دفعة جديدة من األسرى يدخلون
اليوم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام
غزة /االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهج���ة القدس لألس���رى
والش���هداء والجرح���ى أن كوكبة من أس���رى
حركة الجهاد اإلس���المي وحم���اس والجبهة
الشعبية في س���جني ريمون ونفحة يدخلون
ً
احتجاجا على
الي���وم إضراب���ًا ع���ن الطع���ام
سياس���ة مصلحة الس���جون والمتمثلة بعدم
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االلتزام بالشروط التي تم التوافق عليها قبل
شهور .
أوضحت المهجة أن من بين الش���روط التي لم
يلتزم بها االحتالل تركيب الهاتف العمومي
وعدم تش���غيله حتى ه���ذه اللحظة باإلضافة
إلى تش���غيل أجهزة التشويش في قسم ()1
بسجن ريمون ويتجاوز عددها  20جهاز.

12

حزب الله يعلن تدمري اآلية ع�صكرية ا�صرائيلية ..واالحتالل يرد بق�صف جنوب لبنان

بيروت /االستقالل:
أعل���ن ح���زب الله اللبنان���ي عصر أمس االحد عن اس���تهداف آلية عس���كرية
إسرائيلية عند طريق ثكنة "أفيفيم" اإلس���رائيلية شمال فلسطين المحتلة،
مؤكدا قتل وجرح من فيها .وقال الحزب في بيان له إنه" :عند الس���اعة الرابعة
و 15دقيقة من بعد ظهر اليوم (أمس) قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب
وياس���ر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من
فيها" .من جانبه ،قال جيش االحتالل اإلس���رائيلي" :تعرضت قاعدة عسكرية

11

وزير إسرائيلي يقود اقتحام
المستوطنين لألقصى ..واالحتالل
يقر مخططًا لتوسيع مستوطنة «شيلو»
رام الله /االستقالل:
اقتحم وزير الزراعة بحكومة االحتالل اإلس���رائيلي أوري ارئيل ،برفقة مجموعة
من المستوطنين ،األحد ،باحات المس���جد األقصى ،وسط حراسة مشددة من
قوات االحتالل ،كما أعلنت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي عن مخطط جديد
يس���تهدف توسعة مستوطنة "شيلو" شمالي مدينة رام الله وجنوبي نابلس
بالضفة الغربية المحتلة .واقتحم وزير الزراعة بحكومة االحتالل اإلس���رائيلي

�أعمدة �لدخان تت�صاعد قرب قرية مارون �لر��س جنوب لبنان �إثر تعر�صها لق�صف �الحتالل �أم�س

(  )9أسرى ُيواصلون إضرابهم ..ونقل
األسير خلف لمشفى باألراضي المحتلة

غزة /االستقالل:
نقلت إدارة مصلحة س����جون االحتالل األسير سلطان
أحمد خلف ( )38عامًا ،من عزل سجن «نيتسان الرملة»

جي�ش االحتالل ينتهي
من بناء �ساتر ترابي
على حدود غزة

اأبو بكر :االأ�سريان
ال�سايح واأبو دياك
بو�سع �سحي
خطري للغاية

إلى مستشفى مدني ،حيث ُيواصل إضرابه المفتوح
عن الطع����ام لليوم ( )47عل����ى التوالي،
رفض����ًا العتقاله اإلداري دون أن ُي ّوجه له 03

04

«حبيب» :إرهاب «إسرائيل» ضد أسرانا
سيدفع المقاومة لقول كلمتها
غزة /قاسم األغا:
ح���ذر القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي خضر حبيب ،االحتالل «اإلس���رائيلي»
ّ
وإدارة س���جونه من ّ
الممارس ضد
مغبة اس���تمرار إرهابه وإجرام���ه
ُ
ّ
رفضا 04
األس���رى الفلسطينيين ،ال سيما المضربين منهم عن الطعام؛ ً

األزمة المالية للسلطة ستستمر لما بعد االنتخابات اإلسرائيلية
القدس المحتلة /االستقالل:
قال داني زاكين الكاتب اإلس����رائيلي ،ان األزمة المالية
للسلطة الفلسطينية ستستمر لمابعدانتهاء االنتخابات

القدس المحتلة /االستقالل:
أعلن جي����ش االحتالل اإلس����رائيلي ،ام����س األحد،
ع����ن االنتهاء من بناء س����اتر ترابي على حدود قطاع

اإلس����رائيلية المقرر عقدها بعد عدة أس����ابيع وذلك إثر
استمرار القيادة الفلس����طينية في رفض استالم أموال
المقاص����ة .وقال زاكين ان العقوبات اإلس���رائيلية المالية

08

«اأبنــاء البلــد»
تدعــو ملقاطعــة
انتخابات االحتالل
الداخل المحتلة /االستقالل:
جددت حركة أبناء البلد نداءها ألبناء الش���عب
ّ
حتلة عام ،1948
الم ّ
الفلس���طيني في المناطق ُ

 02العمادي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن تمويل قطر لوقود كهرباء غزة
التقاعد المالي ..موظفو غزة نتنياهو يلعب بورقة ضم مستوطنات
اجتماع طارئ بالقاهرة غدًا
الثالثاء لمناقشة تفويض «أونروا» ضحية انتقاص السلطة لحقهم الضفة مجددًا قبل االنتخابات

رام الله /االستقالل:
قال عض����و اللجنة التنفيذي����ة لمنظمة التحرير الفلس����طينية رئيس دائرة
ش����ؤون الالجئين أحمد أبو هول����ي :إن اجتماعا طارئا س����يعقد
لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين ًفي ًالدول العربية 05

غزة /دعاء الحطاب :
ال ت���زال المصائب والصدمات تتوالى على الموظفين ،مع اس���تمرار سياس���ة
فرض العقوب���ات التى تنتهجها الس���لطة الفلس���طينية على
قطاع غزة منذ ثالث س���نوات  ،فمن خص���م رواتبهم وحرمانهم 05

02

غزة  /محمد أبو هويدي:
صعد قادة االحتالل من اس���تخدام الحقوق الفلسطينية في سباق االنتخابات
االس���رائيلية المزعم عقدها في السابع عشر من الشهر الجاري،
ف���كان أخر تلك التصريح���ات ما قاله بنيامي���ن نتنياهو رئيس 03
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ًّ
إسرائيليا اقتحموا األقصى خالل أغسطس الماضي
3330
القدس المحتلة /االستقالل:
أفـــاد تقرير نشـــره "مركـــز القدس"
ًّ
"إســـرائيليا"
للدراســـات ،بـــأن 3330
اقتحمـــوا باحـــات المســـجد األقصى
المبارك بمدينة القدس المحتلة؛ خالل
شهر آب /أغسطس الماضي.
وأشـــار المركز في تقريره امس األحد،
إلـــى أن عناصـــر في جيش وشـــرطة
االحتالل شاركوا ،بلباسهم العسكري،
في اقتحامات األقصى.
ّ
وبين أن عددالمستوطنين المقتحمين
لألقصى بلـــغ  ،3180باإلضافة لـ 150
من طالب "الهيكل" المزعوم ،ومن بين
المقتحمين وزيـــر الزراعة في حكومة
االحتالل أوري أرئيل.
ونبه إلى أن االقتحام األوســـع كان أول
أيام عيد األضحى المبارك بواقع 1729
مســـتوطنا ،وقاد االقتحـــام المتطرف
ً
يهودا غليك ،بذكرى ما يسمى "خراب
الهيكل".
كما شـــهد أغســـطس الماضي جملة

مـــن االعتـــداءات وحـــاالت الطـــرد
طالـــت المعتكفين داخـــل األقصى،
وتدنيسه واقتحامه من المستوطنين
المتطرفين وجنود وشرطة االحتالل.
وقـــال مركـــز القـــدس ،إن أعـــداد
المستوطنين الذين اقتحموا المسجد
األقصـــى ،خالل أغســـطس المنصرم،

تصاعدت بشكل كبير.
ورأى مديـــر المركز ،عمـــاد أبو عواد ،أن
ازدياد اقتحامات األقصى يشير إلى أن
"الصهيونية الدينية باتت مؤثرا كبيرا
على سير الحكومة اإلسرائيلية".
وأردف أبو عواد" :الصهيونية الدينية
استطاعت استغالل الظروف الحالية

بزيادة االقتحامات إلى الحد األكبر الذي
تطمح له ،وربما حاولت تأكيد التقسيم
الزماني".
ووصف ما يحـــدث من اقتحامات بأنه
مؤكدا أن اســـتمراره
جـــدا".
ً
"خطيـــر ًّ
ســـيؤدي الى المزيد مـــن االقتحامات
واالنتهاكات بحق األقصى.

جيش االحتالل ينفذ حملة
اعتقاالت في الضفة الغربية
الضفة الغربية /االستقالل:
عددا من المواطنين
اعتقلت قوات االحتالل «اإلسرائيلي» ،فجر أمس األحد ً ،
خالل اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة.
وجرى اعتقال االعالمية الدكتورة وداد البرغوثي المحاضرة في جامعة بير
زيت ،وهي والدة االســـير الصحفي قســـام البرغوثي ،ووالدة االسير كرمل
برغوثي الذي اعتقله االحتالل اثناء عودته من الخليل الليلة قبل الماضية
وهم من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.
حرر عمر البرغوثي «أبو عاصف» وعدة منازل
وجرى دهم منزل األســـير ُ
الم َ
أخرى داخل البلدة.
حرر عزيز حبيب عزيز رشدي من منزله في
كما اعتقل االحتالل األســـير ُ
الم َ
مخيم العروب شمال الخليل.
واطلقـــت قوات االحتـــالل قنابل الصوت بكثافة عقـــب اقتحامها مخيم
شعفاط شمال شرق القدس المحتلة،
ْ
شـــابين على مدخل قرية جورة
فـــي جانب متصل ،اعتقل جنود االحتالل
الشـــمعة جنوب بيت لحم .اضافة الى شـــاب وزوجته من مركبتهما على
حاجز «النشاش» جنوب مدينة بيت لحم.
مركبة عقب اقتحامها قرية حوســـان غرب بيت
وتم االســـتيالء ومصادرة
ٍ
لحم.

جيش االحتالل ينتهي من بناء التربية تدعو المؤسسات الدولية لتدخل عاجل لوقف هدم المدارس
ساتر ترابي على حدود غزة

القدس المحتلة /االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلســــرائيلي ،امس األحد ،عن االنتهاء من بناء ســــاتر ترابي على حدود
منعا إلطالق الصواريخ المضادة للدبابات تجاه أي سيارات عسكرية أو مدنية وكذلك
قطاع غزة ً
القطار القريب من مستوطنة "سديروت" في غالف غزة .وقالت "القناة  "13العبرية ،أن جيش
مكشوفا أمام المقاومة
االحتالل أنتهى من بناء الساتر الترابي على كامل طريق ( )34الذي كان
ً
هدفا إلطالق الصواريخ المضادة تجاه أهداف إسرائيلية مختلفة.
الفلسطينية ،وكان ً
يذكر أن مستوطنة إسرائيلية ُقتلت في مايو/آيار الماضي ،خالل جولة تصعيد تم إطالق
قذيفة صاروخية تجاه الســـيارة التي كانت تستقلها قرب كيبوتس "إيرز" شمال قطاع
غزة .وفقًا لصحيفة " القدس " .وفي ذلك الوقت أمرت األجهزة األمنية اإلسرائيلية بإيقاف
وتعطيل حركة السكة الحديدة خوفًا من إمكانية استهدافها .

رام الله /االستقالل:
أكــــدت وزارة التربيــــة والتعليــــم أمــــس األحد أن
انتهاكات االحتالل المتواصلة بحق المؤسســــات
الفتة إلى
التربوية لن تكسر إرادة التعليم المقاوم،
ً
أن سياســــة إخطار المدارس بالهدم ووقف البناء
والمصادرة لن تثني عزيمة األســــرة التربوية على
مواصلة تعليم األجيال وتنشئتها ورفدها بالقيم
الوطنية واإلنسانية.
واســــتنكرت الوزارة في بيان صــــادر عنها أمس،
تسليم قوات االحتالل مدرسة إبزيق «التحدي »10
في مديرية طوباس إخطارًا يتضمن إزالة الســــياج
المحيــــط بها ،إذ يأتــــي هذا االعتداء في ســــياق

االعتداءات الممنهجة والمتواصلة بحق المدرسة
والتي تعرضت صفوفهــــا «الكرفانات» للتجريف
والهدم تحت حجج عسكرية واهية.
وأشــــارت التربية إلى أن استهداف هذه المدرسة
بالتزامن مع بداية العام الدراسي ،يكشف عن نوايا
االحتــــالل ومخططاته الرامية إلى محاربة التعليم،
وعرقلة وصــــول األطفال والطلبة إلى مدارســــهم،
وحرمانهــــم من تلقــــي تعليمهم فــــي ظل بيئة
تعليمية آمنة ومستقرة.
وطالبــــت جميع المؤسســــات الدوليــــة الحقوقية
واإلعالمية والناشــــطة في مجال الطفولة التدخل
بشــــكل عاجــــل ،لوضع حــــد لهــــذه االنتهاكات،

«أبناء البلد» تدعو لمقاطعة انتخابات االحتالل
الداخل المحتل /االستقالل:
جددت حركـــة أبنـــاء البلد نداءهـــا ألبنـــاء الشـــعب
ّ
حتلة عام ُ ،1948لمقاطعة
الم ّ
الفلسطيني في المناطق ُ
انتخابات «الكنيســـت» الصهيوني التي ُتعقد خالل
أيلول/سبتمبر الجاري.
بيان صدر عن حركة أبناء البلد ،أمس األحد
جاء ذلك في ٍ
ّ
األول من أيلول/سبتمبر ،قالت فيه «للمرة الثانية خالل
بضعة شهور نجد أنفســـنا أمام انتخابات إسرائيلية
للكنيست الصهيوني».
وأكدت الحركة في بيانها علـــى موقفها من ُمقاطعة
ّ
قائلة «موقفنا في حركة أبناء البلد
انتخابـــات االحتالل ً
المنادي بمقاطعة انتخابات الكنيست معروف للقاصي
ُ
والداني ،وهو في صلبه موقف نابع من انتمائنا لشعبنا
الفلسطيني وجزء ال يتجزأ من قواه المؤمنة بمشروعه
التحرري المبنـــي على حقه في تقرير المصير في كل
فلسطين ،من بحرها إلى نهرها».
فإن المشـــاركة في
ّ
وشـــددت أبناء البلد أنهً ،
بناء عليه ّ
انتخابـــات االحتـــالل على قاعدة قســـم الـــوالء لدولة
االحتالل واالكتفاء بســـقف سياســـي هزيل أسقطه
االحتـــالل بعـــد ربع قـــرن مـــن المفاوضـــات العبثية

المســـتهترة بشـــعبنا وحقوقه واكتفاء مـــن ينادون
بالمشـــاركة في الجانب المطلبي «ال يمكن إال أن يؤدي
إلضفاء شـــرعية ديموقراطية أمام شعبنا والعالم كله،
األمر الذي يشكل طعنة في خاصرة نضال أحرار العالم
كله لتضييق حلقة المقاطعة على «إسرائيل» وبسكين
فلسطيني! ما الجديد في هذه االنتخابات!»
وأكـــدت أبناء البلد «إننا في حركة أبناء البلد نؤمن
هذا ّ
إيمانًا ُمطلقًا بضرورة وحدتنا كشـــعب وقوى سياسية
لمواجهة تحديـــات المرحلة ،واألخطـــار المحدقة بنا
وفي مقدمتها تصفية الحق الفلســـطيني في العودة
واالستقالل وتقسيم المســـجد األقصى وحرماننا من
أدنى حقوقنا المدنية المستمدة من نجاحنا في البقاء
في وطننا إضافة إلى إبقائنا تحت سيطرة االحتالل في
كانتونات متفرقة في غزة والداخل والضفة».
واعتبرت الحركة ّأن المشـــاركة في هـــذه االنتخابات
بل واإلعالن مـــن ِقبل رئيس القائمة المشـــتركة عن
استعداده المشـــاركة في حكومة االحتالل« ،ليس إال
إدارة ظهـــر للنضال ضد االحتـــالل واختزال لقضيتنا
الوطنية بفتات حقوق نســـتطيع تحصيلها في أدنى
حال ان اســـتثمرت ذات الجهود فـــي تنظيمنا وبناء

مؤسساتنا والنضال من أجل التحرر».
ّ
ووجهت الحركة نداءها ألبناء الشـــعب الفلســـطيني
قائلة« :أبناء شـــعبنا األبيّ ..إن حمالت هذه االنتخابات
ً
كما كل انتخابات كنيست ،تأبى أن تكون إال على دمنا.
والتسابق بين األحزاب الصهيونية هو على من األكثر
قدرة على اســـتباحة حقوقنا ودمنا من جهة وتحصيل
جهة أخرى».
دعم دولي لهذه االستباحة من ٍ
«إن المشاركة والتصويت في هذه االنتخابات
وتابعت ّ
ألي مـــن األحـــزاب الصهيونيـــة هـــو خنـــوع وذل
ومساهمة في اختراق وعينا وشطب لهويتنا الوطنية
الفلســـطينية وجائـــزة للمجرمين بحقه ومـــن واجبنا
التصدي له والحفاظ على منجزاتنا كشعب حي ناضل
ويناضل ضد محتله».
واعتبـــرت المقاطعة كآلية نضاليـــة كفيلة لصد هذه
الهجمة والتي تلقى آذانًا صاغية على ضوء تصريحات
المشتركة عن اســـتعدادها لتحالفات بصيغ مختلفة
مـــع ذات القوى التي تتنافس معهـــا في االنتخابات،
«مضيعـــة بذلك الخط الفاصل حتـــى بين قوى طالما
لتتبنـــى خطابًا ال
ّادعـــت تمثيلها لحقوقنـــا الوطنية ّ
يختلف عن خطاب األحزاب الصهيونية إال بالشكل!».

وفضحها عبر القنوات السياســــية والدبلوماسية
واإلعالمية.
ودعــــت وزارة التربيــــة كافة دول العالــــم الحر إلى
اتخاذ موقف واضح وحــــازم تجاه هذه االعتداءات
وتوفير الحمايــــة العاجلة لألطفال والطلبة ،خاصة
فــــي مــــدارس «التحــــدي» الواقعة فــــي المناطق
المسماة «ج» وكذلك في القدس وقطاع غزة.
وبينــــت أن تقريرها حــــول انتهــــاكات االحتالل
المرصودة بحق التعليم للعــــام المنصرم تضمن
توثيق  20إخطار هدم ومصادرة ووقف أعمال بناء
مدارس منها 3 ،أوامر هدم و 12وقف بناء و 5أوامر
مصادرة.

االحتالل يجبر عائلة
على هدم منزلها في
الداخل المحتل

الداخل المحتل /االستقالل:
أجبرت سلطات االحتالل ،امس األحد ،عائلة جوالني من بلدة عارة
في الداخل الفلسطيني المحتل عام  ،48على هدم منزلها ًّ
ذاتيا،
في أعقاب قرار المحكمة برد استئناف العائلة بإلغاء أمر الهدم.
وذكرت صاحبة المنزل ،دالية جبر جوالني ،وهي أم ألربعة أوالد،
أنها «اضطـــرت لهدم منزلها ذاتيا بعـــد تعرضها لضغوطات
داخليـــة وخارجية ،وعقب رد المحكمة طلب العائلة بتجميد أمر
الهدم».
وأشارت أنها «أقدمت على هدم المنزل خشية من إلزامها بدفع
تكاليف الهدم وقوات الشرطة التي سترافق الجرافات».
وقالـــت جوالنـــي :إن «عائلتها باتت مشـــردة وتبحث عن منزل
لإليجار إليواء زوجها وأوالدها ،رغم أننا اشـــترينا قطعة األرض
وبنينا المنزل بعدما عشنا في منازل مستأجرة على مدار سنوات
طويلة».
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نتنياهو يلعب بورقة ضم مستوطنات الضفة مجددًا قبل االنتخابات
غزة  /محمد أبو هويدي:
صعد قادة االحتالل من استخدام الحقوق
الفلســـطينية فـــي ســـباق االنتخابـــات
االســـرائيلية المزعم عقدها في السابع
عشر من الشـــهر الجاري ،فكان أخر تلك
التصريحـــات ما قاله بنياميـــن نتنياهو
رئيس الـــوزراء االســـرائيلي موخرًا حيث
تعهـــد بالعمـــل على ضم مســـتوطنات
الضفة وفرض السيادة اليهودية عليها.
وكان رئيـــس حكومـــة دولـــة االحتالل
بنياميـــن نتنياهو تعهد بعـــدم تكرار
تجربة إخالء المســـتوطنات من أي بقعة
في فلســـطين ،قبل نحو أســـبوعين على
موعد االنتخابات للكنيست.
ونقلـــت صحيفـــة "معاريـــف" العبرية
عـــن نتنياهو قوله خالل افتتاح الســـنة
الدراسية الجديدة في مستوطنة "الكانا"
شمالي الضفة إنه لن يخلي أي مستوطن
من بيتـــه ،متعهـــدا بالعمـــل على ضم
المستوطنات.
وقال نتنياهو" :لن نجتث أي أحد من هنا
ولن نكرر تجربة غوش قطيف ،وبمشيئة
الله سنبســـط الســـيادة اليهودية على
جميـــع المســـتوطنات كجزء مـــن أرض
إسرائيل وكجزء من دولة إسرائيل".

فر�ض ال�سيادة الإ�سرائيلية

أكـــد المختص في شـــؤون االســـتيطان
خالـــد منصـــور ،أن تصريحـــات رئيـــس
حكومة دولـــة االحتالل بنيامين نتنياهو
ليســـت بالجديـــدة فهو مـــن الرافضين
التفاق أوســـلو وإقامة دولة فلســـطينية،
الفتا الى أنه ومن هـــذا المنطلق يمارس
فرض قناعاته وأفـــكاره بأنه ال يوجد حق
للفلســـطينيين بالمطلق ألنـــه يعتبر أن

ال�سفة يف مرمى النار

فلســـطين هي أرض "إسرائيل الكبرى" و
الفلســـطينيين على هذه األرض أغراب
ويجب طردهم.
وأوضـــح منصور لــــ "االســـتقالل" ،أنه
في ظـــل اشـــتداد حملـــة االنتخابات
اإلســـرائيلية واضـــح أن التنافس بين
االحزاب االســـرائيلية هو تنافس على
الـــدم واالرض الفلســـطينية ألنه كلما
زاد كرهـــم وبغضهم للفلســـطينيين
زادت نســـب أصواتهم ونسب فوزهم
في هـــذه االنتخابات ،مبينا أن نتنياهو

بذلك يداعب مشاعر اليمين المتطرف
فـــي ســـبيل تحقيـــق الفوز فـــي هذه
االنتخابات.
وقال المختص في شـــؤون االستيطان:
"إن اســـتمرار الدعم األمريكي المستمر
لدولـــة االحتالل وإعطاءها الضوء األخضر
إلســـرائيل من توســـع وفرض سيادتها
على األراضـــي الفلســـطينية واعتبارها
جـــزءا من أراضيهـــا ،كل ذلك سيســـرع
من خطوات ضم أجـــزاء كبيرة من الضفة
المحتلة".

(  )9أسرى ُيواصلون إضرابهم ..ونقل
األسير خلف لمشفى باألراضي المحتلة
غزة /االستقالل:
نقلت إدارة مصلحة ســــجون االحتالل األسير سلطان
أحمد خلف ( )38عامًا ،من عزل سجن "نيتسان الرملة"
إلى مستشفى مدني ،حيث ُيواصل إضرابه المفتوح
عن الطعام لليــــوم ( )47على التوالي ،رفضًا العتقاله
اإلداري دون أن ُي ّ
وجه له أي اتهام.
وأفادت مؤسســــة مهجة القدس للشهداء واألسرى
والجرحى ،األحد ّ
بأن األسير
األول من أيلول/سـ
ـــبتمبرّ ،
خلف ّ
ّ
تطلب
ما
ة،
الصحي
حالته
ـــي
ـ
ف
لتدهور
تعرض
ّ
نقله إلى مستشفى مدني.
وفي رســــالة من األســــير طــــارق قعــــدان ( )47عامًا،
القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي بمحافظة جنين
بالضفة المحتلة ،والــــذي ُيواصل إضرابه عن الطعام
منذ ( )33يومًا ،رفضًا العتقاله اإلداري بعد إنهاء مدة
حكمه البالغة ( )3شــــهور ،أفــــادت "مهجة القدس"
ـــأن الوضع الصحي لألســــير ســــلطان خلف صعب،
بـ ّ
ونقل يوم األربعاء الماضي إلى مستشــــفى مدني إما
ُ
"كابالن" أو "أساف هروفيه" ،حيث ُيعاني من ضعف
حــــاد في قواه وال يقوى علــــى الوقوف ،ويتحرك على
كرســــي ُمتحرك ،كما ُيعاني من آالم في الرأس ودوار
وحالة غثيان في المعدة وحالة هزال عام.
وعــــن الوضــــع الصحي لألســــير قعــــدان ،أوضح في
الرســــالة أنه ُيعانــــي من حالة صــــداع ودوار وغثيان
مكنه من الوقوف
ـــن قواه ما زالــــت ُت ّ
في المعدة ،لكـ ّ
والمشي ،ولكن بجانب الحائط وبحركة بطيئةُ ،مشيرًا
إلى أنه واألسير خلف ال يشربان سوى الماء ،باإلضافة

ّ
والمدعمات.
إلى مقاطعتهما للفحوص الطبية ُ
كما ّأكد قعدان أنهما ماضيان في إضرابهما المفتوح
حتــــى تحقيق ما يصبوان إليه ،وهو اإلفراج الســــريع
والقريب العاجل غير اآلجل.
تجدر اإلشــــارة إلى ّأن األســــير خلف اعتقلته قوات
االحتــــالل فــــي  8تموز/يوليو الماضــــي ،وفي  18من
الشــــهر ذاته أبلغته إدارة سجن "مجدو" بصدور قرار
من الحاكم العسكري الصهيوني لتحويله لالعتقال
اإلدارة لمدة ســــتة أشــــهر ،فأعلن إضرابه عن الطعام
في نفس اليوم.
أما األسير قعدان فاعتقلته قوات االحتالل بتاريخ 25
ّ
شــــباط/فبراير الماضي ،حيث وجه له االحتالل تهمة
االنتماء والعضوية للجهاد اإلســــالمي في فلسطين،
وسبق أن أمضى في سجون االحتالل ما يزيد عن عشر
سنوات خالل اعتقاالت سابقة.
ُيذكر ّأن ( )9أسرى فلسطينيين ُيواصلون إضرابهم
المفتــــوح عــــن الطعام في ســــجون االحتــــالل ،منذ
فترات متفاوتة ،احتجاجًا ورفضًا لسياسات االحتالل
بحقهم ،وفي ُمقدمتها االعتقال اإلداري التعســــفي
ّ
دونتهمــــةأومحاكمــــة.
المضربين هو األســــير حذيفة بدر
وأقـ ّـــدم األســــرى ُ
حلبية ،حيث ُيواصل إضرابه منذ ( )63يومًا ،علمًا بأنه
ُيعاني من أوضــــاع صحية صعبة ،وعزم على التوقف
عن شــــرب الماء ،في إطار تصعيــــد احتجاجه رفضًا
وتعنــــت االحتالل في االســــتجابة
العتقالــــه اإلداري
ّ
لمطالبه.

وبين منصور أن نتنياهو يشـــعر باألمن
ألنه يعرف أن من خلفه اإلدارة األمريكية
بقيـــادة ترامـــب وهـــي التـــي تحميـــه
وتســـاعده في تطبيق مشاريعه دون أي
تردد  ،مشـــيرا الى أن هـــذه التصريحات
ال تصـــدر إال بضوء أخضر أمريكي لفرض
السيادة اإلســـرائيلية على مستوطنات
الضفة بشـــكل كامل والحديث يدور عن
مناطق (ج) والسيطرة عليها وهي تمثل
 % 62من مســـاحة األرض الفلسطينية
بالضفة الغربية.

بـــدوره اعتبـــر المختـــص فـــي الشـــأن
اإلسرائيلي د .جمال عمرو ،أن تصريحات
نتنياهو خطيـــرة وال يجب التقليل منها
ألنه ســـواء ربح أو خســـر في االنتخابات
فإنـــه اليوجد عودة للـــوراء ألن مثل هذه
تصريحات تعكس السياسة اإلسرائيلية
العامة والتوجه الواحد ففرض الســـيادة
والتمدد االستيطاني في الضفة الغربية
هو توجه كل المرشـــحين اإلسرائيليين
ومنه يحشدون ناخبيهم وأصواتهم .
وقال عمرو لـ "االستقالل"" :إن تصريحات
نتنياهو حول فرض السيادة اإلسرائيلية
فـــي جميع مســـتوطنات الضفـــة جدية
ألنه لن يكرر مـــا حدث في غوش قطيف
واالنســـحاب الذي حصل فـــي قطاع غزة
عـــام  ،2005مســـتدركا" صحيـــح أنها
تصريحات تأتي للتحشيد لجمع أصوات
الناخبين اإلسرائيليين لكنها توجه عام
لدي االحتالل.
وأوضح المختص في الشـــأن اإلسرائيلي
أن دولة االحتالل تسير نحو هدف مرسوم
بعناية فائقة سواء فاز نتنياهو أو لم يفز
فـــي االنتخابات ،الن المســـتوطنات في
الضفة الغربية أصبحت أمرًا واقعًا .
وبين المختص في الشأن اإلسرائيلي،أنه
فعليـــًا لم يبق هنـــاك ضفـــة غربية بل
يوجـــد كانتونات منعزلـــة يفصلها عن
بعضها البعض مســـتوطنات وتجمعات
اســـتيطانية كبرى مثـــل معالي أدوميم
وغيرهـــا من التجمعـــات الكبرى ،مضيفا
"نحن أمام مرحلة خطيـــرة تنذر بحرب ال
تبقي وال تذر تلوح باألفق وما يحدث في
الضفة ينذر بهذا األمر".

عيسى« :إسرائيل» ال تملك أية
حقوق في القدس الشرقية
رام الله /االستقالل:
أكد حنا عيسى أمين عام الهيئة االسالمية المسيحية
لنصرة القدس والمقدسات ،بأن القدس الشرقية هي
جزء من األراضي الفلســـطينية المحتلة في الرابع من
حزيران سنة .1967
وأضاف بأن "إســـرائيل" ال تملـــك أي حق قانوني في
جزء من القدس الشـــرقية استنادًا لقواعد القانون
أي ٍ
الدولي التي اعتبرت إصدار الحكومة االسرائيلية في
عام " 1980القانون األساسي" والذي وسعت بموجبه
الصالحية االســـرائيلية لتشـــمل القدس الشـــرقية
المحتلة ،انتهاكًا صارخًا لميثاق هيئة األمم المتحدة
لســـنة  ،1945الذي يمنع االستيالء على أراضي الغير
بالقـــوة ،وانتهـــاكًا لقرار مجلس األمن الدولي لســـنة
 ،1980الذي اعتبر إجراءات "إســـرائيل" بضم القدس
الشـــرقية بال شـــرعية قانونية وطلب من جميع الدول
سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.
وقال "إنه منذ احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية
بمـــا فيها القـــدس الشـــرقية ســـنة  ،1967اتبعت
الحكومات اإلســـرائيلية المتعاقبة سياسات تهدف
إلـــى زيادة عدد اليهـــود المســـتوطنين في القدس
الشـــرقية بينمـــا يتـــم تخفيـــض عدد المســـلمين
والمســـيحيين الفلســـطينيين ،واقامة مستعمرات
اســـرائيلية فـــي القدس الشـــرقية ،إضافـــة للقيام
بممارســـات عنصرية ضد المســـيحيين والمسلمين
المقيمين في القدس الشـــرقية ،وإغالق القدس أمام
الســـكان الفلســـطينيين من بقية الضفـــة الغربية

وقطاع غزة المحتلين".
وذكر بأن "السلطات االسرائيلية منذ احتاللها لمدينة
القدس الشرقية ســـنة  ،1967تبنت سياسة التمييز
العنصري بحق ســـكانها الفلسطينيين االصليين من
خالل فرض "اسرائيل" على الفلسطينيين المقيمين
في القدس الشـــرقية بالحصول علـــى بطاقات إقامة
للعيش فـــي مدينتهم ،ليثبتـــوا بانتظام ان القدس
هي مركز حياتهم ،وفرض اســـرائيل القيود الصارمة
على البناء مـــن اجل ان تبقى االراضي الفلســـطينية
في القدس الشـــرقية فارغة الـــى ان تتم مصادرتها
لبناء مســـتعمرات اسرائيلية عليها ،وفرض الضرائب
الباهظة على ســـكانها الفلســـطينين بهدف تفريغ
مدينة القدس من سكانها األصليين"
كامال ما
وأفـــاد بأن " القانـــون الدولي يرفض رفضـــًا
ً
تقوم به الســـلطات االســـرائيلية من خالل انتهاكها
لنص المادة الثانية الفقـــرة الرابعة من ميثاق هيئة
االمـــم المتحدة لســـنة  1945بعدم جواز االســـتيالء
وبناء عليه فإن ضم "اســـرائيل"
على االراضي بالقوة،
ً
للقدس الشـــرقية غيـــر قانوني ،وأن قواعـــد القانون
الدولي تعتـــرف بالقدس الشـــرقية كأراضي محتلة
تخضع لبنـــود معاهدة جنيف الرابعة لســـنة ،1949
وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعاءات "اســـرائيل"
بالسيادة على القدس الشـــرقية وخاصة فقرات قرار
مجلس االمن الدولي رقم  242لسنة  1967التي تدعو
بانسحاب القوات العسكرية االسرائيلية من االراضي
التي احتلت سنة 1967م"

االثنين  3محرم  1441هــ  2سبتمبر  2019م

خالل وقفة تضامنية بغزة
االحتالل ُيصدر أوامر
«حبيب» :إرهاب «إسرائيل» ضد أسرانا سيدفع المقاومة لقول كلمتها اعتقال إداري بحق 76
معتقال في آب

غزة /قاسم األغا:
حـــذر القيـــادي فـــي حركـــة الجهاد
ّ
اإلســـالمي خضـــر حبيـــب ،االحتـــالل
"اإلســـرائيلي" وإدارة سجونه من ّ
مغبة
الممارس
اســـتمرار إرهابـــه وإجرامـــه
ضد األســـرى الفلســـطينيينُ ،ال ّ
سيما
رفضا
المضربيـــن منهم عن الطعـــام؛ ً
العتقالهم اإلداري.
جاء ذلـــك خالل وقفة دعم ومســـاندة
نظمتها مؤسسة
لألسرى أمس األحدّ ،
مهجـــة القدس للشـــهداء واألســـرى
والجرحـــى ،وحركة الجهاد اإلســـالمي،
أمام برج "شـــوا وحصري" ،وسط مدينة
غزة.
وقال القيـــادي حبيب" :نقـــف اليوم،
نرســـل رســـائل دعم وتأييد ألســـرانا
ســـالحا ّإال
البواســـل ،الذين ال يجدون
ً
أمعاءهـــم الخاوية ،فـــي مواجهة هذا
المحتل المجرم".
وأضـــاف" :األســـرى داخـــل ســـجون
ّ
تعسفي
االحتالل يتعرضون العتقال ّ
وغيـــر شـــرعي ،فهناك آالف األســـرى
ّ
ّ
تعرضـــوا لالعتقـــال اإلداري ،ومـــا زال
العـــدو الصهيوني ُي ّ
صـــر على فرض
مبينا أن حالة األســـير
هـــذا االعتقال"ً ،
ّ
بالمؤبد بســـام
المريـــض والمحكـــوم
الســـايح وصلت إلـــى مرحلـــة "الخطر
الشـــديد" ،إذ إنـــه يعانـــي من مرض

متعمد من
الســـرطان ،وســـط تجاهل ّ ّ
إدارة السجون لحالته الصحية.
وأشـــار إلى أن هناك أســـرى مضربين
ّ
رفضـــا العتقالهم اإلداري،
عن الطعام؛ ً
مقدمتهم القيادي بالجهاد طارق
في ّ
عاما) ،الذي ُيواصل إضرابه
قعدان (ً 47
عن الطعام منذ ( )33يومًا.
وإلى جانب األســـير القيـــادي قعدان،
يضرب كل من األسرى :حذيفة ّ
حلبية
منذ ( )64يومًا ،وأحمـــد غنام منذ ()51
يوما،
يومًا ،وســـلطان خلف منـــذ (ً )47
وإســـماعيل علي منذ ( )41يومًا ،وناصر
يوما ،وثائر حمدان منذ
الجدع منذ (ً )26
يومـــا ،وفادي الحـــروب منذ ()21
(ً )22

وحمل القيـــادي حبيب االحتالل
يومًاّ .
المســـؤولية الكاملة عن حياة األسرى
المرضـــى والذيـــن يخضـــون معركة
األمعاء الخاوية .وقال" :في حالة حدوث
أي مكروه ألي أسير ،بكل تأكيد ستكون
لشعبنا الفلســـطيني ومقاومته كلمة
ّ
يتحمل
قوية ،وحينها علـــى العدو أن
ّ
تبعات ذلك".
والمنظمات الحقوقية
دعا المؤسسات
ّ
الدولية للوقوف عند مســـؤولياتها إزاء
ّ
العنصرية
جرائم االحتالل وسياساته
الممنهجـــة ضد أســـرانا ،والعمل على
إنقاذ حياتهم قبل فوات األمان.
أوضاع صعبة للغاية

المتحدث باســـم مؤسســـة
بدوره ،قال
ّ
"مهجة القـــدس" تامـــر الزعانين" :إن
أوضاع األســـرى المضربين عن الطعام
صعبة للغاية".
وذكر أن غالبية هؤالء األســـرى ُيعانون
من هزال عام ،وضعف حاد في قواهم،
التنفـــس ،وآالم بأنحاء
وضيـــق فـــي ّ
الجســـد ،وحالـــة دوار وغثيـــان وإغماء
متكرر.
وشدد "الزعانين" خالل كلمة له بالوقفة
ّ
التضامنية على ضرورة تفعيل قضية
كافة؛
األســـرى في المحافل الدوليـــة ّ
للضغـــط علـــى االحتالل إلنقـــاذ حياة
األسرى داخل سجونه.

اعتصام تضامني مع األسرى المضربين عن الطعام بجنين
جنين /االستقالل:
اعتصم نشـــطاء وذوو أســـرى ،امس األحد ،أمام مقر
الصليـــب األحمر في جنين شـــمال الضفـــة الغربية
المحتلة ،للمطالبة باإلفراج عن األسرى المضربين عن
الطعام ،وسط تفاقم قضيتهم يوما بعد يوم.
ورفع المشاركون صور األســـرى المضربين ،مؤكدين

أن أبناءهم يتعرضون لمخاطر جسيمة مع طول فترة
إضرابهم ،حيث دخل األســـير حلبية شـــهره الثالث،
وبدأ امس األحد إضرابا عن شرب الماء.
وقال القيادي خضر عدنان إن قضية األسرى اإلداريين
عادت من جديد على الســـطح ،مـــع موجة اإلضرابات
األخيرة ،التي تعبر عن ظلم كبير يقع على األســـرى.

أبو بكر :األسيران السايح وأبو
دياك بوضع صحي خطير للغاية
رام الله /االستقالل:
حذر رئيس هيئة شؤون األســــرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أمس
األحد من تدهور الحالة الصحية لألسيرين المريضين بسام السايح من
نابلس وسامي أبو دياك من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وحذر أبو بكر من أنهما قد يستشــــهدا في أية لحظة بســــبب سياسة
القتل الطبي الممنهجــــة التي تمارســــها إدارة المعتقالت ومخابرات
االحتالل تجاههما.
ولفت إلى أن األسير السايح يعتبر من أخطر الحاالت المرضية بالسجون،
حيث يعاني من تضخم في الكبد ،وضعف متزايد في عضلة القلب ،كما
بدأ يعاني من تجمع للمياه على رئتيه.
وقال :إن "األســــير السايح يمر بوضع صحي صعب وخطير ،ويعاني منذ
سنوات من ســــرطان في الدم والعظم ،إضافة لمشاكل مزمنة في عمل
القلب ،حيث اعتقل الســــايح في الثامن من تشــــرين األول /أكتوبر عام
 ،2015وحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين ،إضافة إلى  30سنة أخرى".
كما حذر أبو بكر من تدهور الوضع الصحي لألســــير ســــامي أبو دياك،
والمصاب بالسرطان منذ أكثر من ثالثة أعوام ،وقبل ذلك تعرض لخطأ
طبي متعمد بعد أن ُأجريت له عملية جراحية في األمعاء في ســــبتمبر/
أيلول عام  2015في مشفى "سوروكا" اإلسرائيلي حيث تم استئصال
جزء من أمعائهُ ،وأصيب إثر ذلك بتســــمم وفشــــل كلوي ورئوي ،حيث
خضــــع بعدها لثالث عمليات جراحية ،وبقــــي تحت تأثير المخدر لمدة
موصوال بأجهزة التنفس االصطناعي.
شهر
ً

وأضاف أن األســـرى المضربين بدءا من طارق قعدان
وناصر الجدع وسلطن خلوف وحمدان وحلبية سوف
ينتصرون في معركتهم ،ألنهم أصحاب إرادة صلبة.
وأكد المشاركون في االعتصام أن مستوى التضامن
مع األســـرى المضربين ال يرقى للمستوى المطلوب،
مستنكرين ضعف التفاعل مع قضيتهم.

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية
الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات ( )2019 / 407

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد :امين نعيم موسى علي
من ســـكان بيت الهيا هوية رقم  801548629بصفته وكيال عن :نعيمه
موسى خليل سالم (علي)
بموجب وكالة رقم 2019 / 3131 :الصادرة عن شمال غزة
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال ارث  /بيع /مبادلة في
قطعة  1767قسيمة  5المدينة بيت الهيا
فمن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشـــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .التاريخ2019 / 9 /1 :م

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

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /رضوان يوسف محمود معتوق ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 801542978فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله /االستقالل:
أفادت هيئة شــــؤون األســــرى والمحررين (حقوقية رسمية)،
أمس األحد ،بأن ســــلطات االحتالل أصدرت خالل آب الماضي،
 76أمر اعتقال إداري بحق أســــرى فلســــطينيين في سجون
إسرائيلية.
وقالت الهيئة الحقوقية في بيان لها ،إن أوامر االعتقال اإلداري كانت
"تمديدا ألوامر قديمة وأخرى صدرت ألول مرة".
وأوضحت أنها تراوحت بين  6 -2أشهر "قابلة للتجديد عدة مرات".
ً
ّ
أســـيرا (من أصل  )76كانوا من محافظة الخليل ،و 23من
وبينت أن 30
رام الله ،و 7من بيت لحم 6 ،من جنين 2 ،من قلقيلية ،وأسير واحد في
كل من سلفيت وطولكرم وأريحا.
ونبهت هيئة األسرى إلى أن  34أمر اعتقال إداري كانت لمدة  4أشهر،
أمرا بواقع  6أشهر ،وً 17
وً 15
أمرا مدتها  3أشهر ،و 6لمدة شهرين ،و4
أوامر لمدة  5أشهر.
وذكرت المعطيات الرســـمية أن  55أمر اعتقال إداري كانت عبارة عن
تمديد ألوامر قديمة و 22أصدرت بحق أسرى ألول مرة.
وكانت هيئة شـــؤون األســـرى والمحرريـــن ،قد أفادت بأن ســـلطات
االحتـــالل أصدرت خالل تموز /يوليو الماضـــي  100أمر اعتقال إداري
بحق أسرى فلسطينيين.
ً
إضرابا
ويخوض عدد من األســـرى الفلسطينيين في سجون االحتالل،
ًّ
تنديدا باعتقالهم
مفتوحا عن الطعام
إداريا والتمديد لهم دون تهمة
ً
ً
واضحة أو محاكمة ،واالكتفاء بـ "الملف السري".
وتحتجز ســـلطات االحتالل نحو  5700أسير فلسطيني ،موزعين على
قرابة الـ  23مركز تحقيق وتوقيف وســـجن ،بينهم نحو  500معتقل
طفال و 700أسير مريض.
إداري وً 250
و"االعتقـــال اإلداري" ،قرار اعتقـــال دون محاكمة ،لمـــدة تتراوح بين
شـــهر إلى  6أشهر ،ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق
المعتقل ،ويمدد لمرات عديدة.
وتعمد ســـلطات االحتالل إلى توســـيع نطاق االعتقاالت اإلدارية في
صفوف الفلســـطينيين ،شكال من أشـــكال العقوبات الجماعية التي
تفرضهـــا عليهم ،محاولة بذلـــك قمعهم والحد مـــن قدرتهم على
المقاومة.
وتســـتخدم سياســـة االعتقال اإلداري ضد مختلف شـــرائح الشعب
الفلســـطيني ،حيث تحتجز أفرادا دون لوائح اتهام لزمن غير محدد،
وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم.

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية
الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات ( )2019 / 396

يعلـــن للعموم انه تقدم لـــإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد :زياد محمود
منصور أبو دقة من ســـكان خانيونس هوية رقم  932343072بصفته وكيال عن :محمد
وغازي وفاروق وســـعاد وزينب ومريم أبناء محمود منصور أبو دقة وصفية منصور محمد
الفيش وحنان محمود منصور أبو صقر وابتسام محمود منصور أبو سلوت و وعايد وماجد
ويســـرى وحليمة أبناء محمود منصور أبو سمرة وروحية أحمد محمد أبو دقة وجازية عبد
الله محمد أبو دقة وحمده مصطفى عطية أبو دقة ومحمد وإبراهيم أبناء منصور محمد أبو
دقة ورجاء محمود منصور أبو ســـهمود وهناء محمود منصور النجار وطالل ومحمود أبناء
عبد الرحمن أبو دقة وطارق سليمان منصور أبو دقة وخلدية ونجية أبناء سلمان منصور أبو
دقة ومحمود أحمد محمد أبو سلوت وانتصار عبد الحميد منصور أبو يونس ونصر الله عبد
الحميد منصور أبو دقة وطلعت محمود منصور أبو سمرة وحمدة محمود منصور أبو دقة
بموجب وكالة رقم 2013 / 5543 :الصادرة عن خانيونس  2013 / 5889 +خانيونس
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال ارث  /بيع /مبادلة في
قطعة  219قسيمة  72المدينة بني سهيال
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .التاريخ2019 / 8 /27 :م

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

االثنين  3محرم  1441هــ  2سبتمبر  2019م

التقاعد المالي ..موظفو غزة ضحية انتقاص السلطة لحقهم
غزة /دعاء احلطاب :
ال ت��زال امل�سائب وال�سدمات تتواىل على املوظفني ،مع ا�ستمرار
�سيا�سة فر�ض العقوبات التى تنتهجها ال�سلطة الفل�سطينية على
قطاع غزة منذ ثالث �سنوات  ،فمن خ�سم رواتبهم وحرمانهم من
م�ستحقاتهم املالية والرتقيات الوظيفية ،مرور ًا باإحالة االآالف

منه��م اىل التقاع��د املبك��ر ،اىل �س��دور ق��رار باإحال��ة االأالف
منه��م اىل التقاع��د امل��ايل وه��م عل��ى راأ���ض عمله��م يف املدار�ض
وامل�ست�سفيات والوزارات والدوائر احلكومية .ذلك القرار اأ�سعل
حالة م��ن الغ�سب واال�ستهجان ال�سديدي��ن يف اأو�ساط املوظفني
يف ال�سلط��ة الفل�سطينية  ،مما دفعهم الإطالق حملة على مواقع

التوا�س��ل االجتماع��ي حت��ت ها�ست��اق #ي�سقط_التقاعد_
امل��ايل ،احتجاج��ا ورف�س�� ًا للتقاعد امل��اىل  ،موؤكدي��ن اأن القرار
خمال��ف مل��ا ج��اء يف امل��ادة ( )101م��ن قانون اخلدم��ة املدنية
والذي يب��ني اأن اإحالة املوظف للتقاعد املبكر تكون يف حالتني،
اإما بطلب املوظف نف�سه ،اأو كعقوبة تاأديبية.

والمقصـــود بالتقاعد المالى ،هـــو أن يتلقىالموظف راتبا
تقاعديـــا ،بالرغم من بقائـــه على رأس عملـــه ،وأصدرته
الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله عام  ،2017دون
ســـند أو مرجع قانوني ،وشمل شريحة كبيرة في المجتمع
الفلسطيني من الموظفين المدنيين.

اعدام للموظفني

حالة من الغضب الشديد أصابت الموظفة شرين الكيالي
التى تعمل معلمـــة فى وزرارة التربيـــة والتعليم ،بعدما
تـــم إحالتها و نحو  6000موظـــف بقطاع غزة الى التقاعد
المالى ،رغـــم وجودهم على رأس عملهـــم وعدم بلوغهم
السن القانوني للتقاعد.
وتقول الكيالي لـ" االســـتقالل" " :قرار التقاعد المالى كان
بمثابة صدمة صاعقـــة ألالف الموظفين بوزارتي التعليم
والصحة ،ألنه ال يوجد بالقانون ما يسمى بالتقاعد المالى،
ولم نبلغ رســـميا بالتقاعد ،فمنذ عـــام  2017يطبق علينا
القرار دون علمنا ودون أي اسباب".
وأضافـــت ":جميعنا لديـــه دراية بالتقاعـــد اإلداري الذي
ينفذ عندما يبلغ الموظف 60عاما ،اما التقاعد المالى فهو
اجراء غيـــر قانوني يطبق ظلما علينا ،بحيث نتقاضى راتبا
تقاعديا ال يتعدى  50%من رواتبنا ،وهناك من يتقاضى
 40%أو  30%من راتبـــه ،وبنفس الوقت نبقي على رأس
معتبـــرة التقاعد المالى قرارًا باعـــدام الموظفين
عملنا"،
ً
ً
وظلما.
ً
جوعا وقهرا ً
وتتابع بغضب ":كنا نتقاضي الرواتب بنسبة  ،100%وفي
عـــام  2017صدر قرارا بخصـــم  50%او أكثر من الرواتب،
وعندما تواصلنا مع الوزارة لمعرفة الســـبب قالوا السلطة
تعاني من أزمة مالية ،و بعض االحيان يقولون هناك خلل
فى أجهزة الحاسوب ،حينها أصبح لدينا امل بتغير الحال،
وأصبحنا كل شـــهر ننتظر اعادة الخصومات ،لكن لألسف

اليوم تفاجأنا بأن ما يحدث معنا بسبب التقاعد المالى".
وأكدت أن التقاعد المالى شـــكل أزمـــة مالية كبيرة لكافة
موظفي الســـلطة بالقطـــاع الذين صدر بحقهـــم القرار،
فمنهم مـــن بات عاجـــزًا عن تلبيـــة احتياجـــات أبنائه،
والبعض لم يستطع أبناؤهم تكملة دراستهم الجامعية،
وأخـــرون لم يتمكنوا من تســـجيل ابنائهـــم المتفوقين
بالثانوية العامة بالجامعـــات ،كذلك هناك من بات عاجزا
عن دفع ايجار المنزل او ســـداد الديون المتراكمة عليه أو
االيفاء بتســـديد القروض البنكية ،لكون الراتب ال يكفي
اال لســـداد جزء بســـيط جدا من متطلبـــات الحياة في ظل
الظروف االقتصادية والمعيشية المأساوية بالقطاع.
وأنهت حديثها ،متســـائله ":هل يعقـــل أن أكون معلمة
لمدة 21عاما ،ومازالت على رأس عملي ،وتكافئني الحكومة

بالتقاعد المالى؟ ،هل هذا نهاية الخدمة؟ ،ومن الســـبب
من وراء فرضه علينا؟" ،مطالبة السلطة بضرورة العدول عن
أسوة بموظفي الضفة
قرارها و انصاف موظفي قطاع غزة
ً
الغربية.

جمازر غري ان�سانية

وبـــدوره ،أكد صالح ســـاق الله عضو إقليم شـــرق غزة في
ومطلق حملة " يســـقط التقاعـــد المالى" ،أن
حركة فتحُ ،
حكومة رامى الحمد الله ارتكبت أبشـــع المجاز االنســـانية
بحق موظفى الســـلطة بقطاع غزة ،بإحالتهم الى التقاعد
المالى وهم على رأس عملهم.
وأوضح ســـاق الله لـ" االســـتقالل" ،أن التقاعد المالى طال
أكثر من  6000موظف بمختلـــف الوزارات بالقطاع ،حيث
ان  1950موظفـــا من وزارة الصحة تقاعدوا ماليًا وهم على

راس عملهم ،منهـــم  500طبيب من األطباء الكبار ومدراء
األقسام بالمستشفيات.
وبين انه تم إحالـــة  3050موظفا مـــن التربية والتعليم،
و 95موظفا من ســـلطة الطاقـــة ،و 650موظفـــا من وزارة
المالية ،و 400موظف من ديوان الرئاسة ،و 142موظفا من
المجلس التشريعي ،باإلضافة إلى موظفي سلطة الطيران
المدنـــي وعددهم  350من كوادر مطار غـــزة الدولي ،إلى
التقاعد المالي.
ونوه الى أن نســـبة الرواتب التى يتقاضاها المتقاعدون
ماليًا ال تتجـــاوز  50%من الراتب األساســـي ،فيما وصل
نســـبة الراتب لبعضهم ألقل من  ،40%مضيفًا ":أن راتب
الطبيب ُيعادل راتـــب عامل النظافة في غزة ،اذ يتقاضي
1800شـــيكل شـــهريا ،فـــي المقابل طبيـــب أخر بنفس
التخصص في الضفة الغربية يتقاضى  12000شـــيكل
شـــهريًا ،األمر الذي يوضح مدى الظلم الواقع على موظفي
القطاع".
وأضاف ســـاق اللـــه أن الواقع الصعب الـــذي بات يعانيه
المتقاعدون والمتقاعدات ً
ماليا ،دفعنا للتشاور حول حملة
ضغط تعيد لهم حقوقهم ،فأكثـــر من عامين من الظلم
كاف ليتأكدوا أن القضية ليســـت "على بال المسؤولين،
ٍ
مشـــيرًا الى أن أنهم أطلقـــوا حملة مناصـــره على مواقع
التواصل االجتماعـــي تحت عنوان" #يســـقط_التقاعد_
المالي" ،كخطوة أولى.
وطالب رئيس الـــوزراء امحمد اشـــتية بأنصاف موظفين
قطـــاع غزة ورفع القرارات الظالمـــة المجحفة التي صدرت
بحقهم من قبـــل حكومة الحمد الله ،والـــذي تم بموجبه
احالـــة االالف من الموظفين للتقاعـــد المالي الظالم وهم
علـــى راس عملهم بالوزارات والمستشـــفيات والمدارس
والدوائر الحكومية.

اجتماع طارئ بالقاهرة غدا الثالثاء لمناقشة تفويض «أونروا»
رام الله /االستقالل:
قــــال عضــــو اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمة
التحرير الفلســــطينية رئيس دائرة شــــؤون
طارئا
الالجئين أحمد أبــــو هولي :إن
اجتماعا ً
ً
ســــيعقد لمؤتمر المشــــرفين على شــــؤون
الفلســــطينيين في الدول العربية المضيفة
لالجئين صباح غــــدا الثالثاء في مقر األمانة
العامة لجامعة الــــدول العربية في القاهرة،
لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل "أونروا"
وأزمتها المالية وما يستحد من أمور .
ويشــــارك فــــي االجتمــــاع الــــدول العربية
المضيفة لالجئين واألمانــــة العامة لجامعة
الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلســــالمي،

والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "ألكسو"،
والمنظمــــة اإلســــالمية للعلــــوم والثقافــــة
"أسيسكو ".
وأضاف أبو هولي في بيان تلقت "االستقالل"
بناء على
األحد أن االجتماع الطارئ ســــيعقد ً
طلــــب دولة فلســــطين لبحث دعــــم تجديد
تفويض والية عمل "أونروا" لثالث ســــنوات
قادمــــة والــــذي يأتي في إطــــار خطة تحرك
منظمة التحرير الفلســــطينية لدعم تجديد
تفويض "أونروا" مع اقتراب عملية التصويت
في ظل المسعى األمريكي اإلسرائيلي إللغاء
التفويض او تغييره .
وذكر أن المؤتمر ســــيقف أمام قرار تجميد

بعــــض الــــدول المانحة دعمهــــا المالي عن
"أونروا" على ضوء تســــريبات لوثائق سرية
حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية
التابع لألمم المتحدة باتهام بعض العاملين
الفتا
في "أونروا" بتورطهم بقضايا فســــادً ،
إلى أن المؤتمر ســــيبحث ألية لمعالجة هذا
الملف.
وأشــــار إلى أن "أونــــروا" تتعــــرض لمؤامرة
خطيرة تســــتهدف تصفيــــة وجودها في
ظل التحرك األمريكي اإلسرائيلي المعادي
ضدها للتأثير على الدول األعضاء في األمم
المتحــــدة لحثها على عدم التصويت لصالح
قرار تجديد تفويض "أونروا" وتأليب الدول

المانحة عليها لتعليق أو وقف مســــاعداتها
عن الوكالة بما يخدم مخططها في تفكيكها
وانهاء دورها وإلغاء تفويضها.
كما أكد أن االجتماع الطارئ ســــيصدر عنه
توصيات ومذكرة مهمة لدعم "أونروا" ودعم
تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302
والتأكيد على خدماتهــــا وتعرية الموقفين
االمريكي واالســــرائيلي المعاديين للوكالة
ســــترفع لألمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط والطلب منه تعميمها على
وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي
سيعقد في مقر األمانة العامة بجامعة الدول
العربية في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري

وعلى بعثــــات الجامعة العربيــــة في الخارج
ومجالس الســــفراء العــــرب للتعاطي معها
والتحرك بشكل عاجل في دعم األونروا وفي
تجديد تفويضها.
ولفت إلى أن هناك تنسيقًا على مستوى
الـــدول العربية المضيفـــة لقطع الطريق
على اإلدارة األمريكيـــة وحكومة االحتالل
االســـرائيلي لتمريـــر مخطـــط تصفيـــة
"أونروا".
وســــيترأس أعمال الدورة الطارئة أبو هولي
الذي يترأس وفد دولة فلسطين الذي يضم
إلى جانبه مدير عام دائرة شــــؤون الالجئين
أحمد حنون.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /نضال احمد محمد الفرا ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 963441647فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /بالل محمد رمضان محمد ابو هجرس./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 931561187فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /ياسين عبد الحميد عمر النجار ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 800385205فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /اسماء سمير محمد ابو عبيد./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 400169777فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/فتحية محمود امين دحالن ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 964620421فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /نورهان جمال رجب الحلو./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 802829937فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االثنين  3محرم  1441هــ  2سبتمبر  2019م

دعم الصحفيين :االحتالل يرتكب  65اعتداء
بحق الصحفيين في أغسطس المنصرم
غزة /االستقالل:
واصلت قوات االحتالل اســـتهدافها
واعتداءاتها اليومية بحق الصحفيين
فـــي قطـــاع غـــزة والضفـــة والقدس
المحتلتيـــن ،ضمـــن سياســـتها
الممنهجة للحد من نشاطهم ودورهم
في تغطية الممارســـات وانتهاكات
االحتالل بحق الفلسطينيين العزل.
وأوضحت لجنـــة دعم الصحفيين في
تقريرها لشـــهر اغسطس /آب ٢٠١٩
المنصرم ،أن عدد انتهاكات االحتالل
واعتداءاتـــه بلغـــت ( )6٥انتهـــاكًا
اسرائيليًا ،يقابلها ( )٣من االنتهاكات
من قبل جهات فلسطينية.
وذكر تقرير لجنة دعـــم الصحفيين،
أن عـــدد المصابين مـــن الصحفيين
جراء إطالق الرصـــاص الحي ،و األعيرة
المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع
واالعتـــداء بالضرب والـــركل المبرح،
إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغت() ١١
إصابة ،تمثلت في إصابة  4صحفيين
في غزة و 7آخرين في الضفة المحتلة.
وبلغ عدد االعتقاالت واالســـتدعاءات
واالحتجـــاز( )١٢حالة ،فيمـــا بلغ عدد
تمديـــد االعتقـــال ()٢وهمـــا بحـــق
الصحفييـــن مصطفـــى الخـــاروف،

وســـامي العاصي ،وفرض غرامة مالية
على صحفي.
كما وثق التقريـــر( )7حاالت عمليات
دهـــم واقتحـــام وتفتيـــش وعبـــث
بمحتويـــات ،تـــم خـــالل عمليـــات
االقتحام مصـــادرة معدات وكاميرات
وهواتف وحواسيب عدد(.)6
فـــي حيـــن منعـــت قـــوات االحتالل
الصحفييـــن من تغطيـــة الفعاليات
والقيام بعملهم والتي بلغت عدد(،)4
فيمـــا تم منع عـــدد( )٣صحفيين من

السفر للعمل أو للعالج.
إلـــى ذلك ،ســـجل التقرير عـــدد()٣
مـــن االعتـــداءات داخـــل ســـجون
االحتالل وتعمـــد اإلهمال الطبي بحق
الصحفيين المرضى أبرزهم الصحفي
بســـام الســـايح والتي وصفت حالته
بالخطيرة .
وفـــي إطـــار محاربـــة المحتـــوي
الفلســـطيني قامت إدارة موقع فيس
بـــوك واليوتيـــوب ،بحـــذف وحظـــر
صفحات وحســـابات لعدد من المواقع

خبراء إسرائيليون :فكرة تهجير
الفلسطينيين من غزة فاشلة
القدس المحتلة /االستقالل:
قال خبراء إســـرائيليون إن "الفكرة اإلسرائيلية الخاصة بتهجير
سكان قطاع غزة جيدة ،لكن تنفيذها اإلسرائيلي فاشل؛ ألن األمر
يتطلب تنسيقا مع الدول األخرى ،رغم أن الحل النموذجي لمعاناة
غزة أن نمنح سكانها مستقبال أفضل في مكان آخر".
وأضاف الكاتب اإلسرائيلي شالوم يروشاليمي أن "عناوين األخبار
في األيـــام الماضية تحدثت عن دعم رئيـــس الحكومة بنيامين
نتنياهو لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة ،من حيث استعداد
مطـــار النقب ،وتحويله لخدمة المهاجرين الفلســـطينيين ،لكن
هذه الفكرة بهذا النص من شأنه أن يوصلها في نهاية األمر إلى
الفشل الذريع؛ ألنه ال يمكن أخذ الفلسطينيين من غزة ،ونقلهم
عبر طائرات ألوروبا ودول في الشرق األوسط".
وأشار يروشاليمي في مقاله بصحيفة مكور ريشون ،إلى أن "هذا
السيناريو ليس جديا ،أشك كثيرا بأن الكابينت اإلسرائيلي ناقش
هذه الخطة بهذه الكيفية التافهة خالل خمس جلسات طويلة،
ألن األمـــر ال يمكن أن يتم بهذه الســـهولة ،بل يحب التنســـيق
الوثيق له مع دول كبرى مثل الواليات المتحدة ،وروسيا ،واالتحاد
األوروبي ،وصوال إلى مصر التي تسيطر على معبر رفح".
وأوضح أنه "ال بد من عملية إنقاذ دولية بمليارات الدوالرات ،إليواء
مئات آالف الفلســـطينيين ممن يحملون بطاقـــة الجئ الخاصة
باألونـــروا ،ويجب على نتنياهو أن يســـتغل شـــبكة عالقاته مع:

دونالد ترامب وفالديمير بوتين ونارندا مودي وجوســـتين ترودو
ورؤســـاء دول أخرى ،ويجب على إسرائيل اّأال تقف في صدارة هذا
المشروع ،ألنها انسحبت من غزة في  ،٢٠٠٥وأخرجت منها  8آالف
مستوطن ،وفككت  ٢١مستوطنة".
كارني إلداد الكاتبة اليمينية اإلســـرائيلية قالت إن "ما ســـربته
الصحافة اإلسرائيلية عن توفر نوايا إسرائيلية لتهجير سكان غزة
يعيد لألذهان خطط الوزير الســـابق رحبعام زئيفي ،الذي تحدث
في الســـبعينات عن الترانســـفير الطوعي باالتفاق ،فيما نادى
الحاخام مائير كهانا بتهجير الفلسطينيين ،وها هي "إسرائيل
"تعيد طرح هذه الخطط بعد ســـنوات طويلة على نســـيانها ،مع
أن األول اشترط موافقة الفلسطينيين ،والثاني لم يضعها شرطا
لتنفيذ الخطة" .وأضافت في مقال نشرته صحيفة مكور ريشون،
وترجمته "عربي ،"٢١أن "خطة إســـرائيل الجديدة ليست جزءا من
حل سياســـي ،وإنما مبادرة إنســـانية ،ولذلك توجهت إسرائيل
لعدد من الدول الغربية حول إمكانية اســـتيعاب الفلسطينيين
داخل حدودهـــا ،لكنها جميعا رفضت ،وتكـــرر األمر مع عدد من
الدول العربية ،التي رفضت؛ ألنها تقف بجانب الفلسطينيين في
صراعهم ومعاناتهم".
وأوضحـــت أن "الـــدول الغربية لديهـــا ما يكفيها من مشـــاكل
المهاجريـــن القادمين مـــن ســـوريا وأفريقيا هربا مـــن الموت،
ولتحسين ظروف حياتهم ،فال تريد زيادة معاناتها.

الصحفية والفلســـطينية والتي عرف
منها ما يقارب( )١٥صفحة ،وموقع ،عدا
عن اغالق لمؤسسة ثقافية.
ســـجلت لجنة دعم الصحفيين( )٣من
االنتهاكات بحـــق الصحفيين حيث
سجلت حالة اســـتدعاء( )١للصحافية
مجدوليـــن حســـونة ،ومن ثـــم حالة
احتجـــاز ( )١أيضـــا بحـــق الصحافية
مجدولين حسونة للمرة الثانية ،فيما
تم تسجيل حالة اعتداء على صحفي
في غزة.

الصحة 9 :وفود دولية متخصصة
سيعملون في المستشفيات
الحكومية الشهر الجاري
رام الله  /االستقالل:
أفادت وزارة الصحة بأن تسعة فرق طبية دولية متخصصة في مجاالت متعددة
تضم  ٢٥أخصائيا وطبيبا وممرضا سيعملون خالل شهر سبتمبر/أيلول الجاري
في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية.
وأضافـــت الوزارة ،في بيان صحفي ،امس األحد ،أن وحدة التعاون الدولي أنهت
كافة الترتيبات الالزمة مع المستشـــفيات وذوي العالقة في الوزارة الستقبال
هذه الفرق الطبية ،وذلك بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.
وتابعت ،أن وفدا أســـتراليا متخصصًا بجراحة المناظير سيعمل من تاريخ 6 -٢
الجاري ،فيما سيعمل وفد أميركي متخصص بجراحة مفاصل الركبة باستخدام
المناظيـــر في مستشـــفى جنين الحكومي من  ١٣ -6الجـــاري ،إضافة إلى وفد
فرنسي متخصص في جراحة الكف سيعمل من تاريخ  ٢8-٢٠الجاري.
وسيســـتقبل مجمع فلســـطين الطبي برام الله وفدا طبيـــا أميركيا متخصصا
بجراحة عظام األطفال ،حيث سيعمل من تاريخ  ٢7أيلول وحتى  4تشرين األول،
إضافة إلى وفد طبي نيوزلندي متخصص في جراحة قلب األطفال وسيعمل من
 ٢١أيلول وحتى  ١تشرين األول.
وقالت ،إن مستشـــفى بيت جاال الحكومي سيســـتقبل عـــدة وفود طبية خالل
الشهر الجاري ،وهي وفد طبي أميركي متخصص بجراحة األسنان ،حيث يعمل
هذا الوفد منذ  ٢٩الشهر الماضي ،وسيستمر حتى الخامس من الشهر الحالي،
إضافة إلى وفد أمريكي متخصص بالمســـالك البولية وســـيعمل من ٢٠ -١٣
الشهر الجاري ،فيما سيعمل وفد طبي أمريكي على تدريب الطواقم الطبية في
المستشفى على موضوع  ،PALSوذلك حتى  ١7من الشهر الجاري.
ويســـتقبل مستشـــفى الخليل الحكومي وفدا ألمانيا متخصصا في الجراحة
التجميلية وجراحة الفكين ،وسيعمل من  ١٣إلى  ٢٠الشهر الجاري.

«كرينبول» :لن نصمت على محاوالت
نزع شرعية حقوق الالجئين
عمان /االستقالل:
قال المفوض العالم لوكالة غوث وتشغيل الالجئين "أونروا"
بيير كرينبـــول :إننا "لن نصمت أمام محاوالت نزع شـــرعية
حقوق الالجئين واالعتراف بهم".
جاء ذلك فـــي مؤتمر صحفي للمفوض العـــام على هامش
افتتاحه امس األحد العام الدراسي في مدرسة تابعة لوكالة
"أونروا" في األردن ،بالتزامن مع بدء العام الدراســـي لتقديم
الخدمات لقرابة نصف مليون طالب فلسطيني في األقاليم
الخمسة التي تعمل فيها الوكالة.
وجددت الوكالة الدولية عزمها على مواصلة تقديم خدماتها
اإلغاثية والتعليمية في مناطق عملياتها الخمس كافة.
وقال كرينبول :إن "أونروا لن تستسلم ،ولن تتوقف عن خدمة
الشـــعب الفلســـطيني؛ ألنها جاءت بناء على قرارات األمم
المتحدة ،وال يوجد حق ألي طرف بإيقاف عمل أونروا لما في
ذلك من إلغاء لحق الالجئين وتهميش قضيتهم".
وأضاف" :لقد بدأنا االســـتعداد للعام الدراســـي بعجز قارب
الـ ٢١١مليون دوالر ،واســـتطعنا خالل تموز وآب المنصرمين
تقليص هذا العجز إلى  ١٢٠مليـــون دوالر" .وقدم كرينبول
الشـــكر واالمتنان للدعم الذي تلقته الوكالة من شـــركائها
األسخياء ومن المانحين ومن الدول المستضيفة ،والذي أدى
إلى تحقيق هذا اإلنجاز اإليجابي والمهم للغاية ،مشيرا إلى

أن  4٣دولة زادت من مساهماتها المالية لتفادي العجز.
وأضاف" :إن التعليـــم الذي نقوم بتوفيره في أكثر من 7٠٠
اّ
الغربية ،بما فيها القدس الشرقية ،وغزة
مدرسة في الضفة
واألردن ولبنان وســـوريا يمثل ،وبأكثر من جانب قلب وروح ما
تمثله أونروا ،هو االستثمار في رأس المال البشري والتنمية".
وأوضح المســـؤول األممي أن "أونروا" اتخذت خطوات مهمة
في ســـبيل اإلعداد الفتتاح المدارس طـــوال فترة الصيف،
قائال" :لقد أعدنا تأهيل العديد من المنشآت" .وحول تجديد
التفويض للوكالة قال المفوض األممي" :إن القرار األمريكي
بوقف الدعم المالي لم يسبب فقط أزمة مالية للوكالة ولكن
ســـبب أزمة وجودية ،حيث واكبه حملة ضروس ضد الوكالة
كانت تشكك بواليتها ،وبدورها ،وبحيادها ،وبنزاهتها".
وأضاف أنـــه "كان هناك اتهـــام بأننا نعـــزز االتكالية بين
صفوف الالجئين ،ولكن بالمقابل عشرات الدول جاءت لنصرة
الوكالة وأعطت الوكالة دعما سياسيًا ودبلوماسيا غير مسبوق
وأردفته بدعم مالي".
وتحدث كرينبول عن "جهود مع األردن والسلطة الفلسطينية
واألمـــم المتحدة لبحث أفكار جديدة لديمومة أونروا" ،مؤكدا
اّ
محمي من الجمعية العامة لألمم المتحدة،
أن "تفويض أونروا
ونحن نتواصل مع األعضاء لحماية الحق األساسي بالتفويض
واستمرار عمليات أونروا".

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/عمار محمد حماد ابو دقة./ ......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 800382145فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /ميســـاء مصطفى درويش رمضان......
 ./عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 931551402فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/حسن شحدة ابراهيم ابوطير./ .......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 905332953فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/فراس احمد خليل ابو زيد./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ) 931684161فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/وليد اسماعيل هارون النونو./ ......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ٩٢١٠٥٠٥٣٠فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/اياد اسماعيل سلمان ابو سنيمه./ ......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 802023747فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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رأي

هزيمة «إسرائيل» هزيمة لمشاريع عربية
عبد الستار قاسم

مصارحة مع النفس
ال زالت الســـلطة تعول كثيرا علـــى المجتمع الدولي لتنفيذ القـــرارات الدولية التي تعنى
بالقضية الفلسطينية ,ويبدو ان الســـلطة تتغافل عن الشريعة التي تحكم هذا المجتمع
الدولي المستندة إلى القوة ,والتي تهيمن عليها اإلدارة األمريكية ,فال المجتمع الدولي قادر
على إجبار إســـرائيل على تنفيذ قراراته بخصوص القضية الفلســـطينية ,وال هو قادر على
تحدي اإلدارة األمريكية واالحتالل الصهيوني ,وقبل ذلك كله فان المجتمع الدولي يســـاند
إســـرائيل بشكل مطلق ولن يتخلى عنها ,وسينفذ أجندتها وأطماعها كما وضعتها ,فهو
يحاول ان يكسب ودها وســـيتغاضى عن كل انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين ,والرهان
على المجتمع الدولي كالمســـتغيث من الرمضاء بالنار ,من يحـــب ان يراهن فليراهن على
شعبه ,وليعدد من خياراته في مواجهة االحتالل ,فقط نحتاج منكم يا سيد عريقات لحظة
تأمل وصفاء وصـــدق ومصارحة مع النفس ,لتقفوا على الحقيقة ,صحيح أنها حقيقة مرة,
لكن الشجاعة تتطلب ان نقدر األمور جيدا ونواجه الحقيقة كما هي ,وال نخدع أنفسنا بأوهام
وأكاذيب نحن ندرك جيدا أنها لن تتحقق ,فالحقوق ال تمنح يا ســـيد عريقات ,إنما تنتزع
انتزاعا ,والتجارب علمتنا إال نراهن على هؤالء.
مناشــــدة أمين ســــر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســــطينية صائب عريقات ،األمم
المتحدة واالتحاد األوروبي وروســــيا والصيــــن ودول العالم كافة بتحرك دولي عاجل لمواجهة
قرارات نتنياهو التي أكد عليها مرارا وتكرارا بفرض الســــيادة اإلســــرائيلية على مستوطنات
الضفة الغربية لن تجد آذانا صاغية ,ولن تأتي بأي جديد ,فالمجتمع الدولي ال يحترم الضعفاء,
وال تجبره سياســــة االستجداء على جلب الحقوق المهدورة ,ومن المفترض في السيد عريقات
وهو سياســــي مخضــــرم ان يدرك ذلك جيدا ,لقد اســــتولوا على القــــدس واعتبروها عاصمة
موحدة إلســــرائيل ,وضموا أراضي من الضفة وســــيخضعونها لقوانينهــــم على اعتبار أنها
أراض إسرائيلية ,ونتنياهو تحدث بوضوح وقال «نحن نبني بيوتًا جديدة وهذا وطننا القديم
ٍ
الجديد موطن للشــــعب اليهودي ،لن نجتث أي مستوطن ولن تتكرر مرة أخرى مشاهد إخالء
مستوطنات غوش قطيف كما تم األمر ضمن خطة فك االرتباط واالنسحاب من قطاع غزة ،ولن
نخلي أي مستوطنة ,وأنت تعرف يا سيد عريقات ان غوش قطيف أخليت بالعمليات الفدائية
واالستشهادية وليس باألمم المتحدة ,واالتحاد األوروبي ,والصين ودول العالم .
إســـرائيل بدأت بوضع حلول جذرية للقضايا العالقة مع الفلسطينيين ,وحددت خياراتها
ورأت أنهـــا تعيش لحظة فارقة ,وظرفا اســـتثنائيا يتيح لها تحقيق أطماعها في األراضي
الفلسطينية ,وتنفيذ مخططاتها المؤجلة ,فحسمت قضية القدس بضمها إليها ,ونفذت
مخططها في الضفة بضم  %15من األراضي الفلسطينية لصالحها ,وبقى أمامها معركتان
حاســـمتان تعمل عليهما اآلن ,األولـــي البدء بتنفيذ مخطط التقســـيم الزماني والمكاني
في المســـجد األقصـــى ,وقد خطت في هذا األمـــر عدة خطوات ,وســـط حالة صمت عربية
وإسالمية مريبة ,والثانية شن عملية عسكرية على قطاع غزة بهدف القضاء على المقاومة
الفلسطينية ووقف تطوير السالح ,وهى دائما ما تذكر بذلك ,وال تخفي نواياها بشن عدوان
شديد على غزة ,وما يمنح إسرائيل حرية اإلعالن عن نواياها ومخططاتها ,التشجيع العربي
الرسمي لسياساتها كما تحدث بذلك صراحة وزير خارجية البحرين ,والتطبيع العربي معها,
والتأييد األمريكي المطلق لها ,ومساعدتها على تحقيق أهدافها باإلعالن عن صفقة القرن
األمريكية المشـــئومة ,واالنحياز الدولي لها ,وغض الطرف عـــن انتهاكاتها لكل الحقوق
الفلسطينية المشروعة.

لــــم تتــــم تفجيــــرات غزة ضــــد أفراد شــــرطة
فلســــطينيين في فراغ سياســــي وأمني ،وإنما
تمت بناء على رؤية واضحة لمعادالت المنطقة
العســــكرية واألمنية ،والدور الــــذي يمكن أن
تلعبه غــــزة في مواجهة الكيــــان الصهيوني.
وقــــد تمت التفجيرات بعد ما تناقلت وســــائل
اإلعالم تصريحــــا صدر عن أحد قــــادة حماس
بأن المقاومة الفلســــطينية ســــتفتح النار إذا
نشــــبت حرب بين الصهاينة وحزب الله .ونحن
على علم ويقين بــــكل المحاوالت الهادفة إلى
عل
زعزعة االســــتقرار في غزة ،وإلــــى إفقار غزة ّ
وعسى أن يدفع ذلك الجمهور الفلسطيني إلى
الخروج علــــى المقاومة والقضاء عليها .حصلت
عدة محاوالت لتفجير الوضــــع األمني في غزة،
وهنــــاك من هم معنيــــون بتصنيف المقاومة
الفلســــطينية ضمن قوائم اإلرهــــاب ،وهناك
حصار غربي صهيوني عربي فلســــطيني على
القطاع وتضييق إرهابي اقتصادي شديد على
السكان إلى درجة أننا ال نستطيع تحويل دوالر
واحد من مصارف الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
واألمــــر ال يختلف بالنســــبة للمقاومة اللبنانية
والتــــي تعانــــي منذ ســــنوات مــــن التضييق
والحصار من قبل عرب وصهاينة وغربيين إلى
درجة أنهم قطعوا بث وســــائل إعالم المقاومة
ويكرســــون جهــــودا إعالمية هائلة لتشــــويه
صورتها .ووصل تأثير وســــائل اإلعالم السلبي
إلى الســــاحة الفلســــطينية وتمكــــن أصحابه
من تشــــويه صورة المقاومة وركــــزوا على أنها
شــــيعية ضد أهل السنة وليس ضد إسرائيل.
كل هــــذا اللغط وهذا الهجوم علــــى المقاومة
اللبنانية ال يقنع أناســــا فلسطينيين كثرا بأن
المقاومة اللبنانية مع فلسطين وليس مع أعداء
فلسطين.
وواضــــح من فلســــطين ولبنــــان أن ألــــد أعداء
المقاومتيــــن اللبنانيــــة والفلســــطينية همــــا
الداخالن الفلســــطيني واللبناني .فلسطينيون
هم ألد أعــــداء المقاومة في غزة ،وهم يتآمرون
عليها ويحاصرونها أكثــــر بكثير مما يتآمرون
على الكيان الصهيوني إن كانوا فعال يتآمرون
عليــــه .ولبنانيــــون هم ألــــد أعــــداء المقاومة

اللبنانية ،وعلى شاكلة الفلسطينيين ،لديهم
االستعداد للتعاون مع الكيان الصهيوني من
أجل القضاء على المقاومــــة .وكم من مرة تآمر
الداخــــل اللبناني والداخل الفلســــطيني على
المقاومة وعملوا على إفشالها .هكذا حصل في
الحــــرب عام  2006على حــــزب الله ،وفي أعوام
 20014 ،20012 ،2009/2008علــــى قطاع غزة.
ولم ينأ العرب بأنفســــهم عن هــــذه الحروب.
لقد حرضت أنظمة مصر والســــعودية واألردن
الصهاينة على االســــتمرار في الحروب حتى
القضــــاء علــــى المقاومتين .لكــــن الصهاينة
كانوا يخذلون أعوانهــــم وعمالءهم العرب وال
يتمكنون من االستمرار في الحرب .لقد قضت
المقاومة علــــى النظرية األمنيــــة الصهيونية
التقليدية ،وبــــات الصهاينة علــــى يقين بأن
حروب النزهات قد انتهــــت ،وأنهم أمام واقع
عســــكري جديد وأمــــام مقاومــــة مختلفة عما
عهدته في السابق.
لكن لمــــاذا كل هذا العــــداء العربي للمقاومة؟
هناك ســــببان :يتعلق األول بالثقافة العربية،
ويتعلــــق الثانــــي بأمور سياســــية .بالنســــبة
للثقافة العربيــــة ،من المعروف أن عداء العرب
بعضهم لبعض أشــــد من عدائهم ألعدائهم
الحقيقيين ألن المنافســــات القبلية الداخلية
العربيــــة أهم بكثيــــر من تأجيــــج الحروب مع
من هم ليســــوا عربا .العدو الخارجي ال ينافس
القبائل على الوجاهة العربية وهو ليس معنيا
بها .العــــدو الخارجي يريــــد تحقيق مصالحه،
وقيم الوجاهــــة والقيادة والزعامــــة ال تعنيه.
ولهذا لــــدى العربي االســــتعداد لبيــــع وطنه
واالســــتهتار بثروات الناس من أجل أن يبقى
وجيها وزعيما جالســــا على كرسي السلطة .أما
المنافس الداخلي فيتطلع إلى خلع الكراســــي
من جذورها واســــتبدالها بكرســــي خاص به.
وإذا تتبعنا الحروب العربيــــة الداخلية نجدها
أكثر شراســــة وقســــوة ودموية من الحروب مع
الصهاينــــة أو غيرهم .هذا مــــا تؤكده الحروب
الداخليــــة التي حصلــــت في العراق وســــوريا
وليبيا.
إنهــــا حروب قبلية شرســــة وال تعــــرف حدودا

«خلينا نشوف بعينين عدونا»
حوار الســـاعة والصوت المسموع والتركيز المنصب
على ما يجري في شـــمال فلسطين المحتلة،هل يرد
حزب الله أم ال؟ على أهمية هذا األمر وما ســـيترتب
عليه من تداعيـــات تخص حزب اللـــه ومصداقيته
وارتـــدادات الرد عندما يتم  ،هل يـــرد الكيان؟ وإذا
رد هل سندخل في سلسلة من الردود التي تنتهي
بالحرب الشـــاملة ؟ تســـاؤالت مهمة ولكنها ليست
جوهرية ،نظرًا لتجاهل تغييرات جيواســـتراتيجية
تتعلق في عمق الصراع وإعادته للنقطة األولى .
العقـــل العربـــي مصـــاب بتدجين لرؤية ســـقطت
وســـقط رموزهـــا ومروجوها ،وال زالـــت آثارها ترخي
على هـــذا العقل ال يتحرر من قيودهـــا بعد نهائيًا،
كادت تفضي لحرب طائفية ال تبقي وال تذر .العقل
العربي مخذول بعد ســـقوط النظـــام العربي ذهنيًا
وقيميًا من حســـاباته ،والشـــك في نواياه وانتمائه
للقضايا العربية عمومًا ولقضية فلسطين خصوصًا،
من خالل فرض األمر الواقع عبر التطبيع السياســـي
والدبلوماســـي والثقافـــي واألمني والعســـكري مع
وتفرغه
غدة ســـرطانية تفتك في الجســـم العربي ُ

وتبقيه خيمة على رأســـها كرسي حكم
من محتواه ُ
مهزوز ،لكنه يسمى حاكمًا  .العقل العربي فقد الثقة
وما عاد يســـتوعب فكرة إزالة الكيان مع أنه مرفوض،
ما عاد يســـتوعب تصورات لمشـــاريع تملك خططًا
وأهدافـــًا واســـتراتيجيات ورؤى تتمكن من كســـر
هذا المشـــروع وإزالته وهي موجودة ،مشروع رفض
التصالح مع المستسلمين ،فكيف له أن يتفاهم مع
الممانعين الرافضين لوجوده ؟
كيان ال يصافح األيدي المكسورة والرؤوس المطأطئة
 ،ويكســـر الرؤوس الشامخة في ظل دعوات محمومة
من أصحـــاب الحســـابات المليونية لكســـر حيرته
وتوجيـــه غضبه باتجاهـــات أخرى ،تبديـــد ما تبدد
مـــن طاقات ،قتل اآلمال والطموحات ،فال استســـالم
مقبـــول وال قرار حرب معقول ،نحـــن فيه باتجاه آخر
في مســـار مختلف في أجواء مغايرة ،دولة االحتالل
تقر بأنها تحت النار وأمام مخاطر شديدة ال تطيش
وراء األوراق العائمة  ،تنظر بعمق للخلفيات الذهنية
والتصـــورات اإلســـتراتيجية التي تقـــف من خلف
الظواهر الســـطحية لكنها تحدث تغيـــرات المناخ

الجيو استراتيجي.
دولـــة االحتالل تدرك أنها أصبحت على الطاولة ،وأن
الذين يملكون قرارًا فـــي المنطقة يرفضونها رفضًا
سلبيًا يســـعى لترجمة هذا الرفض إلى حقائق في
الواقـــع عمليًا ،صفقة القرن ســـتكون آخر قبر لبقايا
اإلقرار بوجودها ،ستســـقط الصفقـــة ُ
ويدفن فيها
المتساقطون  .ألول مرة يتحدث الجيش الصهيوني
عـــن جبهات  ،قبل ســـنوات قليلة كانـــت ضربًا من
الخيال ،ضفة تنازع قاتلها الميت لتعيش أبقت على
نفســـها جبهة بالرغم من كل المحاوالت لتغييرها
وتدجينهـــا .كل مـــا أصابها وأصـــاب القدس على
بشاعته أذى .النقب عاد ليصبح مثل الضفة ويزيد .
الشاباك يعمل على مدار الساعة ،ورشق الحجارة ممن
قمعوا االنتفاضة األولى ودلوا على أثر الفدائيين في
الشـــريعة والجفتلك جهال ينتفضون  ،وفي المثلث
الجنوبي والجليل األعلى واألســـفل على العهد خزان
ال ينفـــذ ،صفاء انتماء يقابله جيش غير معلن  .وغزة
المحاصرة الحصـــن الحصين والقـــوة الضاربة التي
ال تغيب تقعـــد في العقل الصهيوني السياســـي

آلداب وأخالقيات الحروب .وبالنظر إلى الحروب
البينية العربية نتأكد من المقولة .السعودية
تحارب فــــي اليمن علــــى مدى عدة ســــنوات،
وكــــم كان مــــن الممكــــن أن تطــــول الحرب لو
كانت مع إثيوبيا على ســــبيل المثال .الهزيمة
أمام دولة أجنبية مستســــاغة ومقبولة ،لكنها
ليســــت مقبولة إذا كان المنتصــــر عربيا .وهذا
أيضــــا نلحظــــه بهزائم العرب الســــريعة أمام
الصهاينــــة ،لكــــن مقاومــــة األنظمــــة للناس
وللتنظيمــــات الهادفــــة إلى تغييــــر النظام ال
حدود لهــــا .واألنظمة العربية تكرس أجهزتها
األمنية ضــــد المواطنين العرب وليس من أجل
المحافظــــة على أمن الناس .المخابرات العربية
هي أكبر تهديد ألمن اإلنسان العربي.
أما من الناحية السياســــية ،هزيمة الصهاينة
هزيمة نكراء للذين اعترفوا بالكيان الصهيوني
وأقاموا عالقات تطبيعية وديبلوماســــية معه
وهــــم مصر ومنظمة التحريــــر واألردن .هزيمة
الصهاينة ســــتعرض هؤالء المعترفين لخطر
شديد وزوال ســــيطرتهم تصبح حتمية .ومن
ناحية أخرى ،هزيمة الصهاينة تشــــكل ضربة
قاســــية للتحالف العربي مع إســــرائيل والذي
يهدف إلى مواجهة إيران .فإذا هزم الصهاينة
أو اهتــــز كيانهم بضربات عســــكرية موجعة
فإن التحالف العربي ضد إيران ســــيفقد عامال
مســــاعدا قويا في مواجهة وهمية تضر العرب
وال تنفعهم.
القوة اإليرانية تهــــدد الهيمنة األمريكية في
المنطقة والتي تشــــكل ظهيــــرا قويا ألنظمة
الخليــــج ولــــكل أنظمــــة القمــــع واالســــتبداد
العربية ،ولهذا يبقــــى التحالف مع الصهاينة
واألمريــــكان ضروريا لحمايــــة األنظمة العربية
المتخلفة .وبالتالي فإن المحافظة على الكيان
الصهيوني ودعمه في مواجهة أي تهديد قد
تفرضه المقاومــــة يخدم بقاء األنظمة العربية.
وهــــذا يتطلب الوقوف ضــــد المقاومة حتى ال
يصيــــب الصهاينة ضعف يقلل من قدراتهم
على حماية كراســــي قادة العرب ومشاريعهم
للسمســــرة علــــى األمــــة العربيــــة والقضيــــة
الفلسطينية.

محمود مرداوي
واألمني والعسكري ،تشوش وال تفارق شبكية عينه
وال مخيلة عقله ،والقدس فـــي كل صالة ُتبرم عهدًا
جديـــدًا أنها صامدة تنتظر  .شـــتات الفلســـطيني
التواق للعودة العاشق للوطن ،يريد أن يقاتل العدو
الذي تسبب بأكبر كارثة إنسانية عرفها التاريخ من
خالل تهجيره من قراه ومدنه ليصبح عالة على غيره
دون قصد منه  ،ال يريد من يقدم له الطعام والشراب
بمعزل عن السالح والوفاء لفلسطين.
أيهـــا الفلســـطينيون في المنافي فـــي دول اللجوء
المؤقـــت ،دينك دينك ،ســـالحك ســـالحك ,ما حك
جلدك مثل ظفرك  ,البيئـــة تتغير والمناخ يختلف
يشكل فضاء مناسبا لصالحنا  .نحن على أبواب عقد
القتال الحقيقي سيكون جهادًا بال هوادة.
أيها الفلســــطينيون في كل مكان ســــنأخذ دورنا
وســــتهب رياحنا  ،وســــنغتنمها ،لن نفوتها  ،لن
نتعرقــــل في أوهام ولن تتردد بحســــابات صغيرة
أمام الفرصة الكبيرة  .عدوا واستعدوا وأرهقوا هذا
العدو ،واعلموا يقينــــًا أنه ال يحدث في ملك الله إال
ما أراد الله .
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تصاعد المعاناة االقتصادية في غزة مع تناقص المساعدات
غزة /االستقالل:
سجلت الشـــاحنات المرتبطة بالمســـاعدات الواردة
إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو ســـالم التجاري الواقع
حادًا مقارنة بالسنوات
أقصى جنوب القطاع ،انخفاضًا ّ
الماضية ،وسط استمرار الحصار اإلسرائيلي المشدد
للعام الثالث عشر على التوالي.
ويعتمـــد أكثـــر مـــن  80فـــي المائـــة مـــن
ســـكان القطاع المحاصر منذ صعـــود حركة حماس
باالنتخابات التشريعية عام  ،2006على المساعدات
التي تقدمها المؤسسات الدولية واإلغاثية والعربية
لهم ،في ظل ارتفاع مهول في نسب الفقر والبطالة.
ووفقـــًا إلحصائيـــة جديـــدة لغرفة تجـــارة وصناعة
غزة ،فإن إجمالي الشـــاحنات الواردة للقطاع الخاصة
بالمســـاعدات خالل النصف األول مـــن العام 2019
بلغ  2970شـــاحنة ،مقارنة مع  14621شـــاحنة خالل
النصف األول من عام  2015بنسبة انخفاض تتجاوز
 80في المائة.
ومنذ إبريل /نيســـان  2017تراجع الواقع االقتصادي
فـــي غزة ،فـــي أعقاب قيام الســـلطة الفلســـطينية
بتقليص فاتورة الرواتب المدفوعة ،إلى جانب تحويل
آالف الموظفيـــن للتقاعـــد المبكر ،مـــا خفض القدرة
الشرائية للمواطنين.
ويصف مدير العالقات العامة واإلعالم في غرفة غزة
التجارية ماهر الطباع ،االنخفاض في أعداد الشاحنات

الواردة والمتعلقة بالمســـاعدات والمشاريع الدولية
"بالحاد" ،وخصوصًا أن الواقع المعيشي واالقتصادي
ّ
لم يتغير إال إلى األسوأ.
ويقول الطبـــاع إن حجم االنخفاض كبيـــر للغاية وال
الماســـة للســـكان لهذه
يتوافق مع الواقع والحاجة
ّ
المساعدات والمشاريع التنموية ،التي يجري تنفيذها

األزمة المالية للسلطة ستستمر
لما بعد االنتخابات اإلسرائيلية
القدس المحتلة /االستقالل:
قال داني زاكين الكاتب اإلسرائيلي ،ان األزمة المالية للسلطة الفلسطينية
ستســــتمر لما بعد انتهاء االنتخابات اإلســــرائيلية المقرر عقدها بعد عدة
أســــابيع وذلك إثر اســــتمرار القيادة الفلســــطينية في رفض استالم أموال
المقاصة.
وقال زاكين ان العقوبات اإلســـرائيلية المالية على الســـلطة الفلسطينية أدت
ألزمـــة اقتصادية عاصفـــة ،وتقليص جوهري في أجـــور ورواتب موظفيها ،بما
في ذلك عناصر أجهزة األمن ،حتى إن المســـاعدات القادمة للسلطة من الدول
العربية لم تنجح بسد هذه الفجوة المالية.
وأوضح أن "هذه األزمة المالية أدت لتهديد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد
اشـــتية بوقف التنســـيق األمني مع إســـرائيل لمحاربة التنظيمات المسلحة،
وعقب تحذير أجهزة األمن اإلســـرائيلية من انهيار السلطة ،فقد أصدر رئيس
الحكومة بنياميـــن نتنياهو لوزير المالية موشـــيه كحلون ،وهـــو الوحيد الذي
يتواصل مع الفلسطينيين إليجاد حل تسوية توصال إليها األسبوع الماضي".
وأكـــد أن "الحل الحالي جزئي ،والفلســـطينيون ما زالوا يرفضـــون تلقي أموال
المقاصة ،مما يعني استمرار األزمة لما بعد االنتخابات اإلسرائيلية"
وأوضح ان هناك مصلحة إســـرائيلية في االنتعاش االقتصادي الفلســـطيني؛
ألن الســـلطة الفلســـطينية مرهونة باالقتصاد اإلســـرائيلي ،وفي الوقت ذاته
فإن إلســـرائيل مصالح اقتصادية وأمنية في استقرار السلطة وازدهارها ،وهذا
أساس الجهود اإلسرائيلية في منع انهيارها ،والعمل على تحقيق تسوية بنقل
ملياري شيكل لموازنتها الفارغة".
وأضاف  ":هناك اتفاق بين إســـرائيل والسلطة الفلســـطينية بشأن حل أزمة
أموال الوقود بين الجانبين ،بعد ســـبعة أشهر من رفض السلطة الفلسطينية
استالم أموال المقاصة ،عقب اقتطاع إسرائيل منها ما يقارب  45مليون شيكل،
مما يمنح السلطة وموظفيها طوق النجاة االقتصادية ،بما يمنع اندالع تصعيد
عسكري في الضفة الغربية".

من مختلف الجهات الدولية العاملة في القطاع خالل
السنوات الماضية.
ويوضـــح المســـؤول فـــي غرفة غـــزة التجاريـــة ،أن
االنعكاســـات لهذا االنخفاض في حجم الشـــاحنات
ستكون سلبية على السكان ،وخصوصًا أن المشاريع
التي يجـــري تنفيذها بعضها مرتبط بالمســـاعدات

اإلغاثية التي تعتمد عليها آالف األسر.
ويعتبر الطباع أن التراجع سيساهم في زيادة األزمات
المعيشـــية واالقتصادية ،التي يعانـــي منها أكثر
من مليوني مواطن غـــزي ،وخصوصًا في ضوء ارتفاع
معـــدالت البطالة والفقـــر وانعدام األمـــن الغذائي،
واالعتماد بدرجة أساسية على المساعدات اإلنسانية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
فقـــد بلغت معـــدالت البطالة في قطـــاع غزة  52في
المائة في  ،2018إلى جانب انخفاض نسبة العاملين
بأجر في القطاع الخاص ،الذين يتقاضون أجرًا شهريًا
الحد األدنى لألجر إلى  72في المائة.
أقل من ّ
ويرجع الباحث في الشـــأن االقتصادي أســـامة نوفل
أســـباب التراجع في حجم الواردات من المســـاعدات
اإلغاثية إلى القطاع ،للواقع السياســـي وحال التعثر
الحاصلة إلى جانب المتغيرات اإلقليمية في السنوات
األخيـــرة ،وتوجيه هذه المســـاعدات لـــدول ومناطق
أخرى.
ويقـــول نوفـــل إن إحجـــام اإلدارة األميركية عن دفع
المســـاعدات التـــي كانـــت تقدمها فـــي األراضي
الفلســـطينية والتي تقدر بـ  300مليـــون دوالر ،كان
له أثر بارز وخصوصًا أن واشنطن تعتبر المانح األكبر
مقارنة بالدول األخرى .ويشير إلى أن التراجع يتزامن
مـــع ارتفاع غير مســـبوق في معـــدالت انعدام األمن
الغذائي ،التي وصلت ألكثر من  69في المائة.

العمادي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن تمويل قطر لوقود كهرباء غزة
القدس المحتلة /االستقالل:
زعمت مصادر إعالمية إســـرائيلية يوم أمس ،أن
الســـفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية
إلعـــادة إعمار غـــزة  ،أعلـــن بشـــكل مفاجئ عن
تخفيـــض بـــالده تمويل الوقـــود لصالح محطة
الكهرباء الوحيدة في القطاع.
وقال جاكي خوجي مراسل إذاعة جيش االحتالل
إن «المبعـــوث القطـــري إلـــى غزة اعلن بشـــكل
مفاجئ تخفيض تمويل السوالر لتشغيل محطة
الكهرباء في غزة الى النصف».
ولفت إلى أن «إعالن الســـفير القطري جاء بدون
ســـابق إنذار وابقى غزة مع معدل كهرباء لســـت

ساعات فقط في اليوم الواحد».
ووفق المراسل اإلسرائيلي ،فإن السفير العمادي
كان قد وقـــع على اتفاق لتمويل الســـوالر حتى
نهاية العام  ،2019مضيفا « :االن وقد تراجع عن
االتفاق بشكل احادي الجانب وابقى قطاع غزة مع
نصف كمية الكهرباء التي يحتاج اليها».
وأشـــار إلى أنه «بموجب االتفاق الذي وقع عليه
مـــع األمم المتحدة ،فإن قطر تشـــتري الســـوالر
من شركة اســـرائيلية وهي تقوم بدورها بنقله
بواسطة صهاريج الى غزة».
وذكر أن «الكمية التي تم شراؤها حتى األن تصل
الى ثالثة ماليين لتر في األسبوع ،واآلن تخفض

قطر الكمية الى مليون ونصف مليون لتر» .وفقا
له.
وكانت ســـلطات االحتالل قد قررت في السادس
والعشرين من شهر أغســـطس  2019تقليص
كميـــة الوقود التـــي يتم نقلهـــا لمحطة توليد
الكهربـــاء بقطاع غـــزة ،ردا على إطـــالق قذائف
صاروخية من القطاع.
بدوره ،اعتبر شـــلوم هراري مستشـــار الشـــؤون
الفلسطينية الســـابق بوزارة الحرب اإلسرائيلية
أن «هـــذا يمكن أن يـــؤدي إلـــى التصعيد عند
الســـياج ،وتكثيف إلقاء العبوات وتجدد اإلرباك
الليلي».

نقص كبير في العرض للدينار األردني المتداول في األسواق الفلسطينية
رام الله /االستقالل:
أكـــد رئيـــس اتحـــاد جمعيـــات حماية
المستهلك الفلسطيني ،أمين عام اللجان
الشعبية ،م .عزمي الشـــيوخي ،أنه يوجد
نقص كبير في العـــرض للدينار األردني،
المتـــداول في أســـواقنا وبنوكنا المحلية
الفلسطينية.
وأوضـــح فـــي تصريح لـــه ،أن الطلب على
العملة األردنية في أســـواقنا يزداد يومًا
بعـــد يوم باســـتمرار ،وأن العملة األردنية
المتوفرة في األســـواق ال تكفي للســـوق،

وللتداول واالســـتعمال ،ومبينًا أن الدينار
األردنـــي محاصـــر باإلجـــراءات والبرامج
االحتالليـــة االحاللية ،من أجـــل أن تكون
عملـــة االحتـــالل هـــي العملـــة الوحيدة
المتداولة في أسواقنا الفلسطينية.
وأضـــاف الشـــيوخي :أن االحتـــالل
اإلســـرائيلي مـــن اليـــوم األول الحتـــالل
األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967
عمل علـــى تنفيذ برامج أســـرلة وتهويد
لمكانة العملـــة األردنيـــة المتداولة في
فلسطين في حينه ،بكافة فئاتها الورقية

والمعدنية من الفلس والقرش إلى العشرة
دنانير والعشـــرين دينـــار وإحالل العملة
اإلســـرائيلية األغورة ،حتى عملة الشيكل
بكل فئاتها.
وأشار الشـــيوخي إلى أن العملة األردنية
من الفكـــة أو الفراطة المعدنية ،ومن فئة
النصـــف دينار ،تـــكاد تكـــون معدومة،
ونقص فـــي العرض لباقي الفئات للعملة
األردنية في أســـواقنا نتيجـــة اإلجراءات
اإلسرائيلية اإلحاللية ،التي أغرقت أسواقنا
بالعملة اإلسرائيلية بكافة فئاتها.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/بسام عبد ربه نمر سدر ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 901002055فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /سامح نائل سالم الشرفا ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 400724811فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /ليلى كامل ابراهيم سكر./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 917200230فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عطوة سالم مسلم ابو خشان ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 960707230فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/كمال جهاد كامل الشاعر./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 400248100فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/حسان يونس ابراهيم ابو طير./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 973440761فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االثنين  3محرم  1441هــ  2سبتمبر  2019م

السودان ..حزب األمة ينتقد قائمة المرشحين للمناصب الوزارية
الخرطوم /االستقالل:
انتقد حزب األمة القومي برئاســــة الصادق
المهدي الطريقة التي تم بموجبها ترشيح
أسماء وزراء الفترة االنتقالية ،من قبل قوى
إعــــالن الحرية والتغيير ،وأن الترشــــيحات
أظهرت عــــدم االلتــــزام بالمعايير المتفق
عليها في اختيار المرشحين.
وقال حــــزب األمة في بيان" :نبدى أســــفنا
لتجاوز المنهجية واألسس المتفق عليها،
إذ أظهــــرت الترشــــيحات التــــي ُدفع بها
رئيس الوزراء بواســــطة لجنة الترشيحات
تكــــرار لــــذات المنهج الســــابق مــــن عدم
االلتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار
المرشحين.
وأكد في بيان أن "ما تم عبر عن محاصصات
حزبيــــة دون إعطــــاء أي اعتبــــار لمعانــــي
التنــــوع والتمييــــز اإليجابــــي ،والتمثيــــل
المتــــوازن لألقاليم الــــذي تتطلبه ضرورات
مرحلة صناعة الســــالم الشامل والمستدام
ومواجهة تحديات المرحلة".
وأضــــاف أن "عمليــــات التقييــــم أظهرت
بعضا من المرشــــحين للمؤهالت والخبرات
األساســــية المطلوبة لشــــغل المواقع ..كل
هــــذه المالحظات وغيرهــــا المتدثرة بدثار

النضــــال والثورية التــــي نعتز بها ،جعلت
تلك الترشيحات أتت بشكل ال يلبي أشواق
وطموحات وتطلعات الشعب السوداني".
وكان زعيــــم الحــــزب األمة الصــــادق
المهدي قــــد أعلن في وقت ســــابق رفض

نادي قضاة مصر يطالب ورثة مرسي
بسداد غرامة قدرها مليون جنيه
القاهرة /االستقالل:
نقلـــت مواقع إلكترونية مصرية عن مصدر قضائي مســـؤول بنادي القضاة ،أن النادي
ســـيالحق ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي ،مطالبا إياهم بسداد غرامة قدرها مليون
جنيـــه تعويضا للقاضـــي على محمد النمر ،فـــي القضية المعروفة إعالميـــا بـ «إهانة
القضـــاء» .وقـــال المصدر إن لجنة التحفـــظ على أموال جماعة اإلخوان المســـلمين لم
تحصل الغرامة المقررة من محكمة جنايات القاهرة ضد الرئيس الراحل محمد مرسي،
و 19آخرين في القضية المعروفة إعالميا بإهانة القضاء.
وفي أكتوبر/تشرين األول من العام الماضي رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من
مرســـي و 19آخرين على حكم حبسهم ثالث سنوات في قضية إهانة القضاء ،وقررت
تأييد حبســـهم وإلزام كل متهم بأداء مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض للنادي،
كما ألزمت محمد مرســـي بأداء مبلغ مليون جنيه للقاضي علـــى النمر .وأوضح المصدر
فـــي تصريح خاص لـ «القاهـــرة  »24أن النادي ال يملك التنازل عن عما قضت المحكمة
بالغرامـــة عن أي متهـــم إال بموافقة الجمعية العمومية للنـــادي ،وهو أمر غير مطروح
للنقاش بأي حال من األحوال .وتوفي مرسي يوم  17يونيو/حزيران الماضي إثر تعرضه
لنوبـــة إغماء أثناء جلســـة محاكمته في قضية التخابر مع حماس ،ومنعت الســـلطات
أســـرته من دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأســـه في محافظة الشرقية وفق وصيته،
كما منعت تشـــييع جثمانه .وطالبت األمم المتحدة ومنظمـــات حقوقية دولية بإجراء
تحقيق مســـتقل وشفاف في مالبسات وفاة مرسي الذي يوصف بأنه الرئيس الوحيد
المنتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر ،والذي قضى سنواته األخيرة في السجن منذ عزله
في انقالب عسكري في الثالث من يوليو/تموز .2013

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /عمار مازن ديب صهيون./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 404126005فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

حزبه ألي محاصصــــة مع زمالئهم في قوى
الحرية والتغيير بشــــأن تشــــكيل مجلس
الوزراء.
وأضاف المهدي "بعض زمالئنا يتطلعون
لمحاصصة في تكوين مجلس الوزراء ،هذا

مرفوض ،ووعدنا لرئيس الوزراء أنه حر في
اختيار وزرائه ومساءلتهم"
وكانت قوى الحرية والتغيير قد استبعدت
بعض األســــماء مــــن قائمتهــــا النهائية،
للمرشــــحين لتولــــي الــــوزارات بالحكومة

االنتقالية في الســــودان برئاســــة عبد الله
حمدوك.
وبحســــب مصادر صحفية جرى اســــتبعاد
عمر محمد أحمد الصديق من ترشــــيحات
الخارجية ،فيما استبعد كل من ماجد محمد
طلعــــت فريــــد ،ومحمد جعفر ســــيد أحمد
قريش من ترشيحات وزارة الرياضة.
وكان مكتب حمدوك قــــد ذكر الجمعة ،أن
اتفاقا تم بين قوى إعالن الحرية والتغيير
ورئيس مجلــــس الــــوزراء ،لمراجعة قوائم
المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية
والمجالــــس المتخصصة ،وفق جدول زمني
محدد،غدًا.
ورجح قيادي في قوى الحرية والتغيير ،في
تصريحات لـ"ســــكاي نيوز عربية" احتمال
تأجيل إعالن تشــــكيل الحكومــــة إلى غدا
الثالثاء.
وكان من المفترض أن يتم اإلعالن ،األربعاء
الماضي ،عن أســــماء الوزراء ،بعد أن قدمت
قوى الحرية والتغيير  65مرشحا ومرشحة
لـ 14وزارة و 5مجالس وزارية.
وأدى حمــــدوك اليمين قبل أيام ،لرئاســــة
الحكومــــة االنتقالية بعــــد إطاحة الرئيس
السابق عمر البشير.

إيران :ال قيمة لالتفاق النووي إن لم يفدنا
طهران /االستقالل:
أعلن رئيس مكتــــب الرئيــــس اإليراني محمود
واعظــــي ،أن بالده ســــتتخذ قرارهــــا لخطواتها
الالحقة بشأن االتفاق النووي خالل أيام ،معتبرا
أن قيمــــة هذا االتفاق مرتبطة بمدى اســــتفادة
طهران منه.
وفي حديــــث للتلفزيــــون اإليراني ،قال واعظي:
هنــــاك لجنة حــــول الخطــــوة الثالثــــة (لخفض
االلتزامات في إطــــار االتفاق النووي) ســــتتخذ
القــــرار حول اإلجــــراءات الالحقة فــــي حال عدم

تحقق مطالب إيران قبــــل يومين أو  3من حلول
الموعد المقرر (انتهاء مهلة الـ 60يوما المحددة
من إيران التخاذ خطوتها الثالثة).
وأكد واعظي أن االتفاق النووي سيحظى بقيمته
بالنسبة إليران حينما تتمكن من االستفادة من
منافعــــه وفي غير هذه الحالة فال قيمة له ونريد
أن نقول للطرف اآلخر :إن لم يوفر االتفاق النووي
مصالحنا ،فإننا سنتجه في طريقنا.
وأشــــار إلى أن إيــــران تلقت مقترحا من فرنســــا
قبل أســــبوعين وقامت بتعديــــل أجزاء ملحوظة

منه ،وهــــو مقترح كان حصيلة لـ 5ســــاعات من
المحادثــــات الهاتفية بين الرئيســــين اإليراني
والفرنسي.
ولفت إلى أن أجزاء ملحوظــــة من المقترح كانت
مقبولة من مجموعة الدول "السبع" لكنها لم تكن
مقبولة بالنسبة لطهران.
وتابع :قدمنا مقترحاتنا لماكرون ووزير الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريــــف واصل المحادثات
يوم األحد الماضي وتحقق تقدم فيها وتقرر أن
نبحثها نحن في طهران ومجموعة السبع.

قتلى في إطالق نار عشوائي بتكساس األمريكية
تكساس /االستقالل:
قتل  5أشـــخاص على األقـــل ،بينهم مطلق
رصاص ،وأصيب نحو  21شـــخصا في إطالق
نار بمدينتـــي ميدالند وأوديســـا في غرب
والية تكساس األمريكية.
وقالـــت شـــرطة ميدالنـــد على فيســـبوك:
«المســـلح الطليـــق ُقتـــل بالرصـــاص في
ســـينرجي بأوديسا» ،في إشـــارة إلى مجمع
لدور الســـينما فـــي المدينـــة ،مضيفًا« :ال
مســـلح طليقـــا في الوقـــت الحالـــي .جميع
الوكاالت تحقق في تقارير عن مشتبه بهم
محتملين».
وسبق أن عبرت شرطة أوديسا عن اعتقادها

بأنـــه كان هنـــاك مطلقـــان للنـــار يقودان
ســـيارتين منفصلتيـــن ،ويطلقـــان النـــار
عشوائيا على الناس في أنحاء المدينة ،التي
يسكنها  117ألف شخص.
وقال جيري موراليس رئيس بلدية ميدالند
لشبكة (سي.إن.إن) ،إن مطلق الرصاص لقي
حتفه رميا بالرصاص في مرأب سيارات بدار
للســـينما .وأضاف« :نأمـــل أن يكون هناك
مسلح واحد فقط وقد حيدناه».
وذكـــر موراليس أنه ال يعرف أي شـــيء عن
المشـــتبه به أو عن دوافعـــه .وقال إن رجل
شـــرطة تعرض إلطالق نار ،ويخضع لجراحة
من إصابات غير مهددة للحياة.

وقالت إدارة الشـــرطة« :هنـــاك عدة ضحايا
إلطالق النار في الوقت الحالي ،والمشتبه به
خطف شاحنة تابعة للبريد األمريكي».
وذكرت قناة (سي.بي.إس )7التابعة لشبكة
(ســـي.بي.إس) أن مـــا ال يقل عـــن ثالثة من
أفراد الشرطة ضمن الجرحى.
وقالت شرطة ميدالند إن أحد المشتبه بهما
كان يقود عربة فان تابعة لمكتب بريد ،وإن
اآلخر يقود شاحنة تويوتا.
وجاء إطالق النار بعد مقتل  22شـــخصا في
متجـــر لوول مارت على بعد  410كيلومترات
غربـــي ميدالنـــد فـــي مدينة إل باســـو في
تكساس ،في الثاني من أغسطس /آب.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/والء ناصر عثمان البرعاوي./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 401089644فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلـــن أنـــا المواطن/عبد الناصـــر محمود عبـــد الرحمن
ابـــو عـــودة ./عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي التـــي تحمل
 959987041فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمود درويش علي المناعمه ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 410560957فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /وفاء مصطفى احمد درج./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 406017269فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/معين حسن عبد القادؤر ابو دان ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 800547234فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/خالد فتحي شحدة سلوت)./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 802878223فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا
إلى أقرب مركز شرطة
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تعادل الصداقة مع «الثوار» و«األخضر»
و «البحريــة» بــدوري غــزة الممتــاز
غزة  /االستقالل:
تواصلـــت لقاءات األســـبوع األول مـــن بطولة
الدوري الممتاز الغـــزي  ، 2020_2019بإقامة
لقاءين إنتهايا بالتعادل .
ففي اللقـــاء األول  ،فرض التعـــادل االيجابي
بهدف لنفســـه علـــى لقاء الصداقة وشـــباب
جباليـــا ،لذي أقيم على ملعب فلســـطين  ،في
مستهل مشوار الفريقين في البطولة.
وتقدم شباب جباليا عبر الالعب محمد عبيد الوافد
الجديد للفريق بالدقيقة  ،13و في الشوط الثاني

تعادل عمر أبو عبيدة للصداقة في الدقيقة . 49
و علـــى ملعب الدرة وســـط القطـــاع  ،و تحت
األضواء الكاشـــفة ألول مرة فـــي تاريخ بطولة
الدوري  ،فرض التعادل الســـلبي نفســـه على
مجريات لقاء خدمات رفح و خدمات الشـــاطئ ،
و ذلك تنفيذ لعقوبة نقل المباراة الموقعة من
قبل االتحاد اتجاه الفريق الرفحي .
و لم يستطع بطل الدوري من فرض نفسه في
هذا اللقاء  ،و بات واضحا االرهاق على الفريق و
تأثره بالغيابات  ،ففي الدقيقة الرابعة من عمر

المبـــاراة أهدر فضل قنيطة ضربة جزاء لصالح
الشـــاطئ  .و في الدقيقـــة  36حارس األخضر
الرفحي محمود الجـــزار يرتكب مخالفة يطرد
على أثرها بالبطاقة الصفراء الثانية  ،و يدخل
بديال منـــه الحارس أحمد ضهيـــر و يتصدى
لضربة الجزاء التي نفذها سليمان العبيد .
و لم يســـتفد البحرية من النقـــص العددي و
الغيابـــات التي ضربت األخضـــر الرفحي قبل
بدايـــة الموســـم  ،لينتهي اللقـــاء بالتعادل
السلبي .

دوري الدرجة األولى

المغازي و البريج يعودان بفوز ثمين من خارج الديار
غزة  /االستقالل:
حقق الجارين خدمــــات المغازي وخدمات البريج،
الفوز على حســــاب الزيتون والعطاء ،وذلك ضمن
مباريات األســــبوع األول لمســــابقة دوري الدرجة
األولى الغزي.
و حقق فريــــق خدمات المغازي فــــوزا كبيرا على
حساب الزيتون برباعية لهدفين ،في اللقاء الذي
لعب على ملعب اليرموك .
وسجل في البداية المغازي عبر مصطفى الهسي
بالدقيقة  ،16وتعادل شــــادي مصبــــح للزيتون
بالدقيقــــة  ،36قبل أن يقلب الطاولة زميله محمد
إسليم النتيجة بالهدف الثاني بالدقيقة  45ومع
نهاية الشوك األول يتعادل المغازي في الوقت
الضائــــع عن طريق عبيــــدة الرجــــودي بالدقيقة

بوجبا يرفض تجديد عقده
مــع مانشستــر يونايتــد
لندن /االستقالل:
أفـــادت تقاريـــر صحفية إنجليزيـــة أن النجم الفرنســـي
بـــول بوجبا يرفـــض فكرة تمديـــد عقده مع مانشســـتر
يونايتد والذي يمتد لعامين آخرين مع خيار التمديد لـ 12
شهرًا آخرى.
ويأمل مانشســـتر يونايتد أن يتمكـــن من تأمين خدمات
الفائز بـــكأس العالم على المدى الطويـــل بعد إبعاده عن
براثن ريال مدريد هذا الصيف.
ووفقًا لصحيفة “ميرور” على الرغم من تأكيد مدرب الفريق
أولي جنار سولشـــاير على التزام الالعب الكامل مع الفريق،
إال أن الفرنســـي الدولي يعتقد أن مســـتقبله سيكون في
البيرنابيو.

التعادل يحسم ديربى شمال
لندن بين أرسنال وتوتنهام

وقامت إدارة مانشستر يونايتد بتقييم قيمة بول بوجبا بـ
 180مليون جنيه إســـترليني بعدما ظهر كهدف رئيسي
هذا الصيف لمدرب النادي الملكي زين الدين زيدان.
لكن في حين تمكن الشـــياطين الحمـــر من عرقلة محاولة
ريـــال مدريد لضمه هذا العام  ،يعرف بوجبا أنه ســـيكون
لديـــه فرصة أفضل إلجبار النادي اإلنجليزي على رحيله إذا
رفض التوقيع على عقد جديد .
ورغم رفضه التمديد يبقى لدى مانشستر يونايتد مساحة
كبيرة للمناورة ولن يتخلوا عن الالعب إذا لم يوصلوا بعرض
ال يمكنه رفضه وهذا يعني الحصول على ربح كبير يتجاوز
 89مليون جنيه استرليني التي دفعوها ليوفنتوس قبل
ثالث سنوات .

فالنسيا يحقق فوزه األول فى الدوري اإلسباني
مدريد /االستقالل:
حقق فالنســـيا فوزه األول بالدوري اإلســـباني هذا
الموســـم ،على حســـاب ضيفه فريق ريال مايوركا،
بنتيجـــة  ،0 – 2فى المباراة التى جمعت الفريقين،
مســـاء امس األحـــد ،على ملعب «مســـتايا» ،ضمن
منافسات الجولة الثالثة من الدوري اإلسباني.
ســـجل ثنائية فريق فالنســـيا فى المباراة ،دانيال

الثالثة من الوقت الضائع .
وفي الشــــوط الثاني ،ظل المغازي يلعب هجوميا
وأضاف الهدف الثالث عبر الرجودي في الدقيقة
 61قبل أن ينهي زميله الهســــي األمور بالهدف
الرابع بالدقيقة .64
هذا و قلـــب خدمات البريج تأخـــره بهدف  ،لفوز
بثالثيـــة لهدفين على حســـاب فريـــق العطاء،
ليحصد أول ثالث نقاط فس مشواره نحو الصعود .
تقدم في البداية العطاء عبر أحمد ســــهمود
بالدقيقة  ، 37وقلب البريــــج الطاولة بثالثية
ســــجلها تامــــر مكــــرم بالدقيقــــة  ،48و خالد
النجار بالدقيقة  50وبالل حمد بالدقيقة ، 86
وقلص أسامة أبو صالح العب العطاء النتيجة
بالدقيقة . 94

باريخـــو قائـــد الخفافيش مـــن ركلتى جـــزاء فى
الدقيقتين  43و  57من زمن اللقاء.
بهذا الفوز رفع فالنسيا رصيده للنقطة الرابعة فى
المركز التاســـع ،بينما توقف رصيـــد ريال مايوركا
عند  3نقاط فى المركز الثالث عشر ،بجدول ترتيب
الدوري اإلســـباني الذى يتصـــدره أتلتيك بلباو بـ7
نقاط.

لندن /االستقالل:
حسم التعادل اإليجابى بنتيجة  ،2 - 2مباراة ديربى شمال لندن،
بين أرسنال وضيفه فريق توتنهام ،التى جمعت الفريقين مساء
امس األحد ،على ملعب «اإلمـــارات» ،بقمة مباريات الجولة الرابعة
من الدوري اإلنجليزي.
افتتح النجم الدنماركى كريســـتيان إريكسن أهداف توتنهام،
بعد مرور  10دقائق على بداية المباراة ،بعد متابعته لكرة مرتدة
من لينو حارس أرســـنال ،ليضع الكرة فى الشـــباك الخالية ،وهو
الهدف رقم  50له فى البريميرليج.
وأضاف النجم هارى كين ثانى أهداف الســـبيرز فى الدقيقة 40
من زمن المباراة ،من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

ولكن نجح المهاجم الفرنســـي ألكســـندر الكازيت فى تقليص
النتيجة ألرسنال ،بتسجيله الهدف األول فى الدقيقة الثانية من
الوقت بدل الضائع ،لينتهى الشوط األول بتقدم توتنهام .1 – 2
وفى الشـــوط الثانى نجح المهاجـــم الجابونى بيير أوباميانج فى
تسجيل هدف التعادل للجانرز فى الدقيقة  ،71مستغال عرضية
من زميله الغندوزى قابلها فى شباك لوريس حارس السبيرز.
وســـجل أرسنال هدف ثالث فى الدقيقة  79من زمن المباراة ،عن
طريق مدافعه سوكراتيس ،ولكن ألغى الهدف بداعى التسلل.
هذه النتيجة رفع أرســـنال رصيده للنقطة  7فى المركز الخامس،
بينما وصل رصيد توتنهام إلى  5نقاط فى المركز التاسع بجدول
ترتيب البريميرليج ،الذى يتصدره ليفربول برصيد  12نقطة.
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الديمقراطية :تقاعس «القيادة» أمام
تصريحات نتنياهو يضع عالمات استفهام
غزة /االستقالل:
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمس األحد ،من خطورة تصريحات رئيس
حكومة الحتالل بنيامين نتنياهو ،وإعالنه عن مشـــروعه لمد القانون اإلســـرائيلي على
المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة (أي الضم) وخططه لبناء مستوطنات جديدة،
متذرعا بأن حكومته تبني فيما
ورفضه اقتالع أية مســـتوطنة وتهجير أي مســـتوطن،
ً
يسميه أرض دولة «إسرائيل».
وقالــــت الديمقراطية في بيان وصل «االســــتقالل »:إن نتنياهــــو بتلك التصريحات
ينــــزع عن الضفة الغربية هويتها الوطنية ،وواقعها القانوني الذي ينص على أنها
أرض محتلة باعتراف المجتمع الدولي وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم
ٌ
المتحدة.
وأضافت :وإننا وإذ ندين هذه السياسات االستعمارية العدوانية الفظة ،فإننا في الوقت
نفســـه ندعو القيادة الرسمية التي بيدها سلطة القرار وزمامه ،أن تواجه هذه السياسة
بسياسة عملية ميدانية فاعلة وفعلية بعيدًا عن المراوحة في مستنقع الرفض اللفظي
والكالمي المجاني.
وأوضحت «الديمقراطية» أن ذلك الرفض بدأ يفقد مصداقيته في أعين الرأي العام ،وهو
يتلمس بيديه تقدم مشروع صفقة ترامب – نتنياهو ،ومشروع دولة «إسرائيل» الكبرى،
إلى األمام ،على أنقاض المشروع الوطني.
وأضافت :وفي ظل رهانات فاشـــلة مازالت القيادة الرســـمية تستند إليها في دعواتها
المكررة الســـتئناف المفاوضات الثنائية مع دولة االحتـــالل ،متجاهلة التجربة المدمرة
لمثل هـــذه المفاوضات على مدى أكثـــر من ربع قرن ،على حســـاب المصالح والقضية
والحقوق الوطنية الفلسطينية.
ودعـــت الجبهة القيادة الرســـمية إلـــى التصدي لسياســـات نتنياهو االســـتعمارية
االستيطانية بسلسلة خطوات أقرها مجلسنا الوطني ،في دورته الـ  ،23ومجلسنا المركزي
في دورتيه الـ  27وال.28
وأشارت إلى أبرزها وهي :سحب االعتراف بدولة االحتالل إلى أن تعترف بدولة فلسطين
وعاصمتها القدس على حدود  4حزيران  67ووقف االستيطان وقفًا تامًا.
وأضافت :وقف التنسيق األمني مع ســـلطة االحتالل ،ووقف التنسيق األمني مع وكالة
المخابـــرات األميركية ،ومقاطعة البضائع اإلســـرائيلية وتوفير البديل الوطني والعربي
واألجنبي لها.

عريقات :إعالن نتنياهو ضم المستوطنات خطر على المنظومة الدولية
رام الله /االستقالل:
قال أمين ســـر اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحرير
الفلســـطينية صائب عريقات ،أمـــس األحد ،إن تصريح
رئيـــس حكومة االحتالل اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو
العلني لضم المســـتوطنات ،ال يشـــكل خطرًا وتهديدًا
على الشعب الفلسطيني وحده فحسب بل هو خطر على
المنظومة الدولية برمتها.
وأضـــاف في بيان صحفـــي« :هذا اإلعـــالن إنذار صريح
للمجتمع الدولي باســـتباحة القانون الدولي الذي يعتبر
أن عملية الضم واالستيالء على أراضي الغير بالقوة عمل

غيـــر قانوني ،ويفتـــح اآلفاق بالتحالف مـــع إدارة ترمب
لالنقـــالب على النظام الدولي بشـــكل كامل وخلق نظام
القـــوة والهيمنة» .وأشـــار أن إعالن الســـيادة على كافة
المســـتوطنات لن يغير شيئًا على أرض الواقع ،حيث أن
الضفة الغربية أرض محتلة.
وقال« :إن هيمنة القـــوة ال تخلق قانونًا وال تنظم حقوق
الســـيادة ،فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو األمم المتحدة
والشـــرعية الدوليـــة التي تعتبـــر الضم غيـــر قانوني
واالستيطان جريمة حرب».
وتابـــع« :على نتنياهـــو أن يكون مســـتعدًا للتنازل عن

االحتالل يطلق النار صوب
مراكب الصيادين شمال القطاع

مستوطنون يرشقون مركبات
المواطنين بالحجارة في رام الله

غزة /االستقالل:
أطلقـــت بحرية االحتالل صباح امس االحد ،النـــار صوب مراكب الصيادين ببحر
السودانية شـــمال قطاع غزة .وقالت لجان الصيادين إن زوارق االحتالل أطلقت
النار على المراكب في منطقة الصيد المسموح بها دون اإلعالن عن وقوع إصابات.
وكانت زوارق االحتالل قد أطلقت النار على الصيادين ببحر غزة ثالث مرات السبت الماضي.

رام الله /االستقالل:
رشـــق مســـتوطنون ،امس األحد ،مركبات المواطنين بالحجارة قرب مستوطنة
«كوخاف هاشاخر» ،المقامة على أراضي قرية المغير شمال شرق رام الله ،ما أدى
إلـــى تحطيم عدد منها .وأفادت مصادر محلية ،بأن مركبة تعود للمواطن رفيق
سليم أبو عليا ،وهو من قرية المغير من بين تلك المركبات.

صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة
غزة /االستقالل:
أعلنـــت وزارة التنميـــة االجتماعيـــة في
غـــزة ،صرف مخصصات شـــهداء وجرحى
مسيرات العودة وكســـر الحصار ،غدا ،عبر

فروع بنك البريد الحكومي.
ونشـــرت الـــوزارة ،امـــس األحـــد ،رابطـــا
إلكترونيا لفحـــص المســـاعدات المالية
الخاصة بشهداء وجرحى مسيرات العودة

وزير �إ�صر�ئيلي..
أوري ارئيـــل ،برفقـــة مجموعة من المســـتوطنين،
األحد ،باحات المســـجد األقصى ،وســـط حراســـة
مشددة من قوات االحتالل،
وأفادت مصادر مقدســـية ،بأن الوزير اإلســـرائيلي
و 30مســـتوطنا اقتحمـــوا األقصى منذ ســـاعات
الصباح ،ونفذوا جولة استفزازية في باحاته.
ويتعرض المســـجد األقصى ًّ
يوميـــا (عدا الجمعة
والســـبت) لسلســـلة انتهـــاكات واقتحامات من
المســـتوطنين والجماعات اليهوديـــة المتطرفة
وعلى فترتين صباحية ومسائية ،فيما تزداد وتيرة
تلك االقتحامات خالل فترة األعياد اليهودية ،في
محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
هـــذا واعلنت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي عن
مخطط جديد يســـتهدف توســـعة مســـتوطنة
أراض فلســـطينية شمالي
"شـــيلو" المقامة على ٍ
مدينـــة رام الله وجنوبي نابلـــس بالضفة الغربية
المحتلة.

احتالله ،ليعيش بأمن وسالم مع جيرانه الفلسطينيين،
وندعـــو المجتمع الدولي للجـــم الخطر الذي ينطوي على
مخططاتـــه قبل إشـــعال المنطقة بكاملهـــا من أجل أن
يحظى بفترة انتخابية أخرى».
وطالب عريقات األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا
والصين ودول العالم ،بتحرك دولي عاجل تتحمل خالله
الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد
العقوبات على إســـرائيل ومحاســـبتها ،واتخاذ إجراءات
فوريـــة وملموســـة لردعهـــا وإدانتها ،وتنفيـــذ قرارات
الشرعية الدولية.

وقال الناشـــط الفلســـطيني ،بشـــار القريوتي ،إن
اإلدارة المدنية اإلسرائيلية نشرت خارطة تضمنت
إيداع مخطط استيطاني جديد في قريوت وجالود
جنوبي نابلس ،وترمسعيا شمالي رام الله.
وأوضح القريوتي؛ وهو في ناشـــط في مجال رصد
انتهاكات المستوطنين جنوبي نابلس ،أن الخارطة
تســـتهدف توســـعة نطاق ســـيطرة مستوطنة
"شيلو" المقامة على أراضي القرى المذكورة.
وذكر أن المخطط يعنـــي ابتالع مزيد من األراضي
الفلسطينية لصالح االستيطاني اإلسرائيلي.
ونبه الناشـــط القريوتي ،إلى أن سلطات االحتالل
ستنشـــر الخارطـــة للمواقع واألراضـــي المصادرة
والمعلنة من اإلدارة المدنية.
ويوم األحد الماضي ،قررت ســـلطات االحتالل بناء
أراض تتبع
 120وحدة اســـتيطانية جديدة علـــى ٍ
قريتي دير استيا غربي مدينة سلفيت وكفر القف
شرقي قلقيلية.

ويوم الخميس  22أغسطس الماضي ،أفادت القناة
العبرية الـ " ،"7بأن حزب اليمين اإلسرائيلي ُيخطط
لطرح خطة تشـــمل بناء  113ألف وحدة ســـكنية
اســـتيطانية جديدة شـــمال الضفة الغربية ،بزعم
حل أزمة اإلسكان في الدولة العبرية.
ويعـــد بناء المســـتوطنات فـــي الضفـــة الغربية
والقدس والجوالن ،مناقـــض لكل المبادئ الدولية
وميثاق األمم المتحدة.
ورغـــم صدور مجموعـــة من القـــرارات الدولية ضد
المشـــروع االســـتيطاني اإلســـرائيلي ،والمطالبة
بتفكيكهـــا ووقـــف بنائها ،إال أن دولـــة االحتالل
تمتنع عن ذلك.
وكان آخر تلـــك القرارات؛ القـــرار رقم ()2334
الصادر عن مجلس األمن الدولي في  23كانون
أول مـــن العـــام  ،2016والـــذي طالـــب بوقف
فوري وكامل لالســـتيطان بالضفـــة والقدس
المحتلتين.

عن شهر أغسطس /آب لهذا العام.
وذكرت الوزارة أنه باإلمكان االستعالم عن
المساعدة من خالل الفحص على موقعها
اإللكتروني.

األوقاف تنفي وجود دائرة للرقية
الشرعية لديها في الضفة

رام الله /االستقالل:
نفت وزارة األوقاف والشؤون الدينية وجود أي دائرة أو قسم تحت اسم «دائرة
الرقية الشرعية» في هيكليتها اإلدارية والمنشورة على موقعها الخاص على
شبكة االنترنت.
وأكدت الوزارة في بيان لهـــا أمس األحد أن دورها الديني والوعظي يتعارض
ووجود هذا المســـمى في أي من المواقع الخاصـــة بها ،أو حتى في غيرها من
المواقع ذات الصبغة الدينية الرسمية.
ودعـــت الوزارة في بيانها أمس األحد المواطنيـــن إلى أخذ الحيطة والحذر من
األشـــخاص الذين يستخدمون هذه المســـميات لتمرير أعمالهم المشبوهة
وغير الشرعية.
كمـــا دعت األئمـــة والخطباء والوعاظ إلـــى ضرورة تثقيـــف المواطنين دينيًا
وشـــرعيا حتى يكونـــوا أكثر وعيًا في محاربـــة هذه الظواهر الســـلبية ،وغير
الشرعية والتي تغزو مجتمعاتنا مستغلة حاجة البعض ،وجهل البعض اآلخر.

حزب �هلل يعلن..
للجيش اإلسرائيلي على مقربة من الحدود مع
لبنان لهجوم صاروخي بعدة صواريخ مضادة
للـــدروع أمس" ،مدعيـــا أن هـــذا الهجوم لم
يســـفر عن وقوع إصابات في صفوف ضباطه
وجنوده.
وذكر الجيش في بيان له أن "موقعًا عسكريًا
وآليات عســـكرية تعرضت لهجوم صاروخي
بمنطقـــة "أفيفيم" الحدوديـــة حيث أصابت
بعض األهداف".
وقـــال الجيش في بيانه إنـــه "ال مصابين في
هجـــوم حزب اللـــه وقمنا بالـــرد بإطالق 100
قذيفة".
كما عقدت-بحســـب الناطق باســـم الجيش-
جلســـة تقييم للوضع برئاسة رئيس األركان
الجنـــرال أفيـــف كوخافـــي ومشـــاركة كبار

الضباط ،حيث تم "اإليعـــاز للقوات بالحفاظ
على حالة الجاهزية وتحســـينها نظرا لتطور
األحداث واالستعداد لكل االحتماالت".
وأكد الجيش اإلســـرائيلي أن القذائف التي
أطلقهـــا حزب الله هـــي من طـــراز كورنيت
وأنها أصابت قاعدة عسكرية قرب مستوطنة
أفيفيم.
وقـــال رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيامين
نتنياهو مســـاء أمس األحد أنهم ســـيقررون
الخطـــوات المســـتقبلية بشـــأن الوضع على
الحدود اللبنانية بناء على تطورات الموقف.
وزعم نتنياهو فـــي مؤتمر صحفي مقتضب
عقـــده عقب الهجوم الصاروخـــي الذي نفذه
حـــزب اللـــه اللبنانـــي ردا علـــى االعتداءات
اإلســـرائيلية األخيـــرة ،لم يســـفر عن وقوع

إصابـــات في صفوف ضبـــاط وجنود الجيش
اإلسرائيلي.
وكانت القيادة الشمالية في جيش االحتالل
ألغـــت منـــاورات ،كما ألغت جميـــع اإلجازات
األســـبوعية في الوحـــدات القتالية ،وأبقتها
في ذروة التأهب واالســـتعداد تحســـبا ألي
طارئ.
وشملت التعزيزات اإلسرائيلية نشر بطاريات
القبـــة الحديديـــة غيـــر بعيد عن الســـياج
الحدودي تحسبا إلطالق صواريخ من لبنان.
انتهـــت بـــوادر التصعيـــد بيـــن الجيـــش
اإلســـرائيلي وحزب اللـــه اللبناني ،بعد إعالن
قيادة المنطقة الشمالية في الجيش العودة
إلى روتين الحياة الطبيعي في كافة المناطق
الحدودية مع لبنان ،وفق قناة "كان" العبرية.

وأفـــادت قنـــاة كان العبريـــة أنـــه صـــدرت
تعليمـــات من الجيش بالعـــودة إلى الروتين
في جميع مناطق الشمال ،باستثناء األنشطة
الزراعية بالقرب من السياج الحدودي.
كما أشارت القناة  13العبرية إلى أن الجيش
أعـــاد فتح الطرقات التـــي أغلقت في الجليل
الغربي بعد إطالق حزب الله صواريخ مضادة
صوب شمال إسرائيل.

�إ�صادة ف�صائلية

ومن جهتها ،أشادت حركة الجهاد اإلسالمي
فـــي فلســـطين ،بالـــرد البطولـــي للمقاومة
اللبنانية على تجاوزات االحتالل اإلسرائيلي.
وقالت حركة الجهاد " نبارك هذا الرد لقيادة
المقاومة ومجاهديها وعلى رأســـهم سماحة
الســـيد حســـن نصر الله والشـــعب اللبناني

وذوي الشهداء" .الناطق باسم حركة المقاومة
اإلسالمية حماس حازم قاســـم ،امس األحد،
أكد أن المقاومـــة اللبنانية تمارس حقها في
الدفاع عن شعبها.
وذكر قاســـم فـــي تصريحات لشاشـــة قناة
الميادين الفضائيـــة ،أن المقاومة اللبنانية
تمـــارس حقها فـــي الدفاع عن شـــعبها في
مواجهة عدوان متغطرس.
من جهتها ،اعتبـــرت لجان المقاومة رد حزب
الله نقلة نوعية مهمة في قواعد االشـــتباك
مع االحتالل االسرائيلي.
واعتبرت في بيان لها ان الرد "رسالة واضحة
على قدرة المقاومة علـــى الرد على أي تغول
اســـرائيلي وترســـيخ معادلـــة جديـــدة في
المواجهة المفتوحة مع االحتالل"

االثنين  3محرم  1441هــ  2سبتمبر  2019م

 15ألف دوالر تعويضًا بسبب
«كلمة» على متن طائرة

املواطنة �صريفة يو�صف من بلدة بيت رميا يف رام اهلل متتهن �صناعة الق�ش الرتاثية ( وفا )

شجار على حزام األمان يودي بحياة فتاة
ويلز /االستقالل:
توفيـــت فتـــاة ،تبلغ مـــن العمـــر  25عامـــًا ،بحادثة
مأســـاوية ،وقعت بطريق مظلم في أحد شوارع مدينة
بيمبروكشاير،غربي ويلز ،بعد شـــجار مع سائق سيارة
أجرة على حزام األمان.
وذكـــر موقع "ســـكاي نيوز عربيـــة" أن موظفة العناية
المنزلية الشـــابة فانيســـا كولينز -سميث ،نزلت فجأة
من ســـيارة أجرة ،عقب شـــجار مع ســـائق بسبب عدم
استخدامها حزام األمان.

وأشـــارت إلى أن هذه التفاصيـــل وردت في التحقيق
الذي تجريه الســـلطات في ويلز ،بشـــأن الحادثة التي
وقعت في أحد الليالي الباردة من شهر فبراير الماضي.
وقال الموقع إن مركبتين كانتا تســـيران في الشـــارع
المظلم نجحتا بصعوبـــة في تفادي االصطدام بالفتاة
التي ظهـــرت فجأة علـــى الطريق ،لكن ســـيارة ثالثة
صدمتها بقوة ،حيث لقيت مصرعها.
وأفاد سائق السيارة التي صدمتها بأنه لم يرها ،كونها
كانت ترتدي مالبس سوداء .

أفعى قاتلة تروع مدينة
ألمانية طوال أسبوع

برلين /االستقالل:
انتهـــت حالة الذعر التي كانت ّ
تخيم منذ حوالى أســـبوع على مدينة في غرب
ألمانيا بعد اإلمساك بأفعى كوبرا كانت طليقة فيها ،بحسب ما أعلنت السلطات
المحلية ،الجمعة.
وقالت بلدية هيرنيه في ألمانيا في تغريدة ّ
"تم اإلمســـاك باألفعى عند مدخل
ّ
يتعرض أحد إلصابات".
قبو أحد المنازل ..ولم
وكانت هذه األفعى الشـــديدة السمية التي يبلغ طولها أكثر من متر قد ّ
فرت،
ّ
شقة خاصة.
األحد ،من ّ
ّ
وتم إخالء  4مبان في ّ
وتســـنى لحوالي  30شـــخصا العودة إلى منازلهم
الحي.
ّ
صباح الجمعة ،لكن حظر الدخول إلى األقبية.
ونشر المحققون الدقيق في المبنى ،على أمل أن تترك هذه ّ
الحية المتحدرة من
آسيا ،ذات اللدغة القاتلة أثرا لها.

والدة طفل سوري بأربع عيون وفمين
دمشق /االستقالل:
شهد مستشـــفى أبو قلقل شرقي مدينة منبج في سوريا
والدة طفل بأربـــع عيون وفمين ،بحســـب مصادر إعالمية
سورية.
ووفقا لصحيفة «اإلمارات اليوم» ،أكد الطبيب المشرف على
الحالـــة ،أن احتمال حدوث مثل هـــذه الحالة واحد من كل
مليون حالة والدة .وأوضح الطبيب أن جســـد الطفل سليم،
لكـــن عظام الجمجمة والرأس تبرز أربـــع عيون وفمين ،وأن
الرأس شـــبه كروي ،وفقا لصحيفة «اإلمـــارات اليوم» .وقال

الطبيـــب« :رغم أن الطفل ما زال على قيـــد الحياة ،إال أنه ال
يرضع معربـــا عن أســـفه ألن مثل هذه الحـــاالت ال تبقى
على قيد الحيـــاة ،وتوقع احتمال بقائه حيا لمدة ال تتجاوز
أســـبوعا» .وأوضح الطبيب أن والدي الطفل كانا على دراية
بتشـــوه الطفل في الصور اإليكوغرافية ،لكنهما أصرا على
إتمام الوالدة واالحتفاظ بالجنين .وشـــدد الطبيب على أنه
يجب رفع مســـتوى الثقافة الطبية في المجتمع ،وخاصة
لدى النســـاء وضرورة خضوعهن لمراقبة طبية في فترات
الحمل األولى وحتى الوالدة.

الهند قد تحرم مليوني شخص من المواطنة
نيودلهي /االستقالل:
أعلنت الســـلطات الهندية استبعاد حوالي مليوني
شخص من قائمة المواطنة النهائية في والية آسام
شرقي الهند ،وهو ما يعني تجريدهم من الجنسية
وحقوق المواطنة الهندية.
يأتي ذلـــك ضمن حملـــة توثيق الجنســـية التي
تدعمها حكومـــة رئيس الوزراء الهنـــدي ،ناريندرا
مـــودي ،بدعوى محاربة ما تصفـــه بالمهاجرين غير
النظاميين من بنغالديش.
اعتبرت
وقد أثارت الحملة انتقادات واســـعة ،حيث ُ
محاولة الســـتهداف وترحيل ماليين من األقليات
المســـلمة وتجريدهـــم مـــن الجنســـية الهندية
واعتبارهم مهاجرين أجانب في بلدهم.
كما أثار النشـــر النهائي لقائمة توثيق الجنســـية

امرأة تصطحب حصانها
على متن طائرة أمريكية
لندن /االستقالل:
رصد راكب طائرة على متن الخطوط الجوية األمريكية
راكبـــة تجلس مع حيونها األليـــف والذي لم يكن إال
حصانا صغيرا.
وفقا لما نشـــرته صحيفة "ديلي ميـــل" البريطانية،
بســـبب غرابة األمر فوجئ مســـتخدمو موقع "تويتر"
براكـــب آخر يصور الحصان في المطار وهو يســـتعد

االستقالل /وكاالت:
تحولت شكاوى زوجين مسافرين ضد شركة طيران إلى نزاع قضائي ،تمكنا
خالله من حسم القضية والحصول على تعويض كبير ..والسبب كلمة.
وذكرت شبكة «سي أن أن» األميركية ،الجمعة ،أنه بات على شركة الخطوط
الجوية الكندية «إير كندا» دفع مبلغ  15ألف دوالر أميركي لزوجين بسبب
كلمة غابئة عن حزام األمان.
وأمرت محكمة فيدرالية كندية هذا األســـبوع شركة طيران «كندا إيرالين»
بدفـــع مبلغ  21ألف دوالر كندي ( 15ألف دوالر أميركي) ،فضال عن توجيه
رســـالة اعتذار رسمية إلى الزوجين اللذين يتحدثان الفرنسية ،ويعيشان
في العاصمة أوتاوا.
وتتعلـــق الدعوى بـ  22شـــكوى رفعها مايكل وليندا ثيبودو ضد شـــركة
الطيران في عام  ،2016واشـــتكى الزوجان بأن كلمة « فك» المحفورة على
أحزمة األمان موجودة باإلنجليزية فقط( ،)liftوليس هناك كلمة فرنســـية
رديفة لها.
وقـــاال أيضـــا إن الترجمـــات الفرنســـية لكلمـــات أخـــرى فـــي الطائـــرة
مثل «( »exitخروج) و»( »warningتحذير) كانتا بأحرف أصغر من الكلمات
اإلنجليزية.
وأضافا بأن الشـــركة انتهكت بشـــكل ممنهج الحقوق اللغوية للناطقين
الفرنسية ،بحسب الحكم الصادر عن المحكمة الكندية.

للصعـــود على متن الطائرة ،بعد أن ســـمحت خطوط
الطيران األمريكية للركاب بإحضار حيواناتهم األليفة
معهم في الرحالت الداخلية.
وتواجه شـــركات الطيران حاليا غرامات إذا قررت منع
أحد الركاب مـــن مرافقة حيوانه وهـــو األمر الذي قد
يتســـبب في الكثير من اللقطات الطريفة على متن
الطائرة.

مخاوف من تزايد حاالت االنتحار وإنشاء معسكرات
اعتقال ضخمة للمسلمين.
ويـــزداد الضجر منذ ســـنوات مـــن المهاجرين غير
النظاميين في آسام -إحدى أفقر الواليات الهندية-
حيث يتهم الســـكان وافدين من الخارج قيل إنهم
من بنغالديش بالســـطو علـــى فرصهم في العمل
وحيازة األراضي.
وفحص المســـؤولون وثائق قدمها نحو  33مليون
شخص إلعداد مسودة لسجالت المواطنين في آسام
نشرت العام الماضي ،واستبعدت ما يزيد على أربعة
ماليين من سكان الوالية ،معظمهم من الهندوس.
وقال منســـق الســـجل الوطني بالواليـــة ،براتيك
هاجيـــال ،في بيـــان إن القائمة النهائية للســـجل
شملت  31.1مليون مواطن ،وهو ما يعني استبعاد

 1.9مليون اسم.
وأضاف "على كل مـــن يعترض على نتيجة فحص
الطلبات والتظلمات أن يطعـــن عليها أمام محاكم
األجانـــب" ،الفتا إلى أنـــه ســـنحت للجميع فرصة
استماع كافية.
وأمـــام المســـتبعدين  120يوما إلثبـــات المواطنة
أمام مئات الهيئات شـــبه القضائيـــة في األقاليم
والمعروفة باسم "محاكم األجانب" ،وإذا قضت هذه
ّ
المعني الجئ غير شـــرعي
المحاكم بأن الشـــخص
فبإمكانه الطعن أمام محاكم أعلى درجة.
ويتهم منتقـــدو الحزب الحاكم مســـؤوليه بإذكاء
مشـــاعر االســـتياء من المهاجرين غير الشرعيين
واستغالل عملية التسجيل الستهداف المسلمين
حتى وإن كانوا مواطنين شرعيين.

بطل العالم الروسي بالسباحة
في الماء البارد ..مات غرقا!
موسكو /االستقالل:
غرق في نهر ينيسي بســــيبيريا بطل العالم بالسباحة
في الماء البارد ،نيقوالي ليتشاك.
وجاء علــــى موقــــع وزارة الرياضة إلقليم كراســــنويارك
الروسي أن بطل العالم البالغ من العمر  64عاما غرق أثناء
ممارسة التمارين الرياضية المائية.
وقال الموقع ،إن نيقوالي ليتشاك ،معروف بعبور مضيق

بيرنغ الذي يفصل آســــيا عن أمريكا في أقصى شــــمال
شــــرق روسيا .كما أنه اشتهر بتحطيمه الرقم القياسي
للبقــــاء في المــــاء البارد عــــام  1994وغيره مــــن األرقام
القياسية للسباحة الباردة.
وتولى نيقوالي ليتشــــاك قبل غرقه في نهر ينيســــي
رئاسة مركز السياحة الباردة في مدينة كراسنويارسك
بشرق سيبيريا.

