
رام الله/ االستقالل:
قالت الحركة الفلس���طينية األسيرة إن أجهزة التش���ويش المسرطنة ال تزال 

منصوبة فوق رؤوس األس���رى، وعليه ف���إن خطواتنا االحتجاجية 
مس���تمرة، وستتسع شيئا فشيئا حتى الوصول إلى صيغة نزيل 
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طولكرم/ االستقالل: 
رف����ض االحت����الل اإلفراج عن األس����ير أمجد 
نعالوة ش����قيق الشهيد أش����رف نعالوة من 
ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم شمال 
الضفة الغربية، بعدما كان مقررا اإلفراج عنه 
في 15 من الش����هر الج����اري، حيث كان قد 
صدر بحقه قبل نحو ش����هر حكما بالس����جن 

لمدة عام.
واغتال����ت ق����وات االحت����الل نهاي����ة العام 

الماض����ي، أش����رف نعال����وة بع����د أكثر من 
شهرين على مطاردته عقب تنفيذه عملية 
مس����توطنة »ب����ركان« المقامة عل����ى أراضي 
سلفيت، التي قتل فيها مستوطنة وأصيب 
آخرين. وقال غسان مهداوي خال أمجد: »إن 
نيابة االحتالل اس����تأنفت على قرار اإلفراج 
عن أمجد بضغط من عائالت المس����توطنين 
الذي����ن قتلوا وأصيب����وا في عملي����ة بركان، 

وسيحدد له موعد الحق للمحاكمة«.

االحتالل يرفض االفراج عن شقيق الشهيد نعالوة

 خالل وقفات تضامنية بالضفة 
دعوات إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعام

دعوة الستثمار قرار الجنائية 
الدولية إعادة فتح ملف »مرمرة«

الضفة الغربية/ االستقالل: 
طالب عشرات المواطنين وأهالي األسرى بضرورة 
التدخل العاج����ل والفوري إلنقاذ حياة األس����رى 

المضربي����ن عن الطع����ام في س����جون االحتالل 
اإلسرائيلي احتجاجا على اعتقالهم اإلداري، حيث 
يعانون من تدهور في أوضاعهم الصحية. ودعوا 

خالل اعتصام أمام مقر الصليب األحمر في مدينة 
المؤسس����ات  الثالثاء،  امس  البيرة، 
الدولي����ة  واإلنس����انية  الحقوقي����ة 

لندن / االستقالل:
رحبت اللجن���ة الدولية لكس���ر الحصار عن غزة، بق���رار المحكمة 
الجنائي���ة الدولية، بإعادة فتح قضية االعتداء اإلس���رائيلي على 

القدس المحتلة / االستقالل:
اقتحم مس���توطنون متطرفون يوم أمس الثالثاء، 
المس���جد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة 
بحراسة مشددة من ش���رطة االحتالل اإلسرائيلية 

الخ���اص، ف���ي الوقت ال���ذي هدمت  في���ه قوات 
االحت���الل االس���رائيلي، من���زال ف���ي بل���دة الطور 
بمدينة القدس المحتلة. واقتحم أمس، عش���رات 
المستوطنين المتطرفين باحات المسجد األقصى 

المبارك، من جهة باب المغاربة بحراس���ة مشددة 
من شرطة االحتالل اإلس���رائيلية الخاصة. ووفرت 

ش���رطة االحت���الل الحماي���ة الكاملة 
له���ؤالء المتطرفي���ن اليه���ود ب���دًء 

عشوورات المستوطنيوون يقتحمووون باحووات
 األقصى.. و االحتالل يهدم منزال في القدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذرت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية من خطورة األوضاع في المسجد اإلبراهيمي في 

مدينة الخليل، إثر قيام مستوطنين بنصب الخيام في تل الرميدة وسط 
المدينة تمهيدا لزيارة رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو 

األوقاف تحذر من زيارة نتنياهو 
للحرم اإلبراهيمي اليوم

رام الله/ االستقالل: 
نقلت إدارة سجون االحتالل الصهيوني، األسير حذيفة حلبية من عزل معتقل »نيتسان 

الرملة« إلى مستش���فى »كبالن« اإلس���رائيلي، إثر تدهور جديد طرأ على 
وضع���ه الصحي، والذي وصل لمرحلة صعب���ة بعد (66) يوًما على إضرابه 

نقل األسير المضرب حذيفة 
حلبية إلى المستشفى

موظفو السلطة بغزة.. 
»يووا فرحووة مووا تمووت«

غزة / سماح المبحوح: 
حال���ة من الغضب والحزن مازالت تس���يطر على موظفي الس���لطة في قطاع غزة 

، بع���د صرف رواتبه���م األحد الماضي بخ���الف الوعود التي صرح 
بها رئيس الحكومة اش���تية والذي أكد فيها على تحسين نسبة 

الحركة األسيرة: سنوسع خطواتنا 
ضد أجهزة التشويش المسرطنة

صحيفة عبرية: مستوطنو 
ا غالف غزة ينهارون نفسًيّ

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذر مختصون بما يس���مى »الصحة العقلية في إس���رائيل«، من 
انهيار الحالة النفسية لسكان مستوطنات غالف غزة، إثر تواصل 

إطالق حملة وطنية لدعم حقوق أهالي الشهداء والجرحى في غزة
غزة / االستقالل:

أطلقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 
"حش���د" يوم أمس بالتعاون مع اللجن���ة الوطنية ألهالي 

الش���هداء والجرحى حمل���ة وطنية لدع���م حصول أهالي 
الشهداء والجرحى كافة على مخصصاتهم 
المالية أسوًة بغيرهم. وقال منسق األنشطة 

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن األسرى في سجن "جلبوع" اإلسرائيلي 

يشتكون من الظروف المعيش���ية الصعبة، وال سيما االقتحامات 
الهمجية، وارتفاع درجات الحرارة بش���كل كبي���ر، وتزايد معدالت 

أسرى »جلبوع« يشتكون من 
الحر والرطوبة واالقتحامات

نتنياهو يثمن تصريحات وزيري 
خارجية  البحرين واإلمارات

ال�سعبية: ا�ستمرار رام 
اهلل ب�سيا�سة التمييز �سد 

غزة ُينذر بكارثة
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طولكرم / االستقالل:
شـــنت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، يوم أمـــس، حملة 
مداهمات واعتقاالت واســـعة في مناطـــق مختلفة من 

الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن جيش االحتالل أن قواته اعتقلت 18 فلسطينيا من 
الضفة، بزعم أنهم من "المطلوبين"، وجرى تحويلهم إلى 

مراكز التحقيق والتوقيف المختلفة.
واعتقلـــت قـــّوات االحتالل في حملة موســـعة عدًدا من 
األسرى المحررين واألطفال في مدينة الخليل ودورا وبيت 

أمر قضاء محافظة الخليل جنوبي الضفة.
وأفادت مصادر محلية باعتقال قّوة عســـكرية من جيش 

االحتالل األســـير المحرر صهيب قفيشة عقب اقتحام 
منزله قرب مفترق الصاحب بمدينة الخليل.

وفي مدينة دورا جنوبي الخليل، اعتقلت قّوات االحتالل 
األسيرين المحررين منتصر شديد ويوسف قزاز.

كما شـــّنت قـــّوات االحتالل عمليـــات اقتحام وتفتيش 
لمنازل أسرى محررين آخرين، من بينهم محمد أبو عرقوب 
في قرية طواس، ونافز الشـــوامرة فـــي قرية مراح البقار، 

إضافة إلى منزل المواطن نادر سليمان في مدينة دورا.
أما في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، أفاد الّناشط اإلعالمي 
محمد عـــوض باعتقال قّوات االحتـــالل لألطفال خطاب 
وحيد حمـــدي أبو مارية (17 عاًما) وقيس محمد كامل أبو 

مارية (16 عاًما) وهما أسيران محرران من سجون االحتالل، 
إضافة إلى الطفل مالك عايش خليل أبو مارية (17 عاًما).

وطالت االقتحامات في البلدة نحو ســـبعة منازل، تخللها 
عمليات تفتيـــش واقتحام، وعبـــث بمحتويات المنازل، 
ومصـــادر أجهزة هواتـــف خلوية. كمـــا اقتحمت قوات 
االحتالل اإلســـرائيلي فجر يوم أمس، بلدة عالر شـــمالي 
مدينة طولكرم واعتقلت مواطنا وانتشـــرت في شـــوارع 
البلدة. وقالت مصادر محليـــة، إن جنود االحتالل اعتقلوا 
الشـــاب جميل جمال جعار عقب مداهمة منزله في عالر 
وتفتيشـــه. وأضافـــت أن جنود االحتـــالل نصبوا حاجزا 

عسكريا بين بلدتي عالر وصيدا في ساعات الفجر.

قلقيلية / االستقالل:
اندلعت يوم أمس، مواجهات واسعة في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية عقب 

اقتحام قوات االحتالل للبلدة واالعتداء على المواطنين.
وقالـــت  مصادر محليـــة : إن المواجهات بدأت على مدخل البلـــدة قرب البوابة 
الحديديـــة ثم امتدت لوســـط البلـــدة وتخللها إطالق كثيف لألعيـــرة النارية 
والقنابل المســـيلة للدموع. وأشـــارت إلى أن إصابات باالختناق بالغاز المسيل 
للدموع وقعت في البلدة في حين انتشرت قوات االحتالل قرب جسر عزون على 

الطريق إلى جيوس ونصبت حاجزا عسكريا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذرت وزارة األوقاف والشـــؤون الدينية من خطورة األوضاع في المسجد اإلبراهيمي في 
مدينة الخليل، إثر قيام مستوطنين بنصب الخيام في تل الرميدة وسط المدينة تمهيدا 
لزيارة رئيـــس الحكومة اإلســـرائيلية بنيامين نتنياهو المقررة اليـــوم للمدينة، بحجة 
المشـــاركة في طقوس رسمية إلحياء الذكرى التســـعين ألحداث ثورة البراق، والترويج 

لرواية االحتالل .
وأكـــدت "األوقاف" في بيانها امس الثالثاء، أن زيارة نتنياهو تصعيد خطير ومســـاس 
بمشاعر المسلمين، وجر المنطقة لحرب دينية ستكون لها عواقب كبيرة، وتذكرنا بزيارة 

ارئيل شارون للقدس عام 2000 والتي أشعلت انتفاضة األقصى .
وكانت ســـلطات االحتالل أبلغت ســـكان حي تـــل الرميدة والبلـــدة القديمة ومحيطها 
بإجراءات تضييقية تمهيدا للزيارة، ومنها إغالق الحرم اإلبراهيمي أمام المصلين وحظر 

التجوال.
ونددت وزارة األوقاف بمطالبة وزراء وأعضاء "كنيســـت" من أحزاب "الليكود" و"شـــاس" 
وتحالف اليمين بالسماح ببناء حي يهودي في مجمع السوق اليهودي في الخليل، وفوق 

منازل البلدة القديمة.
ودعت الوزارة أبناء شـــعبنا لحماية المسجد اإلبراهيمي، ومنع كافة المخططات الهادفة 

للسيطرة عليه وإبعاد المسلمين عنه.
ووجهت نداء اســـتغاثة للمجتمع الدولي بضرورة إيقاف الممارسات اإلسرائيلية خشية 

اشتعال المنطقة بأسرها.

جنيف / االستقالل:
 قوات 

ّ
أكد المرصد األورومتوســــطي لحقوق اإلنسان أن

االحتالل اإلسرائيلي صعدت من اعتداءاتها في مدينة 
القــــدس المحتلة، بقرار من أعلى مســــتوى سياســــي 
إســــرائيلي، وســــط مؤشــــرات واضحة عــــن توجهات 
إسرائيلية لكسر سياســــة الوضع القائم في المسجد 

األقصى.
وأوضح المرصد في تقرير أصدره يوم أمس، أنه ســــجل 
خــــالل شــــهر أغســــطس/آب 2019، اقتحــــام (3687) 
مســــتوطًنا إســــرائيلًيا لســــاحات المســــجد األقصى 
ترافقهم حراســــات مشددة من الشــــرطة اإلسرائيلية 
والقوات الخاصة، رافقتها أعمال استفزازية واعتداءات 
علــــى المتواجدين في الســــاحات، ومحــــاوالت لتأدية 
 عــــدد المقتحمين هذا 

ّ
طقوس تلموديــــة، موضًحا أن

الشهر يفوق بعدة مرات المعدل الشهري لالقتحامات.
ورصــــد المرصد خــــالل تقريره (17) حادثــــة إطالق نار 
واعتداء مباشر من قوات االحتالل اإلسرائيلي في أحياء 
القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل طفل وإصابة (110) 
آخريــــن بجروح منهم (3) أطفــــال وامرأتان وصحفيان، 

وحارسان من حراس المسجد األقصى، ومسعف.
ووثق فريق األورومتوسطي تنفيذ قوات االحتالل (61) 
عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس المحتلة، تخللها 
اعتقال (115) مواطًنا منهم (17) طفال، و(6) نساء و(6) 
من حراس المســــجد األقصى، وبدا من الواضح أن قوات 
االحتالل تمارس االقتحام واالعتقال واالستدعاء كأداة 

للعقاب والترهيب دون أي ذريعة أو سبب قانوني.
ووثق فريق األورومتوسطي خالل هذا الشهر (8) حاالت 
هدم وتوزيع إخطارات لمنازل المواطنين وممتلكاتهم 
في القدس المحتلة، ترتب عليها هدم (6) منازل، منها 
2 أجبر أصحابها على هدمها ذاتيا لتجنب دفع غرامات 
باهظــــة الثمن. كمــــا وزعت ما ال يقل عــــن (30) إخطاًرا 
لهدم منازل ومنشــــآت، جميعها تصب في سياســــة 
االحتالل الرامية لتهجير المقدســــيين وتغيير الواقع 

الديمغرافي وطابع المدينة العربية المحتلة.
 وأشـــار إلى أنه مقابل هذا التدمير للمنازل والمنشـــآت 
الفلســـطينية، وثق (3) قرارات إسرائيلية تتضمن بناء 
(5071) وحدة سكنية استيطانية. كما وثق فريق المرصد 
(9) قـــرارات إســـرائيلية تقّيد حق الفلســـطينيين في 

تنظيم لقاءات وفعاليات سياسية ورياضية في القدس 
المحتلة، بذريعة منع مظاهر الســـيادة الفلسطينية في 
المدينة المحتلة. وقال مدير قسم الشرق األوسط وشمال 
 

ّ
أفريقيا في المرصد األورومتوســـطي أنـــس جرجاوي إن
الممارسات اإلسرائيلية في المسجد األقصى تستهدف 
بشكل واضح فرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتغيير 
األمر الواقع لألســـوأ، معبًرا عن خشـــيته من قرارات أكثر 
خطورة من الحكومة القادمة بعد االنتخابات اإلسرائيلية 

(17 أيلول/ سبتمبر الجاري).
ودعا "جرجــــاوي" الســــلطات اإلســــرائيلية إلى وقــف 
سياســــــة التمييــز العنصــري بيــن الفلســطينيين 
واإلســرائيليين فــي إجــراءات التحقيــق والمالحقــة 
التعســــفي  االســــتهداف  وإنهــــاء  والمحاكمــــــة، 

للفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس المحتلة.
وجــــّدد األورومتوســــطي مطالبتــــه المجتمــــع الدولي 
بالخروج من دائرة الصمت الخجولة لجهة اتخاذ قرارات 
ومواقف توقف االنتهاكات اإلســــرائيلية الجســــيمة 
لقواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي 

اإلنسان.

األورومتوسطي: اقتحامات المستوطنين لألقصى 
ترجمة لتوجهات رسمية لتغيير الوضع القائم

األوقاف تحذر من زيارة نتنياهو 
للحرم اإلبراهيمي اليوم

االحتالل يعتقل 18 مواطنًا من الضفة مواجهات عقب اقتحام قوات 
االحتالل عزون شرق قلقيلية

غزة/ االستقالل: 
الحقت بحرية االحتــــالل الصهيوني، صباح امس  
الثالثاء، قوارب الصيد الفلسطينية في عرض بحر 

قطاع غزة، وأطلقت النار صوبها.
وأفــــادت لجــــان الصيادين التابعــــة التحاد لجان 
 »زوارق االحتالل 

ّ
العمــــل الزراعي، في غــــزة، بــــأن

الحربية فتحت نيران أســــلحتها الرشاشة باتجاه 
مراكب الصيادين، العاملة في بحر شــــمال قطاع 

غزة«.
 االســــتهداف الصهيوني 

ّ
وأوضحــــت الّلجــــان أن

لمراكب الصيادين تّم بينما كانت تعمل على ُبعد 
غرب منطقة بلدة بيت الهيا، شــــمال غربي مدينة 

غ عن إصابات جراء االستهداف. غزة. ولم ُيبلَّ
 هــــذه االنتهــــاكات واالعتداءات 

ّ
ُيشــــار إلــــى أن

 صيــــادي قطاع غزة بصــــورة 
ّ

»اإلســــرائيلية« بحق
شبه يومّية، وهو ما ُيســــفر بين الحين واآلخر عن 
استشهاد  أو اعتقال أو وقوع إصابات في صفوف 
الصيادين جــــّراء إطــــالق النار، عدا عــــن ُمصادرة 
ُمعّداتهــــم ومراكبهــــم. كما يدفع االســــتهداف 
الصهيوني الصيادين إلــــى إخالء البحر في كثيٍر 

مــــن األحيــــان والتخّلي عن يوم عمــــل حرًصا على 
حيواتهم. 

يأتي هذا ضمن سياســــٍة تهدف للتضييق أكثر 
علــــى أهالــــي القطاع، وتشــــديد قبضــــة الحصار 
المفروض عليهم منذ أكثر من 13 عاًما، وُمحاربتهم 
حتى في لقمة العيش. كما تّتخذ سلطات االحتالل 
من »مساحة الصيد« ورقة ضغط وابتزاز سياسي، 
فما تنفّك ُتعلن توســــعتها بضعة أميال بحرية 
حتى تعود لتقليصها، األمر الذي يتسبب بأزمات 

حادة في عمل الصيادين ومصدر رزقهم.

رام الله/ االستقالل: 
نقلت إدارة ســـجون االحتالل الصهيوني، األسير حذيفة 
حلبية من عزل معتقل »نيتســـان الرملة« إلى مستشفى 
»كبالن« اإلســـرائيلي، إثر تدهور جديـــد طرأ على وضعه 
الصحي، والذي وصـــل لمرحلة صعبة بعد (66) يوًما على 

إضرابه المستمر عن الطعام ضد اعتقاله اإلداري.

وقال نادي األســـير في بياٍن له، امس الثالثاء، إن ســـبعة 
أسرى آخرين إلى جانب األســـير حلبية، يواجهون ظروًفا 

صحية خطيرة نتيجة اإلضراب.
ويعاني األسرى أوجاًعا شديدة، وانخفاًضا حاًدا في الوزن، 
وهـــزااًل وضعًفا شـــديدين، إلى جانب الفقـــدان المتكرر 

للوعي، وتقيؤ لعصارة المعدة.

ونفذت إدارة ســـجون االحتالل إجراءات قمعية ممنهجة 
بحقهـــم تصاعدت مع اســـتمرارهم في اإلضـــراب، فيما 
تواصـــل مخابـــرات االحتـــالل المماطلة في االســـتجابة 
لمطلبهم المتمثـــل بإنهاء اعتقالهم اإلداري، وإيصالهم 
إلـــى مرحلة صحيـــة صعبة تتســـبب لهم فـــي أمراض 

مستعصية الحقا في محاولة لكسر خطوتهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس أســــاقفة سبسطية للروم األرثوذكس سيادة المطران عطا الله حنا إن تكثيف 
النشاطات االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة هدفه إفشال أي محاولة إلقامة 

دولة فلسطينية مستقلة.
وأوضح أن النشاطات االستيطانية المستمرة، والتي تسير بخطوات متسارعة خالل األونة 
األخيــــرة تندرج في إطار "صفقة القرن"، وفي إطار المؤامرات والمحاوالت الهادفة لتصفية 

القضية الفلسطينية وإنهائها بشكل كلي وسرقة مدينة القدس بشكل كامل.
وأضاف أن النشــــاطات االســــتيطانية اإلقصائية والعنصرية في األراضي المحتلة تعتبر 
ظاهــــرة كارثيــــة، والعالم يرى ما يحدث وال يحرك أحد ســــاكًنا باســــتثناء بعض البيانات 
الخجولة التي نســــمعها بين الفينة واألخرى. وأشــــار إلى أنهم (اإلسرائيليين) يسرقون 
أراضي الفلسطينيين ويســــتولون عليها عنوة وبوسائل معهودة وغير معهودة ويبنون 

عليها مستوطناتهم.
 وأكد أن هذه المســــتوطنات مبنية على حطام الشــــعب الفلســــطيني الــــذي يدفع ثمن 
هذه المســــتوطنات التي ُتبنى في أراضيه بهدف تهميشــــه وإضعافه والنيل من عدالة 
قضيته. وتساءل المطران حنا "أين هي المؤسسات الحقوقية العالمية، وأين أولئك الذين 
يتحدثــــون عن مناهضــــة العنصرية والظلم والدفاع عن قيم العدالــــة، أين هم هؤالء مما 
يحدث في األرض الفلسطينية المحتلة ولماذا يغضون الطرف عن هذه الجرائم المرتكبة 

بحق شعبنا"؟. 

نقل األسير المضرب حذيفة حلبية إلى المستشفى

بحرية االحتالل تطلق النار صوب الصيادين شمال غزة

حنا: تكثيف االستيطان في الضفة 
يندرج في اطار »صفقة القرن«



3األربعاء 5 محرم 1441 هــ 4 سبتمبر 2019 م

في حين تفاجأ الموظفون العموميون في 
قطاع غزة ، أن ما تم صرفه من رواتبهم عن 
شهر آب/ اغسطس هو %60 من الـ75% 
من الراتب ، وليس %60 من الـ %100 من 

كامل الراتب . 
باإلضافـــة إلى بقية راتب شـــهر شـــباط/
فبراير الـــذي صرف بقيمـــة %25 من الـ 
%100 علـــى اعتبـــار أن رواتب غزة 75% 
وليـــس %100 ، أي أنه تـــم صرف 25% 
لتضاف إلى  الـ%50  التي صرفت بشهر 

شباط،  وبذلك أصبح  الراتب  75%.
وردا علـــى حجم االدانـــات  وحالة الغضب 
الواسعة في أوساط الموظفين حول نسبة 
صـــرف الرواتب لهـــذا الشـــهر والتمييز 
بين موظفي غزة والضفة، أكد اشـــتية أن 
الحكومـــة ملتزمة بتوحيـــد معيار صرف 
رواتـــب الموظفين الرســـميين بين قطاع 
غزة والضفـــة الغربية المحتلـــة ، موضحا 
أن صـــرف الرواتب لهذا الشـــهر تم بناء 
على المعايير التي تم اإلعالن عنها وهي 
صرف %60 من راتب شهر آب / أغسطس 
بحد أدني 2000 شـــيقل مع كامل المبالغ 
المســـتحقة للموظفين عن شهر فبراير / 

شباط السابق أول أشهر األزمة ، باإلضافة 
لمســـتحقيها فقط في  العالوات  لصرف 

جميع المحافظات . 
للســـلطة  تابعـــون  موظفـــون  ودعـــا 
الفلسطينية، لبدء احتجاجات تبدأ بإطالق 
هاشتاقات عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
مناهضة لسياســـة تمييز صرف الرواتب 
بيـــن موظفـــي غـــزة والضفـــة الغربيـــة، 
المنتســـبين  الموظفين  أحـــد  فيما أقدم 
لتفريغات عام 2005 على محاولة االنتحار، 
احتجاجًا على ســـوء أوضاعه المعيشـــية، 

نتيجة عدم استالمه راتبه بشكل كامل.

وعود زائفة
" تفائلنـــا كتيـــر أنـــه حكومـــة اشـــتية 
حتعطينها حقوقنا المالية و حتعمل على 
تحسين نسبة الصرف لهذا الشهر، إال أن 
تفائلنا ذهب أدراج الرياح حين اســـتلمت 
راتبي من البنك" ، بهذه الكلمات بدأ فادي 
حمـــد موظـــف تفريغـــات 2005 حديثه 
لعدم تنفيذ اشـــتية ما أعلن عنه قبل أيام 
من وعود بتحســـين نسبة صرف الرواتب ، 

واصفا الوعود الذي صرح بها بالزائفة.
واعتبر حمد لـ"االســـتقالل" أن كافة وعود 

حكومة اشـــتية بتحســـين نسبة الصرف 
ومنـــح الموظفيـــن حقوقهـــم المالية لم 
يطبق منها شيء على أرض الواقع  وكانت 
مجرد استهالك اعالمي لموظفي السلطة 
بغـــزة ، إذ أن موظفـــي قطاع غـــزة الحظوا 
التمييز العلني في نسبة الصرف بينهم 

وبين أقرانهم بالضفة الغربية المحتلة . 
وأوضـــح أنه ذهـــب  قبل أيـــام إلى البنك 
الستالم راتبه عن شهر أغسطس والفرحة 
تعتلي قلبه وقلـــوب أطفاله الثالثة الذي 
وعدهم بشـــراء كل ما يلزمهـــم ، إال أنها 
تحولت لصدمة كبرى حينما اســـتلم  150 

شيقل باقي راتبه فقط . 
وطالب موظف السلطة زمالئه بغزة  بعمل 
خطـــوات احتجاجية ردا علـــى عدم تنفيذ 
حكومة اشـــتية وعودها ، تبدأ بتســـليم 
مكتـــب األمـــم المتحدة ومكتـــب االتحاد 
االنســـاني  العمل  ومنظمـــات  االوروبـــي 
والمنظمات األهلية بغزة ، كتب رســـمية 
تســـتهجن وتدين ما تقوم به الســـلطة 
بالحكومـــة ووزيـــر ماليتها على  ممثلـــه 
وجه التحديـــد ، من سياســـة تمييز بين 
الموظفيـــن ومـــا يترتب عليـــه من وضع 

اقتصادي صعب يلحق بالموظفين بغزة .
كما دعـــا إلى تنظيـــم وقفـــه احتجاجية 
تمتد من رفح لبيت حانـــون ممثلة بنقابة 
الموظفيـــن العموميين ، إلدانـــة ما فعله 
إلنهـــاء  وتدعـــو   ، بالموظفيـــن  اشـــتية 
االنقســـام وإلنهـــاء كافـــة القضايا التي 
فرضتها حكومة رامي الحمد لله  السابقة 
،  وتحميل الرئيس المسؤولية الكاملة عما 
بـــدر منها من عقوبات طالت جميع مناحي 

الحياة . 
�صخط فتحاوي 

نســـبة الصـــرف والتمييـــز الحاصل بين 
 " غـــزة  قطـــاع   " الجنوبيـــة  المحافظـــة 
والمحافظة الشـــمالية " الضفـــة الغربية 
المحتلـــة " القت إدانة واســـتنكار واســـع 
من قيـــادات حركة فتح وقيـــادة األقاليم 
بالقطـــاع ، وصلـــت حـــد إعالن عـــدد من 
القيادات تقديم اســـتقالتها على خلفية 
الوعـــود الزائفـــة التي قدمهتـــا حكومة 

اشتية للموظفين. 
إذ أعلن عدد من اإلطـــار التنظيمي لحركة 
فتـــح تقديم اســـتقاالتهم احتجاجا على 
نســـبة الصرف و عـــدم مســـاواة موظفي 

قطاع غزة بزمالئهـــم في الضفة الغربية ، 
من بينهم عضو المجلـــس الثوري لحركة 
فتح إياد صافي ، الذي قدم استقالته من 
الهيئـــة القيادية العليـــا لحركة فتح في 
المحافظـــات الجنوبيـــة ، باإلضافة لعضو 
مجلـــس الثوري أحمـــد علـــوان  و آخرين 

غيرهم .
بـــدوره، قـــال نقيـــب موظفـــي الســـلطة 
العموميين عـــارف أبو جـــراد: إن "النقابة 
تسعى لتقديم رســـائل للمسؤولين بغزة 
للخروج إلى الشارع بطريقة سلمية، ولفترة 
زمنيـــة محـــددة؛ احتجاجا على سياســـة 
التقاعد المالي التـــي تنتهجها الحكومة 
في رام الله بحق الموظفين في قطاع غزة".
وأكـــد ان النقابة خاطبت مجلـــس الوزراء 
ورئيس الحكومة د. محمد اشتيه ورئيس 
الســـلطة محمود عبـــاس ولـــم يتلقوا أي 
رد إيجابـــي علـــى مطالبهم، مشـــيرًا إلى 
أن الموظفيـــن في قطاع غـــزة تلقوا هذا 
الشـــهر ما نســـبته %60 من أصل 70% 
من رواتبهم، بينمـــا تلقى موظفي الضفة 
%60 من أصل %100 من الرواتب، بالرغم 

من وعود كثيرة لمساواة موظفي الوطن.

مجزرة رواتب 

موظفــو السلطــة بغــزة.. »يــا فرحــة مــا تمــت«
غزة / �صماح املبحوح: 

حالة من الغ�صب واحلزن مازالت ت�صيطر على 
موظفي ال�صلطة يف قطاع غزة ، بعد �صرف رواتبهم 
الأحد املا�صي بخالف الوعود التي �صرح بها رئي�س 
احلكومة ا�صتية والذي اأكد فيها على حت�صني ن�صبة 

ال�صرف لت�صل %110 ، عالوة على التمييز يف 
ن�صب ال�صرف بني املحافظات اجلنوبية » قطاع غزة 

» واملحافظات ال�صمالية » ال�صفة الغربية«.  و كان 
رئي�س احلكومة حممد ا�صتيه اأعلن يف 22 اأغ�صط�س 

/ اآب املا�صي خالل عقد موؤمتر املعلمني ال�صادة 
مبدينة البرية عن عزم حكومته �صرف %110 من 

رواتب املوظفني بعد اأيام بواقع %60 عن ال�صهر 
املا�صي ، و%50 عن �صهر فرباير/ �صباط ، وهو 

ال�صهر الأول لالأزمة املالية.

رام الله/ االستقالل:
قالت الحركة الفلســـطينية األسيرة إن أجهزة التشـــويش المسرطنة ال تزال 
منصوبـــة فوق رؤوس األســـرى، وعليه فـــإن خطواتنا االحتجاجية مســـتمرة، 
وستتسع شيئا فشيئا حتى الوصول إلى صيغة نزيل معها هذا الضرر والخطر 

الكبير.
وأوضحت الحركة األسيرة في بيان لها أمس الثالثاء، أنه "بعد تفعيل الهاتف 
العمومي بقسم (1) في سجن رامون نؤكد أنه ال يزال هناك إشكالية حقيقية 
تتمثل بأجهزة التشويش المسلطة والمنصوبة فوق رؤوس األسرى في سجن 
رامون قســـم (1) والتي تؤثر بشكل واضح على الســـالمة الصحية والمنجزات 

الكهربائية كالراديو والتلفاز".
ودعت الحركة أبناء شعبنا وفصائله المقاومة، وكل أحرار العالم لتبني قضيتنا، 

ومواكبة كل جديد حتى تحقيق مطالبنا العادلة بالعيش بكرامة.

الحركة األسيرة: سنوسع خطواتنا 

ضد أجهزة التشويش المسرطنة القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذر مختصون بما يســـمى "الصحة العقلية 
في إســـرائيل"، من انهيار الحالة النفسية 
لسكان مســـتوطنات غالف غزة، إثر تواصل 

إطالق الصواريخ، والوضع األمني المتردي.
وبحسب تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم"، 
المختصيـــن وجهوا  فـــإن  الثالثاء،  امـــس 
الوزراء اإلســـرائيلي  لرئيس  رســـالة عاجلة 
بنياميـــن نتنياهـــو، ووزراء المالية والصحة 
وغيرهم، من أجل تقديم الدعم الالزم لهم، 
لمواجهـــة هذا الخطر الذي يحدق بســـكان 
المستوطنات، وتوفير كل احتياجات مراكز 
الدعم النفســـي والصحة العقلية وتحسين 

خدماتها.
ووفًقـــا للصحيفة، فإن الرســـالة حذرت من 

انهيار تام في أوساط المستوطنين بشكل 
عام، وليس فقط األطفـــال، داعين نتنياهو 

إلنقاذ الوضع قبل فوات األوان.
وأشارت الرسالة إلى أن مستوطني الغالف، 
وخاصـــًة الجيل، الذي عاش في العشـــرين 
ســـنة الماضية بتلك المنطقـــة، يعاني من 

ضغط نفسي رهيب وكبير.
وتابعـــت: "النمو والتطور والتعلم تحت هذا 
الضغط يعد مهمة صعبة ومعقدة للغاية، 
ولذلـــك هنـــاك العديـــد مـــن االضطرابات 
النفسية التي تواجه السكان، منها اضطراب 
ما بعد الصدمة، والقلق، واالكتئاب، ومشاكل 

السلوك، وصعوبات زوجية وغيرها".
المســـتوطنين  المختصين، فإن  وبحســـب 
يدفعون ثمن الشـــدائد التي يواجهونها، 

وبات هنـــاك تراجًعا فـــي اإلنتاجية وزيادة 
في البطالة واســـتهالك الخدمات الصحية، 
مطالبيـــن بضـــرورة تقوية وتوســـيع نظام 

الخدمات النفسية العامة.
وأشـــاروا إلى أن المنطقة ما بين عســـقالن 
وروحوفت وبئر الســـبع ال يوجد بها أي مراكز 
للصحـــة العقلية والنفســـية، منبهين إلى 
خطورة عدم االهتمام بذلك، في ظل احتياج 
السكان الســـتجابة نفســـية طويلة األجل 
تســـمح لهم بتقبـــل الوضع األمنـــي، وفق 

الصحيفة العبرية.
ويشـــار إلـــى أن مســـتوطني غـــالف غـــزة 
يشـــتكون باســـتمرار من إطـــالق صافرات 
اإلنـــذار، إذ يضطرون للنـــزول إلى المالجئ، 

خشية أن تطالهم صورايخ المقاومة.

ا صحيفة عبرية: مستوطنو غالف غزة ينهارون نفسًيّ
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دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

املجل�س الأعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة خانيون�س ال�صرعية البتدائية 

 اعالم جريدة
الى المدعى عليها / اكســـانا ايفان الصليبي من خانيونس وسكانها سابقا 
والمقيمة حاليا في أوكرانيا ومجهولة محل اإلقامة فيها االن لقد حكم عليك 
بتاريخ 2019/8/29م في القضية أساس 2019/652 وموضوعها ( ضم بنتين 
) المرفوعة ضدك من قبل مطلقك المدعي / احمد عبد الجليل عبد ربه الصليبي 
من خانيونس وســـكانها بضم بناتك مدلين والرا لوالدهما المدعى المذكور 
حكم وجاهيا بحق المدعية قابال لالســـتئناف غيابيا بحق المدعى عليه قابال 
لالعتراض واالستئناف فهمته المدعى في المجلس تحريرا في 2019/9/3م

   قا�صي خانيون�س ال�صرعي
  حممود خليل احلليمي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ماهر عصام فهمي وشاح /.
عن فقد بطاقة هويتي التي تحمل 802280925 

فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/وفاء مسعود عودة بركة /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   905328688

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ماجد عيسى مسعود االغا /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
916951916  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/اسماعيل سعد اسماعيل الصيفى /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803482223

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ صالحة عبد الجواد احمد الغلبان/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900241886

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سهام عبد أحمد بربخ/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410153415

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين إن األســـرى في سجن 
"جلبوع" اإلسرائيلي يشتكون من الظروف المعيشية الصعبة، 
وال ســـيما االقتحامات الهمجية، وارتفاع درجات الحرارة بشكل 

كبير، وتزايد معدالت الرطوبة.
ولفتت الهيئة إلى أن األســـرى ُيعانون من قســـوة موجة الحر 
الشـــديدة التـــي مرت خـــالل األيـــام الماضية بحكـــم الموقع 
الجغرافي للسجن والطبخ داخل الغرف، خاصة في ظل اإلجراءات 
التعسفية التي تمارس بحقهم، بمصادرة المراوح وعدم تركيب 

مكيفات.
وأكدت الهيئة أن إدارة سجون االحتالل ال تكترث لحالة األسرى 
فـــي مثل هذه الظروف، بل تصادر في كثير من األحيان أجهزة 
المراوح، وتمنع إدخالها للعديد من األقســـام كإجراءات عقابية، 
بل وتعمد إلى اســـتخدام ظروف الطقس كوسيلة عقابية بحق 

المعتقلين.
وأوضحـــت الهيئة أن أقســـام معتقل "جلبوع" اإلســـرائيلي 
تعرضـــت أمـــس األول القتحام وحشـــي تـــم خالله االعتداء 
على األســـرى والتنكيل بهم، وتخريب ممتلكاتهم بشـــكل 

استفزازي.
وقالت إن األســـرى فوجئوا في ســـاعات الفجـــر األولى باقتحام 
وحدات القمع الخاصة "المتســـادا" و"درور" و"اليمام" للســـجن، 
وتحديًدا غرف األسرى في أقسام 1 و5 بأعداد كبيرة، ليمارسوا 

كل أشكال العنف في اقتحام لم يحدث منذ سنوات.
وأشـــارت إلى أن االقتحام كان ممنهًجا وقاده ضابط إسرائيلي 
متطرف يدعى "شارون"، ُكلف مؤخرًا بقيادة منطقة الشمال في 
إدارة ســـجون االحتالل، ويتعامل مع األســـرى بحقد وعنصرية، 

ودائًما ما يتطاول على الشعب الفلسطيني.

رام الله/ االستقالل:
أفـــاد مركز أســـرى فلســـطين 
للدراسات بأن سلطات االحتالل 
اإلســـرائيلي نفذت (450) حالة 
اغســـطس  أب/  اعتقـــال خالل 
الماضي مـــن بينهم (69) طفاًل 

قاصًرا، و(13) سيدة وفتاة.
للمركز  اإلعالمي  الناطق  وأوضح 
الباحث رياض األشـــقر في بيان 
صحفـــي أن ســـلطات االحتالل 
اعتقلت (10) مواطنين من قطاع 
غزة، بينهم صياد خالل ممارسه 
القطاع،  قبالـــه شـــواطئ  عمله 
وكذلـــك اعتقلـــت (8) شـــبان 
واطفال خالل اجتيازهم السلك 
الفاصل شـــرق القطاع، ومواطن 

على حاجز بيت حانون/ إيرز.
وأشار إلى أنه خالل آب الماضي 
االحتـــالل  قـــوات  اعتقلـــت 
هما حسن  مصورين صحفيين 
دبوس (30 عاًما)، عقب مداهمة 
منزله وتفتيشه في قرية نعلين 
غرب دينة رام الله، والمصّور عبد 
المحسن شـــاللدة بعد مداهمة 
منزلـــه فـــي بلدة ســـعير قرب 

مدينة الخليل.
ورصد التقرير (69) حالة اعتقال 
ألطفـــال قاصرين، مـــن بينهم 
الطفل محمد ياســـر نجيب (10 
ســـنوات)، والطفـــل “محمـــود 

وليـــد حجاجـــرة (12 عاًمـــا) من 
الخليل،  العروب شـــمال  مخيم 
 123) الطويل  علـــي  والطفلين 
عاًما) ويوسف أبو ناب (13 عاًما) 

من القدس.
ولفت إلـــى أن قـــوات االحتالل 
اعتقلت خالل الشـــهر الماضي 
(13) ســـيدة وفتـــاة، بينهـــم 
المواطنـــة األردنيـــة هبه أحمد 
اللبـــدى على معبر الكرامة خالل 
دخولهـــا الى الضفـــة الغربية، 
والطفلة ريان إبراهيم ســـميك 
(13 عاًما) مـــن مدينة قلقيلية 

قـــرب  اعتقالهـــا  تـــم  التـــي 
شومرون”  “كارني  مســـتوطنة 

بزعم حيازتها سكين.
بين  اإلدارية،  القرارات  وبشـــأن 
األشـــقر أن محاكـــم االحتـــالل 
الصورية أصدرت خالل الشـــهر 
المنصرم (76) قراًرا إدارًيا، منهم 
(21) قراًرا جديـــًدا للمرة األولى 
غالبيتهم أســـرى محررين أعيد 
أخـــرى وفرض  مرة  اعتقالهـــم 
قـــراًرا  و(55)  اإلداري،  عليهـــم 
االعتقالية  الفتـــرات  بتجديـــد 
ألســـرى إداريين لمرات جديدة، 

تراوحـــت ما بين شـــهرين إلى 
ستة أشهر.

ومـــن بين من صـــدرت بحقهم 
قرارات إدارية النائب عزام نعمان 
ســـلهب (63 عاًما) مـــن مدينة 
الخليـــل لمدة 4 شـــهور، وكان 
أمضي ما يزيد عن 8 سنوات في 
السجون، فيما جددت االعتقال 
للقيادي  الثالثة  للمـــرة  اإلداري 
اإلســـالمي  الجهاد  في حركـــة 
يوســـف غوانمـــة (49 عاًما) من 
الله،  الجلزون بمدينة رام  مخيم 

لمدة 4 أشهر.

غزة / االستقالل:
حذرت حركة المقاومة اإلســـالمية "حماس" 
االحتالل اإلسرائيلي من مواصلة إجراءاتها 

القمعية بحق األسرى في السجون.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
موســـى دودين فـــي بيان لـــه، تعقيًبا على 
الوضع الصحي الحرج لألسير "بسام السايح" 
ومواصلـــة عـــدد من األســـرى في ســـجون 
االحتالل اإلضـــراب عن الطعام، "المقاومة ما 
زالت على عهدها بوعد الحرية لألسرى، وأبناء 
شعبنا البطل لن يتركوا األسرى وحدهم في 

معركة األمعاء الخاوية".
وأضاف "يتهدد الموت حياة األسير "بسام 
السايح" بعد أن استفحل المرض في جسده 
بعد سنوات األسر واإلهمال الطبي في سجون 

االحتالل، وهنا نحمل حكومة االحتالل كامل 
المســـؤولية عن حياتـــه، فمواصلة اعتقاله 
تعني الحكم عليه بالموت داخل الســـجون، 

وخروجه ألبناء شعبنا شهيدا".
وطالـــب دوديـــن "أبنـــاء شـــعبنا بالوقوف 
إلى جانـــب عائالت األســـرى المضربين عن 
الطعام، فقد أصبحـــت حياة عدد منهم في 
خطر بعـــد اإلضراب المتواصـــل لمدة تزيد 
على الشهرين، مثل األسير "حذيفة حلبية" 
واألســـير "طارق قعدان"، ومعهم 6 أســـرى 

أمضوا أكثر من شهر في اإلضراب".
ودعـــا المؤسســـات والهيئـــات الحقوقية 
لســـرعة التحرك ورفع ملف األسرى المرضى 
والمعتقلين اإلداريين للمؤسسات الحقوقية 
الدولية، "فما تشهده سجون االحتالل يمثل 

جريمة ضد اإلنسانية بترك األسرى المرضى 
يواجهون الموت البطيء". 

وحذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين من 
تدهور الحالة الصحية لألسيرين المريضين 
بسام الســـايح من نابلس وسامي أبو دياك 
من جنين شـــمال الضفة الغربية المحتلة، 
قائلـــًة إنهما قد يستشـــهدا في أية لحظة 
بســـبب سياســـة القتل الطبي الممنهجة 
التي تمارســـها إدارة المعتقالت ومخابرات 

االحتالل تجاههما.
ويواصل ثمانية أســـرى إضرابهم المفتوح 
عـــن الطعـــام، رفًضـــا العتقالهـــم اإلداري، 
أقدمهم األســـير حذيفة حلبية من بلدة أبو 
ديس المضرب منـــذ 64 يوًما، والذين أيًضا 

يتهددهم الموت.

القدس المحتلة / االستقالل:
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن عقد قادة أسرى حركة المقاومة اإلسالمية 

(حماس) في سجن ريمون اجتماًعا لحسم عدة قضايا تهم األسرى.
وقالت الصحيفة، إن االجتماع جاء على خلفية التوتر الذي تشـــهده الســـجون 
وبعيد الحصول على موافقة فيما يتعلق بتركيب هواتف عمومية في األقسام.

وذكـــرت أن االجتماع ُعقد في ســـجن رامون بالنقب بوجود قادة كبار لألســـرى، 
بينهم عباس السيد، ومحمد عرمان، ومعمر الشيخ، وأشرف الزغير.

في حين عقبت مصلحة السجون قائلة إنها ال تنوي التطرق إلى مسائل عملياتية 
في السجون.

يأتـــي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه مصلحة ســـجون االحتـــالل بتجربة إجراء 
مكالمات هاتفية محدودة في أقســـام األســـرى الفلسطينيين تطبيًقا لالتفاق 

السابق.

أسرى »جلبوع« يشتكون من 450  حالة اعتقـال بأغسطس بينهم 69 طفال
الحر والرطوبة واالقتحامات

دودين: نحذر االحتالل من مواصلة اإلجراءات القمعية بحق األسرى هآرتس: اجتماع لقادة أسرى 
حماس في سجن »ريمون«
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أعلن أنا المواطن/عبدالله عطا عبدالرحمن مسلم(/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410503643

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حازم محمد عبد ابو ريا /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
403241615  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/   محمد ابراهيم محمد شكشك /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900644006

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ صابرين عيد سالمه شتيوي /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803167881

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمود محمد محمود أبو شوقة/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
800346710 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ شادي سعيد حميد ابو ختله/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
404266025 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سامي معتز عبد الشكور الطويل /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
403715386  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حسين محمد عبد الله الصيداوي/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926760521

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / االستقالل:
أطلقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب 
الفلسطيني "حشد" يوم أمس بالتعاون مع 
اللجنة الوطنية ألهالي الشهداء والجرحى 
حملة وطنية لدعم حصول أهالي الشهداء 
والجرحـــى كافة على مخصصاتهم المالية 

أسوًة بغيرهم.
وقال منسق األنشطة في "حشد" إبراهيم 
الغنـــدور خالل مؤتمر صحفـــي عقده أمام 
مقر رعاية أســـر الشـــهداء والجرحى غربي 
مدينـــة غزة: "إن انطـــالق الحملة يأتي من 
منطلق واجباتنا تجاه حقوق أســـر وأهالي 
الشـــهداء والجرحى الذيـــن أوقف صرف 

مستحقاتهم المالية منذ نحو 9 أشهر".
وأوضـــح الغنـــدور أن الحملـــة المخطـــط 
تنفيذهـــا على مدار شـــهر كامل تهدف 
إلـــى المســـاهمة فـــي جعل حقوق أســـر 
الشهداء والجرحى تحتل الصدارة في سلم 
األولويات الوطنية؛ من خالل الضغط على 
بمســـؤولياتها  للقيام  المختصة  الجهات 
الوطنيـــة والقانونيـــة تجاه حقـــوق ذوي 

الشهداء والجرحى.
ويتخلل الحملة تنفيذ جملة من األنشـــطة 
بمشـــاركة واســـعة مـــن ذوي الشـــهداء 

والجرحى وذويهـــم وممثلين عن منظمات 
العمل األهلي والمدني.

ومن بين هذه األنشطة تنظيم ورشة عمل 
حقوقية، وإطالق عريضة لجمع التوقيعات، 
وتنظيـــم وقفات احتجاجية ســـليمة؛ إلى 

جانب توظيف اإلعالم الرقمي واالجتماعي 
من خـــالل ترويج الحقوق لذوي الشـــهداء 

والجرحى من سكان قطاع غزة.
وأشـــار الغنـــدور إلـــى أن هـــذه الحملـــة 
تهدف لتســـليط الضوء على معاناة نحو 

1400 أسرة شـــهيد و1300 جريح أوقفت 
مخصصاتهـــم الماليـــة، كذلك شـــهداء 
عـــدوان 2014 وعددهم نحو 1943 أســـرة 

شهيد.
وحـــّذر مـــن انعـــكاس اســـتمرار وقـــف 

المخصصـــات والرواتب الشـــهرية ألســـر 
أوضاعهـــم  علـــى  والجرحـــى  الشـــهداء 
المعيشـــية، داعًيا الرئيس محمود عباس 
للعمل  اشـــتية  الحكومـــة محمد  ورئيس 
الجـــاد من أجل ضمان تلقي أســـر وأهالي 
الشهداء والجرحى في قطاع غزة حقوقهم 

المالية كافة دون أي تمييز.
لجهـــات  باإليعـــاز  الغنـــدور  وطالـــب 
االختصـــاص بإعـــادة صرف رواتب أســـر 
الشـــهداء والجرحى المقطوعـــة رواتبهم، 
وذلـــك إعماال لســـيادة القانـــون وتحقيق 
الوطنية  واللجنة  العدالة. وجددت حشـــد 
والجرحـــى مطالبهما  الشـــهداء  ألهالـــي 
لمؤسســـة رعاية أسر الشـــهداء والجرحى 
التابعة لمنظمة التحرير القيام بواجباتها 
مـــن خـــالل صرف  الوطنيـــة  القانونيـــة 
الشهرية  والرواتب  المالية  المســـتحقات 

ألسر الشهداء والجرحى.
ومنظمات  الفلســـطينية  الفصائل  ودعت 
الحملة  أنشـــطة  لدعم  المدنـــي  المجتمع 
واالنخـــراط القوي بها، والقيـــام بواجبهم 
الوطنـــي واألخالقي وممارســـة دورهم في 
الضغط الالزم إللغاء قـــرارات وقف صرف 

رواتب أسر الشهداء والجرحى.

إطالق حملة وطنية لدعم حقوق أهالي الشهداء والجرحى في غزة

غزة / االستقالل:
قالـــت نقابـــة العاملين في جامعة األزهـــر إن المحكمة اإلداريـــة العليا بغزة 
أصـــدرت ،قراًرا مفـــاده "وقف قرار تجديد رئاســـة الدكتور عبـــد الخالق الفرا 

لجامعة األزهر بغزة".
وأعلن رئيس نقابة العاملين أيمن شـــاهين خـــالل مؤتمر بغزة داخل جامعة 
األزهـــر، قرار المحكمة، ووقف نقابته لجميـــع الفعاليات النقابية، وبدء الدوام 

الدراسي اليوم األربعاء.
وقـــال "بناء على العديد من المبادرات التي تقدمت بها القوى والمؤسســـات 
المدنية واســـتجابًة لقطاعات عريضة من الرأي العـــام ومن أولياء األمور ومن 
أبنائنا الطلبـــة واحتراًما للقرار الصادر عن المحكمـــة اإلدارية التي صدر يوم 
أمس، نعلن عن وقف الفعاليات النقابية وبدء الدوام الدراســـي بدء من اليوم 
األربعاء". ووجه شاهين شكره لجميع العاملين في الجامعة لدفاعهم المستمر 

عن حقوقهم، ولجميع الجهات التي سعت لحل األزمة.
وتشهد جامعة األزهر بغزة منذ شهر توتًرا واحتجاجات وخالفات حادة وعراك 
باأليدي بين موظفي الجامعة، بســـبب استياء في أروقتها جراء تمديد الفترة 
على رئاســـتها للدكتور عبد الخالـــق الفرا لثالث ســـنوات إضافية بين مؤيد 
ومعـــارض. وكانت نقابـــة العاملين بـ "األزهر منذ بدايـــة االحتجاجات أغلقت 

الجامعة احتجاًجا على التمديد للفرا.
وعلى إثر ذلك قدم الدكتور إبراهيم أبراش اســـتقالته من رئاسة مجلس أمناء 
جامعـــة األزهر في قطـــاع غزة، وذلك بعد 10 أيام مـــن وضعها تحت تصرف 

الرئيس محمود عباس.
وأرفق أبراش حينها كتاب موجه إلى الرئيس عباس يشرح فيه اإلشكال حول 

رئاسة جامعة األزهر.
 وقال أبراش في كتابة "إن البعض من تنظيم حركة فتح في غزة يصرون على 
التدخل في شـــؤون جامعة األزهر، كما أنهم شـــكلوا مجلس أمناء ثم عرضوه 

على دون ان يكون لي أي دور في تشكيلة".

عمان / االستقالل:
تســـتضيف نقابـــة المحاميـــن األردنيين فـــي عمان، 
اجتماعـــات الـــدورة الثانيـــة للمكتب الدائـــم التحاد 
المحاميـــن العرب للعام 2019، تحت شـــعار "متحدون 
مًعا إلســـقاط صفقة القرن"، خالل الفتـــرة ما بين 7_9 
الشـــهر الجاري. وقال نقيب المحامين األردنيين مازن 
رشـــيدات، رئيس المكتب الدائم فـــي لقاء صحفي إن 
عقد االجتماع في هذه الفتـــرة له معان ودالالت كبيرة 
وكثيـــرة، خاصـــة أن الشـــعار المؤتمر يؤكـــد أن كلمة 
المحامين العـــرب واحدة تجاه القضية الفلســـطينية 
وعاصمتهـــا األبديـــة القـــدس، مـــع تأكيدهـــم على 

التمســـك بالوصاية الهاشـــمية على كافة المقدسات 
االسالمية والمســـيحية. وأضاف أن "صفقة القرن" لن 
تمر ولن تتحقق مع الرفض الشـــعبي والنقابي العربي، 
طالما أن الشـــعوب العربية متحـــدة ومتكاتفة لنصرة 
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وداعمة لهم في 
كفاحهـــم البطولي ضد االحتالل االســـرائيلي ومطالبة 
بإلغاء كافة االتفاقيات المعقودة مع االحتالل، تمهيدا 

لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأشـــار إلى أنه ســـتعقد إلى جانب اجتماعات المكتب 
ندوتـــان متخصصتـــان، األولى حول محاكمـــة الكيان 
االســـرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها 

يومًيا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
فيمـــا تتناول النـــدوة الثانية "القضية الفلســـطينية 
وصفقة القـــرن"، وتهدف إلـــى الوصول إلـــى قرارات 

وتوصيات موحدة إلسقاط هذه الصفقة.
ويشـــارك في اجتماعات المكتب الدائم نقباء نقابات 
المحاميـــن في الوطـــن العربي وممثليـــن عن مجالس 
نقابـــات المحامين العربيـــة واعضاء المكتـــب الدائم 

المنتخبين.
وبين رشـــيدات انه سوف تصدر في نهاية اجتماعات 
المكتـــب الدائـــم بيـــان ختامـــي يتضمن القـــرارات 

والتوصيات السياسية والمهنية والتنظيمية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال االتحاد األوروبي إن عمليات الهدم في المناطق 
المصنفة (ج( بالضفة الغربية، والبناء االستيطاني 
اإلسرائيلي يشـــكل تهديًدا لقابلية حل الدولتين 

وتقويًضا لآلمال بسالم دائم.
وأضـــاف االتحاد في بيان صدر عن ممثله باالتفاق 

مع رؤســـاء البعثـــات األوروبية بالقـــدس ورام الله 
الثالثاء، أن سياسة االستيطان تعتبر غير قانونية 
بموجب القانـــون الدولي، كغيرها مـــن اإلجراءات 
المتخذة في هذا الســـياق مثـــل عمليات الترحيل 

القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل.
وتوقع من السلطات اإلسرائيلية احترام التزاماتها 

كقوة احتالل وفق القانون الدولي.
وجـــدد معارضتـــه الدائمـــة القويـــة لسياســـة 
االستيطان اإلســـرائيلية واإلجراءات المتخذة في 

هذا السياق، بما في ذلك عمليات اإلخالء والهدم.
وشـــدد االتحـــاد األوروبي على أن "اســـتمرار هذه 
السياسة يقّوض إمكانية تحقيق والسالم الدائم.

»نقابة المحامين العرب« تجتمع بعمان لبحث سبل التصدي لـ »صفقة القرن«

االتحاد األوروبي: عمليات الهدم بمناطق (ج) تقوض فرص »السالم« 

المحكمة العليا بغزة تقرر وقف 
تجديد رئاسة األزهر »للفرا«
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أعلن أنا المواطنة/أمينة إبراهيم عبدالله أبو الحاج....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   950296558

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/دعاء ماجد العبد حموده...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   407935097

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ زهر جمال عطا الله المغير...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402500151

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/أحمد يوسف عبد الجبار عوض....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   957471576

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/حاتم محمد يوسف زقوت...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900775438

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/فارس عماد فارس عزام...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400828117

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

لندن / االستقالل:
رحبت اللجنة الدولية لكســـر الحصار عن 
غزة، بقـــرار المحكمة الجنائيـــة الدولية، 
بإعادة فتح قضية االعتداء اإلســـرائيلي 
على أســـطول الحريـــة (ســـفينة مرمرة 
التركية إحدى ســـفن األســـطول) خالل 
الرحلـــة التضامنية مع غزة عـــام 2010، 
مـــا أدى حينها إلى استشـــهاد عشـــرة 
من النشـــطاء األتراك وإصابة العشـــرات 
مـــن المتضامنيـــن الدولييـــن واعتقال 

المشاركين واالعتداء عليهم.
وأكدت اللجنـــة الدولية في بيان لها يوم 
امس، ضرورة مباشرة المدعية العامة بفتح 
القضية بعد تعطيلها بســـبب القرارين 
السابقين عامي 2014 و2017 القاضيين 
بإغالق ملف القضية بدعـــوى أن الوقائع 

"ليست على درجة كافية من الخطورة!".
وتســـاءلت اللجنة " كيـــف يمكن اعتبار 
جريمة مالحقة نشطاء سلميين يحملون 
رسالة إنسانية ومساعدات إغاثية لشعب 
محاصر مـــن قبل االحتالل اإلســـرائيلي، 
ومهاجمتهم بالسالح وقتل عشرة منهم 
وإصابة العشـــرات، أنه ليس أمرًا خطيرًا " 

يستحق التحقيق؟!
وشـــددت اللجنة على عدم فهم ســـبب 
تعنت المدعيـــة العامـــة وإصرارها على 

إغـــالق الملف، الذي يعد جزءًا من الحصار 
اإلســـرائيلي المستمر على غزة منذ ثالثة 
عشـــر عامًا، وجزءًا من العدوان المتواصل 

ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت اللجنة من كون هذه الممارسات 
والمماطالت مشجعًا لالحتالل اإلسرائيلي 
الرتـــكاب مزيد من الجرائم ضد الشـــعب 
الفلســـطيني وكل مـــن يتضامـــن معه، 

ويغيب العدالة والقانون.
وأكد زاهر بيـــراوي رئيس اللجنة الدولية 
لكســـر الحصار عن غزة ضرورة اســـتثمار 
هـــذا الحـــراك القانوني الدولـــي، إلعادة 
تفعيل الجهود الشعبية والرسمية لكسر 
الحصار عن غزة، وفضح ممارسات االحتالل 
وسياساته القمعية وحصاره الظالم وغير 

القانوني.
وأشـــاد بيراوي باستمرار ســـعي ضحايا 
الهجوم ومطالبتهم بجلب دولة االحتالل 
للعدالة الدولية، وتفنيد مزاعم إسرائيل 

المكررة بحقهم، بأنهم "إرهابيون".
وقال إن " ســـفينة "مرمرة" وســـفن كسر 
الحصار ستظل رمزا للتضحية والتضامن 
الشعبي العالمي مع القضية الفلسطينية 
ومع المحاصرين ظلمًا في القطاع الصامد.

وطالب بيراوي دولة االحتالل برفع الحصار 
بشـــكل نهائي عن غزة والسماح ألهلها 

بحريـــة الحركة من والى وطنهم بال قيود، 
داعيا الـــدول العربية المؤثرة والســـلطة 
الفلســـطينية اســـتثمار هذا التطور في 
القضية لبذل جهد دبلوماســـي حقيقي 
لرفع الظلم عن أهلنا المحاصرين في غزة.

وكانت المحكمـــة الجنائية الدولية أمرت 
مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر 
فيما إذا كان ينبغي مالحقة "إسرائيل" في 
قضية هجومها على أسطول الحرية الذي 

كان متوجها الى قطاع غزة في 2010.
وفي 31 أيار/مايو 2010 تعرض أســـطول 
نظمته جمعية تركية مقربة من الحكومة 
االســـالمية المحافظة فـــي أنقرة لهجوم 
من وحدة من القوات الخاصة اإلسرائيلية 
فيما كان في المياه اإلقليمية في طريقه 

الى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.
واسُتشهد في الهجوم تسعة أتراك على 
متن ســـفينة "مافي مرمرة"، مـــا أدى الى 
تدهور العالقات الدبلوماسية بين تركيا 
و"إسرائيل"، فيما اسًتشهد تركي عاشر 

الحقًا متأثًرا بجروحه.
وضم األسطول ثماني سفن على متنها 
70 راكًبا من حوالي 40 بلدًا، وكان الهدف 
المعلــــن منه نقــــل مســــاعدات إلى غزة 
ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب 

الحصار.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
طالــــب عشــــرات المواطنيــــن وأهالي األســــرى بضرورة 
التدخل العاجل والفوري إلنقاذ حياة األسرى المضربين 
عن الطعام في ســــجون االحتالل اإلســــرائيلي احتجاجا 
علــــى اعتقالهم اإلداري، حيث يعانــــون من تدهور في 

أوضاعهم الصحية.
ودعوا خالل اعتصام أمام مقر الصليب األحمر في مدينة 
البيرة، امس الثالثاء، المؤسسات الحقوقية واإلنسانية 
الدولية بالتحرك العاجل والفوري، إلنقاذ حياة األســــرى 
المضربيــــن عــــن الطعــــام، مطالبين المجتمــــع الدولي 

بالضغط على االحتالل إلطالق سراحهم.
وقال رئيــــس الهيئة العليا لمتابعة شــــؤون األســــرى 
والمحررين أمين شومان، إن هذا االعتصام يأتي للتأكيد 
على االلتفــــاف حول قضية االســــرى خاصة المضربين 
منهم، داعيا إلى االســــتمرار في المشاركة بالفعاليات 

التي تساند األسرى وتدعم صمودهم.
واشار إلى أن هناك تدهورا في األوضاع الصحية لألسرى 
المضربين عن الطعام خاصة األسير أحمد غنام وحذيفة 

حلبية المضرب عن الطعام منذ 65 يوما.
من جهتــــه، طالب منســــق الحملة الشــــعبية لمقاومة 
الجدار واالستيطان صالح الخواجا باستنهاض الطاقات 
الشعبية للوقوف الى جانب أسرانا في سجون االحتالل، 
مشــــيرا إلى ان الوقوف الى جانبهــــم يحتاج إلى تحرك 

شعبي في مراكز المدن والقرى ومواقع التماس للضغط 
على االحتالل. ةورفع المشــــاركون فــــي االعتصام صور 
األسرى المضربين، والشعارات والالفتات الداعية لإلفراج 

الفوري والعاجل عنهم.
وفي محافظة طولكرم طالب ذوو األسرى ، اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية في 

العالــــم، ببذل مزيد من الضغط على ســــلطات االحتالل 
اإلســــرائيلي لوقف ممارســــاتها القمعية بحق األسرى، 
خاصة سياســــة االعتقــــال اإلداري التــــي يواجهونها 

بأمعائهم الخاوية.
وأكدوا خالل االعتصام األســــبوعي أمام مكتب الصليب 
األحمر في مدينة طولكرم، الثالثاء، مساندتهم لألسرى 

ودعــــم صمودهم، مشــــددين علــــى ضــــرورة تكثيف 
المشاركة الرسمية والشعبية في الفعاليات المساندة 
معهــــم والوقــــوف إلــــى جانبهــــم، خاصة فــــي ظل ما 
يتعرضون له من إجراءات وحشية من قبل إدارة سجون 

االحتالل.
وقال مدير مكتب نادي األســــير فــــي طولكرم ابراهيم 
النمر لـ"وفا"، إن هذا اعتصام مســــاند لألسرى المرضى 
خاصة بسام السايح وســــامي أبو دياك ومعتصم رداد، 
الذين يعتبرون من أخطر الحاالت المرضية في ســــجون 

االحتالل.
وأضــــاف ان االعتصام يأتي أيضا لمســــاندة األســــرى 
الثمانية المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم 
اإلداري الــــذي جرى تجديده أكثر مــــن مرة لعدد منهم، 
وعلى رأســــهم حذيفــــة حلبية المضرب منــــذ 66 يوما، 
واألســــرى اآلخرون الذين تجاوز عدد منهــــم الـ40 يوما 
في اإلضراب، وهم: أحمد غنام، وســــلطان خلوف، وطارق 
قعدان، وناصــــر الجدع، وثائر حمــــدان، وفادي الحروب، 

وإسماعيل علي.
وأشــــار النمر إلى أن هؤالء األسرى فتحوا معركة األمعاء 
الخاويــــة بإرادتهم ضد االعتقــــال اإلداري غير القانوني 
وغيــــر اإلنســــاني الذي ينفذ ضد األســــرى باســــتمرار، 
وحربهم الوحيدة باألمعــــاء الخاوية لالنتصار على إدارة 

سجون االحتالل.

 خالل وقفات تضامنية بالضفة 

دعــوات إلنقــاذ حيــاة األســرى المضربيــن عــن الطعــام

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أثنـــى رئيـــس حكومة االحتـــالل بنيامين نتنياهو، خالل جلســـة 
الحكومة اإلسرائيلية، أمس الثالثاء، على تصريحات وزيري خارجية 
اإلمـــارات العربية المتحدة والبحرين، اللذين أعربا عن تأييدهما لما 

سمياه حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها.
وأضاف نتنياهو أنه يواصـــل بذل الجهود أيضا من أجل عقد قمة 
أمنية ثالثية مع كل من روســـيا والواليات المتحدة في "إسرائيل" 

قريبا.
وســـبق أن أشارت الصحف اإلسرائيلية صباح أمس إلى أن نتنياهو 
يحاول تجنيد عالقاته مع كل مـــن فالديمير بوتين ودونالد ترمب 
لصالحه في االنتخابات، بما في ذلك محاولة استخالص تصريحات 

من ترمب بالتعهد باتفاقية دفاع مشتركة عن "إسرائيل".
وكان وزير الخارجية البحريني الشـــيخ خالـــد بن أحمد بن محمد آل 
خليفـــة، قال في تغريدة له على تويتـــر، األحد، تعليًقا على هجوم 
حزب الله على آلية عسكرية إسرائيلية "اعتداء دولة على أخرى شيء 
يحّرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على 
حدودها وتعرض شـــعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك 

الدولة لمسؤولياتها".
وفي انتقاد مبطن لحزب الله، كتب وزير الدولة اإلماراتي للشـــؤون 
الخارجية أنور قرقاش في حسابه على موقع تويتر "قلوبنا مع لبنان 

واللبنانيين ، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته".
وبحســـب قرقاش فإن "المنطق أن قرار الحرب والسالم واالستقرار 
يجـــب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وســـالمة 

مواطنيها في المقام األول".

نتنياهو يثمن تصريحات وزيري 
خارجية البحرين واإلمارات

دعوة الستثمار قرار الجنائية الدولية إعادة فتح ملف »مرمرة«
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ما ان تولى الســـيد محمد اشـــتية رئاســـة حكومة رام الله, حتـــى خرج بتصريحات 
شكلية »عنترية« بأنه سيتمرد على الواقع المر الذي يعيشه شعبنا ويسعى لتقديم 
األفضل, وانه سيعمل جادا على إنهاء االنقسام, ويحل مشكالت الموظفين ويساوي 
بيـــن موظفي غزة والضفة, وانه ســـيرفع العقوبات عن قطاع غزة, وســـيبدأ بتنفيذ 
المشـــاريع لتطوير البنية التحتية المتهالكة في القطاع, لكن على ما يبدو ان هذه 
الوعود من الســـيد اشـــتية اصطدمت بقوة جدار المتماهين مع سياســـة االحتالل, 
والساعين إلى زيادة الخنق والحصار على الغزيين حتى »يسقطوا« حماس, ويكفروا 
بالمقاومة, ويلهثوا فقط وراء لقمة العيش, وهؤالء المتنفذون متغلغلون بكثرة في 
صفوف الســـلطة, واغلبهم سماســـرة وتجار, وكل شيء عندهم خاضع لميزان الربح 
والخسارة, لذلك بقيت وعود السيد اشتية شكلية فقط, فهذا التيار المتنفذ داخل 
الســـلطة, والذي تمرد حتى على قرارات رئيس السلطة محمود عباس بوقف العمل 
باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل, هو الذي يدير األمور ويتحكم بالمشـــهد, ويحدد 
السياســـات بتعليمات أمريكية إسرائيلية, لذلك تجدهم كل يوم في زيارات سرية 

أو علنية لواشنطن وتل أبيب.  
السيد محمد اشتية خرج ليبشر الموظفين بقيمة الراتب الجديد لهذا الشهر, وانه 
ســـيصل إلى 110%, معتقدا ان هذه ســـتكون بداية مبشـــرة له, وعلى ما يبدو انه 
لـــم يكن يعلو بنوايـــا »المالية« تجاه موظفي غزة, وان هـــذه الزيادة  قدمت للبنوك 
وليس للموظفين, بعد ان اشـــتكت البنـــوك من أزمة مالية, فكانت نســـبة الزيادة 
تقتطع بالكامل أو بنســـبة كبيرة لصالح البنك, الذي قام بخصم أموال على موظفين 
غير مقترضين من البنك, وليس عليهم كفاالت ألحد, فتحولت البشـــرى التي زفها 
الســـيد اشتية للموظفين إلى نقمة, وتعرض لهجوم حاد من الموظفين, واتهامات 
شـــديدة القسوة, ويبدو ان هذا كان الغرض من توريط السيد اشتية بالتصريحات, 
وهـــو يأتي ضمن الصراع المحتدم بين قيادات »فتح« ومدى تحكم كل طرف بالقرار 
الفتحاوي وتطبيقه علـــى ارض الواقع, واألمور لن تنتهي عند هذا الحد, فالمتاجرة 
بحقوق الناس ستســـتمر, والتالعب بمصيرهم سيتواصل, ألن األمور ال تحتاج إلى 
حلول »شكلية« إنما تحتاج إلى خطوات عملية وخوض صراع حقيقي لتحجيم هؤالء 
المتنفذين المتحصنين باالحتالل, واستئصالهم والقضاء عليهم تماما, وإخراجهم 

من المشهد بشكل كلي. 
شـــعبنا يدرك تماما ان المأســـاة التي تعيشـــها غزة ستســـتمر, ولـــن تتوقف إال 
بالتضحيات الجســـام, فطالما غزة تقاوم, وتملك سالحها بيدها, وتجابه مخططات 
االحتالل, فإنها ســـتبقى محاصرة وخاضعة للعقوبات, والغزيون وطنوا أنفســـهم 
على ذلك, ويعلمون ان العقوبات ستشـــتد, لكنهم لن يتخلوا عن مقاومتهم, ولن 
يسقطوا الكفاح المسلح من اجندتهم, ولن يوقفوا مسيرات العودة الكبرى السلمية, 
ولن يســـلموا ســـالحهم ألحد, أو يرهنوه عند احد, أو يضعوه تحت وصاية احد, أو 
يقايضوا عليه, فسالح غزة »شرفها« وهو الحافظ لكرامتها وعزتها, وبدونه ستسقط 
غزة ال سمح الله في مستنقع »السالم« الخطير الذي أوصل السلطة إلى ما وصلت إليه 
من ذل ومهانة على يد االحتالل الصهيوني, الرســـول صلى الله عليه وســـلم يقول 
»ما ترك قوم الجهاد إال وذلوا« فحاشـــا غزة ان تترك الجهاد أو تتخلى عن ســـالحها, 
فعاقبوا غزة كيف شئتم وحاصروها كيفما شئتم, وضيقوا الخناق على أهلها كيفما 
شئتم, فان بيعتنا مع الله عز وجل, وهو لن يتركنا ولن يتخلى عنا, وما تتعرض له غزة 
من حصار, تعرضت له كل الشـــعوب التي ناضلت من اجل حريتها, فهذا هو طريق 

األحرار الذي لن نتخلى عنه.    

اشتية ووعودة الشكلية 
رأي

منذ االنقسام الفلسطيني الفلسطيني ونحن نعاني من مفرزاته، 
من اشتداد الحصار اإلســــرائيلي، ألن الحصار يحتاج إلى تكاثف 
الجهــــود، أو أزمــــة الرواتــــب عند الموظفين في الشــــقين ســــواء 
التابعيــــن إلدارة غزة أو الذين يتبعون ســــلطة الرئيس عباس في 
رام الله، أو البطاالت وشــــح التحويالت المرضية وغيرها الكثير من 
المشــــكالت. بدأت المعاناة تتشــــكل وتأخذ منحنياتها، من قطع 
رواتب، وخصومات، وعــــدم اعتراف بتفريغات 2005، حتى الذين 
يأخذون الشــــؤون االجتماعيــــة طالهم مقــــص الرواتب تحت أي 
سبب. األســــباب سواء أكانت بســــبب قصة المقاصة أو عجز مالي 
ال يجب أن تســــد من الموظف البسيط، ويجب أن تشارك القيادة 

العليا بذلك ويجب أن تعيش األزمة مثلنا.
مؤخرا خـــرج علينا محمد اشـــتيه رئيس الوزراء وأســـعد الموظفين 
بتصريحاته أنهم ســـيتلقون راتب بنسبة %110 ، أي سيتخلصون 
من فتات الراتب الذي كانوا يعيشـــونه في أشـــهر ســـابقة ، وربما 
سيســـددون ديونهـــم المتراكمة، ويجلبـــون احتياجات أســـرهم 
المركونة على رف التســـويفات من الرئيس وحاشـــيته حوله. لكن 
كانت الصدمة قوية فتفاجأ موظفونا بأن الزيادة التي أسعدهم بها 

اشـــتيه جاءت للبنوك ولسد عجزها إثر القروض كما تبين. لنفترض 
ذلـــك وأن للبنوك حقًا في الزيادة، لماذا لم يكن هناك اتفاق ضمني 
بيـــن الوزارة والبنوك بأن تأخذ جـــزءًا من الزيادة وتترك آخر للموظف 
الذي ينتظرها؟ لماذا ينهار الموظف؟ لماذا يصاب بأزمة قلبية حادة؟ 
لماذا يبكي؟ لماذا ال يســـتطيع الســـير من الصدمة؟ لماذا تعاقبوننا 
هكذا في غزة؟ أليس أنتم من قال لنا عليكم الجلوس في البيوت بعد 
االنقســـام وااللتزام بالشـــرعية وعدم الدوام في المؤسسات التابعة 
إلدارة حماس في غزة؟ هل شرعيتكم تسول لكم قطع أرزاق الناس؟ 
هناك من يتفزلك ويقول الموظف هو من تســـبب لنفسه بالمصيبة 
ألنه حارب الله ورســـوله بأخذه القروض من البنـــوك. لم يحارب الله 
ورســـوله لكنه كان يعيش في منزل في مخيم ضيق، يضم أكثر من 
عشرة أشخاص ولم يكن لديه ما يكفي من نقود حتى يشرع بالبناء ، 
ويعيش حياة كريمة، فاضطر إلى االقتراض، وأنتم ليسوا مكان الله 

حتى توقعوا عليه العقاب وتجدلوه بفتواكم.
أمـــا الموظفين مـــن تفريغات 2005 والذين هرعـــوا إلى البنوك ولم 
يجدوا راتبهم ، ومنهم من وجد خمســـين شيكال وسقط مغشيا من 
صدمته أمام البنك، ماذا بالنســـبة لهـــم ، لماذا لم يخرج أحد ليوضح 

لهـــم هل هو خطأ غير مقصود ، أم هو قرار أنهم غير معترف بهم؟ 
أغلبهـــم أصيب بنوبات قلبية، ومنهم من اضطـــر لبيع ثالجته التي 
اشتراها بأكثر من ألف شيقل بمبلغ بسيط 400 شيكل حتى يسجل 
طفلتـــه في الروضة. ومنهم مـــن قرر االنتحار ألنـــه يموت ألف مرة 
أمام طلبات طفله التي يؤجلها لتصريحات اشـــتيه . لماذا تذبحوننا 
في غزة بســـكين بارد؟ ما ذنبنا حتى تتقوتوا من أجسادنا وأعصابنا 
وقلوب أطفالنا؟ إلى متى سندفع ثمن اقتتالكم؟ بالمناسبة ال أتحدث 
عن الموظفين الذيـــن يتلقون رواتبهم مـــن الرئيس عباس ، ولكن 
كذلك عن الموظفين التابعين إلـــى إدارة غزة والذين يتلقون 40% 
أو خمســـين كل أربعين يومًا، أيضا يدفعـــون ثمن تناحركم. أوجدوا 
لنـــا الحل غير اقتيادنا إلى مســـلخ الذبح .الموظف غير مســـؤول عن 
انقسامكم حتى تشنقوه حيًا اخرجوا بتوضيح لنا ما مصير موظفين 
تفريغات 2005. وعلى عاتقكم يقع تنفيذ اتفاق مع البنوك يقتضي 
برفع جزء من المعاناة عـــن الموظفين الذين اخذوا قروضا منها ، بأن 
تأخذ نسبة بســـيطة من الزيادات التي أقررتموها. نحتاج إلى قيادة 
تخطط وتنفذ ليس على حســـاب الموظفين بل لحسابهم. الموظف 

يحتضر.

لم تضع الحرب أوزارها ال في الشــــمال وال في الجنوب، ولن تضع، فطالما 
كانت هنالك دولة تسمي نفســــها بإسرائيل، تغتصب أرض فلسطين، 
وتســــتعبد حياة مئــــات ماليين العــــرب، فالحرب قائمة رغــــم أنف كل 
أولئك الذيــــن زعموا أن هــــدوء الجبهات يخدم القضية الفلســــطينية، 
وأن االنفجــــارات والتفجيرات والمواجهات تضر بفلســــطين وقضيتها 
المركزيــــة. الحــــرب قائمــــة بمقوماتهــــا التاريخيــــة واأليديولوجيــــة 
والسياسية، ويتأجج أوارها بين العرب جميعهم واإلسرائيليين بأشكال 
متعددة، منها االستخباري واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والعلمي 
والحضــــاري والمالي، ويتبدل لــــون الصراع من مرحلة إلــــى أخرى، لتظل 
المواجهة المسلحة هي تاج الصراع الذي تمثله الساحتان الفلسطينية 
واللبنانية، وهما ترسمان معالم مرحلة جديدة من المواجهة التي أربكت 

كل الحساب العسكرية والسياسية اإلسرائيلية.
حرب شمال فلسطين وجنوبها حرب واحدة، والعدو على جبهة لبنان 
وعلـــى جبهة غزة والضفة هو عدو واحـــد، وصديق الجبهتين واحد، 
وأي نصر تحققه الساحة اللبنانية هو نصر لفلسطين قبل أن يكون 
نصرًا لشـــعب لبنان، وأي نصر تحققه غزة هو نصر لكل العرب قبل 
أن يكون نصرًا لشـــعب فلسطين، إنها معادلة البقاء والنقاء والتقاء 

المصالـــح لمواجهة األعـــداء، والتخلص من لوثـــة الخالف العرقي 
والطائفـــي والحزبي والقومي التي توحد خلفهـــا الغزاة الغاصبون 
ألرض فلســـطين. وكلما اشتد ســـاعد المقاومة في شمال فلسطين 
وجنوبها، كلمـــا تراخت قبضة األمن واألمان واالســـتقرار على هذه 
األرض التي كانت حلمًا للصهاينة في يوم من األيام، فصارت وجعًا 
لهـــم، وقلقًا ينام على مخدة أمنهم في المســـاء، فيصحو مع الفجر 
على تصريحات قادتهم بحرق لبنان، وتدمير غزة، وســـحق مقومات 
الحياة للشعب اللبناني، وتدمير الوجود الفلسطيني على أرض غزة، 
تصريحات إرهابية يلتقي عليها كل قادة إســـرائيل من يســـارهم 
إلى يمينهم، من المتطرف إلـــى األقل تطرفًا، ومن زعيم المعارضة 
بني غانتس الذي هدد بعودة لبنان إلى العصر الحجري، إلى رئيس 

الحكومة نتنياهو الذي هدد لبنان بالسحق، وتوعد غزة بالمحق.
التهديدات اإلســــرائيلية بتدميــــر الحياة في غزة، والعــــودة بلبنان إلى 
العصر الحجري هي تصريحات تعكس حالة الضعف والخوف معًا، وهي 
تصريحات تعبر عن عدم القدرة على مواجهة رجال المقاومة في الشمال 
والجنــــوب معًا، وهــــي تصريحات موجهــــة إلى حاضــــر المواطن العربي 
ومســــتقبله معًا، وهي تصريحات تهدف إلى إثــــارة الخوف في نفوس 

العرب بهدف تحريضهم على المقاومة؛ ليشــــكل المواطن العربي درعًا 
واقيًا لعدوان الصهاينة من خالل الخوف على مســــتقبله، وبيته، وعمله، 
وحياتــــه، وأطفاله، وهذا مــــا دأب عليه األعداء منذ مذبحة دير ياســــين 
في فلســــطين، ومذبحة بحر البقر في مصر، ومذبحــــة قانا في لبنان، إنه 
اإلرهاب المتجدد الذي يؤكد على رعب الصهاينة، ويؤكد على قدرة رجال 
المقاومة على تطوير وســــائلهم القتالية القــــادرة على طعن العدو في 
خاصرتــــه الرخوة، فطالما كانت الجبهة الداخلية للشــــعوب العربية هي 
المســــتهدفة بالحرق، فلتكن جبهة العدو الداخلية هي عين العاصفة، 
ومكمن الوجع الذي ســــيحز على عنق الجالد بالسكين نفسها، وهذا هو 
التوازن الكفيل بتعديل موازين القوى لصالح األكثر قدرة على الصمود.

وإذا كانت غزة الصغيرة الفقيرة المحاصرة قد أسســــت مدرسة الصمود، 
وخرجت األجيال القــــادرة على إعطاء الدرس العملي في تطوير قدراتها، 
وإيجــــاع عدوها حتى الممات، فإن وحدة الحال بين غزة ولبنان ســــيكون 
أكثر قوة ووجعًا لعدو الشــــعوب العربية، وأكثر قدرة على تغيير موازين 
القوى لصالح اإلنســــان العربي الباحث عن حريته، والرافض لحياة الخنوع 
وفق مشــــيئة عدو ال يــــرى بالعربي إال عبــــدًا بالوراثة، كمــــا عبر عن ذلك 

الحاخام اليهودي المتطرف اليعازر كشتيئل.

يا قيادة .. لماذا تذبحوننا في غزة بسكين 
بارد؟ ما ذنبنا حتى تتقوتوا من أجسادنا

استهداف الشعب الفلسطيني واللبناني معًا

نسرين موسى

د. فايز أبو شمالة

وحدها المقاومة هي القادرة على لجم االحتالل, وإفشال مخططاته وإرباك 
حســـاباته, وعندما يصبـــح االحتالل بال كلفة, يتمدد ويتوســـع ويخطط 
وينفذ, لذلك كانت المقاومة هي المســـار الطبيعي لمواجهة االحتالل, 
ومن يشـــذ عن هذا القانون الفطري ينسلخ عن أدميته , ويرضى لنفسه 
أن يعيـــش كما القطعان التي يروضها المســـتبد والمتحكم بمصيرها. 
نتنياهـــو الباحث عن زيادة فرصه بالفـــوز باالنتخابات , يواصل حمالته 
االســـتعراضية الدعائية على حســـاب الدماء والحقوق الفلسطينية كما 
امتدت مؤخرًا جرائمه إلى بلدان عربية مجاورة محاولة تشـــكيل قناعات 
الناخب الصهيوني بأنه حامي الحمى والمدافع عن أمن »إسرائيل«,  بعد 
أن فاز نتنياهو بجوائز ترامب القيمة , بانتزاع اعتراف أمريكي بالسيادة 
اليهوديـــة على القدس المحتلة والجوالن الســـوري , ونال من الســـخاء 
العربي حظا وافرا ممثاًل بالتطبيع المخزي لبعض األنظمة العربية , يقف 
كالطاووس متفاخرا بهذه اإلنجازات , وهذا ما منحه الجراءة باســـتهداف 
الحقوق الفلسطينية  والعدوان على البشر والحجر والشجر في فلسطين 
, وإستهانته بقدسية المســـجد األقصى المبارك لذا المسلمين قاطبة, 

عبر محاولة تهويده وتقسيمه  والسيطرة عليه.

نتنياهو اختار مســـتوطنة » الكانا » قرب محافظة قلقيلية شمال الضفة 
المحتلة, ليفتتح العام الدراســـي الجديـــد , ويعلن من خالل هذا الحفل 
إلتزامه بعدم تفكيك أي مســـتوطنة مقامة على أراضي الضفة المحتلة 
, متعهدًا بفرض الســـيادة اليهودية على المســـتوطنات واعتبارها جزء 
ًاال يتجزأ من أرض »إســـرائيل« كما يزعم نتنياهو , الســـؤال لماذا تصدر 
عـــن رئيس حكومة االحتـــالل هذه التصريحات التـــي تتناقض مع كل 
المبادئ والتفاهمات واالتفاقيات التي قامت عليها عملية التســـوية ؟!,  
الجواب بكل وضوح أن نتنياهو يعلن بشكل نهائي انتهاء زمن خديعة 
التســـوية, وها هو يغرس أنيـــاب التهويد في جســـد الضفة والقدس 
وال يبالي بأي اعتراضات كالمية, فالشـــجب واالســـتنكار لغة الضعفاء, 
وبالتالـــي لم يعد لفريق التســـوية أي خيارات أخرى أمـــام هذا الصلف 
والتعنت الصهيوني, واالســـتمرار في لغة االســـتجداء واالســـتعطاف 
يشـــكل إهانة كبيرة للشـــعب الفلســـطيني وقضيته العادلـــة, كما أن 
إســـقاط المقاومة من الحسابات الرســـمية في الضفة المحتلة , يشجع 
االحتالل على مزيد من االســـتهداف واالستفراد والتغول على كل ما هو 
فلســـطيني, في ظل غياب الردع القوي والفاعل والمنتشـــر على اتساع 

جغرافيـــة الضفة المحتلة يوزع أنواع الغضب والثورة والمقاومة في وجه 
االحتالل ومستوطنيه .

نتنياهو يســـتغل الفرص ويسارع الزمن لتنفيذ أطماعه التوسعية 
فـــي الضفة , فالواقـــع المحزن هناك في ظل تكبيـــل يد المقاومة 
وخنق روح الثورة, يشـــكل مناخًا جيدًا لالحتالل من أجل االستمرار 
في العربدة والسرقة واالستيالء, أليس األجدر من أجل مواجهة هذا 
العدوان وإفشال هذه المخططات أن نسعى إلى  ثورة شعبية عارمة 
يكون هدفها تحريـــر الضفة من االحتالل واقتالع المســـتوطنات 
كمحطة مهمة في إطار عملية التحرير الشـــاملة. قبل ما يقارب من 
خمسة عشر عاما , قال الهالك شارون »أن نتساريم كتل أبيب », في 
إطار استمالة المستوطنين لصف داعميه في إنتخابات الكنيست, 
وهذا التزام من شـــارون بعدم تفكيك نتســـاريم أو االنسحاب من 
قطاع غـــزة , ولكن غـــزة ورجالها كان لهم كلمة الفصل, اشـــتدت 
المقاومة وزادت ضرباتها واشـــتعلت المستوطنات بالنار, فلم يعد 
بإمكان شـــارون أن يفي بوعده, فـــكان الهروب الكبير من قطاع غزة 

تحت ضربات المقاومة في سبتمبر 2005م .

المواقف متشـــابهة وااللتزامات واحدة في مســـألة االســـتيطان ما بين 
شارون ونتانياهو, فهما من خريجي مدرسة العداء للشعب الفلسطيني, 
واحتالل كل شـــبر من األرض الفلســـطينية وزرع المستوطنات في قمم 
الجبال وفي الهضاب والوديان, من صلب فكر الليكود واليمن الصهيوني 
الذي يعتبر المستوطنات خط الدفاع األول عن الكيان الصهيوني, ومما 
جعل نتانياهو يتبجح ويعلن نواياه التهويدية في الضفة المحتلة, إلى 
جانب الدعم األمريكي الالمحدود حيث زاد االستيطان أضعاف في فترة 
حكم ترامب , إال أن محاصرة المقاومة في شـــوارع الضفة بفعل التنسيق 
األمني والنظرية السياسية واألمنية التي تتبعها السلطة, كانت بمثابة 
السبب الرئيسي في نضوج العقلية التوسعية التهويدية لذا نتانياهو 
وفريقه, فما أحوجنا إلى عودة قوية وواسعة للفعل الشعبي المقاوم, وأن 
تســـارع منظمة التحرير وفصائلها إلى التبني الرسمي لثورة شعبنا ضد 
االســـتيطان والتهويد, من أجل أن ننسف تعهد نتانياهو لمستوطني 
»الكانا«  كما نســـفت غزة تعهدات شـــارون لمســـتوطني » نتساريم » , 
فالمقاومـــة هي حراســـة التراب الوطنـــي وهي األقدر عـــن انتزاع الحق 

الفلسطيني والحفاظ عليه.

جبريل عودةبالمقاومة يصبح وعد نتنياهو في »الكانا« كوعد شارون في » نتساريم«
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بوينس آيرس/ االستقالل:
اصطــــف آالف األرجنتينييــــن القلقيــــن علــــى 
مدخراتهم والســــاعين لســــحب دوالراتهم في 
طوابير أمام المصارف، بعد بدء الحكومة بتطبيق 
القيود على صرف وشــــراء العمــــالت األجنبية.  
وغداة قرار الرئيس الليبرالي ماوريتسيو ماكري 
فرض قيود على األفراد والشركات في ما يتعلق 
بشــــراء العمــــالت وتحويلهــــا، ارتفعــــت قيمة 
العملة األرجنتينية بنســــبة %5.38 عند إغالق 
التعامالت اإلثنيــــن لتبلغ 58.41 بيــــزو للدوالر 

الواحد.
إلى ذلك، قفز مؤشر ميرفال في بورصة بوينس 

آيرس، أمــــس األول، بنســــبة %6.45. وبموجب 
المرسوم الذي أصدره ماكري ونشر في الجريدة 
الرسمية األحد، بات لزامًا على جهات االستيراد 
الحصول على إذن من البنك المركزي قبل شــــراء 

العمالت األجنبية.
كما يفرض المرسوم الحصول على إذن حكومي 
للتمكن من تحويل مبالــــغ مالية إلى الخارج، وال 
يســــمح للفرد بشــــراء أكثر مــــن 10 آالف دوالر 
شهريًا. لكن القيود التي ستسري لغاية نهاية 
ديســــمبر/كانون األول المقبل ال تشمل عمليات 

السحب بالدوالر من الحسابات المصرفية.
وتفاقمت األزمة االقتصادية في البالد الشــــهر 

الماضي، بعد الهزيمة التي مني بها ماكري في 
االنتخابــــات التمهيدية لالنتخابات الرئاســــية 

المقررة في أكتوبر/تشرين األول المقبل.
وتشهد األرجنتين انكماشًا اقتصاديًا منذ عام 
2018، وتبذل سلطاتها جهودًا مضنية لمحاربة 
البطالة والتصدي لتضخم تخطى نســــبة 55% 

كان األسوأ في العالم.
وفي مســــعى لتهدئة االضطراب في أســــواق 
المــــال، طلبت األرجنتيــــن من صنــــدوق النقد 
الدولي إعــــادة جدولة دفعات تســــديد صفقة 
اإلنقاذ البالغة 56 مليار دوالر والتي تم االتفاق 

عليها العام الماضي.

رام الله/ فلسطين
أطلقت الحكومة الفلســـطينية، يوم 
أمـــس، العمل بـ«العنقـــود الزراعي«، 
األول، مـــن محافظة قلقيلية شـــمال 
الضفـــة الغربية بقيمـــة 23 مليون 

دوالر.
يأتي المشروع ضمن الخطة التنموية 
للحكومـــة الفلســـطينية، لالنفكاك 
التدرجي عن إسرائيل، باالعتماد على 

اإلنتاج المحلي.
والعناقيـــد الزراعيـــة، هي تجمعات 
جغرافية تعتمد على الزراعة ألغراض 

التسويق.
وقـــال رئيس الوزراء محمد اشـــتية، 
في كلمة خالل حفل إطالق العنقود، 
إن »خطتنا تقوم على تعزيز منتجنا 
الوطني، لتجنب اســـتيراد أي صنف 
نحـــن ننتجه فـــي بلدنـــا، ومن أجل 

اعتمادنا على أنفسنا«.
وأشـــار إلى أن خطـــة إقامة العناقيد 
الزراعيـــة، تواجه تحديـــات تتمثل 
باالحتالل اإلسرائيلي، واألزمة المالية 

التي تعاني منها حكومته.
وتقضي الخطة، باســـتصالح 5 آالف 
دونم (الدونم ألف متر مربع)، وزيادة 
الرقعة الزراعية في المحافظة، وزراعة 
فواكه تزرع ألول مرة في فلســـطين، 
وشق طرق، واستصالح آبار ارتوازية، 

ودعم قطـــاع الشـــباب، والجمعيات 
التعاونية. وزاد اشتية: » اليوم بدأنا 
ليتشـــابك  زراعيا،  عنقودا  بقلقيلية 
فيمـــا بعد مـــع عناقيـــد زراعية في 
وطوباس  وجنين  طولكرم  محافظات 
(شمال)، ستكون هذه المناطق سلة 

فلسطين للخضار والفواكه«.
الفلسطينيين  واردات  فاتورة  وتبلغ 
مـــن الفواكه، القادمة من إســـرائيل 
أو عبرها، 168 مليون دوالر ســـنويا، 

بحسب تصريحات، األسبوع الماضي، 
لرئيس الحكومة.

الفلســـطينية، خطة  الحكومة  ولدى 
إطالق عناقيد صناعية في محافظات 
(جنوب)،  والخليل  (شـــمال)،  نابلس 
وعنقود سياحي بمحافظة بيت لحم 
زراعي  وترفيهـــي صناعي  (جنوب)، 

بمحافظة أريحا (شرق).
زراعية  عناقيـــد  »ســـنطلق  وتابـــع: 

وسياحية وصناعية في قطاع غزة«.

الفلسطيني  الزراعة  وزير  قال  بدوره، 
رياض العطاري، إن الحكومة رصدت 
مبلغ 23 مليون دوالر لعنقود قلقيلية 
الزراعـــي، بالشـــراكة مع مؤسســـات 

المجتمع المدني والقطاع الخاص.
الســـلطة  واردات  فاتـــورة  وتبلـــغ 
الفلســـطينية مـــن إســـرائيل 3.28 
مليـــارات دوالر ســـنويا، بينمـــا تبلغ 
إلسرائيل  الفلســـطينية  الصادرات 

875 مليون دوالر سنويا. -

بقيمة 23 مليون دوالر
فلسطين تطلق أول »عنقود زراعي« كخطوة لالنفكاك عن »إسرائيل«

رام الله/ االستقالل:
لم تتوقف األزمة المالية للحكومة الفلسطينية، على أموال المقاصة 
المتوقفة منذ فبراير/ شباط، بل رافقها تراجع في المنح الخارجية.

وبحســـب مســـح اقتصـــادي اســـتنادا علـــى بيانـــات الميزانية 
الفلســـطينية، تراجعت المنح الخارجية الموجهة للموازنة بنسبة 

%34 في أول 7 شهور من 2019، على أساس سنوي.
ووفق األرقام، بلغ إجمالي قيمة المنح الخارجية المقدمة للموازنتين 
العامة والتطويرية حتى يوليـــو/ تموز الماضي، نحو 945.7 مليون 

شيكل.
وحافظـــت الســـعودية على موقعهـــا كأكبر داعم دولـــي للخزينة 
الفلســـطينية، خالل العام الجاري، بإجمالي 360.8 مليون شـــيكل 

حتى نهاية يوليو الماضي.
وتظهر بيانات الميزانية أن الدعم السعودي للموازنة الفلسطينية، 
متوقف منذ نهاية الربع األول 2019، علما أن المملكة تقدم حصتها 
من الدعم لفلسطين كل ثالثة شـــهور دفعة واحدة، بمتوسط 20 

مليون دوالر شهريا.
وتواجه الســـلطة الفلســـطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في 
فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. 
وأرجعـــت إســـرائيل قـــرار االقتطاع، إلـــى ما تقدمه الســـلطة من 
مســـتحقات مالية إلى أســـر الشـــهداء والمعتقلين في السجون 
اإلســـرائيلية، وهو ما ردت عليه الســـلطة برفض اســـتالم األموال 

منقوصة. 
ومنذ فبراير/ شـــباط الماضي، صرفت الحكومة 50 بالمئة من رواتب 
الموظفين العموميين (133.2 ألف موظف)، ورفعت نسبة الصرف 

إلى 60 بالمئة اعتبارا من أبريل/ نيسان الماضي.

المنــح الخارجيــة 
لفلسطيــن تتراجــع

 34 % فــي 7 شهــور

القدس المحتلة/ االستقالل:
انتقد نائب هيئة االركان االســـبق في جيش االحتالل "االسرائيلي" الجنرال يائير غوالن وأحد 
مرشـــحي حزب "اسرائيل" الديمقراطية الذي اسســـه "ايهود براك " تصريحات رئيس الوزراء 

االسرائيلي بنيامين نتنياهو ببسط السيادة االسرائيلية علي مستوطنات الضفة الغربية .
وقال وفقا لموقع المستوطنين7 " ان مصدر العنف السياسي داخل "اسرائيل" نابع من سيطرة 
"اســـرائيل" علي الضفة الغربية فمعظم الشـــعب "االســـرائيلي" يرفض ضم الضفة الغربية 
"إلســـرائيل"  عدا أقلية تدفع نحو هذا االتجاه وتلك األقلية تريد تدمير أســـس الديمقراطية 

داخل "اسرائيل" والمؤسسات القانونية .
وفيما يتعلق بالوضع مع قطاع غزة قال غوالن :" ال توجد سياســـة "اسرائيلية" واضحه للتعامل 
مع قطاع غزة وعلينا ان نحدد سياســـية شـــاملة نحو القطاع وال يجب ان ننظر لقطاع غزة فقط 
عســـكريًا بل اقتصاديًا ،مشـــيرًا الى انه على ســـبيل المثال ان تسمح اســـرائيل بإدخال آالف 

العمال من قطاع غزة للعمل داخل "اسرائيل""االراضي المحتلة ، وهذا االمر سيأتي بالهدوء.

جنرال إسرائيلي: الحل مع غزة بإدخال 
اآلالف من العمال للعمل باألراضي المحتلة

طوابيــر أمــام المصــارف فــي
 األرجنتين بعــد تقييــد شــراء العمــالت

واشنطن/ وكاالت:
بـــدأ األثريـــاء خفض اإلنفاق على كل شـــيء 
بداية مـــن المنازل وحتى المجوهرات، لتزداد 
المخاوف بشأن الركود االقتصادي التدريجي 

الذي قد يبدأ من قمة الهرم االجتماعي.
وبداية من العقارات ومتاجـــر التجزئة حتى 
السيارات الكالســـيكية والقطع الفنية؛ فإن 
القطاع األضعف في االقتصاد األمريكي اآلن 

هو أعلى القمة االجتماعية.
ويشـــير تحليل نشـــرته محطة »سي.إن.بي.

ســـي« األمريكيـــة إلـــى أنـــه في حيـــن أن 
الطبقـــة المتوســـطة وفئات المســـتهلكين 
األوســـع نطاقـــًا يواصلون في اإلنفـــاق؛ فإن 
االقتصاديين يقولون إن االنسحاب المفاجئ 

مـــن األثرياء يمكن أن يتســـرب تدريجيًا إلى 
باقي االقتصـــاد ويخلق مزيدًا من العبء على 

النمو.
وتشـــهد العقارات الفاخرة في الوقت الراهن 
أســـوأ أداء منـــذ األزمة الماليـــة العالمية، مع 
تســـجيل األســـواق مرتفعـــة الســـعر مثل 
مانهاتن االنخفاض الفصلي الســـادس على 

التوالي.
ووفقـــًا لشـــركة األبحـــاث »ريد فايـــن« فإن 
مبيعات المنازل المســـعرة عند مستوى 1.5 
مليـــون دوالر أو أكثر ســـجلت تراجعًا بنحو 5 
بالمائة في الواليات المتحدة في الربع الثاني.

وتتزايد أعـــداد الوحدات الســـكنية الفاخرة 
(البنتهـــاوس) غيـــر المبيعة فـــي ناطحات 

الســـحاب في كل أنحاء الواليـــات المتحدة، 
تحديدًا في مدن المنتجعات المميزة.

وهناك خوف من أن األسوأ لم يأِت بعد، حيث 
أعلنت الشـــركة الشـــهيرة »بارني« إفالسها، 
أما شركة »نورد ستورم« فسجلت تراجعًا في 
اإليرادات لمدة 3 فصول متتالية، وفي الوقت 
نفســـه فإن شـــركتي »وول مارت« و«تارجت« 
اللتيـــن تلبيان طلبات المســـتهلك اليومية 

سجال أرباحًا بأكثر من المتوقع.
وفي الشـــهر الجاري انعقد مزاد الســـيارات 
الضخم المعروف بـ«بيبل بيتش« والمعروف 
عنه تحطيم األرقام القياســـية في األسعار، 
وتم حجب بيـــع أغلى الســـيارات هذه المرة، 
بينما أقـــل من نصف الســـيارات المعروضة 

للبيع مقابل مليون دوالر أو أكثر تم بيعها.
أما أسعار السيارات التي يبلغ سعرها أقل من 
75 ألـــف دوالر بيعت بســـرعة، والكثير منها 

كان بأكثر من التوقعات.
وفي النصف األول من العام الجاري انخفضت 
مبيعات المـــزادات للقطع الفنيـــة ألول مرة 
منـــذ ســـنوات، وهبطت مبيعات »ســـوثبي« 
بنســـبة 10 بالمائة، فيما تراجع مبيعات مزاد 
»كريســـتيز« بنحـــو 22 بالمائة على أســـاس 

سنوي.
وهناك الكثير من األسباب وراء هبوط إنفاق 
األثرياء من ضمنها التغييرات الضريبية على 
ســـبيل المثال التي كانت ســـببًا في بعض 

انخفاضات مبيعات العقارات.

وتشـــير البيانات األخيـــرة إلـــى أن األثرياء 
األمريكيين بدأوا فـــي إغالق محافظهم، وإذا 
انخفض إنفاقهم بشـــكل أكبر فإن االقتصاد 

األوسع نطاقًا قد يبدأ يشعر باألزمة حقًا.
وأوضـــح محلل اقتصادي أنه فـــي حال تباطأ 
نمو الوظائـــف فإن معدل البطالة ســـيرتفع 
وســـيتوقف أصحاب الدخل المتوســـط عن 

العمل ما ينتج عنه اتجاه هابط لالقتصاد.
وهناك ســـببان رئيســـيان وراء تراجع الثروة 
النمـــو  وهمـــا تقلبـــات األســـواق وتباطـــؤ 
االقتصـــادي العالمـــي، حيـــث إن أغنى 10 
بالمائة يمتلكـــون 80 بالمائة من األســـهم 
األمريكيـــة، لذلـــك فإنهم أكثر حساســـية 

للتقلبات األخيرة في األسهم والسندات.

تحذيــر جديــد مــن ركــود اقتصــادي عالمــي
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بكين/ االستقالل:
لقـــي ثمانية تالميذ حتفهـــم وأصيب اثنان آخران في »قضيـــة جنائية« بإحدى 
المدارس في وســـط الصين، واعتقل المشتبه به البالغ من العمر 40 عاًما، حسبما 
ذكرت الســـلطات المحلية يوم أمس، وهو آخر هجوم استهدف مؤسسة تعليمية 
في البالد. واحتجزت الشـــرطة الرجل على الفـــور عقب الحادث الذي وقع فى قرية 
تشاويانغبو بمقاطعة هوبيه، وفقا لما ذكره بيان على الموقع اإللكتروني لحكومة 
مدينة إنشـــي. وذكر البيان أن الحكومة المحلية تبذل »قصارى جهدها« لتنظيم 

إعادة التأهيل والعالج للجرحى، بما في ذلك االستشارات النفسية.
ولـــم يذكر المســـؤولون كيف ُقتل التالميـــذ، لكن المـــدارس تعرضت لعدد من 
هجمات الســـكاكين في الصين في الســـنوات األخيرة، مما أجبر الســـلطات على 

تعزيز األمن.
وقتل رجل يحمل سكيًنا شخصين وأصاب اثنين آخرين في مدرسة ابتدائية في 
مقاطعة هونان بمنتصف إبريل/نيسان الماضي. وكان الجرحى من الطالب، ولكن 

لم يتم الكشف عن أعمار القتلى في ذلك الوقت.

الجزائر/ االستقالل:
دعا قائــــد أركان الجيش الجزائري 
الفريــــق أحمــــد قايــــد صالــــح إلى 
اســــتدعاء هيئــــة االنتخابات قبل 
حتى  الجــــاري،  الشــــهر  منتصف 
يتسنى تنظيم االقتراع قبل نهاية 

السنة.
وقال قائد صالح »من األجدر أن يتم 
اســــتدعاء الهيئــــة الناخبة بتاريخ 
15 ســــبتمبر/أيلول الجاري، على أن 
يجرى االســــتحقاق الرئاســــي في 
آجال  المحددة قانونا، وهي  اآلجال 
معقولــــة ومقبولة تعكــــس مطلبا 

شعبيا ملحا«.
وجــــدد الفريــــق صالــــح تمســــكه 
بالحل الدســــتوري قائال »أنا اليوم 
أؤكد علــــى أننا وانطالقا من مهامنا 
للدســــتور  احترامنا  وصالحياتنــــا 
معتبرا  الجمهوريــــة«،  ولقوانيــــن 
التي خرجت بهــــا هيئة  النتائــــج 
الوســــاطة التــــي عينهــــا رئيــــس 
الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح 
»مشجعة رغم الوقت القصير الذي 

مضى على إنشائها«.
وأضــــاف رئيــــس أركان الجيــــش 
الجزائــــري »يجــــب التســــريع في 
تنظيــــم االنتخابات الرئاســــية، ال 
ســــيما من خالل التنصيب العاجل 

المســــتقلة  الوطنيــــة  للهيئــــة 
ومراقبــــة  وتنظيــــم  لتحضيــــر 
االنتخابــــات، التي ستشــــرف على 

جميع مراحل العملية االنتخابية«.
وأوضــــح أن ذلك يســــتدعي أيضا 
قانــــون  مــــواد  بعــــض  تعديــــل 
االنتخابــــات ليتكيف مع متطلبات 
الوضع الراهن، »وليس كما يطالب 
به البعض بأن هذا التعديل يجب 
أن يكــــون جذريــــا ومعمقا ويمس 
جميــــع المــــواد مما يســــتلزم وقتا 

أطول«. 
وبموجب القانون الجزائري، يتعين 
إجراء االنتخابات خالل 90 يوما من 

إعالن الهيئة.
العزيــــز  عبــــد  الرئيــــس  وُأرغــــم 
االســــتقالة في  علــــى  بوتفليقــــة 
بعد  أبريل/نيســــان  مــــن  الثانــــي 
عشــــرين عامــــا في الحكــــم، تحت 
الحراك  الشــــارع. ويطالــــب  ضغط 
الذي انطلق في 22 فبراير/شــــباط 
الســــابق بمن  النظام  برحيل رجال 

فيهم الرئيس المؤقت عبد القادر 
بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين 

بدوي قبل إجراء االنتخابات.
وأدى إلغــــاء االنتخابات الرئاســــية 
التي كان من المقــــرر إجراؤها في 
4 يوليو/تمــــوز إلى إغراق البالد في 
أزمــــة دســــتورية، إذ انتهت والية 
الرئيــــس المؤقت ومدتها 90 يوما 
فــــي أوائل يوليو/تمــــوز. وأعلن بن 
صالح أنه سيظل في منصبه حتى 

يتم انتخاب رئيس جديد.

الصين: مقتل 8 تالميذ بإحدى 
المدارس واعتقال المشتبه به

باريس/ االستقالل:
أفاد مصدر دبلوماســـي فرنســـي على صلة بالملف اإليراني ، بأن وفدا إيرانيا 
برئاســـة نائب وزيـــر الخارجية عباس عراقجـــي أجرى مباحثـــات مع الجانب 

الفرنسي.
وأضـــاف المصدر أن هناك مبادرة فرنســـية، تتضمـــن تقديم قروض إليران 
بقيمة خمسة عشـــر مليار دوالر كبديل لآللية األوروبية في التعامل مع إيران 
»إنســـكتس« على أن تُحدَّ إيران من دورها اإلقليمي المزعِزِع لالستقرار وتضَع 

حدا لبرنامج صواريخها الباليستية.
كما أشـــار إلى أن المطالب الفرنسية إليران تضمنت أيضا العمل على تهدئة 

التوتر على الحدود اللبنانية اإلسرائيلية.
وأتت تلك المبادرة بالتزامن، مع إعالن المتحدث باسم الحكومة اإليرانية علي 
ربيعي، بأن طهران متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق مع أوروبا لتجنب الموعد 

النهائي الذي حددته إيران لتخفيض التزاماتها النووية.
ونقــــل التلفزيون اإليراني عن المتحدث باســــم الحكومــــة قوله، إن وجهات 
نظر إيران وفرنســــا أصبحت أكثر قرًبا حــــول االتفاق النووي، وذلك بعد إجراء 
مكالمات هاتفية بين الرئيس حســــن روحاني ونظيره الفرنســــي إيمانويل 

ماكرون.
وقـــال ربيعي إن »وجهات النظر أصبحت أكثـــر قرًبا حول العديد من القضايا، 
واآلن تجري مناقشـــات تقنية حول ســـبل تنفيذ التزامـــات األوروبيين«، دون 

إعطاء تفاصيل.
ورغـــم األجواء التفاؤلية هذه لم تصدر أي بيانات رســـمية من باريس بشـــأن 

هذا االجتماع.

مبادرة فرنسية إليران..  قائد الجيش الجزائري يدعو إلجراء االنتخابات قبل نهاية العام
15 مليارا مقابل 

االستقرار والصواريخ

لندن/ االستقالل: 
خســـر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس 
الثالثاء، أغلبية مجلس العموم البريطاني بعد انشـــقاق 
أحد النـــواب المحافظين، وانضمامه إلى الديمقراطيين 

الليبراليين.
وبحســـب »رويترز«، قال فيليب لي المحافظ المنشـــق 
إن الحكومـــة المحافظـــة تتبع سياســـة مؤذية بشـــأن 
االنســـحاب من االتحـــاد األوروبي »بريكســـت«، وتتبع 

أساليب ال مبادئ، ما يعرض حياة البريطانيين للخطر.

وأضـــاف النائب المنشـــق أنه لم يعـــد بإمكانه خدمة 
مصالح الوطـــن كنائب داخـــل حـــزب المحافظين في 

البرلمان.
وبعـــد الخســـارة، قال زعيم حـــزب العمـــال البريطاني 
والمعارضـــة البريطانيـــة، جيريمي كوربـــن، إن حكومة 
رئيس الـــوزراء الحالي، بوريس جونســـون، ال تفويض 

لديها وال أخالق وال أكثرية.
ومعـــروف عـــن الليبراليين-الديمقراطييـــن تأييدهم 

بشكل عام لالتحاد األوروبي.

ويخسر جونســـون األكثرية التي كان يتمتع بها حزب 
المحافظين قبيل تصويت حاسم حول بريكست.

وقال حـــزب الليبراليين-الديموقراطييـــن في بيان إنه 
»مسرور لإلعالن بان النائب فيليب لي انضم إلى صفوف 

الحزب«.
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الديمقراطييـــن الليبراليين 

يؤيدون بقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي.
ويأتي ذلك علـــى خلفية االحتجاجات علـــى احتمالية 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي دون اتفاق.

الرباط/ االستقالل:
أعلنت الســـلطات المغربية، أنهـــا عثرت على جثة 
رجل فقد أثره عقب الفيضانات التي ضربت جنوب 
البالد األســـبوع الماضي، لترتفع بذلك إلى ثمانية 
قتلى الحصيلة النهائية للمأســـاة التي نجمت عن 

سيول غمرت ملعبًا أثناء مباراة لكرة القدم.
واألربعاء الماضي غمرت السيول ملعبًا لكرة القدم 

في قرية تزيرت بضواحـــي مدينة تارودانت أثناء 
مباراة بين فريقين محليين من الهواة، ما أسفر عن 
مقتل سبعة أشخاص وفقدان ثامن وإصابة تاسع 

بجروح.
والقتلى الســـبعة هـــم فتى يبلغ 17 عامًا وســـتة 
مسّنين شأنهم شأن المفقود الذي عثر عليه يوم 

أمس جثة هامدة.

وبحســـب الســـلطات فإن الجثة التـــي عثر عليها 
جرفتها السيول وتم العثور عليها على بعد حوالي 

20 كلم من قرية تزيرت.
والفيضانات شــــائعة في المغــــرب. وفي نهاية 
تموز/يوليو الفائت، قتل 15 شــــخصا إثر انهيار 
في التربة ســــّببته فيضانات فــــي طريق جنوب 

مراكش.

الخرطوم/ االستقالل:
ضربت أمطار وسيول مناطق شاسعة من السودان في األيام القليلة الماضية، 
ما خّلف أضرارا كبيرة، حيث تضررت 14 والية ســـودانية، وخلفت الكارثة 78 
قتيال وأكثر من 100 مصاب، كذلك تســـببت بخسائر جسيمة في الممتلكات 

الخاصة والعامة، والمرافق الخدمية األساسية من المستشفيات والمدارس.
كمـــا توقعت اإلحصـــاءات أن يكون أعداد الضحايا أكبر مـــن الرقم المحصور، 

وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى كثير من المناطق المتضررة بالبالد.
و فاقت مناســـيب المياه هذا الموسم الســـيول والفيضانات التي شهدتها 
أقاليم الســـودان في الفيضان القياسي عام 1988، وخلفت أضرارًا تأثرت بها 
بشـــكل خاص العاصمة الخرطوم. فيما ال تزال الســـلطات تواصل حصر حجم 

األضرار الكبيرة والكارثية التي خلفتها السيول واألمطار.

لندن: جونسون يخسر الغالبية البرلمانية بعد »انشقاق« نائب محافظ

8 قتلــى.. حصيلــة فيضانــات
 ابتلعــت ملعبــًا لكــرة القــدم بالمغــرب

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/نسمة صابر نمر ابو لحية /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   401264064

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد احمد طالل الغف /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800163282

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/منال سامي خالد الشناوي /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803628726

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  المقدام العبد حسين مقداد  /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   914716253

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

فيضانات قاتلة تضرب 
السودان.. 78 قضوا غرقا



األربعاء 5 محرم 1441 هــ 4 سبتمبر 2019 م

خانيونس/ محمد العقاد:
عبـــر المدير الفنـــي لفريق 
اتحـــاد خانيونـــس محمود 
التام على  المزين عن رضاه 
نتيجة المباراة التي انتهت 
بيـــن  الســـلبي  بالتعـــادل 
شـــباب واتحاد خانيونس ، 
و التي أقيمـــت على ملعب 
خانيونـــس البلـــدي، ضمن 
الجولة  منافســـات  ختـــام 
الدرجـــة  لـــدوري  األولـــى 

الممتازة.
قال المزين لـ »االستقالل«: » 
إن هذه المباراة هي ديربي 
تكون  مـــا  دائمًا  المدينـــة 
فيها ضغط جماهيري كبير، 
االولى في  المبـــاراة  لكونها 

بداية الموســـم ، وأعتقد أننـــي راٍض عن النقطة التي 
أعتبرها إيجابية في هذه الظروف«.

شـــباب  أقابـــل  أن  أتمنـــى  ال  »كنـــت  وتابـــع: 
خانيونس(النشـــامى) بأول جولة في الدوري ولكن األن 
خف الضغط علينا وهذه صفحة وطويناها، وســـيكون 

تركيزنا في القادم«.
اوضـــح المزين أنه غيـــر راضي علـــى أداء الالعبين في 
الشـــوط األول، ولكن في الشـــوط الثاني تحسن األداء 

بعد التزامهـــم بالتعليمات 
التي منحت إليهم، مشـــيرًا 
إلـــى أن الفريـــق كان لديه 
بعـــض الفرص للتســـجيل 
بالشـــكل  ولم يســـتغلها  
المطلوب، واهتز الفريق في 
المبـــاراة بســـبب التغيرات 
عصفت  التي  االضطراريـــة 

بالفريق في بعض المراكز .
الطواحين  أن كتيبـــة  وبين 
النقطة  على هذه  ســـتبني 
لتجميـــع أكبر عـــدد ممكن 
من النقاط مـــن أجل االتجاه 
نحو المقدمة للمنافسة على 

اللقب بكل قوة.
وعن مباراة الفريق أمام اتحاد 
بيت حانون، لفت المزين الى 
أن كل المباريـــات صعبة وكل مباراة على حدا حســـب 
المنافس، مضيفا » ســـنعالج األخطـــاء وندخل المباراة 
بكل قوة ألن هناك رغبة من الالعبين ليكون هناك شيء 

مهم هذا الموسم.
ويذكـــر أن اتحاد خانيونس ســـيقابل الصاعد حديثًا 
للممتازة اتحـــاد بيت حانون في الجولـــة الثانية، يوم 
األحـــد القادم، على اســـتاد خانيونـــس جنوب القطاع 

الساعة الرابعة والنصف عصرًا .

رام الله / االستقالل:
أنهـــى المنتخـــب الوطنـــي الفلســـطيني لكـــرة القدم، 
استعداداته للمباراة المنتظرة مع المنتخب االوزبكستاني 

غدا الخميس ،  بعد معسكر تدريبي مغلق برام الله .
وأقـــام الفدائـــي تدريباته على ملعب فيصل الحســـيني 
بالرام حيث تبلغ االســـتعدادات أوجها بمشاركة الالعبين 

المحترفين .
هذا ووصل المنتخب االوزبكســـتاني مدينة رام الله مساء 

أمس الثالثاء استعدادا للمباراة.
وســـيقود المباراة طاقم حكام من الصين، فيما ســـيكون 

الحكم األردني محمد عرفه رابعا .
وســـيعقد االجتماع الفني للمباراة اليـــوم االربعاء  يعقبه 

المؤتمر الصحفي بحضور مدربي المنتخبين .
وقد وجه االتحاد الفلســـطيني لكرة القـــدم دعوة إلى كل 
محبي الفدائـــي لمؤازرته غدا الخميس ، فـــي اللقاء الذي 
ســـيكون باكورة لقاءات الفدائي في التصفيات المزدوجة 

لكأس العالم 2023 وكأس اسيا 2022.
ومـــن المقـــرر أن يغـــادر الفدائي أرض الوطـــن بعد ذلك 
متوجها إلى سنغافورة لمالقاة المنتخب السنغافوري يوم 

الثالثاء القادم في نفس التصفيات .

»الفدائي« ينهي تدريباته 
استعدادًا لمباراة أوزبكستان

المزيــن: التعــادل مــع 
»النشامي«  يدفعنا نحو االمام

االستقالل/ وكاالت: 
أصبح الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، نجم تشيلسي، 
مهددًا بالغياب عن المالعب لفترة طويلة، بسبب 
معاناته مـــن التهاب في وتر أكيليس بالســـاق 
اليمنى، وهي اإلصابة التي تتطلب 4 أشهر للشفاء 

منها.
وأعلن االتحاد الكرواتي عن استبعاد كوفاسيتش 
من قائمة المنتخب البلقاني لمواجهتي سلوفاكيا 
وأذربيجان بسبب اإلصابة التي يشكو منها الالعب 
المذكور، وقد تم اســـتبداله بزميله ميو ساكتاش، 

وفقًا لنفس المصدر.

وقال االتحاد الكرواتي في بيان رسمي: “تم إجراء 
الفحوصات على كوفاســـيتش مـــن قبل الفريق 
الطبـــي للمنتخـــب، وتم تشـــخيص إصابة العب 
خط وسط تشيلســـي، بالتهاب في وتر أكيليس 
بساقه اليمنى، وهذا هو السبب في أنه ال يستطيع 
المشـــاركة معنا في المبارتيـــن القادمتين أمام 

سلوفاكيا وأذربيجان”.
وبحســـب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن 
إصابة كوفاسيتش يمكن أن تكون سيئة وشبيهة 
بالتي تعرض لها روبن لوفتوس تشـــيك وكالوم 
هودســـون أودوي في نهاية الموسم الماضي، مع 

العلم أنهما سيغيبان على إثرها ألربعة أشهر.
وأوضحـــت الصحيفـــة المذكورة، أن مـــدة غياب 
كوفاســـيتش ليست رســـمية لحدود اللحظة، إال 
أن إدارة تشيلســـي تأمل أال يستمر غياب الالعب 
الكرواتـــي طويـــاًل، حيث تعتقد بأنـــه قد يضطر 
للغياب ألســـابيع قليلة على العكـــس من أودوي 

وتشيك.
وحتى اآلن لم يعلق الالعب على إصابته ، أو خروجه 
مـــن قائمة منتخب كرواتيا بســـبب اإلصابة التي 
تعرض لها، وتجدر اإلشـــارة إلى أن كوفاسيتش 

يعتبر عنصرًا أساسيًا في كتيبة فرانك المبارد .

ضربة قوية لتشيلسي .. كوفاسيتش مهدد بالغياب 4 أشهر 

لندن/ االستقالل: 
صـــرح فيرجيل فـــان دايك نجـــم خـــط دفاع ليفربـــول اإلنجليزي، 
ومنتخب هولندا بأنه ال يمكن مقارنته باألرجنتيني ليونيل ميســـي، 
والبرتغالي كريســـتيانو رونالدو، ولكن في الوقت نفسه أكد بأنه قّدم 

موسمًا جيدًا سواء مع الريدز أو هولندا.
وقّدم فيرجيل فان دايك موســـمًا استثنائيًا مع ليفربول، وكان سببًا 
رئيسيًا في تتويج الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا، ومنافسة مانشستر 

سيتي على بطولة الدوري اإلنجليزي حتى الرمق األخير.
وفاز فان دايك منذ أيام بجائزة أفضل العب في أوروبا، متفوقًا على ليونيل 
ميسي، ورونالدو، ومرشـــح أيضًا للفوز بجائزة “األفضل” الخاصة باالتحاد 

الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد ترشيحه هو وميسي ورونالدو للجائزة.
وتحـــدث فيرجيل فان دايك عن منافســـته لميســـي ورونالدو، أثناء 
المؤتمـــر الصحفي الخاص بمنتخـــب هولندا قبـــل مواجهة ألمانيا 
المرتقبة بعد غد الجمعة بتصفيات أوروبا المؤهلة ليورو 2020 قائاًل 

“ال يمكن مقارنتي بميسي ورونالدو، ولكني قّدمت موسمًا جيدًا”.

لندن/ االستقالل: 
ألمح بول بوجبا العب مانشســـتر يونايتد اإلنجليزي إلـــى رغبته في االنضمام 
إلى ريال مدريد في المســـتقبل القريب على الرغم من فشـــل جميع المساعي 
خالل هذا الصيف. وفشل العمالق اإلسباني في محاوالته الحثيثة إلقناع نادي 
مانشســـتر يونايتد ببيع العب خط الوسط الفرنســـي خالل سوق االنتقاالت 

الصيفية ، والتي كانت قد انتهت في إسبانيا مساء أول أمس .
وكان بوجبا قد أعلن عن رغبته بخوض تحٍد جديد في حزيران / يونيو الماضي ، 
لكن فريق الشياطين الحمر رفض التخلي عنه إال في حال تلبية مطالبه المالية 
التي وصلت إلى 150 مليون يورو. وأسقط الالعب البالغ من العمر 26 عامًا تلميحًا 
على وسائل التواصل االجتماعي بأنه ال يزال حريصًا على االرتباط بمواطنه زين 

الدين زيدان في العاصمة االسبانية من خالل اإلعجاب بمنشور.
وطلب أحد مشـــجعي ريال مدريـــد من النجم الدولي الفرنســـي االنضمام إلى 
النادي الملكي في أقرب فرصة ممكنة ، في حين استجاب بوجبا لهذا المنشور 

من خالل وضع اإلعجاب على التعليق.

بوجبا يلمح من 
جديد بشأن االنتقال 

إلى ريال مدريد

فان دايك : قدمت 
ما يؤهلني لمنافسة 

رونالدو وميسي
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غزة/ االستقالل: 
جددت الجبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين 
دعوتهـــا للســـلطة ولحكومة محمد اشـــتية 
بضرورة التخلي عن سياســـاتها الظالمة بحق 
القطاع والـــذي يرزح تحت الحصـــار وظروف 
إنسانية ومعيشية هي األصعب منذ سنوات.

وأكـــدت الجبهة في بيان وصل "االســـتقالل" 
أمـــس الثالثاء، أن هناك إصـــرار من الحكومة 
على االســـتمرار في سياســـات التمييز وعدم 
المســـاواة بيـــن موظفـــي القطـــاع والضفة، 
واستمرار تجاهلها لمعاناة موظفي تفريغات 
2005، واإلصرار على إقرار سياسات ظالمة ومن 

بينها سياســـة التقاعد المالي غير القانونية 
التي تطبقهـــا وزارة المالية بحق موظفين من 
القطاع، والتي تتعارض مع القانون األساسي، 
باإلضافة لعدم قانونية فرض خصومات على 

مخصصات المتقاعدين.
وأضافت أن استمرار الخصومات على موظفي 
القطـــاع وعدم مســـاواتها بموظفـــي الضفة 
الوزراء  يضرب مصداقية تصريحـــات رئيس 
التي أكد فيها قبل عدة أيام بأنه جرى توحيد 
الموظفيـــن في قطاع غزة والضفـــة  رواتـــب 
الغربية، وبأنها ستدفع بشكل متوازي في كل 

األراضي الفلسطينية.

وذكرت الجبهة أن الســـلطة تمارس سياسة 
الظلم بحق اآلالف مـــن تفريغات 2005 ذوي 
الرواتـــب المتدنية أصاًل حيث مـــا زالت تصر 
على عدم االعتراف بهم كموظفين رســـميين 
باإلضافة إلى حرمانهم من أبســـط حقوقهم 
الوظيفية، وأيضًا تحديد الخصم على رواتبهم 
بنســـبة 50%، وكذلـــك األســـرى المحررين 
يتعرضون للتمييز في صرف رواتبهم إســـوة 

بزمالئهم في الضفة الغربية.
وشـــددت على أن استمرار حكومة اشتية في 
سياسة المراوغة وبث معلومات متضاربة حول 
قراراتها بخصوص الرواتب في القطاع، وهذا 

التمييز ُيعتبر انتهاك صارخ للقوانين وخاصة 
قانون الخدمـــة المدنية والقوانيـــن الدولية، 

والتي تنذر بكارثة اجتماعية وإنسانية.
وأبدت الجبهة اســـتغرابها مـــن تصريحات 
الناطق باســـم الحكومة التي أكد خاللها على 
توحيـــد الصرف لجميع الموظفين في الضفة 
وغزة، وهـــذا يعكـــس إصـــرار الحكومة على 

استمرار سياسة التضليل والخداع.
ودعـــت الرئاســـة والحكومـــة إلـــى ضـــرورة 
وقـــف سياســـة التمييـــز العنصـــري بيـــن 
موظفي غزة والضفة وعدم المساواة في عملية 
صرف الرواتـــب، واتخاذ قـــرار واضح باعتماد 

الرواتب المقطوعة  تفريغات 2005، وإعـــادة 
لذوي األسرى والشهداء، وإلغاء جميع قراراتها 
التعســـفية التي تتعارض مـــع القانون مثل 
التقاعد المالي، وأهمية إقرار سياسات تحقق 
األمان الوظيفي، وتضمن حقوق آالف األســـر 

الفقيرة.
وقالـــت الجبهة إن األصل هـــو قيام الحكومة 
باتخاذ إجراءات لوقف سياسة هدر المال العام 
والرواتب الضخمـــة للوزراء وكبار الموظفين، ال 
تصدير األزمة المالية على أبناء القطاع الغالبة 
من الموظفين المقهورين واألسرى والجرحى 

وذوي الشهداء وموظفي الصحة والتعليم.

عبر باب المغاربة وتجولهم في ســـاحات المسجد األقصى وانتهاًء بخروجهم 
من باب السلسلة. وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة فإن 36 
مســـتوطًنا اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جوالت اســـتفزازية في باحاته 

وتلقوا شروحات عن »الهيكل« المزعوم.
وتواصل شـــرطة االحتالل فرض قيودها على دخـــول المصلين الوافدين من 
القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية 

قبيل دخولهم إليه.
وصعد المستوطنون وعناصر شرطة االحتالل في اآلونة األخيرة من اعتداءاتهم 
وانتهاكاتهم لحرمة المسجد األقصى، واالعتداء على رواده وحراسه وموظفيه، 

وإبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.
ونصب مســـتوطنون، امـــس، خيمة كبيرة فـــي تل الرميدة بمدينـــة الخليل، 
الســـتقبال رئيس حكومة االحتالل في زيارة اســـتفزازية استيطانية لمدينة 

الخليل  اليوم االربعاء.
وهدمت قوات االحتالل االسرائيلي، أمس، منزال في بلدة الطور بمدينة القدس 
المحتلة. وقال صاحب المنزل محمد احمد أبو الهوى  في تصريحات صحفية«، 
إن قـــوات االحتالل اقتحمـــت البلدة، وهدمت منزله البالغة مســـاحته 90 مترا 

مربعا، وذلك بحجة عدم الترخيص.
وأضاف أبو الهوى، أن قوات االحتالل هدمت منزله الكائن بالقرب من الشـــارع 
الرئيســـي في الطور، والمكون من طابق واحد، بعد أن ســـلمته اخطارا قبل 15 

يوما يقضي بهدمه.

غزة / االستقالل:
دعا قســـم مراقبـــة األغذية ومنـــح التراخيص 
فـــي بلدية غـــزة المواطنين فـــي المدينة إلى 
ضـــرورة اتباع اإلرشـــادات الصحية عند شـــراء 
الســـلع والمواد الغذائية حفاًظا على سالمتهم 
الصحية وعدم شراء سلع ومنتجات غير صالحة 

لالستخدام اآلدمي.
وذكر رئيس القسم رشاد عيد أن أهم اإلرشادات 
التي يجب على المواطنين مراعتها عند شـــراء 
الســـلع الغذائية هي: التأكد من سالمة تخزين 
المنتج في درجة حرارة مالئمة، وتجنب شـــراء 
المنتجات التي تعرض في الشـــمس، والتأكد 
من تاريخ صالحية المنتج والبيانات التي تحدد 

مكان ومحتويات المنتج.
وأضاف أنه يجب أيضًا التأكد من ســـالمة عبوة 
المنتج وعدم وجود أي تلف بها، وكذلك شـــراء 
الســـلع والمنتجات الغذائية من أماكن معروفة 
ومرخصة من البلدية واالبتعاد عن شـــراء السلع 

مجهولـــة المصدر، والتأكد من ســـالمة ونظافة 
المكان الذي تباع به السلعة.

وأكـــد أن طواقم القســـم تراقب بشـــكل دوري 
محـــالت بيـــع وتخزيـــن وصناعـــة األغذية في 
المدينة للتأكد من التزامها بالشـــروط الصحية 
المعمول بهـــا وفًقا ألنظمـــة وقوانين البلدية، 
موضحًا أنـــه يتم تحويل أي مخالف للشـــروط 
الصحيـــة لمحكمـــة البلديـــة من أجـــل اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونية بحقـــه حفاظًا على صحة 

وسالمة المواطنين.
وفيما يتعلق بجهود القســـم خالل شـــهر آب/ 
أغسطس الماضي، أوضح عيد أن طواقم القسم 
نفـــذت 385 جولـــة كشـــفية على محـــال بيع 
وتصنيع وتخزين األغذية فـــي المدينة، مبيًنا 
أن الجوالت الكشفية توزعت ما بين؛ 370 جولة 
على األســـواق والمطاعم ومحـــالت بيع اللحوم 
الطازجـــة والمجمدة، و10 جوالت على محال بيع 
الســـكاكر والحلويات، و5 جـــوالت على مخازن 

األغذية.
وأوضـــح أنه تـــم أيًضا إتالف نحـــو 38 طًنا من 
األغذية الفاسدة التي تم استالمها من التجار 
نتيجـــة انتهـــاء صالحيتهـــا أو فســـادها في 
المخازن لـــدى التجار أو في محالت بيع األغذية 
فـــي المدينـــة نتيجة ســـوء التخزيـــن أو عدم 

وضعها في درجة حرارة مالئمة.
وبين أن تم خالل المدة المذكورة إجراء الكشف 
الصحي علـــى نحو 47 حرفة بغـــرض التجديد 
الســـنوي للرخصـــة، وإجراء الكشـــف الصحي 
علـــى 11 مهنة جديدة بغـــرض منحها رخصة 
المهنة بعد استيفاء الشروط األخرى المتعلقة 

بتراخيص المهن.
وأضاف أنه تـــم إجراء الفحص الطبي للعاملين 
في منشـــأة واحدة تعمل في مجـــال األغذية، 
والكشـــف الصحي علـــى 4 شـــكاوى صحية، 
وتحريـــر 20 إخطارًا لغير الملتزمين بالشـــروط 

الصحية المعمول بها في البلدية.

بلدية غزة تدعو المواطنين غتباع اغرشادات الصحية

الشعبية: استمرار رام الله بسياسة التمييز ضد غزة ُينذر بكارثة

غزة / االستقالل:
دعـــا مركز حمايـــة لحقـــوق اإلنســـان البرلمانات 
والمنظمـــات والهيئـــات الدوليـــة للضغـــط على 
جمهوريـــة نـــاورو، لوقـــف تنفيذ قرارها بشـــأن 
االعتـــراف بمدينـــة القـــدس المحتلـــة عاصمة لـ 
»إسرائيل«، وكذلك احترام قرارات المجتمع الدولي 

ذات الشأن.
وأدان المركز في بيـــان صحفي يوم أمس، قرارات 
الـــدول التـــي اعترفـــت بمدينة القـــدس عاصمة 

لالحتالل وتعتزم نقل سفاراتها إليها.

واعتبر أن هذه اإلجراءات تشـــكل مخالفة واضحة 
للقانون الدولي وللقرارات الدولية المتعلقة بوضع 
القدس، ال ســـيما قـــرارات مجلس األمـــن الدولي 
 ،(1980) و478   ،(1980) القـــرارات:476  خاصـــة 
و2334 (2016)، والتـــي تؤكد جميعها بأن مدينة 
القـــدس أرض عربية فلســـطينية محتلة، وبطالن 
أي قـــرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابعها أو 

مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية.
وأكـــد أن هذه االجـــراءات لن تعطي أي شـــرعية 
قانونية أو سياســـية ألي خطوة من شأنها إحداث 

تغييـــرات على أرض الواقع، معتبـــًرا أن هذا القرار 
هو بمثابة اســـتهتار بمأساة الشعب الفلسطيني 
واســـتفزاز لمشـــاعره. وشـــدد على أنه ال شرعية 
قانونية أو سياســـية لنقل سفارات العالم لمدينة 
القدس، التي ستبقى أرًضا فلسطينية محتلة وفًقا 

للقرارات الدولية المتعلقة بذات الشأن.
وطالـــب مركـــز »حماية« الســـلطة الفلســـطينية 
ومنظمـــة التحريـــر بالوقـــف الفـــوري للعالقة مع 
االحتـــالل، وتكثيف حدة االشـــتباك السياســـي 

والقانوني وقطع العالقات مع الدول المنحازة له.

غزة/ االستقالل: 
 اإلجراءات التي تتخذها الســــلطة الفلسطينية بحق 

ّ
أّكد مركز الميزان لحقوق اإلنســــان أن

الموظفيــــن في قطاع غــــزة، منذ أبريل 2017، ســــواء التقاعد اإلجبــــاري أو التقاعد المالي، 
والحسومات المختلفة على رواتب الموظفين العموميين في القطاع تمّثل انتهاكًا خطيرًا 
لمبادئ حقوق اإلنســــان، سيما مبدأ المساواة الذي يشــــكل جوهر القانون الدولي لحقوق 
اإلنســــان، باإلضافة إلى انتهاك الحق في العمل والحق في مستوى معيشي مالئم وجملة 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والقانون األساســــي وقانون الخدمة المدنية 

الفلسطينيين.
وناشــــد »الميزان« رئيس الســــلطة محمــــود عباس ورئيس الوزراء محمد اشــــتية من أجل 
اتخاذ التدابير التــــي ُتنهي الوضع الكارثي لموظفي الخدمة العمومية في القطاع، ووقف 
الحســــومات وإلغاء قرارات التقاعد المالي واإلجباري، والتعامل على قدم المســــاواة مع من 
يعملــــون الوظيفــــة العمومية بغض النظر عــــن المنطقة الجغرافيــــة أو غيرها من ضروب 

التمييز.
 »فصول معاناة موظفي الســــلطة، 

ّ
وقــــال المركز في بياٍن له امس، اّطلعت عليه الهدف إن

الناشئة عن التمييز بينهم وبين أقرانهم من موظفي السلطة في الضفة الغربية.
 »هذه المعانــــاة تتواصل منذ أبريــــل 2017، إذ أحالت الســــلطة حوالي 27 

ّ
وأشــــار إلى أن

ألــــف موظف، مــــن بينهم 18 ألف موظف عســــكري، من موظفي الســــلطة فــــي غزة، إلى 
التقاعد القســــري، ومنذ ذلك التاريخ تبنت الحكومــــة إجراءات انطوت على تقليص رواتب 

موظفي غزة ومَست أوضاعهم على نحو غير مسبوق.
»وبعد نحو عامين، تســــببت تلك اإلجــــراءات في معاناة كبيرة لموظفي الســــلطة الوطنية 
وعائالتهم، وأدخلت الســــواد األعظم منهم إلى دائرة العوز والفاقة، وعدم قدرة غالبيتهم 
على الوفاء بالتزاماتهم المالية للبنوك، ما عّرضهم للمالحقات القانونية واحتجاز العشرات 
 اإلجراءات أثرت كذلك وبشــــكل عميق في تكريس الفقر. 

ّ
منهم« وفق المركز. الذي قال إن

كما طالت آثارها غير المباشرة القطاع الخاص وأصحاب المهن المختلفة.
وبحســــب متابعات المركز »تشير الوقائع إلى أنه يتم صرف ما ال يتجاوز %60 من الراتب، 
وأصبحــــت البنوك المســــتفيد األول من تلك اإلجراءات، وتقــــوم باقتطاع دفعات القروض 

الشهرية من دون النظر إلى النسبة التي يتلقاها الموظف من راتبه.

»الميزان« ُيطالب السلطة باحترام مبدأ 
المساواة ورفع الظلم عن الموظفين بغزة

»حماية« يطالب بضغط دولي على »ناورو« لوقف قرارها بشأن القدس

ع�صرات امل�صتوطنني.. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أظهر أحدث اســـتطالع للرأي العام اإلســـرائيلي مواصلة تقـــدم زعيم حزب 
»إســـرائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان بحصوله على تسعة مقاعد وبقائه العقبة 
األكبر أمام تشكيل حكومة يمينية قبل أسبوعين من موعد إجراء االنتخابات.

ووفًقا لالســـتطالع الذي نشره موقع »واال« العبري؛ تراجع تأييد رئيس حكومة 
االحتالل بنيامين نتنياهو كرئيس للحكومة المقبلة من 43 % قبل أسبوعين 
إلى 39 %، في وقت حصـــل فيه زعيم تحالف »أبيض – أزرق » بيني غانتس 

على تأييد %30 من المستطلعة آراؤهم.
وحصل حـــزب الليكود على 32 مقعًدا، وتحالف غانتـــس على 31 مقعًدا، ثم 
القائمة العربية المشتركة على 10 مقاعد، تالها تحالف حزب » يمينا« بزعامة 

أييلت شكيد تسعة مقاعد، وحزب ليبرمان بنفس العدد.
بينما حصلت أحزاب المتشـــددين مجتمعة علـــى 15 مقعًدا، وحصل تحالف 

»المعسكر الديمقراطي« على سبعة مقاعد، وحزب العمل على نفس العدد.

بيروت/ االستقالل: 
التقت هيئة العمل الفلسطيني المشترك وزير الدولة لشؤون مجلس النواب 
محمود قماطي، عضو اللجنة الحكومية المشـــكلة لدراسة الملف الفلسطيني 
فـــي لبنان من كل جوانبـــه. وانبثقت اللجنة الوزارية السداســـية عن اجتماع 
مجلس الوزراء اللبناني خالل الجلسة التي ُعقدت يوم الخميس بتاريخ 22 آب 

الماضي في قصر بيت الدين، ويرأسها الرئيس سعد الحريري.
وحضـــر اللقاء الذي ُعقد صباح امس الثالثاء في مقر لقاء األحزاب في برج أبي 

حيدر في بيروت جميع أعضاء هيئة العمل الفلسطيني المشترك.
وجرى خالل اللقاء البحث والتشـــاور في المقترحات والتوصيات التي قدمها 
الوفد الفلســـطيني لـ«الوزيـــر« قماطي، كي يتم مناقشـــتها في أول اجتماع 
لّلجنة الوزارية السداســـية. من جانبهم، أبدى أعضاء هيئة العمل المشترك 
ارتياحهـــم وترحيبهم بما أعرب عنه الوزيـــر قماطي، متمنين له التوفيق في 

مسعاه بما يخدم الشعبين اللبناني والفلسطيني ومصالحهما المشتركة.

هيئة العمل الفلسطيني المشترك 
تلتقي الوزير قماطي ببيروت

استطالع: ليبرمان المستفيد 
األكبر من إعادة االنتخابات
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نيودلهي/ االستقالل:
أقدم حشـــد من الناس في الهند على ضرب طبيب مســـن (75 
عاما) وتعذيبه حتى الموت، ما دفع اتحادا طبيا بارزا للدعوة إلى 
اإلضراب عن العمل، حتى تتم محاســـبة الجناة، بحسب "روسيا 

اليوم". 
وهاجم 250 شخصا الطبيب المسن، ديفين دوتا، وقاموا بضربه 
بوحشية، إثر ادعائهم أن األخير لم يكن متواجدا في المشفى 
لحظة نقل عاملة مصابة إليه بحالة إســـعاف، محملين الطبيب 

مسؤولية موتها.
مع دخول العاملة المصابة إلى المشفى، مكثت هناك 3 ساعات 
وهي في وضع صحي حرج، ثم ماتت ولم يحضر الطبيب دوتا، ما 

دفع زمالءها لتحميل الطبيب المسؤولية عن موتها.
وسارعت الشرطة الهندية باعتقال 21 مشتبها بهم، من داخل 
المشـــفى، بعيد دقائق من االعتداء على الطبيب المسن، الذي 

توفي خالل ساعات متأثرا بجراحه.
وعلـــى وقع الجريمة المروعة، دعت أكبر جمعية طبية في البالد، 
"الجمعية الطبية الهندية"، أعضاءها الـ 3 ماليين، إلى اإلضراب 
عن العمل، احتجاجا على الحادثة ومطالبة بالقصاص من الجناة.
كما أضافت الجمعية أن حوادث كتلك قد "أصبحت شائعة في 

حياة األطباء، الذين لم يعد لهم قيمة في الهند".

تعذيب وقتل طبيب 
بسبب حالة وفاة

االستقالل/ وكاالت:
أقر شاب، لم يكشف عن هويته، بأنه تجنب تناول 
الفواكـــه والخضـــراوات منذ أن كان في المدرســـة 

االبتدائية، بحجة أنه ال يستسيغ طعمها.
وباعترافـــات الشـــاب المراهـــق، وهو مـــن مدينة 
بريســـتول فـــي بريطانيا، فإنه ظـــل يعيش طوال 
ســـنوات علـــى نظام غذائـــي اقتصر علـــى رقائق 
البطاطـــس والبطاطـــس المقلية والخبـــز األبيض 
والنقانق، األمر الذي أدى إلى فقدانه البصر والسمع 

بسبب نقص الفيتامينات والمعادن.
وكان المراهـــق، البالغ من العمـــر اآلن 19 عاما، بدأ 
يفقد ســـمعه وبصره عندما بلغ الرابعة عشـــرة من 
عمره، وفقا لما ذكرته أســـرته، كما ذكر موقع سكاي 

نيوز البريطاني.

وكشـــفت االختبـــارات أنه يعاني من مســـتويات 
منخفضة مـــن فيتامين بي 12 وفقـــر الدم الكبير، 
وقيل إن ســـبب األمـــراض يعود إلى كـــون الفتى 

انتقائيا في غذائه ودائم الشكوى من الطعام.
ووفقــــا لتقرير الحالــــة، الذي قدمــــه باحثون من 
مستشــــفى بريســــتول للعيون، الذي نشر في 
دوريــــة الطــــب الباطني، إنــــه تم إعطــــاؤه حقن 
فيتاميــــن بي 12 ونصائــــح غذائية، ولكن عندما 
عاد إلى الطبيب، بعد عام، كانت حالته قد ازدادت 
ترديا وسواء وأصيب بضعف شديد في حاستي 

السمع والبصر.
وأضاف التقرير إنه »مع بلوغه ســـن السابعة عشر، 
تردت حاســـة الرؤيـــة عند المريض وزادت ســـوءا 

بشكل تدريجي، إلى حد إصابته بالعمى«.

وقال المراهق معترفا بأنه منذ التحاقه بالمدرســـة 
االبتدائية تجنـــب األطعمة التي تحتوي على مواد 
معينة وأنه كان يأكل البطاطـــس المقلية ورقائق 
البطاطس برينغلز والخبز األبيض وشـــرائح اللحم 

المجهزة والنقانق«.
وبحسب التقرير »في الوقت الذي تم فيه تشخيص 
حالتـــه، كان المريض يعاني مـــن ضعف دائم في 

حاسة البصر«.
وبعد هذه الحالة المرضية، أوصى أخصائيو الصحة 
بتطبيـــق نظام غذائي متنوع يشـــمل الخضراوات 
الخضراء والمكســـرات والبقوليات والحبوب الكاملة 
والمذكرات أو بدائل األلبان، باإلضافة إلى األســـماك 
الزيتية وبعض اللحوم، نظرا ألنها قد تساعد أيضا 

في اتباع نظام غذائي متوازن بشكل صحيح.

أدمن الشيبس ففقد بصره وسمعه

القاهرة/ االستقالل:
 الشـــارع  المصري، إذ تســـبب بمقتل عروسين، وشقيقة 

ّ
حادث ســـير أليم هز

العروس وعم العريس، وذلك بعد انقالب الســـيارة التي كانت تقلهم إلى حفل 
الزفاف.

وفي التفاصيل، فقد تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاًرا بورود بالغ إلدارة شـــرطة 
النجدة يفيد بانقالب سيارة خمس مرات، كانت تقل عروسين.

وبعد انتقال مباحث الشــــرطة الى مكان البالغ تبّين أن الســــيارة انقلبت بعدما 
كانت تسير بسرعة كبيرة جدًا، أثناء توجهها إلى قاعة االحتفاالت بعد مراسم 

الزفاف، وكان يستقلها عروسان وشقيقة العروس وعم العريس.
إشارة الى أنه تّم نقل الضحايا إلى المستشفى على الفور، وقد فارقوا جميعهم 

الحياة داخل غرفة العناية المركزة

وفاة عروسين أثناء 
توجههما لزفافهما

االستقالل/ وكاالت:
قضى أحد سكان والية أالباما األمريكية 36 عاًما في السجن مقابل 50 

دوالًرا سرقها في شبابه.
حكم على ألفين كينارد في عام 1979 مدة ثالث سنوات لسرقتين، 
وبعد أربع سنوات قبضت الشرطة على ألفين مرة أخرى لسرقته مخبزا 

بقيمة 50 دوالرا.
ووفًقـــا للقانون القديم الذي كان ســـارًيا في واليـــة أالباما في تلك 
الســـنوات، بعد الجريمة الثالثة، ُحكم على األمريكي بالســـجن مدى 

الحياة دون الحق في اإلفراج المشروط.
وبعد مرور 36 عاما، قام القاضي جيفرسون كاونتي بمراجعة قضية 
كينارد وقرر إطالق ســـراح الرجل، وخالل الجلسة، قال األمريكي البالغ 
من العمر 58 عاًما إنه يتوب عن فعلته وهو مسؤول تماًما عن أخطاء 

شبابه. 
قال: »أطلب منك أن تعطيني الفرصة إلصالح كل شـــيء«. في الوقت 

الحالي، تعد السلطات وثائق إلطالق سراحه.
أفـــادت األنباء ســـابقا، أن كاتـــي وودز، إحدى ســـكان والية نيفادا 
األمريكية، قضت في الســـجن مدة 35 عاما عن غير ذنب ثم حصلت 
على تعويض قدره ثالثة ماليين دوالر. كما يسعى محاميها إلى دفع 
مبلغ إضافي لضحية القانون بناء على األضرار المعنوية التي لحقت 

بها.

لندن/ االستقالل:
من المقرر أن يفتح أحد أكثر الســـجون رعبًا 
فـــي بريطانيا أبوابه أمـــام المغامرين الذين 
يرغبون بقضاء ليلة في السجن داخل زنزانة 

كانت في السابق منزاًل لسجناء خطيرين.
ال يزال سجن شيبتون ماليت الذي كان ذات 
يوم موطنـــًا لقتلة األطفـــال والمغتصبين 
وأعضاء العصابات ســـيئة السمعة، يحتوي 
على مقابـــر ال تعد وال تحصى لســـجناء تم 

إعدامهم.
وبات الســـجن الـــذي تم إقفاله قبل ســـت 
ســـنوات، مفتوحًا اآلن للجوالت الســـياحية، 
ولمحبي األجواء المرعبة الذين يرغبون بقضاء 
ليلة داخل الســـجن، وللشـــغوفين بهواية 

مطاردة األشباح.
ووفقـــًا للتقاريـــر، فإن الســـجن الـــذي كان 
يســـتوعب ما يزيد عن 200 ســـجين شديد 
الخطـــورة قبل أن يتـــم إقفاله فـــي 2013، 

انتشرت حوله شائعات بأنه مسكون باألرواح 
الشريرة في السنوات القليلة الماضية.

ومن المزمع أن يبدأ السجن باستقبال السياح 
والمغامرين في بداية شهر أكتوبر (تشرين 

األول) القادم لفترة محدودة.
وســـيتم منح الزوار وجبات خفيفة ومعدات 
خاصة بتعقب »األشـــباح« أثناء تجولهم في 
الســـجن لياًل، وفق ما نقلـــت صحيفة ميرور 

أونالين البريطانية.

براغ/ االستقالل:
ذكرت مصــــادر طبية في التشــــيك، أن امرأة 
ميتة دماغيا منذ حوالى أربعة أشهر تمكنت 
من إنجاب طفلة ســــليمة، عــــن طريق عملية 

قيصرية.
الجامعي  المستشــــفى  وأوضح األطبــــاء في 
بمدينة برنو التشيكية، خالل مؤتمر صحافي، 
أن الطفلة ولدت  في األسبوع الرابع والثالثين 

من الحمل الشهر الماضي، أي بعد 117 يوما 
من إعالن وفاة والدتها دماغيا.

وقــــال رومان غال، رئيس قســــم التخدير في 
المستشــــفى، إن هذه الطفلة التي تزن 2,13 
كيلوغرام هــــي "واحدة من بين أثقل األطفال 
الذيــــن يولــــدون لنســــاء متوفيــــات دماغيا 

وأكثرهم نضجا".
وجــــرى إعالن وفاة األم دماغيــــا بعد إصابتها 

بنزيف في نيســــان، عندما كانت في األسبوع 
السادس عشر من الحمل.

وحافظ األطباء على قلبها ورئتيها وكليتيها 
وأعضــــاء أخرى في حالــــة عمل، فيمــــا كانوا 

يراقبون الجنين.
وبعــــد الــــوالدة، فصلــــت المرأة عــــن أجهزة 
االنعاش، وفي حالــــة مماثلة، ولد طفل المرأة 

ميتة دماغيا في البرتغال العام 2016.

السجن األكثر رعبًا في بريطانيا يفتح أبوابه للسياح

امرأة ميتة دماغيا تنجب طفلة سليمة بالتشيك

قضى 36 سنة بالسجن 
بسبب 50 دوالرا


