كهرباء غزة :عودة العمل بجدول 8
ساعات وصل بعد تشغيل المولد الثالث
غزة /االستقالل:
أكد مدير العالقات العامة واإلعالم زش���ركة توزيع الكهرزاء،
محم���د ثازت مس���اء االثنين ،أنه س���يتم العم���ل زجدول 8
ساعات وصل كهرزاء مقازل  8ساعات قطع مع عجز يصل الى
ساعتين أو ساعتين و نصف.
و أشار ثازت الى أنه تم تشغيل المولد الثالث زمحطة التوليد
الوحي���دة في القط���اع ،و ذلك زع���د إيقافه لع���دة أيام زعد
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تقليص االحتالل لكميات الوقود التي تدخل لصالح الشركة.
لكنه أوضح زأن العجز في س���اعات الوص���ل لن يكون يوميًا،
و لكن لثالثة أيام في األس���بوع ،الفتًا الى أنه س���يطرأ تحسن
ملموس على س���اعات وصل الكهرزاء .و كانت ش���ركة توزيع
الكهرزاء زغزة ،أفادت صباح االثنين ،زأن سلطة الطاقة أزلغت
محطة التوليد زتش���غيل المولد الثالث الذي تم ايقافه قبل
أيام نتيجة تقليص كميات الوقود الواردة لمحطة التوليد.

12

 8أسرى يواصلون معركة األمعاء الخاوية

 200اأ�سري يف «رميون» ي�سرعون بالإ�سراب وقوات القمع تقتحم «جلبوع» وتعتدي على الأ�سرى
غزة /خالد اشتيوي:
أفادت هيئة شؤون األس���رى والمحررين ،االثنين ،زأن أكثر من  200أسير في
معتقل «ريمون» ش���رعوا زإض���راب مفتوح عن الطعام ،وذل���ك للمطالبة زإزالة
أجهزة التشويش المسرطنة ،وتحسين األوضاع الحياتية لألسيرات القازعات
في معتقل «الدامون» الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة .وأوضحت الهيئة
في زيان صحفي أن جلس���ات الحوار الت���ي ُعقدت يوم األحد
زين 11
إدارة سجون االحتالل اإلس���رائيلية وممثلي فصائل وتنظيمات

اعتقال  28مواطنًا وعمليــات
هــدم وتجريــف بالضفــة..
ومستوطنون يقتحمون األقصى
الضفة المحتلة /االستقالل:
صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنون أمس من اعتداءاتهم
ّ
ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغرزية والقدس
���نت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،أمس االثنين،
والداخل المحتل .فقد ش� ّ
حملة اعتقاالت واسعة طالت  28مواطنا ،من الضفة الغرزية
المحتلة .فف����ي محافظة الخليل ،اعتقلت ق����وات االحتالل02 ،

وقفة ت�سامنية مع الأ�سرى بغزة اأم�س ( ) APA inmages

القططي :عملية حزب الله أعادت تثبيت
قواعــد االشتبــاك األولــى مــع العــدو
غزة /االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي ،د.
وليد القططي أن العدو اإلسرائيلي يحاول تثبيت قواعد

اش����تباك جديدة في المنطقة مثلما يحدث في س����وريا
والعراق ،وهذا ما دفعه لالعتداء على لبنان.
وقال القططي في تصريح إذاعي له مس����اء 03

خمطــط ا�صتيطانــي
�صــرق قلقيليــة
ي�صــادر  1000دونــم
القدس المحتلة /االستقالل:
أقرت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي ي���وم أمس،
مخططا اس���تيطانيا في زلدة جينصافوط شرق

02

نصر الله :لم يعد لدينا خطوط حمراء
والمقاومة تثبت معادلة الردع
االستقالل /وكاالت:
قال األمين العام لحزب الله الس���يد حس���ن نصر الله إن
عملية الحزب )األحد( كانت “جزءا من عقازنا إلس���رائيل”،

أبو ظريفة لـ «االستقالل» :استهداف االحتالل
«متظاهري العودة» سيفتح باب الصراع على مصراعيه
غزة /قاسم األغا:
ّأكد عضو المكتب السياس���ي للجبهة الديمقراطية لتحرير
فلس���طين طالل أزو ظريفة ،أن جرائم االحتالل واستهدافه

ّ
الس���لميين المش���اركين زمسيرات
المتعمد للمتظاهرين
ّ
العودة وكس���ر الحصار ،لن توقف المسيرات
ً
ًّ
وإصرارا على المواصلة 03
تحديا
زل س���تزيدها

مشددا ان يوم األحد كان يوما تاريخيا على اإلسرائيليين
ان يتذك���روه وان المقاوم���ة تبثتت معادلة
ال���ردع ،وعلى رئيس الوزراء اإلس���رائيلي ان 11

ترحيب فل�صطيني بقرار
وزير التعليم اللبناين ب�صاأن
الطلبة الفل�صطينيني
رام الله /االستقالل:
القى قرار وزي���ر الترزية والتعلي���م اللبناني،
الس���ماح للطلبة الفلس���طينيين زالتسجيل

06

هنية :تفجير حاجزي الشرطة
قيادي بفتح :رواتب موظفي محلالن :الحساب ال زال مفتوحًا والعملية
أرست قواعد جديدة لالشتباك
هدف إلنشاء بداية فلتان أمني بغزة غزة لم تصرف % 110
غزة  /االستقالل:
كشف رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية
أن التحقيقات الجارية زشأن التفجيرات التي جرت في مدينة غزة

06

غزة /االستقالل:
ق���ال أحم���د حلس عض���و اللجن���ة المركزية لحرك���ة فت���ح ،أن الحكومة
الفلس���طينية «أعلنت أنه س���يكون هناك مس���اواة زملف الرواتب زين

03

غزة  /محمد أزو هويدي:
أكد محلالن أحدهما سياس���ي واآلخر عس���كري زأن عملية حزب
الله األحد الماضي ضد ناقلة جند عس���كرية "إسرائيلية" شمال

04
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تدمير قرية »العراقيب« للمرة  157على التوالي

اعتقال  28مواطنًا وعمليات هدم وتجريف بالضفة ..ومستوطنون يقتحمون األقصى
ال�سفة املحتلة /ال�ستقلل:
�س�� ّعدت قوات الحتلل الإ�س��رائيلي وامل�ستوطنون
اأم�س من اعتداءاتهم �س��د املواطنني الفل�س��طينيني
وممتلكاتهم يف ال�س��فة الغربية والقد�س والداخل
املحت��ل .فقد �س��نّت قوات الحت��لل الإ�س��رائيلي،
وفي رام الله ،اعتقلت قوات االحتالل ،قصي إياد مسالمة ،من بلدة
سنجل شمال رام الله ،وهو طالب في جامعة بيرزيت.
وفي قلقيلية ،اعتقلت قوات االحتالل ،الشابين رشيد عبد الرحمن
شتيوي ) 26عاما( ،وعبد الرحمن احمد شتيوي ) 20عاما( ،بعد ان
داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.
وفي بيت لحـــم ،اعتقلت قـــوات االحتالل ،األســـير المحرر عياد
يمض على اطالق سراحه من سجون
الهريمي ) 25عاما( ،الذي لم ِ
االحتالل سوى بضعة أشهر ،والشاب مهند جبر عساكرة ،بعد ان
داهمت منزلي ذويهما في شارع الصف في المدينة.
وفي جنين ،اعتقلت قوات االحتالل حمد فضل جدعون ،وأســـامة
أبـــو ذيبة من مخيم جنين ،ومحمد عالونـــة من مدينة جنين ،كما
اعتقلت وسيم رفقي عمارنة ،ومحمد أحمد عمارنة ،من بلدة يعبد،
وخليل نزار أبو ناعســـة ،من وادي برقين ،بعـــد أن داهمت منازل
ذويهم وفتشـــتها .واعتقلت قوات االحتالل تسعة مقدسيين،
وهم :محمود عبـــد الرؤوف محمود ،وفادي محمـــد عطية ،وأحمد
جمال عطيـــة ،وعماد أبـــو ريالـــة ،وصالـــح داري ،ومحمود محمد
محيســـن ،ومحمد صالح داري ،أحمد جهاد عطية ،وجميعهم من
بلدة العيسوية ،عالوة على إبراهيم عريقات من بلدة أبو ديس.

هدم من�ساة جتارية وم�سجد

إلى ذلك ،أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي ،أمس ،المواطن مأمون
جالجل على هدم منشأته التجارية في حي البستان ببلدة سلوان
جنوب المسجد األقصى المبارك ،بحجة البناء دون ترخيص.
ونقل مركز معلومات وادي حلـــوة عن المواطن جالجل أنه اضطر
لهدم منشـــأته التجارية بيده ،حيث سلمته طواقم البلدية قرار
استدعاء لمراجعة
"هدم إداري" للمنشـــأة ،كما سلمته قبل شهر
ً
البلدية بحجة البناء دون ترخيص.
وأضاف جالجل أنه بنى المنشأة قبل شهرين ،من الصاج المقوى
الفتا إلى أن مفتش البلدية طالبه بهدم البناء بشـــكل
"البالليت"ً ،
كامل "البالليت والسقف واألرضية وهي عبارة عن باطون وأعمدة"،
وتبلغ مساحته  30مترا مربعا.
وفي الســـياق ذاته هدمت ّ
قـــوات االحتالل يوم أمس ،مســـجدًا
الضفة
قيد اإلنشاء في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل جنوب ّ
الغربية المحتلة.

اأم���س الثنني ،حمل��ة اعتقالت وا�س��عة طالت 28
مواطنا ،من ال�سفة الغربية املحتلة .ففي حمافظة
اخللي��ل ،اعتقلت ق��وات الحت��لل ،الأ�س��ري املحرر
ثائ��ر عزي��ز حلحل��ة ،وبهاء يو�س��ف عرع��ر ،بعد
اأن داهم��ت منزليهم��ا يف بلدتي خارا�س و�س��وريف،

بأن آليتي هـــدم اقتحمتا منطقة جبل جوهر
وأفاد شـــهود عيان ّ
القريبة من مستوطنة "خارصينا" ،وشرعت في عملية هدم مسجد
قيد اإلنشاء في المنطقة.
بأن المســـجد مسقوف ،وتجري أعمال تهيئته ،مشيرة
وأوضحت ّ
مصنفة )ج( ،وتخضع
يدعي وقوعه فـــي منطقة ّ
إلـــى ّأن االحتالل ّ
لسيطرة االحتالل األمنية والمدنية.

جتريف اأرا�س

كما جرف مســـتوطنون االثنين ،أراضي زراعية في بيت جاال غرب
محافظة بيت لحم .
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم
حسن بريجية بأن مجموعات من المستوطنين المسلحين ترافقها
جرافات اقتحمت منطقة المخرور غرب بيت جاال ،وشرعوا بتجريف
أراض تعود للمواطن ســـابا إسكندر ،تبلغ مساحتها حوالي أربعة
ٍ
دونمات ،تمهيدا لنصب "كرفانات" استيطانية عليها.
وأضاف بريجية ان األرض المســـتهدفة تقـــع بمحاذاة المطعم
والمنزل اللذين تم هدمهما قبل أســـبوع للمواطن رمزي قيسية،
مشـــيرا الى ان منطقة المخرور تتعرض منـــذ فترة الى هجمات

والأ�س��ري املح��رر يحي��ى �س��الح العم��ور ،وغ�س��ان
اأب��و ه�س��ه�س من بل��دة يطا وخمي��م الف��وار جنوبا،
والأ�سريين املحررين ها�سم الرجوب وحممد يو�سف
�س��اهني من بل��دة دورا جنوب غ��رب املدينة ،وندمي
اإبراهيم �سبارنة من بلدة بيت اأمر.

استيطانية لسلب أراضيها .

اقتحام الأق�سى

وفي سياق آخر ،نفذ مســـتوطنون ،أمس ،جوالت استفزازية في
باحات المسجد األقصى بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة.
وأفاد مدير عام دائرة االوقاف االسالمية وشؤون المسجد االقصى
بالقدس الشـــيخ عزام الخطيب ،بأن نحو  102مستوطن اقتحموا
ســـاحات األقصى ،وتجولوا في باحاته بحماية مشـــددة من قبل
شرطة االحتالل.

تدمري قرية العراقيب

إلـــى ذلك دمرت ّ
جرافات االحتالل اإلســـرائيلي ،فجر أمس ،قرية
"العراقيـــب" الفلســـطينية في صحراء النقـــب ،جنوبي األراضي
المحتلة عام  ،1948وذلك للمـــرة الـ  157على التوالي منذ تموز/
يوليو .2010
وتتوالى عمليات هدم "العراقيب" وغيرها من القرى الفلسطينية
غير المعترف بها إسرائيليا ،بدعوى إقامة منازلها بدون ترخيص
أراض تعود ملكيتها للدولة العبرية.
على ٍ
وذكرت مصـــادر محلية ،أن قوات من شـــرطة االحتالل ،ترافقها

وحدة ما يسمى "سلطة تطوير النقب" اإلسرائيلية ،اقتحمت قرية
"العراقيـــب" ،وقامت بهدم القرية للمرة  ،157كما قامت بمصادرة
خيام أهالي القرية.
وكانت سلطات االحتالل هدمت القرية للمرة األخيرة يوم  28آب/
أغســـطس المنصرم ،حيث تم اســـتفزاز األهالي واعتقال نساء
وأطفال من القرية بهدف تخويف األهالي ودفعهم على الرحيل
والهجرة القسرية.
ويهـــدف االحتالل إلى تهجير أهالـــي "العراقيب" عن أراضيهم
يمهد الستغاللها في مشاريع استيطانية توسعية.
األصلية ،ما ّ
و"العراقيب" هي قرية فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة بئر
الســـبع في صحراء النقب )جنوب فلسطين( ،أقيمت للمرة األولى
في فترة الحكم العثماني ،وتعد واحدة من بين  51قرية عربية في
النقب ال تعترف الحكومة اإلسرائيلية بها.
عملت سلطات االحتالل منذ عام  1951على طرد سكانها ،بهدف
الســـيطرة على أراضيهم ،عبر عمليات هدم واســـعة للبيوت ،في
مسعى للســـيطرة على األراضي الشاســـعة والتي تعادل ثلثي
فلسطين التاريخية.
وتعرضـــت القرية للهدم بشـــكل كامل من قبـــل الجرافات
اإلســـرائيلية بتاريـــخ  27تموز /يوليـــو 2010؛ حيث هدمت
جميع منازلها وشـــردت المئات من سكانها ،بحجة البناء دون
ترخيص.
فعاود سكان القرية بناءها من جديد ،ليتم هدمها مرة بعد أخرى،
كان آخرهـــا أمس ،حيث هدمت الخيم التي نصبها أهالي القرية،
بديال عن المنازل التي تم هدمها في المرات الماضية.
وأصبح صمود "العراقيب" رمزا لمعركة إرادات يخوضها فلسطينيو
ً
الداخل المحتل ،وخاصـــة في النقب من أجل البقاء والحفاظ على
األرض والهوية من سياسات التهويد.
ويعيش في صحراء النقب نحو  240ألف عربي فلسطيني ،يقيم
نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.
وال تعترف ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلية بملكيتهم ألراضي
تلك القرى والتجمعات ،وترفض تزويدها بالخدمات األساســـية
مثل المياه والكهرباء ،وتحاول بكل الطرق واألساليب دفع العرب
الفلسطينيين إلى اليأس واإلحباط من أجل االقتالع والتهجير.

مخطط استيطاني شرق قلقيلية يصادر  1000دونم  3330مستوطنًا اقتحموا األقصى بأغسطس
القدس المحتلة /االستقالل:
أقرت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس ،مخططا استيطانيا
في بلدة جينصافوط شرق مدينة قلقيلية يقضي بمصادرة نحو
 1000دونم ويقتلع عشرات أشجار الزيتون ويمنع التواصل بين
األراضي لصالح مستوطنة عمانويل والمستوطنات المجاورة.
وقد أبلغ االحتالل اإلســـرائيلي الجانب الفلسطيني بالمخطط،
حيث أكـــد رئيس المجلـــس المحلي لبلـــدة جينصافوط عيد
عيد ،أن المخطط مرعب وهذا الطريق استكمال لمخطط سابق
ســـيقطع على المزارعين التواصل مع أراضيهم وسيكون عامل
ربط للمستوطنات القائمة على حساب تواصل الفلسطينيين
مع ارضهم".
وأضاف عيد" :هذه المنطقة تطل على واد قانا الشـــهير ،وفي
كل مرة يعمل االحتـــالل على اقتالع اشـــجار الزيتون وتدمير

الغطـــاء النباتي لتوســـيع المســـتوطنات القائمـــة ،وتنفيذ
المخطط ســـيلقي بظالله على مستقبل المزارعين في المكان،
فالمستوطنات تقام لها البنية التحتية من اراضي المواطنين
دون النظر الى معاناة اصحاب االراضي وما يتكبدونه من اضرار
جسيمة".
من جهتهم رفض المزارعون المخطط وأكدوا أنهم سيتوجهون
إلـــى كل العناوين القانونية والجهـــات المختصة لوقف هذا
المخطط الذي سيعزل اراضيهم ويمنعهم من الوصول اليها،
فطرق المستوطنات األمنية تأكل األخضر واليابس.
يشار إلى أن مستوطنة عمانويل فيها منطقة صناعية ضخمة
وتتوســـع على حســـاب اراضي المنطقة وهناك مخطط قديم
لربـــط المســـتوطنات المحيط بـــواد قانا بجســـر يكون تحرك
الفلسطينيين من اسفله والمستوطنين من األعلى.

رام الله  /االستقالل:
قال مركز القدس لدراسات الشـــأن اإلسرائيلي والفلسطيني إن
أعداد المســـتوطنين الذين اقتحموا المســـجد األقصى المبارك،
خالل آب /أغسطس المنصرم ،تصاعد بشكل كبير.
وأوضح المركز في بيان له االثنين ،أن عدد المســـتوطنين الذين
مســـتوطنا،
اقتحموا األقصى خالل الشـــهر المنصرم بلغ 3330
ً
بينهم عناصـــر في جيش االحتالل بلباســـهم العســـكري ،وما
يسمون بـ «طالب الهيكل المزعوم».
مستوطنا ،و 150من
وأشار إلى أن من بين المقتحمين بلغ 3180
ً
«طالب الهيكل» ،ووزير الزراعة اإلسرائيلي أوري ارئيل.
وبين أن االقتحام األوســـع كان في أول أيام عيد األضحى المبارك
الذي صادق ما يســـمى بـ «ذكرى خراب الهيكل»ٍ ،اذ بلغ عددهم
مستوطنا ،وقاد االقتحام المتطرف «يهودا غليك».
1729
ً

وأفاد بأن الشـــهر الماضي شـــهد جملة من االعتداءات وحاالت
الطـــرد طالت المعتكفين داخل المســـجد األقصى ،وتدنيســـه
واقتحامه من قبل المستوطنين وجنود وشرطة االحتالل.
وقال مدير عام مركز القدس عماد أبو عواد :إن» اقتحامات األقصى
في ازدياد ،ما يشير إلى أن الصهيونية الدينية باتت مؤثرًا كبيرًا
على سير الحكومة اإلســـرائيلية ،كما أن نتنياهو في ظل وجوده
في الحكومة الدينية بات للصهيونية الدينية التأثير الكبير».
وأضاف أن» الصهيونية الدينية اســـتطاعت أن تســـتغل هذه
الظروف الحالية بزيادة االقتحامـــات إلى الحد األكبر الذي تطمح
إليـــه ،وربما حاولت تأكيد التقســـيم الزماني من خالل ســـاعات
اقتحام وإغالق معينة لألقصى».
جدا ،واســـتمراره بالتأكيد سيؤدي إلى
وأوضح أن ما يحدث خطير ً
المزيد من االقتحامات واالنتهاكات بحق األقصى.
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القططي :عملية حزب الله أعادت تثبيت
قواعــد االشتبــاك األولــى مــع العــدو
غزة /االستقالل:
أكــــد عضــــو المكتــــب السياســــي لحركة
الجهاد اإلســــالمي ،د .وليــــد القططي أن
العدو اإلســــرائيلي يحــــاول تثبيت قواعد
اشتباك جديدة في المنطقة مثلما يحدث
في سوريا والعراق ،وهذا ما دفعه لالعتداء
على لبنان.
وقال القططي في تصريح إذاعي له مساء
االثنين وتابعته "االستقالل" إنه لو لم يرد
حــــزب الله على عدوان االحتالل الســــتباح
العدو الساحة اللبنانية لصالح انتزاع قوة
الردع.
وشــــدد علــــى أن عملية حــــزب الله بغض
النظر عن الخســــائر المادية أو البشــــرية،
أعادت تثبيــــت قواعد االشــــتباك األولى
وستمنع أي عدوان الحقًا كما هو الحال في
قطاع غزة.
و لفت إلى أن حســــابات المقاومــــة في غزة ولبنان
حد كبير في جرأة الرد على العدو
متشــــابهة إلى ٍ
االســــرائيلي الذي يمتلك ترسانة عسكرية كبيرة،
مشــــيرًا إلى أن تكتيك حزب الله فــــي تأخير الرد
أربــــك الحســــابات الصهيونية ،وخلــــق حالة من

االستنزاف المعنوي لقادة االحتالل ومستوطنيه.
و بين القططــــي بأن الصهيونــــي أخذ تهديدات
الســــيد حســــن نصر الله على محمل الجد ،وهذه
رسالة للجبهة الداخلية ّأن أي عدوان على المقاومة
سيجابه برد ،مؤكدًا بأن العدو الذي يتبجح بهزيمة
جيوش عدد مــــن الدول العربية ،ال يســــتطيع أن

يحقق انتصــــارًا واحدًا منذ عام 2000
بفعل المقاومة في فلسطين ولبنان.
وأضــــاف" :أن محــــور المقاومة ال يريد
حربــــا متدحرجــــة ُتفرض مــــن طرفه،
ولكن المواجهة قادمــــة ،وأن ما يمنع
شن حرب على غزة أو الجنوب اللبناني
هو يقيــــن جيش االحتــــالل من عدم
االنتصــــار ،بجانب انعــــدام األهداف
السياسية".
وفي الســــياق ذاته أكد عضو المكتب
السياسي لحركة "الجهاد" أن المقاومة
في غزة تتمتع بحاضنة شعبية ودعم
الســــلطة الحاكمة ،رغم حالــــة التذمر
جــــراء الحصار وآثــــاره الســــلبية على
المواطنين.
و تابــــع يقــــول" :ما لم تتغيــــر عقيدة
الســــلطة األمنية في الضفــــة المحتلة
لصالح مقاومــــة االحتالل ،لن نســــتطيع الوصول
لمعادلة سلطة وشعب ومقاومة".
و أكد أن الحرب اإلعالميــــة التي تقودها المقاومة
هي جزء من الحرب النفسية ،للتأثير على الجبهة
الداخلية لالحتالل.
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أدانت االستيالء على  85دونم ًا من أراضي شعفاط

الخارجية :تعميق االستيطان
يكشف زيف الجهود األميركية
رام الله /االستقالل:
أكدت وزارة الخارجية الفلســـطينية ،أن تعميق االســـتيطان اإلسرائيلي في األراضي
الفلسطينية يكشف زيف الجهود األميركية لتحقيق «السالم».
ورأت الخارجية في بيان لها ،يوم أمس ،أن ما توفره اإلدارة األميركية من دعم وإســـناد
لالحتالل واالســـتيطان ،وعجز المجتمـــع الدولي عن تنفيذ قرارات الشـــرعية الدولية
الخاصة باالستيطان و»القدس الشرقية» بصفتها جزءا ال يتجزأ من األرض الفلسطينية
المحتلـــة ،يدفع دولة االحتالل للتمادي في عمليات فصل القدس بشـــكل نهائي عن
محيطها الفلسطيني وربطها في العمق اإلسرائيلي ،في إطار المخططات االسرائيلية
الهادفة إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ،وفرض
المزيـــد من التضييقات على مواطنيهـــا إلجبارهم على الرحيل عنهـــا .وأدانت إقدام
ســـلطات االحتالل وبلديتها في القدس على االســـتيالء على نحو  85دونما من أراضي
شعفاط في منطقة الســـهل ،إلقامة طرق استيطانية ضخمة تخدم مستوطنة «رمات
شـــلومو» المقامة على أراضي البلدة ،علما أن االســـتيطان التهم مساحات شاسعة من
أراضي شعفاط ،في إطار مخطط اســـتيطاني ضخم يتضمن شق أنفاق واقامة جسور
لتعزيز التواصل بين مســـتوطنات غور االردن والمســـتوطنات المقامة شرقي القدس
المحتلة ،اضافة الى توسيع المنطقة الصناعية االستيطانية «عطروت» شمال القدس.
وقالت :إن عمليـــات تعميق االســـتيطان والتهويد في «القدس الشـــرقية» المحتلة
ومحيطها وفي عموم المناطق الفلسطينية المصنفة )ج( ،تترافق مع اعالنات ودعوات
يطلقها اركان اليمين الحاكم في اســـرائيل لتوســـيع االســـتيطان ومطالبات ووعود
بفرض )القانون االسرائيلي والسيادة اليهودية( على المستوطنات.

اآلالف عرضة للتقاعد المالي

قيــادي بفتــح :رواتــب موظفــي غــزة لــم تصــرف % 110
غزة /االستقالل:
قـــال أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،أن الحكومة
الفلسطينية "أعلنت أنه ســـيكون هناك مساواة بملف الرواتب
بيـــن الضفة و غزة األمر الذي لم يحدث" ،موضحا أنها لم تصرف
في الواقع نسبة الـ  110%للموظفين في القطاع.
وأضاف حلس " :الرواتـــب التي صرفت للموظفين بالقطاع يبدو
ً
مشيرا إلى
أنها لحل مشاكل البنوك وليس مشاكل الموظفين"،
أن "اإلعالن عن صرف الرواتب على دفعتين جاء لتحصيل البنوك
قروضهـــا من الموظفين ،خاصة أنهـــا حصلت على دفعتين من
القروض من الراتب الواحد".

وتابـــع " :األمـــر لم يعـــد ُيحتمل ،وهنـــاك وعود كثيـــرة؛ لكن
المصداقيـــة بمن ُيقدمها قد اهتزت ،وقطـــاع غزة غير مقصود
مـــن تلك الوعود وأنصح من يتحدث بهـــا أن يقول إنه ال يقصد
القطاع".
وزاد حلس قائال لموقع دنيـــا الوطن المحلي" :حتى اآلن ال يوجد
مســـاواة بين الموظفيـــن في قطاع غـــزة ونظرائهم في الضفة
الغربية ،ومن يتحدث عن ذلك ليقدم لنا التوضيحات الالزمة".
وبشأن التقاعد المالي ،قال القيادي في فتح " :إن التقاعد المالي
متســـائال" :كيف لموظـــف على رأس عمله أن
ال يوجد مبرر له"،
ً
ُيحـــال للتقاعد ويمنع من كل الحقـــوق ،والتقاعد المالي جريمة

ُترتكب بحـــق الموظفين ،وهنـــاك اآلالف اآلن عرضـــة للتقاعد
المالي".
وحـــول التقاعد المبكـــر ،قال حلس " :الناس فـــي ذروة عطائها
وحيـــن تصل لقمة خبرتهـــا ُتحال للتقاعد ،من المســـتفيد من
الموضوع؟".
وأضاف حلـــس" :ما يجـــري اآلن قطع رواتب ألعـــداد كبيرة من
الموظفين ،وال يوجد مبرر أو ســـبب أمنـــي لقطع الرواتب ،فخيرة
متسائال" :من هو
أبناء فتح ومنظمة التحرير يتم قطع رواتبهم"،
ً
صاحب هذه التوصية؟".
وتابع " :اآلن أتوجه لكل المســـؤولين وأنـــا واحد منهم وال أعفي

نفسي من المســـؤولية ،فنحن بحاجة لتماسك شعبي وسالحنا
وقوتنا نستمدها من شعبنا".
وكشـــف حلس عن اجتماع سيعقد لكافة أطر الحركة في قطاع
غـــزة خالل اليوميـــن القادميـــن ،مردفا " :ســـنعمل على تحمل
مســـؤولياتنا وال يمكننا ترك األمور علـــى حالها ،فنحن جزء من
النســـيج االجتماعي واأللم والمعاناة ،كما أننا نأمل أن يتم خالل
الساعات القادمة تصحيح وتصويب للخلل الذي حدث.
ّ
وعبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن أمله بأن "يكون هناك
خلـــل وخطأ ويتم تصويبه" ،مطالبا فـــي الوقت ذاته بإيجاد حل
منصف لملف موظفي تفريغات .2005

»زعزعة استقرار الجبهة الداخلية مصلحة إسرائيلية«

أبو ظريفة لـ «االستقالل» :استهداف االحتالل «متظاهري العودة» سيفتح باب الصراع على مصراعيه
غزة /قاسم األغا:
ّأكـــد عضـــو المكتـــب السياســـي للجبهـــة
الديمقراطيـــة لتحريـــر فلســـطين طـــالل أبو
ظريفـــة ،أن جرائـــم االحتـــالل واســـتهدافه
ّ
الســـلميين المشاركين
المتعمد للمتظاهرين
ّ
بمســـيرات العودة وكســـر الحصار ،لن توقف
ً
ً
ّ
المســـيرات بل ســـتزيدها تحديا وإصرارا على
المواصلة حتى تحقيق األهداف التي انطلقت
من أجلها.
وقـــال أبـــو ظريفـــة فـــي تصريـــح لصحيفة
ظـــن
"االســـتقالل"" :إن االحتـــالل واهـــم ،إذا ّ
المتعمـــدة ضد
أن جرائمـــه واســـتهدافاته
ّ
المتظاهريـــن والهيئـــة الوطنيـــة العليـــا
للمسيرات يمكن أن تدفعهم لوقف نضالهم
ّ
الشعبي والسلمي المشروع".
وأضاف – وهو عضو الهيئة الوطنية لمسيرات
العـــودة " :-نحن بالهيئة اتخذنـــا ً
قرارا لجهة
مواصلة المســـيرات مهما كانت التضحيات"،

محـــذ ًرا االحتـــالل من ّ
مغبـــة االســـتمرار في
ّ
ّ
السلميين بالرصاص
استهداف المتظاهرين
ّ
الحي والغاز القاتل.
وشـــدد على أن ذلك "سيفتح باب الصراع على
ّ
مصراعيه ويدفعنا الســـتخدام كل الوســـائل
للدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني".
المتعمد للمشاركين
وأدى قمع قوات االحتالل
ّ
بمســـيرات العودة خالل الجمعـــة الـ  ،72التي
حملت شـــعار "الوفاء للشـــهداء" إلصابة )(75
مواطنـــا منهم ) (42بالرصـــاص الحي ،بينهم
ً
مسعف وصحفي.
بينما أســـفر القمع منذ انطالق المسيرات بـ30
مـــارس )آذار(  ،2018عـــن استشـــهاد )(307
ألفا بجراح
فلســـطينيين ،وإصابة أكثر من ً 31
مختلفة ،بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة
بغزة.

هدوء م�سروط

وبشـــأن إجراءات كســـر حصار غزة ،وصف أبو

ّ
المعنية ،تباطؤ "إسرائيل" في تنفيذ إجراءات
مشـــددا على أنه "دون أن يتم
الحصار،
كســـر
ً
رفع الحصار المفروض عن القطاع بشكل كامل؛
فإنه ال يمكن أن ينعم االحتالل بالهدوء".

معاجلات جا ّدة

ظريفة التزام االحتالل في تنفيذها بـ"البطيء"،
مؤكـــدا على ضـــرورة أن يلتـــزم االحتالل برفع
ً
الحصار الذي يفرضـــه على قطاع غزة ،منذ 13
عاما.
ً
ولفت إلى أن "وطنية العودة" تتابع مع األطراف

وفي ســـياق آخر ،ذكر عضو المكتب السياسي
للديمقراطية أن التحقيقات بشأن "التفجيرين
اإلرهابييـــن" اللذين اســـتهدفا نقطتي عمل
لعناصر الشـــرطة غربـــي مدينة غـــزة الثالثاء
الماضـــي ،وأدت الستشـــهاد ثالثـــة عناصر
شـــرطية ،مـــا زالـــت جارية لكشـــف تفاصيل
ومالبسات هذا "العمل اإلجرامي الجبان" ،وفق
تعبيره.
وتابع أن ُقوى األمن بالقطاع لم ُتطلع بعد قادة
القوى والفصائل السياســـية على التحقيقات
ّ
الجارية في هذا الصـــدد ،وقال" :نحن ّ
مصرون
ّ
القوى والـــرأي العام على نتائج
أن يتـــم إطالع ُ
بمـــا ُ
جادة
معالجـــات
من
ن
مك
ي
التحقيقـــات،
ّ
ّ

ّ
وحقيقية لـــكل الظواهر ،الرامية لحرف بوصلة
النضال عن وجهته الحقيقية ،وإرباك الساحة
الداخلية الفلسطينية".
وشـــدد على أن حـــرف بوصلـــة المقاومة عن
ّ
وجهتها وزعزعة اســـتقرار الجبهـــة الداخلية
ّ
مصلحة "إسرائيلية" في المقاوم األول ،وأعداء
الشعب الفلسطيني.
وأوضـــح أبـــو ظريفـــة أن الفكـــر "التكفيـــري
المنحـــرف" ال يتطلـــب معالجـــة ّ
أمنية فقط،
ّ ّ ُ
ُ
األمنية والحديدية وحدها ال
مضيفا" :القبضة
ً
تكفي ،إنما نحن بحاجة لمعالجة شاملة ،للبيئة
ّ
للتطرف
والفكر ،وكل ما من شـــأنه أن يدفـــع
والتكفير".
ّ
التحرر الوطني التي يمر
وأشـــار إلى أن مرحلة
التحلي بالقيم والعادات
تتطلب
بها شـــعبنا
ّ
ّ
والتقاليـــد الوطنيـــة ،لقطـــع الطريـــق أمـــام
كافـــة ،من االحتالل وأعوانه ،للعبث
المحاوالت ّ
بالوضع الداخلي الفلسطيني.
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قراءة في رد حزب الله

محلالن :الحساب ال زال مفتوحًا والعملية أرست قواعد جديدة لالشتباك
غزة  /حممد اأبو هويدي:
اأكد حمللن اأحدهما �سيا�سي والآخر
ع�سكري باأن عملية حزب اهلل الأحد املا�سي
�سد ناقلة جند ع�سكرية "اإ�سرائيلية" �سمال
فل�سطني املحتلة ،اأر�ست قواعد جديدة
لل�ستباك مع الحتلل الإ�سرائيلي .واأعلن
حزب اهلل عن متكن مقاتليه من تدمري
اآلية ع�سكرية اإ�سرائيلية عند طريق ثكنة
"افيفيم" �سمال فل�سطني املحتلة .وقال يف
بيان �سحفي اإن "جمموعة ال�سهيدين ح�سن
زبيب ويا�سر �ساهر هي التي نفذت العملية،
ومتكنت من تدمري الآلية الع�سكرية وقتل
وجرح من فيها".
ومســـاء أمس نشـــر حـــزب اللـــه فيديو
يوثق لحظة اســـتهداف الناقلة
مصـــورًا ّ
اإلسرائيلية واإلجهاز على من فيها ،األمر
الذي يضع روايـــة االحتالل التي تتحدث
عن عدم وقوع قتلى أو جرحى في الهجوم
في مهب الريح.
وظهر خالل مقطـــع الفيديـــو معلومات
دقيقة عـــن مكان وقـــوع العملية خاصة
عن سكنة أفيفيم العســـكرية وعن عدد
الجنود المتمركزين فيها وأماكن القيادة
واألسلحة والمدرعات العسكرية الضخمة.
كمـــا رصـــد المقطـــع جميـــع الطرقـــات
حول المســـتعمرة حيث تـــم رصد جيب
عســـكري إســـرائيلي في إحدى الطرقات
وتم اســـتهدافه بشكل مباشر بصاروخي
كورنيت ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.
مهزلة لجيش االحتالل
وأكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى
الصـــواف ،أن حـــزب اللـــه كان على أتم
الجهوزية للرد على العدوان اإلســـرائيلي
األخير في سوريا والذي ارتقى فيه اثنان
مـــن مجاهدي الحـــزب قبل نحو أســـبوع،

مشـــددا على أن رد حزب الله على العدوان
الذي اســـتهدف الضاحيـــة الجنوبية لم
يأت بعد.
وأوضح الصواف لـ"االســـتقالل" ،أن حزب
الله مـــن وراء عملية االســـتهداف لآللية
العســـكرية اإلســـرائيلية داخل األراضي
الفلســـطينية المحتلة ،فـــرض معادالت
جديدة علـــى االحتـــالل الصهيوني ،وأن
قواعـــد االشـــتباك ّ
تغيـــرت فالقصـــف
سيقابله قصف والقتل يقابله قتل.
واعتبر الصواف أن الرد الذي حصل عصر
األحـــد الماضي ،جاء منســـجمًا مع الرؤية
التي وضعهـــا الحزب في المرحلة الحالية
والتي تقضي بعدم فتح معركة كاملة مع
االحتـــالل ،واقتصار الرد على هدف نوعي
ومهم ويكتفـــي بهذا الهـــدف وينهي
الجولة بدون تصاعد األمور إلى حرب.
وقال المحلـــل السياســـي" :إن ما يدعيه
جيش االحتـــالل بنصب كمين لحزب الله
بناء على مسرحية معدة مسبقًا ،إنما يدل
علـــى ضعف هيبة الجيـــش الصهيوني
وضعف جنوده ألنه يتيـــح أمام اآلخرين

دولة فل�سطني
ال�سلطةالق�سائية
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية البتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة
شرق خانيونس الشرعية

تقدم لمحكمة شرق خانيونس الشرعية مضبطة موقعة من مختار عائلة
أبـــو دراز مؤرخة في  2019/9/1تتضمن ان خضرة عليان موســـى أبو طير
المشـــهورة أبو دراز من عبسان الكبيرة و ســـكانها قد توفيت الى رحمته
تعالى ســـنة 1994م و انحصر ارثها الشـــرعي و االنتقالي في أوالدها من
زوجها المتوفى قبلها خليل احمد ســـالم أبو دراز وهم ســـلمان و سليمان
وإبراهيم و عليان و محمد و امنة فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة سوى من
ذكـــر وليس لها وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياتها
و تركـــوا ورثة فمن له حـــق االعتراض مراجعة محكمة شـــرق خانيونس
الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن حرر في يوم 2
محرم لسنة 1441وفق 2019/9/1م.

قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
زياد عبد احلميد اأبو احلاج

مزيدا من التهكم واالســـتهتار به وكسر
ادعائه بأنه جيش ال يقهر من خالل تلك
المسرحية الهزلية التي ّروج لها معتقدًا
بذلك أنه ضلل حزب الله.
يدعـــي أنـــه القوة
وأضـــاف أن "جيـــش ّ
الخامســـة في العالم يصل إلى مرحلة من
التدني واالنحطاط ســـيكون له آثار كبيرة
على معنويـــات دولة االحتالل وجيشـــه
ويتح فرصة أكبر للمقاومة أن تستهدف
كل ما يقع بين يديها من أهداف".
ولفت الصواف ،إلى أن ما قام به االحتالل
من مســـرحية صنعهـــا وأوهم نفســـه
باالنتصـــار على المقاومة اإلســـالمية في
لبنان انعكســـت عليه بالســـلب ،وليست
في صالحه وسواء أن المقاومة تدرك هذه
اللعبة أوال تدركها فعلت ما يجب أن يفعله
أي عســـكري ،مضيفا أن االحتـــالل عادة
اليصرح بما يحدث له ويقبض ســـيطرته
بالكامل على إعالمه لعدم نشـــر ما يمكن
الوصول إليه من معلومات والعملية التي
حدثـــت األحد ربما ال زالت تخفي الكثير ال
يعلمهـــا أحد واأليـــام القادمة كفيلة بأن

تظهر الحقيقة.

رد اأويل

بدوره اعتبر الخبير في الشـــأن العسكري
اللواء واصف عريقات ،أن دقة اختيار حزب
اللـــه للهدف ونوعية الـــرد ،تعكس مدى
وعي الحزب وقدرته على ضبط اإليقاع دون
أن تنفلت األمور إلى اندالع حرب.
وقال عريقات لـ "االستقالل"" :إن حزب الله
اختـــار االبتعاد عن الرد في مزارع شـــبعا
والحـــدود اللبنانية الفلســـطينية واختار
مناطق ليس عليها إشكالية وكان الهدف
فـــي داخـــل األراضـــي المحتلة شـــمالي
فلســـطين المحتلة ،وهنا تتجلى شجاعة
المقاومة اإلســـالمية في لبنان في اختيار
أهدافها العســـكرية وانتقائها رغم حالة
التأهب الشـــديد لدى جيـــش االحتالل
الصهيوني ،وهذه العملية هي عبارة عن
عملية محدودة إليصال رســـالة إلى العدو
أن المعادالت تغيرت وقواعد االشـــتباك
شكال جديدًا في الصراع".
أخذت
ً
وبين الخبير العســـكري  ،أن هذه العملية
ليســـت الرد على اســـتهداف الضاحية

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

إعالن بيع أرض بموجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات رقم 2019/408

يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي و العقارات بغزة الســـيد /
مفيد احمد صالح أبو زايد من سكان غزة هوية رقم) (940111107بصفته
وكيال عن ايمن و اشرف و محمد و عمر و ميسون و اماني أبناء احمد ابراهيم
أبو زايد  /و عايشه و خالد و فيصل أبناء إبراهيم عمرو أبو زايد.
بموجب وكالة /وكاالت رقم .2018/3735
موضوع الوكالة اجراء معاملة )انتقال ارث //بيع //مبادلة( في قطعة )(2339
قسيمة ) (1مدينة النصيرات .
فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضـــه الى اإلدارة العامة
لألراضي و العقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن
و بخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة  .التاريخ2019/9/2/م

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

في جنوب بيروت ،بل هي رد على اغتيال
العدو الصهيوني لعنصرين من حزب الله
في ســـوريا قام االحتالل باستهدافهما،
وهذا يجعل البـــاب مفتوحًا لعمل مقاوم
ينته
آخر وأن الحساب ما زال مفتوحًا ولم
ِ
بعد.
ّ
وبين أن ما قام به االحتالل من مســـرحية
هزلية وأنه نجح فـــي ايقاع حزب الله في
كمين أعد مسبقا بإيهام الحزب بأنه نجح
في الـــرد وأن كابوس حـــزب الله انتهى
هذا أكبر دليل على مدى خوف وقلق هذا
الجيش من المقاومة في لبنان.
وأشـــار عريقات ،إلى أن ما جرى هو هو رد
أولـــى على اســـتهداف االحتالل لعناصر
حزب الله في ســـوريا بدليـــل بيان الحزب
الذي صدر باســـم "مجموعات الشهيدين
زبيـــب وضاهـــر" اللذين استشـــهدا في
العـــدوان األخير علـــى ســـوريا قبل نحو
أسبوع ،وأن الرد على استهداف الضاحية
الجنوبية ما زال مفتوحًا ولم يغلق واأليام
القادمة حبلى بالمفاجـــآت واألحداث غير
المتوقعة.

�صند وكالة خا�صة رقم 2019/3344
لدى دائرة الكاتب العدل بدير البلح
بتاريخه انا الموقع ادناه /شـــعبان عبد الكريم احمد الســـلقاوي  -واحمل
الهوية رقم ) (902818616من سكان دير البلح
وقد وكلت عني وأنبت مناب نفســــي و عوضا عن شــــخصي السيد/بالل نضال
عــــوض الطواشــــي – و يحمل الهوية رقم  (400984936من ســــكان دير البلح
وذلك في اجراء و تنفيذ معاملة االنتقال باألرث و البيع البات القطعي لدى دائرة
تسجيل األراضي بغزة او غيرها من الدوائر الرسمية المختصة وذلك عن كامل
الحصص التي الت لي بالميراث عن مورثي المرحوم  /عبد الكريم احمد سليمان
الســــلقاوي – والتي تقع في ارض القســــيمة رقم ) (40من القطعة رقم )(137
من أراضي دير البلح و المســــماة )البركة الشرقية ( وذلك البيع للمشترى مني
الســــيد /عصام سمير شعبان السلقاوي – من سكان دير البلح -و يحمل هوية
رقم ) (801429929او لمن يرغب به المشــــتري وذلك لقاء ثمن اجمالي وقدره
)30000د.أ( ثالثون الف دينار اردني قبضتها من يد المشتري هذا وقد اذنت
وكيلي المذكور في اجراء معاملة البيع و التســــجيل و اإلقرار بقبض اثمن لدى
السيد /مسجل أراضي غزة ولدى أي دائرة رسمية أخرى وفي التوقيع نيابة عني
على جميع المعامالت و العقود و األوراق و النماذج التي تتعلق بذلك وفي جميع
ما ينشأ او يتفرع هذا الخصوص حتى يتم التسجيل وكالة خصوصية دورية
معلق فيها حق الغير غير قابلة للعزل مفوضة لقوله و رايه و عمله .
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»يسيران نحو الموت المحقق«

«حماية» يحمل االحتالل مسئولية حياة األسيرين السايح وأبو دياك
غزة  /االستقالل:
أدان مركـــز "حمايـــة" لحقـــوق اإلنســـان ،االثنين،
السياســـة التي تنتهجهـــا إدارة مصلحة ســـجون
االحتالل اإلســـرائيلي بحق األســـرى الفلسطينيين
ً
داعيا للتدخل العاجـــل إلنقاذ حياة
في ســـجونها،
األســـيرين المريضين بســـام الســـايح ،وسامي أبو
دياك.
وأوضح المركز في بيان صحفي يوم أمس ،أن األسير
عامـــا( ،والذي يقبع في عيادة ســـجن
الســـايح )ً 47
"الرملـــة" ،يعاني من حالة حرجـــة بعد تدهور جديد
طـــرأ على عضلة القلب التي أصبحت تعمل بنســـبة
 15%فقط ،حيث يعاني من تضخم في الكبد ،ومن
تجمع للمياه على رئتيه ،وهو مصاب بمرض سرطان
الدم منذ سنوات.

عاما( أحد ضحايا
وأضاف أن األســـير أبو ديـــاك )ً 36
اإلهمال الطبي في ســـجون االحتالل ،حيث أجرى له
عملية إزالة أورام في األمعاء وتم قص ) (80سم من
أمعائه الغليظة في مستشـــفى "سوروكا" ،وأعادته
ســـلطات االحتالل لعيادة سجن "الرملة" ،ما أدى إلى
تدهـــور خطير مفاجـــئ على صحتـــه ،باإلضافة لما
يعانيه من مشاكل في الكلى والرئة.
وندد بسياســـة اإلهمال الطبي التـــي يتعرض لها
الســـايح وأبو دياك واألســـرى المرضى في ســـجون
محمال ســـلطات االحتـــالل وإدارة مصلحة
االحتالل،
ً
السجون ،المسؤولية الكاملة عن حياتهما.
وأكد أن إدارة مصلحة الســـجون بانتهاجها سياسة
اإلهمـــال الطبي بحق األســـرى والمعتقلين تنتهك
أحكام القانون الدولي ،التي كفلت لهم نظام غذائي

وصحي يكفل المحافظة على صحتهم ،ويناظر على
األقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل ،وتقدم
لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية
من خـــالل تمكينهم من إجـــراء الفحوصات الطبية
المستمرة.
وشـــدد علـــى أن سياســـة اإلهمال الطبي لألســـرى
والمعتقلين الفلســـطينيين في ســـجون االحتالل
وفقا لنظام روما.
ترقي لمستوى جرائم ً
ودعا مركز "حماية" المجتمع الدولي المجتمع الدولي
لتحمل مســـؤولياته والخروج عن حالة الصمت تجاه
ً
مطالبا
ما يتعرض له األســـرى في ســـجون االحتالل،
السلطة الفلســـطينية بإحالة ملف جرائم االحتالل
بحق األسرى والمعتقلين للمحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها ،قالت دائرة حقوق االنســـان والمجتمع

المدني في منظمـــة التحرير إن ما وصل إليه الوضع
الصحي لألسيرين ســـامي أبو دياك وبسام السائح
اللذين يســـيران نحو الموت المحقـــق ،لهو صرخة
في وجـــه العالم ليفيـــق من ســـباته ويتحرك ضد
هذا االحتـــالل الظالم وكبح جماحـــه ووقف جرائمه
بحق األســـرى ،ومخالفاته وانتهاكاته لكل القرارات
والمواثيق الدولية.
وأضافت الدائرة أن المعلومات المتوفرة من الجهات
المختصة ،تشـــير إلـــى خطورة وضعهمـــا الصحي
الذي ُينذر باستشـــهادهما بســـبب اإلهمال الطبي
وممارسة مصلحة السجون ،التابعة لما تسمى وزارة
األمن الداخلي التي يترأسها "أردان" ،والجرائم التي
ترتكب بحق األســـرى ضمن خطط مدروســـة ومعدة
سلفا بهدف قتلهم بشكل بطيء.
ً

نقــل األسيــر المضــرب سلطــان خلــف إلــى المشفــى
جنين /االستقالل:
أكدت مؤسســـة مهجة القدس للشهداء
واألســـرى والجرحـــى االثنيـــن ،أن إدارة
مصلحـــة ســـجون االحتالل اإلســـرائيلي
نقلت األســـير ســـلطان أحمـــد خلف )38
عامـــا( الذي يواصل إضرابـــه المفتوح عن
ً
الطعام لليوم ) (48على التوالي ،من سجن
عزل "نيتســـان" إلى مشفى مدني لتدهور
حالته الصحية.
ونقلت مهجة القدس عن القيادي بحركة
الجهـــاد اإلســـالمي فـــي جنين األســـير

عاما( في رسالة
المضرب طارق قعدان )ً 47
له ،أن الوضع الصحي لألسير سلطان خلف
صعـــب وتم نقلـــه األربعـــاء الماضي إلى
مشفى مدني خارج سجن الرملة )نيتسان(
إما لمشـــفى "كابالن" أو "أســـاف هروفيه"
لتدهور حالته الصحية.
وأوضح أن األسير خلف يعاني من ضعف
حاد فـــي قواه وال يقوى على الوقوف ،وتم
اعطاءه ووكر داخل الغرفة ويتنقل داخل
الغرفة على كرســـي متحـــرك ،كما يعاني
أيضا مـــن آالم فـــي الـــرأس ودوار وحالة
ً

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية
و تنظيم المدن بمحافظات غزة

بايداع مجدد للمخطط التفصيلي للشوارع رقم ) (124 _116 _670 _607وشوارع أخرى حي معن
منطقة تنظيم  :خانيونس -حي معن
قانون تنظيم المدن رقم ) (28لسنة 1936
تعلن اللجنـــة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســـتها رقم
 2018/33المنعقـــدة بتاريخ  2018/9/12عن إيـــداع مجدد للمخطط التفصيلي
لمســـار الشـــوارع رقم ) (124بعرض ) (10متر بدون ارتداد والشارع رقم )(116
بعرض) (10متر بدون ارتداد و الشـــارع رقـــم ) (670بعرض ) (8و ) (10متر بدون
ارتداد و الشـــارع رقـــم ) (607بعرض ) (6متر بدون ارتداد والشـــارع رقم )(609
بعرض ) (10متر بدون ارتداد و الشـــارع رقم ) (613بعرض ) (10متر و ارتداد )(3
متر و الشـــارع رقم ) (646بعرض ) (10متر بدون ارتداد و الشارع رقم ) (634الى
الشـــارع ) (609و ارتداد ) (3متر من كل جانب من شارع رقم ) (609وحتى شارع
رقم )(69و الشـــارع رقم ) (6000بعرض) (6متر بدون ارتداد "ممر مشاه" و الشارع
رقـــم ) (6002بعرض ) (6متر بدون ارتداد "ممر مشـــاه" و الشـــارع رقم )(6004
بعرض )(8متر بدون ارتداد و الشـــارع رقم ) (6005بعرض ) (8متر بدون ارتداد و
الشـــارع رقم ) (6006بعروض مختلفة "ممر مشاه" والشارع رقم ) (6007بعرض
) (5متر بدون ارتداد "ممر مشـــاه" و الشـــارع رقـــم ) (6012بعرض ) (6متر بدون
ارتداد و الشارع رقم ) (6014بعرض ) (17متر بدون ارتداد و المار بالقسائم رقم
) 14حتـــى  (44 43- 42- 41- 40- 39- 38- 37- 35- 33-من القطعة رقم ) (53و
القسائم رقم ) (19 18- 17- 15- 14-من القطعة رقم ).(69
لالعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما ايداعا من تاريخ هذا االعالن
وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي و األبنية واالمالك األخرى المشمولة
بهذا المشـــروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي و تقديم
االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة المحلية للبناء و التنظيم ببلدية خانيونس.
) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ(.

اللجنة املركزية للأبنية و تنظيم املدن
مبحافظات غزة

غثيان في المعدة وحالة هزال عام.
وكانت قـــوات االحتالل اعتقلت األســـير
خلف بتاريخ  ،2019/07/08من بلدة برقين
قضاء جنين ،وبتاريخ  2019/07/18أبلغته
إدارة سجن "مجدو" بصدور قرار من الحاكم
العسكري لتحويله لالعتقال اإلداري لمدة
ســـتة أشـــهر بدون أن توجه له أي تهمة
تذكـــر ،ليعلـــن بنفس اليـــوم إضرابه عن
ً
إداريا.
رفضا العتقاله
الطعام ً
ســـابقا علـــى خلفيـــة انتمائه
واعتقـــل
ً
ونشـــاطاته فـــي صفوف حركـــة الجهاد

اإلســـالمي ،حيث أمضى أربعـــة أعوام في
سجون االحتالل.
وأوضـــح القيـــادي قعدان حـــول وضعه
الصحي أنه يعانـــي من حالة صداع ودوار
وغثيان فـــي المعدة ولكن قـــواه ما زالت
تمكنه من الوقوف والمشي ولكن بجانب
الحائط وبحركة بطيئة.
وأشـــار إلى أنه هو واألسير سلطان خلف
ال يشربان سوى الماء ومقاطعان للفحوص
الطبية والمدعمـــات ،وأنهما ماضيان في
إضرابهمـــا المفتـــوح عن الطعـــام حتى

تحقيـــق ما يصبـــوان إليه ،وهـــو االفراج
السريع والقريب والعاجل غير اآلجل.
وكان األســـير قعـــدان اعتقـــل بتاريـــخ
 ،2019/02/25ووجهـــت لـــه ســـلطات
االحتـــالل تهمة االنتمـــاء والعضوية في
حركة الجهاد ،وسبق أن أمضى في سجون
االحتالل ما يزيد عن عشـــر سنوات خالل
اعتقـــاالت ســـابقة على خلفيـــة انتمائه
ونشـــاطاته في صفوف الحركة ،وهو من
أوائـــل من خاضـــوا معركـــة اإلضراب عن
الطعام ضد سياسة االعتقال اإلداري.

هيئة :انتهاكات بالجملة يمارسها االحتالل بحق األسيرات
رام الله /االستقالل:
أفادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين في تقرير لها،
يـــوم أمس ،أن االحتالل اإلســـرائيلي بقواتـــه ومحققيه
يمارسون العديد من االنتهاكات والخروقات في معاملة
األســـيرة الفلســـطينية عند اعتقالهـــا وادخالها لمراكز
التوقيف والتحقيق وخـــالل عملية نقلهن إلى المحاكم
والسجون ،بشكل يخالف كافة المعاهدات واالتفاقيات
الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان.
ولفتت الهيئة اســـتنادا إلفادات العديد من األسيرات،
أنهـــن يتعرضن للترويع واإلهانة والشـــتم خالل عملية
االعتقال ،ومنهن من يعتقل بعد االعتداء عليها بالضرب
أو بإطالق النار عليها بشـــكل مباشر من قبل الجنود ،كما
يتم تهديدهـــن بالقتل واعتقال أفـــراد العائلة وهدم

المنـــزل خالل عمليـــات النقل بالســـيارات العســـكرية
الـــى مراكز التوقيـــف .وبينت الهيئة ،أنـــه وبعد إدخال
األســـيرات إلى مراكز التوقيف يتم تفتيشهن تفتيشا
عاريا مـــن قبل المجندات اإلســـرائيليات ،ووضعهن في
غـــرف ضيقة تفتقر لإلضـــاءة والتهويـــة وذات جدران
سوداء خشـــنة ،ويتم التحقيق معهن على مدار ساعات
طويلة تســـتمر من ســـاعات الصباح وحتى المساء على
أيدي عـــدة محققيـــن بالتتابع ،وحرمانهـــن خالل تلك
العملية من النوم أو الراحة أو قضاء الحاجة.
وأوضحت ،أن األسيرات يتعرضن خالل التحقيق لإلرهاق
والتهديد والشـــتم والصراخ المســـتمر ،ما يولد لديهن
شعورا بالرعب والخوف الشديد ،فضال عن اخضاعهن لما
يسمى "بجهاز فحص الكذب" ،وحرمانهن ألوقات طويلة

من الطعام والشراب.
كما تعاني األســـيرات خالل زجهن بالزنازين من ظروف
صعبة جـــدًا ،كونها تحـــت األرض وبـــدون نوافذ ،ويتم
اشـــعال الضوء على مدار  24ســـاعة بصورة تؤذي النظر،
كما أن الفراش قذر ومتســـخ وبدون وسادة ،ويتم تثبيت
شـــافط للهواء في الزنزانة يدخل اليهـــا هواء بارد جدًا،
إضافـــة الى انعـــدام الخصوصيـــة ،حيث يتـــم تثبيت
كاميرات مراقبة بتلك الغرفة في العديد من األحيان.
وطالبـــت الهيئـــة ،المؤسســـات الحقوقية واإلنســـانية
والدولية التي تهتم بشـــؤون المرأة ،بالتحرك والضغط
على سلطات االحتالل اإلســـرائيلية واجبارها على وقف
االنتهاكات الصارخة بحق األســـيرات الفلسطينيات في
سجونها.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /حيدر عامر حسن السعافين./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 906225560فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /نور جمال محمد ابو جبل ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 403663263فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/جميله رشيد راشد الدوس./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 700177041فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/محمد تيسير حسن ابو الكاس ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 407037548فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/ريض يوسف رضوان جنديه./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 913312138فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/عالم جودت سليم ابو العين ./
عن فقد بطاقـــة هويتي التي تحمـــل 801937368
فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشكورا إلى أقرب
مركز شرطة
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»حزب الله فرض معادلة الردع المتبادل«

هنية :تفجير حاجزي الشرطة هدف إلنشاء بداية فلتان أمني بغزة
غزة  /االستقالل:
كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل
هنية أن التحقيقات الجارية بشـــأن التفجيرات التي جرت
ً
مؤخرا تشـــير إلى أن ما تم كان ســـيتبعه
فـــي مدينة غزة
تفجيرات جديدة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وقال هنية خالل حفل تأبين شهداء الشرطة الثالثة الذين
قضوا جراء تلك التفجيـــرات ،إن تلك التفجيرات "هدفت
إلنشاء بداية فلتان أمني بغزة".
وأضاف "سيكون هناك نشر كامل لتفاصيل هذه الجريمة،
وحينما تكتمل الصورة ســـنجد أنـــه كان ُيخطط إلحداث
صورة خطيرة جدًا في غزة".
وأكـــد هنية أن هذه التفجيرات جاءت ليســـتثمرها عدونا
ُليفرد غـــزة عن أي تفاعل إيجابي مـــع ما يمكن أن يحصل
على جبهة الشمال.
وشـــدد على أن هذه الجريمة وقعت في توقيت وســـياق
إقليمـــي يدلـــل أن المســـتفيد األكبـــر منها هـــو العدو
الصهيونـــي" ،فمن خطط ونفذ هذه الجريمة اســـتهدف
ضرب المنظومة والحالة األمنية ،وخلخلتها في غزة".
وأضاف "نتنياهو المأزوم أمنيًا والمتهم بالفساد ،غير قادر
على حســـم المعركة على كل الجبهات بما فيها غزة ،لذلك
أراد لغزة أن تكون بعيدة عن التأثير في مشهد االنتخابات
الصهيونية".
وتابع هنية :اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني لديهما

تقدير بأن الموقف الفلســـطيني الموحد يشـــكل العقبة
ً
أخل
الحقيقيـــة أمام "صفقة القرن" ،وغزة شـــكلت عنصرا ّ
بالمخطط األمريكي الصهيوني.
ولفـــت إلـــى أن "الحالة األمنية فـــي غزة ُتزعـــج االحتالل،
واألجهزة األمنية سددت ضربات قوية للعمالء ،وفقأت عين
االحتالل ،وشكلت الحماية المعنوية لشعبنا الذي يخرج في
كل جمعة شرق غزة".
وأشار هنية إلى أن هناك معركة أمنية تحت الطاولة بيننا
وبيـــن االحتالل ،وال تقل خطورة عن المعركة العســـكرية،

و"حققنا انتصارات في المعركة األمنية مع العدو ،كما حقق
المجاهدون انتصارات عسكرية".
ونـــوه إلـــى أن التفجيـــرات اســـتهدفت ضـــرب العالقة
االســـتراتيجية بين فصائل المقاومة ،فـــي هذه المرحلة
التي شـــهدت أوج التنسيق والتكامل سياسيًا ،وعسكريًا،
وميدانيًا ،وأمنيًا.
وقال :نشـــعر باالرتياح الكبير للمناخ الوطني الذي يشهد
حالة تنســـيق كبير بيـــن كل مكونـــات وفصائل العمل
الوطني.

ترحيب فلسطيني بقرار وزير التعليم اللبناني بشأن الطلبة الفلسطينيين
رام الله /االستقالل:
القى قرار وزير التربية والتعليم اللبناني ،الســـماح
للطلبة الفلســـطينيين بالتســـجيل في المدارس
اللبنانية ارتياحًا واسعًا في صفوف الفلسطينيين
الالجئين في لبنان ،الذين عبروا عن امتنانهم للقرار
اللبناني الذي أعاد للقضية الفلســـطينية والالجئ
الفلســـطيني مكانته  ،وخاصة في ظل تعقد األمور
بعد قرار وزير العمل بمعاملة الفلســـطيني معاملة
األجنبي .
فقد أصدر لبنان قرارًا يتيح المجال لتسجيل الطالب
الفلسطينيين في المدارس اللبنانية الرسمية كافة
مع بدء العام الدراســـي  ،2020 - 2019ومعاملتهم
أسوة بالطالب اللبنانيين.
وقـــال وزير التعليم العالي أكرم شـــهيب في هذا
الصـــدد" :إن هذا القرار واجب ننطلق فيه من الواقع
الخـــاص لوجود اإلخـــوة الفلســـطينيين في لبنان
بشـــكل قســـري ،وأيضا التزاما بالقضية المركزية،
قضية فلسطين ،على أمل عودتهم إلى وطنهم".
وأكـــد أن هـــذا القرار يأتـــي أيضـــا" ،التزاما بمبدأ
الحق بالتعلم للجميـــع ،والتزاما بالقضية المركزية

فلســـطين وانطالقـــا مـــن الواقع الخـــاص للطالب
الفلسطينيين في لبنان".
فتحي عرادات ممثل منظمة التحرير في لبنان  ،ثمن
قرار وزير التربية والتعليم اللبناني بشـــأن السماح
للطلبة الفلســـطينيين التســـجيل فـــي المدارس
اللبنانيـــة ،وعدم االنتظار حتى انتهاء التســـجيل
في المدارس فقط للبنانيين وفي حال وجود متسع
السماح للفلســـطينيين بالتسجيل كما كان متبعًا
السنوات الماضية .
وقـــال جـــرادات خـــالل تصريح لـــه :إن وفـــدًا من
الفصائل ومنظمة التحريـــر توجهت لمكتب وزير
التربية والتعليم لشكره على الخطوة التي قام بها
 ،بالســـماح للطلبة الفلســـطينيين بالتسجيل في
المدارس اللبنانية .
وبشأن الموضوع المتعلق بالعمل  ،قال جرادات ان
هناك خطوة ايجابية من مجلس الوزراء ،وســـيكون
اليوم الثالثاء ،لقاء مهم مع الوزراء ورئيس الحكومة
اللبناني  ،للمطالبة بضرورة تعديل قانون العمل.
وبين أنه خالل االجتماع سيتم طرح موضوع التمليك
الـــذي وضع عام  ، 2001ويمنع الفلســـطينيين من

التملك في لبنان ،حيث ســـيتم بحث القرار السابق
والمطالبة بإلغائه.
ويشـــار إلـــى أن المخيمـــات اللبنانيـــة تواصـــل
المظاهرات االســـبوعية للمطالبة بإلغـــاء قرار وزير
العمل اللبناني كميل ابو سليمان  ،والذي قرر اعتبار
العامل الفلســـطيني كاألجنبـــي المحروم من كافة
حقوقه.
ويعيش نحو  174ألفا و 422الجئا فلســـطينيا ،في
 12مخيمـــا و 156تجمعا بمحافظات لبنان الخمس،
بحســـب أحدث إحصـــاء إلدارة اإلحصـــاء المركزي
اللبنانية عام .2017
وأطلقــــت وزارة العمــــل اللبنانيــــة فــــي نهايــــة
شــــهر يونيو /حزيران الماضــــي ،حملة لمكافحة
العمالة األجنبية غير الشــــرعية ،ومنحت أصحاب
المؤسســــات مهلة شهر لتسوية أوضاع عمالهم
غيــــر اللبنانييــــن ،قبل أن تبدأ األســــبوع الماضي
بمداهمات أغلقت خاللها عددا من المؤسســــات
غير المســــتوفية للشــــروط القانونيــــة وأنذرت
أصحاب مؤسســــات أخرى بالحصول على إجازات
عمل لعمالهم غير اللبنانيين.

وأضاف :اســـتهدفت الجريمة ضرب النسيج المجتمعي،
والجبهة الداخليـــة ،والحاضنة المجتمعية للمقاومة ،التي
تتشكل من عوائل شعبنا.
وأوضح هنية أن األجهزة األمنية تعاملت مع ملف االنحراف
الفكري في محطات ســـابقة بشكل شـــمولي ،وليس على
الصعيد األمني فقط.
وبين أن "دماء شـــهداء الشـــرطة حمت غزة وفلسطين من
صورة أخطر ،ومن ســـيناريو أحقر ،سنكشـــفه لشعبنا في
الوقت المناســـب ،حينما تنتهي األجهزة األمنية من وضع
يدها على كل شيء".
وطالب هنية من وزارة الداخلية أن تنشـــر في الوقت الذي
تقـــدره تفاصيل ما جرى؛ ليعلم شـــعبنا على أي حالة كان
يريد هؤالء أن ُيدخلوا الوطن.
وأشـــار إلى أنه "ال نريد أن نجعـــل الحكم على القضايا من
منطلق مناكفة سياســـية ،ونريد أن نصل للمتورطين في
هذا األمر".
وقال" :هدفت التفجيـــرات إلى فرض أولويات جديدة على
الفصائل الفلسطينية ،على حســـاب األولوية األولى وهي
مواجهة االحتالل والتصدي لسياساته".
وأضـــاف هنية" :من يفعل هذا العمـــل ليس له أي انتماء
تنظيمي أو سياسي ،ونحن لم ن ّ
رب أبناءنا على هذا الفعل".
ُ
وتابع" :غـــزة محصنة فكريًا ،وأمنيًا ،وفصائليًا ،وعســـكريًا،
وسياسيًا ومجتمعيًا ،وهي وعصية على الكسر واالختراق".

األردن :وجود «أونروا» مرتبط
بحل قضية الالجئين
عمان /االستقالل:
أكد وزير الخارجية وشـــؤون المغتربين األردنـــي أيمن الصفدي أن وكالة األمم المتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلســـطينيين )أونروا( مرتبطة بقضية الالجئين التي يجب
حلهـــا بما يضمن الحق في العـــودة والتعويض وفق قرارات الشـــرعية الدولية ومبادرة
السالم العربية.
وقال الصفدي في تصريح له "يلتحق أكثر من  560ألف طالب فلسطيني بينهم حوالي
 122ألف طالب في األردن بمدارسهم األسبوع الحالي وسيحصلون على حقهم األساسي
في التعليم بفضل دعم الســـويد والعديد من الدول الشـــقيقة والصديقة وأن استمرار
الوكالة بالقيام بدورها ضرورة حياتية وسياســـية وال شـــيء يمكن أن يبرر حرمان أطفال
فلسطين والالجئين الفلسطينيين من حقهم في التعليم والعيش بكرامة".
وحذر الصفدي من تبعات االنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى ومحاوالتها تغيير
الهوية العربية اإلســـالمية والمسيحية للمقدسات .وقال إن هذه االنتهاكات "هي لعب
بالنـــار لن يفضي إال إلـــى تأجيج الصراع ،ما يهدد األمن والســـلم الدوليين واإلقليميين
ويستدعي موقفا دوليا صارما في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية".
وأكد أن القدس خط أحمر وحماية القدس والمقدســـات هي مســـؤولية عربية إسالمية
دولية مشـــتركة في ضوء مكانة المدينة المقدسة وما تمثله اإلجراءات اإلسرائيلية من
إقليميا ً
ً
ودوليا.
خطر على األمن والسلم
ويصل العجز المالي في موازنة األونروا للعام الحالي حوالي  120مليون دوالر.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/سجود احمد محمد الهبيل(./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 403267487فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/ابراهيم حمدي صالح حبوش ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 901334003فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عبد الرحمن عفيف كامل شعبان./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 411771157فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/جميل محمود أحمد مرعي./ ......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 919857995فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا
إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد جهاد محمد النجار./ ......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 401769211فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/سمير فايز محمد سمير ابو العوف.......
 ./عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 403019953فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/صخر خليل علي حموده./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ( 900771841فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/سعديه اسماعيل عياده ابو عرار./ ......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 909733487فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/نظميه زكى عبد ربه نصار./ ......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 802777722فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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رأي

بعد ان فشلت «إسرائيل» في ثني حزب الله
عن الرد..هل انتهت األمور عند هذا الحد؟!

االنتصار في الرد
تعتقد إسرائيل أنها خرجت بأقل الخسائر في العملية العسكرية التي نفذها حزب الله أول من أمس
في معســــكر افيميم العســــكري ,فقد خرج رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بتصرينات
زعــــم خاللها انه لم يصــــب أي جندي صهيوني أو حتى يخدش في العمليــــة ,واعتبر ان هذا يمثل
انجازا كبيرا لنكومته ولجيشــــه الذي ال يقهر ,رغم ان الهزيمة النفســــية كانت حاضرة في الساحة
اإلســــرائيلية بقوة ,من خالل وســــائل اإلعالم التي بثــــت صورا للجنود المصابيــــن ,والطائرات التي
نقلتهم إلى المشفى ,ونزوح المستوطنين في الشمال إلى مناطق أكثر أمنا ,وخلو المنطقة الندودية
الشمالية من أي تواجد للجيش الصهيوني ,نتنياهو ووزراء حكومته زعموا أنهم قاموا بفبركة مشهد
إصابة الجنود ونقلهم بالطائرات ,بعد سماح مقاتلي حزب الله لهم بالمغادرة ,وان األمر كان يهدف
إلجالء الجنود من الثكنة العسكرية بسالم ,وهذا ما نجح به اإلسرائيليون حسب اإلعالم العبري.
تنص خسائرها بعد من وراء هذه العملية ,حتى وان كانت كما تدعي لم
ويبدو ان «إســــرائيل» لم ِ
يصاب فيها أي جندي صهيوني ,فالخسائر ال تنسب فقط بسقوط قتلى ,إنما تنسب بعشعشة
الهزيمة في النفوس ,وإظهار الضعف الذي ينتاب الجيش الذي ال يقهر ,وتصدع الجبهة الداخلية,
واهتزاز صــــورة الجيش الذي كان جنوده يمثلون أنهم أموات وجرحى كي يفروا من المعركة ,علما
ان هذا سيؤســــس لعدم الثقة باإلســــرائيليين في أي معركة قادمة ,وعدم السماح للجيش بإجالء
جنوده من الميدان خوفا من تكرار هذه الخدعة ,وانتقاد المعارضة واليمين الصهيوني المتطرف
إلى نتنياهو وحكومته ,وتوجيه االتهامات لهم بالضعف والجبن وعدم القدرة على حماية البالد من
األعداء ,وقد تمثلت مكاسب حزب الله من وراء هذه العملية في نقاط عدة نذكر منها:
أوال :ان حــــزب الله عندما توعد بالرد أوفى بوعده ,رغم كل الوســــاطات التي تدخلت ,واإلغراءات التي قدمت
للنزب كي ال يرد على هذه العملية ,لكنه أصر على الرد في وقت قياسي وبقدرة عسكرية كبيرة ,تدل على ان
النزب يمتلك من القوة البشرية والتنقنية العسكرية ما يستطيع ان يوجع به االحتالل ويرد على حماقاته.
ثانيا :ان حالة االستنفار األمني ,واستدعاء قوات االحتياط ,والتهديد والوعيد بتدمير لبنان,
واللعب على الوتر الطائفي ,وتنرك الوســـطاء ,لم تمنع النـــزب من الرد من داخل األراضي
اللبنانيـــة ,ولم يســـتطع االحتالل بكل اإلجـــراءات االحتياطية التي اتخذهـــا على الندود
الشمالية ,ان ينمي جنوده من نيران مجاهدي حزب الله.
ثالثا :ان معسكر افيميم العسكري على الندود الشمالية سقط امنيا تماما ,رغم كل التنصينات المنيطة
به ,وقد هجره الجنود الصهاينة وفروا منه تاركين سالحهم وعتادهم ,مذعورين ,وهو ما أكدته مراسلة «»RT
داليا النمري التي دخلت إلى معسكر «أفيميم» وقالت المراسلة إن المكان مهجور تماما.
رابعا :أن حزب الله أعاد للبنان وللشعب اللبناني هيبته ,وأعاد إشعال الميدان في مواجهة االحتالل
وأهدافه العدوانية ,وأصبنت األراضي اللبنانية منرمة على طائرات االحتالل المسيرة ,وأي حماقة
يرتكبهـــا االحتالل في األراضي اللبنانية ســـيدفع ثمنها غاليا ,فنزب اللـــه عاد لقيادة الميدان
وسيتصدى لكل مخططات االحتالل.
نتنياهو بنماقته ومن اجل كسب صوت الناخب الصهيوني ,أشعل جبهة مهمة وقوية في وجه «إسرائيل»,
وســــتبقى هذه الجبهة في مواجهة دائمة مع االحتالل ,وســــتكون الردود علــــى جرائمه بنجم الجرم الذي
يرتكبه ,ربما ال يشعر بهذا النصر «المهزومون» أمثال وزير الخارجية البنريني خالد بن احمد آل خليفة الذي
اعتبر هجوم حزب على إسرائيل اعتداء منرمًا يجرمه القانون الدولي ،متهما الدولة اللبنانية ب»التفرج» على
التصعيد على حدودها ,وتناسى ان إسرائيل فجرت في الضاحية الجنوبية ,واعتدت على سيادة لبنان ,لكنه
ال يرى إال بعين نتنياهو ,لذلك فقد ينهي وزير خارجية البنرين مســــيرته السياسية بطلب لجوء سياسي
لما تسمى بدولة «إسرائيل»فالمرء ينشر مع من ينب ,ويبدو انه ينب «إسرائيل» أكثر من حبه للبنرين

احمد عبد الرحمن
يبــــدو ان المغامــــرة التي أقــــدم عليهــــا « بنيامين
نتنياهــــو « رئيــــس الــــوزراء اإلســــرائيلي وبدعــــم
ـــؤت ُأ ُك َلها كما كان يتمنى
وتنريض أمريكي لم ُتـ ِ
!! فهــــو حين أصدر أوامره مدفوعــــا بجرعة زائدة من
الغــــرور والعنجهيــــة بضرب أكثر مــــن هدف يتبع
لمنور المقاومة في العراق وسوريا ولبنان في خرق
واضح لقواعد االشــــتباك التي كان معموال بها منذ
وقت طويل خصوصا على الساحة اللبنانية لم يكن
يتوقع أي ردة فعل ُتذكر.
فمنذ انتهاء عدوان تمــــوز  2006على لبنان ووقف
إطالق النار وفق قرار  1701الصادر عن مجلس األمن
الدولي لم يقم االحتالل بأي عملية علنية على هذه
الجبهــــة المهمة والنساســــة !! ربما قــــام بعمليات
ســــرية لم يعلن عنها خصوصا تلك العمليات التي
تم فيهــــا اغتيال بعض قادة المقاومة اإلســــالمية
ومناوالت الغتيال كوادر من المقاومة الفلسطينية
ولكــــن كل ذلــــك كان بــــدون إعالن رســــمي  .ولكن
فــــي عملية إرســــال المســــيرتين المفخختين على
الضاحيــــة الجنوبيــــة قبــــل أســــبوعين تقريبا كان
الموقف اإلســــرائيلي واضنا وجليا  ،وعبر عنه أكثر
من مسئول صهيوني من بينهم نتنياهو شخصيا
،حين أعلنوا أنهم قد استهدفوا معامل وإمكانيات
حساسة تساهم في صناعة الصواريخ الدقيقة !!
هذه العملية وما سبقها بساعات من استهداف
ألحـــد مواقع حزب الله في ســـوريا ومـــا نتج عنه
من استشـــهاد عنصرين للنزب هناك أشـــعلت
الضوء األحمر في غرفـــة عمليات منور المقاومة
الســـيما فرعـــه اللبناني إذا جـــاز التعبير !! فهذا
الخرق حســـب رأي قادة المقاومة يؤشـــر لموجة
من الخروقات وعلى نطاق أوسع ،وإن لم ُيرد عليه
بالطريقة المناســـبة التي توازيه وربما تفوقه من
حيث الخسائر في طرف العدو فسيتكرر وتزداد
وتيرته  .وبناء عليه تم اتخاذ قرار بالرد الناســـم
على ما جـــرى ،وهذا ما كان واضنـــا في الخطاب
الهام لألمين العام لنزب الله السيد حسن نصر
الله األسبوع الماضي!! والذي توعد فيه برد قاس
على العدوان !! وأظهرت لغة الجسد لديه حسب

الخبراء بأن قرار الرد ال رجعة عنه !!
ولذلك وانطالقا من الصدقيــــة العالية التي يتمتع
بهــــا الســــيد نصــــر الله لــــدى العــــدو الصهيوني
وقناعتهــــم بأنه ينفذ مــــا يقول ،بدأت إســــرائيل
مدفوعــــة بنالة من الخــــوف والرعــــب واإلرباك في
التنرك دبلوماسيا لوقف هذا الرد أو على أقل تقدير
الند من حجمه وتأثيره !! وقامت بالتواصل مع عديد
الدول السيما فرنسا والواليات المتندة ،وأرسلت من
خاللهما رســــائل تنمل في طياتها شبه اعتذار عما
جــــرى وتعهدًا بعدم تكراره مرة أخرى خصوصا على
ـــد نفعا ،وكان
الســــاحة اللبنانية ،إال ان ذلك لم يجـ ِ
الرد الذي ســــمعه الوسطاء واضنا وال يقبل التأويل
بأن قرار الرد لن يتــــم التراجع عنه !! حينها انتقلت
إسرائيل لمرحلة أخرى سعت من خاللها لوقف الرد
المرتقــــب ،وكانت هذا المرة من خالل االبتزاز للدولة
اللبنانيــــة وفرض عقوبات اقتصاديــــة قد تزيد من
األزمة التي يعاني منها لبنان على هذا الصعيد .
حيث قامت ومن خـــالل حليفها األمريكي بفرض
جمال بنك ترســـت « بنجة
عقوبـــات على بنـــك « ّ
انه يســـهل وصول األموال إلى حزب الله ،وهددت
بفرض عقوبات على بنوك أخرى مع إرســـال رسالة
مبطنة بان إيقاف تلك العقوبات مرهون بعدم رد
المقاومة اإلســـالمية على الغارات اإلســـرائيلية !!
ولكن مرة أخرى تم رفض هذا العرض وهذا االبتزاز
وكان اإلجماع واضنا بين جميع الفرقاء اللبنانيين
على ضـــرورة معاقبة العدو على عدوانه ،وهذا كان
واضنـــا من تصـــدي الجيش اللبناني لمســـيرات
إســـرائيلية حاولـــت التنليق فوق احـــد مواقعه
الندوديـــة  .حينها أدرك العـــدو ان كل مناوالته
الدبلوماســـية والضغط االقتصادي لن تؤدي إلى
تراجع في موقـــف المقاومة ،ولم ينجح كذلك في
بث الخالف والفرقة بيـــن اللبنانيين على اختالف
توجهاتهم السياسية .
فبــــدأ باتخاذ الخيــــار األخير من خالل االســــتعداد
العســــكري وحشــــد القوات والتهويــــل والتهديد
بتدمير لبنــــان وإرجاعه للعهد النجــــري إن أقدمت
المقاومة على تنفيذ عملية كبيرة ونتج عنها قتلى

هل اكتفى حزب الله بالرد؟
أتندث مع صديـــق ُقبيل رد حزب اللـــه ،وكان من
كنـــت ّ
ضمـــن النديث أن جيـــش االحتالل يســـتطيع الند من
رد المقاومـــة اللبنانيـــة وربما تفاديه ببضـــع من الخطط
الهجوميـــة التي تنتاج إلى جرأة وشـــجاعة وإقدام ،لكن
يبدو أن ُجبـــن العدو من تنفيذ تلـــك الخطط جعله يلجأ
أظه َر جنـــوده أنهم أموات
إلى النيـــل والتمثيل بنيث َ
يكفوا عن ضربه
أمـــام عيون جنود حزب الله أمال منهم أن ّ
وأذيته .هذه النيـــل المذلة والمهينة التي لجأ إليها من
يقول عن نفســـه بأنه أقوى جيش فـــي المنطقة بإظهار
يتجنبوا مزيدا من الضربات ،ال تشـــير
جنوده كأموات كي
ّ
إلى أنـــه جيش ال يقهـــر ،فما هكذا تتصـــرف الجيوش
الشـــجاعة! ولم يقف عند ذلك فنســـب ،بل تعدى األمر
باســـتغالل رحمة وإنســـانية وأخالق المقاتلين في حزب
الله عندما ّ
صرح العدو الصهيوني أثناء المعركة بأن حزب
الله يسمح بإخالء المصابين أيضا أمال منهم بأن يتوقفوا
عن الضرب من أجل هدف إنســـاني وهو إخالء الجرحى..
إذن ننن أمام خدعتين وليس واحدة:
األولى :التمثيل بأن هناك جنودًا أمواتًا.
الثانية :التمثيل بأن االحتالل يريد إخالء المصابين.

وأمـــام هذا الخداع الصهيوني واســـتجداء شـــفقة جنود
حـــزب الله ،فإن صورة الجيش الـــذي ال يقهر تتضح جلية
بما ال يدع مجاال للشـــك بأن هذا الجيـــش ليس أوهن من
بيت العنكبوت فنســـب ،بل هو جيش ذليل يســـتجدي
تعلق على
حياته من جنود المقاومة .المقاومة اللبنانية لم ّ
الرواية الصهيونية بعد ،لكن من متابعة األحداث يمكن أن
صنت
نستقرئ فرضيات ما سيندث في المستقبل إذا ما ّ
الروايـــة الصهيونية .ومما ســـبق يمكن القـــول إننا أمام
فرضيتين :إحداهما قبول حزب الله بالرد على أســـاس أنه
شـــكل هزيمة معنوية ّ
جلية سواء قبل الرد وحالة الهروب
ّ
الكامل لجنود العدو على طـــول الندود اللبنانية خوفا من
رد المقاومـــة ،ثم بعد الرد ومـــا تبعه من تمثيليات مهينة
ومذلة لجنـــود العدو ،وبناء على هـــذه الفرضية فإن حزب
الله مـــن الممكن أن يكتفي بما جرى حيث ســـيتفرغ إلى
تطبيق معادلة االشتباك الجوية الجديدة إلسقاط طائرات
االستطالع الصهيونية في األجواء اللبنانية.
والفرضية الثانية وهـــي عدم اكتفاء حزب الله بالرد وعدم
قبوله لما جـــرى من تمثيل ،وأن مالمح هذه الفرضية بدأت
بالظهـــور بعد تصريح العـــدو وإعالنه بأنـــه نصب كمينا

مضـــادا لكمين حزب الله ،تلك المالمـــح أول ما ظهرت من
خالل قنـــاة الميادين التي ال يمكن فصل سياســـتها عن
سياســـة المقاومة اللبنانية ،فقد ّ
غيرت مسار أخبارها بعد
تصريح العدو مباشرة ،حيث كانت الميادين ومنذ اللنظات
األولـــى لعملية الرد تصور ما حدث بأنه ضربة قوية تلقاها
العدو وعلى إثرها ســـاقت العديد من التقارير والتنليالت
العســـكرية لتوجز األمر بأنه اختراق أمني عســـكري مهم
ُي ّ
سجل للمقاومة ،ويمكن القول بأنه لو بقي األمر على هذا
النســـق ربما الكتفى النزب بذلك الـــرد ،لكن بعد تصريح
العدو الصهيوني دارت الدفة اإلعالمية في قناة الميادين
ننو إمكانيـــة أن هناك ردًا آخر للنـــزب ،وأن هذا الرد ربما
يكون ردًا أوليًا على استشـــهاد اثنين من جنود حزب الله
بسوريا ،وأن الرد على تفجير الضاحية لم يأت بعد...
يأت منض صدفة
هذا الدوران اإلعالمـــي الدراماتيكي لم ِ
بل هو إدارة لميدان الندث لنظة بلنظة.
على كل حال ،سواء أعاد حزب الله الرد من جديد أو اكتفى
بهذا الرد الميداني ،فإن ما حدث خالل األسبوع الماضي هو
إعادة إحياء حقيقي لســـخونة الجبهة الشمالية ،وأن زمن
الهدوء على هذه الجبهة قد ّولى ،والذي أنهى هذا الهدوء

في صفوف قواته .
وربمــــا اعتقد العــــدو حينها ان هذا االســــتعراض
العسكري ومشاهد نقل الدبابات والمدفعية وإلغاء
اإلجازات ووضع سالح الجو في حالة استنفار قصوى
قد يكون فعاال وينجح فيما فشــــلت فيه األساليب
الســــابقة ،إال أن األمين العام لنزب الله وفي ظهوره
الثاني خالل أســــبوع على خالف العادة قد بدد كل
هذه األحالم وعصف بكل تلك اآلمال !! فالسيد نصر
اللــــه أكد خالل هــــذه الكلمة على أن قــــرار الرد على
العــــدوان ال رجعة عنه  ،وان األمــــر بين أيدي القادة
الميدانيين  ،وكان هذا الكالم يؤشر بوضوح على ان
الرد مســــألة وقت ليس أكثر  ،وان الساعات القادمة
ستكون حاسمة .ولم تمض سوى ساعات على هذا
التهديد للســــيد نصر الله حتى جاء الرد وفي وضح
النهار وفــــي عمق األراضي الفلســــطينية المنتلة
وليس على الندود كما كان يتوقع الصهاينة.
هذا الرد الذي ينمل دالالت كثيرة وشــــواهد مهمة
على انهيار قدرة الردع اإلســــرائيلية ،وعلى فقدان
جيش االحتالل للعنصر األساسي الذي يجب توافره
فــــي أي جيش لتنقيــــق النصر أال وهــــي العقيدة
القتالية !! فهذا الجيش الذي هرب جنوده واختبئوا
بين بيوت المســــتوطنين وتركوا آلياتهم تقصف
وتدمر ليس مؤهال لخوض النروب واالنتصار فيها
رغم ما يملكه من ترســــانة عسكرية حديثة وفريدة
من نوعها .
رد المقاومة اليوم أثبت من جديد أن هذا العدو قابل
للهزيمة واالنكســــار  ،وأنه أوهن من بيت العنكبوت
خصوصا عندما يواجه مقاومة عقائدية تؤمن بنقها
في القتال وتعــــرف اختيار زمان ومــــكان المعركة
التي تخوضها  .العدو سيضطر البتالع هذه الضربة
الموجعة ألنه غير مســــتعد لتلقــــى هزيمة جديدة
وهو على أبواب انتخابات « الكنيســــت «  ،ونتنياهو
يعرف جيدا انه ســــيكون أول المتضررين في حال
اندلعــــت مواجهة كبيــــرة  ،لذلك ننــــن نعتقد أن
الطرفين ســــيقتنعان بما حصل ولن تتصاعد األمور
إلى مواجهة مفتوحة إال إن أخطأ العدو في حساباته
وارتكب حماقة جديدة كما جرت العادة .

د .محمد مشتهى
ليس العدو الصهيوني باعتدائه على الضاحية ولكن حزب
الله الذي أرسى معادلة اشتباك جديدة باستثماره لنادثة
تفجير الضاحيـــة وأن أبرز مالمح تلـــك المعادلة الجديدة
أنها مستمرة باســـتمرار خروقات العدو الصهيوني ،حيث
من المؤكـــد أن العدو الصهيوني ال يســـتطيع التعايش
مـــع اإلقليم دون خروقات وتجســـس وتدخـــل بأمور دول
المنطقة.
وفي المقابل فإن حزب الله الذي ألزم نفسه بتلك المعادلة
الجديـــدة ،فقد قـــرر التصدي لـــكل خرق يرتكبـــه العدو
الصهيوني من خـــالل طائراته االستكشـــافية ،وبالتالي
يمكن القول بأن الندود اللبنانية ستشـــهد ردودا شـــبه
يومية أو أســـبوعية كما قال األمين العام لنزب الله السيد
حسن نصر الله في خطابه األخير :ننن أمام مواجهة يومية
نتمكن من إسقاط
مع طائرات االستطالع الصهيونية ،فقد ّ
واحدة في الشهر أو في األسبوع أو كل ساعة.
إذن ننـــن أمام جيش صهيوني ذليل ُومهان يســـتجدي
النيـــاة ،وفـــي المقابل ننن أمـــام جبهة شـــمالية دائمة
االشـــتعال ،فما بعد تفجير الضاحية ليس كما قبله ،وزمن
الهدوء على الندود قد انتهى.

الثالثاء  4منرم  1441هــ  3سبتمبر  2019م

توقعات بإنتاج  27ألف طن من زيت الزيتون للموسم الحالي
انخفاض عدد رخص
األبنية في فلسطين خالل
الربع الثاني من 2019

رام الله /االستقالل:
توقعت وزارة الزراعة أن يشهد إنتاج
منصول الزيتون ،هذا العام ،ارتفاعًا
ملنوظــــًا فــــي كمية زيــــت الزيتون،
وذلــــك بالمقارنة مع حجــــم اإلنتاج
العام الماضي.
ووصــــف مديــــر دائــــرة الزيتون في
الــــوزارة ،رامز عبيد ،مســــتوى اإلنتاج
المتوقــــع للموســــم النالــــي بالجيد
جدًا ،سيما اإلنتاج المتوقع تنقيقه
فــــي المناطق الشــــمالية من الضفة
الغربية ،منوهًا إلى أن أشجار الزيتون
فــــي تلك المناطق تميــــزت بنملها
الوفير هــــذا العام مقارنة مع كميات
الزيتــــون الضئيلة التــــي أنتجتها
المناطق ذاتها فــــي العام الماضي،
وفي المقابل مــــن المتوقع أن يكون
إنتاج مناطق جنوب الضفة هذا العام
أقل من المتوسط.
وأشــــار عبيــــد ،إلــــى أن كميــــة زيت
الزيتون المتوقع أن تنتجها األراضي
الفلسطينية ،هذا العام ،تقدر بننو
 27ألف طن ،منها ننو  4.5آلف طن
لمنافظات غــــزة ،الفتًا إلى أن مجمل
إنتاج العام الماضي من زيت الزيتون
بلغ ننــــو  14.5ألف طن ،ما يعني أن
هنــــاك زيادة كبيرة في حجم اإلنتاج
المتوقع للعام النالي.

وأوضح أن أســــباب انخفاض اإلنتاج،
العام الماضــــي ،كان نتيجة إلصابة
المنصــــول بذبابــــة أوراق الزيتون،
األمر الذي أثر في حينه ســــلبًا على
حجم اإلنتاج بشكل عام ،بينما العام
النالي شــــهدت أشجار الزيتون في
المناطق المذكورة « شــــمال الضفة»
حمال وفيرًا.
ً
وتوقع أن يبدأ موسم قطف الزيتون
في منتصف الشــــهر المقبل ،الفتًا
في هذا السياق إلى أن وزارة الزراعة

تقرير :الفلسطيني بحاجة إلى
 14شهرًا للحصول على وظيفة
رام الله /االستقالل:
بين تقرير صدرا مؤخرًا ،أن العامل الفلســـطيني ،ينتاج مدة  14شـــهرًا إليجاد وظيفة
جديدة في فلسطين خالل .2019
وأشار تقرير لجهاز االحصاء المركزي الفلسطيني ،أن العامل في قطاع غزة ،ينتاج قرابة
 19شهرًا للنصول على عمل بينما في الضفة الغربية ينتاج لننو  6أشهر .
ويقصـــد بفترة تعطل العامل وفق تعريف منظمـــة العمل الدولية ،اللنظة التي يبدأ
العامل استعداده للعمل او تركه لعمله االخير.
وبلغ معدل البطالة في فلســـطين مع نهاية الربع الثاني للعام  ،2019حوالي  %34مع
احتساب نقص استخدام العمالة حسب بيانات االحصاء.
وبناء على معطيات التقرير ،ترتفع فترة تعطل اإلناث عن الذكور في فلســـطين اثناء
البنث عن عمل ،أذ تنتاج االنثى مدة  10.6أشهر اليجاد وظيفة في الضفة ،بينما في
قطاع غزة أكثر  25من شهرًا.
وعلى مســـتوى الذكور ،ينتاج العامل في الضفة مدة  3.9أشهر اليجاد وظيفة ،بينما
في غزة قرابة  16شهرًا.
وحســـب اخر االحصائيات ،وصل عدد العاملين في فلســـطين مع نهاية الربع الثاني
للعام الجاري ،حوالي  982ألف عامل من بينهم العاملون في اسرائيل والمستوطنات.

شــــكلت لجنة ستعلن خالل األسبوع
النالي موعد القطف.
ّبيــــن عبيــــد أن احتياجات الســــوق
المنليــــة من زيــــت الزيتــــون تقدر
ســــنويًا بننو  15ألف طــــن ،وهناك
كميات يتــــم تصديرها لألســــواق
الخارجية ،من بينهاالواليات المتندة
األميركية ،التي تســــتقبل ننو 700
طن ســــنويًا ،إضافة إلى بعض دول
االتنــــاد األوروبــــي التي تســــتقبل
كميات متفاوتة ،والكميات التي يتم

تصديرها لبعض الدول العربية ،من
بينها الكويت والســــعودية ،إضافة
إلى مــــا يعرف باألمانــــات التي يتم
نقلها سنويًا إلى األردن.
يذكــــر أن حجم إنتــــاج الزيت ،العام
الماضــــي ،بلغ ننو  14ألف طن ،األمر
الذي ترتب عليه ارتفاع في أســــعار
زيــــت الزيتــــون؛ بســــبب انخفاض
اإلنتاج ،بينما بلــــغ حجم اإلنتاج في
العام الذي سبقه « »2017ننو 19.5
ألف طن.

رام الله /االستقالل:
أعلن الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ،يوم أمس ،عن انخفاض
عدد رخص األبنية بنسبة  %14في فلسطين خالل الربع الثاني 2019
مقارنة بالربع السابق.
وأشـــار االحصاء ،وفق بيان له ،إلى أنه بلغ عدد رخص األبنـية الصادرة
للمباني السكنيـة وغير السكنيـة  2,241رخصة خالل الربع الثاني من
عام  ،2019منها  1,358رخصة أبنية جديدة.
وأوضح أنه انخفض عدد الرخص الصادرة في فلســـطين خالل الربع
الثاني من العام  2019بنســـبة  %14مقارنة بالربـــع األول من العام
 ،2019كما سجل انخفاضا بنسبة  %2مقارنة بالربع الثاني من العام
.2018
وبلغ مجموع مساحة األبنية )سكني وغير سكني(  960ألف متر مربع،
منها  716ألف متر مربع مساحة األبنية الجديدة و 244ألف متر مربع
مساحة األبنية القائمة.
كمـــا بلغ عدد الوحدات الســـكنية المرخصة  4,236وحدة ســـكنيـة
مســـاحاتها  676ألف متر مربع ،منها  3,076وحدة ســـكنية جديدة
مســـاحتها  493ألف متر مربع 1,160 ،وحدة ســـكنية قائمة مجموع
مساحاتها  183ألف متر مربع.
وقد ســـجل عدد الوحدات الســـكنية الجديدة انخفاضا بنسبة %29
خالل الربع الثاني من العام  2019مقارنة بالربع األول من العام ،2019
وســـجل أيضًا انخفاضا بنسبة  %7خالل الربع الثاني من العام 2019
َ
لدى مقارنته بالربع الثاني من العام .2018

شطب  3000شركة من سجالت وزارة االقتصاد
رام الله /االستقالل:
قرر وزير االقتصـــاد الوطني خالد العســـيلي ،يوم
أمس ،شـــطب  3آالف شـــركة مســـاهمة من سجل
الشركات في وزارة االقتصاد الوطني.
وأفـــادت الـــوزارة في بيان لهـــا ،بأن القـــرار يأتي
اســـتنادًا إلى أحكام قانون الشـــركات وبعد االطالع

وبناء على مقتضيات
على تنسيب مراقب الشركاتً ،
المصلنة العامة ،وعلى الصالحيات المخولة للوزير
قانونًا.
وبموجب القرار «ينق لكل متضرر من جراء الشطب
أن يطعن إلى المنكمة في قرار الشطب خالل مدة 3
أشهر من تاريخ اعالنه في الجريدة الرسمية».

وكان مراقب الشركات أمهل  3500شركة )الشركات
المســـاهمة مدة شـــهر والشـــركات العادية مدة
شـــهرين( لتصويب أوضاعها القانونية قبل اتخاذ
قرار الشطب ،كما أنه ســـيصار إلى شطب عدد آخر
من الشركات في حال لم تلتزم بتصويب أوضاعها
بعد انتهاء المدة القانونية المعلن عنها.

مصر تعلن إلغاء الدوالر الجمركي وهكذا تأثر سعر الجنيه
القاهرة /االستقالل:
أعلنت وزارة المالية المصرية إلغاء التعامل بســـعر
الـــدوالر الجمركي والعودة لســـعر الصـــرف المقرر
من البنك المركزي المصري بعد اســـتقرار أســـعار
العمالت في البنوك المصرية واقترابها من أســـعار
الدوالر الجمركي .يأتي اعالن وقف التعامل بســـعر
الدوالر لجمركي نتيجة زوال الظروف االســـتثنائية
كمـــا صرحـــت وزارة المالية المصريـــة خاصة بعد

استقرار أسعار العمالت في البنوك المصرية.
يذكر بأن وزارة المالية المصرية كانت تندد ســـعر
الدوالر الجمركي بشـــكل شـــهري بعد قرار تعويم
الجنيه المصـــري بتوجيهات رئاســـية عام ،2016
حيث جاء ســـعر الدوالر الجمركـــي  16.6230جنيه
مقابل الدوالر في تعامالت يوم أمس االثنين.
وأوضنـــت وزارة المالية المصرية فـــي بيان لها أن
قرار إلغاء التعامل بالـــدوالر الجمركي يمنع ارتفاع

أسعار السلع األساسية ،ويؤكد استمرار الدولة في
دعم وحماية مندودي ومتوسطي الدخل ،والنرص
علـــى النفاظ على ثبات متوســـط أســـعار الســـلع
االستراتيجية واألساسية.
والـــدوالر الجمركي هو مـــا يدفعه المســـتورد من
رسوم بالعملة المنلية بما يوازي الرسوم الدوالرية
المفروضة عليه نظير اإلفراج عن البضاعة المستوردة
والمنتجزة في الجمارك.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/امنه احمد سالم الديراوي./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تنمل
 907015721فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/عمار ابراهيم سليمان بركه ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تنمل
 800271785فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/منمد سامي منمود نعيم./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تنمل
 802835421فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /دنيا احمد مصطفى بكرون ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تنمل
 988911103فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /مازن حماد سعيد بكرون ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تنمل
 909286734فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /مهند طالل أحمد عوكل./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تنمل
 410197255فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/همام سمير عليان النباهين ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تنمل
 802977884فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /منمد عطا منمد مطر./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تنمل
 400807319فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /سامية كمال طالب العرايشي ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تنمل
 916372139فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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جنوب لبنان مستنفر..
إعصار غير مسبوق يضرب جزر الباهاما وطوارئ بأميركا
و«إسرائيل» ترفع جاهزيتها

الباهاما /االستقالل:
تســـبب اإلعصار «دوريان» بـ»ظروف
كارثيـــة» عندمـــا ضرب شـــمال جزر
الباهامـــا مصحوبـــا برياح شـــديدة
بلغت سرعتها  295كلم في الساعة،
واعتبر األشـــد في تاريـــخ األرخبيل
السياحي.
ووصـــل اإلعصار الـــذي بلـــغ الفئة
الخامســـة على مقيـــاس من خمس
فئـــات ،إلى إلبو كاي فـــي جزر أباكو،
وفـــق مركـــز األعاصيـــر الوطنـــي
األميركي في ميامي.
وتأهب الماليين في واليتي فلوريدا
وكاروالينا الشـــمالية لإلعصار ،بينما
لم يعرف بعـــد مـــا إذا كان دوريان
ســـيضرب األراضـــي األميركيـــة أم
ســـينحرف شـــماال باتجاه المحيط
األطلسي.
وقال المركز الوطنـــي لألعاصير في
ميامي إن هذا اإلعصـــار حتى إذا مر
بواليـــة فلوريدا مرورا عابـــرا فإنه قد
يكون مصحوبا بأمطـــار غزيرة ورياح
مدمرة ،وإن «وصوله إلى اليابسة في
فلوريدا ال يزال مرجحا بشدة».
وتوقـــع المركز أن يســـتمر اإلعصار

دوريان خـــالل األيـــام الخمســـة
المقبلة ،فيما نشـــر سكان في أباكو
لقطـــات مصورة على مواقع التواصل
االجتماعـــي لمياه الفيضـــان تغرق
الطـــرق بين المنـــازل التي تعرضت
أجزاء من أسطحها للدمار.
وببلـــوغ ســـرعة الريـــاح المصاحبة
لدوريان  295كيلومترا في الســـاعة،
فإنه يصبح بذلك ثاني أقوى أعاصير

األطلســـي المســـجلة ،معـــادال قوة
أعاصيـــر غيلبرت عـــام  1988وويلما
عـــام  2005وإعصـــار يـــوم العمال
األميركي عام .1935
ويشير المركز الوطني لألعاصير إلى
أن ألين عام  1980هو أقوى أعاصير
األطلســـي ،إذ كان محمـــال بريـــاح
تجاوزت ســـرعتها  305كيلومترات
في الســـاعة .غيـــر أن دوريـــان هو

على وقع عملية أمنية ..انطالق
الحمالت االنتخابية الرئاسية بتونس
تونس /االستقالل:
انطلقت يوم أمس ،في تونس الحمالت االنتخابية للمترشـــحين لالقتراع الرئاسي المقرر بعد أسبوعين،
وبالتزامن قتل ضابط في الحرس الوطني وثالثة مسلحين في عملية أمنية غربي البالد.
فقد أطلق المترشـــحون رســـميا حمالتهم االنتخابية داخل البالد بعدما دشنها بعضهم يوم السبت في
الخارج من خالل عقد اجتماعات مع أنصارهم في دول أوروبية توجد فيها جاليات تونسية كبيرة على غرار
إيطاليا وفرنسا .وبعد منتصف الليل مباشرة ،قام مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو بلصق صورته في
إطار يحمل رقم ترشـــحه بمنطقة باب سويقة بالعاصمة ،وشاركه في ذلك رئيس الحركة راشد الغنوشي
وعدد من أنصار الحركة .كما وضع أنصار مترشحين آخرين لمنصب رئيس الجمهورية صورهم في أماكن
حددتها الهيئة المستقلة لالنتخابات.
وبين من تم تعليق صورهم رجل األعمال نبيل القروي الذي تم سجنه مؤخرا بشبهة الفساد ،لكن الهيئة
أكدت مع ذلك أن من حقه التنافس على المنصب ما لم يصدر ضده حكم قضائي بات.
أما رئيس الحكومة الحالي ومرشـــح حزب «تحيا تونس» يوسف الشاهد فقد بدأ حملته االنتخابية داخل
تونس من أحياء شعبية بضواحي العاصمة ،وكان برفقته العديد من أنصاره.
وكان الشاهد استهل الســـبت حملته االنتخابية في الخارج بعقد اجتماع مع أفراد من الجالية التونسية
في مدينة ليون الفرنسية ،في وقت كان فيه مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو يعقد اجتماعا مماثال
في مدينة ميالنو اإليطالية .وفي أول الحمالت االنتخابية ،من المقرر أن يلتقي الرئيس السابق المنصف
المرزوقي أنصاره في مدينة صفاقس )جنوب( ،التي ستشـــهد في اليوم ذاته اجتماعا انتخابيا لمرشـــح
حركة النهضة .وأقرت الهيئة المســـتقلة لالنتخابات نهائيا  26مترشـــحا النتخابات الرئاســـة السابقة
ألوانها المقرر إجراؤها يوم  15من الشهر الجاري.

أقـــوى إعصـــار يضرب شـــمال غرب
جـــزر الباهاما .وفي فلوريـــدا ،أصدر
مـــا ال يقل عن ســـبع مقاطعات أوامر
بإخالء بعض الســـكان في المناطق
الساحلية والمنخفضة.
وألغى الرئيـــس األميركـــي دونالد
ترامـــب زيارة مهمـــة كان من المقرر
أن يجريهـــا إلـــى وارســـو ،لمتابعة
االستعدادات للعاصفة.

بيروت /االستقالل:
علنت إسرائيل يوم أمس أنها ستحافظ على جاهزيتها العسكرية تحسبًا ألي
تطور عسكري على الحدود اللبنانية اإلسرائيلية.
ونقل أفيخاي أدرعي المتحدث باســـم الجيش اإلسرائيلي عن رئيس األركان
خـــالل اجتماع مع قائد قوات اليونيفيل ،قوله إن «الجيش ســـيبقى في حالة
جاهزيـــة لســـيناريوهات متنوعة ،».وأضاف أن إســـرائيل لن تقبل مشـــروع
الصواريخ الدقيقة لحزب الله.
وكانت إســـرائيل أطلقت يوم أمس ،منطادا تجسسيًا ،مقابل منطقة العاصي
فـــي بلدة ميس الجبل المحاذية للحدود اللبنانية اإلســـرائيلية ،كما أعلنت أن
الجيش اإلسرائيلي اســـتأنف عمليات حفر ورفع السواتر الترابية قرب طريق
عسكرية محاذية لمنطقة حدودية ،جنوب لبنان.
وفي وقت سابق ،أعلنت وسائل إعالم لبنانية محلية رسمية أن طائرة استطالع
ليال ،فيما أفاد مراسل العربية أنه
إســـرائيلية مسيرة حلقت فوق جنوب لبنان ً
لم يتم التصدي لها.
يذكر أن الحدود اللبنانية اإلســــرائيلية شــــهدت األحد توترًا ملحوظًا
بعد أن أمطرت إسرائيل بلدات لبنانية بعشرات الصواريخ والقذائف،
ردًا على إطالق حزب الله صاروخًا قال إنه اســــتهدف آلية إســــرائيلية
عسكرية.
وأعلن حزب الله أن الصاروخ الذي أطلقه دمر اآللية وقتل وأصاب من فيها ،في
حين نفت إسرائيل وقوع أي إصابات في صفوف جنودها.
وتتالت المواقـــف الدولية العربية مؤكدة على ضرورة الحفاظ على اســـتقرار
لبنان ،داعية إلى ضرورة أال يتخذ طرف واحد قرار الحرب أو السلم.

بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة إلى منطقة الخليج
لندن /االستقالل:
أفادت وسائل إعالم بريطانية بأن بريطانيا تدرس
إرســـال طائرات مســـيرة إلى الخليج في ظل حالة
التوتـــر مع إيـــران ،وضمـــن التدابيـــر التي بدأت
اتخاذهـــا منذ أســـابيع عدة لحماية ســـفنها في
مضيق هرمز.
ويملك سالح الجو البريطاني عددا من طائرات ريبر
المســـيرة متمركزة في الكويت ،ويمكن تكليفها
بمهام أخـــرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشـــر طائرات

مسيرة في الخليج.
وأشـــارت الوكالة إلى أن هذه الطائرات ستساعد
فـــي عمليات االســـتطالع مع اســـتمرار الســـفن
الحربية البريطانية في مرافقة الناقالت التي ترفع
علم بريطانيا في مضيق هرمز.
ونقلـــت صحيفـــة ديلـــي ميـــل عـــن القائد
بالقوات البحرية دين باســـيت أن المسؤولين
البريطانيين يدرســـون إعادة نشـــر الطائرات
المســـيرة التي تستخدم في ســـوريا والعراق

الستهداف تنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهابي،
وذلك من أجل حماية الســـفن البريطانية في
الخليج .وأضاف باســـيت أن بريطانيا تنظر في
خيارات لتعزيز وجودها العســـكري بالمنطقة،
مـــن بينها إرســـال طائـــرات مســـيرة لتنفيذ
عمليات استطالع.
يشـــار إلى أن بريطانيـــا لديها حاليا ســـفينتان
حربيتان في المنطقة ،لكنها تعتمد على الطائرات
األميركية المسيرة في عمليات االستطالع.

محامي البشير :موكلي تعرض الضطراب نفسي
الخرطوم /االستقالل:
كرر عضو هيئـــة الدفاع عن الرئيس الســـوداني
المخلـــوع ،عمر البشـــير ،المحامي محمد الحســـن
األمين ثقته ببراءة موكله.
وقال في تصريح له :إن البشـــير ســـتثبت براءته
في حال مضت العدالة في مســـارها الصحيح ،ولم
تمارس أي ضغوط سياسية على القضاء ،مؤكدًا أن

البشير يتمتع بكامل صحته الجسدية والعقلية،
ويعي ما يقول أثناء جلسات المحاكمة ،مضيفًا أنه
تعرض لموجة اضطراب نفســـي استدعت إدالءه
بإفـــادات خارج نطاق المحاكمـــة .إلى ذلك ،انتقد
الحسن إلقاء السلطات القبض على أحد الشهود،
الذين طلبتهم هيئة الدفاع لإلدالء بشـــهادته مع
شخص آخر خارج السودان رغم التحقيق معه في

وقت ســـابق .كما نفى أن تكـــون هيئة الدفاع قد
طلبت تحويل جلســـات المحاكمة إلى سرية ،نظرًا
ألسباب أمنية تتعلق بوضع الرئيس المخلوع.
ووصف الحسن كل ما يتردد على مواقع التواصل
االجتماعـــي عن تحريـــك إجـــراءات قانونية ضد
البشـــير وآخرين تحت المـــادة ) (147بعارية عن
الصحة و»مجرد أكاذيب باطلة».

إعالن
فقد
هوية

أعلـــن أنا المواطنة هالـــة خزيمه عبد الشـــكور الطويل
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 405132473فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا
إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن علي حســـن علي عمور عن فقد بطاقة
هويتـــي الشـــخصية التي تحمل رقـــم 401259924
فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى أقرب
مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن فرج منصور عارف صليح عن فقد بطاقة
هويتـــي الشـــخصية التي تحمل رقـــم 403801889
فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى أقرب
مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد موسى موسى أبوسعيد./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 803322775فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/معتز موسى موسى أبوسعيد./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 803827724فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/االء سعد محمد نص./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 804330868فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /جميله خالد رضوان جندية ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 913312062فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /تحرير فايق حمام الوحيدي ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 414604678فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد اياد عمر الهبيل ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 400163303فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا
إلى أقرب مركز شرطة
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العميد يخطف الزعيم و تعادل سلبي في ديربي «خانيونس»
غزة  /االستقالل:
اختتمت منافســـات األسبوع األول من
بطول الـــدوري الممتاز الغـــزي بإقامة
لقاءين جنوب قطاع غزة .
وخطف الرياضي فوزًا غاليًا خارج الديار
مـــن أنياب شـــباب رفـــح  ،فيما فرض
التعادل الســـلبي نفسه على مجريات
ديربي خانيونس والذي جمع الشـــباب
واالتحاد.
ومن ملعب رفح البلدي ،عاد العميد غزة
الرياضي بثـــالث نقاط ثمينة من أرض

شباب رفح بالفوز عليه بهدفين لهدف.
وتمكـــن الرياضـــي من خطـــف نقاط
المباراة بفضـــل هدفي أحمد عبيد في
الدقيقـــة  30وإســـالم أبـــو عبيدة في
الدقيقة  ، 72فيما قلص الوافد الجديد
عبد الرحمن وشـــاح النتيجـــة لفريقه
شـــباب رفح بهدف فـــي الدقيقة ،87
لينتهي اللقاء بخســـارة مؤلمة للزعيم
على أرضه ووسط جماهيره .
وبذلـــك حصد العميد ثـــالث نقاط في
بداية المشـــوار الطويل ،وتذوق الزعيم

الخسارة ويفشل في إسعاد جماهيره.
وتحـــت األضواء الكاشـــفة على ملعب
خانيونـــس البلـــدي ،فـــرض التعادل
السلبي على مجريات ديربي خانيونس
« الشباب و االتحاد».
وتقاسم الفريقان مجريات اللقاء ،ففي
الشـــوط األول سيطر الشـــباب وأضاع
العديد من الفرص ،وفي الشوط الثاني
استفاق االتحاد وامتلك الميدان وفشل
في هز الشـــباك ،ليخرج الدربي سلبيا
أداء و نتيجة.

«الغواصات الصفراء» تنتصر على
القادسية وفوز ثمين للحوانين
غزة  /االستقالل:
حقق فريقا خدمات النصيرات وبيت
حانون الرياضي ،الفوز على حســـاب
األقصى والقادســـية علـــى التوالي،
وذلـــك ضمن ختـــام األســـبوع األول
لمسابقة دوري الدرجة األولى الغزي.
ففـــي اللقاء األول خطـــف فريق بيت
حانون األهلي فوزًا صعبًا على حساب
األقصى بهدف دون مقابل ،في اللقاء
الذي لعب على أرضه وبين جماهيره،
ليحصد الفريـــق أول ثالث نقاط في
مشـــواره بعـــد الهبوط مـــن الدرجة

الممتازة في الموسم الماضي.
ويدين بيت حانون بالفضل لمسجل
الهدف محمد جودة في الدقيقة . 82
ولم تشـــفع محاوالت األقصى إلدراك
التعـــادل ،في ظل قتال وصمود دفاع
وحـــارس الحوانين ،ليخرج اللقاء بفوز
غال وثمين للحوانين بنتيجة . 0_1
وعلى ملعب النصيرات البلدي ،حقق
خدمـــات النصيرات بقيـــادة المدير
الفنـــي الدكتور أيوب أبـــو زاهر فوزًا
تاريخيًا علـــى القادســـية  ،بعد عدة
ســـنوات بالـــدوري الممتـــاز واألولى،

«رسميًا» ..باريس يعلن
تعاقده مع نافاس وإعارة
أريوال إلى ريال مدريد

االستقالل  /وكاالت:
أعلـــن نـــادي باريس ســـان جيرمان الفرنســـي رســـميًا تعاقده مـــع الحارس
الكوستاريكي كيلور نافاس قادمًا من صفوف ريال مدريد اإلسباني في صفقة
انتقال دائمه .كما أعلن باريس سان جيرمان أيضًا بشكل رسمي رحيل حارسه
الفرنسي الشاب ألفونس أريوال إلى ريال مدري اإلسباني على سبيل اإلعارة لمدة
موسم واحد فقط حتى يونيو من العام القادم .2020
ونشر نادي باريس ســـان جيرمان الفرنسي بيانًا رسميًا عبر موقعه اإللكتروني
على شـــبكة اإلنترنت وحســـاباته الرســـمية على مواقع التواصـــل اإلجتماعي
فيسبوك وتويتر أكد فيه تعاقده مع نافاس وإعارة أريوال إلى ريال مدريد.
واتفق ريال مدريد مع النادي الباريسي على بيع حارس كيلور نافاس إلى باريس
سان جيرمان مقابل مبلغ قيمته  13مليون يورو  +إعارة الحارس إريوال إلى النادي
الملكي على سبيل اإلعارة لمدة موسم.
وانضـــم كيلور نافاس إلى ريال مدريد في صيف عام  2014قادمًا من ليفانتي،
حيث نجح بإثبات نفسه وجدارته وأصبح الحارس األول للنادي الملكي بعد إيكير
كاسياس وخاض  104مباراة في مختلف البطوالت مع الميرنجي .

وكسر سلســـلة التعادالت والهزائم
التي كان يتلقاها الفريق في األسبوع
األول.
وقـــاد الالعب طـــارق الهـــور فريقه
النتصار ثمين على حساب القادسية
بهدفين دون رد.
وسجل الهور الهدفين في الدقيقتين
 37و.57
وســـيطر النصيـــرات علـــى مجريات
اللقاء ،في المقابل فشـــل القادسية
في مجاراة النصيرات  ،لينتهي اللقاء
بنتيجة . 0_2

إيكاردي يصل
إلى باريس لخوض
الكشف الطبي
االستقالل  /وكاالت:
وصل النجم األرجنتيني وقائد نادي انتر ميالنو إلى العاصمة الفرنســـية
تمهيدا لالنتقال إلى نادي باريس
باريس ،من أجل خوض الكشف الطبي
ً
سان جيرمان الفرنسي.
وقد خرج إيكاردي من حسابات المدرب الجديد لنادي إنتر ميالنو ،أنتونيو
كونتي بعد المشـــاكل التي قام بها في الموسم الماضي مع اإلدارة والتي
كان السبب فيها زوجته ووكيلة أعماله ،واندا إيكاردي.
وتشير الصحافة اإليطالية إلى أن نادي انتر سيحصل على مبلغ  80مليون
يورو مقابل بيع المهاجم األرجنتيني ليعوض المبلغ الكبير الذي تم دفعه
في بديله وهو البلجيكي روميلو لوكاكو.
ولكن حسب “كالتشـــيو ميركاتو” فإن نادي باريس يريد الحصول على
الالعب على ســـبيل اإلعارة لمدة موسم واحد وعقد شراء مقابل  70مليون
يورو مع العلم بأن عقد الالعب سينتهي في عام .2022

ميالن يضم ريبيتش
من فرانكفورت في
صفقة تبادلية

االستقالل  /وكاالت:
يبـــدو وأن صفقة انتقـــال الالعب الكرواتـــي أنتي ريبيتش إلـــى نادي ميالن
اإليطالي اقتربت من النجاح ً
أخيرا بعد حل كافة المشاكل المحيطة.
وسيضم نادي ميالن اإليطالي ،النجم الكرواتي لمنتخب بالده ونادي أينتراخت
فرانكفـــورت األلمانـــي ،أنتي ريبيتش في صفقة تبادليـــة مع مهاجم الفريق
صاحب الجنسية البرتغالية اندريه سيلفا.
وقد كشفت “سكاي إيطاليا” أن الصفقة مهددة بالفشل ألسباب ال يريد نادي
فرانكفورت اإلفصاح عنها ولكن ُيعتقد بأن الســـبب كان الكشف الطبي الذي
اجراه المهاجم البرتغالي في المانيا.
ولكن وبعد ساعات وتكرار للكشف الطبي تم حل كافة المشاكل لتعلن شبكة
“سكاي” عن اتمام الصفقة في اليوم األخير لسوق االنتقاالت.
وبذلك يكون أينتراخت فرانكفورت قد باع الثالثي الهجومي القوي الذي جلب
لـــه كأس المانيا ووصل إلى نصف نهائي اليوربا ليج ليودع البطولة ضد حامل
اللقب تشيلسي ،و هم أنتي ريبيتش ولوكا يوفيتش وسيباستيان هالر.

الثالثاء  4محرم  1441هــ  3سبتمبر  2019م

برلمانات ومنظمات عربية تدعو «هندوراس
وناورو» لمراجعة موقفهما بشأن بالقدس
القاهرة  /االستقالل:
دعا رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي جمهوريتي
«هنـــدوراس» و»ناورو» إلـــى مراجعة موقفهما بشـــأن
االعتـــراف بالقدس عاصمة لدولـــة االحتالل ،وطالبهما
بااللتزام بقرارات األمم المتحدة وعدم المساس بالوضع
التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.
وعبر الســـلمي في رســـائل مكتوبة لكل من رئيســـي
الجمهوريتين ورئيســـي البرلمان فـــي الجمهوريتين
عن رفضـــه التام لقـــرار «هنـــدوراس» بافتتاح مكتب
تجاري يحمل صفة دبلوماســـية في القدس المحتلة،
وقرار «نـــاورو» االعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة
باالحتالل (إسرائيل).
واعتبـــر أن هذه القرارات واإلجراءات «غير المســـؤولة»
صريحا للقانون الدولي ،ويرفضها الشـــعب
خرقا
ً
تمثل ً

قاطعا.
رفضا ً
العربي ً
وأكـــد أن أي قـــرارات تهدف إلى تغييـــر طابع مدينة
القـــدس ليس لها أي أثر قانونـــي ،وهي الغية وباطلة،
امتثاال
ويجب مراجعتهـــا ،وإلغاؤها من قبل الدولتين،
ً
لقرارات مجلس األمن ذات الصلة ،واحتراما لعالقاتهما
مع الدول العربية واإلسالمية.
وأشـــار إلى أن قـــرار الجمعية العامة لألمـــم المتحدة
بتاريخ  21كانون األول/ديسمبر  2017دعا جميع الدول
إلى االمتناع عن إنشـــاء بعثات دبلوماســـية في مدينة
القدس المحتلة ،وعدم االعتراف بأي إجراءات أو تدابير
مخالفة لتلك القرارات.
وفي الســـياق ذاته أعربت منظمة التعاون اإلســـالمي
عـــن رفضها وإدانتها لقرار جمهوريـــة ناورو االعتراف
بالقدس عاصمة لـ «إسرائيل» ،داعية إياها إلى التراجع

واحترام الشرعية الدولية.
واعتبـــرت المنظمة في بيان لها أن هـــذه الخطوة غير
انتهاكا للقانـــون الدولي ولقرارات
القانونية تشـــكل
ً
األمم المتحدة بشأن القدس ال سيما قرار مجلس األمن
الدولي رقم  ،478الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات
دبلوماســـية في القدس إلى ســـحب هذه البعثات من
المدينة المقدسة.
ودعت حكومة ناورو إلى التراجع عن هذا القرار واحترام
التزاماتهـــا القانونية والسياســـية بموجـــب القانون
الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وكانـــت جمهورية «نـــاورو» قررت الخميـــس الماضي
االعتـــراف بالقـــدس عاصمة لـ «إســـرائيل» ،حيث جاء
القـــرار بعد زيـــارة أجرتها ســـفيرة ناورو لـــدى األمم
المتحدة مارلين موزيس ،إلى «إسرائيل» ً
مؤخرا.

الزراعة بغزة تعلن عن حملة لترخيص مزارع الدواجن
غزة /االستقالل:
أعلنت وزارة الزراعة بغزة االثنين ،عن البدء بحملة شاملة
مشـــيرة إلى أن
لترخيص مزارع الدواجن في قطاع غزة،
ً
الحملة ستستمر لمدة ثالثة أشهر.
وأوضحت دائـــرة الثـــروة الحيوانية بالـــوزارة في بيان
لها ،أنه ســـيترافق مع الحملة سلســـلة من ورش العمل
والندوات والدورات التي تســـتهدف المزارعين ّ
ومربي
الدواجن والجهات ذات العالقة.
وشـــددت على أهمية اســـتجابة كل من ســـبقوا لكافة

اإلجراءات واإلرشـــادات المتعلقـــة بالخصوص؛ لضمان
جـــودة اإلنتاج وتفادي الخســـائر ،وخاصـــة مع اقتراب
فصل الشتاء.
وأوضحت الوزارة في إعالنها الوثائق المطلوبة والشروط
الفنية المطلوبة لترخيص مزرعـــة الدجاج الالحم ،ومن
أهمهـــا :أن تكون بعيدة عن التجمعات الســـكنية ،وأن
يكون ســـقف المزرعة مغطـــى باإلسبســـت أو الزينقو
المغلف أو الباطون.
ووفق الشـــروط يجـــب أن يكون هناك غرفـــة محكمة

اإلغالق لحفـــظ األعالف ومحمية من الحـــرارة والرطوبة
وأشـــعة الشـــمس والجـــرذان والعصافيـــر وأن تكون
مفصولة عن الحظيرة .وأضافت :أال يقل ارتفاع الحظيرة
عن  3أمتار ،ووجود أحواض تعقيم بعمق وسعة مناسبة
تحتـــوي على مواد مطهرة توضع علـــى أرضية وبوابات
المزرعة الخارجية والداخليـــة .كما يجب إحاطة المزرعة
بســـياج للحماية ،مع بوابة كبيرة تسمح بضبط الدخول
فضال عن تجهيز المزرعة بوســـائل التهوية
والخـــروج،
ً
والتبريد والتدفئة السليمة ،وفق الوزارة.

ن�سر اهلل.. :
يعرف “لم تعد لدينا خطـــوط حمراء ألنك غيرت قواعد
االشـــتباك” ،وانتقلنا من الرد فـــي أرض لبنانية محتلة
إلى أرض فلسطين المحتلة ،كما هدد باستهداف عمق
شنت هجومًا آخر على لبنان.
إسرائيل في حال ّ
واكد نصر الله “قلنا علنًا إننا ســـنرد وقلنا للعدو انتظرنا
وهذا من عناصر قوة المقاومة”.
وأضاف نصـــر الله في كلمته أمس بمناســـبة المجلس
العاشـــورائي المركزي المقام في مجمع سيد الشهداء
فـــي الرويس ،إن تضحيات مقاتلينا تردع العدو وتحمي
البلد.
وقـــال “نصر اللـــه” إن أهم ما حدث فـــي العملية التي

نفذها مقاتلو حزب الله ،هو إنجازها ،مشيرا إلى أن األكثر
أهمية هو الرسائل الدبلوماسية.
وســـخر نصر الله ،مما وصفـــه بـ”عملية ترهيب هائلة”
كان البعض يحذر منهـــا .وأوضح نصر الله“ :أنه بفضل
المجاهديـــن تحققت اإلنجـــازات وتثبتـــت المعادالت
الرادعة للعدو ،موجها شكرا لوسائل اإلعالم والمراسلين
الميدانييـــن الذيـــن عرضـــوا حياتهـــم للخطـــر لنقل
المجريات على األرض”.
ّ
المسيرة األولى سقطت
وأضاف“ :الطائرة اإلســـرائيلية
ولـــم تحقق ما أرســـلت من أجلـــه والثانية فشـــلت في
تحقيق الهدف ،وردنا تألف من عنوانين ،األول ميداني

عند الحدود مع فلســـطين المحتلـــة  48والثاني مرتبط
ّ
بالمســـيرات” .وقال“ :قلنا علنًا أننا ســـنرد وقلنا للعدو
انتظرنـــا وهذا من عناصر قـــوة المقاومة ،وما حصل منذ
يوم الخطاب حول الرد كان عقابا للعدو”.
وقـــال نصر الله“ :العدو أخلى الحـــدود ولم نر جنوده أو
آلياته على امتدادها ،والمقاومة عملت على الحدود وفي
وضـــح النهار وتعمدنا أال نعمل في الليل” ،مشـــيرا إلى
أن الجيش اللبناني بقـــي على الحدود والمقاومون كانوا
موجودين حيث يجب أن يكونوا”.
ولفت نصـــر الله ،إلـــى أن “المقاومة ضربـــت في عمق
الكيان المحتل رغم كل إجراءاته وأهدافه الوهمية”.

مسؤول «إسرائيلي» :هاجمنا
سوريا والعراق خالل  24ساعة
القدس المحتلة /االستقالل:
أقر مسئول إسرائيلي اليوم االثنين بمهاجمة أهداف داخل دولتين عربيتين
خالل  24ساعة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن المسئول األمني الكبير قوله
إن األمن اإلســـرائيلي غير من سلم أولوياته ،ووضع تهديد الصواريخ الدقيقة
التي ترسلها إيران إلى سوريا وحزب الله على رأس سلم األولويات.
وكشـــف أن الجيش هاجم قبل أيام أهداف في ســـوريا والعراق ،وكذلك في
لبنـــان (وفقًا لمصـــادر أجنبية) ،مؤكدا أن الجيش عمـــل على عدة جبهات في
نفس الوقت ،وأنه استعد في ذات الوقت الندالع الحرب.
وقـــال إن الجيش حصل قبل ثالثة أشـــهر على التفويـــض الكامل بتقويض
منظومة الصواريخ الدقيقة في ســـوريا ولبنان ،على ضوء الخطورة الكبيرة في
سقوط آالف الصواريخ الدقيقة في "إسرائيل" خالل معركة مستقبلية.
وفيما يتعلق بعملية حزب الله باألمس على الحدود الشـــمالية ،قال المسئول
إن الجيـــش أدار الحدث على أكمل وجه ودون أي خســـائر بشـــرية ومن خالل
خداع العدو.
وكان حزب الله أعلن أن طائرة إســـرائيلية مســـيرة ســـقطت فـــي الضواحي
الجنوبية لبيروت ،كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب األرض ،وخلفت انفجار
إحدى الطائرتين شـــهيدين من الحزب ،فـــي أول تطور من نوعه منذ أكثر من
 10سنوات.
وشنت طائرات إسرائيلية مؤخرا غارات على مواقع تقول "إسرائيل" إنها تابعة
لفيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني في محيط دمشـــق ،وقتل فيها
اثنـــان من عناصر حزب اللـــه اللبناني ،وقالت ســـلطات االحتالل إنها أحبطت
عمليات كانت تستهدف "إســـرائيل" .وفي تطور آخر ،اتهم الحشد الشعبي
في العراق للمرة األولى رســـميا "إسرائيل" باســـتهداف مقره بمدينة القائم
قرب الحدود العراقية السورية األحد ،حيث قتل ستة من أفراده.
وكان مســـؤولون إسرائيليون أكدوا في تصريحات أنهم سيستهدفون إيران
وأعوانها في أي منطقة ،سواء في سوريا أو لبنان أو العراق.

«التربية» تستنكر اعتداء
أفراد على مدرسة بخانيونس

خانيونس  /االستقالل:
اســــتنكرت وزارة التربيــــة والتعليم في غزة يوم أمس ،اعتــــداء أفراد عائلة
على طاقم مدرســــة عمار بن ياســــر الثانوية للبنين ،التابعة لمديرية شرق
خانيونس.
وقال بيان للوزارة إن المعلم والمؤسسة التعليمية ،خط أحمر ال نقبل المساس
مطالبة الجهـــات المختصة ،بإنزال أقصى العقوبـــات ،وفق القانون ،على
بـــه،
ً
المعتدين المنتهكين لحرمة المدرسة وكرامة المعلم.
ودعا البيان مؤسسات المجتمع المدني ،وأولياء األمور إلعالن موقفهم الصارم
تجاه هذه الثلة ،التي ال تمت لقيمنا وعادات شعبنا بصلة.

 200اأ�سري ..
الحركـــة األســـيرة فـــي قســـم ( )4بمعتقل
«ريمـــون» بـــاءت بالفشـــل ووصلـــت لطريق
مســـدود ،بسبب عدم استجابة إدارة السجون
لمطالب الحركة األسيرة.
وأضافت أن إدارة المعتقل أقدمت على إغالق
شامال ،وذلك كرد على
قســـم ( )1و ( )4اغالقًا
ً
خطوة األسرى ببدء معركة األمعاء الخاوية.
وأدانت الهيئة سياســـة التعنت والمماطلة
التـــي تتبعهـــا إدارة ســـجون االحتالل في
االســـتجابة ألبســـط المطالـــب الحياتيـــة
واالنسانية ألبناء الحركة األسيرة.
وطالبت بضرورة مســـاندة األســـرى بمعركة
النضـــال التـــي يخوضونها ،وفضـــح جرائم
االحتالم المرتكبة بحقهم والتي تخالف كافة
المواثيق الدولية ومبادئ حقوق االنسان.
مـــن جهته ،أكـــد الناطـــق اإلعالمي باســـم
مؤسسة مهجة القدس للشـــهداء واألسرى
طارق أبو شلوف ،على أن تمادي إدارة مصلحة
السجون في عدم استجابتها لمطالب األسرى
سيوسع رقعة اإلضراب داخل السجون.
ّ
وعبر أبوشـــلوف في حديثه لـ»االســـتقالل»:

عن قلقه الشـــديد جراء تنصل إدارة السجون
وتهربها من الوفاء بالشروط التي تم االتفاق
عليها بيـــن الحركة األســـيرة وإدارة مصلحة
الســـجون» ،والتي تقضي بـــأن يتم تفعيل
أجهزة الهواتف العمومية التي جرى تركيبها
مؤخـــرا ،والســـماح لألســـرى باســـتخدامها
باإلضافة إلزالة أجهزة التشويش المسرطنة.
وأوضـــح أن الفصائـــل المشـــاركة فـــي هذا
اإلضـــراب هي «الجهـــاد اإلســـالمي ،وحركة
«حمـــاس» ،والجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر
فلســـطين» ،وجميعهـــا تعمل وفـــق خطة
مدروسة لمواجهة هذه السياسات والجرائم
التي يمارســـها االحتالل بحق األسرى والتي
ترفضها كافة المواثيق والقوانين الدولية.
ّ
ونوه إلى ضـــرورة الوقوف صفًا واحدًا ،لنصرة
أســـرانا ومســـاندتهم ،وأن نكون معهم قلبًا
وقالبًا حتى نيل حريتهم ،والعمل على فضح
الجرائم غير القانونية وغير اإلنســـانية التي
يمارسها االحتالل بشكل شبه يومي في حق
أسرانا.
وناشد أبوشـــلوف كافة المؤسسات الدولية

والجهات المعنية بالقيـــام بدورها ومتابعة
ما يحدث داخل الســـجون ،وتشـــكيل لجنة
حاضنة أساســـية لألســـرى الفلســـطينيين
داخل السجون اإلسرائيلية.

اقتحام جلبوع

إلـــى ذلك ،أفـــادت هيئة شـــؤون األســـرى
والمحرريـــن ،االثنين ،بأن معتقـــل «جلبوع»
تعرض القتحام وحشـــي ،لم يحدث من قبل
وفقًا لشـــهادات األســـرى ،وجـــرى االعتداء
عليهم والتنكيل بهم ،وتخريب ممتلكاتهم
بشكل همجي واستفزازي.
وأوضحـــت الهيئـــة أن األســـرى تفاجأوا في
ســـاعات الفجر األولى باقتحام وحدات القمع
الخاصة (المتســـادا ودرور واليمام) للسجن،
وتحديدًا لغرف األســـرى في أقســـام (،)5 ،1
ودخلوا بأعداد كبيرة ومارســـوا كل أشـــكال
العنـــف والهمجية ،مؤكـــدة أن االقتحام لم
يحدث بهذا الشكل منذ سنوات.
وكشـــفت الهيئة أن هـــذا االقتحام ممنهج
ويقـــوده المدعـــو «شـــارون» ،وهـــو ضابـــط
اســـرائيلي متطـــرف ُكلـــف مؤخـــرًا بقيادة

منطقة الشـــمال في ادارة ســـجون االحتالل،
ويعمل فـــي ذات االتجاه الـــذي يعمل عليه
المتطرفان بينت واردان ،ويتعامل مع األسرى
بحقد وعنصرية ،ودائمًا يتطاول على األسرى
والشعب الفلسطيني.
وأضافـــت الهيئـــة أن «هنـــاك جملـــة مـــن
االجراءات العقابية ُفرضت على األســـرى في
السجن ،وتم إغالق عدد من الغرف ،ومصادرة
المراوح والبالطات وكل األجهزة الكهربائية،
كما تم إلقاء المواد الغذائية والتموينية على
األرض وخلطها ببعضها البعض».
وحذر األسرى إدارة السجن أنه في حال تكرار
االقتحام وممارســـة هذه الهمجية ،سيكون
هنـــاك تصعيد في كل األقســـام ،وســـيتم
اإلقدام على إحراق كافة غرف الســـجن ،ولن
يكون األســـرى لقمة ســـائغة لهـــذا االجرام
الممنهج .بحسب الهيئة.
يأتـــي ذلك في وقـــت يواصل فيـــه ثمانية
أســـرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا
العتقالهم اإلداري ،أقدمهم األســـير حذيفة
حلبيـــة من بلدة أبو ديـــس المضرب منذ 64

يوما .وفق ما أفادت به هيئة شـــؤون األسرى
والمحررين ،أمس.
وأوضحت الهيئة ،أن األســـير حذيفة حلبية
من بلدة ابو ديس شـــرق القدس دخل يومه
الـ 64من االضراب عن الطعام ،واألسير أحمد
غنـــام ( 42عامًا) مـــن بلدة دورا فـــي الخليل
مضرب منذ ( )51يومًا ،واألسير سلطان خلوف
( 38عامًا) من بلـــدة برقين في جنين ،مضرب
منذ ( )47يومًا ،واألســـير إسماعيل علي (30
عامًا) من بلدة أبـــو ديس في القدس مضرب
منذ ( )41يومًا ،األسير طارق قعدان ( 46عامًا)
من جنيـــن ،مضرب منذ ( )34يومًا ،واألســـير
ناصر الجـــدع ( 31عامًا) من بلـــدة برقين في
جنيـــن مضرب منذ ( )27يومًا ،واألســـير ثائر
حمدان ( 30عامًا) من بلدة بيت ســـيرا في رام
اللـــه ،مضرب منذ ( )22يومًا ،واألســـير فادي
الحروب ( 27عامًا) مـــن بلدة دورا في الخليل،
مضرب منذ ( )21يومًا.
وبينت أن األسير أنس عواد ( 32عاما) يواصل
ً
احتجاجا على
اضرابه عن الطعام منذ  25يوما
عزله االنفرادي في معتقالت «إيشل».

الثالثاء  4محرم  1441هــ  3سبتمبر  2019م

دخلت بغيبوبة إلدمانها
السجائر اإللكترونية

املواطنة فاطمة عمر 56« ،عاما» تعد اخلبز يف الطابون بدورا جنوب اخلليل ( وفا )

فرنســا ..حتــى العناكــب
لــم تسلــم مــن التهريــب
باريس /االستقالل:
ضبطت سلطات الجمارك حوالي  100عنكبوت في حقائب
مسافر بولندي ،حاول تهريبها عبر مطار كايين في مدينة
غويانا الفرنســـية ،وفق ما أكد مســـؤولون محليون لوكالة
فرانس برس.
وأوضحـــت المصادر أن الرجل حاول تمرير حقيبة تحوي 38
عنكبوتا بالغا وحوالي  50صغيرة فضال عن عشرات الشرانق
المليئة بيوضا عبر مطار كايين عاصمة المقاطعة الفرنسية.
وأوقفت الســـلطات الرجل في  25أغسطس الماضي ،فيما

كان يستعد للصعود إلى طائرة متجهة إلى باريس ،بعدما
وضع الحشرات في عبوات بالستيكية ،وخبأها بين أمتعته.
وقالت المصادر إن الرجل قدم نفســـه على أنه «شـــغوف
بالحشرات» .وتفيد الهيئة الفرنسية لحماية الحياة البرية
أن «نقل العقـــارب والعناكب )الحية(» ليس محظورا ،لكنه
يخضع «ألنظمة» معينة .لكن بعض األنواع بما فيها بعض
العناكب تحظى بحماية خاصة .ويأتي جامعو الحشـــرات
من العالم بأســـره إلى غويانا الفرنسية الغنية جدا بالتنوع
الحيوي.

يدخــل السجــن
لتحطيمه هاتف ابنته
االستقالل /وكاالت:
أطلق أســـترالي تحذيرًا لآلباء بعد أن وجد نفســـه خلف
قضبان السجن ،بسبب تحطيمه لهاتف ابنته المراهقة.
وقال األب الذي لم يكشـــف اسمه ألســـباب قانونية ،إن
االمر بدأ بخالف بسيط على لوح شوكوالتة مفقود ،بعد أن
ألقت به ابنته المراهقة وهي في نوبة غضب ،وبعد العثور
عليه ،طلب منها تسليم هاتفها عقابًا لها.
وأدى ذلـــك إلى غضب الفتـــاة ،التي حاولت اســـتعادة
هاتفها بالقـــوة من والدها ،ودفعته ليســـقطا معًا على
األرض ،وجرحت الفتاة قدمها بعد أن حطمت مصباحًا في
غرفتها.
وحـــاول األب تهدئة ابنته ،إال أنها أصرت على اســـتعادة
الهاتف ،فهددها بتحطيمه إذا لم تتوقف عن الصراخ في
وجهه .وعندما أصرت الفتاة على موقفها ،حطم الهاتف.
واتصلت الفتاة بوالدتهـــا ،التي عمدت بدورها إلى طلب
الشـــرطة ،فقبض على الوالد الذي اتهـــم باالعتداء على
ابنته ،واألضرار بها جســـديًا ونفســـيًا وتحطيم هاتفها
المحمول.
وفي المحكمة ،اســـتمع القاضي إلى حجة الجانبين ،قبل
أن يرفـــض تهمة االدعاء وإدانة الوالد ،واعتبر أن القضية
برمتها مضيعة للوقت ،حسب صحيفة ميرور البريطانية.

االستقالل /وكاالت:
دخلت فتاة أميركية في غيبوبة ،بعد أن تسبب إدمانها السجائر اإللكترونية في
إصابتها بمرض خطير.
ووضع األطباء مادي نيلسون  18عامًا ،في غيبوبة طبية في وقت سابق من الشهر
الماضي ،ألنها كانت تعاني من غثيان وآالم في الصدر ،ووجد المسعفون رئتيها
ملتهبتين بشدة ،إلدمانها السجائر اإللكترونية لسنوات.
وقالت الشـــابة ،إنها انخرطت في هذه العـــادة منذ  3أعوام ،معتقدة أنها آمنة،
لكنها شعرت بتوعك لعدة أســـابيع ،قبل نقلها إلى المستشفى ،بسبب حمى
شديدة.
وفي منشور على فيس بوك قالت مادي« :أشارك قصتي ليدرك الجميع أن هناك
ضررًا كبيرًا في هذه السجائر ،فهي غير آمنة وكلفتني حياتي تقريبًا».
وأضافت «كنت أقول لنفسي دائمًا ،هذا لن يحدث لي ،لكنه يمكن أن يحدث لك
وسيحدث بالتأكيد إذا لم تتوقف عن التدخين .كانت حرارتي مرتفعة للغاية،
وبدا وكأن دماغي توقف عن العمل».
وأخلت مادي المستشفى في  27يوليو )تموز( الماضي ،وبعد  4أيام لم يتحسن
وضعها ،ما اســـتدعى نقلها إلى مستشـــفى آخر ،حيث وضعت على الفور في
غرفة العناية المركزة.
وأظهرت صور باألشعة الســـينية أضرارًا بالغة في رئتيها ،لدرجة أن أحد أطباء
األمراض التنفسية ،قرر استخدام هذه الصور وسيلة تعليمية ،بحسب صحيفة
ميرور البريطانية.

تخطــى أخطــارا مرعبــة..
وكــادت تفتــك بــه نحلــة
االستقالل /وكاالت:
تعرض المغامر البريطاني الشـــهير بيـــر غريلز ،للدغة من
نحلة ،أثناء تصوير برنامـــج جديد له ،مما أدى إلى تورمات
كبيرة في وجهه وحساسية كادت تفتك به.
وذكرت صحـــف بريطانية ،أن غريلـــز كان على متن قارب
أثناء جلسة تصوير اعتيادية لبرنامجه ،عندما باغتته نحلة
بلسعة مميتة.
وظهرت صور الحقة تعرض المغامر البريطاني لما يعرف
بـ»الصدمة التأقية» ،وهي ردة فعل حادة وسريعة يصدرها

جهاز المناعة ،تنجم عن التعرض لمادة مثيرة للحساسية.
وبـــدا أن غريلز تعـــرض لضربات قوية فـــي عينيه اللتين
تورمتا بشكل كبير ،حتى بات غير قادر على فتحهما.
وقال الطبيب الذي أشرف على عالجه السريع ،إن بير أظهر
تجاوبا سريعا مع العالج ،رغم قوة اللسعة.
وكادت هذه النحلة أن تقضـــي على المغامر الذي تخطى
أخطـــار الطبيعة خـــالل برنامجه ،بما في ذلـــك الحيوانات
الســـامة أو المفترســـة ولدغاتها أو عضاتها مثل األفاعي
والدببة.

اشترى مزهرية بجنيه وفوجئ بسعرها األصلي
االستقالل /وكاالت:
باع متجـــر خيري في مقاطعة هيرتفوردشـــاير
البريطانية ،مزهرية بسعر جنيه إسترليني واحد
أي ما يعادل حوالي  1,22دوالر أمريكي ،لتعرض
الحقا على أحد المواقع اإللكترونية المتخصصة
في التسوق.
قام المشـــتري المجهول بعرض المزهرية على
موقع  eBayمقابل ســـعر زهيد ،إال أن المزهرية
الصفـــراء والبالـــغ طولها حوالي  20ســـنتيمترًا

حظيت بتفاعل كبير على الموقع.
حيث انهالت عروض الشـــراء بكثـــرة ،األمر الذي
أثار حماس صاحبها الـــذي أخذها إلى خبير في
شؤون المزادات بعد أن ألغى عرضها على الموقع،
وكانت المفاجأة.
فالمزهرية صنعت لإلمبراطور الصيني تشـــيان
لونغ ،الذي حكم بين عامي  1753و.1796
وقد نقشـــت عليها قصيدة إمبراطورية تشـــيد
بالبخور ،وعالمتان على شـــكل ختـــم بلون أحمر

حديـــدي يقول« :تشـــيانلونغ تشـــين هان» أي
«عالمة اإلمبراطور تشيان لونغ».
وكان اإلمبراطـــور تشـــيان لونغ هـــو اإلمبراطور
السادس من ساللة تشينغ .وقد تنازل عن الحكم
البنـــه اإلمبراطـــور جياكينغ ،وتوفـــي بعد ثالث
سنوات عن عمر يناهز الـ 87في عام .1799
وقيمت المزهرية بســـعر يصل لحوالي  97ألف
دوالر ،وقرر إقامة مزاد لبيعها في تشرين الثاني
القادم.

شركة تدفع بسخاء مقابل تناول حلوياتها
االستقالل /وكاالت:
تبحث شركة لصناعة الحلويات في مدينة
لندن عن مرشـــحين لشغل وظيفة مميزة
بدوام جزئي تتمثل في تذوق الحلوى لمدة
ثالثة أشهر.
وبحسب إعالن الشركة الذي تم نشره على
موقع « »LinkedInاإللكتروني مؤخرًا ،فإن
المرشح الناجح ،ســـيحصل على  17دوالرًا
في الســـاعة مقابل تناول حلوى البودينغ

التي سترســـلها الشركة إلى منزله بشكل
يومي.
ويتوجب على متذوق الحلوى المرتقب ،أن
يرســـل تعليقاته ومالحظاته على نكهة
الحلوى ومظهرها وقوامها ،إضافة إلى إبداء
رأيه بأنواع الحلويات الجديدة التي تطورها
الشركة باستمرار.
ولـــن تقتصر مهمة المرشـــح الناجح على
تذوق حلوى البودينغ ،إذ يتوجب عليه أن

يتناول العديد من أنواع الحلوى ،وأن يكون
قادرًا على وصف المنتجات بشـــكل واضح
ودقيق.
كما تشـــمل مواصفات المرشح المطلوب،
الشـــغف بجميع أنواع وأشكال ونكهات
الحلويات ،إضافة إلى تمتعه بصحة جيدة،
وأن ال يكون لديه أي نوع من الحساســـية
تجـــاه الحلويات ،بحســـب ما نقـــل موقع
«ميترو» اإللكتروني.

