـــريطية كانت تعيش في 
دماغـــه ونصحوا المريض بالخضـــوع لعالج غير 
جراحـــي ألن الطفيل كان فـــي منطقة محفوفة 

بالمخاطر للعمل عليها.

ولســـوء الحظ، اســـتمرت الدودة الشريطية في 
العيـــش في رأس »وانج« وخضـــع مؤخًرا لعملية 
جراحية إلزالتها، حيث قـــام األطباء بإزالة طفيل 
الموجـــود عـــادة في   Sparganum mansoni
أمعاء القطـــط والكالب، ولكن نادًرا ما يكون ذلك 

عند البشر، وفًقا للتقارير.
وقال الطبيب »جو«، المعالج للشـــاب، لوســـائل 
اإلعـــالم المحليـــة: »كانـــت الجراحـــة محفوفة 
بالمخاطر، فالدودة الشريطية الحية كانت تتحرك 
فـــي دماغه، واضطررنا إلى إزالة كل ذلك، وإال فإن 

الجزء المتبقي يمكن أن ينمو مرة أخرى«.

االستقالل/ وكاالت:
 قادت مهمة صديقين بالبحث عن خاتم زواج 
مفقود، إلـــى العثور على كنـــز مدفون تحت 
األرض تقـــدر قيمتـــه بنحـــو 100 ألف جنيه 

إسترليني.
وعثر بول رينـــارد (44 عاما) وصديقه مايكل غوين 
(52 عاما)، على 84 عملة نقدية تعود للقرن السادس 
عشـــر، وذلك في حقل بالقرب من باليكاســـل، في 

أيرلندا الشمالية.

وقـــال خبراء إن إحدى العمالت المعدنية، هي عملة 
هنري الثامـــن النادرة للغاية، تقدر قيمتها وحدها 
بحوالـــي 5 آالف جنيـــه إســـترليني، وفقما ذكرت 

صحيفة "مترو" البريطانية.
وأوضـــح بول أن عمالت معدنيـــة أخرى، مثل واحدة 
تعود لعام 1546، عندما حكم الملك الشهير إدوارد 
السادس، يمكن أن تصل قيمتها إلى 3 آالف جنيه 

إسترليني.
وكان مزارع قد طلب من الصديقين مســـاعدته في 

العثور على خاتم زفافه الـــذي ضاع أثناء عمله في 
الحقل، ليعثرا بدورهما على هذا الكنز بعد أن أوشكا 
علـــى فقدان األمل عقب ســـاعة ونصف من البحث 

المضني.
وتم إرســـال القطع النقدية إلى متحف "ألســـتر"، 
لتحديـــد لمعاينتها من قبل الخبراء. وبالرغم من أن 
عملية التحقق قد تستغرق أشهر، فإن خبراء آخرين 
أكدوا لبول أن قيمة هذه القطع المعدنية قد تصل 

إلى 100 ألف جنيه إسترليني.

تشفى من الصدفية 
بفضل تخليها عن األلبان

إخراج دودة من رأس شاب كانت تسكنه منذ 12 عامًا

صدفــة تقــود إلــى كنــز تحــت األرض
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