اإلعالم العبري :اعتراض
صاروخين أطلقا من غزة
القدس المحتلة /االستقالل:
قالت وس����ائل إع����الم عبرية ّإن����ه جرى رصد
إطالق عدد من الصواريخ مس����اء أمس األحد
من قطاع غزة باتجاه مستوطنات «غالف غزة».
وذك����ر مراس����ل «كان» ّأنه ج����رى رصد إطالق
موضح����ا أن القبة
 4صواري����خ من قطاع غزة،
ً
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الحديدية اإلس����رائيلية اعترضت صاروخين
فقط.
وكانت وسائل إعالم عبرية قالت إن صافرات
اإلنذار ّ
دوت مس����اء امس في المس����توطنات
اإلس����رائيلية الواقعة في «غ����الف غزة» بعد
صواريخ من القطاع.

12

الفصائل تدين العدوان
االحتالل ُيخطر ببناء مئات الوحدات االستيطانية
الصهيوني على سوريا ولبنان بسلفيت وقلقيلية ..ومستوطنون يقتحمون األقصى
غزة /االستقالل:
أدانت الفصائل الفلسطينية ،أمس األحد ،العدوان «اإلسرائيلي» على
سورية ُولبنان ،والذي ّنفذ الليلة قبل الماضية وفجر امس
حق الدفاع ع���ن األراضي العربية في 05
االح���د ،وأكدت على

نابلس -القدس المحتلة /االستقالل:
س���لمت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي ،إخطارات
ببناء  120وحدة اس���تيطانية جديدة على أراضي
ديراس���تيا بمنطق���ة واد قانا غرب س���لفيت ،كما

اقتحم عشرات المس���توطنين  ،المسجد األقصى
المب���ارك ،من باب المغاربة بحراس���ة مش���ددة من
ش���رطة االحت���الل الخاص���ة .وقال رئي���س بلدية
ديراس���تيا س���عيد زيدان ،أمس األح���د ،إن قوات

االحتالل اإلسرائيلي ،س���لمت إخطارات ببناء 120
وحدة اس���تيطانية جديدة على أراضي ديراستيا
بمنطق���ة واد قان���ا غ���رب س���لفيت.
وأضاف زيدان" ،تس���لمنا ق���رارا ببناء 11

االحتالل ينفذ حملة اعتقاالت
ويقتحم عدة قرى بالضفة
الضفة الغربية /االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر أمس عدد من المواطنين
خالل حمل���ة مداهمات في الضف���ة الغربية ،ونقلتهم للتحقيق.

02

االحتالل يواصل احتجاز جثامين
ًّ
فلسطينيا
 298شهيدًا

رام الله /االستقالل:
ُتواصل س����لطات االحتالل احتجاز ) (253جثمان لشهداء فلسطينيين في
ما ُيس����مى ب� «مقابر األرقام ،و) (45جثمان شهيد في الثالجات
التابعة ّلشرطة االحتالل .في هذا السياق ،أفاد سالم ّخلة ،عضو 06

لبنان  :حادثة الطائرتين عدوان
 09إسرائيلي سافر على سيادتنا
م�ستوطنون ي�سيطرون على منزل عائلة اأبو رجب بحماية قوات االحتالل قرب امل�سجد االإبراهيمي باخلليل ( ) APA images
ح�سن ن�سر اهلل يتوعد
«هيئة الأ�سرى»  :جتاهل
 8أسرى يواصلون اإلضراب ..والقيادي قعدان
 04متعمد للأو�ساع ال�سحية «اإ�سرائيل» بالرد :نحن 11
اأمام مرحلة جديدة
للأ�سرى املر�سى واجلرحى
يدخل يومه الـ 27في معركته ضد السجان
 02مجدالني :مخصصات األسر الفقيرة تصرف اليوم
 06نقــل أسيــر مضــرب إلــى المستشفـى
08
الديمقراطية :إزالة اسم السلطة مختص« :نتنياهو» يستغل االعتداء على مخططات االحتالل لضم
عن خارطة الضفة خطوة لضمها سوريا ولبنان لتحقيق أهداف انتخابية الضفة ..هل بدأ التنفيذ؟
رام الله /االستقالل:
ُيواصل  8أسرى فلسطينيين اإلضراب المفتوح عن الطعام،
ً
ورفضا
في سجون االحتالل ،منذ فترات متفاوتة ،احتجاجا ً

ّ
ّ
القانونية
الس���جان الصهيوني ،الفاشية وغير
لسياسات
ّ
مقدمتها االعتق���ال اإلداري
بحقه���م ،وفي ّ
التعس���في ،بدون تهم���ة و محاكمة .حيث

غزة /االستقالل:
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين قرار وزارة الخارجية
األميركية إزالة اسم الس���لطة الفلس���طينية عن خارطة
فلس���طين ،وإزالة صفة «المحتل���ة» عن القدس والضفة 03

رام الله /االستقالل:
أعلن وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني أن مخصصات
األسر الفقيرة ستصرف اليوم اإلثنين في جميع محافظات

غزة /محمد أبو هويدي:
أك���د الكاتب والمختص في الش���أن اإلس���رائيلي عام���ر عام���ر ،أن االعتداءات
اإلسرائيلية في العراق وس���وريا ولبنان تأتي في سياق تصدير
رئي���س حكومة دولة الكيان «بنيامي���ن نتنياهو» إيران على أنها 02

الوطن ،مه���ددا باتخاذ إج���راءات ضد ال���وزارة بغزة .وقال
الوزي���ر مجدالني «قررنا ص���رف الدفعة على
الرغ���م من اجراءات حرك���ة حماس بمنع عمل

غزة /دعاء الحطاب:
اك���د محللون ومراقبون بالش���أن السياس���ي أن الدعوات اإلس���رائيلية لفرض
الس���يادة على الضفة الغربية المحتلة ،والتي ارتفعت وتيرتها
في اآلونة االخيرة وخصوصا عق���ب عملية «دوليب» التي وقعت 03
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 8أسرى يواصلون اإلضراب ..والقيادي قعدان يدخل يومه الـ 27في معركته ضد السجان
رام الله /االستقالل:
ُيواصل  8أســـرى فلسطينيين اإلضراب
المفتـــوح عـــن الطعـــام ،في ســـجون
ً
احتجاجا
االحتالل ،منذ فترات متفاوتة،
ّ
السجان الصهيوني،
لسياســـات
ورفضا
ّ
ً
ّ
القانونية بحقهم ،وفي
الفاشـــية وغير
مقدمتها االعتقال اإلداري التعســـفي،
ّ
بدون تهمة و محاكمة.
حيث يواصل األســـير طارق قعدان من
مدينـــة جنين بالضفـــة المحتلة ،اليوم
األحد ،إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم
الـ 27على التوالي ويدخل يومه الخامس
في امتناعه عن شرب الماء ،داخل سجون
االحتالل اإلسرائيلي.
وكان طـــارق قعـــدان ) 46عامًا( قد أعلن
في الـ 21من أغسطس ،عن امتناعه عن
شرب الماء بعد  14يومًا من اإلضراب عن
الطعام ،احتجاجًا على اعتقاله اإلداري.
وقعدان ،من ســـكان بلـــدة عرابة قضاء
مدينة جنين ،أعلـــن إضرابه عن الطعام
رفضًا لالعتقال اإلداري.
وكان قد ُأعيد اعتقاله في فبراير )شباط(
الماضي ،وصدر بحقه قرار اعتقال إداري
لمدة  6أشـــهر ،وهو أسير سابق أمضى
نحو  15عامًا في سجون االحتالل.
أقـــدم األســـرى المضربيـــن هـــو
األسير حذيفة حلبية ،الذي بلغ عدد أيام
إضرابه ،اليوم األحد  25أغســـطس(56) ،
ٌ
ضرب كذلك
يومـــا على التوالي ،وهـــو ُم
ً
المدعمات والخضوع للفحوص
عن تناول
ّ
الطبية.
المصاب بســـرطان الدم أحمد
واألســـير ُ

عبد الكريم غنـــام ) (42عامًا من الخليل،
والـــذي ُيعانـــي مـــن ضعـــف المناعة،
ً
تراجعا
مؤخرا
وشـــهدت حالته الصحية
ً
ً
كبيرا ،باإلضافة إلى هبوط نسبة السكر
في الدم ،وهو ُمصـــاب حاليًا بآالم حادة
ومستمرة في أنحاء جســـده ،ودوار في
رأســـه ،و نقص وزنـــه ) (16كيلو جرام،
باإلضافة إلى ّأنه ال يستطيع الوقوف.
كذلك يخوض األســـير إسماعيل أحمد
علـــي (30) ،عامـــًا مـــن بلدة أبـــو ديس
بالقدس ،إضرابًا عـــن الطعام منذ )(33

االحتالل ينفذ حملة اعتقاالت
ويقتحم عدة قرى بالضفة
الضفة الغربية /االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي ،فجر أمس عـــددًا من المواطنين خالل حملة مداهمات في
الضفة الغربية ،ونقلتهم للتحقيق.
نقال عن مصادر في جيش االحتالل ،أن االعتقاالت تمت في كل من حي
وذكر موقع والال العبري ً
سلواد قرب رام الله وبيت لحم واريحا ،وتم مصادرة سيارة أسير محرر.
وأفادت مصادر محلية باعتقال ّ
قوات االحتالل للشـــاب معتز عطية التعمري بعد اقتحام منزله
في بيت لحم ،بينما صادرت ّ
قوة عسكرية أخرى من جيش االحتالل مركبة يملكها األسير حسين
عاطف عبيات بعد اقتحام منزله في بيت لحم أيضًا.
كما اعتقلت قوات االحتالل االســـرائيلي ثالثة شـــبان اثناء تواجدهم قـــرب الجدار الفاصل في
منطقة واد الحمص الواقع بين بيت لحم والقدس .
وقالت مصادر محلية ان قوة إســـرائيلية ،كانت تمر من المكان وقامت باعتقال الشـــبان الثالثة
ونقلهم الى جهة مجهولة .
كمـــا اقتحمت قوات االحتالل امس األحد ولليوم الثالث على التوالي عددا من القرى غرب رام الله
وصادرت كاميرات تصوير لمحال ومنشآت تجارية.
وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل اقتحمت قرى عين عريك ودير بزيع ورأس كركر وعين قينيا
وأجزاء من بيتونيا وقامت بمصادرة تسجيالت كاميرات في تلك القرى.
وأضاف الشـــهود :إن قوات االحتالل أقامت حاجـــزا بين بيتونيا وعين عريك ودققوا في هويات
ونكلوا بعدد من
المواطنيـــن ،ونصبـــت حاجزا آخر علـــى مدخل قرية رأس كركـــر غرب رام اللـــه ّ
المواطنين .هذا واندلعت مواجهات مع االحتالل عقب قيامه باغالق الطريق الواصل بين رام الله
والقرى الغربية قرب بيتونيا.
وأفاد شـــهود عيان بأن جنود االحتالل أغلقوا الطريق قـــرب منطقة الـ 17ومنعوا المواطنين من
المرور هناك ،ما تســـبب في اندالع مواجهات مع المواطنين ،الذين أصيب عدد منهم باالختناق
جراء إطالق االحتالل قنابل الغاز صوب المواطنين ومركباته

يومـــًا ،احتجاجـــًا على اعتقالـــه اإلداري،
وتم عزله فـــي زنازين "ســـجن النقب"،
وهو أسير سابق أمضى ) (6سنوات في
سجون االحتالل وأعيد اعتقاله في يناير
 ،2019وتم تحويله لالعتقال اإلداري.
ولليوم الـ)ُ ،(39يواصل األســـير سلطان
أحمد خلف ) (38عامًا ،من جنين ،إضرابه
عن الطعام ،بعد إصدار أمر إداري بحقه،
وكان أعيـــد اعتقالـــه فـــي ،2019/7/8
وســـبق أن قضى ) (4سنوات في سجون
االحتـــالل ،وهو ُيعاني من مشـــاكل في

التنفس ،ويقبع في سجن "مجدو".
كمــــا يواصل األســــير وجــــدي عاطف
العواودة 20" ،عامًا" ،من الخليل ،إضرابه
المفتوح لليوم ) (28على التوالي ضد
اعتقاله اإلداري ،واحتجاجًا على مماطلة
إدارة ســــجون االحتــــالل فــــي تقديم
العالج الالزم لــــه ،إذ يحتاج إلى عملية
ألن
إزالة بالتين من منطقــــة الحوضّ ،
بقاءه لفترة طويلة ســــيؤثر على نموه،
إضافــــة لعملية في أنفه الذى كســــر
خالل عملية اعتقالــــه ،وقام االحتالل

بعزله في سجن النقب.
عاما"ُ ،يواصل
واألسير ناصر الجدع "ً 30
يوما،
معركة األمعاء الخاوية منـــذ )ً (19
وهو من بلدة برقين بمحافظة جنين ،كما
ّأنه أسير سابق ُاعتقل ثالث مرات ،وهذا
االعتقـــال اإلداري األول لـــه ،إذ أصدرت
سلطات االحتالل أمر اعتقال إداري بحقه
لمدة ستة شهور ،بدأ منذ تاريخ اعتقاله
فـــي  4يوليو  ،2019ويقبـــع في زنازين
معتقل "عوفر".
ومـــن األســـرى الذي يخوضـــون معركة
اإلضراب كذلك األسير ثائر حمدان )21
عاما( ،من بلـــدة بيت ســـيرا ،إذ ُيواصل
ً
يومـــا ،وهو معتقل
اإلضـــراب منذ )ً (14
إداري منـــذ تاريـــخ  16يونيـــو ،2018
وصدر بحقه  3أوامر اعتقال إداري ،وهذا
االعتقـــال األول له ،وشـــرع في اإلضراب
منذ تاريخ  12أغســـطس الجاري ،ويقبع
في زنازين معتقل "عوفر".
ّ
انضـــم لمعركـــة اإلضـــراب ،كل مـــن
ٌ
األسيرين ،أنس عواد وإياد بزيغ ،اللذين
يخوضـــون اإلضرال لليوم الــــ ) (17على
ً
احتجاجا على عزلهم االنفرادي
التوالي،
في معتقالت "إيشل".
وإلى جانب األســـرى المضربين ،يخوض
ً
ً
تضامنيا ،في
إضرابا
عشرات المعتقلين
دفعات،
ســـجون ،انضموا إليه على
عدة
ٍ
ٍ
وإسنادا لرفاقهم ،ولزيادة الضغط
دعما
ً
ً
علـــى ســـلطات االحتـــالل لالســـتجابة
لمطالـــب المضربين ،وســـط تهديدات
بتوسيع دائرة التضامن أكثر ،وانضمام
دفعات جديدة من األسرى لإلضراب.

مختص« :نتنياهو» يستغل االعتداء على
سوريا ولبنان لتحقيق أهداف انتخابية
غزة /محمد أبو هويدي:
أكد الكاتب والمختص في الشأن اإلسرائيلي
عامـــر عامـــر ،أن االعتداءات اإلســـرائيلية في
العراق وسوريا ولبنان تأتي في سياق تصدير
رئيس حكومة دولة الكيان "بنيامين نتنياهو"
إيران علـــى أنها العدو الوحيـــد في المنطقة
وبذلك يحرف األنظار عن االزمة التي يوجهها
فـــي الســـاحة االنتخابيـــة وســـباق األحزاب
اإلســـرائيلية في االنتخابات ،وأيضًا ما يجري
في الســـاحة الفلسطينية المتمثلة بعمليات
المقاومة في الضفة.
وأوضح عامـــر لــــ "االســـتقالل" ،أن االحتالل
اإلســـرائيلي رفع درجة االعتـــداءات أكثر من
الســـابق بتنبي تلك االستهدافات التي جرت
على عـــددة جبهات والتي آخرها في ســـوريا
إذ خرج الناطق باســـم الجيش وذكر تفاصيل
العملية وسرعة نتنياهو نفسه لتبني العملية
هذا دليـــل أن هناك تطورًا مهمًا وســـيتبعه
تصاعد فـــي األحـــداث قد تغير فـــي قواعد
االشتباك في المستقبل.
وأشار عامر ،أن الجديد في مثل هذه العمليات
هـــو التبني الواضـــح لنتنياهـــو لمثل هكذا
عمليات لذلك فهـــو معني تمامًا بحرف أنظار

الجمهور اإلســـرائيلي عما يحدث في الساحة
الفلســـطينية وخاصة بعد عمليـــة "دوليب"
قـــرب رام وما يجري من أحـــداث في قطاع غزة
واستمرار مســـيرات العودة من خالل تسليط
الضوء على إيران.
ولفت المختص في الشـــأن اإلســـرائيلي ،أن
الهجمـــات األخيـــرة التي اســـتهدفت لبنان
وسوريا كانت جزءًا من سباق الحملة االنتخابية
لنتنياهـــو ليوصـــل رســـالة إلـــى الجمهور
اإلســـرائيلي بأنه يقوم بمثل تلك العمليات
االستباقية لدفاع عن دولة "إسرائيل" ويوهم
اإلســـرائيليين بانه يحقق لهم األمن واألمان
من خالل مهاجمته ألعداء "إســـرائيل" وبهذا
يســـوق لنفســـه انتخابيًا في سبيل فوزه في
االنتخابات القادمة.
وأعلـــن جيش االحتـــالل اإلســـرائيلي أمس،
وبشـــكل دراماتيكي عن مهاجمـــة طائراته
المقاتلـــة ألهداف إيرانيـــة جنوبي العاصمة
السورية دمشق.
وجاء في بيـــان للجيش بأن مقاتالته هاجمت
مواقع لفيلـــق القدس اإليراني ومليشـــيات
شـــيعية في بلدة عقربا جنوبي دمشق كانت
تعد العدة للقيام بهجمات ضد "إسرائيل" عبر

طائرات متفجرة بدون طيار.
وبين الجيـــش بأنه في حالـــة تأهب قصوى
لمواصلـــة العمل حال الحاجـــة ضد األهداف
اإليرانية في سوريا.
بـــدوره ،قال األمين العام لحـــزب الله اللبناني
حســـن نصراللـــه ،مســـاء أمـــس األحـــد ،أن
"الزمن الذي تأتـــي فيه طائرات إســـرائيلية
تأتي لقصف أماكـــن في لبنان ويبقى الكيان
آمنا فـــي أي منطقة من
الغاصب لفلســـطين ً
مناطق الكيان ،قد انتهى".
فصاعدا
وأكـــد نصرالله على أنـــه "مـــن اآلن
ً
َّ
ســـنواجه الطائرات "اإلســـرائيلية" في سماء
لبنان وسنعمل على إسقاطها".
قـــال رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي ،بنيامين
نتنياهـــو ،األحـــد ،إن كل دولـــة ستســـمح
باســـتخدام أراضيهـــا لشـــن هجمـــات على
إســـرائيل "ســـتتحمل النتائـــج" ،وذلك على
خلفية شن غارات على مواقع في سوريا.
وأعلن نتنياهو ،خالل جولة في الشـــمال ،عن
"إكتشاف إرسال فيلق القدس اإليراني وحدة
خاصة إلى ســـوريا بهدف قتل اإلسرائيليين
في الجوالن من خالل طائرات مسيرة مفخخة"،
بحسب تعبيره.
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مستغال عملية »دوليب«

مخططات االحتالل لضم الضفة ..هل بدأ التنفيذ؟
غزة /دعاء احلطاب:
اك��د حملل��ون ومراقب��ون بال�س��اأن ال�سيا�س��ي اأن الدع��وات
االإ�سرائيلية لفر�س ال�سي��ادة على ال�سفة الغربية املحتلة،
والت��ي ارتفع��ت وترته��ا يف االآون��ة االخ��رة وخ�سو�س��ا
عق��ب عملية «دولي��ب» التي وقع��ت �سباح اجلمع��ة املا�سية
صبــــاح الجمعة الماضية قتلت مســــتوطنة
إســــرائيلية وأصيــــب اثنان بجــــراح خطيرة
جراء انفجار عبوة قرب مســــتوطنة "دوليب"،
على بعد حوالي  10كيلومترات شرق مجمع
"موديعين" االســــتيطاني ،غرب مدينة رام
الله ،فيمــــا تجري قوات كبيرة إســــرائيلية
عمليات تمشيط بحثا عن منفذ العلمية.
وقال عضو الكنيســــت اإلســــرائيلي موطي
يوغيف ،فــــي تصريحات أوردتها وســــائل
إعالم إسرائيلية تعقيبًا على عملية دوليب:
"إنــــه يجــــب فرض ســــيادتنا علــــى الضفة
الغربية" .ومــــن جهته قال وزيــــر الداخلية
أرييه درعي ،إن الهجوم "الرهيب" الذي وقع
بالقرب من مســــتوطنة دوليــــب يتطلب ردا
قاسيا ،مضيفا "سن فتح ونقوي االستيطان
اليهودي في الضفة الغربية".
فيمــــا ،أفــــادت قنــــاة التلفزة اإلســــرائيلية
الرسمية )كان( أن المجلس الوزاري المصغر
للشــــؤون السياســــية واألمنية )الكبانيت(
ســــيعقد قريبًا اجتماعًا لمناقشة مستقبل
وجود السلطة الفلسطينية.
وذكــــرت القناة فــــي تقرير بثتــــه الجمعة
الماضيــــة ،أن عددًا من ممثلــــي اليمين في
الحكومــــة على رأســــهم وزيــــر المواصالت
تســــلئيل ســــموتريتش القيادي في حزب
"البيت اليهودي" دعوا إلى إجراء مناقشــــة
حــــول مــــا إذا كان وجــــود الســــلطة يخدم
المصلحة اإلسرائيلية أو يتعارض معها.
وأشــــارت القنــــاة إلــــى أن ســــموتريتش
وزمالءه يتهمون الســــلطة بالمسؤولية عن
توفيــــر بيئــــة أفضت إلى موجــــة العمليات
األخيرة التي اســــتهدفت جنــــود االحتالل
ومستوطنيه في الضفة الغربية عبر السماح
بالتحريض ومواصلة دفع الرواتب لألســــرى
وعوائل الشهداء والجرحى.

ا�سرتاتيجيةاإ�سرائيلية

وأكــــد المحلل والكاتب السياســــي حســــام
الدجنــــى ،أن الدعوات اإلســــرائيلية لفرض
الســــيادة على الضفة الغربية عقب عملية
دوليــــب ،تأتــــى انعكاســــًا الســــتراتيجية

غ��رب حمافظ��ة رام اهلل  ،تاأت��ى انعكا�س�� ًا ال�سرتاتيجي��ة
اإ�سرائيلية غر مرتبطة بالعملية ،امنا يعتمد االحتالل اإىل
ا�ستغ��الل كافة االأح��داث الفل�سطيني��ة يف خدمة م�ساحلها
اال�ستيطاني��ة .و�س��دد املراقبون عل��ى اأن «اإ�سرائيل» ت�سعى
لربط العملية مبخطط �سم ال�سفة ،الإظهار اأن االإ�سرائيليني

إســــرائيلية غير مرتبطــــة بالعمليــــة ،انما
تعتمدها "إسرائيل" في محاولة الستغالل
أي عملية أو عمل وطني فلســــطيني لتمرير
مخططات ضم الضفة وتهويد القدس.
وقال الدجنى لـلـ"االستقالل" ":إن إسرائيل
دائمًا تبحث عن فرص لضم الضفة الغربية
و إنهاء ملف القدس من خالل زيادة الوتيرة
الجغرافيــــة والســــكانية للمســــتوطنات
وتهويــــد المقدســــات ،بالتالي تســــتغل
العمليــــات الفدائيــــة لتمريــــر مخططاتها
االستيطانية".
وأضــــاف ":تحــــاول اســــرائيل االســــتفادة
مــــن العمليــــة إلظهــــار أن اإلســــرائيليون
والمســــتوطنون يتعرضــــون لإلرهــــاب
الفلســــطيني أمام المجتمع الدولي ،وأنهم
ال يقمــــون بخطــــوات اســــتيطانية بقدر ما
أنهم يقومــــوا بخطوات أمنيــــة للدفاع عن
مواطنيهم".
وأوضح أن االحتالل اإلسرائيلي عندما يطرح

فكرة ضــــم الضفة ليس بحاجة الى ذرائع أو
مناشــــدات عبر وســــائل االعالم ،فهو ينفذ
ذلك على مرأى الجميع ضاربا بعرض الحائط
القانون الدولي رغم أن االستيطان مرفوض
بحكم القانون الدولي بقــــرار ،2334مبرهنًا
ذلك بتزايد مؤشــــرات االســــتيطان بشكل
ملحــــوظ في الضفة ،نتيجــــة عمليه الهجرة
الصامتة وجلب يهود من أمريكا الشــــمالية
وافريقيا للعيش بالضفــــة ،بهدف الحفاظ
على الميزان الديمغرافي.
وتوقــــع الدجنــــى أن تنجــــح الدعــــوات
اإلسرائيلية بضم الضفة قريبًا ،في ظل حالة
التشتت واالنقسام التي يعيشها الشعب
الفلسطيني والعربي ،وغياب الرؤية الوطنية
لحســــم الموقــــف ومواجهــــة المخططات
االســــتيطانية المتناميــــة يومــــًا بعد يوم
بالضفة والقدس.
وفيما يتعلق ببحث "الكابنيت" اإلسرائيلي
مســــتقبل وجود السلطة الفلسطينية عقب

وامل�ستوطن��ني يتعر�سون لالإرهاب الفل�سطين��ي اأمام املجتمع
ال��دويل ،واأنه��ا ال تق��وم بخط��وات ا�ستيطانية بقدر م��ا اأنها
تقوم بخط��وات اأمنية للدفاع عن مواطنيها ،م�سرين اىل اأن
«اإ�سرائيل» حتاول دفع االأو�ساع باجتاه ال�سراع املفتوح على
كافة احلقوق واالأرا�سي الفل�سطينية .

عمليــــة دوليــــب ،بيــــن أن هنــــاك تحوالت
فــــي الموقــــف اإلســــرائيلي من الســــلطة،
قبل ســــنوات كان وجود الســــلطة مصلحة
اســــتراتيجية كبرى بالنســــبة إلســــرائيل
وتســــتطيع أن تنــــاور مــــن خــــالل ورقتها،
لكن اليــــوم المصلحة باتــــت مقتصره على
االعتبارات األمنية اإلســــرائيلية ،ففي حال
لم تلتزم الســــلطة بتلك االعتبارات ســــيتم
تجاوزها من قبل االحتالل.
وأشــــار إلى أن مــــن مصلحة "إســــرائيل" أن
تبقي السلطة تمارس دورها بالضفة ،وهذا
ما يفسر افراج "إسرائيل" عن أموال ضريبة
" البلــــو" الموجــــودة لديها وتبلــــغ مليارات
الشــــواكل ،وربما تكون تلــــك الخطوة فقط
لتحيد الضفــــة عن المعادلة المســــتقبلية
التــــي قــــد تفرضهــــا "إســــرائيل" على غزة
والجبهة الشمالية.

ال�سراع املفتوح

وبــــدوره ،رأى المحلــــل السياســــي طــــالل

عوكل ،أن الدعوات اإلســــرائيلية لتوســــيع
االستيطان و ضم الضفة بعد العملية ،تدلل
علــــى أن "إســــرائيل" توثــــق وتوظف كافة
األحداث الفلســــطينية في خدمة مصالحها
االســــتيطانية ،مؤكــــدًا أنها تســــعى لدفع
األوضاع باتجاه الصــــراع المفتوح على كافة
الحقوق واألراضي الفلسطينية.
وبيــــن عوكل لـ"االســــتقالل" ،أن السياســــة
اإلســــرائيلية ال تحتــــاج الى حجــــج وذرائع
لتنفيــــذ المخططــــات االســــتيطانية
وتهويديــــه ،فرئيــــس الوزراء اإلســــرائيلي
بناميــــن نتنياهو يرجــــوا اإلدارة االمريكية
أن تعطيــــه الضوء األخضــــر والدعم إلعالن
السيادة على الضفة.
ولفت إلى أن السلوك اإلسرائيلي األمريكي
قائــــم على أســــاس أن أراضــــي الضفة غير
محتلــــة إنما أراضــــي متنــــازع عليها ،يحق
لصاحــــب القوة والمصلحة فرض الســــيادة
عليهــــا ،بالتالي نحن أمام خطة إســــرائيلية
واضحــــة وخطيــــرة ســــتفرض قريبــــًا على
الضفــــة ،تتطلب من القيادة الفلســــطينية
خطــــة وطنية قويــــة قادره علــــى التصدي
للمخططات اإلسرائيلية.
وأكــــد أن عمليــــة "دوليــــب" وغيرهــــا مــــن
العمليات الفردية بالضفة الغربيةُ ،تشــــكل
حالــــة من االرباك لدى الجيش اإلســــرائيلي
وأجهزته األمنيــــة ،خاصة أنها باتت متقنة
وتعكــــس حالــــة مــــن الوعي لدى الشــــبان
الفلسطينيين.
وفيمــــا يتعلــــق ببحث الكابينت مســــتقبل
وجود الســــلطة عقــــب العمليــــة ،أوضح أن
"إســــرائيل" لن تســــتطيع االســــتغناء عن
الســــلطة بســــهولة وســــتحاول اخضاعها
ألوامرها والزامها بتنفيذ ما تريده ،مضيفًا":
منذ فتــــره طويلة يطالب قادة ومســــؤولون
إســــرائيليون بحل الســــلطة الفلســــطينية
وانهاء وجودها ،إال أن الحكومة اإلسرائيلية
لــــم تســــتجب لمطالباتهــــم ألنهــــا توقن
تمامًا أن مصلحة "إســــرائيل" تكمن بوجود
السلطة".

الديمقراطية :إزالة اسم السلطة عن خارطة الضفة خطوة لضمها
غزة /االستقالل:
وصفت الجبهـــة الديمقراطيـــة لتحريـــر
فلســـطين قرار وزارة الخارجيـــة األميركية إزالة
اسم السلطة الفلسطينية عن خارطة فلسطين،
وإزالـــة صفـــة «المحتلة» عن القـــدس والضفة
وقطاع غزة ،إشـــارة واضحة المعالم تتساوق مع
تصريحات المبعـــوث األميركي إلـــى المنطقة
جيســـون غرينبـــالت ،وســـفير إدارة ترمب في
«إسرائيل» ديفيد فريدمان ،حول الحق المزعوم

إلســـرائيل بضم الضفة الفلسطينية )أكثر من
وصوال إلى غور األردن،
 50%من مساحة الضفة(
ً
بذرائع أمنية اســـتعمارية اســـتيطانية واهية،
تنتهـــك قرارات الشـــرعية الدولية ذات الصلة
بالقضية الفلســـطينية .وأضافـــت الجبهة في
بيان لها األحد ،أن مصير األرض الفلســـطينية
المحتلـــة بعـــدوان  5حزيـــران  67ال تقـــرره
الخارجية األميركيـــة ،وال إدارة ترمب وال حكومة
نتنياهو ،بل يقرره نضال شـــعبنا الفلسطيني

وتضحياتـــه وثباته عند حقوقـــه الوطنية غير
القابلة للتصرف ،كما تقرره مقاومته الباســـلة،
حتـــى طـــرد االحتـــالل واالســـتيطان ،وقيـــام
الدولة الفلسطينية المســـتقلة كاملة السيادة
وعاصمتهـــا القدس على حـــدود  4حزيران ،67
وحـــل قضية الالجئين الفلســـطينيين بموجب
القـــرار  194الذي يكفل لهم حـــق العودة إلى
الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام
 .1948ودعـــت الجبهة اللجنـــة المكلفة بوضع

خطة لوقـــف العمل باالتفاقيـــات مع االحتالل
والكشـــف عن نتائـــج أعمالها ،والمباشـــرة في
تنفيـــذ ما توصلت إليه بمـــا يتطابق مع قرارات
المجلسين المركزي والوطني.
كما دعـــت اللجنـــة التنفيذية لــــ م.ت.ف إلى
استئناف تنسيب دولة فلسطين إلى الوكاالت
الدوليـــة المختصـــة ،لتعزيـــز موقـــع الدولـــة
الفلســـطينية في المجتمع الدولـــي ،أيًا كانت
تهديدات الواليات المتحدة وإعتراضاتها.

االثنين  25ذو الحجة  1440هــ  26أغسطس  2019م

«هيئة االسرى»  :تجاهل متعمد لألوضاع
الصحية لألسرى المرضى والجرحى
رام الله /االستقالل:
أكدت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين في
تقرير صحفي أمس األحد ،أن عددًا من األسرى
المرضـــى والجرحـــى القابعين في ســـجون
االحتـــالل يعانون من أوضـــاع صحية مقلقة
ومعقدة للغايـــة ،وذلك نتاجًا لما يتعرضوا له
من انتهاكات طبية مبرمجة ومقصودة على يد
سلطات االحتالل ،بتجاهل أوضاعهم الصحية
الصعبة وعدم تقديـــم العالج الالزم لهم كل
حســـب مرضه ومعاناتـــه وبالتالي تعريض
حياتهم للخطر.
عدد من
ورصـــدت الهيئة في بيان صحفـــي ً
الحـــاالت المرضيـــة القابعة فـــي معتقالت
االحتالل ،ومن بينها حالة األسير عالء إبراهيم
الهمص ) 45عامًا( من قطاع غزة والقابع حاليًا
في معتقل "عسقالن" ،والذي تدهورت حالته
الصحية خالل سنوات اعتقاله بسبب اهماله
طبيًا واالستهتار بحياته.
وذكـــرت أن الهمص يواجـــه أوضاعًا صحية

غاية في الســـوء ،فهـــو يعاني مـــن ورم في
الغدد اللمفاوية والصدر ،ومشـــاكل بالرئتين
وتقـــرح بالمعـــدة ،ويعاني أيضا مـــن تبول ال
ارادي ومشـــاكل بالمثانة ،ومشاكل بالتنفس
وبالرؤيـــة ،ومـــن المقرر إجراء ثـــالث عمليات
جراحية له لكن إدارة معتقالت االحتالل ال زالت
ُتماطـــل بتحويله واجـــراء العمليات وتكتفي
بإعطائه المسكنات فقط.
أما عن األسير أحمد حمايل ) 20عامًا( من بلدة
كفر مالك قضاء رام الله ،فهو ال يزال يشتكي
من آثار اصابته التي تعرض لها خالل الهجمة
الشرسة على قســـم ) (20في معتقل "عوفر"
بداية الشـــهر الجاري ،حيث تـــم التنكيل به
وضربه بالهـــروات وأعقاب البنـــادق من قبل
وحدات القمع )المتسادا( ،مسببين له كدمات
وكسر
بمختلف أنحاء جســـده واصابة برأسه ُ
بيده ،وخالل تواجده بمعتقل "عوفر" لم ُيقدم
له أي عالج لحالته ،لكن ُعقب نقله إلى معتقل
"هداريـــم" حيث يقبـــع اآلن ،ســـاعده زمالئه

األسرى وجرى نقله إلى عيادة معتقل "الرملة"
لتلقي العالج ،لكنه ال زال بحاجة لمتابعة طبية
فائقة لوضعه الصحي.
بينمـــا تتعمد إدارة معتقـــل "ريمون" اهمال
الحالة الصحية لألســـير محمد تيسير سالم
) 24عامـــًا( من مخيـــم بالطة شـــرقي مدينة
نابلس ،والذي يعاني منذ عامين من آالم حادة
في ظهره بســـبب وجود مشـــاكل في الفقرة
الرابعة والخامســـة ،ورغم آالمه ماطلت عيادة
المعتقل بتحويله إلجراء الفحوصات والصور
الطبقيـــة وتكتفـــي حاليًا بإعطائـــه األدوية
المسكنة واالبر المخدرة التي تفاقم من حالته
بدال من عالجها.
ً
عاما(
وفيما يتعلق باألســـير ذياب ناصر )ً 28
من بلدة صفا قضـــاء رام الله ،فهو يعاني من
ديسكات في ظهره ،وقد ساء وضعه الصحي
عقب اعتقاله وزجه في معتقل "إيشل" ،ويتم
إجراء جلسات عالج طبيعي له لكن دون جدوى
فحالته تزداد سوءًا يومًا بعد آخر.

االحتالل ُيحول األسير جهاد
شاللدة إلى االعتقال اإلداري
رام الله /االستقالل:
صدرت محكمة عوفر العسكرية قرارًا يقضي بتحويل
األسير جهاد موسى شـــاللدة ) 39عامًا( ،إلى االعتقال
اإلداري ،لمدة ستة أشهر ،بدون وجود ّأية تهمة بحقه.
فإن األســـير
ووفق مـــا ذكره "مكتب إعالم األســـرى"ّ ،
شـــاللدة ،من سكان بلدة سعير شـــمال شرقي مدينة
الخليل جنـــوب الضفة الغربية المحتلة ،أعاد االحتالل
اعتقاله بتاريـــخ  18مـــن أغســـطس الجاري ،بعـــد
اقتحام منزلـــه وتحطيم محتوياته ،وبعد يومين جرى
تحويله إلـــى االعتقـــال اإلداري ،وأصـــدرت ســـلطات
االحتالل بحقه أمرًا مدته ســـتة أشـــهر ،بتوصية من
تدعي وجود ملف سري له.
المخابرات التي ّ
عام
واألســـير شـــاللدة ُ
اعتقل ســـابقًا ُوأ ِ
فرج عنه قبل ٍ
ً
تقريبـــا ،بعد إنهائه  4ســـنوات متتالية في األســـر؛
معاد والتخطيط لتشكيل
تنظيم
إلى
"االنتماء
بتهمة
ٍ
ٍ
حد زعم سلطات االحتالل.
خلية عسكرية" ،على ّ
كمـــا جـــددت محكمة االحتـــالل االســـرائيلي نهاية

األســـبوع الماضي أمر االعتقال اإلداري بحق األســـير
هيثم سياج )21عامًا( من سكان مدينة الخليل ،وذلك
للمرة الثالثة على التوالي ،مدة ستة أشهر.
مكتب إعالم األســـرى أوضح أن األسير سياج معتقل
منذ تاريخ  ،2018/9/10وبعد قرابة الشهر من اعتقاله
تـــم تحويله لالعتقال اإلداري وصـــدر بحقه أمر إداري
مدته ســـتة أشـــهر ،تم تجديده لـــذات المدة عقب
انتهائه مرة ثانية.
وذكرت عائلة األســـير ســـياج أنها كانـــت تتمنى أن
تعيش فرحة حريته قبل أن تعمد محكمة االحتالل إلى
تجديد اعتقاله اإلداري مرة ثالثة ،بحجة الملف السري.
تجدر اإلشـــارة إلى أن ســـياج خاض تجربـــة االعتقال
مرات عدة ،وأمضى عامًا
ســـابقًا في ســـجون االحتالل ٍ
في االعتقال اإلداري ســـابقًا ،كما واعتقل لدى سجون
الســـلطة ،وكان رفيقًا للشهيد باســـل األعرج وخاض
رفقتـــه ورفقة عدد من المعتقلين آنـــذاك إضرابًا عن
الطعام.
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االحتالل يواصل احتجاز أسير
مصري فرنسي بظروف قاسية
رام الله /االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األســـرى والمحررين أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل احتجاز األسير
المصري الفرنسي صالح محمد حسنين ) 61عاما( بظروف قاسية.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أمس األحد أن األسير حسنين يقبع حاليًا داخل ما ُيسمى عيادة
معتقل «الرملة» ،حيث يمر بوضع صحي غاية في الصعوبة ،فهو يشـــتكي من شلل نصفي في
الجهة اليمنى من جسده ،ومن مشاكل بالعمود الفقري.
واســـتدركت «عند اعتقاله استولت قوات االحتالل على كرسيه المتحرك ،ويستخدم في الوقت
الحالي كرسيًا عاديًا للتنقل داخل المعتقل ،كما يعاني األسير من مرض القلب والسكري وارتفاع
في ضغط الدم ولديه مشاكل بالبروستات ،ويعاني أيضًا من مشكلة النسيان ،وبحاجة لمتابعة
طبية فائقة لوضعه الصحي».
ولفتت إلى أن قوات االحتالل كانت قد اعتقلت األســـير حســـنين من باحات المســـجد األقصى
لمبررات واهية ،وعمدت على نقله بشـــكل متكرر بين المعتقالت ،حيث جرى احتجازه بداية في
ً
ومؤخرا جرى زجه داخل
مركز توقيف «المسكوبية» ،ومن ثم ُنقل إلى «ريمون» وبعدها إلى «عوفر»،
«عيادة الرملة».
واستنكرت الهيئة بطش االحتالل وسياسته االنتقامية والتي تتصاعد يوما بعد آخر ،فعمليات
االعتقال لم تعد تســـتهدف فقط أبناء الشـــعب الفلســـطيني ،بل طالت أيضا جنسيات أخرى
عربية وأجنبية .وأشـــارت إلى أن هذه السياســـة االجرامية تأتي في سياق استهداف المسجد
األقصى المبارك واســـتهداف الصالة فيه ،في محاولة إلفراغه مـــن المصلين؛ وحرمان زواره من
تأدية واجبهم الديني.

 220طفال أسيرا ُيحرمون من
االلتحاق بالعام الدراسي الجديد
غزة /االستقالل:
حـــرم االحتـــالل اإلســـرائيلي  220طفـــال أســـيرا في
معتقالته من التوجه لمدارســـهم كنظرائهم الطلبة،
فـــي مخالفة لالتفاقيات والمواثيـــق الدولية والقانون
الدولي اإلنساني .
ودعا مدير مركز األســـرى للدراســـات د .رأفت حمدونة
امـــس األحد ،بالتزامن مع بدء العام الدراســـي الجديد،
المنظمات الحقوقيـــة الخاصة بالطفل لمتابعة أوضاع
المعتقليـــن القاصرين في المعتقالت اإلســـرائيلية،
والضغـــط علـــى االحتالل مـــن أجل تأميـــن حريتهم
وااللتحاق بمدارسهم لتلقي تعليمهم كباقي األطفال
في العالم.
وقـــال د .حمدونة إن ســـلطات االحتـــالل ترتكب بحق
األطفـــال عشـــرات االنتهاكات كالتعذيب النفســـي
والجسدي ،واستغالل بنية الطفل الضعيفة ،والتركيز
على التعذيـــب والتهديد والتنكيـــل والترويع أحيانًا
بالكالب ،واســـتخدام وسائل غير مشـــروعة كالخداع
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االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي
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يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد :رزق
خميس رباح عجور من ســـكان غزة هوية رقم  803835388بصفته وكيال
عن :طلعت رباح محمد عجور
بموجب وكالة رقم 2019 / 7956 :الصادرة عن غزة
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال ارث  /بيع /مبادلة في
قطعة  611قسيمة  14المدينة غزة الدرج
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .التاريخ2019 / 8 /25 :م

يعلن للعمـــوم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد:
إســـماعيل محمـــد محمـــود الصيداوي من ســـكان دير البلـــح هوية رقم
 801368945بصفته وكيال عن :احمد علي سلمان شلط
بموجب وكالة رقم 2019 / 3323 :الصادرة عن دير البلح
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال ارث  /بيع /مبادلة في
قطعة  2331قسيمة  3المدينة النصيرات
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .التاريخ2019 / 8 /25 :م

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

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

والوعود الكاذبة ،والمعاملة القاسية ،والمحاكم الردعية
العســـكرية والقوانين الجائرة ،والعقوبات بالغرامات
المالية والعزل االنفرادي واســـتخدام القوة ،واالحتجاز
فـــي أماكـــن ال تليق بهـــم وبأعمارهم والتفتيشـــات
االستفزازية.
وأشـــار إلى المعاملة القاســـية التـــي يتعرضون لها
والمخالفة لكل األعراف والمواثيق الدولية التي تكفل
حماية هؤالء القاصرين وتأمين حقوقهم الجســـدية
والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين
يوجهون حياتهم ،والتعامل معهم كأطفال بعيدًا عن
سياسة الترهيب بهدف تدمير الطفولة الفلسطينية،
ومحاولـــة تدميرهـــا مـــن خـــالل تأثيراتها الصحية
والنفسية والجسدية واالجتماعية.
ودعـــا المنظمـــات الحقوقيـــة الخاصـــة بالطفل إلى
لمتابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقالت
اإلســـرائيلية ،وسماع شـــهاداتهم ،ومحاســـبة دولة
االحتالل على جرائمها بحقهم وتأمين الحماية لهم.

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية
االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات ( )2019 /398

يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد:
نبيل رشـــدي محمد الشوا من سكان غزة هوية رقم  921081436بصفته
وكيال عن :نادر رشدي محمد الشوا وفاطمة سعد الدين عبد الرحمن الشوا
بموجب وكالة رقم 2019 / 93060 :الصادرة عن فلسطين  2019 / 5757 +غزة
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال ارث  /بيع /مبادلة في
قطعة  726قسيمة  150المدينة غزة الدرج
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .التاريخ2019 / 8 /25 :م

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

االثنين  25ذو الحجة  1440هــ  26أغسطس  2019م

الفصائل تدين العدوان الصهيوني على سوريا ولبنان
غزة /االستقالل:
أدانت الفصائل الفلســــطينية ،أمس األحد،
العدوان "اإلســــرائيلي" على ســــورية ُولبنان،
والذي ّنفذ الليلة قبــــل الماضية وفجر امس
االحد ،وأكدت على حــــق الدفاع عن األراضي
العربية في وجه العدوان الغاشم.
واســــتنكرت حركــــة الجهاد االســــالمي في
فلســــطين بشدة العدوان اإلســــرائيلي على
األراضي السورية ،ووصفت بـ"الغاشم".
وأكدت الحركة في بيان وصل "االســــتقالل"
"حق سوريا في الدفاع عن أرضها ،والتصدي
للعــــدوان الصهيونــــي الغاشــــم الــــذي
يســــتهدف أرضها وشعبها" .وشددت على
االرهاب والعربدة واالنتهاكات
أن "اســــتمرار ٍ
الصهيونية سيؤدي إلى زيادة التوتر وتفجر
األوضاع".
وأشــــارت إلــــى أن رئيس حكومــــة االحتالل
اإلســــرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى وقادة
االحتالل لتفجير األوضاع لتحقيق مكاســــب
سياســــية وانتخابيــــة علــــى حســــاب أمن
واستقرار المنطقة وحياة شعوبها.
من جهتها ،أدانت حركة المقاومة اإلسالمية
"حمــــاس" في لبنــــان ،العدوان اإلســــرائيلي
السافر والغاشم على لبنان ،من خالل اختراق
طائــــرات االحتــــالل المتكرر لســــماء لبنان،
لعمليات عدوانية متكررة.
وتنفيذها
ٍ
وقالــــت حركة حماس في بيــــان أمس األحد
إن ســــقوط طائرة االســــتطالع المفخخة في
حي سـ ّ
ّ
ـــكني في الضاحية الجنوبية لبيروت،

فعــــال عدوانيا واســــتفزازيا من قبــــل العدو
اإلسرائيلي ،وانتهاكا واضحا لسيادة لبنان.
وأكــــدت الحركــــة وقوفها إلى جانــــب لبنان
والمقاومة ضــــد أي اعتداء مــــن قبل الكيان
اإلسرائيلي.
بدورها ،أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلســــطين التصعيد العدواني اإلسرائيلي،
على سوريا ولبنان ،الليلة قبل الماضية.
واعتبرت الجبهة في بيان لها العدوان الذي
تعرضــــت له دمشــــق ،وبيروت ،فــــي الوقت
نفســــه ،على يد الطيران الحربي اإلسرائيلي،

مؤشرًا شــــديد الخطورة ،يحمل في طياته ما
ينذر بإمكانية أن تجر السياستان األميركية
واإلسرائيلية المنطقة إلى أتون حرب جديدة،
على حساب شعوب المنطقة ومصالحها.
ودعــــت الجبهــــة المجتمع الدولــــي لتحمل
مســــؤولياته ،وإدانــــة األعمــــال العدوانيــــة
اإلســــرائيلية ،ولجــــم سياســــات حكومــــة
نتنياهو ،المدعومة بشكل فاقع ومفضوح من
قبل الواليات المتحدة وإدارة ترامب.
وقالت الجبهــــة إن تقاعس المجتمع الدولي
عن تحمل مسؤولياته وفرض العقوبات على

دولــــة االحتالل والعدوان ،هو ما يشــــجعها
على ممارســــة سياســــتها المتمــــردة على
قرارات الشرعية الدولية وقوانينها.
وأضافــــت الجبهــــة إن األعمــــال العدوانية
اإلســــرائيلية التي لم تتوقف ضد شــــعبنا
الفلســــطيني ،والشــــعبين الشــــقيقين في
ســــوريا ولبنــــان ،تكشــــف مرة أخــــرى زيف
الحديــــث فــــي واشــــنطن وتل أبيــــب ،عما
يســــمى «الســــالم واالزدهار» في المنطقة،
فالسياسات األميركية واإلسرائيلية ،تؤكد،
في الممارسة اليومية ،أنها سياسات عدوان

وتدميــــر وحصــــار وقتل واســــتهتار بالقيم
اإلنســــانية .هذا هو جوهر ما تضمره صفقة
ترامــــب – نتنياهو-لشــــعبنا الفلســــطيني
والمنطقة العربية وشعوبها الشقيقة
من جهتها أدانت حركة المقاومة الشــــعبية
في فلسطين العدوان اإلســــرائيلي الغاشم
على لبنان الشــــقيق والذي اســــتهدف أحد
المقرات االعالمية لحزب الله.
واعتبرت الحركة أن أي عدوان إسرائيلي على
أي عربي ومسلم هو اعتداء على األمة جمعاء
وخرق فاضح للقوانين والقرارات الدولية.
وأكــــدت الحركة تضامنهــــا الكامل مع لبنان
وحق مقاومته في رد العــــدوان اآلثم ،وقطع
اليــــد اإلســــرائيلية التي تمتد الــــى بلداننا
العربية واالسالمية .وشددت الحركة على أن
المقاومة في فلســــطين ولبنان متحدة حتى
إزالة هذا الكيان الغاصب من الوجود.
وأعلن جيــــش االحتالل قبيل منتصف الليلة
قبل الماضية عن مهاجمة طائراته المقاتلة
أهدافــــا إيرانية جنوبي العاصمة الســــورية
ً
دمشق.
وجاء في بيــــان للجيش أن مقاتالته هاجمت
مواقــــع لفيلق القدس اإليراني ومليشــــيات
شــــيعية في بلدة عقربا جنوبي دمشق كانت
تعد العدة للقيام بهجمات ضد "إســــرائيل"
عبــــر طائــــرات متفجرة بــــدون طيــــار .وذكر
الجيش أنه في حالة تأهب قصوى لمواصلة
العمل حال الحاجة ضــــد األهداف اإليرانية
في سوريا.

وزير ةسرائيلي :معركة عسكرية مباشرة تدور بيننا وبين ةيران
القدس المحتلة /االستقالل:
قال الوزير اإلســـرائيلي تساحي هانغبي أمس األحد
إن "معركة عســـكرية مباشـــرة تدور بين إســـرائيل
وإيران" وإن طهـــران تحاول إرهاقنا وتمول منظمات
مسلحة وتزودها باألسلحة".
وأضاف هانغبي في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية
العامة امس إن "الموقع الكائن قرب دمشـــق والذي
هاجمته إسرائيل الليلة قبل الماضية كانت ستطلق
منه طائرات مســـيرة مفخخة بغرض قتل مواطنين

إسرائيليين ويهود" ،وفق قوله.
وادعـــى أن "هذا الموقع كان قيـــد المراقبة والترصد
من قبل الجيش اإلســـرائيلي منذ مدة وأن إسرائيل
قصفته قبل أن تنفذ العناصر مأربها".
بـــدوره ،قال وزير الخارجية اإلســـرائيلي يســـرائيل
كاتـــس إن "هـــدف هـــذه العملية هو نقل رســـالة
لطهران أنه ال حصانة لها في أي مكان".
وأضـــاف كاتس في مقابلة إذاعيـــة صباح امس أنه
"لوال النشـــاطات اإلســـرائيلية على مدى الســـنوات

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية
االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات ( )2019 / 390

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســــيد :خليل
أحمد محمد أبو ظريفة من ســــكان خانيونس هوية رقم  959310533بصفته
وكيال عن :خليل محمود خليل أبو مطلق ونافذ وأحمد وتمام أبناء خليل محمود
أبو مطلق وسلمان سلمان خليل أبو مطلق وبرهم أحمد محمد أبو صبحة
بموجب وكالة رقم 2019 / 5798 :الصادرة عن خانيونس  2019 / 5881 +خانيونس
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال ارث  /بيع /مبادلة في
قطعة  244قســـيمة  19المدينة عبســـان  +قطعة  249قســـيمة 25
المدينة عبسان  +قطعة  252قسيمة  17المدينة عبسان
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .التاريخ2019 / 8 /21 :م

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

األخيرة لكان  100ألف مقاتل إيراني يتواجدون على
الحدود اإلسرائيلية".
في ســـياق متصل ،لم يعترف كاتـــس وهو مقرب
من رئيس الوزراء بنياميـــن نتنياهو األنباء الصادرة
عن مسؤولين أمريكيين نســـبوا للكيان اإلسرائيلي
الهجمات األخيرة التي اســـتهدفت الحشد الشعبي
في العـــراق ،مكتفيـــا بالقـــول "نعمل فـــي أماكن
مختلفة".
مـــن جانبه ،ذكر الوزير يـــوآف غالنت وهو عضو في

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم ) (7089بعرض ) (10متر بدون ارتداد
منطقة تنظيم -خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم ) (28لسنة 1936
تعلـــن اللجنة المركزية لألبنيـــة وتنظيم المدن بمحافظات غـــزة للعموم انها
قد قررت بجلســـتها رقم ) (2019/19المنعقدة بتاريخ  2019/6/12التصديق
النهائي على المخطط التفصيلي لمسار الشارع رقم ) (7089بعرض ) (10متر
بـــدون ارتداد و المحصور بين شـــارع رقم ) (44وشـــارع رقم ) (7078ضمن حي
جورة اللوت و المار بالقسائم رقم ) (59 50- 49- 48- 22-من القطعة رقم )(57
و القسائم رقم ) (39--26-24 23-من القطعة رقم ). (58
الســـابق ايداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصـــادر عن اللجنة المركزية
والذي نشر في جريدتي فلسطين واالستقالل بتاريخ . 2018 /9/17
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشـــروع موضع التنفيذ بعد مرور
خمســـة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية و في
صحيفتين يوميتين محليتين ايهما أقرب.
وذلك وفقا لنص المادة ) (18من قانون تنظيم المدن.

اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

المجلـــس الـــوزاري المصغر للشـــؤون السياســـية
واألمنية )الكابنيت( أن "إســـرائيل" أخذت بالحسبان
إمكانية رد إيران على الهجوم.
وصباح امس ،أعلن الناطق باسم جيش االحتالل أنه
"تم اســـتهداف عناصر لفيلق القدس اإليراني في
كفر عقربة جنوب شـــرق دمشـــق كانت تعكف في
األيام األخيرة على التخطيط لعملية بوساطة إطالق
عدة طائرات مســـيرة مســـلحة من األراضي السورية
على اهداف إسرائيلية".

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اعالن صادر عن اللجنة لألبنية
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم ) (2050بعرض ) (8متر بدون ارتداد
منطقة تنظيم -خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم ) (28لسنة 1936
تعلـــن اللجنة المركزيـــة لألبنية و تنظيم المدن بمحافظـــات غزة للعموم انها
قد قررت بجلســـتها رقم )(2019/19المنعقـــدة بتاريخ  2019/6/12التصديق
النهائي على المخطط التفصيلي لمســـار الشارع رقم ) (2050بعرض ) (8متر
بدون ارتداد و المحصور بين شارع رقم ) (42و شارع رقم ) (60الذي يقع ضمن
حي الشـــيخ ناصر و المار بالقسائم رقم ) (28 27- 26- 25- 24- 7-من القطعة
رقم ) (54و القسائم رقم ) (58 57- 51- 31- 30- 29-من القطعة رقم ).(55
الســـابق ايداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصـــادر عن اللجنة المركزية
و الذي نشر في جريدتي فلسطين و االستقالل بتاريخ .2018/11/8
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشـــروع موضع التنفيذ بعد مرور
خمســـة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية و في
صحيفتين يوميتين محليتين ايهما اقرب
وذلك وفقا لنص المادة ) (18من قانون تنظيم المدن

اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

االثنين  25ذو الحجة  1440هــ  26أغسطس  2019م

فلسطينياً
ّ
االحتالل يواصل احتجاز جثامين  298شهيدًا
رام الله /االستقالل:
ُتواصل ســــلطات االحتالل احتجــــاز )(253
ُ
سمى
جثمان لشهداء فلسطينيين في ما ي ّ
بـ "مقابر األرقام ،و) (45جثمان شــــهيد في
الثالجات التابعة لشرطة االحتالل.
خلة ،عضو الحملة
في هذا السياق ،أفاد سالم ّ
الوطنية الســــترداد جثامين الشــــهداء ،في
مؤتمر صحفي ُعقد ،أمس األحد  ،في مدينة
ٍ
"إن الحملــــة نجحت بتحرير
رام اللــــه،
ً
قائال ّ
 (121جثمانًا من مقابر األرقام".
وأكــــد فــــي كلمتــــه ّأن دولــــة االحتالل هي
ّ
"الوحيدة التي تنتهك حقوق الموتة بأبشع
ُ
سمى المجلس الوزاري
وأن قرار ما ي ّ
األشكال"ّ ،
صغر "الكابينت" ،باحتجاز هذه الجثامين،
الم ّ
ُ
عقب جماعي يطال الشهيد وعائلته.
ّ
وطالبت الحملــــة الوطنية بضــــرورة تفعيل
ّ
داعية
الدوليــــة،
هــــذا الملف فــــي المحافل
ً
المشاركة
لضرورة
الشــــعب الفلســــطيني
ُ
ّ
المركزيــــة في اليوم الوطني
في الفعاليات
الســــترداد جثامين الشــــهداء في الســــابع
والعشرين من آب/أغســــطس الجاري تحت
عنوان "بدنا أوالدنا".
في ذات السياقّ ،
ّ
الوطنية
صرح عضو اللجنة
ـــأن دولة االحتــــالل "الدولة
عيســــى قراقع بـ ّ
الوحيــــدة التي تســــعى لتشــــريع قوانين
بأن
الحتجــــاز ُالجثامين ،وتســــتمر باالدعاء ّ
شكل خطرًا على أمنها".
تسليمها ي ّ
واعتبر قراقع ّأن إجراءات االحتالل باحتجازه
لهــــذه الجثامين فــــي مقابر تحمــــل أرقامًا

كإجراءات النازية التي كانت تحرق جثامين
القتلى ،م ّ
نوهًا إلى ّأن استمرار هذ االحتجاز،
ُ
يؤكد مصداقية ما ُكشف مؤخرًا عبر وسائل
بأن
إعــــالم ،من ضمنهــــا تابعة لالحتــــاللّ ،
")إســــرائيل( تقوم بســــرقة أعضاء جثامين
الفلسطينيين ،والمتاجرة بها".
وأشــــار قراقع النظر إلى ّأن "حكومة االحتالل
ُتحــــاول إخفــــاء جرائمهــــا من خــــالل هذا

االحتجــــاز ،الــــذي يطال حتــــى اللحظة 253
جثمانًا".
شدد محامي ملف الجثامين المحتجزة،
فيما ّ
محمــــد أبو ســــنينة ،على ّأن هنــــاك مراوغة
في محاكم االحتالل فيمــــا يتعلق باحتجاز
الجثامين.
وحسب أبو ســــنينة "في عام  2017أصدرت
المحكمة العليا اإلســــرائيلية قــــرارًا بإمهال

حكومة االحتالل  6أشهر إلصدار قانون ُيبيح
قائال "استمرار
احتجاز الجثامين" ،واستدرك ً
االحتالل باحتجاز جثامين الشهداء ،يعتبر
جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي".
في ذات الســــياق ،دعا وكيــــل وزارة اإلعالم
الفلســــطينية ،يوســــف المحمود ،وسائل
اإلعالم الفلســــطينية والعربية لجعل اليوم
السابع والعشــــرين من آب/أغسطس ،الذي

المسعف الهسي يحصل على أعلى وسام شرف ُيمنح للممرضين
غزة /االستقالل:
حصل المســـعف محمد الهســـي من جمعية
الهالل األحمر الفلسطيني في قطاع غزة أمس
األحد على وســـام "فلورانـــس نايتنجيل" وهو
أعلى وســـام شـــرف يمنح للعاملين في مجال
التمريض مـــن قبل اللجنـــة الدولية للصليب
األحمر ،عرفانا بعطائه وشجاعته.
وتسلم الهســـي الجائزة خالل حفل أقيم في
مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر غرب مدينة
غزة ،بحضور رئيس بعثـــة اللجنة الدولية في
األراضـــي المحتلـــة دانيل دوفيـــالر ،ورئيس
جمعية الهـــالل األحمر الفلســـطيني يونس
الخطيب ،تقديرا اللتزامه وجهوده على مدار سنوات عمله
في جمعية الهالل األحمر ،وتفانيه في مســـاعدة الجرحى
مثاال يحتذى به ،رغم إصابته
والمرضـــى ،وهو ما جعل منه ً
أثناء تأديته لواجبه منذ سنوات عديدة ،كما جاء في اسباب

منحه للجائزة.
وأعرب دوفيالر عـــن تقديره وإعجابـــه الكبيرين بااللتزام
االستثنائي والمستمر لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني،
التي يعمل موظفوها ومتطوعوها في ظروف صعبة للغاية.
وتمنح اللجنة الدولية للصليب األحمر منذ العام  1912هذا

الوســـام ،الذي يؤكد على الشجاعة والتفاني
االستثنائيين في خدمة ضحايا النزاع المسلح
أو الكوارث الطبيعية مرة كل عامين.
ويعد وســـام فلورنس نايتنجيل اليوم أعلى
تكريـــم دولي يمكـــن أن يحققـــه ممرض أو
ممرضة.
ممرضة
وفي عام  ،2019تم منح الوســـام لـ29
ً
وممرضًا متميزًا من  19دولة.
وبرزت فلورنس نايتنجيل مؤسسة التمريض
الحديـــث ،أثنـــاء عملهـــا كمديـــرة ومدربة
للممرضات خالل حرب القرم في خمسينيات
القرن التاســـع عشـــر ،حيث اضطلعت برعاية
الجنود الجرحى.
ولقبت بحاملة المصباح حيث كانت تبحث عن الجرحى ومن
أصيبـــوا في الحرب أثناء الليل حاملة مصباحًا لتســـتطيع
رؤيتهم وإنقاذ حياتهم.

ُيصادف اليوم الوطني للشهداء المحتجزة
جثامينهم ،يومًا إعالميًا مفتوحًا لتســــليط
الضــــوء علــــى قضيــــة احتجــــاز االحتــــالل
للجثامين .وتضم قائمة الشهداء المحتجزة
جثامينهم فــــي ثالجات االحتــــالل ومقابر
األرقام؛ منذ انتفاضة القدس في تشــــرين
أول/أكتوبــــر  ،2015قرابة ) (45شــــهيدًا من
القدس والضفة الغربية وقطاع غزة؛ أقدمهم
الشــــهيد عبد الحميد ســــرور منذ  15أبريل
.2016
فيما تحتجز ســــلطات االحتالل نحو )(253
شهيدًا في مقابر خاصة أطلق عليها "مقابر
األرقام" ،وسبق لالحتالل أن دفن ) (4شهداء
في تلــــك المقابــــر ،بعد أن كان قــــد احتجز
جثامينهم في الثالجات.
وكان "كنيست" االحتالل قد صادق بالقراءة
التمهيدية على ذات القانون ،في  27شباط/
فبرايــــر  ،2018بأغلبية ) (57عضــــوًاُ ،مقابل
معارضــــة ) (11نائبــــًا وامتنــــاع البقية عن
التصويت.
ويمنح القانــــون الصهيوني ســــابق الذكر،
شــــرطة االحتالل صالحيــــة مواصلة احتجاز
جثاميــــن الشــــهداء ،وفرض ُجملة شــــروط
تتعلق
على ذويهم في حالة اإلفراج عنهم؛
ّ
بموعد اإلفراج عن الجثامين ومراسم التشييع
وتوقيتها ومــــكان وطريقة الدفن ،وبموجب
مشــــروع القانون "ال تعيد الشــــرطة الجثث
لذويهم ،إال إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة
إلى مسرح للتحريض أو لدعم اإلرهاب".

نقل أسير مضرب
إلى المستشفى
الخليل /االستقالل:
نقلت إدارات سجون االحتالل أمس األحد
األســــير وجدي عاطف العواودة من بلدة
بالضفة الغربية
ديرسامت قضاء الخليل
ّ
المحتلــــة إلى المستشــــفى ،بعد تدهور
الصحية.
حالته ّ
بأنها تلقـــت اتصاال من
وأفـــادت عائلة األســـير ّ
مندوب للصليب األحمر الدولي ،يفيد بنقل ابنها
إلى مستشفى سجن الرملة ،بعدما طرأ تدهور على
الصحية.
حالته ّ
الطعام منذ
ويواصل العواودة إضرابه المفتوح عن ّ
ثالثين يومًا ،رفضا العتقاله اإلداري.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /بيان أحمد هويشل ابو هويشل (./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 400145892فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /معتز شعيب محمد خطاب./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 803404862فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد ناجح عبد الهادي حسان ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 408373512فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/موسى يوسف محمد راضي./ ......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 804544377فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/ابراهيم خالد ابراهيم الشيخ احمد......
 ./عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 802392175فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /ضياء الدين حيدر خالد مسمح./ .......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 901694018فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/كمال مطر عبد الرحمن خلة./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ( 906117668فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/عائد نزار رجب شحادة./ ......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 801416843فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/عبد العزيز جمال محمد حنونه./ ......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 803271220فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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رأي

حرب ضروس تدور على أرض غزة
د .فايز أبو شمالة

أسلوب العاجز
باألمس قصفت إسرائيل أهدافا في سوريا ,وقصفت الضاحية الجنوبية في
لبنان ,وتحدثت وســـائل اإلعالم العبرية ان إسرائيل قصفت أهدافا قبل عدة
أيـــام في العراق ,وقصفت ما أســـمته ببنك أهداف في قطـــاع غزة ,وال زالت
الحكومة الصهيونية تســـلك طريق العاجز كي توهم اإلســـرائيليين أنها
حققت انتصارات فـــي جبهات عدة ,ووجهت ضربات مؤلمـــة إلى أعدائها,
خاصـــة مـــع االتهامات التي وجهت مـــن المعارضة الصهيونيـــة ,واليمين
المتطـــرف لنتنياهو بالضعف والعجـــز وعدم القدرة علـــى توجيه ضربات
للمقاومة الفلســـطينية في قطاع غزة ,إســـرائيل تســـلك مسارات محفوفة
بالمخاطر ,وهى تســـير بها مغمضة العينيين في حقـــل ألغام ,وال تدري ما
العواقب التي تنتظرها ,فنتنياهو يغامر من اجل االنتخابات ,ويريد ان يدافع
عن نفسه أمام اإلســـرائيليين ,ويوهمهم بأنه الرجل األقوى الذي يوفر لهم
األمن واألمان ,واذرعه ممتدة وتضرب في كل مكان بال هوادة.
هذا هو أسلوب العاجز الذي تسلكه «إسرائيل» فهي ال تملك في جعبتها إال
«الخداع» فصورتها أصبحت باهتة تماما ,ليس أمام اإلســـرائيليين فحسب,
إنما أمام العالم الذي كان ينظر إليها في يوم ما على أنها ال تقهر ,اليوم باتت
«إسرائيل» بوضوح تحتمي باإلدارة األمريكية بشكل فج ,وتصر على جر أمريكا
إلى نزاعات وحروب نيابة عنها ,ويبدو ان ترامب أداة طيعة في يد «إسرائيل»,
ويلتقي معها في كل مواقفها دون مراعاة لوضع أمريكا الحساس ,وتحالفاتها
في المنطقة والعالم ,ومع استمرار العربدة واالنتهاكات الصهيونية فان هذا
سيؤدي إلى زيادة التوتر وتفجر األوضاع ،فاالعتداءات الصهيونية المستمرة
علـــى األمة العربية واإلســـالمية تهدف إلى إرســـاء معـــادالت جديدة يظن
العدو واهمًا ّأنه قادر على فرضها في ظل أزماته الداخلية وفشـــله العسكري
والسياســـي المتواصل ,وهـــذه االعتداءات اآلثمة لن تفـــت في عضد األمة,
وتكسر إرادتها وعزيمتها.
«إســـرائيل» التي تبحـــث عن نصر ولو «شـــكلي» تتخبط في سياســـاتها,
وتمضـــي نحو المجهول ,فحزب الله اللبناني لن يقف صامتا أمام االعتداءات
الصهيونية ,وانتهاك حرمة األراضي اللبنانية ,ولن يصمت على شـــهدائه
الذين استشـــهدوا في الغـــارات الصهيونية ,ولن يقبل بـــأن يكون دعاية
انتخابيـــة لنتنياهو وحزب الليكود ,وإذا كان نتنياهو يظن ان ما يوجهه من
ضربات للمقاومة سيمر دون عقاب فهو واهم ,فنحن على يقين ان المقاومة
ســـترد وبقوة على جرائـــم االحتالل ,فغزة مثال التي أرســـت قاعدة القصف
بالقصـــف والدم بالدم ,أصبحت ترد على أي اعتداء صهيوني على قطاع غزة,
رغم الحصار واإلمكانيات المحدودة التي ال تســـاوى جزء إمكانيات االحتالل,
لكنها تمتلك اإلرادة التي تستطيع من خاللها ان تدافع عن نفسه ,وترد على
انتهاكات االحتالل بقوة ,وهذا ما جعل االحتالل يعيد حساباته ألف مرة قبل
ان يعتدي على قطاع غزة.
ان حالة العجز التي تعيشـــها «إسرائيل» قد تضطرها إلى ارتكاب المزيد من
الحماقات ,لكنها في كل مرة ستحصد مزيدا من الهزائم ,وستهتز صورتها
أكثـــر وأكثر أمام اإلســـرائيليين وأمام العالم ,فحماقة نتنياهو السياســـية
ومغامراتـــه في المنطقة ســـتجره إلى الويـــالت ,وربما يقـــدم على االنتحار
السياسي بارتكابه لهذه الحماقات ,ويضع حدا نهائيا لمسيرته السياسية,
بعد ان أيقن ان انتخابات الكنيســـت الصهيوني القادمة لم تعد محســـومة
بالنسبة له ,وان كل شيء أصبح يتأرجح تحت قدميه ,بعد ان زلزلت المقاومة
في غزة والضفة ولبنان األرض من تحت أقدامه ,ولقنته دروسا لن ينساها.

لم تتوقف الحرب علـــى غزة لحظة ،ولن تتوقف هذه
الحـــرب طالما كان هنالك محتلون غـــزاة ،وطالما كان
هنالـــك مقاومة لألعـــداء ،إنها الحـــرب الممتدة بين
الطامع بخيرات المنطقـــة العربية ككل ،وبين الطامح
إلى فرض نفســـه ندًا بين األمم ،وقـــدر غزة أن تكون
رأس حربـــة لهـــذه المواجهـــة ،لذلك فقـــد تصمت
القذائف لحظة ،وقد تختفي الطائرات عن ســـماء غزة
لحظة ،وتبتعد البوارج الحربية عن بحر غزة أميال عدة،
وقد يلوح في األفق هـــدوء أو تهدئة ،ولكن مقومات
اشـــتعال المواجهة قائمة ،وتنتظر عود الثقاب .غزة
تحارب معركة فلسطين االقتصادية من خالل تحدي
الحصار ،وغزة تحارب معركة فلسطين العسكرية من
خالل اإلعداد والتجهيز ،وغزة تحارب معركة فلسطين
السياسية من خالل التصدي لكافة أشكال التصفية
والتذويب ،وغزة تتصدى لمعركة فلسطين اإلعالمية
من خالل تفنيد الشائعات ،وترسيخ الثوابت الوطنية،
وغـــزة تحـــارب معركة فلســـطين األمنيـــة من خالل
محاصرة العمالء ،وكشـــف أساليب العدو في اختراق
صفوف المواطنين.
لقد جـــن جنـــون المخابرات اإلســـرائيلية مـــن غزة،
وأصابهـــم اإلرباك من صحـــوة رجال غزة ،وفســـدت

مخططاتهم من قـــدرة أهل غزة الفقيـــرة المحاصرة
علـــى كشـــف آالعيـــب وخـــدع رجـــال المخابـــرات
اإلســـرائيلية ،وغيرهـــا من أجهزة مخابرات ســـلطات
عديدة فـــي المنطقة ،تفرغت لجمـــع المعلومات عن
غزة ومقاومتها ،توفرت لها مقدرات دول ،وإمكانيات
12جهـــازًا أمنيـــًا ،كل ذلك بعد الفشـــل الذريع الذي
أصاب رجال المخابرات اإلسرائيليين في خان يونس،
وبعد انكشـــاف أمرهم ،ومعرفة أسرارهم التي كانت
تضمر الشر لغزة وللقضية الفلسطينية بشكل عام.
لقد صمـــت هدير المدافـــع حول غـــزة ،ولكن هدير
البحـــث عن معلومة ولو صغيرة جـــدًا من قلب غزة لم
يصمت ،إنه يدوى بحجم الفشل الذي أصاب الجيش
اإلسرائيلي ،وهو يقف على بوابة غزة عاجزًا ،مستسلمًا
لمســـتقبل مجهول ،لذلك راح العدو اإلسرائيلي في
الفترة األخيرة يلهث خلـــف المعلومات ،ويجهد في
نشـــر األكاذيب معتمدًا على وظيفة المنسق لشؤون
المناطـــق المدارة الجنـــرال «كميل أبو ركـــن» والذي
خصص صفحته على منصـــات التواصل االجتماعي
لنشـــر األخبـــار الكاذبة واصطيـــاد المعلومـــة ،وقد
تمدد هذا المنســـق بأذرعه االستخبارية حتى وصل
معبـــر بيت حانـــون «إيرز» وذلك من خـــالل ضابطين

قصف نتائج استطالعات الرأي
محمود مرداوي
القصف في ســــوريا توالى على مدار السنوات الماضية
ولم يتوقف ،لكن هذه الليلة تميز بســــرعة اإلعالن من
قبل الجيش ونتنياهو عن مســــؤولية دولة االحتالل عن
القصف .
هذا المســــتجد من خــــالل متابعتنا لمواقــــف الخبراء
األمنييــــن والسياســــيين واالســــتراتيجيين في دولة
االحتالل الذين شــــغلوا مناصــــب مفصلية في هيئات
األركان المتعاقبة ثالثة رؤســــاء اســــتخبارات عسكرية
وجنراالت تولوا مناصب قســــم العمليــــات والتخطيط
ومسئولين في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية
استنكروا على المستوى السياسي تبني هذه العمليات
في األســــابيع الماضية خارج فلسطين واعتبروا أن ذلك
مس في قواعد راسخة في النظرية األمنية والعسكرية
الســــائدة والمعتمدة عقودًا  ،فما الذي يجعل الجيش
بتوجيــــه من نتنياهو أن يتبنى ،ونتنياهو باستســــالم
لرغبته الجامحة للخروج بهذه التصريحات العلنية التي

تتبنى عمليات القصف وتقدم رواية تفصيلية تحاول
التبريــــر وإحداث المفاجأة والدهشــــة لــــدى الجمهور
الصهيوني؟
االنفعــــال مطلوب وشــــد األنظار واالهتمــــام للمخاطر
األمنية والعســــكرية مطلوب مــــن نتنياهو في اللحظة
الراهنة .
إن ما يجري من قصف في ســــوريا اآلن هو تغطية على
ما جرى في الضفة الغربية مؤخرًا من سلســــلة عمليات
بطوليــــة ونوعية على اعتبار أنها جاءت بعد زيارة حركة
حماس إليران ،وكذلك عجز القيادة السياسية عن اتخاذ
قرار فيما يحرج نتنياهو ويسلح المعارضة في ما يجري
في غزة من تســــلل وقصف وصفارات إنذار متعاقبة ال
تتوقف .
إن الدعايــــة االنتخابية ونتائج االنتخابات بعد  22يومًا
أثرت على ما جرى في ســــماء دمشق وكانت حاضرة لم
تغب للحظة عن نتنياهو المســــجون مع وقف التنفيذ،

محطات النضال الفلسطيني تتصاعد في مواجهة االحتالل
المحطة األولى  :المقاومة الشـــعبية بكل الوســـائل المتاحة تتواصل
في مدينة القدس العاصمة األبدية لدولة فلســـطين،من خالل حشود
المؤمنين رجال ونســـاء وشـــباب ،وشـــيوخ وعلماء الدين اإلســـالمي
والمسيحي متحدون في مواجهة المستوطنين» اإلسرائيليين» وجنود
جيش االحتالل اإلســـرائيلي العنصري في دفاع عن المسجد األقصى
المبـــارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشـــريفين أبناء القدس وكل
من يستطيع الوصول إلى القدس لدفاع عن المسجد األقصى المبارك
وعن المقدســـات اإلسالمية والمســـيحية وحدة الشعب الفلسطيني
في الدفاع عن القدس العاصمة وفي مواجهة التهويد واالســـتيطان
وستبقى القدس العاصمة عصي على االحتالل «اإلسرائيلي» .وبغض
النظر عن كافة الوســـائل التي يســـتخدمها جيش االحتالل وقطعان
المستوطنين «اإلسرائيليين»
المحطة الثانية :التصعيد والمقاومة الشـــعبية فـــي الضفة الغربية
تتصاعد يومنا بعد يوم بســـبب وجود االحتالل واألعمال اإلرهابية من

إسرائيليين مختصين باإلســـقاط وجمع المعلومات،
األول درزي اســـمه إيال ســـلمان ،والثاني درزي أيضًا
اســـمه :إياد ســـرحان ،ومهمة هذين الضابطين في
المخابـــرات اإلســـرائيلية هـــي ابتزاز المســـافرين،
واقتنـــاص المعلومة التي تســـاعد في رســـم صورة
دقيقة عن أوضاع غزة ،وعن مقاومتها ،وعن ناســـها،
وعن كيفية طعنها في الخاصرة في الوقت المناسب،
لذلـــك يحرص هـــذان الضابطان اإلســـرائيليان على
التواصل مباشـــرة وعبر الهاتف مع بعض المواطنين
ومع بعـــض المزارعين ،وبعـــض الصيادين ،وبعض
التجـــار ،ومـــع الراغبين بالســـفر للعـــالج أو االتجار أو
العمل ،لتكون واجهة التواصل تقديم التســـهيالت،
وتمريـــر المعامالت ،وانجاز المهمات بســـرعة ،ولكن
خلف هذه الواجهة اإلنســـانية غاية في نفس رجال
المخابرات ،غاية اكتشـــفها الشـــعب الفلســـطيني،
ورفضها كل من حاول األعداء التواصل معه ،والعبور
ووفاء لفلســـطين
من خالله إلى قلب غزة النابض حبًا ً
ومقاومتها.
لقد أثبت الشعب الفلسطيني أنه أمين على مستقبل
المنطقـــة ككل ،وأثبتت غزة وأهلهـــا أنهم الصخرة
التي تكسرت عليها كل المؤامرات وخدع المخابرات.

قبل جيش االحتالل «اإلســـرائيلي» والحواجز المنتشـــرة والمداهمات
واالعتقـــاالت والقتـــل واالســـتفزازات التي تســـتهدف المواطنين
الفلسطينيين،إضافة إلى ذلك المســـتوطنين «اإلسرائيليين» الذين
يقـــوم بأعمـــال إرهابية تســـتهدف أبناء شـــعبنا الفلســـطيني في
منازلهم وحقولهـــم وفي مختلف المجاالت،لذلك ومن طبيعي جدا أن
تتصاعد المقاومة الشعبية والمســـلحة في مقاومة متنامية يقودها
الشباب الفلسطيني الثائر على الظلم والقهر واالحتالل «اإلسرائيلي»
االســـتيطاني العنصري،لن ينحني الشـــعب الفلســـطيني بل سوف
يستمر في المقاومة بكل الوسائل النضالية بكل عزيمة وإصرار.
المحطـــة الثالثة :تكمن في المواجهات التـــي اندلعت في قطاع غزة
خالل المســـيرات الشـــعبية مســـيرات العودة حيث هناك آالف من
الالجئين الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة لم ينطفئ قرار العودة
إلى األراضي الفلسطينية التي شردوا منها عام  1948هؤالء الالجئين
لن يسقطون حقهم في العودة إلى ديارهم ,ومن الطبيعي أن تستمر

المقاومة الشـــعبية والتعبئة الوطنية لشـــعبنا في تحقيق األهداف
اإلســـتراتيجية في العـــودة بغض النظر عـــن اإلمكانيـــات المادية
والعسكرية ولكن هذا موقف وإصرار للعموم الالجئين الفلسطينيين
في الوطـــن ومخيمات الشـــتات ،طال الزمان أو قصر ســـيبقى هدف
العودة أولوية وطنية.
المحطة الرابعة  :هي معركة الكرامة والعدالة االجتماعية ألبناء شعبنا
الفلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  1948أبناء شعبنا
الفلسطيني في مناطق االحتالل هم يدركون وسائل وأولويات النضال
حيث تختلف المهمات والوســـائل ،فـــي مواجهة الكيان الصهيوني
العنصري ،وهذا يتطلـــب تعزيز وحدة الجماهير العربية في مواجهة
العنصرية والتطرف واإلرهاب وخاصة التمييز العنصري،وهذا يعني
بلورة وحدة الجماهير العربية في سبيل تحقيق أهدافهم التعليمية
والتربويـــة والصحيـــة واالجتماعية وبنـــاء كتلة برلمانيـــة عربية في
مواجهـــة العنصرية والتطـــرف واإلرهـــاب الصهيوني،وهذا يتطلب

إن لم يكن في التنفيذ فباإلعالن والتبني والتصريح .
إن مــــا يجري تغيير ال ينبغي أن ُيحســــب إضافة للعدو
واســــتهانة بإيران فالعدو يعاجل القــــدر لمنع الخطر ،
وإيران لديها إستراتيجية تسعى لتنفيذها تصر على
عدم االنصراف عنها والعمل حســــب جــــدول اهتمام
نتنياهو وعقارب ساعته.
إن ما يجري تصادم استراتيجيات في المنطقة علينا أن
نتذكر قبل عام كيف كنا ننظر للجبهة الشرقية وكيف
أصبحــــت اآلن ،ال نريد أن نشــــاهد بأعيننــــا إنما بأعين
العــــدو ،وال نحكم برأينا إنما بــــرأي العدو وهو المتضرر
والمتأذي  ،فإســــتراتيجية الدفاع من قبل )إســــرائيل (
لمنع التغيير االســــتراتيجي المبادر في المنطقة تؤكد
حقيقة ما كانت موجودة في الماضي القريب ،العدو في
حالة الدفاع وإن تبدى هجومًا  ،يبادر في سياق محاولة
مستميتة لتثبيت عوامل االستقرار واألمن التي تحمي
وجوده المشكوك فيه.

عمران الخطيب
مقاطعة القوائم الصهيونية في االنتخابات للكنيست «اإلسرائيلية»
الشهر القادم يوم 14أيلول .بل حشد كل اإلمكانيات في دعم القائمة
العربية لتحقيق أهداف الجماهير العربية في المســـاواة وتحقيق ما
يمكن أن يتحقق لألبناء شعبنا الفلسطيني.
المحطة األخيرة
دور الشـــعب الفلسطيني في الشـــتات والمخيمات رفض التنازل عن
الهوية الوطنية الفلسطينية ومكوناتها ،تحت بند التوطين والحقوق
المدنيـــة والتعويضات ووحدة الموقف الشـــعبي الفلســـطيني في
رفض صفقة القرن ودعم وإســـناد موقف القيادة الفلسطينية ممثلة
في منظمة التحرير الفلســـطينية ومؤسســـاتها الشرعية ،في رفض
صفقة القرن والتي تعني شـــطب القـــدس وتصفية حقوق الالجئين
الفلســـطينيين وعودة إلى ديارهم وإنهاء الهوية الوطنية لشـــعبنا
الفلسطيني العظيم هذه محطات النضال الوطني الفلسطيني،علينا
تقديم ما هو ممكن في تفعيلها وتطويرها لمواجهة التحديات.

االثنين  25ذو الحجة  1440هــ  26أغسطس  2019م

مجدالني:زمخصصاتزاألسرزالفقيرةزتصرفزاليومز
رام الله /االستقالل:
أعلن وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني
أن مخصصات األسر الفقيرة ستصرف اليوم
اإلثنين في جميع محافظـــات الوطن ،مهددا
باتخاذ إجراءات ضد الوزارة بغزة.
وقال الوزير مجدالني «قررنا صرف الدفعة على
الرغـــم من اجراءات حركة حمـــاس بمنع عمل
اللجنة المكلفة من الوزارة ،ألننا حكومة وطنية
تتحمل مسؤولياتها عن كافة المواطنين في
جميع محافظات الوطن ،وفي مقدمتهم األسر
الفقيرة».
وحذر مجدالني حركة حماس من االســـتمرار
َّ
في اجراءاتها و»إعاقتها لعمل موظفي الوزارة
الشرعيين» ،حسب تعبيره.
وهدد قائال «ما بعد صرف الدفعة ستكون لنا
َّ
إجراءات وخطوات ملموسة في حال استمرت
حركة حماس في سياستها وإجراءاتها».
وأضاف مجدالني «سندير برنامج التحويالت

النقدية وكافـــة البرامج الموجهة للمحافظات
الجنوبية بشكل مباشر من مقر الوزارة في رام
الله ،وسنقوم بمراجعة شـــاملة لكافة قوائم
المســـتفيدين لضمـــان العدالـــة واإلنصاف
والنزاهة والشـــفافية في االستهداف بعيدًا
عن تسييس المساعدات الذي تمارسه حركة
حماس «.
وكانت وزارة التنمية االجتماعية في قطاع غزة
قالت األسبوع الماضي :إنها فوجئت بأن الوزارة
في رام الله أغلقت شاشـــات البرنامج الوطني
عن القطاع منذ ثالثة أشهر؛ دون سابق إنذار،
ودون أية مبررات منطقية.
وذكرت الوزارة أن هذا البرنامج الذي يخدم نحو
 71ألف عائلة فقيرة في غزة ،وكان يعمل على
الدوام وطوال فترة عمل الوزراء السابقين منذ
عام 2011م.
وأشارت الوزارة إلى «إجراءات وزير التنمية
االجتماعية أحمـــد المجدالني ضد فقراء

غزة خالل األشهر الماضية ،والتي كانت
تصـــب في الهجـــوم على الـــوزارة بغزة،
ّ
وتوجه لهـــا االتهامات بدون أدنى دليل،
ّ
وتحرض األطراف المختلفة عليها» ،وفق
البيان.
ونوهت إلى أن مجدالني والوزارة برام الله «مع
األسف اســـتمرت على نفس النهج ورفضت
كل أشـــكال التعاون والتنسيق وأصرت على
سياسة الهجوم اإلعالمي».
والجديـــر ذكره أن هذه الدفعة تشـــمل 105
آالف أســـرة منها نحو  70ألف أسرة في قطاع
غـــزة ) %66مـــن المســـتفيدين( ،و  35ألف
أســـرة في المحافظات الشـــمالية) ( %34من
المستفيدين.
وتبلـــغ قيمة هـــذه الدفعة نحـــو  125مليون
شـــيقل ،منها نحو  94مليون شـــيقل لألسر
الفقيرة في قطاع غزة أي ما نســـبته  %75من
مجمل قيمة الدفعة.

بدءزصرفزمنحةزالـز100زدوالرز
القطريةزلألسرزالفقيرةزبغزة
غزة /االستقالل:
بـــدأت اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة ،صباح امس األحد ،صرف المســـاعدات النقدية لألســـر
الفقيرة في قطاع غزة .وقالت اللجنة ،إنه ســـيتم صرف  100دوالر لـ  100ألف أسرة فقيرة بغزة،
مشيرة إلى أنه تم زيادة أعداد المستفيدين من منحة المساعدة النقدية لهذا الشهر وذلك في
ً
طار التخفيف عن أهالي قطاع غزة في ظل األوضاع اإلنسانية الصعبة التي يعيشونها وتزامنا مع
بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والجامعات الفلسطينية.
وذكـــرت وزارة االتصـــاالت وتكنولوجيا المعلومات ،أن صرف المنحة سيســـتمر حتى الخميس
المقبل في جميع فروع مكاتب البريد في محافظات غزة اعتبارا من الساعة  8صباحا حتى الساعة
مساء .وأجرى خالد الحردان ،نائب رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة ،جولة تفقد خاللها
4:30
ً
آلية صرف المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر لألسر الفقيرة في قطاع غزة ،صباح أمس.
وزار الحردان عددا من مراكز توزيع المساعدات لـ  100ألف أسرة فقيرة في القطاع ،بواقع )($100
لكل أسرة ،حيث بدأت عملية الصرف منذ صباح اليوم األحد وستستمر لعدة أيام لحين استالم
كافة المســـتفيدين .وتتم عملية التوزيع في مكاتب البريد في جميع محافظات غزة والتي تتبع
لـــوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،للمســـتفيدين الذين تـــم اختيارهم ضن المعايير
والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية بغزة.

اإلحصــاء:زاستقــرارزمؤشــرزتكاليــفزالبنــاءزخــاللزتمــوز
رام الله /االستقالل:
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية
فـــي الضفة الغربية المحتلة اســـتقرارًا خالل
شهر تموز  2019مقارنة بشهر حزيران ،2019
ّ
اســـتقر الرقم القياسي ألســـعار تكاليف
إذ
البناء للمباني الســـكنية على ) 105.97سنة
األساس  .(100=2013وذكر جهاز اإلحصاء أنه
على مســـتوى المجموعات الرئيسية ،سجلت
أســـعار مجموعة اســـتئجار المعدات ارتفاعًا
نسبته  ،%0.32بينما سجلت أسعار مجموعة
الخامـــات والمـــواد األولية انخفاضـــًا طفيفًا
مقـــداره  ،%0.01في حين ســـجلت أســـعار
مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارًا خالل
شهر تموز  2019مقارنة بالشهر السابق.

خالل شـــهر تموز  2019مقارنة بالشـــهر
السابق.

تكاليف �سبكات املياه

تكاليف البناء للمباين

وســـجلت أســـعار تكاليف البناء للمباني غير
السكنية في الضفة الغربية انخفاضًا طفيفًا
مقـــداره  %0.03خالل شـــهر تمـــوز 2019
مقارنة بشهر حزيران  ،2019إذ انخفض الرقم
القياسي ألســـعار تكاليف البناء للمباني غير
السكنية إلى  105.82مقارنة بـ  105.86خالل
الشهر السابق )سنة األساس .(100=2013
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية ،سجلت
أســـعار مجموعة الخامـــات والمـــواد األولية
انخفاضًا طفيفًا مقداره  ،%0.07بينما سجلت
أســـعار مجموعة اســـتئجار المعدات ارتفاعًا
نســـبته  ،%0.36في حين ســـجلت أســـعار
مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارًا خالل

شهر تموز  2019مقارنة بالشهر السابق.
وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم
فـــي الضفة الغربية اســـتقرارًا خالل شـــهر
تموز  2019مقارنة بشـــهر حزيران  ،2019إذ
ّ
استقر الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء
لمباني العظم على ) 104.87ســـنة األساس
.(100=2013
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية ،سجلت
أســـعار مجموعة اســـتئجار المعدات ارتفاعًا
نسبته  ،%0.36بينما سجلت أسعار مجموعة

الخامـــات والمـــواد األولية انخفاضـــًا طفيفًا
مقـــداره  ،%0.03في حين ســـجلت أســـعار
مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارًا خالل
شهر تموز  2019مقارنة بالشهر السابق.

تكاليف اإن�ساء الطرق

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها
المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعًا نســـبته
 %0.21خالل شهر تموز  2019مقارنة بشهر
حزيران  ،2019إذ ارتفع الرقم القياســـي العام
ألسعار تكاليف الطرق إلى  109.62مقارنة بـــ

 109.39خالل الشهر السابق )شهر األساس
كانون أول .(100=2008
وعلـــى مســـتوى المجموعات الرئيســـية،
سجلت أســـعار مجموعة الخامات والمواد
األولية ارتفاعًا نســـبته  ،%0.30وأســـعار
مجموعة استئجار المعدات ارتفاعًا نسبته
 ،%0.14بينما ســـجلت أســـعار مجموعة
تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضًا
مقدراه  ،%0.41في حين ســـجلت أسعار
مجموعة تكاليف وأجور العمال اســـتقرارًا

وسجل المؤشـــر العام ألسعار تكاليف إنشاء
شـــبكات المياه في الضفة الغربيـــة ارتفاعًا
طفيفـــًا نســـبته  %0.06خالل شـــهر تموز
 2019مقارنة بشـــهر حزيران  ،2019إذ ارتفع
المؤشـــر العـــام ألســـعار تكاليف شـــبكات
الميـــاه إلى  113.68مقارنـــة بـ  113.61خالل
الشـــهر السابق )شهر األســـاس كانون ثاني
 .(100=2010وعلى مســـتوى شبكات المياه،
سجل الرقم القياسي ارتفاعًا نسبته ،%0.13
إذ ارتفع الرقم القياســـي إلى  116.64مقارنة
بـــــ  116.48خالل الشـــهر الســـابق )شـــهر
األساس كانون ثاني .(100=2010
وعلى مســـتوى خزانات المياه ،ســـجل الرقم
القياسي انخفاضًا مقداره  ،%0.13إذ انخفض
الرقـــم القياســـي إلـــى  107.16مقارنـــة بــــ
 107.31خالل الشهر السابق )شهر األساس
كانون ثاني .(100=2010

تكاليف �سبكات املجاري

وســـجلت أســـعار تكاليف إنشـــاء شـــبكات
المجاري في الضفـــة الغربية* ارتفاعًا طفيفًا
نسبته  %0.08خالل شهر تموز  2019مقارنة
بشهر حزيران  ،2019إذ ارتفع الرقم القياسي
إلـــى  109.79مقارنـــة بــــــــ  109.70خـــالل
الشـــهر السابق )شهر األســـاس كانون ثاني
.(100=2010

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /نورا محمد عطيه ابو عبيد./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 801023805فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /خليل سميح سعيد ابو مايله./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 901675124فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد محمد حسن عبد العال ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 802261883فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمود محمد فرحات االشقر./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 803236465فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /انور عبدالله جبر ابو فول ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 908979131فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /اسامه نور الدين موسى حجازيم./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 802079491فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /االء محمد عبدالله احمد./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 804348779فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلــــن أنا المواطنة/تغريد زيــــاد عرابي الزنط ./عن
فقد بطاقة هويتي التي تحمل 401206354
فعلى من يجدها رجاء أن يســــلمها مشــــكورا إلى
أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /احمد يحيى بدوي البراوي./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 906666359فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االثنين  25ذو الحجة  1440هــ  26أغسطس  2019م

كوخافي :إيران خططت
لبنان  :حادثة الطائرتين عدوان إسرائيلي سافر على سيادتنا
لهجوم بحوامات مفخخة على
عدة أهداف بـ «إسرائيل»

بيروت /االستقالل:
اعتبر الرئيس اللبناني ميشــــال عون ،أن سقوط
طائرتين إســــرائيليتين بدون طيــــار بالضاحية
الجنوبيــــة للعاصمــــة بيروت ،فجر أمــــس األحد،
«عدوان سافر على سيادة لبنان وسالمة أراضيه».
وقال عون ،في بيان له أمس االحد  ،إن هذا الحادث
«فصل جديد من فصول االنتهاكات المســــتمرة
لقرار مجلس األمن الرقــــم  ،1701ودليل إضافي
على نيات «إســــرائيل» العدوانية ،واستهدافها
لالستقرار والسالم في لبنان والمنطقة».
وأشــــار إلــــى أن «لبنان الذي يدين هــــذا االعتداء
بشــــدة ســــوف يتخذ اإلجراءات المناســــبة بعد
التشاور مع الجهات المعنية».
بدورهــــا ،غــــردت وزيــــرة الداخليــــة اللبنانية ريا
الحسن ،على حســــابها على تويتر ،قائلة« :ندين

بشدة ســــقوط الطائرتين اإلســــرائيليتين فوق
الضاحيــــة الجنوبية ،واالعتداء المكشــــوف على
السيادة اللبنانية بما يمثله من خرق فاضح للقرار
.»1701
واستطردت «ما يدفعنا الى االلتفاف حول الدولة
ومؤسساتها الشــــرعية وأجهزتها األمنية لحفظ
األمن واالســــتقرار عبر قرارات سياســــية موحدة
لمصلحة لبنان واللبنانيين».
وقــــال رئيس الحكومة اللبنانية ســــعد الحريري،
ْ
طائرتي اســــتطالع فــــوق الضاحية
ّإن «ســــقوط
الجنوبيــــة لبيروت هو عدوان على ســــيادة لبنان
ٌ
تهديدا لالستقرار في المنطقة».
ويشكل
ً
بيان له ،أن «العدوان الجديد
وأضاف الحريري ،في ٍ
تهديدا لالســــتقرار اإلقليمي ،ومحاولة
يشــــكل
ً
مؤكدا أنه
لدفــــع األوضاع نحو مزيد من التوتــــر».
ً

«اعتداء مكشوف على الســــيادة اللبنانية وخرق
وقفا لألعمال
صريــــح للقرار  ،»1701الذي أرســــى ً
الحربية بين لبنان وكيان االحتالل إثر حرب تموز
عام .2006
وكان الجيــــش اللبنانــــي أعلــــن ّأن طائرتــــي
استطالع «إسرائيليتين» ســــقطتا ليل أمس في
الضاحية الجنوبية لبيروت وأن الشرطة العسكرية
ّ
المختص .في
ُتحقق في الحادث بإشراف القضاء
حين أعلن حزب الله ّأن إحدى الطائرتين انفجرت
ً
ّ
إعالمي تابــــع له .مع تأكيد
بمقر
وألحقــــت أضرارا ٍ
ّ
الحزب على ّأنه «لم يسقط أي طائرة».
كما أشــــار الناطق اإلعالمي باســــم حزب الله إلى
تحفظ على الطائرة التي سقطت ولم تنفجر،
ّأنه ّ
ويجــــري فحصهــــا ،وتحليل خلفيات تســــييرها
والمهمات التي حاولت تنفيذها.

إيران تنفي إصابة مواقع لها في سوريا بغارات إسرائيلية
طهران /االستقالل:
نفـــى قائد كبير في الحرس الثـــوري األحد ،إصابة
أهداف إيرانية خالل القصف اإلســـرائيلي األخير
على دمشق ،بحسب وكالة العمالة اإليرانية.
وقال القائد بالحرس الثوري اإليراني الميجر جنرال
محســـن رضائي إن «هذا كذب وغير صحيح ) ،(..ال
تملك إسرائيل والواليات المتحدة القوة لمهاجمة
مختلـــف مراكز إيـــران ،ومراكزنا االستشـــارية لم

تصب بضرر» ،على حد قوله.
وكان جيـــش االحتـــالل اإلســـرائيلي أعلن مســـاء
الســـبت ،شـــن غارات جوية على أهداف في ريف
العاصمة السورية دمشق ،بزعم أنها إلحباط عملية
«خطط لتنفيذها الحرس الثوري اإليراني وحلفاؤه
ضد إســـرائيل» .وذكـــر المتحدث باســـم الجيش
اإلسرائيلي ،أفيخاي أدرعي ،في سلسلة تغريدات
نشرها على حســـابه الرســـمي بموقع «تويتر» أنه

تم «إحبـــاط عمليـــة «إرهابية» خطـــط لتنفيذها
فيلـــق القدس اإليراني» .وتابـــع أدرعي« :مقاتالت
تابعة للجيش اإلسرائيلي شـــنت ضربة على عدد
من األهـــداف اإلرهابيـــة في قريـــة عقربا جنوب
شرقي دمشق إلحباط الهجوم» ،موضحا أن «الغارة
اســـتهدفت نشـــطاء في فيلق القدس اإليراني،
حرصت في األيام األخيـــرة على تنفيذ عملية ضد
أهداف إسرائيلية انطالقا من األراضي السورية».

القدس المحتلة /االستقالل:
قال رئيس أركان جيش االحتالل اإلســـرائيلي الجنرال أفيف كوخافي يوم أمس األحد
إن إيران خطط لهجوم باستخدام حوامات مفخخة على عدة أهداف داخل «إسرائيل».
وفي فيديو لكوخافي نشرته المتحدث باسم جيش االحتالل خالل حديثه مع مجموعة
من كبار ضباط الجيش اإلسرائيلي خالل جلسة تقييم للوضع في الجوالن المحتل قال:
«كان من المفترض أن يشـــمل الهجوم اإليراني هجـــوم بالحوامات المفخخة على عدة
أهداف في البالد» .واتهم كوخافي قائد قوة القدس الجنرال قاســـم سليماني بأن هو
ً
شـــخصيا» .وأضاف «قـــام بتمويل وتدريب وتمويل
«الذي قاد تخطيط الهجوم وأمره
الناشطين الذين كانوا سيشاركون في المهمة».
ونبـــه رئيس األركان اإلســـرائيلي للضباط إلى أنه «علينا االســـتعداد لكل االحتماالت
والقيام بذلك بأفضل طريقة ممكنة» .من جانبه ،قال المتحدث باســـم جيش االحتالل
أفيخاي أدرعي في منشور له على صفحته ب»فيسبوك» بعنوان «تفاصيل جديدة عن
إحبـــاط العملية التي كان فيلق القدس اإليراني ينوي تنفيذها أول أمس» إن «الفيلق
حاول تحليق عدة طائرات مسيرة مسلحة باتجاه أهداف إسرائيلية».
وأضاف أدرعي أن «الحديث عن طائرات مســـيرة يتم استخدامها ألعراض انتحارية أو
إللقاء متفجرات» .وادعى المتحدث باســـم جيش االحتالل اإلسرائيلي أنه في األسابيع
االخيرة «هبطت معدات هذه الخلية في مطار دمشـــق الدولي مع عناصر إيرانية حيث
تجمهروا في قرية عقربا جنوب دمشق في مجمع خاص تتبع لفيلق القدس».
وزعـــم أنه «تم رصد هذه المجموعة يوم الخميس الماضي في قرية عرنة في طريقهم
لتنفيـــذ العمليـــة حيث تم رصـــد الطائرات المســـيرة بحوزتهم لكن تم تشـــويش
محاولتهم حيث فشلوا في تحقيق الهدف».
وتابـــع أدرعي «الليلة قبل الماضية تقرر اســـتهداف هذه الخليـــة في قرية عقربا بعد
االستنتاج أن الخلية تنوي تنفيذ العملية في الساعات المقبلة».

قمة السبع ..الخالفات سيدة الموقف والملف اإليراني حاضر بقوة
باريس /االستقالل:
تواصـــل قمة مجموعة الدول الصناعية الســـبع
أعمالها في مدينة بياريتز جنوبي فرنسا ،وذلك
فـــي ظل خالفات حـــادة في عدد مـــن القضايا
العالميـــة ،ومن بينها الملـــف النووي اإليراني،
والحرب التجاريـــة ،والتغيـــر المناخي ،وخروج
بريطانيـــا من االتحـــاد األوروبـــي ،وقد خرجت
مظاهرات مناوئة للقمة.
وبعد بروز خالفات بين قادة عدد من دول السبع
األيام القليلـــة الماضية ،غرد الرئيس األميركي
دونالـــد ترامب امس نافيا صحة تقارير إعالمية
إشارة إلى وجود توتر بين زعماء دول المجموعة
المجتمعين في فرنســـا ،وأضاف في حســـاب
على تويتر «نحن نعقـــد اجتماعات جيدة جدا،
والزعماء على وفاق كبير ،وبلدنا على المســـتوى
االقتصادي يبلي بالء حسنا».
وأفاد مراســـل الجزيرة بفرنسا أن هناك توجها
لعـــدم إصـــدار بيان ختامـــي عن قمة الســـبع

بهدف تجاوز االنقسامات ،وكان الدورة السابقة
للقمة في كندا لم تختتم بإصدار بيان بســـبب
الخالفات بيـــن الزعماء ،وقد غـــادر ترامب تلك
القمة قبل انتهاء أعمالها رافضا مسودة البيان
المقترحة.
والـــدول األعضاء فـــي المجموعة وهـــي أميركا
والصيـــن وفرنســـا وبريطانيا وكنـــدا واليابان
وإيطاليا ،كما يشـــارك في قمم الســـبع االتحاد
األوروبي.
وقال رئيس المجلس األوروبي دونالد توســـك
للصحفيين قبل بدء القمة «قمة السبع ستكون
اختبـــارا صعبا للوحـــدة والتضامـــن بين دول
العالم الحـــر وزعمائه ..قد تكـــون تلك اللحظة
األخيرة لترميم مجتمعنا السياســـي» .وأضاف
أن التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن القضايا
المطروحة على القمة أصبح هدفا يزداد صعوبة.
وكان الرئيـــس األميركـــي قال الســـبت -خالل
اجتمـــاع له مـــع نظيـــره الفرنســـي إيمانويل

ماكـــرون قبيل انطالق قمة الســـبع -إنه ال يريد
حربـــا مع إيران بـــل يريد اتفاقا ،في حين عرض
عليه ماكرون خيار الســـماح لطهـــران ببيع جزء
من نفطها لفتـــرة محددة مقابل عدم تخصيب
اليورانيوم.
وقال ماكرون «إذا تمكنت إيران غدا من الحصول
على الســـالح النووي ســـنكون معنيين مباشرة
بذلك ،وكل الشرق األوسط سيشتعل».
وكانـــت مصـــادر فـــي اإلليزيـــه تحدثـــت عن
نقـــاط التقاء أو تقارب في وجهـــات النظر بين
الرئيســـين الفرنســـي واألميركي بشأن الملف
اإليراني واألمازون وملف التجارة العالمية.
ملف آخر يثير الخالفات في قمة السبع بفرنسا
هو خروج بريطانيا من التكتل األوروبي ،إذ تبادل
رئيـــس الـــوزراء البريطاني بوريس جونســـون
ورئيس المجلـــس األوروبي التصريحات الحادة
أمس بشـــأن من ســـيتحمل مســـؤولية خروج
بريطانيا مـــن االتحاد في  31أكتوبر/تشـــرين

األول المقبل دون اتفاق.
إذ قـــال توســـك إنه لـــن يعمل مع لنـــدن على
ترتيب خروج دون اتفاق ،وصرح للصحفيين «ال
يزال لدي أمل بأن رئيس الوزراء جونسون ال يود
أن يدخل التاريخ بصفة السيد ال اتفاق».
ورد جونســـون عليه بالقول إن توسك هو الذي
ســـيتحمل عبء ذلـــك الوصـــف إذا لم تتمكن
بريطانيـــا من إبـــرام اتفاق جديـــد للخروج مع
االتحاد .وقال رئيس وزراء بريطانيا للصحفيين
المرافقيـــن له على متن رحلته لفرنســـا «أقول
ألصدقائنا في االتحاد األوروبي إنهم إذا كانوا ال
يرغبون في خروجنا دون اتفاق ،فعلينا التخلص
من مسألة الحدود اإليرلندية في االتفاق».
ومن أكثر الملفـــات التي تظهر فيها الخالفات
بين زعماء قمة الســـبع الحرب التجارية الجارية
حاليا بين واشـــنطن وبكين ،إذ حذرت فرنســـا
وبريطانيـــا واالتحاد األوروبي أميـــركا من مغبة
المضي فـــي هذا النهـــج المتمثـــل في حرب

فرض الرسوم التجارية بين أكبر اقتصادين في
العالم ،وهما أميركا والصين.
قد وصل ترامب فرنســـا أول أمس بعد يوم من
صدور جولة جديدة من الرسوم الجمركية التي
فرضتها الصين على الســـلع األميركية ردا على
خطوة أميركية مماثلة ،بالمقابل قالت واشنطن
إنها ستفرض رسوما إضافية على سلع صينية
بقيمة  550مليار دوالر.
وســـيناقش القادة السبع موضوعا ملحا يتمثل
في التغيرات المناخية في وقت تســـتمر فيها
حرائق غابات األمازون التي توصف برئة األرض،
إذ مـــارس زعمـــاء أوروبيون في الفتـــرة األخيرة
ضغوطا على الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
بسبب حرائق األمازون ،واتهم الرئيس ماكرون
نظيره البرازيلي بالكذب بشـــأن تعهدات بالده
المتعلقـــة بالتغيـــر المناخـــي ،واتهمه بعدم
التحـــرك لوقف حرائـــق أكبر غابـــة مطيرة في
العالم.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /حسن عاطف محمد العكر./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 802889949فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /موسى بسام موسى حميد ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 800674830فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /نور اسامه فؤاد نصر ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 403809270فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /هناء عدنان يوسف ابو شعيره./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 900637919فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /طلعت سليمان عبد الكريم ابو معيلق./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 936187327فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /ضياء محمد خليل شبير./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 803339779فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /انس حسين سليمان النقله./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 412301053فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /خالد فتحي عوض برهوم./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 407756394فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /ايمن احمد كامل ابو خوصه./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 800674129فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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حوتدي» :تلتتويج بالسوبر تلغزي بدتية تلطريق لعودة تأللقاب
غزة /االستقالل:
تحــــدث حســــام وادي كابتــــن فريــــق اتحاد
الشــــجاعية  ،عن تتويج الفريــــق بأول ألقاب
الفريــــق هذا الموســــم  ،عقب الفــــوز بكأس
الســــوبر الغزي على حســــاب بطــــل الدوري و
الكأس خدمات رفح .
وخطــــف الشــــجاعية الملقــــب ب" المنطار "
اللقب من الماتدور الرفحي بعد الفوز بركالت
الترجيح  ، 3_4في المباراة التي أقيمت بينهما
على ملعب الشــــهيد " محمد الدرة " وســــط
القطاع  ،و التــــي انتهت مجرياتها بالتعادل
اإليجابي بهدف لكل فريق.
وقــــال وادي فــــي تصريحــــات خاصــــة لـــــ "
االســــتقالل " "مباراة جميلــــة للغاية وامتازت
بالســــرعة بين الفريقين و الندية وهذا يشير

الى أنه موســــم رائع للغاية والتتويج بالسوبر
بداية لنا لعودة الفريق على منصات التتويج
و الدخول بقوة إلى منافسات الدوري الممتاز .
و تابــــع " جميــــع الالعبيــــن عقــــدوا العزم و
تعاهدوا على الفوز بهذا اللقب خاصة لكونه
يحمل أسم المرحوم " طلب الخباز " أحد العبي
الشجاعية و أبرز العبي كرة القدم في فلسطين
خالل حقبة الثمانينات ،و شغل عدة مناصب
ً
عضوا في
في نادي اتحاد الشجاعية ،وانتخب
مجلــــس إدارة النادي نهاية التســــعينات  ،و
إهدائهم اللقب لعائلته .
وأشــــار الى أنه ما زال لديهم عمل كبير خالل
الفترة القادمة  ،و عليهــــم مواصلة االلتزام و
االنضباط فــــي التدريبات تحت قيادة المدير
الفني نعيم الســــويركي و تقديم مســــتوى

ممتاز وتطويره خالل الفتــــرة المقبلة لعودة
شــــجاعية  2015_2014بطل ثالثية الدوري و
الكأس و السوبر .
و أوضــــح وادي " أن اللقــــب دافع معنوي كبير
لالعبيــــن و الجهاز الفني  ،و هذا ما ســــيؤهل
الفريق للمنافسة على كل البطوالت الممكنة
هذا الموســــم من أجــــل تحقيــــق طموحات
جماهير الشــــجاعية التي تزحف بكل مكان
خلف الفريــــق رغم اإلمكانــــات المادية التي
عصف قطاع غزة .
و في ختام حديثه شكر وادي " أعضاء مجلس
اإلدارة المســــاندين للفريق و الحريصين على
متابعة التدريبــــات  ،متمنيا أن يكون الفريق
على قــــدر المســــؤولية و إســــعادهم الفترة
القادمة .

شباب رفح ُيجدد
تلثقة بــ حتلنمس»
غزة /االستقالل:
أكد نادي شباب رفح تجديد ثقته بالمدير الفني
لفريق كـــرة القدم "نادر النمس" ،مطالبًا جماهير
النـــادي بمســـاندة ودعم "الزعيم" في موســـمه
الجديد.
وجـــاء ذلك خالل اجتماع عقـــده مجلس إدارة
نادي شـــباب رفح مع "النمـــس" ،على هامش
تقييم المستوى الفني ،واالستعداد لمسابقة
الدوري.
وكان شـــباب رفح تعرض لخسارتين في بطولة
الراحـــل "نايف عبد الهادي" التنشـــيطية ،أمام
اتحـــاد خانيونس بهدفين لهـــدف ،وأمام بيت
حانون الرياضي بهدفين دون رد .

إلغاء مبارتة تلوطني وفريق ولوفيير تلبلجيكي
الضفة الغربية  /االستقالل:
كشـــف االتحاد الفلســـطيني لكرة القدم ,عن قائمـــة الالعبين
المســـتدعيين لخوض المعســـكر التدريبي الداخلي ،استعدادا
وضمت
لمباراة «الوطنـــي» أمام نظيره األوزبكي الشـــهر المقبلّ .
القائمة  28العبا من بينهم  6محترفين ,تمهيدا الختيار  23العبا

سان جيرمان يجهز
عرضًا ضخمًا لضم

ويلفريد زتها
باريس  /االستقالل:
أفادت صحيفة “ميرور” اإلنجليزية أن نادي باريس ســــان
جيرمان سيقدم عرضًا بقيمة  100مليون جنيه إسترليني
من أجل التعاقد مع نجم كريســــتال بــــاالس ويلفريد زاها
بديال لرحيل نيمار المحتمل عن النادي.
ليكون
ً
النادي الفرنسي سيرســــل وفدًا إلى لندن هذا األسبوع في
الوقت الذي يشــــتد فيه الصراع بين برشلونة وريال مدريد
على التوقيع مع نيمار .إذا تمت تلبية طلبات باريس ســــان
جيرمــــان التي تقــــدر بنحو  200مليون جنيه إســــترليني ،
فسيعود نيمار إلى إسبانيا وقد يكون زاها بديله في حديقة
األمراء.
وتغلق نافذة االنتقــــاالت األوروبية في غضون ثمانية أيام
فقط.
أوضح باالس لكل من آرســــنال وإيفرتون هذا الصيف أنهم
قيموا زاها بحوالي  100مليون جنيه إسترليني .وكان الدولي
اإليفــــواري قد وقع عقدًا جديدًا مع النادي فقط في الصيف
الماضي يحصل بموجبه على راتب  130ألف في األسبوع.
وكان زاهــــا قد قدم طلبًا رســــميًا لـناديــــه يؤكد فيه رغبته
في الرحيل وســــيكون باريس سان جيرمان وجهة مثيرة له
اقتصاديًا ورياضيًا .

لقائمة موقعة أوزبكستان على ملعب الشهيد «فيصل الحسيني»
بالرام شـــمال القدس المحتلة في الخامس من سبتمبر المقبل .
وبذلك بات متوقعا إلغاء مواجهة المنتخب الفلسطيني ضد فريق
لوفيير البلجيكي في الثامن والعشـــرين من الشهر الجاري ,على
اعتبار أن السفر سيرهق الالعبين ,خاصة بعد المعسكر الداخلي .

هل يعود مورينيو إلى تلتدريب
من بوتبة ريال مدريد؟
مديد /االستقالل:
يراقـــب البرتغالى جوزيه
مورينيو ،مدرب مانشستر
يونايتد الســـابق ،ما يدور
داخـــل ريـــال مدريد تحت
قيادة الفرنسى زين الدين
زيدان فى الموسم الجديد.
وفقًا لمـــا ذكرته صحيفة
«آس» اإلســـبانية ،فـــإن
جوزيه مورينيـــو كان أحد
المدربين الذين تلقوا عدة
عروض خالل هذا الصيف،
لكـــن على الرغـــم من ذلك
اتخذ قـــرارًا نهائيًا بعدم
ناد ،والسبب
التعاقد مع أى ٍ
فـــى ذلك هـــو أنـــه على
مراقبة دقيقة بما يمكن أن
يحدث فى ريال مدريد مع
الفرنسى زين الدين زيدان
وأكثر من ذلك ،كما تتوقع
الصحيفة.
وأضافـــت الصحيفـــة أن مورينيو يعـــرف جيدًا حجمه
وشعبيته داخل «سانتياجو برنابيو» ،وفى حال االضطرار

إلى اتخـــاذ أى قـــرار مفاجئ
بمقعد القيادة الفنية للريال
مستقبال،
على ضوء ما يحدث
ً
قد يعيد المـــدرب البرتغالى
أمال فى تولى
النظر فى قراره ً
القيـــادة الفنيـــة للملكى من
جديد.
لكن فى نفـــس الوقت ،يعلم
البرتغالـــى جوزيـــه مورينيو
أن إدارة ريـــال مدريد تتابعه
باهتمام ،لكن ال يريد بأي حال
من األحوال هو الرهان على ناد
يسبب مشاكل كما حدث فى
مانشستر يونايتد ،حيث كان
هناك أكثر من مشكلة ،وعلى
رأســـهم أزمة الفرنســـى بول
بوجبـــا ،حيث يرغب البرتغالى
اآلن فى تجنب خلـــق انطباع
بأن إدارته على المقاعد تسبب
دائما مشاكل مع الالعبين.
ً
جدير بالذكـــر أن ريال مدريد قد تعـــادل مع بلد الوليد
 1-1فـــى الجولة الثانية من الدورى األســـبانى مســـاء
أمس،السبت ،على ملعب «سانتياجو برنابيو».
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حسن نصر الله يتوعد «إسرائيل»
بالرد :نحن أمام مرحلة جديدة
بيروت /االستقال:
توعد األمين العام لحزب الله اللبناني حســـن نصر الله مســـاء أمس األحد برد
عســـكري حتمي على الغارة اإلســـرائيلية التي استهدفت منزال في العاصمة
السورية دمشـــق يعتبر منامة للراحة لمقاتلي الحزب ،ما أسفر عن استشهاد
مؤكدا أننا «أمام مرحلة جديدة وليتحمل الجميع مسؤوليته».
مقاتلين اثنين،
ً
وقال نصر الله في خطاب له أمس االحد في مهرجان «سياج الوطن» -بمناسبة
الذكرى الثانية للتحرير الثاني -إن ما حصل بســـوريا أن قصفا جويا استهدف
«أحد المنازل في بلدة عقربة بضواحي دمشق ما أدى الستشهاد مقاتلين».
وأضاف «نتنياهو فاخر بما قام به وهو وجيش العدو أعلنا بأن المستهدف هو
مركز لقوة القدس وأن المستهدف هم إيرانيين وهذا غير صحيح».
وأوضح نصر الله أن المنزل لم يكن يتواجد فيه سوى شبان لبنانيين من حزب
الله .ووجـــه األمين العام لحزب الله كامه لجيش االحتال اإلســـرائيلي قائا
«أقول للجيش اإلســـرائيلي على الحدود من الليلة أوقف على الحيط على رجل
ونص وانطرنا» ،في إشارة إلى رد الحزب.
كما وجه خطابه لإلســـرائيليين في فلسطين المحتلة عام  ،1948قائا« :أقول
لإلسرائيليين ليس فقط على الحدود إن نتنياهو يخوض االنتخابات بدمائكم
ويستجلب لكم النار من كل مكان».
حول الهجوم اإلســـرائيلي بطائرة مسيرة مفخخة على الضاحية الجنوبية في
بيروت الليلة قبـــل الماضية ،وصفه نصر الله بـ»خرق لقواعد االشـــتباك التي
تأسست بعد حرب تموز  2006وهو أول خرق واضح وخطير».
وحذر نصر الله من تحول لبنان كالعراق وتواصل الهجمات اإلســـرائيلية على
مقرات ومخازن ســـاح الحشـــد الشعبي ،وشـــن االحتال اإلسرائيلي هجمات
متتالية على لبنان.
وعلـــى خلفية هـــذا الهجوم ،توعـــد نصر الله بإســـقاط الطائرات المســـيرة
قائا «من اآلن فصاعدا سنواجه المسيرات اإلسرائيلية بسمائنا
اإلســـرائيليةً ،
وسنعمل على اسقاطها».
وشـــدد األمين العام لحزب الله على أننا «لن نســـمح لمسار بهجمات بطائرات
مسيرة مفخخة مهما كلفنا من ثمن».

ثابت :بدأنا تنفيذ خطة متكاملة لتطوير آداء الطلبة هذا العام
غزة /االستقال:
أكد وكيــــل وزارة التربية والتعليم العالي زياد
ثابــــت أن وزارته بدأت بتنفيــــذ خطة متكاملة
تركز على تطوير أداء الطلبة وزيادة التحصيل
في المــــدارس هذا العام فــــي جميع المراحل
الدراسية.
وقــــال ثابت خــــال افتتاحه العام الدراســــي
الجديد في مدرســــة فيصل بن فهد الثانوية
للبنــــات بمديريــــة شــــمال غزة ،ومدرســــة
يافــــا الثانوية للبنيــــن شــــرق غزة ،إن الطلبة
والمعلميــــن سيشــــهدون نقلــــة نوعيــــة في
المــــدارس خال العام الجديد من خال الخطة
التي تم إعدادها بشــــكل مهنــــي وتركز على

جميع المفاصل التعليمية من حيث األنشطة
والمناهج وأساليب التدريس والتقويم.
وأضــــاف" :لدينا طاقــــم إداري وتعليمي مميز
اســــتطاع تحقيق نتائج متقدمة في الميدان
التعليمــــي كمــــا حقــــق نتائج وجوائــــز على
المســــتوى االقليمي والدولي ونحن نبني على
هذه اإلنجازات بهدف خدمة طلبتنا وشــــعبنا
وتطوير التعليم في وطننا".
وذكــــر ثابت أن  282ألف طالبًا وطالبة انتظموا
على مقاعد الدراسة في  414مدرسة حكومية،
حيث عملت الوزارة بشــــكل مسبق على تهيئة
األجــــواء لبدء العام الجديد بشــــكل مناســــب
بالرغم من الظروف الصعبة.

وأشــــار إلى افتتاح  3مدارس جديدة مع بداية
العام الدراســــي ،الفتا إلى أن هناك مشــــاريع
لمدارس جديدة كما تــــم االنتهاء من تحديد
االحتياجــــات مــــن معلمين ،والبــــدء بإجراءات
تعيين معلمين جدد لسد الشواغر الوظيفية،
كما تم التنســــيق مع المطابــــع لتوفير الكتب
وجــــرت عمليات صيانــــة وتأثيــــث المدارس
بالشكل المطلوب.
وأكد ثابت حرص الوزارة بغزة على التعاون مع
الوزارة في الضفة وأن تبقى الخطوط مفتوحة
مع الضفــــة حتى تبقــــى وزارة التعليم عنوان
الوحــــدة ،معربا عن أمله أن ينتهي االنقســــام
بأسرع وقت ممكن.

انتظام مليون و 310آالف طالب بالمدارس في غزة والضفة
غزة /الضفة الغربية /االستقال:
توجه صباح امس األحـــد ،نحو مليون و300
ألـــف طالـــب وطالبة إلـــى مدارســـهم في
محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ،وذلك
ّ
في بدايـــة العام الدراســـي الجديد -2019
.2020
وأوضحـــت وزارة التربيـــة والتعليم أن نحو
ً 854.390
طالبا وطالبة انتظموا في المدارس
ألفا في المدارس الخاصة،
الحكومية ،وً 150
والبقية )نحـــو  305آالف طالب وطالبة( في
مـــدارس وكالة غـــوث وتشـــغيل الاجئين
الفلسطينيين )أونروا(.

وذكر أن كل المتطلبات لبدء العام الدراسي
تـــم توفيرهـــا ،كتعيينـــات المعمليـــن،
وتخصيـــص الدعم اإلضافـــي للتعليم في
مدينة القدس  ،وطباعـــة الكتب وتوريدها
للضفـــة وقطاع غزة ،وبناء مـــدارس جديدة،
وتنقـــات المدراء والمعلميـــن ،رغم الحصار
المالي اإلسرائيلي.
ومن بيـــن المتطلبـــات التي تـــم توفيرها
حصول وزارة التربيـــة والتعليم على 1800
معلما حتى اآلن،
تعيين ،إذ تم تعيين 850
ً
ً
جديـــدا ،و 100معلم لرياض
مديـــرا
و116
ً
األطفال التي ستفتتح  100شعبة جديدة.

يشار إلى أن  50ألف معلم ومعلمة توجهوا
ألفا
إلى المدارس في القطاع الحكومي وً 20
فـــي القطاع الخاص ،وكذلـــك توجه معلمي
وكالة الغوث لمدارسهم.
وأوضحت الـــوزارة أنه "تم بناء  24مدرســـة
جديدة ،وصيانـــة  200غرفـــة صفية ،فيما
تم إضافة طوابـــق في بعض المدارس التي
شهدت زيادة في عدد طابها".
وشهدت شـــوارع المحافظات حركة نشطة
مع توجه الطاب إلى مدارســـهم ،مع انتشار
شرطي لضمان ساسة الحركة وعدم حدوث
ازدحامات مرورية.

كرينبول من غزة :مدارس األونروا تفتح أبوابها رغم التحديات بلدية البريج تنظم لقاء لتعزيز
التواصل مع المجتمع المحلي

غزة /االستقال:
قالــــت وكالــــة غــــوث وتشــــغيل الاجئيــــن
الفلســــطينيين "األونروا" إن امس هو أول أيام
العام الدراســــي الجديــــد  2020-2019ألكثر
من  282,000فتاة وصبيــــًا ممن يداومون في
المــــدارس التي تديرها وكالــــة األمم المتحدة
إلغاثة وتشــــغيل الجئي فلســــطين "األونروا"
في غزة.
وأضــــاف بيان األونروا " انه فــــي الوقت الذي
عبر فيه األطفال بوابات  276مدرســــة تديرها
الوكالــــة في غــــزة ،كانــــوا ،مثلهم فــــي ذلك
مثــــل المايين من األطفال فــــي أرجاء العالم،
يشــــعرون باإلثــــارة والخوف معــــا حيال فكرة
مقابلة أصدقائهم ومعرفة من هم معلموهم
الجدد .وكما هو الحال بالنسبة لكافة المدارس

في أنحاء فلســــطين ،فإن اليوم هــــو أول أيام
العــــام الدراســــي لطلبة األونروا في الضفــــة
الغربيــــة ،بما في ذلك أولئــــك الموجودين في
القدس الشرقية".
وتابــــع البيــــان "إن أطفــــال المــــدارس أولئك
في غزة هم جزء من إجمالي طلبة األونروا البالغ
عددهم  532,000طالبًا وطالبة يدرســــون في
 709مدرسة تابعة لألونروا في سوريا واألردن
ولبنــــان والضفــــة الغربية ،بمــــا فيها القدس
الشرقية ،وغزة".
وقــــال مفوض األونروا بييــــر كرينبــــول الذي
زار غــــزة امس "إن اليوم األول للمدرســــة ليس
اســــتثنائيا فقط بل ان هــــذا احتفال بمثابرة
الطلبــــة والمعلمين وموظفــــي التعليم واآلباء،
في مواجهة الصعاب".

وأوضــــح "إن هــــؤالء األطفــــال يمثلــــون مئات
اآلالف مــــن طلبة الجئي فلســــطين في مناطق
عمليات األونروا والذيــــن يكافحــــون بشــــكل
منتظم فــــي ســــبيل الوصول إلــــى المدارس
بســــبب نقــــاط التفتيش أو النــــزاع فقط لكي
يتمكنوا من التمتع بحق إنســــاني أساسي ،أال
وهو الوصول للتعليم .ونحن في األونروا نحيي
الفتيــــات والفتيــــة الصغار الذيــــن يحلمون
بمســــتقبل ،ســــواء أكان ذلــــك أن يصبحــــوا
معلمين أم رياضيين أم مهندسين أم رؤساء.
كما أننا نحيي أيضا المعلمين والمستشارين
المدرســــيين ونائبي ومديري المدارس وكافة
موظفــــي المدرســــة الذيــــن يعــــد تفانيهم
والتزامهــــم أمرا أساســــيا في هيــــكل نظامنا
التعليمي بأكمله".

االحتالل يخطر ...
اســــتيطانية في حــــوض رقم  59وهــــو ما بعرف
بقطايــــن الفــــارة بمنطقــــة واد قانــــا غــــرب بلدة
ديراستيا.
وأوضح زيــــدان أن األراضي في تلك المنطقة هي
أراضي حكومية واالحتــــال يريد تغيير معالمها
إلى أراضي خاصة اســــتيطانية بقرار عسكري من
أجل تســــهيل بناء الوحدات االســــتيطانية ،وفي
الحوض أيضًا أراضي خاصة لمواطني ديراســــتيا
وكفر القف شرق قلقيلية.
ّ
وبين زيدان أنه وبعد هذا القرار تم مراســــلة كافة
الجهات الرســــمية من المحافظــــة وهيئة الجدار
واالســــتيطان واالرتبــــاط الفلســــطيني من أجل
المســــاعدة في وقــــف القرار ،ومســــاعدة البلدية
وأصحــــاب االراضــــي من اجــــل رفــــع قضايا لدى
المحاكم االســــرائيلية بعد تقديــــم كافة االوراق
الثبوتية.

كما اقتحم عشــــرات المســــتوطنين ،صباح األحد،
المســــجد األقصــــى المبــــارك ،من بــــاب المغاربة
بحراسة مشددة من شرطة االحتال الخاصة.
وأفادت األوقاف اإلســــامية بأن المســــتوطنين
والطلبة تجولوا بشــــكل اســــتفزازي فــــي باحات
المســــجد األقصــــى منــــذ الســــابعة صباحا حتى
الحادية عشــــرة ،وجزء آخر اقتحم المســــجد بين
الساعة الواحدة والثالثة عصرا.
كما اقتحم عدد من المســــتوطنين بيت عائلة أبو
رجب في الخليل ،امــــس االحد ،وتحصنوا بداخله.
وإنتشرت قوات جيش االحتال في محيطه.
وقالــــت مصــــادر محليــــة ان عــــددًا كبيــــرًا مــــن
المســــتوطنين ترافقهم قــــوات االحتال اقتحم
منزل عائلة ابو رجب وانتشــــر الجيش في محيطه
بهدف تامين دخول المستوطنين للمنزل.
وكان مســــتوطنون قد زعموا أنهم قاموا بشــــراء

المبنــــى .في حيــــن ادعت جمعيــــة “هرحيفي”
االسرائيلية أنه تم شراء المبنى قبل عدة سنوات،
وأن سلطات االحتال تمنع توطين المستوطنين
فيه منذ أكثر من  5سنوات.
ونقل الموقع مســــتوطنين  7نقا عن مسوؤل في
الجمعية ،شلومو ليفنغر ،ادعاءه أنهم حصلوا على
تصريح من وزير األمن منذ ســــنتين بالسكن في
المنزل ،ولكن بشرط تسجيله .وأنه بعد التسجيل
تبين أن هناك مســــتندات ناقصة ،ولكن القضاء
اإلســــرائيلي قضــــى بمواصلــــة عملية تســــجيل
المبنى بأسماء المستوطنين.
يذكر أن بيت أبو رجب محط أنظار المســــتوطنين
منذ ســــنوات عديدة لقربه من الحرم اإلبراهيمي،
وهو مطروح أمام الهيئات القضائية االسرائيلية
منذ أعوام للبت بدعاوى المستوطنين التي تزعم
ملكيتهم عليه.

البريج /االستقال:
نظمت بلدية البريج لقاء مفتوحًا لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي وتبادل
اآلراء ووجهات النظر في القضايا المشتركة التي تهم سكان البريج .
ورحـــب رئيـــس البلدية محمود عيســـى بالضيـــوف والحضور مـــن المجتمع
المحلي،شاكرا اهتمامهم بالحضور ومشاركتهم بمتابعة خطة عمل وانجازات
ومشـــاريع البلديـــة و رؤيتهم حول مســـتقبل و تطلعات الســـكان المحليين
مستقبا.
ألعمال و أنشطة البلدية
ً
واكد رئيس البلدية على أن المشـــاريع ال تتم إال بعد إجراءات وآليات محددة،
وأن العمل يسير في مســـاره الصحيح رغم المعوقات التي تواجهها البلدية
في ظل الظروف العصيبة التي تمر بقطاع غزة.
حيث ضم اللقاء رئيس البلدية ومستشـــارها القانوني ومدراء الدوائر وأعضاء
المجلس البلدي ونخب مجتمعية ورؤساء لجان األحياء و اللجنة االستشارية ،
وممثلو النقابات والجمعيـــات المختلفة ،ولفيف من المخاتير ورجال اإلصاح
واألعيـــان ،ومســـئولون فـــي القطاع الخاص ومؤسســـات المجتمـــع المدني،
وممثلين عن الشباب والمرأة.
واســـتعرض مدير الدائرة الفنية محمود طباشة أهم األعمال والمشاريع التي
تـــم تنفيذها خال األعوام المنصرمة وما ســـيتم تنفيذه في األعوام القادمة
بإذن الله تعالى
مـــن جانبه تحـــدث المستشـــار القانونـــي فريد اللولـــو عن جـــدول الخطة
االســـتراتيجية وما تم تنفيذه خال األعوام السابقة ،مبينا أن تلك المشاريع
التي لم يتم تنفيذها ستكون ضمن جدول خطة العام الحالي.
وأكـــد أن العمل يتم وفـــق األولويات التي قام بتحديدهـــا المجتمع المحلي،
واللجان المختلفة التي تم تشكيلها إلعداد الخطة .
فيما اشار د .طارق أبو حجير رئيس لجنة حي التل األخضر بأنه وخال متابعته
مـــع البلدية منـــذ أكثر من  3ســـنوات الحتياجات الحي فقد لمس و بشـــكل
واضح حرص البلدية على تلبية االحتياجات الضرورية و الملحة لســـكان الحي
خصوصًا و كذلك ما يلمسه سكان البريج عمومًا من خدمات في مجال النظافة
و المياه و صيانة الطـــرق و أن البلدية تحاول بكل طاقاتها وامكانياتها بعمل
ما يلزم لخدمة المواطنين .
في نهاية اللقاء تم اختيار لجنة خاصة مكونة من شـــخصيات ونخب متنوعة
أطلق عليها ) لجنة أصدقاء البلدية( وذلك لتعزيز التواصل بشكل أكبر ودائم
مع البلدية وأقسامها و هي مكونة من عدد من الشخصيات من البريج.

االثنين  25ذو الحجة  1440هــ  26أغسطس  2019م

سجناء يصورون لحظة
فرارهم من السجن
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تكسب آالف الدوالرات على
اإلنترنت بفضل بدانتها المفرطة
لندن /االستقالل:
تكسب امرأة بريطانية ما يقرب من  1000دوالر شهريًا عن
طريق تسجيل مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل
االجتماعي ،تقوم خاللها بتناول كميات كبيرة من الطعام.
أصبحت هيزل ) 29عامًا( من مدينة ناشـــفيل ،نجمة على
اإلنترنت بفضل بدانتها التي كانت ذات يوم مبعث إزعاج
شـــديد لها ،إذ اعتاد زمالؤها في المدرســـة على السخرية
منها.
وتقـــول هيزل معلقـــة على مهنتهـــا الجديدة «أشـــعر
باإليجابيـــة والقـــوة .على الرغـــم من أن لـــدي كرش كبير

ومترهل ،إال أنني لم أعد أخجل من مظهر جسميّ ،
وحولته
عامال محبطًا».
إلى عامل تحفيزي لي عوضًا عن كونه
ً
وأضافـــت «تلقيت رســـائل إعجاب كثيـــرة بمظهري عبر
التعليقـــات والبريد اإللكتروني ،حتى أن بعض المتابعين
من الرجال قدموا عروض زواج لي .أشـــعر بالثقة واالرتياح
أكثر من أي وقت مضى».
حفزت هيزل الكثير من المتابعين على شراء أنواع الطعام
ّ
التي تتناولهـــا والتي تحتوي على الكثير من الســـعرات
الحرارية مثـــل البيتزا والجبن والوجبات الدســـمة ،وفق ما
نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

مصــري يقتــل زوجتــه أمــام
أبنائهمــا لسبــب صــادم
القاهرة /االستقالل:
قدم عامل مصري ،السبت ،على قتل زوجته ،أمام أبنائه الـ،6
في منطقة المرج بالعاصمة المصرية القاهرة ،بعدما ذهبت
ابنتهما لزيارة جدها في محافظة الشرقية دون إذن منهما.
وتفاجأ رجال المباحث في قســـم شـــرطة المـــرج ،بدخول
بالغا عن نفسه ،بعدما أقدم على قتل زوجته
أربعيني يحرر ً
أمام أبنائهما في منزلهما ،بسبب خالفات بينهما.
وأجرى رجال المباحث التحريات األولية في الواقعة ،والتي
أفادت بأن السبب وراء قتل الزوجة ،هو خروج ابنتهما دون
إذن لزيارة جدها في محافظة الشرقية.

جنوب أفريقيا تحتجز طائرة تنزانية بعد «شكوى مزارع»
كيب تاون /االستقالل:
قضت محكمة عليـــا في جنوب أفريقيـــا باحتجاز
طائرة إيرباص تابعة لشركة الطيران التنزانية )إير
تنزانيا( ،بعدما وردت شكوى من مزارع متقاعد ،في
قضية قد تسبب أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وحسبما نقلت رويترز عن محام في جنوب أفريقيا،
فقد تـــم التحفظ على طائرة إيربـــاص ""300-220

تستأجرها شـــركة الطيران الوطنية التنزانية ،في
جوهانسبرغ ،بعدما قال مزارع متقاعد ،في شكواه،
إن حكومة تنزانيا لم تدفع له تعويضا مستحقا.
أضاف المحامي أن الحكومة التنزانية مدينة لموكله
بمبلـــغ  33مليون دوالر ،إضافة للفوائد تعويضا عن
مصادرة أرضه في تنزانيا.
وكشـــفت تقاريـــر صحفيـــة محليـــة أن الحكومة

لندن /االستقالل:
ظهر مقطع فيديو لسجناء يركضون داخل سجن بريطاني بعد أن حفروا
ثقوبا في الجـــدران ،وهم يحتفلون بالهروب ،ليتـــم توجيه اتهامات
لرؤساء ســـجن مدينة «ينشســـتر» بتجاهل تحذيرات من تفكك عدة
زنازين.
تظهـــر لقطات الفيديو المصور بواســـطة هاتف تـــم تهريبه لداخل
سجن ،السجناء الهاربين وهم يرمون الطوب من الطابق األول ويرقصون
ويضحكون بعد تدمير زنازينهم.
ووفقا لصحيفة «تليغراف» 19 ،سجينا هربوا من زنازينهم ليلة الثالثاء
الماضي وهربوا.
وزيـــر العـــدل روبرت باكالنـــد ،أصدر أمـــر بإغالق الجناح في الســـجن
الفيكتوري المتقادم ،ونقل  150سجينا إلى سجون أخرى حتى إصالحه
وتجديده.
وأضافت الصحيفة أنه تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب الستعادة
النظام باســـتخدام رذاذ الفلفل ،مبينة أن جريمة الهروب تســـتوجب
عقوبة السجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى.
يذكر أن السلطات حذرت رؤساء السجن قبل  15شهرا من وقوع الحادث،
حيث كان السجناء يحاولون الهروب باستخدام أدوات يتم تهريبها من
مطبخ السجن.

التنزانية اســـتولت علـــى أراض شاســـعة خاصة
بالمزارع.
وفي بيان صـــدر الجمعة ،قالت "إيـــر تنزانيا" إنها
تتوقع إجراء تعديالت على جدول الرحالت "بسبب
ظروف غير متوقعـــة" ،لكنها لم تقدم أي تفاصيل
أخرى .وتأتي الواقعة بعد نحو شهرين من تدشين
الشركة التنزانية خدماتها إلى جنوب أفريقيا.

فريق يسجل هدفا
دون أن يلمس الكرة

عنكبوت سام يسكن
في أذن امرأة

لشبونة /االستقالل:
شــــهد دوري الناشئين في البرتغال حادثة «غير مألوفة» في عالم كرة القدم ،تمثلت
بتسجيل هدف ،من دون أن يلمس العبو الفريق الذي أحرز الهدف الكرة.
واحتســــب لنادي ســــبورتينغ لشبونة للناشــــئين هذا الهدف الذي أشعل وسائل
التواصل االجتماعي حول العالم ،وذلك ببســــاطة ألن العبي الفريق لم يلمسوا الكرة
قبل أو خالل تســــجيل الهدف .وحدثت الواقعة الغريبة عنــــد انطالق المباراة ،حين
مرر العبو يونياو ألميريم الكرة بينهم من ركلة البداية ،لتصل للحارس الذي لم يفلح
بتسديدها ،لتدخل الشباك ،بعد  13ثانية فقط من البداية.
وعادة ما تأتي األهداف السريعة من ركلة البداية ،نتيجة ضغط هجومي من الخصم،
يجبر أصحاب الكرة على إهدائها للمنافس ،أو ارتكاب خطأ ما .إال أنه في تلك الواقعة
الغريبة في البرتغال ،لم يشــــكل العبي ســــبورتينغ أي نوع مــــن الضغط ،بل وقفوا
واستفادوا من هدف مهم من دون أي مجهود ..وحتى من دون لمس الكرة.

واشنطن /االستقالل:
ذهبت األمريكية ســـوزي توريس إلى الطبيب المختص للكشـــف على ما اعتقدت أنه
وجود بعض قطرات من الماء في أذنها ،لكنها حصلت على مفاجأة كبيرة عندما ســـحب
عنكبوتا سامًا بني اللون من قناة أذنها ،كما ذكر موقع «سي إن إن عربية» .وتقول
األطباء
ً
ســـوزي إنها حينما استيقظت صباح الثالثاء الماضي ،أرادت التحقق مما شعرت به في
أذنها اليسرى ،واعتقدت أنه كتلة من صمغ األذن أو الماء .لذا توجهت إلى عيادة حيث
فحصها الطبيب ،الذي أخبرها بأن لديها حشرة في أذنها .وتقول سوزي إنها لم تصب
بالذعر ،ألنها لم تكن تعرف ما هي تلك الحشـــرة ،وذهب ظنها إلى أنها نوع دقيق من
الحشرات غير المؤذية .ولكنها استغربت األمر فحسب ،إذ من غير المتوقع حدوث ذلك.
إال أن الطبيب أخبرها أن تلك الحشرة هي عنكبوت بني ومن النوع السام ،ثم قام بواسطة
عدد قليل من األدوات بإخراج الحشـــرة .وتقول ســـوزي إنها محظوظة ألنها لم تتعرض
للدغ من ذلك العنكبوت السام .لذا ،فإنها لن تنام بعد اليوم دون سدادات لألذن.

وأضافت التحريات أن المتهم تشاجر مع زوجته عندما علم
بخروج ابنته ،وتعدى عليها بسكين المطبخ أمام أطفالهما
الـ.6
وأشـــارت التحريات إلى أن المتهم ُيدعى ”ع .م“ ،يبلغ
عاما ،يعمل سائقا ،واعترف بقيامه بقتل
من العمر ً 43
زوجتـــه ”م .ا“ ،صاحبة الـ 39ســـنة ،وتبين أن المجني
عليهـــا متزوجة منذ  18ســـنة ،ويوم ارتـــكاب الواقعة
نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها قام الزوج على إثرها
بطعنها عدة طعنات بسكين المطبخ ،ثم قام بتسليم
نفسه لقسم الشرطة.

بعد زواجهما بدقائق..
مقتل عروسين
في حادث مروع
تكساس /االستقالل:
في حادث مأســـاوي يثير الحزن ،لقي زوجان شـــابان من والية تكساس
األميركية حتفهما إثر حادثة ســـير مروعة ،وقعت بعد دقائق قليلة من
زواجهما ،وفق ما ذكر موقع "سي إن إن".
وقال المصدر إن هارلي مورغان ) 19عاما( وزوجته ريانون بودرو ) 20عاما(
لفظا أنفاســـهما األخيرة في بلدة أورانج ،القريبة من مدينة بومونت في
والية تكساس.
وذكرت إدارة شـــرطة أورانج ،في بيان ،أن العروســـين لقيا حتفهما بعد
خروجهما من موقف ســـيارات تابع للمحكمة ،التي عقدا فيها قرانهما،
حيث اصطدمت سياراتهما بشكل مروع بشاحنة صغيرة.
وتابعت" :المؤســـف أن والدة العريس وأخته كانتا خلف هارلي وريانون،
وشهدتا الحادث المؤلم عن قرب".
وقالت أم الضحية ،كينيا "شـــاهدت ابني يموت أمام عيني ..ال تزال آثار
دمائه في يدي ،ألنني كنت أبذل قصارى جهدي إلخراجه من السيارة".
وأضافت "ســـيظل هذا المشـــهد راســـخا في أذهاني طوال حياتي ..لن
أنسىاه أبدا".
ويقوم حاليا قســـم األبحاث التابع إلدارة شـــرطة أورانـــج بالتحقيق في
الحادث ،الذي خلف كذلك إصابة سائق الشاحنة.

