توتر في سجن «مجدو» بعد
إغالق االحتالل ثالثة أقسام
غزة /االستقالل:
أكد مكتب إعالم األسرى أن حالة من التوتر
سادت سجن «مجدو» بعد قيام إدارة السجن
بإغالق ثالثة أقسام.
وأوض����ح المكت����ب ف����ي تصريح ل����ه امس
الثالثاء ،أن األقس����ام التي أغلقها االحتالل
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ه����ي أقس����ام ) ،(5، 4، 3م����ن بينها قس����م
األسرى األشبال.
وبين أن االحتالل صادر جميع الكهربائيات
وفرض عقوبات على األس����رى ،فيما هددت
الحركة األسيرة باتخاذ اجراءات في حال لم
ُترفع العقوبات التي فرضت.

12

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى

االحتالل يزعم سقوط قذيفة هاون ب «غالف غزة» ويستهدف مرصدًا للمقاومة وسط القطاع
غزة  -القدس المحتلة /االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي بعد ظهر أمس الثالثاء
ع���ن رصد إط���الق قذائف ه���اون من قطاع غ���زة باتجاه
مستوطنات إسرائيلية محاذية ،سقطت إحداها بمنطقة

مفتوحة في "غالف غزة" ،فيما قصفت طائرة إس���رائيلية
ُمس���يرة نقطة رصد للمقاومة شرقي المحافظة الوسطى.
ع���ددا من
وق���ال المتحدث باس���م جي���ش االحتالل ،إن
ً
قذائ���ف الهاون س���قطت داخل القطاع ،مش���يرًا إلى أن

صفارات اإلنذار لم تنطلق للتنبيه من س���قوط القذائف.
وفي ذات الس���ياق ،اس���تهداف جيش االحتالل نقطة
رصد للمقاومة ش���رقي مخيم البريج وس���ط القطاع دون
إصابات .وذكر جيش االحت���الل في تصريح مقتضب أن

موقعا للمقاومة ًردا على إطالق
إحدى طائراته استهدفت
ً
قذائف اله���اون .وكان جيش االحت���الل أعلن ليل األحد
الماض���ي عن اعتراض صاروخي���ن ُأطلقا من
النقب الغربي11 ،
القطاع باتجاه س���ديروت في

االحتالل يأخذ قياسات ثالثة منازل تظاهرات في محافظات الضفة تطالب باسترداد جثامين الشهداء
في بيت كاحل تمهيدًا لهدمها
الخليل /االستقالل:
أعلن جيش االحتالل ّأن قواته قامت ،أمس الثالثاء  ،بأخذ قياس���ات منازل ثالثة
ّ
شبان زعم ضلوعهم بقتل ُمستوطن في مستوطنة «غوش عتصيون» شرقي بيت
حتلة ،قبل نحو أس���بوعين .في التفاصيل ،قال الجيش إنه أخذ
الم ّ
لحم بالضفة ُ

الضفة الغربية /االستقالل:
تظاهر المئات ف���ي محافظا jالضفة الغربية أمس
الثالثاء للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء التي

تحتجزها "إس���رائيل" منذ سنوات متفرقة .وجرت
التظاه���رات في كل من رام الل���ه ونابلس والخليل
وتضمنت رفع األعالم الفلسطينية وصورا لشهداء

محتج���زة جثامينهم  ،إضافة إل���ى الفتات تطالب
باس���ترداد جميع الجثامين
المحتجزة03 .
ونظمت التظاه���رات الحملة الوطنية

02

االحتالل يهدم قرية
العراقيب للمرة الـ155
النقب المحتل /االستقالل:
هدمت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي أمس الثالثاء قرية العراقيب مسلوبة
االعتراف في النقب الفلس���طيني المحتل للمرة ال� .155وأكدت الناشط سليم
العراقيب أن أليات االحتالل مدعمة بقوات خاصة وما تس���مى بس���لطة توطين

المفتي ُيدين ممارسات االحتالل
ضد الشخصيات المقدسية
القدس المحتلة /االستقالل:
اس���تنكر المفتي العام للقدس والديار الفلس���طينية ،خطيب المسجد
األقصى المبارك محمد حس���ين الممارسات العدوانية التي
تنفذها س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي ضد الش���خصيات 02

تظاهرة للمطالبة با�شرتداد جثامني ال�شهداء يف اخلليل اأم�س ( ) APA images

 9أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون االحتالل
رام الله /االستقالل:
يواصل تسعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام ،منهم
ثمانية ضد اعتقالهم اإلداري ،وفق ما أعلن نادي األس���ير

في بيان امس الثالثاء .واألسرى هم :األسير حذيفة حلبية
عام���ا( من بلدة أبو ديس قضاء القدس،
)ً 28
غنام 03
يوما ،واألس���ير أحمد
مضرب منذ )ً (58

االحتالل يفر�ض
قيوداً على حركة
املركبات على احلدود

11

ّ
«تنمية رام الله» تقطع
الخارجية :شعبنا يرفض سياسة
االبتزاز المالي التي تمارسها واشنطن شريان الحياة لفقراء غزة
رام الله /االستقالل:
ّ
ّ
الفلس���طينيةّ ،أن ش���عبنا
والمغتربين في الحكومة
ة
ّأكدت وزارة الخارجي ُ
بش���كل قاطع سياس���ة االبت���زاز المال���ي التي ُتمارس���ها اإلدارة
يرفض
ٍ

05

غزة  /دعاء الحطاب:
ما إن بدأ صرف المخصصات المالية للشؤون االجتماعية األثنين
الماض���ي ،حتى انطلق األربعيني ابو محمد مس���رعًا باتجاه بنك

04

احتجاز جثامين الشهداء..
جرح ال يزال ينزف ألمًا
غزة  /سماح المبحوح:
يأتي اليوم الوطني الس���ترداد جثامين ش���هداء لتذكير العالم أجمع بحرمان
 304عائلة ش���هيد محتجزة جثامينهم بمقابر األرقام وثالجات
تابعة لالحتالل اإلس���رائيلي  ،من وداعهم ودف���ن أبنائها على 03

مالدينوف :األوضاع في غزة هشة وقرار
«05إسرائيل» سيؤدي لتراجع الخدمات
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المفتي ُيدين ممارسات االحتالل ضد الشخصيات المقدسية
القدس المحتلة /االستقالل:
اســـتنكر المفتـــي العـــام للقـــدس والديـــار
الفلسطينية ،خطيب المسجد األقصى المبارك
محمد حســـين الممارســـات العدوانيـــة التي
تنفذهـــا ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي ضد
الشخصيات الدينية والوطنية المقدسية.
وأشار حسين في بيان صحفي أمس الثالثاء إلى
ً
مؤخرا من اســـتدعاء لخطيب االقصى
مـــا حدث
الشيخ عكرمة صبري ومدير عام أوقاف القدس
عزام الخطيب للتحقيق ،وكذلك مداهمة منزل
وزير القدس فادي الهدمي.
واعتبر أن ذلك يشكل سابقة خطيرة تأتي ضمن
سياسة التهويد والتخويف وإسكات األصوات

الداعيـــة إلى الدفـــاع عن األرض والمقدســـات
والمجتمع الفلسطيني.
وانتقد الذرائع التي تسوقها سلطات االحتالل
من أجل تبرير هذه االعتداءات بحق الشخصيات
مؤكدا أن العدوان اإلسرائيلي هذا
المقدســـية،
ً
يـــدل على تخبـــط االحتالل واســـتخفافه بحق
المواطنين المقدسيين
ودعا إلى ضرورة الوقوف في وجه هذه اإلجراءات،
وإيقاف هذه الممارســـات العنصرية ضد أبناء
الشعب الفلسطيني.
وناشـــد الهيئات اإلقليميـــة والدولية المعنية
بحقوق اإلنســـان لوقف هذه اإلجـــراءات ،التي
تستدعي التحرك على كل المستويات العربية

االحتالل يشن حملة اعتقاالت
ومداهمات في الضفة والقدس
الضفة المحتلة /االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر أمس الثالثاء ،حملة اعتقاالت ومداهمات
في مناطق عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقـــال جيش االحتـــالل ،إنه اعتقل  8فلســـطينيين في مناطـــق عدة بالضفة
المحتلة ،بشبهة «الضلوع بنشـــاطات إرهابية شعبية» ،وفق تعبيره .وأضاف:
«تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات األمن» .في مخيم جنين ،اختطفت وحدة
خاصة إسرائيلية بزي مدني األسير المحرر داوود الزبيدي.
وفي القدس المحتلة ،أصيب عدد من الفلسطينيين في قرية العيسوية ،شمال
شرق القدس ،بقنابل صوت وأعيرة مطاطية ،جراء اعتداء قوات االحتالل عليهم.
والحقت قوات االحتالل الشـــبان خالل مواجهات عنيفة اندلعت في حي عبيد،
واعتدت خالل مالحقتهم على السكان ،ما أدى إلصابة نحو خمسة شبان بقنابل
الصوت واألعيرة المطاطية وآخرين برضوض في أجسادهم.
واقتحمت قوات االحتالل عددا من المنازل والبنايات في الحي ،وقامت باستفزاز
السكان وترويع األطفال خالل اقتحام المنازل؛ بحجة البحث عن الشبان.

واإلسالمية والدولية لوقفها ً
فورا.
وأدان المفتـــي االعتـــداءات واالقتحامات التي
تنفذهـــا ســـلطات االحتـــالل ومســـتوطنيها
للمســـجد األقصـــى واعتقال حراس المســـجد
وإبعادهم عنه.
ونبـــه إلى أن هذه الهجمـــة ارتفعت في الفترة
إرضاء للمتطرفين
األخيرة بشكل ملحوظ ،وذلك
ً
والمستوطنين لكسب أصواتهم قبل االنتخابات
اإلسرائيلية.
وانتقد اســـتغالل المقدســـات الفلســـطينية
كدعاية انتخابية لألحزاب اإلســـرائيلية،
محمال
ً
اإلدارة األمريكيـــة المســـؤولية عـــن غطرســـة
وعنجهية عدوان االحتالل كونها ترعاه.

االحتالل يهدم قرية
العراقيب للمرة الـ155
النقب المحتل /االستقالل:
هدمت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي أمس الثالثاء قرية العراقيب مسلوبة
االعتراف في النقب الفلسطيني المحتل للمرة الـ.155
وأكدت الناشـــط ســـليم العراقيب أن أليات االحتالل مدعمة بقوات خاصة وما
تسمى بسلطة توطين البدو اقتحموا القرية وأخرجوا األهالي عنوة ،وقاموا بهدم
المنازل ،وتمزيق الخيام التي أقامها السكان عقب عملية الهدم األخيرة.
وكانت سلطات االحتالل هدمت قبل أسبوع القرية ونقلت كافة المنازل المصنوعة
من القماش والصفيح عبر سيارات جر ثالثية ،إلى مكان مجهول .وتريد «اسرائيل»
تهجير ســـكان العراقيب ومصادرة أراضيهم لصالح مشـــاريع استيطانية ،وهو
مخطط تستهدف من خالله حوالي  42قرية فلسطينية في النقب.

 40مستوطنًا يعتدون على شبان فلسطينيين بمتنزه في حيفا
الداخل المحتل /االستقالل:
ً
ّ
مؤخرا العتداء في
تعرض شـــبان فلســـطينيون
متنـــزه طيرة الكرمـــل قضاء حيفا فـــي الداخل
الفلسطيني المحتل من قبل مستوطنين.
وهاجم المســـتوطنون الشـــبان ومعظمهم من
طالب الجامعات ال لســـبب سوى أنهم عرب ،في
حين اعتقلت شـــرطة االحتالل المعتدى عليهم
العرب لساعات وتركت المعتدين اليهود.
وروى والد أحد الشبان لموقع «عرب  »48تفاصيل
«إنه مســـاء الجمعـــة اختار ابني
مـــا جرى
قائالّ :
ً
أن يقضـــي ليلته في الســـهر مـــع مجموعة من
أصدقائه في حديقة عنـــد مدخل طيرة الكرمل،
قضاء حيفا».
وأضاف «خـــالل تواجدهم هناك كان بعض من
الشـــباب اليهـــود يقتربون من الشـــبان العرب
وبغالظة يحاولـــون جس نبض الشـــبان العرب
والتأكد أنهـــم عرب ،وفجأة وبدون ســـابق إنذار

شخصا الشبان
هاجمت مجموعة تعد أكثر من 40
ً
العرب بالعصي والهراوات والحجارة وغاز الفلفل
والغاز المســـيل للدموع ،وحتى أن أحدهم ألقى
قنبلة صوتية )قنبلة هلع( باتجاه الشبان العرب».
وذكر الشـــبان العرب ّأنهم سمعوا في الخلفية
فضال عن الشـــتائم والعبارات
صوت رصـــاص،
العنصريـــة التـــي ً ّ
تفوه بهـــا المعتـــدون أثناء
عدد من الشبان العرب
الهجوم ،ما أدى إلى إصابة ٍ
بكســـور وجروح ورضوض ال يزال البعض منهم
يخضع للعالج في المستشفيات».
وأضاف والد الشـــاب المعتـــدى عليه والبالغ من
العمر ) 22عاما( ،أن ابنه أصيب بكســـر في فكه
األســـفل ،وأنه يخضـــع للعالج في مستشـــفى
«رمبام» في حيفا ،حيث ستجرى له عملية جراحية
خالل األيام القريبة.
«إن ابنه وأربعة مـــن األصدقاء هم طالب
وتابـــع ّ
جامعيون من مناطق مختلفة التقوا في السابق

في المكان نفســـه ،وهم ال يضايقـــون أحدا وال
يســـببون اإلزعاج ألحـــد ،بل كانـــوا بعيدين عن
األحياء السكنية».
وأفـــاد أن «أفـــراد شـــرطة االحتـــالل وصلوا إلى
المكان قاموا باحتجاز الشـــبان العرب المعتدى
عليهم للتحقيق ،واســـتدعاء سيارات اإلسعاف
لنقـــل المصابين ،في حين لم يتـــم اعتقال أي
من المعتدين ،بادعاء أن الشجار كان متبادال من
الطرفين ،وبعد ســـاعات تم اإلفراج عن الشـــبان
العرب».
وعن اإلصابـــات ،قال ّإن ابنه أصيـــب بجراح في
أجزاء مختلفة من جســـمه نتيجـــة الحجارة التي
ألقيت باتجاهه ،لكن اإلصابة األبرز تســـبب بها
بكســـر في
حجر أصاب إحدى أذنيه وتســـبب له
ٍ
الفك السفلي ،بينما أصيب صديق له بجرح غائر
في يده وســـيخضع لعملية جراحية في القريب
العاجل.

االحتالل ُيفرج عن
االحتالل يفرض قيودًا على حركة المركبات على الحدود اللبنانية
ناشط مقدسي بشروط

القدس المحتلة /االستقالل:
فــــرض جيش االحتــــالل اإلســــرائيلي ،صباح
امس الثالثاء ،قيودا على حركة المركبات في
الشوارع القريبة من الحدود مع لبنان.
وجاء أن هذه القيود تأتي بدافع الخشــــية من
رد حزب الله على الهجمات المنسوبة لالحتالل
في لبنان وسورية ،خاصة وأن األجهزة األمنية
اإلســــرائيلية تأخذ تهديدات حزب الله بالرد
بمنتهى الجدية.
وبحســــب التعليمات التي نشــــرها الجيش،
فإن حركة المركبات على الشــــوارع بمســــافة

 5كيلومترات ممنوعة منعــــا باتا ،إضافة إلى
مقطع الشــــارع الذي يربط بين سعسع وحتى
«راموت نفتالي» ،في المناطق المكشوفة من
الحدود.
وقــــال الجيش إنه «في نهاية تقييم عمالني
للوضــــع ،تقرر أنــــه يمكن الســــماح لمركبات
معنية بالتحرك في عدة محاور ،ولكن بموجب
تصريح مفصل ،وبناء على تقييم الوضع».
يأتي ذلك بعد شــــن هجوم بثالث غارات على
قاعدة في قوســــايا تابعة للجبهة الشــــعبية
لتحريــــر فلســــطين – القيادة العامــــة ،يوم

أول أمس ،وبعد يومين مــــن هجوم بطائرات
اســــتطالعية علــــى الضاحيــــة الجنوبية في
بيروت .وفي أعقاب ذلــــك ،هدد األمين العام
لحزب الله ،حسن نصر الله ،بالرد على االعتداء
اإلســــرائيلي ،واعتبر ذلك تطورا خطيرا ،وقال
إنه يجدر بالجنود اإلسرائيليين توقع رد فوري
على ذلك.
وتأخذ األجهزة األمنية اإلسرائيلية تهديدات
حزب الله بمنتهى الجدية ،وبناء عليه أعلنت
حالة تأهب على الحدود مع سورية ولبنان ،وتم
نصب بطاريات «القبة الحديدية».

االحتالل يأخذ قياسات ثالثة منازل في بيت كاحل تمهيدًا لهدمها
الخليل /االستقالل:
أعلـــن جيـــش االحتـــالل ّأن قواته قامـــت ،أمس
الثالثاء  ،بأخذ قياســـات منازل ثالثة ّ
شـــبان زعم
ضلوعهم بقتل ُمستوطن في مستوطنة «غوش
حتلة،
الم ّ
عتصيون» شـــرقي بيت لحم بالضفـــة ُ

قبل نحو أســـبوعين .في التفاصيل ،قال الجيش
إنه أخذ قياســـات منازل ّ
شـــبان مـــن بيت كاحل
حتلة ،تمهيـــدًا لهدمها ،فيما
الم ّ
قضاء الخليل ُ
أعلن جهاز «الشاباك» لدى االحتالل أسماء اثنين
ممن اعتقلهم ،ويشـــتبه بــــ «تورطهم» في قتل
ّ

الجندي في جيش االحتالل دفير سوريك.
المعتقلين هم
وقال «الشـــاباك» في ٍ
بيان لـــه ّإن ُ
نصير صالح خليـــل عصافرة ) (24عامًا وقاســـم
عرفات خليل عصافـــرة ) (30عامًا ،وهما من بيت
كاحلي

القدس المحتلة /االستقالل:
قررت محكمة االحتالل اإلسرائيلي أمس الثالثاء ،اإلفراج عن عضو لجنة المتابعة
في قرية العيسوية بالقدس المحتلة الناشط محمد أبو الحمص بشروط.
وذكـــر مركز معلومات وادي حلـــوة أن قاضي محكمة االحتـــالل قرر اإلفراج عن
الناشـــط أبو الحمص بشرط اإلبعاد عن العيســـوية لتاريخ  ،2019/9/15وكفاله
طرف ثالث وكفالة شـــخصية قيمتها عشـــرة آالف شيكل ،ودفع كفالة نقدية
بقيمة ألف شيكل.
وكانت مخابرات االحتالل اســـتأنفت مســـاء األحد الماضي علـــى قرار محكمة
وحددت جلســـة االستئناف في
إســـرائيلية اإلفراج عن الناشـــط أبو الحمصُ ،
المحكمة المركزية غربي القدس صباح االثنين .
ووافـــق قاضي المحكمـــة المركزية على اســـتئناف نيابة االحتـــالل على قرار
محكمة "الصلح" الذي صدر أول أمس باإلفراج عن ابو الحمص بشرط اإلبعاد عن
العيســـوية لمدة أسبوع ،ومددت المحكمة المركزية توقيفه ليوم أمس الثالثاء
حتى قررت اإلفراج عنه بشروط.
وأوضح محامي هيئة شـــؤون األسرى والمحررين محمد محمود أن النيابة العامة
اإلسرائيلية وجهت خالل جلســـة المحكمة تهمتين ضد الناشط أبو الحمص،
تتمثـــالن في "محاولة االعتداء على شـــرطة االحتالل ،وتحريض الشـــباب على
المواجهات بالعيسوية" .وكانت قوات االحتالل اعتقلت األحد الناشط المقدسي
علما أنه اعتقل عدة
أبو الحمص من منزله بقرية العيسوية شمال شرق القدسً ،
مـــرات وتعرض للتحقيق واالعتداء عليه أثناء تغطيته وتوثيقه لألحداث التي
تتعرض لها القرية.
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عشية اليوم الوطني الستردادهم

احتجاز جثامين الشهداء ..جرح ال يزال ينزف ألما
االإ�شرائيل��ي  ،من وداعهم ودفن اأبنائها على الطريقة
غزة � /شماح املبحوح:
ياأتي الي��وم الوطني ال�شرتداد جثامني �شهداء لتذكري االإ�شالمي��ة ،فاالحت��الل االإ�شرائيلي يتب��ع مع ذويهم
الع��امل اأجم��ع بحرم��ان  304عائلة �شهي��د حمتجزة �شيا�شة العقاب اجلماعي  ،وي�شتخدمهم كورقة �شغط
جثامينهم مبقابر االأرقام وثالجات تابعة لالحتالل عل��ى املقاوم��ة  ،لتبادله��م مع جنوده��ا املحتجزين يف
ويذكر أن االحتالل اإلســـرائيلي يحتجز
جثمان  304من الشـــهداء فـــي مقابر
وثالجات تابعة له  ،منهم  253بالمقابر
و  51جثمان شهيد احتجزت منذ انطالق
هبة القدس في أكتوبر  /تشرين األول
 2015دفن منهم  4شـــهداء في مقابر
معلومـــة تابعة للجيش اإلســـرائيلي ،
إضافـــة لعدم وجود معلومـــات دقيقة
عن الشهداء الذين قصفوا بنفق جنوب
قطاع غزة .

فعاليات م�شتمرة

منســـقة الحملـــة الوطنية الســـترداد
جثامين الشهداء ســـلوى حماد أكدت
على اســـتمرار الفعاليـــات التضامنية
واالحتجاجية الداعمة والمساندة لذوي
الشـــهداء المحتجزة جثامين أبنائهم
في مقابـــر األرقام وثالجـــات االحتالل
اإلســـرائيلي ،حتى استعادة واسترداد
كافة الجثاميـــن المحتجزة  ،كما فعلت
ذلـــك في العـــام  2008حين تم تحرير
 121جثمـــان بمقابر األرقـــام و أكثر من
 180شهيد بالثالجات .

وأوضحـــت حمـــاد لـ"االســـتقالل" أن
الفعاليات واألنشـــطة الخاصة بالحملة
تنفـــذ علـــى مـــدار العام علـــى فترات
متباعدة  ،و يشـــتد التركيز عليها خالل
اليوم الوطني بشكل أكبر وأشمل  ،مبينا
أنـــه خالل األيـــام الماضية تـــم تنفيذ
عدة فعاليـــات بمختلف مناطق الضفة
الغربية المحتلة و قطاع غزة .
وأشـــار إلى أن الفعاليـــات بدأت صباح
االحـــد  8 / 25بعقـــد مؤتمـــر صحفي
لإلعالن عـــن بدء فعاليات اليوم الوطني
والحديث عـــن آخر المســـتجدات على
المســـتوى السياســـي والقانوني  ،كما
تضمنـــت عقد لقاء مـــع وزارة الخارجية
لبحث القضية وتفعليها على الصعيد
الدولي  ،كما انطلقت أول أمس االثنين
عنـــد حوالـــي الســـاعة الثامنة مســـاء
حملـــة الكترونية تحت وســـم #بدنا_
والدنـــا و #لهيب الثالجة  ،و تم نشـــر
صور الشـــهداء المحتجـــزة جثامينهم
ومعلومات عنهم .
ولفتت إلـــى أن اللجـــان القائمين على

اليـــوم الوطني نظموا وقفـــات متزامنة
 ،عنـــد دوار الشـــهداء وأمـــام الصليب
األحمر بمدينة غـــزة  ،ودوار المنارة في
رام الله ودوار ابن رشـــد فـــي الخليل ، ،
كما ســـيتم تنظيم فعالية اليوم مساء
علـــى مدخل مخيم الدهيشـــة بمدينة
بيـــت لحـــم ؛ إلضـــاءة الشـــموع بعدد
الشـــهداء المحتجـــزة جثامينهم في
خيمة تضامنية .
ونوهت إلى وزارة الداخلية الفلسطينية
وعـــدت القائميـــن علـــى الحملة بعد
مخاطبتهـــم على اصدار شـــهادة وفاة
للشـــهداء المحتجـــزة جثامينهم  ،كما
أن الحملة ســـتوجه رسالة لألمين العام
لألمـــم المتحـــدة الســـتعادة جثامين
الشـــهداء المحتجزين بعد تصريحاته
بشأن اســـتعادة الجنود االسرائيليين
الموجودين لدى المقاومة بغزة .
وشددت أن اللجوء للمحاكم الدولية مجرد
استهالك اعالمي  ،إذ أنه ال يمكن التوجه
لمحكمـــة الجنايات الدولية وتســـلميها
ملف بقضية جثامين الشهداء المحتجزة

تظاهرات في محافظات الضفة
تطالب باسترداد جثامين الشهداء

قط��اع غزة  .واأقر جمل�س الوزراء الفل�شطيني يف عام
 ، 2009اليوم الوطني ال�شرتداد جثامني ال�شهداء ،
بقرار ر�شمي بعد اأن انطلقت احلملة ال�شرتداد جثامني
ال�شهداء يف  27اآب . 2008

قبل اســـتنفاذ كافة اإلجـــراءات المحلية
المرتبطـــة باالحتالل اإلســـرائيلي والتي
تقتضـــي أن تصـــدر المحكمـــة العليـــا
اإلســـرائيلية قرار ســـلبي بشأن القضية
ليتم التوجه للمحاكم الدولية.
وأوضحت أن القانون الدولي اإلنســـاني
يعتبر أن الشـــعب الفلسطيني شعب
محتل لدى ســـلطة احتالليـــة لذلك ال
يمكن التوجه ألي مؤسســـة دولية قبل
أن تتخـــذ كافـــة اإلجـــراءات المتعلقة
بمحاكـــم االحتـــالل اإلســـرائيلي التي
تماطل منذ سنوات وتعمل على تأجيل
الجلسات والقرارات المتعلقة بالقضية ،
مشيرة إلى الشكاوى المقدمة للمقررين
الخاصين باألمـــم المتحدة كحل مؤقت
إلى حين اللجوء للمحاكم .

جرمية حرب

الحقوقـــي ومدير المركز الفلســـطيني
ألبحـــاث السياســـات والدراســـات
االستراتيجية صالح عبد العاطي اعتبر
أن سياســـة احتجاز جثامين الشهداء
جريمة ترقى لمســـتوى جرائم الحرب،

تنتهك قواعد القانون الدولي اإلنساني
الـــذي يحترم االنســـان ويحترم عاداته
وقيمه الدينية.
وأوضـــح عبد العاطي لـ"االســـتقالل" أن
االحتالل اإلســـرائيلي حين يقيم مقابر
لألرقام ويحتجز جثامين الشهداء فيها
وبالثالجات فهو يتبع سياســـة الضغط
على المجتمع الفلســـطيني والمقاومة
في المساومة عليها .
وبين أنـــه وفق التقاريـــر الطبية فإنها
أثبت ســـرقة جزء من أعضاء الشـــهداء
المحتجـــزة جثامينهـــم بالمقابـــر
والثالجـــات التـــي تم اســـتعادتها أو
التي مازالت محتجزة وتم الكشـــف عن
الجريمـــة من خالل مصادر إســـرائيلية
مطلعة وغيرها .
وطالـــب األمـــم المتحـــدة والمجتمـــع
الدولي بالوفـــاء بالتزاماتهم االخالقية
والقانونيـــة للضغط على دولة االحتالل
لإلفراج على جثامين الشـــهداء ووقف
انتهاكات حقوق االنسان في األراضي
الفلسطينية المحتلة.

 9أسرى يواصلون إضرابهم
عن الطعام بسجون االحتالل
رام الله /االستقالل:
يواصل تسعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام ،منهم ثمانية ضد اعتقالهم اإلداري ،وفق
ما أعلن نادي األسير في بيان امس الثالثاء.
عاما( من بلدة أبو ديـــس قضاء القدس ،مضرب منذ
واألســـرى هم :األســـير حذيفة حلبية )ً 28
يوما ،واألسير
عاما( من مدينة دورا قضاء الخليل ،منذ )ً (45
يوما ،واألســـير أحمد غنام )ً 42
)ً (58
يوما ،واألســـير إسماعيل علي
)(41
منذ
جنين،
قضاء
برقين
بلدة
من
ا(،
عام
)38
خلوف
ســـلطان
ً
ً
عاما(
عاما( من بلدة أبو ديس قضاء القدس ،منذ
)(35يوما .وكذلك األسير طارق قعدان )ً 46
ً
)ً 30
عاما( من بلدة برقين في جنين ،منذ )(21
يوما ،واألســـير ناصر الجدع )ً 30
من جنين ،منذ )ً (28
يوما ،واألسير فادي الحروب
عاما( من بلدة بيت سيرا ،منذ )ً (16
يوما ،واألســـير ثائر حمدان )ً 30
ً
عاما( من بيت
يوما ،واألســـير جواد جواريش )ً 37
عاما( من بلدة دورا في الخليل ،منذ ً )ً (15
)ً 27
يوما احتجاجا على عملية نقله المتكررة.
لحم ،وهو مضرب منذ )ً (17

الضفة الغربية /االستقالل:
تظاهـــر المئات في محافظان الضفة الغربية
أمس الثالثـــاء للمطالبة باســـترداد جثامين
الشـــهداء التـــي تحتجزها "إســـرائيل" منذ
ســـنوات متفرقة .وجرت التظاهرات في كل
من رام الله ونابلـــس والخليل وتضمنت رفع
األعالم الفلسطينية وصورا لشهداء محتجزة
جثامينهـــم  ،إضافـــة إلى الفتـــات تطالب
باسترداد جميع الجثامين المحتجزة.
ونظمت التظاهرات الحملة الوطنية السترداد
جثامين الشـــهداء ضمن يوم وطني أطلقته
لهذا الغرض شـــمل حملـــة إلكترونية تحت

عنوان )بدنا أوالدنـــا( وندوات عامة للتعريف
بقضية الجثامين المحتجزة.
وقال عضو الحملة سالم خلة ،في تصريحات
صحفية ،إن إســـرائيل تحتجز جثامين 304
شـــهيد فلســـطيني في الثالجـــات الباردة
ومقابر مجهولة تعرف باســـم "مقابر األرقام"
كونها تحمل شاخصات أرقام.
وذكـــر خلـــة أن اليـــوم الوطني الســـترداد
جثامين الشهداء شمل نشاطات جماهيرية
وفعاليات واســـعة وتخصيص يـــوم لمراكز
التعليم للتعريف بالقضية بمشاركة أهالي
الشهداء المحتجزة جثامينهم.

واعتبـــر أن احتجـــاز الجثامين "يعـــد عقابا
جماعيـــا وانتقاميـــا مـــن الشـــهيد وعائلته
بهدف إخفاء آثار جريمة إعدامهم عن سبق
إصرار أو ممارســـة التعذيب بحقهم" ،مؤكدا
"اســـتمرار النضال حتـــى تحريـــر جثامين
الشهداء جميعا ،ليتم تشييعهم في مقابر
عائالتهم وبين أسرهم".
وترفض ســـلطات االحتالل إعطاء شهادات
وفاة لذوي الشـــهداء أو تقديم قوائم بأسماء
من تحتجـــز جثامينهـــم وأماكـــن وظروف
احتجازهم ،بل اعترفـــت بالفوضى واإلهمال
في احتجاز الجثامين وفقدان بعضها.

نقل األسير وليد دقة من
«هداريم» إلى «ايشل»

رام الله /االستقالل:
نقلت إدارة مصلحة السجون الصهيونية ،امس الثالثاء ،األسير وليد دقة من سجن هداريم إلى
سجن ايشل  -بئر السبع .وبحسب مركز حنظلة لألسرى والمحررين ،فإن "هذه المرة هي الثامنة
لنقله خالل ثالث سنوات ضمن سياسة عقابية ُتسمى الكعب الدوار".
ّ
صحية خطرة،
ظروف
عاما داخل سجون االحتالل ،ويعيش في
ٍ
يذكر ّأن دقة أمضى أكثر من ً 32
عاما( ،وهو من باقة الغربية داخل األراضي المحتلة عام .1948
حيث يبلغ )ً 58
ولـــد دقة األول مـــن كانون ثاني/يناير عام  1961ويعتبر أحد عمداء االســـرى داخل ســـجون
حكما بالسجن المؤبد بتهمه خطف
االحتالل ،وهو معتقل منذ  25آذار/مارس 1986م ،ويقضى ً
وقتل جندي "إسرائيلي".
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أسماء محجوبة وأخرى مقلصة

«تنميــة رام النه» تقطــع شريــان الحيــاة لفقــراء غــزة
غزة  /دعاء احلطاب:
ما اإن بد أا �شرف املخ�ش�شات املالية لل�شوؤون
االجتماعية االأثنني املا�شي ،حتى انطلق االأربعيني
ابو حممد م�شرع ًا باجتاه بنك فل�شطني يف مدينة
دير البلح و�شط قطاع غزة ،م�شطحب ًا بطاقته
ال�شخ�شية ،وعالمات الفرحة وال�شعادة ُتزين
مالحمه ،فبعد طول انتظار �شيتمكن اأخري ًا من
ق�شاء احتياجات اأطفاله املرتاكمة  .وبعد دقائق
من االنتظار يف طابور الفقراء امام البنك ،كانت
ال�شدمة ،حيث اأخربه املوظف اأن وزارة ال�شوؤون
االجتماعية قامت بحجب خم�ش�شه املايل والذي
يقدر ب� 1000شيكل ،فكان اخلرب كال�شيف اأغمد
بقلبه ومل ي�شتطع اخفاء حرقته ،خا�شة اأنه جاء
مع بداية العام الدرا�شي اجلديد.
وتفاجأت عشــــرات األســــر الفقيــــرة من
قطاع غــــزة ،األثنين الماضي  ،بحجب وزاؤلة
الشؤون االجتماعية لمخصصهم المالي،
والبعض بخصمــــه للنصف ،فــــي الوقت
الذي يمثل مصدؤل الدخــــل الوحيد لهم ،
إذ يعتمدون عليه في توفير احتياجاتهم
ومستلزماتهم اليومية  ،وؤلغم طول الفترة
الزمنية مــــا بين فترات صرفــــه  ،إال أنهم
يفرحون بقدومه ويستبشرون خيرا بتلبية
احتياجاتهم المعلقة منذ زمن.

الحاجه اليه؟".
ويتابع " ظلــــم كبير وقع علينــــا ،فأبنائي
الخمســــة ينتظرونيــــن لشــــراء المالبس
للمدؤلســــة  ،والكثير يالحقونني لســــداد
الديون المتراكمة عليا منذ 5شهوؤل ،فكيف
سأوفى بكل ذلك بعد قطع مخصصي؟".
وناشــــد حكومة ؤلام اللــــه بإنصافه واعادة
الراتــــب إلية ،حيث يعتبر شــــريان الحياه
لــــه ولعائلته في ظل االوضاع االقتصادية
والمعيشية الصعبة بالقطاع.

ويقــــول أبو محمــــد لـ" االســــتقالل" " :فوؤل
معرفتي بقطع مخصصي المالي ،توجهت
لمراجعة وزاؤلة الشؤون االجتماعية لمعرفة
الســــبب ،إال ان الموظف أخبرني أن أسماء
من انقطعت مخصصاتهم قيد المراجعة
وال نستطيع توضيح السبب حاليًا".
وأضــــاف بألم  ":أنا عاطل عــــن العمل منذ
10ســــنوات ،وال أمتلــــك ســــياؤلة او بيــــت
خاصــــا بى ،وال أنتمى ألى حزب سياســــي،
وهي الشــــروط التي تمنع اي شخص من
متسائال"
اســــتالم مخصص من الوزاؤلة"،
ً
لماذا يقطع مخصصي وأنا وأطفالي بأشد

وكغيــــره من الفقراء  ،يترقــــب الثالثيني
ابراهيــــم العصــــاؤل من مخيــــم النصيرات
طويال  ،ســــماع خبر يثلج
وســــط القطــــاع
ً
صدؤله ويدخل الفرح في قلبه بموعد صرف
المخصصات المالية للشؤون االجتماعية،
فهو يقوم بتوفير كل ما تحتاجه األســــرة
من ضروؤليات وأساســــيات من مخصصات
الشــــؤون التي يتلقاها كل ثالثة شهوؤل ،
وؤلبما أكثر بفعــــل مماطلة حكومة ؤلام الله
بصرفها.
الخبر الــــذى كان ينتظر العصاؤل ان يتلقاه
أتى بعكس توقعاته هــــذه المرة ،ليكون

�شريان احلياة

مرارة الفقر

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية
�شلطة االأرا�شي الفل�شطينية
االإدارة العامة لت�شجيل االأرا�شي

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات ( )2019 / 380

يعلن للعموم انه تقدم لإلداؤلة العامة لألؤلاضي والعقاؤلات بغزة السيد :نهى صابر
حمد بركه من ســـكان دير البلح هوية ؤلقـــم  413376278بصفته وكيال عن :صابر
حمد سليمان بركه وتيسير ونبيل وعبد القادؤل وفيروز وبشير أوالد صابر حمد بركه
بموجب وكالة ؤلقم 2019 / 139 :الصادؤلة عن الجزائر
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال اؤلث  /بيع /مبادلة في
قطعة  224قسيمة  18المدينة بني سهيال
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلداؤلة العامة لألؤلاضي
والعقاؤلات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاؤليخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .التاؤليخ2019 / 8 /18 :م

م�شجل اأرا�شي غزة
اأ .ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

كالصاعقــــة أصابت قلبــــه ،اذ إن أمله في
توفير احتياجات أسرته المكونة من أؤلبعة
افراد ،و تكاليف عالج لطفلته "ؤلنده" ذات
الثالثــــة أعوام ،والتــــي تعاني من اعوجاج
باألقــــدام ،لن يتحقق بعدمــــا قامت وزاؤلة
الشــــؤون االجتماعية بتقليص مخصصه
المالي لـ 750شيكل من أصل 1750شيكل.
ويقــــول العصــــاؤل لـ"االســــتقالل" ":من 5
شــــهوؤل انتظر موعد صرف الشؤون بفاؤلغ
الصبر ،عشان أقدؤل اوفر احتياجات اطفالي
الثالثة من طعام وحليب وحفاضات و عالج
ومالبس ،وغيرها من االحتياجات اليومية،
باإلضافة الى سداد الديون للبقالة".
وأؤلدف بحســــره ":عندما انتشر خبر صرف
الشؤون االثنين الماضي شعرت بانفراجه
كبيــــرة وتوقــــع ان اســــتطيع توفير كافة
احتياجاتنــــا ،لكــــن تفاجــــأت أن بخصم
1000شــــيكل من مخصصي ،دون أسباب
واضحه".
ويتابع ":وضعنا المعيشــــي تحت الصفر،
وشك الشــــؤون هو مصدؤل الدخل الوحيد
لنا ،وبالكاد كنا نستطيع توفير احتياجاتنا
منه لثالثة شــــهوؤل ،لكن اليوم بعد خصم

أكثر مــــن نصفه و ازدياد االوضاع ســــوء
كيف حوفر احتياجات عائلتي و تكاليف
عــــالج ابنتي؟" ،مشــــيرا الى انــــه يحتاج
الى 200شيكل شــــهريًا كتكاليف عالج
لطفلته .
وناشــــد العصاؤل وزاؤلة الشؤون االجتماعية
بــــرام الله بالنظر بعين الشــــفقة لعائلته
التي تتجــــرع مراؤلة الفقر يومــــا بعد يوم،
وأن يتقــــوم بإعــــادة مــــا تــــم خصمة من
مضيفا" :حرام كم الذل
مخصصه المالي،
َ
الذي يضعنــــا فيه المســــئولون ،ما ذنبنا
بخالفاتهم السياسية؟  ،الى أين سيصل
بنا الحال؟".

الوزارة تو�شح

وأوضح وكيل وزاؤلة التنمية االجتماعية في
ؤلام الله داود الديك أن ما يتم تداوله بشأن
حجب بعض األسر التي كانت تستفيد من
مخصصات التنمية االجتماعية مغالطات.
وقال دويك فــــي تصريح صحفي االثنين
الماضــــي ":إن عمليات الحجــــب تتم في
المحافظــــات الشــــمالية والجنوبيــــة على
حد ســــواء ،وأن الحجب يتــــم لعدم ثبوت
االســــتحقاق بناء على تحديث البيانات ،أو

بسبب وجود ملف ضريبي لألسرة ،أو بسبب
وجــــود مخصص مالي آخر تتلقاه من وزاؤلة
المالية".
وأضاف" :إن الــــوزاؤلة زادت مجموع المبالغ
المخصصة لألســــر الفقيرة في قطاع غزة
إلى  94مليون شــــيكل ،أي بزيادة  5مليون
شيكل لهذه الدفعة ".
وأشــــاؤل إلى أن  23ألف أسرة في قطاع غزة
اؤلتفعت مخصصاتها ،في حين انخفضت
مخصصــــات حوالي  9آالف أســــرة نتيجة
تحديث البيانات.
وفي ذات الســــياق أكــــدت وزاؤلة التنمية
االجتماعية في قطاع غزة االثنين الماضي
أنها استقبلت عشــــرات الحاالت التي تم
حجبها من مخصصــــات البرنامج الوطني
من قبــــل ؤلام الله ،قائلــــة" :ال دخل لنا في
عملية الحجب وال يتوفر لدينا أي معلومات
بالتغيرات التي تمت على األسماء".
وأوضحــــت الوزاؤلة في تصريح نشــــر على
موقعها الرســــمي ،أن الكشــــوفات التي
تشتمل على أسماء المنتفعين لم ترسل
إلــــى مديريات التنميــــة االجتماعية بغزة
وحولت إلى البنوك مباشرة".

دولة فل�شطني
ال�شلطةالق�شائية
املجل�س االأعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعية االبتدائية

دولة فل�شطني
ال�شلطةالق�شائية
املجل�س االأعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة خانيون�س ال�شرعية االبتدائية

اعالن وراثة صادر عن محكمة
شرق خانيونس الشرعية

الموضوع  -:تبليغات شرعية

تقدم لمحكمة شـــرق خانيونس مضبطة موقعـــة من مختاؤل أهالي معن
مؤؤلخة في  2019/8/18تتضمن ان :مريم حامد سلمان أبو جزؤل من معن
و ســـكانها قد توفيت الى ؤلحمة الله تعالى بتاؤليخ 2003/3/7م و انحصر
اؤلثها الشـــرعي و االنتقالي في أشقائها مصطفى و عائشة و في اخيها
المها ؤلاجي داود سلمان أبو جزؤل ثم بتاؤليخ  2015/2/11م توفيت عائشة
المذكوؤلة و انحصر اؤلثها الشرعي و االنتقالي في أوالدها حسن و ايمن و
امال و ملكه المتولدين لها من زوجها المتوفى قبلها مرزوق حسن سلمان
أبو جزؤل فقط وال واؤلث للمتوفاة المذكوؤلة ســـوى من ذكر وليس لها وصية
واجبـــة او اختياؤليـــة وال أوالد كباؤل توفوا حال حياتهـــا و تركوا وؤلثة وحرؤل
في 17ذو الحجة لسنة  1440وفق 2019/8/18م

قا�شي حمكمة �شرق خانيون�س ل�شرعية

الى المدعى عليه  /ماهر ســـامي محمـــد الجردلي من المجدل
والمقيم حاليا خاؤلج قطاع غزة في اليونان ومجهول محل اإلقامة
فيهـــا – يقتضي حضـــوؤلك الى محكمة خانيونس الشـــرعية
يوم االحد الموافق 2019/9/22م الســـاعة الثامنة صباحا وذلك
للنظر في الدعوى أســـاس 2019/657م وموضوعها اثبات وفاة
والمقامة عليك من قبل المدعى  -:أسامة سامي محمد الجردلي
من المجدل وسكان خانيونس وان لم تحضر في الوقت المعين
او ترســـل وكيال عنك يجر بحقك االيجاب الشـــرعي لذلك صاؤل
تبليغك حسب األصول  .وحرؤل في 17من ذي الحجة لسنة 1440
هـ وفق 2019/7/18م

قا�شي خانيون�س ال�شرعي
ال�شيخ  /احمد حممود عا�شور
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مسؤول أردني :تحرك مكثف مع الدول
المضيفة لالجئين لتجديد والية تأونروا»
عمان/االستقالل:
قال مسؤول حكومي أردني إن بالده تتحرك بشكل مكثف
ومعتبر باإلضافة إلى كل من فلســـطين والدول المضيفة
لحشـــد الدعم السياسي الالزم
لالجئين الفلســـطينيينّ ،
لتجديد واليـــة وكالة غوث وتشـــغيل الالجئين «أونروا»
لثالث سنوات قادمة.
وأكد مدير عام دائرة الشـــؤون الفلسطينية رفيق خرفان
لصحيفـــة «الغد» األردنيـــة أمس الثالثاء وجـــود تأييد
سياســـي كبير ألونروا وضرورة استمرار عملها ،بوصفها
عامل اســـتقرار وســـالم في المنطقة» ،وهو ما جرى بحثه
خالل اجتماعه االثنين مع نائـــب المفوض العام للوكالة
باإلنابة كريستيان ساوندرز.
وأوضـــح أن «المناقشـــات حول تجديد واليـــة أونروا تبدأ
خـــالل اجتماعات الجمعيـــة العام لألمـــم المتحدة التي
تعقد الشهر المقبل ،حيث تبدأ لجنة المسائل السياسية

األممية،
الخاصـــة وإنهاء االســـتعمار اللجنـــة الرابعـــة ّ
بمناقشـــاتها تمهيدًا للتصويت بشأنه في  15تشرين
وصوال إلى تصويـــت األعضاء
الثانـــي /نوفمبر القـــادم،
ً
فـــي األمم المتحدة حول الوالية في شـــهر كانون األول/
ديسمبر المقبل.
وشدد خرفان على ضرورة حشد الدعم المالي والسياسي
الدولي لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشـــغيل الالجئين
الفلسطينيين والتحضير بعناية لمؤتمر نيويورك الذي
يعقد في  26من الشهر المقبل لبحث وضع الوكالة.
كمـــا قـــال إن األردن يعول ً
كثيرا على مؤتمـــر نيويورك،
الذي ينعقد على هامـــش اجتماع الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،من أجل حشـــد تبرعات جديدة للوكالة لضمان
اســـتمرار عملها ،في ظل عجزها المالي الذي يتجاوز 150
مليون دوالر لهذا العام.
ّ
وبيـــن أن مباحثاته مع ســـاوندرز «تركزت حـــول ضرورة

اإلعداد لمؤتمر نيويورك بدقـــة وعناية بالغتين في ظل
أوضاع غيـــر محمودة تمر بهـــا الوكالة» ،في إشـــارة إلى
التحقيقات األممية التي ال تزال مســـتمرة بشـــأن مزاعم
حول تهم باستغالل السلطة وفساد إداري ومالي وأخالقي
طالت بعض كبار المسؤولين فيها.
وأشـــار إلـــى أن المباحثـــات تناولـــت ،أيضـــًا ،الخدمات،
التعليمية والصحية واإلغاثـــة االجتماعية التي تقدمها
ّ
مليوني الجئ فلسطيني في األردن من
الوكالة ألكثر من
إجمالي زهاء خمسة ماليين الجئ فلسطيني في مناطق
عمليات الوكالة الخمس .وبيـــن أن النقاش طال «ضرورة
تركيـــز الوكالة على النظافة في المخيمات ،فيما تقدمت
الدائـــرة بضرورة إعـــادة تفعيل برنامج المنح الدراســـية
المخصص للطلبة والممول من جهات مانحة دولية بعدما
تم ايقافه في شهر فبراير/شباط الماضي ،حيث وعد نائب
المفوض العام بتفعيله مجددًا».

أبو هولي :استمرار العجز المالي
لألونروا سيقلص خدماتها وتعطيلها
رام الله /االستقالل:
كشـــف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون الالجئين
أحمـــد أبو هولي أن اســـتمرار العجز المالي في ميزانية األونروا لألربعة أشـــهر
سيؤدي إلى تقليص الخدمات المقدمة لالجئين وبالتالي تعطيلها.
وقال أبـــو هولي في تصريحـــات إذاعية امس الثالثـــاء" :إن اجتماعا تحضيريا
ســـيعقد مع الدول المضيفة لالجئيـــن الثالثاء القادم تمهيـــدا الجتماع وزراء
خارجية الدول العربية في الشهر ذاته لبحث األزمة المالية التي تعانيها الوكالة،
معربـــا عن أمله أن تعمل الدول العربية علـــى تقليص قيمة العجز البالغة 150
مليون دوالر.
وأضـــاف أبو هولي أن اجتماعا آخر للدول المانحة ســـيعقد على هامش اجتماع
الجمعية العامة لألمم المتحدة أواخر أيلول القادم ســـيبحث أيضا الدعم المالي
لألونروا.
وأكد أبو هولي على أهمية تجديد التفويض لوكالة األونروا لتستمر في تقديم
خدماتها لالجئين ،مستنكرا في السياق حمالت التشويه التي تقودها الواليات
المتحدة بحق الوكالة.

ّ
سياسة
يرفض
شعبنا
ة:
الخارجي
مركز  :تإسرائيل» منعت سفر  661مريضًا من غزة وخفضت الصادرات بنسبة % 42
االبتزاز المالي التي ُتمارسها واشنطن

رام الله /االستقالل:
ّ
ّ
بشكل
الفلســـطينيةّ ،أن شعبنا يرفض
والمغتربين في الحكومة
الخارجية
ّأكدت وزارة
ٍ
ُ
ّ
المساومة على حقوق
قاطع سياســـة االبتزاز
المالي التي ُتمارسها اإلدارة األمريكية أو ّ ُ
ّ
الوطنية العادلة والمشروعة ،وعلى رأسها قضية القدس العاصمة
شعبنا الفلسطيني
ّ
األبدية لدولة فلسطين.
ّ
بيان صدر عنها ،امسّ ،إن الرئيس األمريكي دونالد ترامبُ ،يحاول
في
ة
الخارجي
وقالت
ٍ
اإليحاء بأنه يقف على مســـافة واحدة من طرفي الصراع "اإلســـرائيلي" والفلسطيني،
إال أنه ال يســـتطيع مواصلـــة هذا اإليحاء اإلعالمي التضليلي ،فـــي ظل انحيازه الكامل
المفاوضات وبين
لالحتالل ،عندما ربط بين ُموافقة الفلســـطينيين الجلوس على طاولة ُ
الحصول على المساعدات األمريكية التي قطعها على شعبنا.
وقالت الوزارةّ ،إن ترامب بذلك يعترف علنًا بسياسة االبتزاز المالي التي يمارسها ضد
شعبنا وقيادته بهدف ابتزازه سياسيًا ،وفرض شروط االستسالم والخضوع.
واعتبرت ّأن أقواله كشـــفت عن تخبط واضح بشـــأن المواعيد المتكـــررة والمتضاربة
شيرة إلى أنه يتم ضبط
الصادرة عن أركان إدارته حول موعد نشر الصفقة المزعومةُ ،م ً
بناء على "ساعة" االنتخابات "اإلسرائيلية" ومصالح نتنياهو.
تلك المواعيد ً
بيانها ،أنه "رغم أن شـــعبنا ســـئم الصراع ويدفع ً
يوميـــا أثمانًا غالية جراء
وذكرت في
ّ
وأن قيادتنا ّعبرت في
عليه،
وقع
الذي
التاريخي
والظلم
واالستيطان
االحتالل
استمرار
ّ
جميع المناســـبات والمحافل تمسكها بخيار الســـالم ورغبتها في إنهاء الصراع ،لكن
ّ
لمرجعيات الســـالم الدولية ولقرارات الشرعية الدولية ذات
ليس بأي ثمن ،وإنما وفقًا
المنحازة التي أصدرهـــا ترامب لصالح االحتالل
الصلة ".ورأت ّأن القـــرارات واإلعالنات ُ
واالستيطان أسقطت دور اإلدارة األمريكية في رعاية عملية السالم.

دولة فل�شطني
ال�شلطةالق�شائية
املجل�س االعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة خان يون�س ال�شرعية االبتدائية

الموضوع تبليغات شرعية

إلى المدعى عليه  /محمد داود صفوت ابو عوض من يافا وســــكان غزة سابقا والمقيم
حاليًا خارج قطاع غزة ومجهول محل االقامة فيها يقتضي حضورك الى محكمة خان
يونس الشــــرعية يوم االثنين  2019/9/30م الســــاعة الثامنة صباحًا وذلك للنظر في
الدعوى اســــاس  2019/603وموضوعها نفقة زوجــــة والمقامة عليك من قبل زوجتك
المدعية رنده بســــام كامل الهندي من خان يونس وسكانها وان لم تحضر في الوقت
المعين او ترســــل وكيال عنك يجر بحقك االيجاب الشــــرعي لذلك صار تبليغك حسب
االصول .وحرر في  25من ذي الحجة لسنة 1440هـ وفق .2019/8/26

قا�شي خان يون�س ال�شرعي
احمد حممود عا�شور

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/حسني عواد حسين فوجو./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 963287974فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة /االستقالل:
قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان "إن سلطات
االحتالل االسرائيلي واصلت خالل شهر يوليو فرض
قيودها المشـــددة على حركة وتنقل سكان قطاع
وخفضت
غزة والبضائع ،فعرقلت سفر 661
مريضا ّ
ً
الصادرات بمقدار .%42.2
وذكر المركز في تقرير شـــهري حول حالة المعابر
صدر أمس الثالثاء "إن الســـلطات المحتلة ترفض
السماح لمعظم سكان القطاع الخروج منه أو العودة
إليه من خالل معبر بيت حانون “ايرز” وتسمح في
المقابل وفـــي نطاق ضيق جدًا بمرور بعض الفئات
كالمرضـــى من ذوي الحـــاالت الخطيرة ومرافقيهم

ويمر هؤالء بعملية طويلة ومعقدة من أجل الحصول
على الموافقة بالمرور ،كما يخضعون إلجراءات أمنية
مشددة أثناء مرورهم عبر المعبر".
وعرقلت سلطات االحتالل خالل الفترة التي يغطيها
التقرير ســـفر  661مريضًا من المحولين للعالج في
المستشـــفيات اإلســـرائيلية أو في مستشفيات
الضفة الغربية ،بما فيها مدينة القدس المحتلة.
وحســـب التقرير ،فقـــد أرجعت ســـلطات االحتالل
رفض ســـفر المرضـــى لذرائع مختلفـــة من بينها
رفض ألســـباب أمنية وطلب تغيير المرافق ،تأخير
الردود وطلب مواعيد جديدة ،طلب المريض للمقابلة
األمنية.

كما واصلت سلطات االحتالل حظر تصدير منتجات
قطاع غزة واســـتثنت من ذلك كميات محدودة جدًا،
معظمها منتجات زراعية.
وذكـــر التقرير أن صادرات شـــهر يوليو ســـجلت
انخفاضًا بمقدار  %42.2عن شهر يونيو الماضي،
وتعادل صادرات شـــهر يوليو  %3.8من صادرات
القطاع الشهرية قبل فرض الحصار.
كما استمرت الســـلطات المحتلة في فرض القيود
على توريد الســـلع التي تصنفهـــا على أنها “مواد
مزدوجة االستخدام” ،وتضع السلطات االسرائيلية
رســـميًا على قائمة المواد مزدوجة االستخدام 118
صنفًا ،تحتوي مئات السلع والمواد األساسية.

مالدينوف :األوضاع في غزة هشة وقرار تإسرائيل» سيؤدي لتراجع الخدمات
االستقالل /وكاالت:
وصـــف نيكـــوالي مالدينوف منســـق األمم
المتحدة الخاص لعملية الســـالم في الشرق
األوسط ،أمس الثالثاء ،األوضاع في قطاع غزة
بأنها «هشة».
وقـــال مالدينوف فـــي إحاطته أمـــام مجلس

األمـــن الدولـــي إن «قرار إســـرائيل تخفيض
نسبة الوقود ســـيؤدي إلى انخفاض التموين
بالكهرباء وتراجع الخدمات بالقطاع».
وأشـــار المبعوث األممي إلـــى أن «هناك أزمة
صحية وتراجع في الحصول على العالج والدواء
في غزة».

دولة فل�شطني
ال�شلطةالق�شائية
املجل�س االأعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة دير البلح ال�شرعية

اعالن جريدة صادر عن محكمة دير البلح الشرعية

الـــى المدعى عليه/محمـــد عبد المؤمن احمد غنيمي الحميـــري من جمهورية مصر
العربية و سكانها و جمهورية محل اإلقامة فيها االن يقتضى حضورك الى محكمة
دير البلح الشرعية يوم األربعاء الموافق 2019/10/2م الساعة الثامنة صباحا وذلك
بخصـــوص دعوى تطابق لعد االنفاق المرفوعة ضـــدك من قبل المدعية تمارة عبد
الخالق حسن بشير من دير البلح وسكانها ه 906614862/وان لم تحضر في الوقت
المعيـــن او ترســـل وكيال عنك يجر بحقـــك المقتضى الشـــرعي غيابيا لذلك صار
تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/8/27م.

قا�شي دير البلح ال�شرعي
ف�شيلة ال�شيخ/امين خمي�س حماد

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد نبيل موسى السلوت./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 801054248فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

ســـياق آخر ،ذكر مالدينوف أن «إسرائيل
وفي
ٍ
تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي بمواصلة
سياسة االستيطان»،
وشدد على أنه «ينبغي احترام الدور التاريخي
للملكـــة األردنية بوصفها راعية للمقدســـات
اإلسالمية والمسيحية في القدس «

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /احمد محمود ابراهيم بدر الدين ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 406984450فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /رمزي صبري عبدالقادر احمد./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 900799842فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عادل ديب جبر الغنام./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 410077382فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/روان محمد ابراهيم الخروبي./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 804027035فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

األربعاء  27ذو الحجة  1440هــ  28أغسطس  2019م

جامعة اإلسراء تعلن استكمال التحضيرات النطالق حفل ّ
تخرج فوجها األول
غزة /االستقالل:
أعلنت جامعة اإلسراء بغزة ،أمس الثالثاء،
عن اســـتكمال التحضيـــرات والترتيبات
ّ
تخـــرج فوجها األول
كافة ،النطالق حفل
بعنوان" :فـــوج اإلســـراء األول" ،المرتقب
الخميس المقبل في حرم الجامعة الرئيس
بمدينة الزهراء جنـــوب مدينة غزة ،تحت
رعاية رئيس دولة الوزراء د.محمد اشتية.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة التحضيريـــة
للحفـــل ونائب رئيس الجامعة للشـــؤون
األكاديمية د .أحمـــد الوادية ،إن الجامعة
أتمت كافـــة التجهيـــزات والتحضيرات
ّ
الفنيـــة واللوجســـتية الخاصـــة بالحفل،

بانتظار ســـاعة البدء بالفقرات االحتفالية
ستشـــكل نقطة انطالق
المميـــزة والتي
ّ
جديدة للجامعة التي أخذت على عاتقها
منذ تأسيســـها قبـــل أربع ســـنوات ،أن
تكـــون إضافة نوعية للعمـــل األكاديمي
في فلسطين تحت شـــعار "التغيير نحو
االحتراف".
وأضاف د .الوادية أن اللجان التي أشرفت
علـــى الحفـــل المرتقب ،اختتمـــت كافة
المهام المنوطة بهـــا وفق الرؤية والخطة
التي وضعتها الجامعة ،مشيرًا إلى أن عدد
اللجان المشـــاركة في اإلعداد لحفل "فوج
اإلســـراء األول" تبلغ ) (11لجنة رئيســـة،

انبثقت عنها العديد من اللجان الفرعية،
إلنجاز كل التفاصيل المتعلقة بالحفل في
تناغم تام بين كل اللجان.
وأوضـــح د .الواديـــة أن اللجان الرئيســـة
المشرفة على الحفل تتكون من  11لجنة
وهي :لجنة البروتكول ،لجنة الســـيناريو،
لجنة البيانـــات والخريجين ،لجنة اإلعالم،
لجنة التجهيـــزات اللوجســـتية ،اللجنة
الفنيـــة ،لجنة المواكـــب والتفويج ،لجنة
المطبوعات ،اللجنة المالية والمشتريات،
لجنة الدعوات ،ولجنة األمن والنظام.
وأشـــاد رئيس اللجنة التحضيرية للحفل
بجهود كافة اللجان المشـــاركة ،لما بذلته

من جهد كبير وعمل دؤوب إلخراج الحفل
األول مـــن نوعـــه للجامعـــة بحلـــة بهية
تليق باســـم الجامعة الطموحة وطلبتها
المميزين.
وفي ســـياق التحضيرات التي اتخذتها
الجامعـــة لالحتفـــال بأولـــى مواكبهـــا
المتميزيـــن ،أشـــار د .الواديـــة إلـــى أنه
تم دعـــوة مختلـــف مكونـــات المجتمع
الفلســـطيني الحكوميـــة والفصائليـــة
والمؤسساتية والنقابية واإلعالمية ،وعلى
أعلى مســـتوى للمشاركة في هذا العرس
الوطني الكبير الذي يقام تحت رعاية دولة
رئيس الوزراء د .محمد اشتية.

رفح« :التجمع اإلعالمي» ُي ّ
كرم الصحفي
«القاضي» لفوزه بجائزة «أفضل مقال»
رفح /االستقالل::
ّ
كـــرم التجمع اإلعالمي الفلســـطيني
بمدينـــة رفح امس الثالثـــاء ،الزميل
الصحفي باسل القاضي؛ لحصوله على
المركز األول وفوزه بجائزة أفضل مقال
صحفي على مســـتوى الوطن العربي،
ضمن مسابقة نظمتها جمعية "نواة"
للموهبة واالبتكار ومقرها بيروت.
وجاء تكريـــم الصحفي "القاضي" في
نظمه التجمع اإلعالمي،
احتفال خاص ّ
وشـــارك فيه لفيف من الصحفيين
واالعالميين وكوادر التجمع برفح.
وفي مستهل كلمتهَ ،ر ّحب الصحفي
عالء ســـالمة رئيس التجمع اإلعالمي
مباركا للزميل
الفلسطيني بالحضور،
ً
"نواة"ّ ،
وتميزه
القاضي فوزه بجائـــزة
في عمله الصحفي واإلعالمي.
وقـــال "ســـالمة"" :إن الزميل القاضي
نموذج للصحفي الناجح ،الذي سعى
لتطويـــر ذاته وتنميـــة مهاراته ،عبر
االلتحاق بالدورات التدريبية المختلفة
ينظمها التجمع ،منذ أن كان
التي كان ّ
ً
طالبا في المرحلة الجامعية األولى".
هنـــأ الصحفييـــن واإلعالميين
كما
ّ
كافة ،الذيـــن فازوا
الفلســـطينيين ّ
ّ
بجوائـــز محلية ودولية خـــالل اآلونة
ًّ
مزيدا من التقدم
األخيرة ،متمنيا لهم ً
والنجاح.
"التجمع"
وجـــدد التأكيد على دعـــم
ّ
ّ

ووقوفه الدائم إلى جانب اإلعالميين
كافـــة ،والعمـــل على
والصحفييـــن ّ
تطوير مهاراتهـــم من خالل الدورات
التدريبية المختلفة.
من جانبـــه ،أكد الصحفي ياســـر أبو
عاذرة مسؤول التجمع اإلعالمي برفح
حققه الصحفي باسل
أن الفوز الذي ّ
القاضي بحصوله علـــى المركز األول
علـــى مســـتوى الوطن العربـــي ،هو
إنجاز لكل الصحفييـــن واإلعالميين
الفلسطينيين.
وأشار أبو عاذرة خالل كلمة له إلى أنه
ورغم حصار االحتالل ،واســـتهدافه
المتعمد للصحفييـــن واإلعالميين؛
ّ

لكنهـــم اســـتطاعوا بأقالمهـــم
ّ
وعدســـاتهم أن ينتصروا ويدحضوا
رواية االحتالل الكاذبة ،وينقلوا معاناة
شعبنا الفلسطيني إلى العالم أجمع،
ويحصدوا جوائز ّ
محلية ودولية.
ولفـــت إلى أن مقـــال الزميل القاضي
عربياّ ،
الفائـــز بالمركـــز األول ًّ
ينم عن
نمـــوذج للصحفي الوطنـــي المقاوم
الـــذي يدافع عـــن قضايا شـــعبه ،إذ
ُ
ســـلط المقال الضـــوء على قضية
ي ّ
غاية في الخطورة ،وهي اســـتهداف
"إســـرائيل" الثـــروة الزراعيـــة علـــى
المناطق الشرقية لقطاع غزة.
في المقابل ،شكر الصحفي القاضي

التجمـــع االعالمي الفلســـطيني على
مؤكـــدا أن بدايـــة
حفـــل التكريـــم،
ً
انطالقه في المجال الصحفي كان عبر
ُ
نظمها
االلتحاق بالدورات التي كان ي ّ
التجمع.
ّ
وقال القاضي" :إن التجمع كان بداية
االنطـــالق لعالم الصحافـــة من خالل
ًّ
معرفيا
رصيدا
الدورات التي منحتني
ً
ًّ
وعمليا ال ُيستهان به".
نظم جائزة "نـــواة" منذ عام ،2013
ُوت ّ
ّ
نافســـي
الت
بهـــدف تعزيز البعـــد ّ
في مجـــاالت التكنولوجيـــا والعلوم
ْ
شـــريحتي
والفنـــون واآلداب ضمن
المتخصصين والموهوبين.

وفي هذا الســـياق ،دعـــا د .الوادية جميع
وسائل اإلعالم العاملة في قطاع غزة ،إلى
ســـيمثل لوحة
حضور هـــذا الحفل الذي
ّ
وطنية فريدة ،وتغطيته إعالميًا وتسليط
الضوء على اإلنجازات التي حققها الطلبة
رغم قلة اإلمكانات وصعوبة الظروف التي
مروا بهـــا ،ليصنعوا منهـــا بوابة جديدة
لالنطالق نحو فضـــاءات أرحب من اإلنجاز
واإلبداع.
ّ
التخرج
ومن المقرر أن يشـــارك في حفل
)ّ (503
خريـــج وخريجـــة مـــن تخصصات
متعـــددة ،باإلضافة إلى تكريم شـــهداء
الجامعة الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن.

الحايك :غزة استقبلت العام
الدراسي الجديد بجيوب
فارغة وأزمات متصاعدة
غزة /االستقالل:
قال رئيس جمعية رجال األعمال علي الحايك أمس الثالثاء إن سكان
قطاع غزة اســـتقبلوا العام الدراسي الجديد بظروف هي األصعب منذ
عاما بفعل التراكمات االقتصادية الناتجة عن الحصار اإلسرائيلي
ً 13
واالنقسام الفلسطيني.
وأضاف الحايك في تصريح صحفي تلقت له أمس الثالثاء أن "الواقع
االقتصادي الصعب ألقى بظالله على طبقات واســـعة في غزة ،ودفع
بالكثير منهم للتفكير فقط بتلبية احتياجاتهم األساسية ،مما ينذر
بواقع أكثر سوءًا خالل الفترة القريبة".
وأوضح أن األنشطة االقتصادية تشهد منذ مطلع العام  2019تراجعًا
هو األخطر من نوعه ،مع صعود نســـبة الفقر بين سكان القطاع ألكثر
من  ،%65والبطالة ألكثر من  ،%56وهي األعلى منذ سنوات ،ناهيك
عن االنخفاض الكبير في القدرة الشـــرائية للســـكان بســـبب نقص
السيولة النقدية.
وأكد الحايك أن مواصلة الحصار اإلســـرائيلي والعمل وفق آلية األمم
المتحدة إلعادة االعمـــار "" GRMوتعطيل المصالحة الفلســـطينية
تسبب بمنع نهوض النشـــاطات االقتصادية األساسية وبروز أزمات
مست حياة السكان بشكل ملموس في غزة.
ودعا وزارة التربية والتعليم لمراعاة الظروف المعيشـــية لسكان غزة،
وتقديم اإلعفاءات الدراسية ،والتجاوز عن إلزام الطالب بالزي المدرسي
والطلب الزائد على القرطاســـية ،خصوصًا وأن فئات كثيرة عجزت عن
توفيرها بسبب سوء االوضاع االقتصادية.
وطالب الحايك جميـــع الجهات المحلية والدولية بضرورة العمل على
إتمام المصالحة الفلسطينية والضغط على االحتالل اإلسرائيلي لرفع
الفتا إلى أنه ال يمكن الوصول لحلول لمشاكل القطاع
الحصار عن غزةً ،
في ظل عدم وجود حل للقضيتين السابقتين.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/امين محمد يوسف خلة(./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 900687138فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/عبد الناصر محمد العبد ابو عيشه./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 906822846فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /تهاني عامر زكي قديح ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 802857854فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/حسن محمود علي الزين./ ......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 801926072فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/رامي عبد ربه حسن ابو دقة./ ......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 800907339فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/وسام محمود ابراهيم مطر./ .......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 801066424فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/محمد عطا صالح فرج ابو دبوسه ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ( 950125377فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/اشرف منير اسعد االسود./ ......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 900930231فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/فؤاد سليمان خليل دادر./ ......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 917980542فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا
إلى أقرب مركز شرطة
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رأي

تفجير «الضاحيةت واالستثمار االستراتيجي المزدوج
د .أبو البراء مشتهى

آيلة للسقوط
متدن خطير,
انحدار الخطاب السياســــي في مملكة البحرين الشــــقيقة إلى مستوى ٍ
وشروعها باتخاذ خطوات وقرارات غير محسوبة وغير محكومة بضوابط ,والتخلي حتى
عن ابسط أسس وقواعد الدبلوماسية السياسية ألجل عيون»إسرائيل» ,يدفعنا للقول
ان البحرين إذا استمرت بهذه السياسة فستصبح مملكة آيلة للسقوط ,فهي تمارس
سياســــتها الخرقاء بشــــكل علني وفج دون ان تعمل اعتبارًا حتى للشعب البحريني
الشــــقيق ,والذي يعتز بعروبته وأصالته وتاريخه المجيد ,فالبحرين التي تلهث وراء
«إسرائيل» ألجل إقامة عالقات مباشرة معها ,وما يمنعها حتى اآلن ان المملكة العربية
السعودية تريد ان ترهن التطبيع الخليجي مع االحتالل ,بتفعيل ما تسمى بالمبادرة
العربيــــة ,لذلك تضغط على البحرين للتريث قليال ,رغم ان البحرين تتحالف فعليا مع
«إسرائيل» وتقيم معها عالقات سياسية وعسكرية واقتصادية وأمنية وثقافية ,بل
تستضيف اخطر مؤتمر على أرضها ,وخطورته تكمن في تحويل القضية الفلسطينية
من قضية سياسية ,إلى مجرد قضية إنسانية تتطلب حلوال اقتصادية فقط ,وأصبحت
البحرين مرتعا لإلسرائيليين الذين دنسوا أرضها الطاهرة بنعالهم النجسة.
وزير خارجية البحرين المدعو خالد بن حمد ,قفز قفزة سياسية خطيرة لم يسبقه إليها
احد ,بتأييده للغارات الجوية اإلســــرائيلية على سوريا ولبنان والعراق واليمن ,وانه ال
لوم على «إسرائيل» وهى تضرب قواعد إليران وحزب الله في سوريا ولبنان ,مضيفا أن
«إيران هي من أعلنت الحرب علينا ،بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي
فــــي العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم .فال يالم من يضربهم ويدمر أكداس
عتادهم .انه دفاع عن النفس» .وهذا يعني ان عدوان «إســــرائيل» على العراق واليمن
مبرر أيضا ويمكن تفهمه ,ولو وســــعت «إســــرائيل» عدوانها باســــتهداف «المنامة»
نفسها ,فاعتقد ان العاشق الولهان المولع بإسرائيل خالد بن حمد سيبرر ذلك ,ويمنح
«إسرائيل» صك غفران ,حتى عندما تقتل الشعب البحريني الشقيق ,وعلى ما يبدو ان
هذا الرجل بمواقفه السياسية الغريبة والعجيبة ,يقدم على االنتحار السياسي ألنني
ال اعتقد ان شعب البحرين الذي قام بغسل الطرقات واألماكن التي زارها اإلسرائيليون
خالل انعقاد ورشة البحرين في المنامة ,سيصمت طويال على مواقف وزير خارجيتهم,
الذي يجسد بأفعاله فيلما دراميا فاشال مع «إسرائيل».
تعرف الرجال بالمواقف ,وال تعرف المواقف بالرجال ,وكل المواقف التي أعلنها وزير
خارجية البحريــــن ,والتي هى بالتأكيد تعبر عن الموقف الرســــمي للملكة ,تدل على
ان الرجل يعيش في هزيمة نفســــية ومعنوية وأخالقية تدفعــــه دفعا إلى االنحدار
بمواقفه السياسة إلى منعطف خطير ,هذا الرجل ال يتحلى بأبسط قواعد الدبلوماسية,
ويصر على اســــتفزاز البحرينيين بمواقفه الغربية ,وجر المملكة نحو الهاوية ,لعله ال
يــــرى ما يدور حوله من أحداث ,وال يدرك ان إيران اســــتفادت مــــن أزمتها مع أمريكا,
واستطاعت ان توجد حالة جدال عالمية بشأن السياسة األمريكية في المنطقة ,وفي
طرق تعامل اإلدارة األمريكية مع الدول الشرق أوسطية ,كما استطاعت ان توجه ضربات
لدول عظمى سواء بإســــقاط طائرة استطالع أمريكية ,أو احتجاز سفن والسيطرة على
المالحة البحرية في مضيق هرمز ,وهو ما دفع اإلدارة األمريكية لمراجعة مواقفها ضد
إيران ,والتأكيد على لسان ترامب بأنه ال ينوي مواجهة إيران عسكريا ,خاصة انه يعلم
ان مواجهة إيران تعني اشــــتعال المنطقة بأكملها ,وال اعــــرف على ماذا يراهن وزير
خارجية البحرين بعــــد ان رأي بأم عينية كيف تتراجع المواقــــف األمريكية والدولية
تجاه إيران لصالحها ,وكيف تجبن «إســــرائيل» عن شــــن حمالت عسكرية في شمال
فلسطين وجنوبه.
المســــألة تحتاج يا سيد خالد بن حمد لشيء من الدبلوماسية والكياسة حتى تحافظ
على الحد االدني من العالقة بينك وبين الشعب البحريني وشعوب المنطقة ,وسترى
ان «إسرائيل» لن تنفعك وقت الشدة وستتخلى عنك

كشـــف العدوان الصهيوني األخير علـــى الضاحية
ّ
الســـيد حســـن نصـــر الله،
الجنوبيـــة في بيروت ،أن
هو مـــن كان متأهبًا للعدو اإلســـرائيلي طيلة الفترة
تمكن من استثمار الحدث )العدوان(
الماضية ،حيث ّ
اســـتراتيجيا ،ثم أنه لم يتجاهل استثمار التكتيك،
وهذا ما يعتبره المختصون في علم اإلدارة« :رأس هرم
اإلنجـــاز» .فالمقاومة اللبنانية ومنـــذ عام  2006وهي
ُترسي اســـتراتيجيات ردعية في مواجهة االحتالل،
فمن الردع البري إلى البحـــري واآلن ينتقل هذا الردع
إلـــى الجو .لقد كان من الممكـــن أن يمر حدث تفجير
طائرة اســـتطالع انتحارية صهيونيـــة في الضاحية
اللبنانية مرور الكرام خصوصا وأنه أحدث خرابا ماديًا
دون ارتقاء شـــهداء ،كما ورد في خطاب السيد نصر
الله.
كان يمكـــن أن يمر مرور الكرام دون أن يســـأل أحد
ّ
الســـيد الصمت ،وربما
عن الســـبب ..أو حتى إن التزم
ّ
تعـــول عليه «إســـرائيل» ،لكن العين
هذا مـــا كانت
اإلستراتيجية التي تراقب الميدان وتنتظر أي فرصة
تلـــوح باألفق لكي تســـتثمرها وتزيد مـــن رصيدها
االســـتراتيجي خطـــوة لألمـــام لم يكن لهـــا أن تمرر

هذا الحـــدث مرور الكرام ،فمن هـــذا الحدث الذي قد
يراه البعض حدثا عاديًا أسســـت من خالله المقاومة
اللبنانية سياســـة ردعية اســـتراتيجية جديدة وهي
ّ
المسيرة،
سياســـة حماية الجو اللبناني من الطائرات
ومن هنا يمكن القول إن حزب الله يسير بخطى ثابتة
ومدروسة وال يترك األحداث األمنية أو السياسية تمر
دونما أدنى استثمار.
ومؤثرا وله
قويا
يكـــون
ما
عادة
االســـتراتيجي
اإلنجاز
ّ
مردود كبير ،لكنه يحتاج إلى وقت ليشـــعر به الناس،
لذلك لم يغفل السيد نصر الله عن استثمار الفرصة
قريبا» ..كان بإمكان ّ
تكتيكيًا ،وقال بأنه «سيرد ً
السيد
أيضـــًا أن يكتفي بالتكتيـــك -أي الـــرد على الحدث
بالميـــدان ،-ثم لـــن يجد أحدا ينتقـــده ،بل بالعكس
ويتحدثوا عن
تمامًا ســـيجد الكثيرين ليصفقوا لـــه
ّ
بطـــوالت حزبه وصـــدق وعوده ،لكن نصـــر الله ينظر
إلى األحداث من منظور اســـتراتيجي وهو ال يقبل وال
يريد من التكتيك أن يصبح استراتيجية ،فهو يعرف
أن هـــذا يعتبر مقتل في التخطيـــط ،لذلك عمد إلى
استثمار الفرصة تكتيكيا واستراتيجيا.
وهنا يمكن اإلشارة وتذكير من يشكك في وعد نصر

ُ
هل يستدعي البازار االنتخابي اإلسرائيلي كل هذه الحماقات؟
مايا التالوي

عندما تتغير قواعد االشتباك تتغير معها ُمجريات األحداث على
األرض ,بعد االنتصار الذي حققتـــه المقاومة اللبنانية في حرب
تموز عام  ٢٠٠٦حددت مسار قواعد اشتباك جديد وفرضته على
الكيان اإلســـرائيلي وجعلته ينكفىء على نفســـه وإثبات مقولة
ّ
السيد حسن نصر الله ليس فقط في اإلعالم إنما في الميدان أن
هذا الكيان أوهن من بيت العنكبوت  .دعونا نستعرض بعضًا من
النقاط الهامة التي دفعت بالكيان اإلسرائيلي إلى إظهار أنيابه
في مرحلة حساسة جدًا تعيشها المنطقة:
أوال  :تراجـــع الواليـــات المتحـــدة األمريكية عـــن توجيه ضربة
ً
عســـكرية إلى الجمهوريـــة اإليرانية ،ما أغضب إســـرائيل التي
دفعت باألمور نحو حافة الهاوية ُمتجاهلة تبعات هذا التصعيد
وقامت باســـتهداف ناقالت النفط الراســـية في ميناء ُالفجيرة
قليال لتلك الحادثـــة ما يؤكد ُويثبت هذا
فـــي اإلمارات وإن ُعدنا ً
التحليل أن الكيان اإلسرائيلي هو من يتبع تكتيك االستهداف
في عمق البحر باستخدام الضفادع البشرية وفشل توجيه ضربة
عســـكرية بعد ثبات إيران في وجه التصعيد األمريكي والغربي
وثبات محور المقاومة في المنطقة .

ثانيـــًا  :مع اقتـــراب اإلنتخابـــات البرلمانية في إســـرائيل يقوم
بنيامين نتنياهو بدفع األمور نحو التصعيد السياسي والعسكري
واســـتهداف مقرات عسكرية في الداخل العراقي لقوات الحشد
الشـــعبي باســـتخدام الطائرات ُالمســـيرة باإلضافـــة إلى قيامه
بتنفيـــذ عدوان جوي ضد دمشـــق مـــا أثار القلق ودفـــع باألمور
نحو التصعيـــد الخطير النية اإلســـرائيلية العدوانية تجاه دول
المنطقة واســـتهداف الضاحية الجنوبية بطائرتين ُمســـيرتين
إحداها تحمل موادًا ُمتفجرة بعد ساعات من استهداف دمشق .
ثالثًا  :التقدم العســـكري والميداني الذي تحققه قوات الجيش
العربي الســـوري في حربه ضد اإلرهاب وداعميه مع إعالن تحرير
ريـــف حماة الشـــمالي من المجموعـــات ُالمســـلحة وإعادة األمن
واألمان إلى مئات القرى والبلدات السورية .
في الذكرى السنوية الثانية لتحرير الجرود اللبنانية الشرقية من
ّ
ساعات من استهداف
أطل السيد حسن نصر الله وبعد ٍ
اإلرهاب َ
الضاحية الجنوبية بطائرات ُمسيرة تحدث سماحته عن تداعيات
ما جرى ووصفه بالخطير جدًا وعلى إســـرائيل نفسها  ،وقد شدد
في خطابه ” انتهى الزمن الذي تأتي فيه الطائرات اإلسرائيلية

قطع المساعدات عن فقراء غزة جريمة إنسانية
يتعلق في رقبة وزارة التنمية االجتماعية مصير عشرات آالف
األسر الفقيرة في غزة والضفة الغربية ،لذلك يجب أن يتولى
مســـؤولية هذه الوزارة شـــخصية وطنيـــة ،ال تنتمي لحزب،
وال تتحـــزب لفكرة معاقبة أهالي قطـــاع غزة ،وهذه األوصاف
ال تنطبـــق على أحمد مجدالني ،صهر الســـيد محمود عباس،
والذي يمثل تنظيم النضال الشعبي ،ولهذا تم اختياره وزيرًا
للتنمية االجتماعية ،بهدف تطبيق سياســـة رام الله القائمة
على معاقبة أهالي قطاع غزة وتجويعهم.
صار أحمـــد مجدالني وزيـــرًا للتنمية االجتماعيـــة في غفلة
مـــن الوحدة الوطنيـــة ،وراح يطوق بأصابعـــه المطاطية رقبة
الـــرزق ،فكانت أولى قراراته تقليص عدد األســـر التي تتلقى
المساعدات ،وتخفيض قيمة المساعدات التي تتلقاها بعض
األســـر ،والغريب أن هذه القرار يجيء متزامنًا مع قرار منســـق
الحكومة اإلسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن بتخفيض كمية

الله بالـــرد الميداني على االعتـــداء الصهيوني على
الضاحية ،بأن اســـتثمار الحدث اســـتراتيجيا بفرض
معادلة جوية جديدة هو األهم وهو من يحتاج جهدا
كبيرا من حزب الله ،وهو من ُيغضب العدو أكثر بألف
مرة مـــن عملية ميدانية «مرتقبة» ..ثـــم إن حزب الله
بهذا الحدث فرض معادلة إســـتراتيجية أخرى وهي
أنه عندمـــا ُيقتل جندي من حزب اللـــه في أي مكان
ملزما بالرد من مزارع
فإن الحزب سيرد من لبنان وليس ً
شـــبعا فقط ،هذا هو األخطر ،هـــذا هو األهم ،هذا هو
االستراتيجي..
وفـــي النهايـــة إن َمـــن يقبـــل بحمـــل معـــادالت
إســـتراتيجية ال يضيـــره بعدها تنفيـــذ التكتيكات
الميدانيـــة ،وإن تنفيـــذ حزب الله لعمليـــة ميدانية
انطالقـــا من الحدود اللبنانية أيا كانت نقطة االنطالق
هي مســـألة وقت وهي أولى خطوات وباكورة األعمال
التكتيكيـــة التي تصب في مصلحة اإلســـتراتيجية
الثانية وهي الرد على مقتل أي جندي من حزب الله...
مما سبق نستطيع القول جازمين بأن حزب الله سيرد
على اعتـــداء الضاحية من بوابة التكتيك الذي يخدم
اإلستراتيجية.

الوقود المســـموح بدخولهـــا إلى محطة توليـــد الكهرباء في
قطاع غزة ،وكأن تنسيق العقوبات على قطاع غزة يتكامل مع
التنســـيق األمني ،ويتكامل مع التنسيق السياسي الهادف
إلى تذويب أرض الضفة الغربية تحت أقدام المستوطنين.
 74ألف أســـرة من قطاع غـــزة تتلقى المســـاعدات من وزارة
التنمية االجتماعية ،وعدد  41ألف أســـرة من الضفة الغربية،
وهـــذه األرقام تشـــير إلى أن الفقـــر والحاجة فـــي غزة هي
أضعافها في الضفة الغربية ،فكيف نكون وطنًا واحدًا ،وأرضًا
واحـــدة ،ومصيرًا واحدًا ،في الوقت الذي يكون فيه عدد فقراء
غزة ضعف عدد فقـــراء الضفة الغربية تقريبـــًا ،هذه األرقام
تفضح السياســـة الفلســـطينية القائمة على فصل غزة عن
الضفة ،وتجاهـــل حقوق غزة ومصيرها حتـــى في المناصب
الوزاريـــة ،حيث كان من األولى واألجدر أن يكون وزير التنمية
االجتماعية من غزة ،فال يحـــق لعضو اللجنة التنفيذية أحمد

مجدالني أن يكون وزيرًا في حكومة الســـلطة التي تشـــرف
عليها اللجنة التنفيذية.
لقد أعلـــن أحمد مجدالني الحرب على غزة قبل ثالثة أشـــهر،
حين أصدر أوامره بإغالق شاشـــات البرنامـــج الوطني عن غزة
دون ســـابق إنذار ،فصار وكيل وزارة الشـــؤون االجتماعية في
غزة ال يعرف عن شغل الوزارة شيئًا ،وصار المدراء العامون في
غزة خارج التغطية ،وصارت الوزارة تدار من الضفة الغربية عن
طريق الرموت كنترول ،وتم تجاهل كل المعلومات والبيانات
والقـــرارات التي يشـــرف عليهـــا موظفو غزة ،وهـــذه خطوة
تعكس النية المخفية للتالعب بأموال الفقراء ،وصرف األموال
وفق األهواء ،ووفق الوالء ،ووفق التقارير الكيدية ،فإذا بشعبنا
الصبور مـــرة ثانية أمام عقوبات من نوع جديد ،وأمام شـــكل
جديد من الواســـطة ،ومن الرشـــوة التنظيمية ،ومن التالعب
بأســـماء الفقراء وفق األهواء وبال شفافية كما جاء في معظم

تقصف في لبنـــان وتعود إلى األراضي ُالمحتلة بســـالم ”  ،كما
وجه رســـالة شديدة اللهجة إلى ُســـكان شمال األراضي ُالمحتلة
َ
وقال لهم ” بعد اليوم لن ترتاحوا  ،ولن تطمئنوا  ،ولن تعيشـــوا
بأمان ” .
في حال تطـــورت األوضاع األمنيـــة في المنطقـــة وتحولت إلى
مواجهة عســـكرية بين حزب الله والكيان اإلســـرائيلي لن تكون
جبهة الحدود اللبنانية اإلســـرائيلية هـــي ُالملتهبة فقط وإنما
ستشـــتعل المنطقـــة ُبرمتها ولن تقف إيران ومحـــور المقاومة
مكتوفـــة األيدي أمام مـــا يحصل هذا ما أكده المتحدث باســـم
الحكومـــة اإليرانية علي ربيعـــي عندما قال ندعم حق ســـورية
والعـــراق والمقاومـــة اللبنانية فـــي الدفاع عن النفـــس  ،وعلى
إسرائيل أن تتحمل عواقب أعمالها .
والمالحق قضائيًا
بنياميـــن نتنياهو ُالمتهـــم بملفات الفســـاد ُ
بعـــدة ُتهم وقضايـــا أمامه خيـــاران إما التوجه نحـــو التصعيد
العســـكري واســـتهداف حزب الله في الجنوب اللبناني للتأثير
على االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية أو الذهاب نحو ُالمحاكمة
والقصاص وفي الحالتين لن تكون النتائج لصالحه .

د .فايز أبو شمالة
التقارير التي أعدتها المنظمات اإلنسانية المعنية بالرقابة.
بقى أن نشـــير إلى حقيقـــة يتجاهلها البعـــض ،وهو يردد:
علـــى حركة حماس أن تدفع للناس طالما ظلت تســـيطر على
الوضع ،وهذه لغة الفســـاد السياســـي التي تتجاهل حقيقة
مصـــدر األموال التي تقدم لألســـر الفقيرة فـــي غزة والضفة
الغربيـــة ،وهي أموال يقدمها االتحـــاد األوروبي ،ودول أخرى
مانحـــة ،بمعنى آخر ،ال فضل للمجدالنـــي ،وال غير المجدالني
فـــي جمع هذه األموال ،إنها أموال مخصصة للفقراء ،وما وزارة
أحمد مجدالنـــي إال الحنفية التي تفتح وتغلق متحكمة بآلية
التوزيـــع ،وهذا التحكم غير النزيه يدعـــو إلى االعتصام أمام
مقـــر االتحاد األوروبي ،وأمـــام مقر األمم المتحـــدة ،واألونروا،
بهدف إيصال رسالة الشعب المقهور ،الذي يطالب بالعدالة
والشـــفافية في توزيع األموال على الفقراء بعيدًا عن الحزبية
والفئوية.
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كرينبول :افتتحنا مدراسنا رغم الصعوبات ..و 150مليون $عجر لدينا
غزة /االستقالل:
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلســــطينيين )أونــــروا( ،بيير
كرينبــــول ،امــــس الثالثــــاء ،إن "الوكالة
واجهت تحديات سياسية ومالية كبيرة،
خالل األشهر الماضية ،وخدماتها كانت
معرضة للخطر".
وأضاف كرينبول ،خــــالل مؤتمر صحفي
عقده في مدينة غزة ،إن "خدمات األونروا
كانت معرضة للخطر خاصة عندما أوقفت
الواليات المتحدة في العام  2018دعمها
المالي للوكالة المقدر بـ  360مليون دوالر".
وأكــــد أن الوكالــــة األمميــــة عملــــت على
تحشــــيد الدعــــم المالــــي ،وتمكنت من
الحفاظ علــــى خدماتها المقدمة لالجئين
الفلسطينيين.
إال أنه ذكر أن المنظمة مازالت تواجه عجزا
ماليا يقدر بحوالي  150مليون دوالر.
وفي  ،2018أوقفت واشــــنطن كل دعمها
المالــــي لألونــــروا المقدر ســــنويا بـ 360
مليون دوالر.
وأشــــار كرينبــــول إلــــى أن وكالــــة أونروا
واجهت ،في الفتــــرة الماضية ،تحديات
سياسية تتعلق بتعريف الالجئ وأعداد
الالجئين الفلسطينيين.
ولم يوضح كرينبول مقصده ،لكن وسائل
إعالم أميركية بارزة -مثل شــــبكة سي إن
إن ،وصحيفة واشــــنطن بوســــت -كانت
قــــد قالت منتصف العــــام الماضي ،نقال
عــــن مصــــادر أمريكيــــة ،إن إدارة ترامب

تريد تقليل أعداد الفلســــطينيين الذين
يعتبــــرون الجئيــــن ،والتركيــــز على نحو
ســــبعمائة ألــــف فقط ممــــن ّ
هجرتهم
العصابات الصهيونية من منازلهم عام
.1949-1948
وال تخفي واشنطن ،و"إسرائيل" ،رغبتهما
حل وكالة أونــــروا ،ونقل صالحياتها
في ّ
للمفوضية الســــامية لشــــؤون الالجئين،
التابعة لألمم المتحدة.
وكان رئيس حكومــــة االحتالل بنيامين

نتنياهو ،قــــد طالب فــــي يونيو/حزيران
 ،2017بـ"تفكيــــك وكالــــة أونــــروا ،ودمج
أجزائها في المفوضية الســــامية لشؤون
الالجئين.
وقال نتنياهو ،آنذاك ،إنه أبلغ الســــفيرة
األميركية )الســــابقة( لدى األمم المتحدة
نيكي هيلي ،أنه يجب النظر في استمرار
عمل األونــــروا ،متهما الوكالة بالتحريض
ضد إســــرائيل ألنها "من خــــالل وجودها
وأنشطتها تســــاهم في تخليد مشكلة

رجل أعمال يتبرع بإنشاء مركز
لغسيل الكلى بخان يونس
خانيونس /االستقالل:
تبرع رجل األعمال صالح الدغمة أمس الثالثاء ،بإنشاء مركز
لغسيل الكلى في مجمع ناصر الطبي بخان يونس بقيمة
مليون دوالر.
وقال الدغمة خالل لقائه بوزيرة الصحة إن المركز سيكون

في مرحلته األولى مكونًا من طابقين ،بســـعة  22ماكينة
مستقبال.
غسيل كلى ،فيما سيؤسس لـ  6طبقات
ً
وأضاف أن مخططات المركز جاهزة ،وأن اإلشراف الكامل
على المشـــروع ســـيكون لـــوزارة الصحـــة ،لتقديم أجود
الخدمات الطبية مرضى الكلى.

التضخم السنوي في السعودية
ينكمش  % 1.3في يوليو
الرياض /االستقالل:
انكمش معدل أسعار المستهلك )التضخم( السنوي للشهر السابع
على التوالي في الســــعودية ،خالل يوليو/تموز الماضي ،بنسبة 1.3
بالمئة.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة لإلحصاء الســــعودي )حكومي( ،أمس
الثالثاء ،ارتفاع التضخم بنسبة  0.1بالمئة على أساس شهري.
وبلغ الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ،في يوليو الماضي 106
نقاط ،مقارنة بـ  107.5نقاط في الشهر ذاته من  ،2018و 105.9نقاط
في يونيو/حزيران الماضي.
وسجل التضخم في السعودية ،انكماشًا حتى نهاية أكتوبر/تشرين
أول  2017على أساس سنوي ،فيما بدأ االرتفاع منذ ذلك الحين حتى
ديسمبر الماضي ) 14شهرا(.
وبــــدأت المملكة في يوليو/تمــــوز  ،2017فرض ضريبة انتقائية على
التبغ والمشروبات الغازية ومشــــروبات الطاقة بنسب بين 100 – 50
بالمائة.
فيما بدأت مطلــــع  ،2018تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنســــبة 5
بالمائة ،كما رفعت أسعار الطاقة والكهرباء.

الالجئين".
وشدد كرينبول على أن الوكالة ستواصل
طريقها باتجاه تقديم الخدمات والدفاع
عن الالجئين الفلسطينيين وحقوقهم.
من ناحية أخرى ،قال كرينبول ،إن "العالم
ال يقدر حقيقة المعاناة وخيبة االمل أيضا
التي يعيشها الناس في قطاع غزة".
وأضــــاف " :مــــا يحدث في غــــزة هو حالة
من فقــــدان األمل تزداد بســــبب الحصار
واالحتالل وهذه االســــتمرارية بالمعاناة

غير المسبوقة".
وذكر أن الفلســــطينيين في غزة يحرمون
مــــن حقوق أساســــية إلى جانــــب ارتفاع
مســــتويات الفقر والبطالة وعــــدم قدرة
الكثيرين على تلقي العالج بالخارج.
وأشــــار إلى أن اآلالف من الفلســــطينيين
قتلــــوا أو جرحوا خالل أحداث مســــيرات
"العــــودة" التي تنظم أســــبوعيا منذ نحو
عام ونصف ،قرب الســــياج الحدودي بين
القطاع وإسرائيل.
ويعاني نحو  %56.6من سكان قطاع غزة
من انعدام األمــــن الغذائي ،فيما يعيش
نحو  %80من الســــكان تحت خط الفقر،
حسب بيانات أممية.
وكان تقرير صادر عن األمم المتحدة عام
 2017توقــــع بأن تصبح غــــزة "غير قابلة
للعيش فيها" بحلول عام .2020
وارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة العام
الماضي إلى  ،%53فيما تخطت معدالت
البطالــــة الـــــ ،%80وفق بيانــــات المركز
الفلســــطيني لإلحصاء ،واللجنة الشعبية
لرفع الحصار عن قطاع غزة.
وتأسســــت "أونروا" بقرار مــــن الجمعية
العامــــة لألمــــم المتحــــدة ،عــــام ،1949
لتقديم المســــاعدة والحمايــــة لالجئين
الفلســــطينيين إلى أن يتم التوصل إلى
حل عادل لمشكلتهم.
وتقــــدم الوكالــــة ً
حاليا خدماتهــــا لنحو
 5.3مليون الجئ فلســــطيني في مناطق
عملياتها الخمس.

انخفاض أسعار الوقود في
«إسرائيل» بداية الشهر المقبل
القدس المحتلة /االستقالل:
قالـــت «وزارة الطاقة اإلســـرائيلية» ان أســـعار
الوقود ستشهد انخفاضًا بداية الشهر المقبل
ليلة السبت -األحد ،في أعقاب انخفاض أسعار
النفط والوقود في األسواق العالمية.

وبحســـب الـــوزارة فإن انخفاض قيمـــة الدوالر
وهبوط أســـعار النفط ســـيؤدي إلى انخفاض
كبيـــر بنحو  20أغورة للتر الواحـــد من البنزين،
حيث سيبلغ سعر لتر البنزين  6.06شيكل بدال
من .6.27

معارض بريطاني يحذر أن بريكست يصب لصالح ترامب
لندن /االستقالل:
حــــذر زعيــــم المعارضــــة العمالية فــــي بريطانيا
جيريمي كوربيــــن ، ،من مخاطر بريكســــت بدون
اتفاق يصب لصالــــح الرئيــــس األميركي دونالد
ترامــــب ،في تصريــــح أدلى به عشــــية محادثات
يجريها البرلمان بهدف تفادي الخروج من االتحاد
األوروبي بدون اتفاق.
وكتب كوربين فــــي مقال نشــــرته صحيفة "ذي
إينديبندنت" أن بريكســــت بــــدون اتفاق "يعني
لـ"تودد"
بريكســــت لصالح ترامب" مبديا أســــفه
ّ
رئيس الــــوزراء بوريس جونســــون إلــــى الرئيس
األميركي.
واستعرض ترامب وجونسون توافقا كبيرا ،بينهما
خالل قمة مجموعة السبع التي انتهت اإلثنين ،في
بياريتز بجنوب غرب فرنســــا ،فقدم ترامب دعمه

إعالن
فقد
هوية

لرئيــــس الوزراء البريطاني فــــي معركته مع أوروبا
حول بريكست ،مشــــبها االتحاد األوروبي بـ"عقبة
ّ
تكبل" بريطانيا.
ووعد ترامب جونســــون بـ"اتفاق تجاري كبير جدا،
أكبر من أي اتفاق بين البلدين في أي وقت مضى"،
فيما تبحــــث لندن عن حلول توفــــر لها بديال عن
أوروبا كأول شريك تجاري لها حتى اآلن.
وأكد كوربين أن بريكســــت بــــدون اتفاق "لن يرد
لنا ســــيادتنا ،بل ســــيضعنا تحــــت رحمة ترامب
والشركات األميركية الكبرى".
ويرى كوربين أن أفضل وســــيلة لتفادي مثل هذا
الوضع تكمــــن في تنظيم انتخابات عامة ،غير أنه
يبقى منفتحا على احتماالت أخرى.
وكتب "آمل أن نتوصل إلى تسوية جيدة وأن نفوز
بتأييــــد برلمانيين آخرين يدركــــون مخاطر كارثة

أعلن أنا المواطن /حسن يوسف حسن الزعالن ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 402549547فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

بريكست بدون اتفاق".
ودعا قادة آخرين من المعارضة ومعتدلين مؤيدين
ألوروبا في صفــــوف المحافظيــــن الحاكمين إلى
المشاركة في المناقشات الثالثاء في البرلمان.
ويدعــــو كوربين إلــــى إجراء عمليــــة تصويت على
سحب الثقة من بوريس جونسون بعد استئناف
العمــــل في البرلمان .كما أبدى اســــتعداده لتولي
رئاسة حكومة انتقالية يكون هدفها إرجاء تاريخ
بريكست المقرر في  31تشرين األول/أكتوبر.
وقــــرر البريطانيــــون الخروج من االتحــــاد األوروبي
خالل اســــتفتاء جرى عام  ،2016لكنــــه تم إرجاء
موعد الطالق مرتين بعدما عارض البرلمان االتفاق
حول شــــروط االنفصال الذي تم التوصل إليه بين
بروكســــل والحكومة البريطانية السابقة برئاسة
تيريزا ماي.

أعلن أنا المواطن/مصطفى محمد على دحالن./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ( 955202940فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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قوى التغيير تحسم قائمة المرشحين للمناصب الوزارية بالسودان
الخرطوم /االستقالل:
حســــم المجلــــس المركــــزي لقوى
الحرية والتغيير قائمة مرشــــحيه
لمناصب مجلس الوزراء االنتقالي،
على أن يقدمها خالل يوم لرئيس
الوزراء عبد الله حمدوك.
وقــــال القيــــادي في قــــوى الحرية
والتغييــــر صالح منــــاع إن القائمة
تضم  71شــــخصية بعــــدد ثالثة
مرشــــحين لــــكل منصــــب ليختار
منهــــم رئيــــس الــــوزراء مــــن يراه
مناسبا .وأعلن مناع أن عدد الوزارات
بلــــغ  ،18إضافــــة لوزارتــــي الدفاع
والداخلية ،وأربعــــة مجالس أخرى،
وهــــي للثقافة واإلعــــالم ،وللحكم
االتحــــادي ،وللتعليــــم العالــــي،
وللشؤون الدينية.
وقال إنهــــم يتوقعــــون أن يعلن
رئيــــس الوزراء تشــــكيلة حكومته
النهائية خالل اليوم األربعاء.
جاء ذلــــك بعد اجتمــــاع للمجلس
استمر طوال ســــاعات الليل لبحث

هذه المسألة.
وكان المجلــــس العســــكري وقوى
الحريــــة والتغيير قد اتفقا على أن
تكون الحكومة من الكفاءات بعيدا
عن المحاصصــــة الحزبيــــة ،وأن ال
تزيد عن  20وزيرا.
يذكر أن الجيش الســــوداني أطاح

بالرئيــــس عمر البشــــير يــــوم 11
أبريل/نيســــان الجــــاري علــــى وقع
احتجاجات شعبية ضد نظامه.
وشــــكل الجيش مجلســــا عسكريا
إلدارة فتــــرة انتقاليــــة ،لكــــن
المحتجيــــن -وعلى رأســــهم قوى
الحريــــة والتغيير -رفضــــوا تولي

ديلي تلغراف :ترامب على
وشك أن يخسر انتخابات 2020
واشنطن /االستقالل:
في مقاله بصحيفة ديلي تلغراف ،يرى الكاتب تيم ستانلي أن
الرئيس األميركي دونالد ترامب على وشك أن يخسر االنتخابات
الرئاسية لعام .2020
وأشـــار إلى أن نسبة تأييده لم تصل  45%منذ أكثر من عامين،
وأنه إذا خســـر فـــإن الكثير من الناس ســـيلومون سياســـاته
الشـــعبوية .وســـيقول اليمين «إليكم ما يحـــدث عندما تبتعد
عن رأســـمالية السوق الحرة» ،وسيقول اليسار «الشعبوية كانت
فـــي الحقيقة مجرد عنصرية بيضـــاء وليس هناك ما يكفي من
البيض إلبقاء ترامب في الســـلطة» .ومع ذلك يعتقد الكاتب أن
هناك قراءة بديلة لرئاســـة ترامب تقول إن المشكلة الحقيقية
تكمن في أن ترامب لم يكن شعبويا بما فيه الكفاية.
وألمح إلى وجود جدال متزايد بين المثقفين الشعبويين يقول
إن ترامب قد أفسد مشروعه بعض الشيء.
وأوضـــح أن الشـــعبوية اليمينيـــة ترتكـــز عادة علـــى مبادئ

المحافظين الثقافية ونهج اقتصادي أقرب إلى حرب الطبقات:
الناس الصغار مقابل النخب.
وقد استغل ترامب مبادئ المحافظين الثقافية من خالل اتخاذ
مواقف صارمة ،كما حصل في اإلجهاض وحمل الســـالح ،وأبقى
البالد في سالم .واعتبر هذا مثاال لشعبية ترامب الهائلة :شعبي
وبلـــدي وثقافتـــي يجب أن تأتـــي دائما أوال .وانتقد ســـتانلي
خطـــاب ترامب بأنه دائما مـــا يغطي على إنجازاتـــه ،وأنه ما إن
تهدأ األمور في البـــالد إال ويعكر صفوها بتصريحاته ،كما هي
الحال بإعالنه عن رغبته في شراء جزيرة غرينالند .كما أن النخبة
الجمهورية تشير إلى أن انتصارات ترامب غالبا ما تتحقق عندما
يحكم كجمهـــوري ملتزم بالقواعد ،لكنه يقوضها بسياســـاته
الغريبة مثل حربه التجارية مع الصين.
وعلقت الصحيفة بأن واحدة من أســـعد عواقب ترامب هي أنها
أجبرت المحافظين األميركيين على طرح الســـؤال «ما الذي نريد
الحفاظ عليه إلى جانب كسب المال؟».

روسيا تمد تركيا بدفعة
جديدة من صواريخ إس 400
موسكو /االستقالل:
أعلنـــت وزارة الدفاع التركية أن روســـيا بدأت تســـليم البطاريـــة الثانية من
منظومـــة الدفاع الصاروخي إس 400 -التي أدت إلى توتر العالقات بين أنقرة
وواشنطن.
وذكرت وزارة الدفاع التركية ،في بيانُ ،نشـــر على موقع تويتر أن شحن أجزاء
المنظومة اســـتؤنف ،أمس الثالثاء ،فيما أشارت وســـائل إعالم تركية إلى أن
طائرة شحن روسية هبطت في قاعدة جوية بالقرب من أنقرة.
كانت تركيا تسلمت أول بطارية من المنظومة الروسية الصنع الشهر الماضي،
على الرغم من اعتراضات قوية من الواليات المتحدة ،حليفتها في الناتو.
وتقول واشـــنطن إن المنظومة الروســـية ال تتوافق مع حلف الناتو ،وتشكل
تهديدًا لبرنامج المقاتالت األميركية من طراز إف .-35وعلقت مشـــاركة تركيا
في برنامج المقاتالت إف ،-35وهددت بفرض عقوبات على أنقرة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /ناصر عبد اللطيف محمد الدويك./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 901471946فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

العســــكر الحكــــم ،وأصــــروا علــــى
تسليم السلطة للمدنيين.
وبعــــد شــــهور مــــن المشــــاحنات
واالحتجاجــــات ،اتفق الطرفان على
تشــــكيل هيئــــة انتقاليــــة تضم
مدنيين وعسكريين تمهيدا إلجراء
انتخابات بعد ثالث سنوات.

ماكرون يدعو أوروبا إلعادة
النظر في عالقاتها مع روسيا
باريس /االستقالل:
دعـــا الرئيس الفرنســـي ،إيمانويل ماكرون الدول األوروبيـــة إلعادة النظر في
عالقاتها مع روسيا.
ونقلـــت وكالة أسوشـــييتد برس ماكـــرون قوله ،في تصريـــح صحفي ،أمس
الثالثـــاء ،حان الوقت ألن تعيد أوروبا تقييم عالقاتها مع روســـيا للتحقق من
طموحاتها العالمية ،والتجنب من الوقوع في خضم حرب باردة جديدة.
ورأى ماكرون أن فرض عقوبات جديدة على موســـكو «ال يصب في مصلحتنا»،
دون اإلشـــارة إلى مصير العقوبات األوروبية على روســـيا بســـبب ضمها شبه
جزيرة القرم إليها ،ما إذا كان يريد رفعها أو ال.
وقال الرئيس الفرنســـي إنه حان الوقت «إلعادة النظر في عالقاتنا مع روسيا»،
دون مزيد من التفاصيل.
ً
عميقا».
استراتيجيا
بعيدا يعد «خطأ
ً
وحذر ماكرون من أن دفع روسيا ً
وقال إن «نقاط الضعف واألخطاء» في أوروبا ســــاعدت على دفع روســــيا
إلى تعزيز تحالفها مع الصين وإحياء نفوذها في ســــوريا وليبيا وحول
إفريقيا.
واألســـبوع الماضي ،التقى ماكرون نظيره الروسي ،فالديمير بوتين ،وتعهدا
بإعطاء دفعة جديدة لمحادثات السالم مع أوكرانيا.
لكن الزعيمين اختلفا بشأن قضايا أخرى ،بما في ذلك سوريا والحملة الروسية
على احتجاجات المعارضة ،وفق الوكالة نفسها.

روحاني :إذا لم ترفع واشنطن العقوبات
عن إيران فلن يتغير الوضع الراهن
طهران /االستقالل:
أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني ،أنه لن يكون هناك
تغييـــر إيجابي في العالقـــات بين الواليـــات المتحدة
وإيران من دون أن ترفع واشـــنطن العقوبات المناهضة
إليران.
وقال روحاني ،في خطاب بثه التلفزيون اإليراني« :بدون
أن تتخلى الواليات المتحدة عن العقوبات ودون العدول
عن هذا الطريق الزائف الذي اختارته ،لن نرى أي تغيير
إيجابي .ويكمن مفتاح التغيير اإليجابي في واشنطن»،
وذلك حسب وكالة «إسنا» اإليرانية.
وجـــدد الرئيـــس اإليرانـــي ،التأكيد علـــى أن طهران ال
تســـعى إلـــى الحصول على أســـلحة نوويـــة ،مؤكدا أن
طهران ســـتواصل تقليص التزاماتها باالتفاق النووي

إذا لم ترفع العقوبات األمريكية.
وقال روحاني في كلمته إن بالده مســـتعدة دوما للحوار،
مضيفـــا« :ســـنواصل تقليـــص التزاماتنا فـــي االتفاق
)النووي( المبرم عام  2015إذا لم يجر ضمان مصالحنا».
وشـــهدت العالقات األمريكية اإليرانية توترا وتصعيدا
عســـكريا ،وذلك بعد انسحاب الرئيس األمريكي دونالد
ترامـــب مـــن االتفاق النـــووي الذي وقع عـــام  2015مع
طهـــران ،وبعدها وقـــوع هجوم على ناقلتـــي نفط في
بحر عمان ،إضافة إلى إســـقاط طائرة استطالع أمريكية
حديثـــة بصاروخ إيرانـــي فوق مضيق هرمـــز ،واحتجاز
حكومة مضيق جبـــل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط
إيرانية قالت إن وجهتها ســـوريا التـــي يفرض عليها
االتحاد األوروبي عقوبات.

اليابان تحذر ..كوريا الشمالية تطور «صواريخ خارقة»
طوكيو /االستقالل:
قال وزيــــر الدفاع الياباني ،تاكيشــــي إيوايا،
أمس الثالثــــاء ،إن بيونغ يانــــغ تطور على ما
يبدو رؤوســــا حربية الختراق الدرع الصاروخية
الباليستية التي تحمي اليابان.
وأشــــار إلــــى أن المســــارات غيــــر المنتظمة
للصواريخ ،التي أطلقتها كوريا الشمالية في
اآلونة األخيرة.
ونقل متحدث باسم الوزارة عن إيوايا قوله في
مؤتمر صحفي ،إن اليابان تعتقد أن الصواريخ
التــــي أطلقتهــــا بيونــــغ يانــــغ هي صواريخ
باليستية جديدة قصيرة المدى.
وأثارت التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية
على صواريخ قصيرة المدى القلق في اليابان

إعالن
فقد
هوية

المجــــاورة ،رغم أن الرئيــــس األميركي دونالد
ترامب وصــــف تلــــك التجارب بأنهــــا عديمة
األهمية.
وجــــاءت التجــــارب ،التــــي أجريــــت الســــبت
الماضي ،بعد أن قالت كوريــــا الجنوبية إنها
قررت إنهاء العمل باتفاقية تبادل المعلومات
المخابراتية مع طوكيو ،وسط خالف متصاعد
بشأن العمالة القســــرية إبان الحرب العالمية
الثانية.
ووصف إيوايا وغيره من المسؤولين اليابانيين
قرار ســــول بأنه «غير عقالنــــي» في ظل تزايد
التهديد ،الذي تمثله كورياالشــــمالية.
وتنشــــر اليابان والواليــــات المتحدة مدمرات
«إيجيس» فــــي بحر اليابان مــــزودة بصواريخ

أعلن أنا المواطن /اسماعيل احمد عبد صقر./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 926736273فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

اعتراضية مصممة لتدميــــر الرؤوس الحربية
في الجو.
وتعتــــزم اليابــــان أيضــــا بنــــاء اثنتيــــن من
البطاريات األرضية طراز إيجيس لتعزيز الدرع
الصاروخية الباليستية الخاصة بها.
لكن تلك النظــــم الدفاعية مصممة للتصدي
لقذائف تنطلــــق على نحو منتظــــم ومن ثم
يمكن التنبؤ بمســــاراتها ،لكــــن أي اختالف
في مسار االنطالق سيجعل عملية االعتراض
أكثر صعوبة.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية،
الثالثاء ،إن بالده والواليات المتحدة تعكفان
على إجراء تحليل دقيق للتجارب الصاروخية
األخيرة لكوريا الشمالية.

أعلن أنا المواطنة/سماح احمد يوسف المزين ./عن
فقد بطاقة هويتي التي تحمل 951143387
فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى
أقرب مركز شرطة
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أبو عريضة :طوينا خسارة يلسوبر و هدفنا يلحفاظ على يلدوري
غزة /االستقالل:
عبر المدير الفني لفريق خدمات رفح إسالم أبو
عريضة عن حزنه الشديد بخسارة بطولة السوبر
الغزي أمام اتحاد الشـــجاعية بركالت الترجيح
وعدم تحقيق الثالثية التاريخية.
وقـــال أبـــو عريضة فـــي حديث خـــاص لـ»
االستقالل»« :إن الفريق قدم أداء مميز طوال
المباراة ،رغم تراجع اداء الفريق في الشـــوط
األول ،و ولكن تداركنا هذا األمر في الشـــوط
الثانـــي و قدمنـــا أداء أفضـــل ولـــم يحالفنا
الحظ وركالت الترجيح ابتسمت للمنطار في
النهاية «.

وأضـــاف أبو عريضة أن الفريـــق كان على قدر
عالي من المسؤولية رغم الغيابات التي عصفت
بالفريق و أهمها قلـــب الدفاع أحمد البهداري
الـــذي يعطي الفريق األمـــان بالخلف و يعمل
على الزيادة الهجوميـــة و هذا ما افتقدناه في
المباراة .
وأوضـــح أن الفريق وقع في العديد من األخطاء
في خالل المبـــاراة يتم العمل على معالجتها
وطي صفحة السوبر والتحضير لبطولة الدوري
التي ستكون صعبة هذا الموسم ،مشددًا على
أن هدف الفريق خالل المرحلة المقبلة سيكون
الحفـــاظ على الدوري بشـــكل كبيـــر والقتال

لتحقيق المجد السادس .
وبيـــن أبو عريضة أن الالعبين الحاليين لديهم
العزيمـــة واإلصرار بتقديم موســـم مميز رغم
الضغوطات التي تعرض لها الفريق ،مشيرًا إلى
أن الجهاز الفني سيحاول الحفاظ على منسوب
اللياقة البدنية عند الالعبين ألن امتداد الموسم
الماضي مع الحالي يؤثر على اداء الالعبين.
يذكر أن خدمات رفح ســـيقابل فريق خدمات
الشـــاطئ يوم األحـــد القادم علـــى ملعب رفح
البلـــدي جنـــوب القطاع ،فـــي تمام الســـاعة
مســـاء ،في الجولة األولى من بطولة
السادسة
ٍ
الدوري الممتاز 2020/2019م.

عساف يقترب من يالنتقال
للمصرية لإلتصاالت
القاهرة  /االستقالل:
بات الالعب بالل عساف على ُبعد خطوة واحدة فقط
من االنضمام لفريق المصرية لالتصاالت ,أحد فرق
دوري الدرجة الثانية ,في جمهورية مصر العربية.
وتوصل المصرية لالتصاالت التفاق مع نادي نماء,
بانتقـــال الالعب لصفـــوف النـــادي المصري لمدة
موسمين ,حيث ُينتظر ارسال بطاقة عساف وكتاب
االســـتغناء ,لإلعالن عـــن انضمام الالعب بشـــكل
رسمي.
المعسكر التدريبي
وينتظم المهاجم عســـاف في ُ
الـــذي ُيقيمـــه الفريق فـــي مدينة االســـكندرية
الساحلية ,وشـــارك في مباراة ودية للفريق وسجل
هدفًا.
ُ
ويعتبر عساف أحد الالعبين البارزين في قطاع غزة,
حيث ســـبق له المنافســـة على لقب هداف الدوري
في أكثر من موسم رياضي ,كما وحصل على هداف
دوري الدرجة األولي الموسم الماضي .

العبو ريال مدريد
يطالبون بيريز
بالتعاقد مع نيمار
مدريد/االستقالل:
ذكـــرت صحيفـــة ســـبورت اإلســـبانية أن
نجوم ريال مدريد يضغطـــون على إدارة
النادي برئاســـة بيريز من أجل التعاقد
مع نيمار مهاجم باريس سان جيرمان
والـــذي يتـــم التفاوض مـــع اجله
للعودة إلـــى الغريـــم التقليدي
برشلونة.
ومـــا زالـــت جماهير ريـــال
مدريد تنتظر الصفقة السادسة
التـــي طال انتظارهـــا ،فمنذ أن تم
التوقيع مع فيرالند ميندي ،ارتبـــط النادي بعدة العبين مثل بول
بوجبا ،كريســـتيان إريكســـن ،فان دي بيك ،وأخيرًا نيمار ،لكن في
النهاية لم يصل أي منهم.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الصحفي الشهير خوانفي سانز
أكد في برنامج “الشرينغتو” رغبة العبي ريال مدريد بالتعاقد مع نيمار
من أجل مساعدتهم على الفوز باأللقاب هذا الموسم.
وأضاف التقرير ان هناك اعتقاد في غرفة خلع مالبس الريال يتلخص في
حاجة الفريق لالعب من الصف األول ،ووقع االختيار على المهاجم البرازيلي
الذي يسعى للرحيل عن باريس.
يذكر أن برشلونة أرسل وفد إلى باريس لعقد اجتماع يتم مناقشة فيه إمكانية
التوقيع مع نيمار قبل إغالق سوق االنتقاالت .

«هاري كين» مويجهة
آرسنال يختبار حقيقي
لقدريت توتنهام
لندن /االستقالل:
حث هاري كين زمالئه في توتنهام على وضع الهزيمة المؤلمة أمام
نيوكاســـل خلف ظهورهم  ،والتركيز على تحقيـــق الفوز في مباراة
القمة ضد آرسنال يوم األحد القادم.
وكان توتنهام المرشـــح األوفر حظًا للفوز على نيوكاسل الذي تمكن
من الفوز يوم األحد الماضي على ملعب وايت هارت لين  ،بعد أن سجل
المهاجم جويلينتون هدف الفوز في الشوط األول.
وعلى الرغم من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي  ،إال
أن أداء توتنهام المحلي بدأ بالتراجع منذ بعض الوقت  ،ليكون بذلك
قد خسر ثمانية من آخر  15مباراة في الدوري اإلنجليزي.
وســـيكون لقاء ديربي شـــمال لندن بمثابة اختبـــار حقيقي لقدرات
توتنهام  ،حيث أن أي خسارة جديدة ستعتبر بمثابة ابتعاد كبير عن
صدارة الترتيب العام  ،وهو ما حذر منه القائد هاري كين .

وكيل يلالعب
«أوزيل» :لن
يغادر أرسنال
االستقالل  /وكاالت :
كشــــف إركوت ســــوغوت وكيل أعمــــال النجم
األلماني المخضرم مسعود أوزيل ،عن مستقبل
الالعب مع نادي آرســــنال اإلنجليزي في الموسم
الجديد ،وإذا ما ســــيغادر في ســــوق االنتقاالت
الصيفية الجارية.
وأبدى آرســــنال خالل األيام الماضية انفتاحًا على فكرة
بيع أوزيل خــــالل االنتقاالت الصيفيــــة لكي يتخلص من
راتبه المرتفع  ،حيث يتقاضى  350ألف جنيه إســــترليني
أسبوعيًا.
وما زالت هناك فرصة لبيــــع أوزيل نظرًا لعدم إغالق نافذة
االنتقاالت في عدد من الدول  ،على الرغم من أن فرق الدوري
اإلنجليزي الممتاز لم تعد قادرة على جلب العبين جدد.
ووفقــــًا لما قاله إركوت ســــوغوت في تصريحــــات نقلتها
صحيفة “ديلــــي ميل” البريطانية ،فــــإن الدولي األلماني
السابق مسعود أوزيل الذي يبلغ من العمر  30عامًا ،سيبقى
مع النادي اللندني آرســــنال في الموسم الجديد ولن يغادر
هذا الصيف كما يقال.
وأوضح إركوت ســــوغوت أن موكله مسعود أوزيل كان غير
متوفر في لقــــاء بيرنلي ببطولة الدوري اإلنجليزي بســــبب
المرض ،ولكنه يأمل في العودة إلى تشــــكيلة آرسنال بعد
غيابه عن أول  3جوالت بالبريميرليج.
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المجلس األعلى للدفاع بلبنان :حقنا الدفاع عن النفس بكل الوسائل
بيروت /االستقالل:
أكــــد المجلس األعلــــى للدفاع في
لبنــــان مســــاء أمس الثالثــــاء على
ضرورة الدفــــاع عن ســــيادة لبنان
وسالمة اراضيه ألنه حق مشروع.
وأكد المجلس في بيان صحفي في
ختام جلسة استثنائية له عقدها
عقــــب االعتــــداءات اإلســــرائيلية
األخيرة علــــى األراضــــي اللبنانية
على حــــق اللبنانيين فــــي الدفاع
عن النفس بكل الوســــائل ضد أي
اعتداء.
وشــــدد على أن هــــذا "حق محفوظ
في ميثــــاق األمم المتحــــدة لمنع
تكرار مثل هذا االعتداء على لبنان
وشــــعبه وأراضيــــه ،وتبقى الوحدة
الوطنيــــة أمضــــى ســــالح في وجه
العدوان".
ولفتت الوكالــــة الوطنية اللبنانية
لإلعالم أن المجلــــس أبقى مقرراته
سرية تنفيذا للقانون.
وعــــرض المجلــــس فــــي اجتماعه
برئاســــة الرئيس ميشال عون في
قصر بيت الدين تداعيات االعتداء
اإلسرائيلي على الضاحية الجنوبية
لبيروت فجر األحد الفائت.
وشــــدد عون على "ضــــرورة الدفاع
عن ســــيادة لبنان وسالمة أراضيه
ألنه حــــق مشــــروع" ،فيمــــا اعتبر

رئيس الحكومة ســــعد الحريري أن
"االعتداء وهــــو األول من نوعه منذ
عــــام  ،2006تقصد منه إســــرائيل
تغيير قواعد االشتباك ،مما يهدد
االستقرار".
وأكد المجلس "حـــق اللبنانيين في
الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد
أي اعتداء ،وعلى أن الوحدة الوطنية
أمضى سالح في وجه العدوان".
وحضــــر االجتمــــاع باإلضافة لعون
والحريــــري كال مــــن وزيــــر المالية
علي حســــن خليل ،ووزير الخارجية

بلدية خان يونس تنهي
إجشاء أعمال صيانة لمجموعة
من شوارع المدينة
خان يونس  /االستقالل:
أنهى قسم الصيانة التابع لدائرة األشغال العامة والصيانة في بلدية
خان يونس صيانة مجموعة من شـــوارع المدينة بمســـاحة إجمالية
بلغت ) (800مترًا مربعًا بالط انترلوك جديد  ،وذلك خالل شهر يوليو
الماضي .
وأشـــار م .عبدالله خلف أن فرق الصيانة قامت بتنفيذ أعمال صيانة مختلفة
لمجموعة من شوارع المدينة بمســـاحات مختلفة شملت إصالح اإلهتراءات ،
وكذلـــك ردم بعض الحفر ،مشـــيرًا إلى أن تلك األعمال نفذت عقب تســـجيل
مالحظات المواطنين عبر تطبيق مدينتي خان يونس.

االحتالل يزعم ..
فيما سقط ثالث بمنطقة مفتوحة.
وقلص إمدادات الوقود
وقصف جيش االحتالل على إثر ذلك
موقعا للمقاومةّ ،
ً
لمحطة كهرباء غزة إلى النصف ،ما تسبب بتفاقم أزمة الكهرباء في القطاع.
وفي موضوع منفصل ،واصل المســـتوطنون المتطرفون صباح أمس الثالثاء،
اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة
من شرطة االحتالل الخاصة.
وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة فإن شرطة االحتالل أغلقت
مستوطنا للمسجد
صباحا عقب اقتحام 56
باب المغاربة الساعة الحادية عشرة
ً
ً
طقوسا تلمودية.
األقصى ،والتجول في أنحاء متفرقة من باحاته وسط أدائهم
ً
أيضا المســـجد
وأوضحـــت أن ثالثـــة عناصر من مخابـــرات االحتالل اقتحموا ً
األقصى ،ضمن جوالتهم االستكشافية.
وال تزال شـــرطة االحتالل المتمركزة علـــى بوابات األقصى تضيق الخناق على
دخول المصلين الفلســـطينيين الوافدين من القدس والداخل الفلســـطيني
المحتل للمسجد ،وتحتجز بطاقاتهم الشخصية قبيل دخولهم إليه.
وصعـــد المســـتوطنون وعناصـــر شـــرطة االحتالل فـــي اآلونـــة األخيرة من
اعتداءاتهـــم وانتهاكاتهم لحرمة المســـجد األقصى ،واالعتـــداء على رواده
وحراسه ،وإبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

والمغتربين جبران باســــيل ،ووزير
الدفــــاع الوطني اليــــاس بوصعب،
ووزيــــرة الداخليــــة والبلديــــات ريا
حفار الحســــن ،ووزير العدل البرت
ســــرحان ،ووزيــــر شــــؤون رئاســــة
الجمهورية سليم جريصاتي ووزير
االقتصاد والتجارة منصور بطيش.
كما حضر االجتمــــاع قائد الجيش
العماد جوزف عــــون ،المدير العام
لقــــوى األمن الداخلي اللــــواء عماد
عثمان ،المدير العــــام ألمن الدولة
اللواء انطــــوان صليبا ،األمين العام

للمجلــــس االعلــــى للدفــــاع اللواء
محمــــود االســــمر ،والمديــــر العام
لألمن العام باإلنابة العميد الياس
البيســــري .وحضــــر أيضــــا مديــــر
المخابــــرات فــــي الجيــــش العميد
الركن طونــــي منصور ،ورئيس فرع
المعلومات في قوى األمن الداخلي
العميــــد خالــــد حمــــود ومدير عام
رئاســــة الجمهورية أنطوان شقير،
والمستشــــار األمني والعســــكري
لرئيــــس الجمهوريــــة العميــــد
المتقاعد بولس مطر.

الجامعة العشبية تدين قشار الخارجية
األميشكية بحذف اسم فلسطين
القاهرة /االستقالل:
أدانت جامعـــة الدول العربية امس الثالثاء قرار الخارجية األميركية
حذف اسم األرض الفلسطينية المحتلة أو السلطة الفلسطينية من
قائمة تعريف المناطق في الشرق األوسط.
وأكدت الجامعة أن هذا القرار إجراء عدائي جديد يضاف للسلســـة
الطويلة من االجـــراءات العدائية األميركيـــة التي تهدد بتصفية
القضية الفلســـطينية ،والتي ترفضها الدول العربية رفضا قاطعا،
وتتصدى لها بالمحافل الدولية كافة.
وقال األمين العام المســـاعد لشـــؤون فلســـطين واألراضي العربية
المحتلة ســـعيد أبو علي في تصريح له ،إن هذا القرار ترفضه أيضا
األغلبية الســـاحقة من دول العالم التي عبـــرت عن دعمها للحقوق
الفلسطينية وتمسكها بمبادئ القانون والشرعية الدولية بأكثر من
مناسبة ،بما في ذلك اعترافها بالدولة الفلسطينية وإقامة العالقات
الدبلوماسية الكاملة معها
وأضـــاف أن رفض القرار يأتي انطالقـــا من حرص الدول على مبادئ
القانون والعدالة وعلى تحقيق حل الدولتين والســـالم واالســـتقرار
في المنطقـــة ،والذي تقوضـــه اإلدارة األميركية بهـــذه اإلجراءات
العدائية التـــي لن يكون لها أي أثر واقعي أو قانوني بقدر ما تعيد
تأكيد االنحياز األميركي المطلق للمواقف والسياسات اإلسرائيلية
المعادية لوجود وحقوق الشـــعب الفلسطيني ،ومتطلبات تحقيق
السالم العادل كمدخل لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة.
وتابع أبو علي إن هذا اإلجراء األميركي ســـيضاف لسلسلة اإلجراءات
الســـابقة المعزولة والمرفوضة عربيا ودوليا ،مؤكدا أنه لن يؤثر في
عزيمة الشـــعب الفلســـطيني وقيادته وصمـــوده ونضاله العادل
لتحقيق استقالله واســـتكمال بناء دولته بدعم وإجماع إرادة األمة
العربية.

وقفة تضامنية مع األسشى المضشبين عن الطعام بطولكشم
طولكرم /االستقالل:
اعتصــــم العشــــرات مــــن ذوي األســــرى
وفصائــــل العمــــل الوطني فــــي محافظة
طولكــــرم ،امــــس الثالثــــاء ،أمــــام مكتب
الصليب األحمر فــــي المدينة ،تضامنا مع
األسرى في ســــجون االحتالل اإلسرائيلي
المضربين عن الطعام.
وطالــــب المعتصمــــون الصليــــب األحمر
والمؤسســــات الحقوقيــــة واإلنســــانية
بالتدخل العاجل إلنقاذ حياة هؤالء األسرى
وتنفيذ مطالبهــــم العادلة ،والضغط على
االحتــــالل لوقف ممارســــاته التعســــفية
بحقهم ،خاصة وأنهم أصبحوا يعانون من
وضع صحي سيئ.
وقال األســــير المحــــرر خضــــر عدنان في
تصريحات صحفية« ،هذه وقفة تضامنية

مع األســــرى المضربين عــــن الطعام وهم
طارق قعدان ،وســــلطان خلــــوف ،وحذيفة
حلبية ،وإســــماعيل علي ،وثائــــر حمدان،
ووجــــدي العــــواودي ،واياد بزيــــع ،وناصر
الجــــدع ،مــــن أجل حريــــة شــــعبنا وعزتنا
وكرامتنا» .ووصف األســــرى بأنهم الصورة
المشــــرقة لفلســــطين إلــــى جانــــب آالف
الشهداء والجرحى والمرابطين والمرابطات
والمدافعين عن المســــجد األقصى ،مشيرا
أن هذا الشــــعب ضحى وقدم ويســــتحق
منا كل التقدير وســــيقف مع أســــراه ولن
يتركهم وحيدين.
مــــن جهتها ،قالت األســــيرة المحررة دنيا
حــــارون مــــن طولكــــرم« ،نحن كأســــيرات
محررات واجبنا مساندة األسرى واألسيرات
في معركة األمعاء الخاوية من أجل الحرية،

وحدة إسشائيلية خاصة
تعتقل شابين قشب النبي
إلياس ششق قلقيلية
قلقيلية /االستقالل:
اعتقلت قوة خاصة إســـرائيلية مســـاء أمس الثالثاء شـــابين قرب دوار النبي
إلياس شرق قلقيلية ،بعد مالحقة على شارع قلقيلية نابلس وإقتادتهما الى
مكان مجهول بعد إستدعاء قوة ُأخرى من جيش اإلحتالل الى المكان .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد أحمد محمود ضهير./ .......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 914222633فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

مشــــيرة إلى أن هناك  43أســــيرة يقبعن
في سجون االحتالل ،منهن يخضن إضرابا
عــــن الطعــــام ،وهناك كبيرات في الســــن
يعشــــن ظروفا صعبة كحالة األسيرة والدة
الشهيد أشرف نعالوة ،وهن بحاجة لدعم
الشارع الفلسطيني بكل فئاته.
من جانبهــــا ،قالت األســــيرة المحررة منى
قعــــدان شــــقيقة األســــير المضــــرب عن
الطعام طارق قعدان من عرابة ،إن شقيقها
مضرب عــــن الطعــــام منــــذ  28يوما على
التوالي ،بدأه في  31تموز في عزل النقب،
واآلن يقبع في عزل «نيتسان» الرملة.
وأكدت أن وقوف شــــعبنا الفلسطيني إلى
جانبهــــم ومســــاندتهم ودعمهم يعطي
دفعــــة معنوية لألســــرى بأنهم بخير رغم
الظروف الصعبة.

دولة فل�شطني
ال�شلطةالق�شائية
املجل�س االأعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة دير البلح ال�شرعية

اعالن جريدة صادرة عن محكمة دير البلح الشرعية

علـــى المدعى عليه /محمد الســـيد علـــي امبابي جواز ســـفر مصري رقم
 16031150aمـــن جمهورية مصـــر العربية و ســـكانها ومجهول محل
اإلقامة فيها االن يقتضى حضورك الى محكمة دير البلح الشـــرعية يوم
األربعاء الموافق 2019/10/2م الســـاعة الثامنـــة صباحا وذلك بخصوص
دعوى تفريق من الضرر و التعليق المرفوعة ضدك من قبل المدعية رندة
يوســـف محمود حمد من المغار و ســـكان النصيرات ه 410521694/وان
لم تحضر في الوقت المعين او ترســـل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى
الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول و حرر في 2019/8/27م.

قا�شي دير البلح ال�شرعي
ف�شيلة ال�شيخ/امين خمي�س حماد

األربعاء  27ذو الحجة  1440هــ  28أغسطس  2019م

«وحش فضائي» يهدد
األرض وناسا تحدد الموعد
لندن /االستقالل:
حذرت وكالة ناســـا األميركية لعلوم الفضاء ،امـــس الثالثاء ،من اقتراب
كويكب عمالق لالصطدام باألرض ،وهو األمر الذى أكده مؤســـس شركة
ســـبيس إكس ،إيلون ماسك ،الذي أشار إلى عدم امتالك أي وسيلة دفاع
ضده .وبحسب صحيفة «اإلندبندنت» البريطانية ،حذر ماسك من أن حجم
الكويكب يتخطى ضعف حجم برج «شارد» في لندن ،الذي يعتبر أضخم
مبنى في أوروبا.
وســـيمر الكويكب العمـــالق بجوار كوكب األرض ســـبتمبر المقبل ،ومن
المرجح أن يضربها ،بحســـب تقديرات ناسا ،في يوم  14سبتمبر ،والذى
يبلغ عرضه أكثر من ً 650
مترا.
وأوضحت الصحيفة ،أن «الوحش الفضائي» سيمر على األرض بسرعة 14
ألف ميل في الساعة ،وسيقطع بعد مروره بكوكبنا مسافة  3.3مليون ميل.
ويأتـــي ظهور الكويكب العمالق بعد آخر مرة ظهر فيها في  1ســـبتمبر
عام  ،2000أي أنه يظهر كل  20عاما تقريبا ،وســـتتكرر مرة أخرى في عام
.2038
من جانبها ،ذكرت وكالة ناســـا أنه ال يوجد خطر من تصادم الكويكب مع
األرض ،إال أن رئيـــس وكالة علوم الفضاء األميركية ،جيم بردنشـــتاين،
حذر في وقت ســـابق من احتمالية اصطدام كويكب قاتل في المستقبل
باألرض.

�شاب فل�شطيني يبيع كتب ًا م�شتعملة يف اأحد �شوارع مدينة غزة ( ) APA images

تحتفي بعامها
الـ 99بحضور مباراة
بنسلفانيا /االستقالل:
ال حب أقوى من حب كرة القدم ،ذلك ما تؤكده المشجعة التسعينية الشغوفة
بوالية بنســـلفانيا كاثرين كايل ،التي تواجدت أخيرًا ،وللمرة األولى في حياتها
على أرض ملعب يســـتضيف مباراة لكرة القدم ،لمشـــاهدة فريقها المفضل
يتألق .بحسب موقع «سي إن إن» فإن فريق القراصنة لم يخيب ظن التسعينية،
التي جاءت لالحتفاء بيوم ميالدها الـ ،99وكللوا األمر بفوزهم بنتيجة  14ضد ال
شيء لفريق سينسيناتي ريدز على أرضه.
وعلقت الرياضية المسنة ،التي غنت طوال وقت المباراة قائلة« :لقد فوجئت حقًا،
ولطالما أحببت عائلتي غمري بالسعادة».

يعاني من صداع لمدة  30عامًا بسبب دودة
بكين /االستقالل:
أصبـــح رجل صيني عانى من صـــداع متكرر ،وحتى
نوبات صرع خالل الثالثين عامًا الماضية ،قادرًا اآلن
على أن يعيش حياة خالية من األلم ،بعد أن استخرج
األطباء دودة طولها  10سم من دماغه.
وبـــدأ الرجل ،الملقـــب بـزهانغ ) 59عامًا( الشـــعور
بالصداع والنوبات الشديدة ألول مرة في عام ،1989
عندمـــا كان يلعب الورق مع أصدقائه ،حيث شـــعر
بوخز في ذراعيه وســـاقيه دون أن يعرف الســـبب،
وبدأت الرغوة تخرج من فمـــه وفقد وعيه بعد فترة
وجيزة.

وتـــم نقل زهانـــغ إلى مستشـــفى فـــي مقاطعة
غوانغتشـــو ،حيث تم تشـــخيص إصابته بالصرع،
ووصف له األطباء أدوية مضادة للصرع .وعلى الرغم
من مداومته على األدوية بانتظام على مدار الثالثين
عامًا الماضية ،إال أنه ظل يعاني من نوبات من اإلغماء
فضال عن الصداع المتكرر ،بحســـب موقع
والصرع،
ً
أوديتي سنترال.
استمرت معاناة زهانغ حتى الشهر الماضي ،عندما
اكتشـــف األطباء أن هذه األعـــراض كانت بالفعل
ناتجة عن دودة عالقة في دماغه.
وخضع زهانغ لعملية جراحيـــة طارئة ،وقام جراحو

صبي يتسبب في كارثة بعد أن تركه والده في السيارة
دبلن /االستقالل:
تســـبب صبي أيرلنـــدي ،في وقوع حـــادث مروع،
وتحطـــم ســـيارة أودي ســـوداء مســـتأجرة ،يبلغ
ثمنها نحو  28ألف جنيه إسترليني ،وحطم بوابة
حديدية وجدار مدرسة.
ووفقـــا لصحيفة «ديلي ميـــل» البريطانية ،كانت
عائلة الصبي تقضي عطلتها في منتجع ماربيلال
بمقاطعة مالقا جنوبي إســـبانيا ،عندما ترك األب
الصبي بمفرده في السيارة لثوان.
قـــال األب أنه أدار محرك الســـيارة في الجراج ،ثم

عاما ،لكنه
نزل وترك ابنـــه الذي يبلغ من العم ُ 13
لـــم يضعها في وضـــع التأمين؛ ألنـــه كان يتعد
لقيادتها ،ولكن قرر األبن أن يقود السيارة .جلس
الصبي على مقعد الســـائق ،وضغـــط على الذراع
األوتواتيكي عن طريق الخطأ ،فتحركت الســـيارة،
وبســـبب حالة الخوف التي انتابتـــه ،ضغط على
بدال مـــن الفرامل ،فصدمت بوابة
دواســـة البنزين ً
الجراج ،وعبرت الشارع ثم حطمت الجدار واقتحمت
المدرسة.
أظهـــر مقطـــع الفيديو الـــذي التقط بعـــد وقوع

الحادث بلحظات ،األب وهو يطمئن على ابنه الذي
كان يرتدي مالبس السباحة ،محاوال تهدئة ابنته،
ثم عاد ونظر على الســـيارة المحطمة والدمار الذي
تســـبب فيه الصبي ،ووضع يديه على رأســـه من
شدة الصدمة .ألقت الشرطة اإلسبانية اللوم على
األب الذي ترك ابنه في ســـيارة بوضع التشغيل،
مما تســـبب في وقوع الكارثة ،وســـيتحمل األب
تكاليف إصالح البوابة والجدار ،كما أكدت الشركة
المؤجرة للســـيارة أن سيتم إصالحها ،وسيتحمل
األب كافة التكاليف.

منشور على فيسبوك يعيد خاتما
لرجل أمريكي فقده منذ  43عاما
االستقالل /وكاالت:
استعاد رجل أمريكي خاتمه ،بعد أن فقده عام  1976أثناء التزلج،
عندما كان ً
طالبا في المرحلة الثانوية في والية تينيسي.
وذكرت صحيفة ”يو بي اي“ أن ساندرا مانينغ ،سكرتيرة بمدرسة
خاتما يعود لعام 1976
رجال أتى لمكتبها ً
 ،قالـــت إن ً
حامال معه ً
وأخبرها أن والدته عثرت عليه قبل سنوات في أحد المعسكرات
في جورجيا .وأضافت الصحيفة ،أن ســـاندرا استخدمت الحروف
األولى التي كانت محفورة على الخاتم ،وعادت إلى كتب المدرسة
القديمة من أجل التحري عن صاحب الخاتم والوصول إلى اسمه

جدا اســـتطاعت ســـاندرا التوصل
بالكامـــل .وفي مـــدة قصيرة ً
لكريس ســـميث صاحب الخاتم ،بعدما قامت بوضع منشورا على
”فيسبوك“ بصورة الخاتم وجميع التفاصيل المتعلقة به ،وبعد
مرور ســـاعتين فقط اســـتطاعت التحدث إلى زوجة سميث على
الهاتف .وظهر سميث على التلفزيون ،وقال إنه ظن في البداية
أن األمر مجرد مزحة ليس أكثر ،وأعرب عن اندهاشـــه من وصول
الخاتم ألحد المعسكرات في جورجيا ،حيث فقده أثناء التزلج في
بحيرة دوغالس المحلية بمدينته ،وليس لديه أدنى فكرة ،كيف
انتهى المطاف بالخاتم في جورجيا.

األعصاب في غوانغدونغ باستئصال الفص األمامي
األيمـــن في دماغ المريض ،ونجحـــوا في إزالة دودة
طفيلية طولها  10سم ،كانت سببًا في معاناته على
مدى  3عقود من الزمن.
وقال يان شـــوي تشـــيانغ ،كبير األطباء في قســـم
جراحة األعصاب لصحيفة «غلوبال تايمز» إن شـــرب
مياه النهر العذبة ،أو تناول الكائنات غير المطهية
جيـــدًا مثل الضفادع أو الثعابين يمكن أن يســـبب
عدوى طفيلية .واعترف زهانغ ،الذي ينحدر من قرية
جبلية ،بأن شـــرب مياه النهر وأكل الضفادع كانت
ممارسة شائعة في قريته.

الشرطة النمسوية تبحث
عن لصوص أجراس األبقار
فيينا /االستقالل:
كثرت
بحث شـــرطة والية تيرول النمسوية ّ عن لصوص غامضين يقومون بسرقة األجراس ّ
المعلقة باألبقار ُ
سرقاتهم في األسابيع األخيرة .وتحير دوافع هؤالء اللصوص السلطات ،علما أن األجراس التي توضع حول
أعناق البقر تكتســـي خصوصا داللة عاطفية بالنسبة إلى المربين» ،بحســـب ما قال برنهارد غوربر الناطق
باســـم الشـــرطة المحلية في تصريحات لوكالة فرانس برس .وهو أشـــار إلى أنها المرة األولى التي ّ
تسجل
فيها حوادث من هذا القبيل في تيرول.وتقدر قيمة الجرس الواحد بحوالى  500يورو.
وقد سرقت سبعة أجراس الجمعة والسبت ّمن أبقار تابعة لمواشي مختلفة ترعى على ّ
علو أكثر من ألف متر،
بعد سرقة ثالثة أجراس في مطلع آب/أغسطس من مرعى آخر.

تربح  200ألف دوالر ببطاقة
من أموال جائزة أخرى
فرجينيا /االستقالل:
يقولـــون إن الحظ ال يطرق بابك إال مرة واحدة ،لكن يبدو أن
هذه المرأة األمريكية خالفت القاعدة ،حيث ربحت جائزتي
يانصيب في نفس اليوم.
وكانت بريندا بريســـتون قد ربحت جائـــزة في اليانصيب
بوالية فرجينيا األمريكية ،فقررت أن تشـــتري بطاقة أخرى
من النقود التي حصلت عليها في الجائزة األولى.
وألن هذا اليوم كان يوم سعد السيدة بريستون ،فقد
منحتها البطاقة الثانية جائزة أخرى وصلت إلى 200

ألف دوالر.
وأخبرت بريســـتون مســـؤولي اليانصيب فـــي الوالية «لم
أصدق ما حدث ..اتصلت على الفور بابنتي وأخبرتها أنني
ربحت جائزة ثانية».
واســـتطاعت بريســـتون أن تفوز بالجائزة الكبرى في هذا
اليانصيب الذي يعتمد على حك البطاقات إلظهار األرقام،
وتتراوح جوائزها بين  7و 200ألف دوالر ،وكانت الشخص
الثالـــث الـــذي يفوز بأعلـــى جائزة ممكنة ،بحســـب موقع
إنسايدر إيدشن.

