االحتالل يصدر 3أوامر عسكرية
باالستيالء على أراض في بيت لحم

بيت لحم /االستقالل:
أصدرت سلطات االحتالل ،األربعاء ،ثالثة أوامر عسكرية
لالس���تيالء على أراض في بيت جاال ،وتقوع ،والرشايده
في محافظة بيت لحم.
وأف���اد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان
في بيت لحم حس���ن بريجية ،بأن االمر العسكري األول
يتضمن االس���تيالء على أراض بمح���اذاة النفق المقام
عل���ى أراضي مدينة بيت جاال غ���رب بيت لحم ،تحديدا
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حوض « »2في منطقة «المخرور» ،وتعود ملكية األراضي
البالغة نحو مئات الدونم���ات الزراعية ألهالي بيت جاال
وبلدة الخضر.
وأشار إلى أن األمر العسكري الثاني ،يتضمن االستيالء
على أراض في قرية الرش���ايدة شرق بيت لحم لتوسيع
مس���توطنة «معالي عاموس» ،أما األمر الثالث فيتضمن
االس���تيالء على أراض في بلدة تقوع جنوب شرق بيت
لحم لتوسيع مستوطنة «نوكوديم».

12

وسط إدانات فلسطينية واسعة

نتنياهو يقتحم احلرم الإبراهيمي ويزعم� :سنبقى يف اخلليل اإىل الأبد
الخليل /االستقالل:
اقتح���م رئيس حكومة االحت���الل بنيامين نتنياهو ،مس���اء األربع���اء ،الحرم
اإلبراهيمي الش���ريف ،في ظل إجراءات عس���كرية مش���ددة ،فرضتها قوات
االحت���الل في البلدة القديمة بالخليل .ويش���كل اقتحام نتنياهو للحرم إعالنا
صريحا وواضح���ا عن رعايته لمخططات المس���توطنين ودعم جرائمهم بحق
ش���عبنا .ويس���توطن في الخليل حاليا نح���و  800يهودي مقاب���ل  200ألف
فلس���طيني ،ومنعت حكومة االحتالل في وقت سابق من العام
الجاري تمديد تفويض بعثة حفظ السالم األممية في المدينة11 .

د .الهندي :اقتحام نتنياهو لمنطقة
الحرم اإلبراهيمي تصعيد انتخابي
غزة /االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي الدكتور محمد الهندي،
أن اقتحام رئيس االحتالل اإلس���رائيلي رؤوف ريفلين ورئيس وزراءه بنيامين
نتنياهو للحرم اإلبراهيمي في الخليل جنوب الضفة المحتلة ،هو تصعيد من

02

هيئة :اقتحام نتنياهو للحرم
اإلبراهيمي جزء من مخطط التهويد

�لحتالل يغلق �لبلدة �لقدمية يف �خلليل تز�منا مع �قتحام نتنياهو للحرم �لإبر�هيمي باخلليل �أم�س ( ) APA images

ثمانيــة أســرى يواصلــون اإلضــراب الفصائل بغزة :إخالل الحكومة بتوحيد
عــن الطعــام رفضــا لـ «اإلداري»
صرف الرواتب إمعان في سياسة التمييز
رام الله /االستقالل:
يواصل ثمانية أسرى ،إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا
العتقاله���م اإلداري ،أقدمهم األس���ير حذيف���ة حلبية من

يوما .وكانت إدارة س���جون
بلدة أبو ديس المضرب منذ ً 67
االحتالل اإلسرائيلي ،نقلت األسير حلبية من
عزل معتقل "نيتسان الرملة" إلى مستشفى 03

غزة /االستقالل:
قال���ت لجنة المتابع���ة العليا للقوى الوطنية واإلس���المية
في قط���اع غزة ،األربع���اء ،إن إخالل الحكومة ف���ي رام الله

بالتزاماته���ا وتعهداتها بتوحيد عملي���ة صرف الرواتب
مساواة بين الضفة وغزة هو إمعان في سياسة
ً
التمييز .واعتبرت اللجنة خالل مؤتمر صحفي 04

«اإلهمال الطبي» سياسة إسرائيلية االحتالل يجبر مقدسيًا على هدم األزمة المالية تلقي بظاللها على
ممنهجة للفتك باألسرى المرضى 02منزله بحجة عدم الترخيص
إقبال الطلبة لاللتحاق بجامعات غزة
 03مسئول أممي :الوقود القطري
05
خطة إسرائيلية إليجاد بديل ليس حال لمشكلة كهرباء غزة اشتية :ليس لدينا معلومات
 06لألونروا بدأت من سويسرا
 11 04دقيقة عن موظفينا بغزة
غزة /دعاء الحطاب:
يعي���ش عش���رات األس���رى المرضي داخ���ل س���جون االحتالل
االس���رائيلي ،مع أوجاعهم وآالمهم دون تقديم أي رعاية صحية

غزة  /سماح المبحوح:
ال زالت األزمة المالي���ة التي تعصف بقطاع غزة جراء الحصار
اإلس���رائيلي المفروض عليه منذ نحو  13سنة ،وأزمة رواتب

غزة /االستقالل:
قال جيمي ماكغولدريك منس���ق الش���ؤون اإلنس���انية في األراضي
المحتلة ونائب منس���ق األمم المتحدة لعملية "الس���الم" في الشرق
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خطيب األقصى يحذر من قروض
على السلطة رفع يدها عن المقاومة
د .الهندي :اقتحام نتنياهو لمنطقة الحرم اإلبراهيمي تصعيد انتخابي مشبوهة لتسريب العقارات
غزة /االستقالل:
أكـــد عضـــو المكتب السياســـي لحركـــة الجهاد
اإلســـالمي الدكتور محمـــد الهنـــدي ،أن اقتحام
رئيس االحتالل اإلسرائيلي رؤوف ريفلين ورئيس
وزراءه بنياميـــن نتنياهـــو للحـــرم اإلبراهيمي في
الخليل جنـــوب الضفة المحتلة ،هـــو تصعيد من
أجل الحصول على أصـــوات اليمين المتطرف في
انتخابات الكنيست المقبلة.
وأوضـــح د .الهنـــدي فـــي تصريح له ،أن شـــعبنا
الفلسطيني يحتاج إلى إدانة حقيقية من السلطة
لممارســـات االحتـــالل اإلســـرائيلي وعليها وقف

التنسيق األمني فورًا.
وأشـــار إلى أن فصائـــل المقاومة دعت الشـــعب
الفلســـطيني لالنتفاض ضد ممارســـات االحتالل
الراميـــة إلـــى تمرير صفقـــات مشـــبوهة ،مطالبًا
السلطة الفلســـطينية برفع يدها عن المقاومة في
الضفة الغربية.
وكان رئيـــس دولـــة االحتالل اإلســـرائيلي روبين
ريفلين ورئيس وزراء االحتـــالل بنيامين نتنياهو
برفقـــة كبار المســـؤولين اإلســـرائيليين اقتحموا
يوم أمـــس ،الحرم اإلبراهيمي فـــي مدينة الخليل
المحتلة.

االحتالل يجبر مقدسيًا على هدم
منزله بحجة عدم الترخيص
القدس المحتلة /االستقالل:
ٌ
مقدســـي على هدم منزله في بلدة سلوان في
أقدم مواطن
ٌ
مدينة القـــدس المحتلة ،بعد أن أجبرتـــه قوات االحتالل
اإلسرائيلي على ذلك بحجة عدم الترخيص.
وكانت قوات االحتالل سلمت المواطن جميل هزاع مسالمة
إخطـــارا بهدم منزله في حـــي وادي الربابة ،وأمهلته حتى
يوم أمس ،وإال فإنها ستهدمه ،وترغمه على دفع تكاليف
الهدم.
يشـــار إلى أن قوات االحتالل هدمت  8منشآت في مدينة
القدس المحتلة خالل شهر آب/أغسطس الماضي.

وفي سياق متصل ،ارغمت ســـلطات االحتالل االسرائيلي
المربي خالد مصالحة من بلـــدة كفر قرع في منطقة وادي
عارة بالداخل الفلســـطيني المحتل يـــوم أمس على هدم
منزله بشكل ذاتي.
واتخـــذ صاحب المنـــزل الكائن في حي خلة الشـــلح هذه
الخطـــوة فـــي أعقاب إصدار أمـــر هدم منزل بحـــق منزله،
وتفاديًا للغرامات التي قـــد تترتب عليه من قبل الجهات
المسؤولة .ويأتي الهدم الذاتي في ظل عدم نجاعة معظم
الجهود المبذولة أمام سلطة التنفيذ االحتاللية لمنع هدم
منازل ضمن نفوذ بلدة كفر قرع.

االحتالل يغلق باب الساهرة
في المسجد األقصى
القدس المحتلة /االستقالل:
أغلقت قوات االحتالل االســـرائيلي ،يوم أمس ،باب الساهرة أحد ابواب المسجد
األقصى المبارك.
وقال شهود عيان :إن قوات االحتالل أغلقت باب الساهرة بشكل مفاجئ ومنعت
المواطنين من دخول المسجد األقصى عبره.

اعتقال مواطنين خالل مواجهات
مع االحتالل وسط الخليل
الخليل /االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،مساء األربعاء ،شابين
خــــالل مواجهات في منطقــــة باب الزاوية وســــط مدينة
الخليل.
وقال مراسلنا إن قوات االحتالل اعتقلت شابين ،لم تعرف
هويتهما بعد ،خالل مواجهات على مدخل شارع الشهداء
وسط الخليل احتجاجا على اقتحام رئيس حكومة االحتالل
بنيامين نتنياهو للحــــرم اإلبراهيمي وللبلدة القديمة في
الخليل.

القدس المحتلة /االستقالل:
حذر إمام وخطيب المســـجد األقصى في القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري،
ميسرة،
تبثها شركات "إسرائيلية" لمنح قروض مالية مغرية بطرق ّ
من إعالنات ّ
مقابل رهن األشخاص لممتلكاتهم من بيوت أو عقارات أو أراضي.
وأشـــار صبري في بيان له ،إلى أن هذا األسلوب مشـــبوه ومرفوضُ ،ويقصد من
ورائه تسريب هذه الممتلكات إلى عصابات المستوطنين.
وطالب المواطنين بعدم التعامل مع هذه الشركات االستيطانية ،وأن يكونوا
حذريــــن من التوقيــــع على أي ورقة ال يعرفون مضمونهــــا؛ باإلضافة إلى أن
هذه المعامالت غير شــــرعية فيما اشتملت عليه من "الربا" المحرم .وأوضح
التوسع في الديون والمجازفة والخداع والتضليل ،تؤدي إلى عدم تمكن
ّأن
ّ
ّ
وتعرضه
صاحب القرض من الســــداد فتقوم هذه الشركات بمصادرة عقاره
لخطر التسريب.

هيئة :اقتحام نتنياهو للحرم
اإلبراهيمي جزء من مخطط التهويد
القدس المحتلة /االستقالل:
اعتبرت الهيئة اإلســـالمية المسيحية لنصرة القدس
والمقدسات ،مشاركة رئيس حكومة االحتالل بنيامين
نتنياهو يـــوم أمس ،فـــي اقتحام الحـــرم اإلبراهيمي
الشريف في الخليل ،جزءا من المخطط التهويدي الذي
أوال ،واســـتكماال لعملية سلخه عن عروبته
يستهدفه ً
ثانيًا ،وشاهدًا حيًا على عنصرية االحتالل وتطرفه أخيرا.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي ،أن عمليات االقتحامات
للحرم اإلبراهيمي بشـــكل عام ،ومشـــاركة "نتنياهو"
بشـــكل خاص ،هو إصرار إســـرائيلي على السياســـة

االســـتفزازية التي تنتهجها حكومة االحتالل ،مشيرة
إلـــى "أن هذا التدنيس واالنتهاك لحرمة المقدســـات
ليس االنتهاك األول ،بل هو خطوة من خطوات تهويده.
وحملت ،ســـلطات االحتالل عواقب عمليات االستفزاز
اليومية لمشاعر الفلســـطينيين باالعتداء اليومي على
حرمة مقدســـاتهم ،وعلى رأســـها المســـجد األقصى
المبارك ،والحرم االبراهيمـــي ،مطالبة المجتمع الدولي
والمنظمـــات األمميـــة المختصـــة وفـــي مقدمتهـــا
"اليونسكو" بتحمل مســـؤولياتها بحماية المقدسات
ودور العبادة.

اعتقال  14مواطنًا خالل مداهمات بالضفة والقدس
الضفة المحتلة /االستقالل:
أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي،
اعتقلت يوم أمس 14 ،مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة
بالضفـــة الغربية والقـــدس المحتلتين ،بينهم أســـرى
محررون أعيد اعتقالهم ،عقب اقتحام وتفتيش منازلهم.
فيمـــا أفاد بيان لجيش االحتالل ،بـــأن قواته اعتقلت 12
مواطنا فلســـطينيا في مناطق مختلفة من الضفةّ ،ممن
تتعلق
وصفهم بـ"المطلوبين"؛ بزعم ممارســـة أنشـــطة ّ
بالمقاومة.
كما زعم جيـــش االحتالل العثور على مســـدس وذخيرة
خالل عمليات تفتيش منازل المواطنين الفلســـطينيين
في مدينة يطا جنوبي الخليل (جنوب القدس المحتلة).
وأفـــادت مصادر فلســـطينية ،باقتحام قـــوات االحتالل
منطقة "جبل أبو الغارات" في قرية "دير ســـامت" بمدينة
دورا ،فيما داهمت قوات االحتالل عدة منازل وفتشـــتها

"خلة حاضور"
سكانها داخل منطقة ّ
ودققت في هويات ّ
بمدينة الخليل .وطالت االعتقاالت األســـير المحرر رياض
طالل العمور ،واألســـير المحرر موسى محمود العمور من
بلدة "تقوع" شـــرق بيت لحم (جنوبا) ،وحاتم الشاللدة من
بلدة "سعير" شرق الخليل.
وفـــي محافظة نابلس (شـــماال) ،أعادت قـــوات االحتالل
اعتقال األســـير المحرر عبد الكريم ماجد الحلبي من قرية
"روجيب" شرق المدينة ،ونافع أحمد صالح من قرية "برقة"
غربها ،واألسير المحرر رامي أيمن أبو هديب ومعتز جودة
من مخيم "عسكر الجديد" لالجئين الفلسطينيين شرقا.
واقتحمـــت قـــوات االحتالل حـــي "القرعان" فـــي مدينة
قلقيلية (شـــماال) ،واعتقلت أحد الشـــبان وســـط اندالع
مواجهات بين ســـكان الحـــي وقوات االحتـــالل ،أصيب
خاللها مواطن فلســـطيني بالرصاص المطاطي (رصاص
معدني مغلف بالمطاط).

كما اقتحم االحتالل منزل النائب رياض رداد في "صيدا"
قرب طولكرم ومنازل أبنائه األربعة ،وفتشها وعاث فيها
فسادا وخرابا.
وذكرت مصادر فلســـطينية أن مواجهـــات اندلعت بين
ســـكان مخيم "األمعري" لالجئين الفلسطينيين برام الله
وقوات االحتـــالل بعد اقتحام محيط منزل قيد اإلنشـــاء
لعائلة األسرى أبو حميد.
وفي القـــدس المحتلة ،أفادت مصـــادر محلية ،أن قوات
االحتـــالل اعتقلت المواطن الخمســـيني محمد موســـى
محيسن أثناء تواجده في محل تجاري ببلدة "العيسوية"
شـــرقي القدس ،والشـــاب يزن صيام من منزله في حي
"وادي حلوة" ببلدة سلوان (جنوبا).
وسجل اندالع مواجهات بين ّ
شبان وقوات االحتالل خالل
ٍ
انسحابها من مخيم "شعفاط" لالجئين الفلسطينيين في
القدس المحتلة.

االحتالل يقتحم منزلي شابين معتقلين في العيسوية
القدس المحتلة /االستقالل:
اقتحمت قوات االحتالل االســـرائيلي أمس األربعاء
منزلي شابين معتقلين في قرية العيسوية شمالي
شرق القدس المحتلة.
وذكر شهود عيان أن جنود االحتالل داهموا منزلي
الشابين أحمد جمال عطية وصالح داري ،وفتشوهما
وعبثوابمحتوياتهما.

سلم جنود االحتالل والد الشاب عطية استدعاء
كما ّ
للتحقيق معه في مركز شـــرطة المسكوبية ،خالل
اقتحام المنـــزل .وكانت شـــرطة االحتالل اعتقلت
الشابين عطية وداري االثنين الماضي ،بعد اقتحام
منزلهما في قرية العيسوية.
وأوضحت مصادر محلية أن األسيرين عطية وداري
ضمن سبعة شـــبان اعتقلوا في ذات الليلة ،ومثلوا

أمام محكمـــة "الصلح" اإلســـرائيلية غربي القدس
المحتلة ،والتي قررت تمديد توقيفهم حتى اليوم
الخميس.
ووجهـــت شـــرطة االحتـــالل تهمة إلقـــاء الحجارة
والزجاجـــات الحارقـــة نحـــو جنـــود االحتـــالل في
العيســـوية ،ضد الشبان السبعة خالل الجلسة أمام
المحكمة اإلسرائيلية.

3

الخميس  6محرم  1441هــ  5سبتمبر  2019م

األسيران السايح وأبو دياك يصارعان الموت

«اإلهمال الطبي» سياسة إسرائيلية ممنهجة للفتك باألسرى المرضى
لهم ،فعاجهم الوحيد مهما بلغ حجم مر�سهم
غزة /دعاء احلطاب:
يعي���ش ع�سرات الأ�س��رى املر�سي داخل �سجون حب��ة ُم�س ّك��ن «اأكام��ول» ،لتبق��ى اأج�ساده��م
الحت��ال ال�سرائيلي ،م��ع اأوجاعهم واآلمهم وحياته��م فري�س��ة للمر���ش وامل��وت البطيء.
دون تق��دمي اأي رعاية �سحية اأو عاج منا�سب وتتعم��د م�سلح��ة ال�سج��ون اتب��اع �سيا�س��ة

الإهم��ال الطبي وعدم تق��دمي العاج لاأ�سرى
املر�سى ،ك�س��اح وو�سيلة قت��ل متعمد بحقهم،
دون مراع��اة للقوان��ن والأع��راف الدولي��ة
والقواعد الإن�سانية.

املوت يهدد حياتهم

وحذر رئيس هيئة شـــؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر،
من استمرار سياســـة االنتهاك الطبي التي تمارسها إدارة
ســـجون االحتالل بحق األســـرى المرضى ،مـــن خالل تعمد
استهدافهم بإهمالهم ً
طبيا وتركهم فريسة لألمراض.
وأوضح أبـــو بكر خالل حديثـــه لـ"االســـتقالل" ،أن أكثر من
 700أســـير فلســـطيني مريض يعيشـــون أوضاعًا صحية
وإهماال طبيًا إسرائيليًا متعمدًا ،من بينهم 25أسيرًا
قاسية
ً
مصابيـــن بمرض الســـرطان ،وأكثر من  15أســـيرًا مصابون
بأمراض مزمنة كالفشل الكلوي والقلب.
وأكـــد أن خطـــر الموت يهـــدد حياة األســـيرين المريضين
بالســـرطان بسام الســـايح وســـامي أبو دياك في أي لحظة،
وأن حالتهما الصحية "حرجة جدًا" ،وال يطرأ أي تحســـن على
وضعهما الصحـــي ،في ظل عدم تقديم العالج المناســـب
لهما من قبل إدارة مصلحة الســـجون ،واالكتفاء بإعطائهما
المسكنات فقط.
ّ ّ
وبيـــن أن محامي الهيئة رصد ثالث حـــاالت مرضية جديدة
تقبع داخل الســـجون ،إحداها حالة األسير زياد حمودة (45
عامـــًا) الذي يعاني مـــن آالم حادة في الصـــدر وفي المعدة
ومن ســـعال مصحوب بتقيؤ الدم ،وفقـــد من وزنه أكثر من
 20كغـــم ،ومؤخرًا جرى نقله إلى مشـــفى "ســـوروكا" إلجراء
الفحوصـــات الطبية ،لكن لغايـــة اللحظة لـــم ُيبلغ بنتيجة
ُ
قدم
الفحص ولم يتم تشـــخيص مرضه كما يجب ،كما لم ي ّ
له أي عالج حقيقي لوضعه الصحي المتدهور.
ولفت إلى أن األســـير المقعد صالح عبـــد الرحيم صالح (23
عامًا) يواجـــه كذلك أوضاعًا صحية قاســـية ،حيث تفاقمت
حالته في الفترة األخيرة بســـبب مشاكل حادة في األعصاب
ونتيجة معاناته من ارتفاع في درجة حرارته ،األمر الذي أثر
عليه سلبًا وأصبح يعاني من مشاكل في اإلخراج ،وهو بحاجة

ماسة للعرض على طبيب مختص لتشخيص حالته ،كما أنه
ينتظـــر منذ فترة طويلة إجراء عملية بظهره لزراعة البالتين
وترميم الفقرات ،بســـبب وجود بقايا شظايا في جسده اثر
إصابتـــه بأربع رصاصات أثنـــاء عملية اعتقالـــه ،لكن إدارة
معتقل الرملة ال زالت تماطل".
فيما يعاني األســـير عوني الرجبي ( 39عامـــًا) ،من التهاب
الكبـــد الوبائي حيـــث أصيب به أثناء فتـــرة اعتقاله األولى
عـــام  ،2009وبعد اعتقاله خالل هذا العام وزجه في معتقل
النقب تراجعت حالته الصحية ،وفي الوقت الحاضر ال يقدم
له أي عالج لحالته الصحية.
وأشار الى أن ثالثة أســـرى مضربين عن الطعام ،تم نقلهم
للمستشـــفى قبل يومين إثر تراجع حالتهم الصحية ،وهم
األســـير أحمد غنام الـــذي يعاني مـــن آالم بالكبد وضعف

بعضلة القلب وعدم وضوح الرؤية ،واألســـير ســـلطان خلف
الذي يعاني من صـــداع ودوران وضيق تنفس وآالم بالصدر
والبطن ،وكذلك االســـير طارق قعـــدان إذ طرأ تراجع ملحوظ
علـــى وضعه الصحي وبـــات يعاني من هزال عام بالجســـد
وصعوبة الحركة وآالم شـــديدة بالبطن والصدر وعدم وضوح
الرؤية.

قتل متعمد

وبـــدوره ،أكـــد الناطق اإلعالمي لمؤسســـة ُمهجـــة القدس
للشـــهداء والحرجي واألســـرى تامر الزعانيـــن ،أن االحتالل
يتعمد استخدام أســـلوب التقصير الطبي واإلهمال بعالج
كســـالح وسياســـة معدة مســـبقًا لتعريض األسرى للموت
البطيء وزرع األمراض داخل أجسادهم ،دون مراعاة للقوانين
واألعراف الدولية والقواعد اإلنسانية.

وقال الزعانين خالل حديثه لـ"االســـتقالل" ":معظم األسرى
المرضى داخل السجون يعيشـــون مع أوجاعهم دون وجود
أي عالج مناســـب لهم ،فيما تكتفي إدارة السجون بمنحهم
بعض المســـكنات ،بينما ينقل األســـرى من ذوي األمراض
الخطيرة إلى عيادات غير مؤهلة ً
غالبا ما تكون عيادة ســـجن
الرملة".
وأضاف" :ال يوجد فحص طبي مخبري على اإلطالق لألســـرى
داخل الســـجون طوال فترة اعتقالهم وحتى اإلفراج عنهم،
مما يـــؤدي إلى إصابـــة الكثير منهم بعدة أمـــراض مزمنة
تفاقـــم وضعهـــم الصحي ،وتعـــرض حيـــاة الكثير منهم
لجلطات ،وربمـــا تدفع للوفاة ،كون األســـير ال يعلم المرض
الذي يعاني منه".
ّ
ونوه الى أن ادارة مصلحة الســـجون باالشـــتراك مع الشباك
االســـرائيلي تتعمدان قتل األســـيرين المريضين بســـام
الســـايح وســـامي أبو دياك ،مـــن خالل منع إدخـــال العالج
المناسب لحالتهما الصحية ،وسجنهما داخل زنازين العزل
االنفرادي ،مشـــيرًا الى أن األسير السايح دخل مرحلة الموت
الســـريري ،وقد يستشـــهد بأي لحظة ،بعـــد تزايد خطورة
وضعه الصحي حيث باتت عضلة القلب تعمل بنسبة 15%
فقط ،فيما الرئة اليمنى توقفت عن العمل.
وأكـــد أن االنتهاكات االســـرائيلية بحق األســـرى المرضى
مـــارس بغطاء قانونـــي صهيوني
في ســـجون االحتـــالل ُت َ
منتهكـــة بذلك كل القوانيـــن والمواثيق الدولية
عنصري،
ً
واتفاقية جنيـــف الثالثة والرابعة التي أوصت بحق العناية
وتوفير العالج لألســـري المرضي و اجراء الفحوصات الطبية
الدورية لهم .وشـــدد على ضرورة قيام المؤسسات الدولية
ومؤسسات حقوق اإلنســـان بالتدخل الفوري من أجل إنقاذ
حيـــاة األســـرى المرضي ،في ظـــل مماطلة ادارة الســـجون
بتقديم العالج المناسب لهم.

بينهم القيادي قعدان
«مهجة القدس» :الوضع
ثمانية أسرى يواصلون اإلضراب عن الطعام رفضًا لـ «اإلداري» الصحي لألسير المضرب
خلف يدخل مرحلة الخطر

رام الله /االستقالل:
يواصل ثمانية أسرى ،إضرابهم المفتوح عن الطعام
رفضًا العتقالهم اإلداري ،أقدمهم األســـير حذيفة
يوما.
حلبيـــة من بلدة أبـــو ديس المضرب منـــذ ً 67
وكانت إدارة ســـجون االحتالل اإلســـرائيلي ،نقلت
األســـير حلبية من عزل معتقل "نيتسان الرملة" إلى
مستشفى "كبالن" ،إثر تدهور وضعه الصحي.
واألســـرى المضربون هم :األســـير حذيفة حلبية

من بلدة أبو ديس شـــرق القدس دخل يومه الـ67
من االضراب عن الطعام ،واألســـير أحمد غنام (42
عامًا) مـــن بلدة دورا في الخليـــل مضرب منذ ()54
يومًا ،واألســـير ســـلطان خلوف ( 39عامًا) من بلدة
برقين في جنين ،مضرب منذ ( )50يومًا ،واألســـير
إســـماعيل علي ( 30عامًا) من بلـــدة أبو ديس في
القدس مضرب منذ ( 44يومًا) ،األسير طارق قعدان
( 46عامًا) من جنين مضرب منذ ( 37يومًا) ،واألسير

ناصـــر الجدع ( 31عامًا) من بلـــدة برقين في جنين
مضرب منذ ( )30يومًا ،واألســـير ثائر حمدان (31
عامًا) من بلدة بيت ســـيرا فـــي رام الله مضرب منذ
( )25يومًا ،واألسير فادي الحروب ( 27عامًا) من بلدة
دورا في الخليل مضرب منذ ( )24يومًا.
كما يواصل األسير أنس عواد ( 32عاما) اضرابه عن
ً
احتجاجا على عزله االنفرادي
الطعـــام منذ  28يوما
في معتقالت "إيشل".

غيث :دعوة أردان إلى تقسيم المسجد األقصى زمانيًا ومكانيًا تستوجب التصدي
القدس المحتلة /االستقالل:
قـــال محافظ القـــدس عدنان غيـــث ،إن تجديد ما
يســـمى وزير األمـــن الداخلي اإلســـرائيلي جلعاد
أردان دعوته إلى تقسيم المسجد األقصى المبارك
زمانيا ومكانيا أمر خطير ،يستوجب التصدي له من
قبل أبناء شـــعبنا ،وتدخال فوريا من قبل المجتمع
الدولي.
وأضاف غيث ،في حديث لوكالة األنباء الرســـمية
"وفـــا" أمس األربعاء" ،أن جملة االقتحامات اليومية

التي ينفذهـــا غالة المســـتوطنين بحماية األذرع
األمنيـــة لحكومة االحتالل ليســـت عشـــوائية بل
منظمة".
وأوضـــح أن "تفاخـــر أردان في تســـهيل اقتحام
المستوطنين للمســـجد األقصى ،دليل على رعاية
حكومـــة االحتالل للتطـــرف الدينـــي" ،مؤكدا أن
"محاوالت فرض واقع جديد في األقصى ستفشل
بعزيمـــة المقدســـيين كما حدث خـــالل أيام عيد
األضحى المبارك".

وبين أن اإلجـــراءات التي يقوم بهـــا االحتالل من
اســـتهداف لمصلـــى الرحمة ،والقصـــور األموية،
واســـتهداف لحـــراس وموظفي دائـــرة االوقاف
اإلســـالمية ،تؤكد نوايا حكومـــة االحتالل الخبيثة
بحق المسجد األقصى.
وكان أردان جــــدد أمــــس دعوتــــه لتغييــــر
الوضــــع القائم في المســــجد األقصى ،وأعلن
نيته الســــماح للمقتحميــــن المتطرفين أداء
طقوسهم فيه.

جنين /االستقالل:
أكدت مؤسســــة مهجة القدس للشــــهداء واألســــرى والجرحى ،األربعاء ،أن الوضع
عاما) الذي يواصل إضرابه المفتوح
الصحي لألسير سلطان أحمد محمود خلف (ً 38
عن الطعام لليوم ( )49على التوالي رفضًا لتحويله لالعتقال اإلداري بدون أن يوجه
له أي اتهام دخل مرحلة الخطر لعدم اســــتجابة ســــلطات االحتالل بإنهاء اعتقاله
اإلداري .ونقلت المؤسســــة عن األســــير خلف في رســــالة له إن إدارة ســــجن «عزل
نيتســــان» الذي يقبع فيه ً
حاليا نقلته الخميس الماضي إلى مستشــــفى «كابالن»
إلجراء الفحوصات الطبية نظـ ً
ـــرا للتدهور الملحوظ في حالته الصحية ،إال أنه رفض
إجراءهــــا ومن ثم تم إرجاعه .وأضاف أنه ومنذ يوم الجمعة بدأت عنده حالة جديدة
وهو استفراغ كميات دم كبيرة ،ومازالت هذه الحالة مستمرة معه.
وأشــــار إلى أنه يعاني من ضمور فــــي العضالت وخاصة األرجل وأن الحركة شــــبه
معدومة ،والذهاب إلى دورة المياه أصبح بالنسبة له صعبًا جدًا.
وأوضح أن الطبيب أخبره أن حالته الصحية دخلت إلى مرحلة الخطر ،وأنها تدهورت
بشــــكل كبير ،وأن تدهور وضعه يزيد عن األسرى المضربين الذين أمضوا أكثر من
يومــــا والموجودين في العزل ،وأن هناك احتمــــال توقف فجائي للقلب أو خلل
ً 60
وضرر في الكبد أو فشل كلوي ،وفق ما أخبره به الطبيب.
وذكر أن طبيــــب اللجنة الدولية للصليب األحمر زاره وأخبره أنه ســــيطلب من إدارة
الســــجن نقه إلى المستشفى المدني للرعاية الطبية حتى لو رفض عمل فحوصات
وذلك لخطورة وضعه.

الخميس  6محرم  1441هــ  5سبتمبر  2019م

ال يحق ألحد المساس بحقوق الموظفين

الفصائل بغزة :إخالل الحكومة بتوحيد صرف الرواتب إمعان في سياسة التمييز
غزة /االستقالل:
قالـــت لجنة المتابعـــة العليا للقوى الوطنية واإلســـالمية
في قطاع غـــزة ،األربعـــاء ،إن إخالل الحكومة فـــي رام الله
بالتزاماتهـــا وتعهداتها بتوحيد عملية صـــرف الرواتب
مساواة بين الضفة وغزة هو إمعان في سياسة التمييز.
ً
واعتبرت اللجنة خالل مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة
أن ذلك استمرار لسياسة التمييز التي تمارسها الحكومة
خاصة قانون الخدمة المدنيـــة وقانون قوى األمن وجيش
التحرير.
وقال القيادي في الجهاد اإلسالمي خالد البطش في كلمة
إمعانا في سياســـة
ممثلـــة عن الفصائـــل إن ذلك يعتبر
ً
التمييز وعدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد ،ومن شأنه
أن يؤدي لتدهور األوضاع المعيشية واإلنسانية في قطاع
غزة الذي يئن تحت وطأة الحصار والعدوان.
وأضـــاف أن" :حالـــة اللغـــط التي طغت علـــى تصريحات
مســـئولي الحكومة حول عملية صـــرف الرواتب ،تعزز من
قناعات أبناء القطاع بأن الحكومة تخلت عن مســـئولياتها
والتزاماتها القانونية تجاه القطاع".
وتابـــع حديثه" :تســـتمر الحكومة في تنكرهـــا للمطالب
العادلـــة لموظفي تفريغات  2005وما تالها من اســـتمرار
لقطع رواتب األســـرى واألســـرى المحرريـــن ومخصصات
المتقاعديـــن ،واألخطـــر من ذلـــك فرض التقاعـــد المالي
اإلجباري على موظفي القطاع وهذا مخالف لقانون الخدمة
المدنية".

ودعـــا البطـــش الحكومة إلـــى ضـــرورة احتـــرام القانون
الفلســـطيني؛ عبر اتخـــاذ إجراءات عاجلة تنهي سياســـة
التمييـــز ،وتضمن المســـاواة في عملية صـــرف الرواتب
والعـــالوات والدرجـــات الوظيفية المســـتحقة ،وإنصاف
تفريغات  2005ومنحهم كافة حقوقهم وفقًا للقانون.
مضيفا:
كمـــا طالبها بإلغاء التقاعد المالي بحق الموظفين،
ً
"نحن لسنا بحاجة إلى تشـــكيل لجان المتصاص الغضب
الشعبي ،بل بحاجة لقرار واضح للتنفيذ ،كما نرفض التستر
خلـــف ما ُيســـمى بالعالوات والبدالت لتشـــريع سياســـة

مسئول أممي :الوقود القطري
ليس حال لمشكلة كهرباء غزة

غزة /االستقالل:
قال جيمي ماكغولدريك منســـق الشؤون اإلنســـانية في األراضي المحتلة ونائب
منســـق األمم المتحدة لعملية "السالم" في الشرق األوسط أمس االربعاء إن الوقود
حال لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة ،نظرًا ألن تكلفة احتراقه مرتفعة
القطري ليس ً
وملوثة للبيئة في غزة .وأضاف ماكغولدريك خالل كلمة له بورشـــة العمل الخاصة
حول الطاقة المتجددة للخدمات األساسية في قطاع غزة ،التعليم والصحة والمياه:
"منـــذ شـــهر أكتوبر من العام الماضـــي تكفلت دولة قطر ببرنامـــج الوقود لمحطة
كهرباء غزة إلغاثة ســـكان غزة ،وعلى الرغم من ذلـــك وكما نعلم جميعًا فإن تكلفه
االحتراق مرتفعة وملوثة للبيئة في غزة" .وتابع  ":الوقود ليس الحل لمشكلة الكهرباء
المستقبلية ،حيث أن الوقود غير كاف وغير مالئم نظرًا لتسببه في التلوث".
ودعا ماكغولدريك لتمكين الوصول لبدائل نظيفة وزيادة االستقاللية واالعتماد
على الذات كأولوية لكافة األطراف ذات الصلة.

التمييز وحرمان موظفي القطاع من حقوقهم".
تحمل مسئولياته
ودعا البطش الرئيس محمود عباس إلى ّ
بالتدخل العاجل من أجل وقف جميـــع اإلجراءات الظالمة
بحق الموظفين ،وإيجاد آليات تســـاهم في تحقيق األمان
الوظيفـــي ،وتعزيز صمود أبناء قطاع غـــزة ،وإلزام الحكومة
لتحمل التزاماتها األخالقية والوطنية.
ّ
وعاهدت الفصائل أبناء شعبنا في القطاع بأنها ستواصل
جهودها ومتابعتها الحثيثة من أجل وقف كل اإلجراءات
التعسفية بحق الموظفين باستمرار الضغط على الحكومة

وقفة تضامنية مع األسير الصحفي بسام السايح في غزة
غزة /االستقالل:
نظـــم منتدى االعالميين الفلســـطينيين بالتعاون
مع جمعية واعد لألســـرى والمحررين األربعاء وقفة
تضامنيـــة مع األســـير الصحفي بســـام الســـايح،
إثـــر تدهور وضعـــه الصحي في ســـجون االحتالل
اإلسرائيلي.
وشـــارك في الوقفـــة التضامنية أمـــام مقر اللجنة
الدوليـــة للصليب األحمر في مدينة غزة ،كوكبة من
الصحفيين والمهتمين بقضايا األسرى.
وقال مديـــر جمعية واعد لألســـرى والمحررين عبد
الله قنديل" :إن األسير بسام السايح يصارع الموت
نتيجة تدهور حالته الصحية ،إذ إنه مصاب بسرطان
الدم النخاعي وضمور الرئتين وقصور عضلة القلب".
وأكـــد قنديل أن مصلحة ســـجون االحتالل تمارس

نهج اإلهمال الطبي بحق األســـير السايح وغيره من
ً
مشيرا لوجود عديد األسرى الذين يصارعون
األسرى،
الموت نتيجة هذه السياسة.
بدوره ،ندد مدير منتدى االعالميين الفلسطينيين
الصحفي محمد ياســـين ،بحالة الصمت التي تخيم
على المؤسســـات الحقوقيـــة والمعنيـــة بحماية
الصحفيين تجاه "عملية االغتيال للزميل الصحفي
بسام السايح".
وعـــد ياســـين ذلك "مشـــاركة عملية فـــي جريمة
ّ
االغتيال للصحفي الســـايح" ،مطالبًا بضرورة توفير
الرعاية الطبية الالزمة له.
وأشـــار إلى اعتقال ســـلطات االحتالل أكثر من 20
ً
متسائال عن دور االتحاد الدولي للصحفيين
صحفيا،
ً
واتحاد الصحفيين العرب تجاه الضغط على سلطات

دولة فل�سطني
ال�سلطةالق�سائية
املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خان يون�س ال�سرعية االبتدائية

اعالن حضور دعوى

إلـــى المدعى عليه  /هيثم عبد القـــادر عبد الهادي قديح من عبســـان الكبيرة
وســـكانها (ســـابقا) وموجود حاليا فـــي الجزائر ومجهول محـــل االقامة فيها
يقتضي حضورك الى محكمة شرق خان يونس يوم االحد الموافق 2019/10/6
م الســـاعة التاســـعة صباحًا وذلك في الدعوى المرفوعة ضدك من قبل زوجتك
اماني حسام شحادة قديح وموضوعها "تفريق للشقاق والنزاع والتي اساسها
 2019/16وذلك لمحاولة الصلح بينك وبين زوجتك وبحث ســـبل ذلك من قبل
يجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك
المحكمة وان لم تحضر في الوقت المعين ِ
صار تبليغك حسب األصول وحرر في  5محرم لسنة 1441هـ وفق 2019/9/4م .

قا�سي �سرق خان يون�س ال�سرعي

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عماد محمـــد الزعنون  ./ .......عن فقد
بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 802496992
) فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشكورا إلى أقرب
مركز شرطة

لضمان توحيد عملية صرف الرواتب.
لتحمـــل مســـئولياتها تجاه
وطالـــب البطـــش الحكومة ّ
تفريغات  2005واألسرى المحررين وعوائل الشهداء بمن
فيهم شهداء عدوان  ،2014- 2012 – 2008وجدولة دفع
جميع مســـتحقات الموظفين عن الفترة الماضية ،وإعادة
رواتـــب جميع الموظفين والفئات األخـــرى الذين ُقطعت
رواتبهم.
كما دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلســـالمية إلى
استعادة الوحدة وإنهاء االنقسام األسود ،وتعزيز صمود
شـــعبنا لمواجهة مشـــاريع التصفية وفـــي مقدمتها ما
ُيسمى صفقة "ترمب".
واستنكرت تهديد "نتنياهو" باقتحام الحرم اإلبراهيمي
استخفافا واستفزازا
معتبرة ذلك
الشريف مساء األربعاء،
ً
ً
ً
لمشاعر أبناء شعبنا وكافة المسلمين في أرجاء المعمورة.
ًّ
فلسطينيا وهم "حركة
وشـــارك في االجتماع 14
فصيال
ً
الجهاد اإلســـالمي ،الجبهة الشـــعبية ،حمـــاس ،الجبهة
الديمقراطيـــة ،حركة المبادرة الوطنية ،الجبهة الشـــعبية
القيـــادة العامـــة ،جبهـــة التحريـــر العربيـــة ،واالتحادالديمقراطي الفلسطيني فدا ،طالئع حرب التحرير الشعبية
" قوات الصاعقـــة ،الجبهة العربية الفلســـطينية ،جبهة
التحرير الفلسطينية ،حزب الشعب الفلسطيني.
فيمـــا رفض التوقيع على البيـــان الختامي كل من حركتي
"فتح وجبهة النضال الشعبي" رغم حضور ممثلين عنهما
لالجتماع الذي عقد بمكتب الجبهة الشعبية بغزة.

إعالن صادر عن جمعية  :دير البلح
للتنمية المجتمعية والطفولة

يعلن مجلس إدارة جمعية  :دير البلح للتنمية المجتمعية والطفولة  ،عن
عقد االجتماع العادي للجمعية العمومية للعام 2019م
للـــدورة االنتخابيـــة 2022-2019م  ،وذلـــك يـــوم الخميـــس الموافـــق
2019/9/12:م  ،في تمام الســـاعه الحادية عشرة ظهرًا ،في مقر الجمعية ،
مدينة دير البلح مفترق شارع البيئة بجوار بيت الدكتور ايمن الكرد
النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي:
 -1اســـتمرار فتح باب التنسيب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية
للعام 2019م  ،وذلك حتي تاريخ 2019/9/7:م
 - 2فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة يومين  ،من تاريخ
209/9/8م – 2019/9/9م
 - 3فتح باب االنسحاب والطعون واالعتراض لعضوية مجلس االدارة والجمعية
العمومية  ،وذلك لمدة يومين من تاريخ 2019/9/10:م – 2019/9/11م

ادارة اجلمعية

االحتالل إلطالق سراحهم.
وطالب ياســـين وسائل اإلعالم بتسليط الضوء على
معاناة األسرى في سجون االحتالل ،ونصرة الزميل
الصحفي السايح بالصورة والقلم.
وفي كلمة باســـم المؤسســـات الحقوقيـــة ،أوضح
الحقوقي صالح عبد العاطي أن انتهاكات االحتالل
بدأت بحق األسير السايح منذ اعتقاله أثناء محاكمة
زوجته األسيرة منى الســـايح ،ثم انتهت باإلهمال
الطبي وهو يصارع الموت دون حصوله على الرعاية
الالزمة ومنع أهله من الزيارة.
وندد عبد العاطي بانتهاكات االحتالل بحق األسرى،
مشـــددا في الوقت نفسه على ضرورة مالحقة قادة
ً
االحتالل ومحاســـبتهم في المحافل الدولية بسبب
جرائمهم وانتهاكاتهم بحق األسرى.

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية
املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خان يون�س ال�سرعية االبتدائية

اعالن إقرار بطلقة واحدة رجعية بعد الدخول
الى يمنى ســـليم األعور من لبنان وســـكان لبنان مجهولة محل اإلقامة
فيهـــا االن نعلمك ان زوجك ســـامي اســـعد عبد الله زيـــدان من خان
يونس وســـكانها قد اقر بطالقك منه إقرار بطلقـــة واحدة رجعية بعد
الدخـــول اوقعها عليك بتاريخ 2019/7/10م وان عليك العدة اعتبارا من
2019/7/10م بناء على إقـــراره انه لم يرجعك الى عصمته وعقد نكاحه
اثناء عدتك الشـــرعية ولم يجتمع معك في بيـــت واحد حتى االن وبناء
على موافقة قرار المحكمة العليا الشرعية بغزة بصادر رقم 2019/1622م
بتاريخ 2019/8/19م و افهمت الزوج سامي المذكور انه يحق له ارجاعها
الى عصمته وعقد نكاحه اثناء عدتها الشرعية ما لم تكن مسبوقة منه
بطلقتين وقد ســـجل ذلك في ســـجل ( )27عـــدد ( )251صفحة ()257
بتاريـــخ 2019/9/4م لذلـــك صار تبليغك حســـب األصـــول  .وحرر في
الخامس من محرم لسنة  1441ه الموافق 2019/9/4م.

قا�سي خان يون�س ال�سرعي
ال�سيخ حممود خليل احلليمي

الخميس  6محرم  1441هــ  5سبتمبر  2019م

الجامعات تصارع من أجل البقاء!

األزمة المالية تلقي بظاللها على إقبال الطلبة لاللتحاق بجامعات غزة
غزة � /سماح �ملبحوح:
ل ز�لت �لأزمة �ملالية �لتي تع�سف
بقطاع غزة جر�ء �حل�سار �لإ�سر�ئيلي
�ملفرو�ض عليه منذ نحو � 13سنة ،و�أزمة
رو�تب �ملوظفني �لعموميني �لتابعني
لل�سلطة وللحكومة �ل�سابقة يف غزة على
حد �سو�ء ،تلقي بظاللها على خمتلف
نو�حي �حلياة بغزة .وقد �متدت هذه
�لأزمة لت�سرب بعنف �مل�سرية �لتعليمية
�جلامعية ،حيث مل يعد مبقدور �آلف
�لطلبة �جلدد �للتحاق مبقاعد �لدر��سة
ل�ستكمال م�سريتهم �لأكادميية ،فيما
��سطر �آلف �آخرون لالنقطاع عن
در��ستهم و�إرجائها لفرت�ت لحقة �إىل
حني حت�سن ظروفهم �لقت�سادية.
وحــــذرت الجامعات في قطاع غزة مؤخرًا
من إغــــاق أبوابها ،جــــراء األزمة المالية
الشديدة التي تعاني منها جراء الحصار
اإلسرائيلي على القطاع.
وعقد رؤساء الجامعات الفلسطينية في
اجتماعا لبحث القضايا والمشــــاكل
غزة
ً
التي تواجه الجامعات في ظل الظروف
الصعبة التي يحياها القطاع.
وناقش رؤســــاء الجامعات أهم القضايا
والمشــــاكل التي تواجههــــا الجامعات
في ظل الظــــروف الصعبة التي يحياها
القطاع مــــن حصار وبطالــــة ومحدودية
فرص العمــــل أمام الخريجيــــن ،إضافة
إلى األوضــــاع االقتصادية الصعبة التي
تعيشها األسر الفلســــطيني ،واألزمات
المالية التي تواجهها الجامعات.
ومنذ سنوات طويلة والجامعات بالقطاع
تحاول إيجاد مخرجا لألزمة المالية التي
عصفت بها جراء ضعــــف إقبال الطلبة
للتســــجيل ،بإتباع عدة إجــــراءات منها
تقليص أعــــداد موظفيهــــا وتخفيض
الرواتــــب للنصــــف أو حجز شــــهادات
الطلبة حتى تســــديد رســــومهم ،إال أن

كل تلك المحاوالت باءت بالفشــــل ،مما
دفعهــــا لتقديم التســــهيات والمنح
للطلبة لتشجيعهم للتسجيل فيها.
وســــجل قطاع غزة زيادة غير مســــبوقة
في نسب البطالة ومعدالت الفقر ،حيث
وصلت نســــبة البطالة إلى مــــا يزيد عن
 54.9%ومعــــدالت الفقــــر فاقت 80%
في الربع األول من العام  ،2019كمؤشر
خطير يعبر عن تردي الوضع االقتصادي
وتدهــــور القطاعات الحياتية المتعددة
في غــــزة بســــبب الحصار اإلســــرائيلي
المتواصل منذ  13عاما .وفق إحصاءات
رسمية.

�إيجاد حلول

رئيس قســــم العاقات العامة واإلعام
بجامعــــة اإلســــراء م .إيهاب أبــــو الخير،
أكــــد أن األوضاع االقتصادية بقطاع غزة
أثرت بشــــكل كبير علــــى قطاع التعليم
الجامعي خاصة على حجم إقبال الطلبة
الستكمال مسيرتهم التعليمية.
وأوضح أبو الخير في حديثه لـ"االستقال
" أنــــه نتيجــــة لألوضــــاع االقتصادية
الســــيئة بالقطاع عملت الجامعة إليجاد

بعوض «حمى غرب النيل»
يصل إلى القدس
القدس المحتلة /االستقال:
اكتشـــفت وزارتا البيئة والصحة اإلسرائيليتان ،يوم أمس ،بعوض حمى غرب
وتحديدا في مستوطنة بسغات زئيف ومحيطها.
النيل في منطقة القدس
ً
ووفـــق القناة العبرية الســـابعة ،فإن هناك مخاوف من انتشـــار هذا البعوض
الذي يتسبب بتفشي األمراض ،مشددة على أن الوزارتين بدأتا خطوات فورية
بالتنسيق مع البلدية لمحاولة السيطرة عليها ومكافحتها.
يشـــار إلى أن حمى غرب النيل عبارة عن نوع من أنواع الفيروسات التي يطلق
عليها الفيروسة المصفرة ( )FLAVIVIRUSوالذي يوجد في الطبيعة ويصيب
الطيور ومن خال دورة انتقال مشـــتركة بيـــن البعوض والطيور والتي تنتقل
إلى الفقاريات ومنها الى اإلنسان والخيل والذي يكون بواسطة لدغة البعوض
المصاب.

حلول للخروج من األزمة المالية بها جراء
ضعــــف اإلقبــــال بعد تدهــــور األوضاع
االقتصاديــــة من خــــال توفير عدد من
التسهيات والمنح للطلبة.
ّ
وبيــــن أن الجامعة تقــــدم مجموعة من
التسهيات والمنح واإلعفاءات تقديرا
لألوضــــاع االقتصاديــــة منهــــا االعفاء
الكامــــل بنســــبة  100%للحاصليــــن
علــــى  % 90فما فوق ،ومنحة دراســــية
بنســــبة  50%لكافة الطلبــــة الحاصلين
على معــــدل  % 50حتى معدل 89 9.
ميســــر
 ، %باإلضافــــة إلى فتح برنامج ّ
لتقسيط الرسوم الدراسية.
وأشــــار إلى أن جملة اإلعفاءات والرسوم
والمســــاعدات المقدمــــة مــــن الجامعة
للطلبــــة كانت المخرج لوصول الطلبة لبر
األمان ،واستكمال مسيرتهم الدراسية.
مؤكدا أن شــــعار الجامعــــة الذي رفعته
منذ انطاقتها قبل نحو  4ســــنوات أنه
يجب أال ُيحــــرم أي طالب من الدراســــة
الجامعية بسبب نقص المال.

زيادة بالأعد�د

وائل طبــــازة مدير القبول والتســــجيل

بالجامعة اإلســــامية اتفق مع ســــابقه
بــــأن المنــــح والتســــهيات المقدمــــة
مــــن الجامعــــة لكافــــة الطلبــــة الجدد
والمسجلين القدامى فيها ،هي المخرج
الوحيد أمامهم في ظل صعوبة األوضاع
االقتصادية التي تعصف بالقطاع.
وقال طبازة لـ"االستقال"" :إن الجامعة
قدمـــت رزمة من المنح والمســـاعدات
التـــي تأتـــي من بـــاب التخفيف عن
الطلبة وتســـهيل عمليـــة التحاقهم
بها ،في ظل تدهور الوضع االقتصادي
بقطاع غزة".
ولفت إلى أن " أعداد الطلبة المســــجلين
بالجامعــــة إلى اآلن شــــهدت زيادة عن
األعوام الســــابقة بنسبة  ، % 10وذلك
بعد تقديــــم العديد من التســــهيات
والمنح للطاب الجدد والقدامى".
ضعف بأعداد المسجلين
أســـتاذ علـــم االقتصـــاد فـــي جامعة
األزهر معين رجـــب ،رأى أن الجامعات
بغزة تشـــهد ضعفا في أعداد الطاب
القدامى والجدد المسجلين لديها نظرا
لتدهـــور األوضاع االقتصادية الصعبة

بقطاع غزة.
وبين رجب لـ"االســــتقال" أن اآلالف من
ذوي الطلبة يحلمون بضمان مســــتقبل
أبنائهــــم التعليمــــي ،إال أنهم يقفون
عاجزيــــن عــــن إلحاقهــــم بالجامعــــات،
لعدم قدرتهم على اإليفاء بالتزاماتهم
المالية تجاههم.
وأشــــار إلى أن األوضاع السيئة لم تؤثر
على الطلبة وذويهم فحســــب بل ألقت
بظالهــــا علــــى الجامعــــات ،حيــــث لم
تتمكن الكثير من الجامعات من اإليفاء
بالتزاماتها المالية تجاه العاملين فيها.
وأشــــاد رجب بخطوة الجامعات لتقديم
جملة من التســــهيات للطلبة تمكنهم
من مواصلة مسيرتهم التعليمية.
وتحتجـــز الجامعـــات حوالـــي 8500
شـــهادة لعدم قدرة الطـــاب على دفع
باقي الرســـوم ،وهو مـــا يضيع الفرصة
عليهـــم لالتحاق بســـوق العمل فيما
بادرت جهات عديدة لمساعدة الطاب
على الحصـــول على شـــهادتهم لكن
الجهود تبـــدو متواضعـــة بالنظر إلى
حجم االزمة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /رنا ســـامي محمـــود الخطيب ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ) 803084813فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /نســـرين ناصر يونس حســـونة.......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
 ) 801559188فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلـــن أنـــا المواطن /خالد رأفـــت حامد الحولـــي ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ) 802068445فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة. /براء محمد عبد العال االســـطل .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
 ) 401150123فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /وســـام بســـام عبد الله ابو عطايا .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
 ) 404274706فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/حكمت نعيم شـــفيق الخطيب .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
 ) 931651343فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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 103منظمات تطالب بنشر قاعدة بيانات للشركات المنخرطة بالمستوطنات خطة إسرائيلية إليجاد بديل
لألونروا بدأت من سويسرا

رام الله  /االستقالل:
دعت  103منظمات فلسطينية وإقليمية
ودولية مفوضة األمم المتحدة الســـامية
لحقوق اإلنســـان ميشـــيل باشيليت ،إلى
إصـــدار قاعـــدة بيانـــات األمـــم المتحدة
لألعمال التجارية المنخرطة في أنشـــطة
متعلقة بالمســـتوطنات اإلسرائيلية في
األرض الفلســـطينية المحتلـــة (قاعـــدة
البيانات).
وأعربـــت المنظمات الموقعة في رســـالة
نشـــرتها مؤسســـة "الحق" الفلسطينية،
عن قلقها العميق من تأخير إصدار قاعدة
البيانات ،بما في ذلك أسماء الشركات التي
تسهل إقامة المســـتوطنات اإلسرائيلية
ً
ً
وتكرارا بسبب ضغوط سياسية.
مرارا
وأشـــارت إلى أن هذا التأخيـــر يأتي بعد
أكثر من ثالث ســـنوات من إنشاء مجلس
حقوق اإلنســـان والية جمع وإصدار قاعدة
البيانات ،وبعد مـــرور أكثر من عامين على
تاريخ اإلصـــدار ّ
األولي الذي كان مقررًا في
مارس /آذار .2017
وحثـــت تلـــك المنظمات مفوضـــة األمم
المتحـــدة علـــى التنفيذ الكامـــل للوالية
المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق
اإلنســـان  36/31والمؤرخ في مارس /آذار

 ،2016مـــن خالل إصدار قاعـــدة البيانات،
بما في ذلك أسماء الشركات المشاركة في
األنشـــطة المحددة ،وإرسالها إلى مجلس
حقوق اإلنسان ،حتى يمكن النظر بقاعدة
البيانـــات في جلســـة المجلـــس القادمة
بســـبتمبر الجاري وحتى يتـــم تحديثها
ً
سنويا.
وشـــدد الموقعـــون على "أهميـــة حماية
اســـتقاللية ونزاهـــة مكتـــب المفوضية
الســـامية ،بما في ذلك عن طريق التنفيذ
الكامـــل لواليات مجلس حقوق اإلنســـان

تأييد أردني لطلب فلسطين
دعم تجديد التفويض لألونروا
عمان /االستقالل:
أيـــد األردن طلب دولة فلســـطين مواصلة األمانة العامـــة وبعثاتها في الخارج
ّ
ومجالس الســـفراء العرب جهودها في تفعيل قنوات االتصال الدبلوماســـية
والسياسية مع دول العالم لحثها على التصويت لصالح دعم تجديد التفويض
لوكالة الغوث الدولية.
واكد المجتمعون في ختام اجتماع المشرفين على شؤون الفلسطينيين الطارئ
الذي دعت له فلســـطين بمشـــاركة الدول المضيفة لالجئيـــن ،وعقد بالجامعة
العربية وشـــارك فيه األردن ولبنان كدول مضيفة لالجئين دعمهم الســـتمرار
األونروا في عملها ورفض أي مساس أو تالعب بتعريف صفة الالجئ الفلسطيني.
كما أكدوا على استمرار "أونروا" في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية
واالجتماعية واإلغاثية لكل الالجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق
عملياتها ،حتى يتم حل قضية الالجئين حال عادال وشامال.
ودان المشاركون حملة االستهداف والتشكيك التي تتعرض لها وكالة األونروا
من اإلدارة األميركية ،والتي تتزامن مع اقتراب التصويت على تجديد التفويض
الممنوح للوكالة في شهر تشرين الثاني المقبل.
وشــــدد المؤتمر على أهمية ومحورية الحضــــور العربي في مؤتمر تعهدات
كبار المانحين لألونروا على المســــتوى الوزاري ،والذي ســــيعقد على هامش
اجتماعات الجمعيــــة العامة بنيويورك في تغطية العجز المالي الذي قدر بـ
 120مليون دوالر.

التابع لألمم المتحدة".
وأكدت أن الحكومة اإلســـرائيلية صعدت
خالل الســـنوات القليلة الماضية ،من بناء
مســـتوطنات جديدة في الضفة الغربية،
في حين أشـــار رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنياميـــن نتنياهـــو إلى عزمـــه على ضم
أجزاء من الضفة ً
انتهاكا
رسميا ،فيما يعد
ً
ً
خطيـــرا للقانـــون الدولي يصـــل إلى حد
الجرائم المعترف بها دولياً.
بدوره ،قال للمدير العام لمؤسسة "الحق"
شـــعوان جبارين :إن "ثقافـــة اإلفالت من

العقاب الســـائدة النتهاكات إســـرائيل
المســـتمرة للقانـــون الدولـــي ولحقـــوق
أيضا
الشـــعب الفلســـطيني ،شـــجعت ً
الشـــركات التجاريـــة علـــى المســـاهمة
في إطالـــة أمد االحتالل واالســـتفادة من
االنتهاكات الجســـيمة لحقوق اإلنســـان
في األرض الفلسطينية المحتلة ،وال سيما
المســـتوطنات اإلســـرائيلية التي تزداد
توسعا ،وتحرم الفلسطينيين من الحقوق
ً
األساســـية ،وال ســـيما الحق فـــي تقرير
المصير والسيادة على الموارد الطبيعية".

القدس المحتلة /االستقالل:
اتفق وزيرا الخارجية اإلســـرائيلي والسويســـري على التعاون لفحص البدائل الممكنة
لنشـــاط وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" ،وذلك من خالل إشراك
محتمل للواليات المتحدة ودول أخرى وفقًا للقناة الـ 12اإلسرائيلية.
وأشـــارت القناة اإلسرائيلية إلى أن وزير الخارجية اإلســـرائيلي يسرائيل كاتس أصدر
تعليماته إلعداد وثيقة تعرض البدائل لنشـــاط األونروا ،متوقعة أن ينتهي العمل في
إعداد الوثيقة في وقت قريب .وبحســـب "القناة  "12اإلسرائيلية ،فإن كاتس اجتمع ،مع
نظيره السويســـري ،كاســـيس ،والرئيس السويســـري أولي ماورر ،وعرض عليهما فكرة
إيجـــاد بديل لألونروا يمكن من خاللها إزالة مكانة اللجـــوء وتبديد حق العودة لالجئين
الفلسطينيين الذي هجروا من بلداتهم خالل النكبة عام .1948
وادعى كاتس أن األونروا تديم مكانة اللجوء الفلســـطينية ،وتديم الصراع اإلســـرائيلي
الفلسطيني ،كما تديم المطلب الفلسطيني بحق العودة.
وكان كاتس قد ســـبق وأن هاجم وكالة األونروا ،وزعم أنها "هي المشكلة وليست الحل"
كما ادعى في لقائه مع نظيره السويســـري أن عناصر األونروا في قطاع غزة تعاونوا ضد
"إسرائيل" مع فصائل المقاومة.
وادعـــت القناة  12أنه نظرا للمكانة الخاصة لسويســـرا ،فإن "االتفاق على التعاون بهذا
الشـــأن قد يســـاعد في إحداث تغيير في هذا المجال المصيري" ،خاصة وأن سويســـرا
تعتبر إحدى الدول الداعمة ماليا لألونروا ،وقامت مؤخرا بتجميد تحويل األموال في أعقاب
تقارير تحدثت عن فساد داخل الوكالة بإدارة مديرها السويسري.
وزعم كاتـــس أن إقامة وكالة األونـــروا هو "حالة خاصة في قضيـــة الالجئين العالمية،
وتهدف إلى إدامة قضية اللجوء الفلســـطينية ،ومطلب حق العودة لالجئين وأنسالهم"
الذين يقدر عددهم بنحو  5.3مليون الجئ.

البرلمان اإلسكتلندي يناقش االعتراف بدولة فلسطين
إدنبرة  /االستقالل:
ناقـــش البرلمـــان اإلســـكتلندي ،االعتـــراف بدولة
فلسطين بدعوة من مجموعة أصدقاء فلسطين فيه.
ووجه سفير فلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام
زملط قبيل جلسة النقاش رسالة إلى أعضاء البرلمان
االســـكتلندي يحثهم فيها علـــى االعتراف بدولة
فلسطين.
وقال زملط في الرسالة حســـب بيان للسفارة "تقع

علـــى عاتـــق المملكة المتحـــدة مســـؤولية فريدة
وتاريخية تجاه فلسطين" .وطالب باالعتراف بدولة
فلسطين مثلما تم االعتراف بدولة "إسرائيل" .وفق
تعبيـــره .وأضاف "اعتراف بريطانيا بفلســـطين لن
شيئا من "إسرائيل" سوى وضع حد لتوسعها
يأخذ ً
االستعماري في األراضي الفلسطينية".
ونوه السفير إلى أن المنطقة تعيش لحظة حاسمة
للغاية في تاريخ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي قد

تؤدي الى زوال حل الدولتين بشـــكل نهائي ،مبينًا
أن رئيس الوزراء االسرائيلي لم يعد يخفي مساعيه
لضم المســـتوطنات االسرائيلية غير القانونية في
ظل دعم الرئيس األمريكي الكامل".
وأكد أن المســـتوطنات هي جريمـــة حرب وضمها
"لن يقوض فقط إمكانية حل الدولتين ،بل سيكون
تحد مباشر للقانون الدولي والنظام العالمي
بمثابة ٍ
واألخالق والمبادئ المشتركة".

مجلس األمن :ال حل لمشاكل الشرق األوسط دون حل قضية فلسطين
نيويورك /االستقالل:
قال سفير االتحاد الروسي لدى األمم المتحدة ،رئيس
مجلس األمن لشهر أيلول/ســـبتمبر الحالي فاسيلي
نيبنزيا إن األمم المتحدة ليست هي من خذل الشعب
جزء ا
الفلسطينيً ،
مؤكدا أنها بقيت طوال هذه العقود ً
من عملية المداوالت حول القضية إليجاد حل سلمي
للقضية دون جدوى.
وأضاف نيبنزيا في تصريح لـــه يوم أمس ،أن العمل
الجماعي متعدد األطـــراف هو الطريق الصحيح لحل

قضايا الشـــرق األوســـط ،ودون أن يكـــون هناك حل
للقضيـــة الفلســـطينية ال نعتقد أن قضايا الشـــرق
األوسط سيتم تسويتها.
وأكد ًردا على ســـؤال حول فشـــل األمم المتحدة في
وقف االستيطان اإلســـرائيلي رغم القرارات العديدة
من مجلس األمن والجمعية العامة والمنظمات الدولية
ومبعوثي األميـــن العام ،وآخر تلك القـــرارات 2334
( ،)2016ولماذا فشـــلت األمم المتحدة بهذا الشكل
الكارثي فيما يتعلق بفلسطين؟ ،أن اللوم ال يقع على

عاتق األمم المتحدة.
وشـــدد على أن روســـيا تؤيد القضية الفلســـطينية
قائال"
وتدين بشدة أنشطة "إسرائيل" االستيطانيةً ،
لسنا وحدنا من ندين تلك األنشطة بل معظم العالم
كما يظهر في أعداد المصوتين على القرارات".
وأشـــار الســـفير نيبنزيا إلـــى أنه ليس لديـــه أخبار
إيجابية لتقديمها حول هذا الموضوع ،كل مرة نسمع
تقارير المبعوث الخاص لعملية التســـوية نيكوالي
متشائما أكثر من المرة السابقة.
مالدينوف ،نجده
ً

إعالن
فقد
هوية

أعلـــن أنا المواطن/فتحـــي صبحي عبد الحميد موســـى
 ./ .......عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل
رقم  ) 929767994فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلـــن أنا المواطنة /ميرنا ابراهيم الحاج داود الفرا .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
 ) 973442411فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلـــن أنا المواطنة /بيســـان نبيل محمد محـــرم .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
 ) 406089888فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنـــا المواطنة /هناء عبدالله زايد القـــدرة ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ) 960275345فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عبد الســـالم سامي عبد السالم القدرة
 ./ .......عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل
رقم  ) 410099980فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /مها سامي عبد السالم القدرة .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
 ) 803100288فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنـــة /صابرين عوض عبد العال عبد العال
 ./ .......عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل
رقم  ) 403063563فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /ميســـون محمد عليان النباهين .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
 ) 800004038فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلـــن أنا المواطن /يحيى احمد محمد عـــدوان ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 )404751646فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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رأي

طنجــرة ضغــط نتنياهــو

مزاد نتنياهو ال يتوقف

اســـتمر رئيس الـــوزراء الصهيونـــي بنياميـــن نتنياهو فـــي فتح المـــزاد على دماء
الفلســـطينيين ,في محاولة منه لكســـب الناخب الصهيوني ,واســـتجالب األصوات
االنتخابيـــة لصالحـــه ,وهو يعلـــم تمامـــا ان طريق جلب األصـــوات يأتـــي عبر دماء
الفلسطينيين وحقوقهم ,نتنياهو اتخذ قرارا بانتهاك حرمة الحرم اإلبراهيمي الشريف
والولـــوج إليه عنوة ,وهو يعلـــم تماما ان هذه الخطوة الخطيرة ,قد تؤدي إلى إشـــعال
المواجهة بين الفلســـطينيين وقوات االحتالل ,وقد تؤدي إلى حدوث مجزرة على غرار
مجزرة المجرم غولدشـــتاين ,لكنه أقدم عليها بعنجهية وإصرار غريبين ,وهو ال يضمن
عواقب مغامرته هذه ,لكن مـــا يدفع نتنياهو إلى المخاطرة هي االتهامات التي توجه
إليه من المعارضة الصهيونية واليمين المتطرف ,اللذين يدفعان نتنياهو إلى الهاوية
دفعا ,فكما تورط في غزة ولبنان ودفع ثمن ذلك ,اليوم يتورط في الضفة باستغاللهم
لحماقته ,فأصبح كالدمية في يد المعارضة واليمين الصهيوني المتطرف ,يتقاذفونه
مستغلين حالة الشغف والنهم المسيطرة عليه بالبقاء في سدة الحكم ,خوفا من اإلدانة
ودخوله السجن الذي ينتظره ,نتيجة قضايا الفساد التي تهدد مستقبله السياسي.
نتنياهـــو يغازل اليمين الصهيوني المتطرف ,ويوصل إليهم رســـالة بأنه لم ينس ما
يســـمى «بمذبحة حبرون» التي وقعت في الرابع والعشـــرين من أغسطس 1929م ضد
اليهـــود ابان االنتـــداب البريطاني ,أراد المجرم نتنياهـــو ان يفجر معركة في المدينة
لينتقم لليهود الذين قتلوا في «مذبحة حبرون» ,ويريد ان يدفع الفلسطينيين ثمن ذلك
بحرمانهم من الصالة في الحرم اإلبراهيمي ,ومنعهم من الوصول إليه وجعل الحرم كله
يهوديا ,وهو ال يدرك انه بذلك كمن يضع كلتا يديه في عش الدبابير ,فالفلسطينيون
سيدافعون عن مقدســـاتهم بإصرار وعزيمة ,ولن ترهبهم كل إجراءات االحتالل ,ولن
تنكســـر إرادتهم أمام القمع الصهيوني لهم ,حتى وان أغلقوا شوارع المدينة ,ومنعوا
التجوال فيها ,وفرضوا حولها طوقا عســـكريا لمنع الدخول إليها ,فالفلسطينيون في
الخليـــل لن يصمتوا على فعل نتنياهو اإلجرامي ,وعلى سياســـة فـــرض األمر الواقع,
وســـيخرجون لمواجهة قوات االحتالل دون خوف أو وجل ,فهذا ما عودنا عليه شـــعبنا
الفلسطيني ,الذي اخذ على عاتقه حماية أرضه ومقدساته من مخططات االحتالل مهما
كان الثمن ,وربما تشكل هذه الخطوة اإلجرامية بداية النتفاضة عارمة في وجه االحتالل.
وحتى تكتمل الملحمة الفلســــطينية في مواجهة مغامرة رئيس الوزراء الصهيوني
بنيامين نتنياهو ,يتوجب على الســــلطة الفلسطينية بأجهزتها األمنية الدفاع عن
شعبها الفلسطيني وحمايته من بطش االحتالل ,ومنع إراقة الدماء ,فالسلطة مطالبة
بالدفاع عن حرمة المقدســــات اإلسالمية والمســــيحية ,والتصدي لالحتالل الذي لن
تتوقف أطماعه عند الحرم اإلبراهيمي الشريف فقط ,فسوف تمتد لتطال قبر يوسف
عليه الســــالم ,وقبة راحيل ,وكنيســــة المهد وقبل كل ذلك ســــتهدف إلى تحقيق
إطماعها في المســــجد األقصى المبارك ,بالشروع في خطوات عملية بتقسيمه زمانيا
ومكانيا ,فنتنياهو يسابق الزمن ألجل فرض سياسة األمر الواقع على الفلسطينيين,
مستغال صمت الســــلطة وعجزها عن مواجهة سياساته ,وانتهاجها لخيار واحد هو
خيار «الســــالم» لمواجهة مخططاته والتصدي لها ,رغم ان هذا الخيار لم يحقق أية
مكاســــب للشعب الفلســــطيني من العام 1993م  ,كما أنها تستند للتأييد الرسمي
العربي لخطواتها التوسعية في األراضي الفلسطينية ,وغض الطرف عن انتهاكاتها
لحرمة األرض والمقدســــات ,فالعرب أصبحوا يبررون كل انتهاكات إسرائيل لحقوق
الفلسطينيين بال خجل.

محمود مرداوي
ال يريدهـــا لهيب نار ،لكنـــه يريدها جمرًا
تحت الرمـــاد يصطلي الناخب الصهيوني
حرارتها ،تخفي مداد أوراق األحزاب األخرى
وتغمـــق مداد أوراق الليكـــود ،ال تحرق وال
تبرد تجذب النظر لمنطقة الشمال وتعمي
البصر عن كل االهتمامات األخرى دونها .
تبـــدأ بالقصف فـــي عقربا جنوب شـــرق
دمشـــق ويتبعهـــا بيروت ،تـــكاد يخفت
لهيبها على الحدود الشمالية لفلسطين،
ما تلبث أن تبـــدأ من جديد في البقاع بعد
أن كانت قصة فـــي الضاحية رواها الراوي
واستمع لها أبناء الحي ثم عاد في مجلس
ثان يكمل هرجـــًا انتقل من الضاحية إلى

البقـــاع  .قصص وروايات عاشـــها القارئ
كأنـــه فيها يراهـــا رأي العيـــن ،ثم تبين
الحقـــًا أنه ليس لها انعـــكاس في الواقع
بحجم متعة السامع من حبكتها وإبداعها
اإلخراجي المقصود .
كم هـــي المعلومات التي عاشـــها الراوي
(صانع القرار ) ورآها رأي العين ثم تبخرت
وأصبحت سرابًا! وكم هي األحداث التي لم
يتنبأ بها ونزلت عليه كالصاعقة تفاجأ بها
ودفع ثمنها أضعافًا .
ال ينبغي أن يسحرنا العدو ونسلم بكل ما
يقول ،حيث ثبت إخفاقه في الماضي مرارًا
في مسائل تكتيكية عملياتية وغفل عن

بــال تهويــل أو تهويــن
د .اسعد جودة
بـــال تهويـــل أو تهويـــن قطـــاع غـــزة البالغ
مساحته 3٦٥كم ،ينوب عن لواء غزة مساحتة
13٠٠٠كم ويزيد الـــذي كان يضم  ٦٠قرية
ومدينة قبل نكبة  .19٤٨هذا القطاع المعذب
المجـــوع المحاصـــر المتآمـــر عليـــة الحلف
الصهيو-امريكـــى وأدواتـــه فـــي المنطقة.
ويعاقـــب جماعيـــا و يخنق فقط ألنـــه قال
وترجـــم قوله منذ بداية النكبة االستســـالم
مستحيل  ...تشكلت حكومة عموم فلسطين
عام  19٤9ولم تصمد عامًا وتم سحلها ألنها
قالت بوضوح والية إدارية علي القطاع ووالية
قانونيـــة علـــي كل فلســـطين المغتصبة ...
وقفت كالصخرة أمام مشـــروع التوطين مطلع
الخمســـينات وأفشـــلته ,وقفت ضد مشروع
التدويـــل بعـــد العـــدوان الثالثـــي واحتالل
غزة وأفشـــلته ..شـــكلت القوة الفدائية التي
أقضت مضاجـــع العدو في النصـــف الثاني
من الخمســـينيات  .أنجبت القوميين العرب
والتيار الوطني واالسالمى .
فجــــرت الثــــورة المعاصرة قبل العــــام 19٦٧

وظلت حاله مقاومــــة حتى يومنا هذا  ..الحقد
عليهــــا والتآمر عليهــــا ألنها أبقــــت القضية
حية رغم أنــــوف جبهة األعداء  ..حتى في ظل
ااتفاق أوسلو ظلت علي اليقين أن العدو مراوغ
ولن يعطى شــــيئًا سوى تســــكين وإبر تخدير
وعينه علي ابتــــالع الضفة والقدس لذا عمدوا
إلــــى خلق مناخــــات أدت إلى االنقســــام حتى
يتمكنــــوا من إحكام قبضتهــــا وقضم األرض
والتهويــــد في الضفــــة والقــــدس وترك غزة
تحت النار والعدوانات المتكررة واســــتنزافها
لشــــل القدرة وقتــــل اإلرادة التــــي لم تنطفئ
علي مــــدار عقود ..المشــــهد انجلى والمنظمة
وقيادة الســــلطة ومجالســــها اليوم أدركت ان
العدو وحلفــــاءه تنصلوا بعدما حققوا مرادهم
لذلك القرارات بسحب االعتراف بالعدو وإلغاء
أوسلو ومفرزاتها هو قرارهم  ..وما تجويع غزة
وشل الحياة وتجفيف المنابع وسحب السيولة
ومجزرة رواتب الموظفيــــن وتقاعدهم إال في
ســــياق تفكيك الســــلطة والســــيطرة األمنية
الكاملــــة بالضفــــة وتحويل غزة إلــــى مناطق

الضربات المدروسة!!
ظهر نتنياهو مسرورًا في المؤتمر الصحفي القصير
جدا الذي عقــــده على هامش افتتاح مكتب البعثة
التجارية لهنــــدوراس في القدس .فقد تزامن هذا
النصر الدبلوماســــي لنتنياهو مــــع التصعيد على
الجبهة الشــــمالية إثر رد حزب الله على االعتداءات
اإلسرائيلية األخيرة وتحديدا تلك التي أودت بحياة
اثنين من مقاتلي حزب الله في الضاحية الجنوبية
بلبنــــان  ...الجميع كان ينتظر من نتنياهو أن يقول
جد مقتضبة
شــــيئا
ًّ
مهما ،ولكن تصريحاته كانت ّ
وعابــــرة مع لغة جســــد توحي باالرتياح الشــــديد .
وكل ما قالــــه « :ال توجد إصابــــات وال خدش ونحن
مستعدون ألية سيناريوهات . »..
من الواضح ان إســــرائيل كانت مستعدة ومتوقعة
لرد»حزب الله» سيرد الذي أعلن مسبقًا نيته بتوجيه
ضربة مدروسة  .والحقيقة أن الضربات اإلسرائيلية
وردود حزب الله كانت بميزان حســــاس للغاية ،كل
ُّ
ولكن
يســــوق الرواية من وجهة نظره ومصلحته .
هل ســــتقف األمور عند هذا الحــــد؟ وما الذي يمنع

أحداث إستراتيجية تفاجأ بها بعد أن عجز
عن التنبؤ بحدوثها ،وهي كثيرة جدًا .
في المقابـــل ال ينبغي تجاهل تصريحات
العدو المتكررة واتهاماته المتواصلة ألننا
في النهاية ســـنواجه تأثيـــرات قناعاته
واعتقـــاده على ســـلوكه ولـــو كان تأليفًا
مـــن بنات أفـــكاره ،فما عـــاد المتابع قادرًا
علـــى فكفكة ألغـــاز العـــدو وارتباكه في
دعمها بصور
المعلومات التي يقدمها وإن ّ
ومشاهد.
التقطت صور في غزة
فكم من المرات التي ُ
ثم تم تحليلها بشكل خاطئ أدت لقصف
أهداف مدنية بحجة أنها عسكرية!.

من نشــــوب حرب شــــاملة ؟ ما يحدد بدء أية حرب
ثالثة أمــــور :التوقيت والظــــروف وأصحاب القرار .
في إســــرائيل :رئيس الوزراء هو وزير الدفاع وزعيم
الحــــزب األكبــــر أي ثالثة في واحــــد .والتوقيت هو
ـــدها .أما الظروف فهي فترة
زمن انتخابات على أشـ ّ
فائض قوة وغرور لم تمر بها إسرائيل من قبل.
على الجهة األخــــرى :الجبهات الثالث التي تصعد
فيها إســــرائيل هي في الحقيقــــة عبارة عن جبهة
واحــــدة تتزعمهــــا إيــــران ذات األذرع المختلفــــة.
وإيــــران تحتل األولوية األولى فــــي األجندة األمنية
اإلســــرائيلية  .وقــــرار ضــــرب المنشــــآت النووية
اإليرانية والحــــد من قدراتها العســــكرية هو قرار
مســــبق وهدف قديم جديد للعقلية العســــكرية
في إســــرائيل موجود في أدراج المطبخ السياســــي
والعســــكري والســــتخباراتي اإلســــرائيلي  .ولكن
بناء علــــى الخبرة التاريخية للقرارات اإلســــرائيلية،
فإن إســــرائيل ال تريــــد الذهاب وحدهــــا في حرب
ضــــد إيران ،بل تريد من الواليــــات المتحدة والدول

منكوبة وآخرها نقل فكر الجماعات التكفيرية
واختراق التنظيمــــات وزرع عناصر وتغذيتها
لضرب النسيج المجتمعي والحاضنة والفتنة
وعــــدم الثقــــة وزرع الخوف والرعــــب من خالل
حجم دم مرعب ..هذا هو المشهد فلم التناكد
والتشــــاحن والقــــدح والقــــذف والتشــــكيك
والتخوين إذا الكل مطلوب رأسه؟
رحم الله الشـــهيد كمال عدوان قرأت له في
السبعينات بعد استشهاده كتيبًا « يتحدث
فيه ويتســـاءل هل حقا نريـــد ان نقاتل إذن
ال بد ان نكـــون مجتمعًا مقاومًا تعليمًا مقاومًا
طب مقاوم ثقافة مقاومـــة إعالم مقاوم .هل
نحـــن مجتمع اســـتهالكى ؟! الـــكل مطالب
علماء ..أكاديميون حقوقيون ..سياســـيون..
مثقفون  ..نقابات ..واتحادات ان تعيد صياغة
قـــراءة القضيـــة والعودة لجذرهـــا وانجازات
الحاضر حتى يســـتطيع جيل الشباب اليوم
من التفاعـــل اإليجابي مـــع قضيته ويتجاوز
حدود الفهم الضيق ان القضية محصورة مع
أوسلو أو ضد أوسلو ومتاهات.

د .أماني القرم
الحليفة القيام بهذه المبادرة .بينما هي من جانبها
تعمل بجهد كبير ،من خالل أدواتها في واشــــنطن،
على تســــخين البيئة المواتية .تارة بالتهويل من
الخطر اإليراني ،وتــــارة بالدفع نحو تضييق الخناق
على طهران عبر تشــــديد العقوبــــات االقتصادية
لتحفيز غضــــب إيران وجرها التخــــاذ أية خطوات،
قد تكون اســــتفزازية للواليات المتحدة وإسرائيل
والعالم ،ومن ّ
ثم تشــــكيل تحالف كفيل بإشــــعال
مواجهة عسكرية مع إيران.
المســــألة اليــــوم تختلف عــــن حــــرب  2006بين
إسرائيل وحزب الله ،ففي ذلك الوقت ورغم بشاعة
المشــــهد اســــتمرت الحرب محصورة بين أهداف
الطرفين .أما اليوم إسرائيل تستبيح ثالث عواصم
عربية دمشــــق وبيروت وبغداد بهجمــــات معلنة ،
وهي ثالثة بلدان تعاني من ســــيولة أمنية شديدة
أياد كثيرة وخاليا مسلحة ما انزل الله
وتلعب فيها ٍ
بها من سلطان  .ارتياح نتنياهو مرده إلى أنه أصاب
هدفين على المدى القريب :

األول :هو النجاح في اســــتفزاز حزب الله وجره إلى
رد كانــــت إســــرائيل متأهبة له ،مع حرب نفســــية
وتهديــــد عالي الصوت على لبنان بتحطيم األخضر
واليابس إذا تمادى حــــزب الله في رده  .األمر الذي
جعل رئيس الحكومة سعد الحريري يتحرك بسرعة
شديدة مع عواصم عالمية .
والثانــــي :رصيد بنــــك التصويــــت االنتخابي ،فقد
اســــتطاع نتنياهو تحقيق معادلــــة التفاف جميع
األحزاب والمنافســــين حول «ســــيد األمــــن» وبات
الجميع يتحدث عن أمن إسرائيل فقط ضد هجمات
حزب الله «اإلرهابية» حســــب تعبيرهم! وبهذا نجح
في اإلبقاء على حالة الالسلم والالحرب التي تضمن
له تسويق خطابه االنتخابي على الدوام .
عمومًا إن منطقة الشــــرق األوسط ككثبان الرمال ال
يضمن أحد فيها الســــير بســــالم وهو يلعب بالنار،
وما بين عقيدة المقاومة وتخمة القوة اإلســــرائيلية
يتصاعد شــــبح الحرب القادمة التي ال مفر منها وال
تنفع معها ضربات مدروسة.
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السلطة تطلق مشروع تحسين جمع اإليرادات الجمركية
أريحا  /االستقالل:
أطلقت وزارة المالية واإلدارة العامة للمعابر
والحدود في الســـلطة الفلســـطينية يوم
أمس ،مشـــروع التوأمة األول مع جمهورية
ليتوانيا ،حرس الحدود الليتواني والجمارك
الليتوانية.
وذكرت الـــوزارة أن هـــذا المشـــروع يأتي
"بهـــدف تعزيـــز قـــدرة دولة فلســـطين
في تحســـين جمـــع االيـــرادات الجمركية
والضرائب غير المباشـــرة ،وتطوير الرقابة
على المعابر والحدود".
ويأتي هذا المشروع بمتابعة وتنسيق من
مكتـــب رئيس الوزراء محمد اشـــتية ،الذي
يعمل على توفير ما يلزم من أجل االستفادة
القصـــوى مـــن أداة الدعـــم المؤسســـاتي
األوروبـــي " " ،Twinningباعتبـــاره نقطـــة
االتصـــال الوطنيـــة ،وبدعـــم وتمويل من
االتحاد األوروبي.
وأكد المستشار ستيفان سالمة ممثال عن
رئيس الـــوزراء على أهمية إطالق مشـــروع
التوأمة األول في فلســـطين ،مثمنا الجهود
الحثيثـــة التـــي بذلت على مدار األشـــهر
الماضية من قبـــل اإلدارة العامـــة للمعابر
والحـــدود ،ووزارة الماليـــة ،والشـــركاء في
االتحاد األوروبي ،وجمهورية ليتوانية.
وأشــــار إلى أن نجاح هذا المشــــروع غاية في
األهمية؛ ألنه ســــيفتح المجال أمام مشاريع
توأمة أخرى ســــيتم إطالقها في المستقبل،

موضحــــا أنه تم تقديــــم  5مشــــاريع توأمة
لالتحاد األوروبي ،وتم اعتماد هذا المشــــروع،
باإلضافة إلــــى آخرين ســــيتم إطالقهما في
الفترة المقبلة.
وشدد ســـالمة على أن المشروع ليس فنيا
فقط ،بل مشروعًا سياسيًا واقتصاديًا وفنيًا،
ألنه يعزز من الســـيادة الفلسطينية على
الحدود والمعابر ،ويتيح لنـــا المجال إلدارة
مواردنا وتحسين وضعنا المالي ،خاصة في

صعود إيرادات الحكومة
من ضريبة المحروقات
حتى يوليو الماضي
رام الله /االستقالل:
صعدت قيمة اإليرادات الحكومية المفروضة على المحروقات،
والمســـماة ضريبة المحروقـــات أو (البلو) ،بنســـبة  %3.3على
أساس سنوي في أول  7شهور من .2019
وبحســـب بيانات الميزانية الفلســـطينية ،الصـــادرة عن وزارة
الماليـــة ،بلغ إجمالـــي قيمة إيرادات المحروقات وفق أســـاس
اإللتزام ،نحو  1.467مليار شـــيكل حتى نهايـــة يوليو /تموز
الفائت.
كانت الحكومة الفلســـطينية أعلنت مطلع العام الماضي ،عن
توقعاتها بجباية  3مليارات شـــيكل مـــن ضريبة المحروقات،
بينما لم تعلن حتى اليوم عن موازنة األساس لسنة .2019
ومقارنة مع الفتـــرة المقابلة من العـــام الماضي  ،2018بلغت
إيرادات المحروقات حتى نهاية يوليو /تموز  ،2018نحو 1.420
مليار شيكل.
وقال نـــزار الجعبري عضو الهيئة اإلداريـــة في نقابة أصحاب
محطات الوقود في فلسطين ،في تصريحات سابقة ،إن %70
من الســـعر النهائي للتـــر البنزين في فلســـطين ،يتألف من
ضرائب.
ويبلغ ســـعر ليتر البنزيـــن ( 95أوكتان) األكثر شـــعبية ،في
فلسطين وفق أسعار الشهر الجاري 5.99 ،شواكل.
وتتألف الرسوم المفروضة على سعر ليتر البنزين ،من ضريبة
المحروقات (البلو) ،إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة نسبتها
.%16
ويبلغ اســـتهالك الفلســـطينيين من الوقود شهريا بنحو 80
مليـــون ليتر ،منها قرابة  30مليـــون ليتر وقود مهرب يباع في
الضفة الغربية.
وتعد إيرادات المحروقـــات ،من أبرز اإليرادات المالية للحكومة
الفلسطينية ،بمتوسط سنوي يبلغ قرابة  2.9مليار شيكل.

ظل األزمة المالية التي نعاني منها حاليا.
بـــدوره ،قال مدير عام اإلدارة العامة للمعابر
والحدود نظمي مهنا" :إن التوأمة ســـيكون
لها أثر كبير على تطوير وتحسين عمليات
الرقابـــة ،والتـــي بدورهـــا ستســـاهم في
حماية االيرادات الفلســـطينية بالمشاركة
مع المؤسســـات الفلسطينية ذات العالقة
واألجهزة األمنية".
ولفت إلى دور التوأمـــة في تأهيل المعابر

لتطوير عمليات الرقابة وإجراءات االستيراد
والتصدير بما يتماشى مع المعايير الدولية
لتحسين مراقبة الحدود وتسهيل التجارة،
والمســـاعدة في إقامة عالقات تشـــغيلية
مـــع اإلدارات والـــوكاالت األخـــرى لضمان
تبادل المعلومات وتطبيق تحليل المخاطر
وإدارتها.
وأكـــد أن هذا المشـــروع يأتي فـــي الوقت
المناسب من أجل حماية اإليرادات والعمل

على تنميـــة االقتصاد الفلســـطيني الذي
يعاني من تحديـــات عديدة ،مشـــيرا إلى
أن اإلدارة العامـــة للمعابر والحدود تحرص
على تكثيف الجهـــود الداخلية والخارجية
من أجل المســـاهمة في تحســـين البيئة
االقتصادية لشـــعبنا وللمســـتثمرين عبر
تســـهيل حركة مرور التجارة والمسافرين،
وتطوير ما يتطلب من البنية التحتية على
المعابر الداخلية والدولية كافة.
وأوضح مهنا أن أنشـــطة المشروع تتمثل
في مكافحة الجرائـــم االقتصادية العابرة
للحـــدود ،والتعـــاون والتنســـيق مـــا بين
المؤسســـات ذات العالقة بأنشطة المعابر،
الموحدة التي تخدم بشكل مباشر
والنافذة
ّ
المصدريـــن والمســـتوردين مـــن القطاع
ّ
الخاص ،والذي اعتمده مؤخرا مجلس الوزراء،
وغيرها من األنشـــطة الفرعية التي تعمل
على تطوير اإلجراءات التشـــغيلية لخدمة
التجارة والمسافرين.
سيركز على
من جهته ،أضاف أن المشروع
ّ
عدة أهداف لها عالقة بتحســـين عمليات
التدقيـــق الالحق ومواءمتهـــا مع المعايير
الدوليـــة ،وتعزيز تحليـــل المخاطر ونظام
إدارة االســـتخبارات الجمركية ،والمساهمة
بتعديالت القوانين واالجراءات الجمركية،
باإلضافة لتحسين قدرة الجمارك في إدارة
المنازعات القانونيـــة ،وتطوير نظام لتتبع
ورصد قضايا الفساد.

 20مليار دوالر رواتب موظفي السلطة منذ 1994
رام الله /االستقالل:
كشـــف رئيـــس الوزراء محمـــد اشـــتية  ،أن
 37مليـــار دوالر دخلـــت إلى خزينة الســـلطة
الفلسطينية منذ عام  1994وحتى يومنا هذا،
مؤكـــدا أن أكثر من نصفها صـــرف كرواتب
للموظفين.
وقال اشتية خالل كلمته في حفل إطالق خطة

العناقيد التنمويـــة بمحافظة قلقيلية ،دخل
إلى الســـلطة الفلسطينية  37مليار دوالر منذ
عام  1994إلـــى يومنا هذا ،موضحـــا أن « 20
مليار دوالر منها صرفت رواتب ،و 7مليار على
المنظمات غيـــر الحكومية والمجتمع األهلي،
و 10مليار صرفت على المشاريع».
وأضاف اشتية أن « الســـلطة قامت ببناء 25

ألف غرفة صفية ،عندما كان أطفالنا في قطاع
غزة يداومون  3فترات من الساعة  5صباحا إلى
مساء» ،مؤكدا أن غزة أولوية تنموية
الساعة 5
ً
بالنسبة للحكومة.
وتابع اشـــتية »:قمنا بتعبيد  2800كيلو متر
من الطرق وبنينا مؤسســـات عندما كانت كل
مؤسساتنا مستأجرة عبارة عن شقق سكنية.

 7.1مليارات قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية 2018
رام الله /االستقالل:
أظهر مســـح اقتصـــادي ،أن إجمالي
قيمة الشيكات المرتجعة في السوق
الفلســـطينية بلغـــت  7.14مليارات
دوالر ،منذ  2010حتى نهاية .2018
واســـتند المســـح إلى بيانات تعود
لسلطة النقد الفلسطينية ،أشارت إلى
أن  2017ســـجل أعلى قيمة شيكات
مرتجعة في تاريخ القطاع المصرفي
الفسطيني.
وبلغـــت قيمة الشـــيكات المرتجعة
ألســـباب منها عدم كفايـــة الرصيد،
أو مشـــاكل فنية في ورقة الشـــيك،
فـــي  ،2017نحـــو  1.154مليار دوالر،
تراجعـــت قليال في  2018إلى 1.125
مليار دوالر.
وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من
إجمالي الشـــيكات المقدمة للتقاص
خـــالل الســـنوات التســـع الماضية
( ،)2018 - 2010نحو .%7.65
وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة
للتقـــاص (الصـــرف) فـــي الســـوق
الفلســـطينية 93.3 ،مليار دوالر منذ

 2010حتى نهاية .2018
ومنذ  ،2010بلـــغ إجمالي عدد ورقات
الشيكات المقدمة للتقاص إلى فروع
البنوك العاملة في الســـوق المحلية،
 44.554مليون ورقة شيك.
ويعمل في السوق الفلسطينية حاليا
 14مصرفا محليا ووافدا ،منها  7بنوك

محلية (ثالثة بنوك إسالمية و 4بنوك
تجارية) ،و 7بنوك وافدة بواقع  6بنوك
أردنية ومصرف مصري واحد.
وقبـــل عدة ســـنوات ،أعادت ســـلطة
النقد الفلسطينية ،القيمة االعتبارية
والنقدية لورقة الشيك ،بإطالق نظام
تصنيفات يفـــرض ضوابط وعقوبات

على متداولي الشيكات البنكية بدون
رصيد.
ويفرض النظـــام ،عقوبات تصل إلى
وقف إصدار أية شيكات للمتداولين
الذين ال تصرف شـــيكاتهم نتيجة
لعدم توفر الرصيـــد ،وتعزيز النظام
القضائي بحق المخالفين.
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«خطوط ائتمان» ..شروط طهران مقابل
العودة لاللتزام باالتفاق النووي

طهران /االستقالل:
أكد مسؤول إيراني كبير يوم امس ،أن طهران
ســـتعود لاللتزام الكامل باالتفاق النووي إذا
حصلت على  15مليار دوالر من مبيعات النفط
على مدى أربعة شـــهور ،وذلك وفق ما جاء في
مسودة خطة فرنسية إلنقاذ االتفاق.

واقترحـــت فرنســـا تقديـــم خطـــوط ائتمان
بحوالي  15مليـــار دوالر إليـــران حتى نهاية
العام بضمان إيرادات نفـــط في مقابل عودة
طهران إلى االمتثال الكامـــل لالتفاق النووي
المبـــرم في  ،2015لكنه عـــرض متوقف على
عدم معارضة واشنطن له.

البنتاغون يخصص  3.6مليارات
دوالر لبناء جدار مع المكسيك
واشنطن /االستقالل:
خصص مبلغ  3.6مليـــارات دوالر لتمويل بناء جدار بطول
اعلـــن البنتاغون أنه ّ
 280كلـــم على الحدود مع المكســـيك ،وذلك بناء على طلـــب الرئيس دونالد
ترامب.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية جوناثان هوفمان للصحافيين ّإنه
بهدف تأمين هذه األموال ّ
قرر البنتاغون «تأجيل»  127مشروعًا لبناء وتحديث
مبان عســـكرية في داخل الواليات المتحدة وخارجها كانت األموال قد رصدت
لها في ميزانية العام .2019
وأعلن ترامب في وقت سابق هذا العام الطوارئ الوطنية في مسعى للحصول
على األموال للمشروع الذي كان أحد وعوده االنتخابية ،بعد أزمة أدت إلى أطول
إغالق لمؤسسات الحكومة في تاريخ الواليات المتحدة.

وزير تركي يهدد رئيس بلدية
اسطنبول لدعمه رؤساء بلديات أكراد
اسطنبول /االستقالل:
هدد وزير الداخلية التركي ســـليمان صويلو يوم امس« ،بتدمير» رئيس بلدية
اســـطنبول بســـبب دعمه لثالثة رؤســـاء بلديات أكراد اســـتبدلوا بمسؤولين
حكومييـــن بســـبب مزاعم عن صالتهـــم باإلرهاب بعد أقل من  5أشـــهر من
انتخابهم.
واســـتبدلت تركيـــا ،الشـــهر الماضـــي ،رؤســـاء بلديات من حزب الشـــعوب
الديمقراطي الموالي لألكراد في ديار بكر ووان وماردين بمسؤولين حكوميين،
واعتقلـــت أكثر من  400شـــخص لالشـــتباه بصالتهـــم بمقاتلين في خطوة
انتقدها المعارضون بحدة.
وانتقـــد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اســـطنبول هذه الخطوة ووصفها بأنها
غير قانونية وتتعارض مع الديمقراطية وطلب العدول عنها.
وكان إمام أوغلو قد ألحق بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكبر هزيمة في
تاريخه السياســـي عندما هزم حزب العدالة والتنمية في االنتخابات المحلية
في يونيو/حزيران.
وزار إمام أوغلو ،العضو في حزب الشعب الجمهوري الذي دعمه حزب الشعوب
الديمقراطي فـــي انتخابات يونيو/حزيران ،في مطلع األســـبوع بلدة ديار بكر
الكردية للقاء اثنين من رؤساء البلديات المطاح بهم.
ويتهـــم أردوغـــان وحكومته حزب الشـــعب الجمهوري بأن لـــه صالت بحزب
العمال الكردســـتاني المصنف بجماعة إرهابية فـــي تركيا واالتحاد األوروبي
والواليات المتحدة .وينفي حزب الشعب الجمهوري وجود هذه الصالت.

رئيسة وزراء هونغ كونغ تسحب
مشروع القانون المثير للجدل

ونقلت وكالة فارس اإليرانية لألنباء عن عباس
عراقجي نائب وزيـــر الخارجية قوله“ :عودتنا
لاللتـــزام الكامـــل باالتفاق النـــووي مرهونة
بالحصول على  15مليار دوالر على مدى أربعة
أشهر ،وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص
التزامات إيران ستستمر”.

هونغ كونغ /االستقالل:
ستسحب رئيسة وزراء هونغ كونغ ،كاري الم ،بشكل نهائي مشروع القانون
المثير للجدل بشأن تسليم مطلوبين للصين ،وفق ما أعلن نائب ،يوم أمس،
لوكالة فرانس برس.
وقال النائب فيليكس شــــونغ ،بعد اجتماع مع الم ظهر األربعاء «تم التأكيد
على أن النص سيسحب بالكامل».
وأكد أيضا مصدر حكومي كبير لرويترز نبأ ســــحب مشــــروع قانون الترحيل
الذي كان ينص على تســــليم المشــــتبه بهم في قضايا جنائية لبر الصين
الرئيسي ،لمحاكمتهم أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم.
وســــحب مشــــروع القانون كان واحدا من مطالب المحتجين الرئيسية التي
تشمل أيضا الكف عن استخدام كلمة «شغب» لوصف التجمعات الحاشدة،
وإطالق ســــراح جميع المحتجيــــن المحتجزين ،وفتح تحقيق مســــتقل في
ســــلوك الشــــرطة ،ومنح أبناء هونغ كونغ الحق في اختيار قادتهم بطريقة
ديمقراطية.
وأظهرت تغطية تلفزيونية قوات األمن وهي تستخدم أسلحة تطلق أكياسا
صغيرة من الحبوب ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين أمام مركز شــــرطة مونغ
كوك وفي محطة مترو برنس إدوارد.
يذكر أن المستعمرة البريطانية السابقة تعيش ،منذ  3أشهر ،أخطر أزماتها
السياســــية ،منذ إعادتها إلى الصين عام  ،1997إذ تشــــهد تحركات شــــبه
يومية تندد بتراجع الحريات ،والتدخل المتصاعد لبكين في هونغ كونغ.

جونسون يخسر غالبيته في البرلمان البريطاني
لندن /االستقالل:
خســـر رئيس الـــوزراء البريطانـــي بوريس
جونســـون غالبيته فـــي مجلـــس العموم
(البرلمـــان) ،قبـــل تصويـــت حاســـم حول
ملف خـــروج المملكة المتحـــدة من االتحاد
األوروبـــي (بريكزيت) ،مع انضمـــام النائب
المحافظ فيليب لي إلى حـــزب الليبراليين
ّ
المؤيد ألوروبا.
الديموقراطيين
وأفاد حزب الليبراليين الديموقراطيين بأنه
«مســـرور إلعالن أن النائب فيليب لي انضم
إلى الحزب».
فـــي الوقـــت ذاته ،أعلـــن جونســـون أمام
ّ
ســـيتوجه إلـــى إرلندا االثنين
البرلمان أنه

المقبل ،للمرة األولى منذ توليه منصبه في
تموز (يوليو) الماضي.
يأتي ذلك قبل ســـاعات مـــن تصويت في
البرلمان ،يسعى من خالله نواب معارضون،
وآخرون متمـــردون من حـــزب المحافظين
الحاكم ،إلى منع «بريكزيت» من دون اتفاق،
في  31تشرين األول (أكتوبر) المقبل.
حذر االثنين من أنه لن يوافق
لكن جونسون ّ
«تحت أي ظرف» ،على الطلب من بروكسيل
إرجاء موعد «الطالق».
وأعلـــن ناطق باســـم الحكومـــة أن «رئيس
الوزراء ال يريـــد تنظيم انتخابـــات» مبكرة،
ستنظم قبل القمة األوروبية،
مستدركًا أنها ُ

المرتقبة في  17و 18تشرين األول ،إذا «قرر
النواب تقويض موقفه فـــي المفاوضات»،
تجنب خـــروج من دون
من خـــالل إقرارهم ّ
اتفاق.
أما زعيم المعارضة جيريمي كوربن ،فأعرب
عن اســـتعداده النتخابات مبكـــرة لـ «يقرر
الناس مستقبلهم».
وأغضب جونســـون نوابًا كثيريـــن ،بعدما
جمد عمل البرلمان لخمســـة أســـابيع ،حتى
ّ
 14تشـــرين األول ،تاركًا لهـــم وقتًا وجيزًا
وهدد
لمعارضة «طـــالق» من دون اتفـــاق.
ّ
بإقصاء «المتمردين» من حزب المحافظين،
إذا ّ
صوتوا لمصلحة اقتراح المعارضة.

أول وزيرة للخارجية في تاريخ السودان بتشكيلة حمدوك
الخرطوم /االستقالل:
توافقت قوى الحريـــة والتغيير في
الســـودان ،يوم أمس ،على أســـماء
وزراء المرحلـــة االنتقاليـــة للوزارات
المختلفـــة ،وســـلمت قائمة لرئيس
الوزراء عبدالله حمدوك.
وتضـــم الحكومة أول امـــرأة تتولى
وزارة الخارجية في تاريخ الســـودان،
وهي الدبلوماسية الســـابقة أسماء
عبد الله .كما تضم التشكيلة  3نساء
أخريات ،هن انتصار الزين صغيرون
للتعليم العالي ،ولينا الشيخ لحقيبة
التنمية االجتماعية ،ووالء البوشـــي
للشباب والرياضة.
وكان مصـــدر رفيـــع بقـــوى الحرية
والتغييـــر قـــد كشـــف ،أن أبـــرز
المرشحين الذين تم االتفاق عليهم
هـــم :وزير رئاســـة مجلس الـــوزراء
عمر منيـــس ،ووزارة المالية إبراهيم
البدوي ،ووزارة الصحة د .أكرم التوم،
ووزارة الخارجيـــة أســـماء محمد عبد
اللـــه ،ووزارة اإلعـــالم فيصل محمد

صالـــح ،ووزارة التجـــارة والصناعـــة
مدنـــي عبـــاس مدنـــي ،ووزارة دولة
بالصناعة بكري علي ،ووزارة الشباب
والرياضة والء البوشي ،ووزارة العدل
محمد عبـــد الســـالم ،ووزارة التربية
والتعليم محمد األمين التوم.

كما تم االتفاق علـــى وزارة التعليم
العالـــي انتصـــار صغيـــرون ،ووزارة
التنميـــة االجتماعيـــة والعمل لينا
الشـــيخ ،ووزارة الزراعـــة والمـــوارد
الطبيعيـــة عبـــد الله عيســـى زايد،
ووزارة الري والموارد المائية ياســـر

عبـــاس محمد علي ،ووزارة الشـــؤون
الدينيـــة واألوقـــاف نصـــر الديـــن
مفـــرح ،ووزارة الدفـــاع جمـــال عمر،
ووزارة الداخلية إدريـــس الطريفي،
ووزارة الطاقـــة والتعدين عادل علي
إبراهيم.
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«كوبر» :العبو منتخب فلسطين يمتازون بالقوة الكبيرة
الضفة الغربية /االستقالل:
تســـعى منتخبات آسيوية صغيرة ،لترك بصمة أمام
منافســـين أكثر قـــوة وخبرة اليـــوم الخميس ،عندما
ينطلق الدور الثاني مـــن التصفيات القارية المؤهلة
لكأس العالم .2022
ولن تبدأ المنتخبات األعلى تصنيفا في كل مجموعة
من المجموعات الثمانية ،ومن بينها وجوه مألوفة في
كأس العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وأســـتراليا
وإيران مشـــوارها حتى يوم الثالثاء المقبل وبالتالي
ســـتحصل المنتخبـــات الصغيرة علـــى فرصة لترك
انطباع طيب.
وأوزبكستان من بين المنتخبات التي تأمل في التأهل
للنهائيات في قطر بقيادة هيكتور كوبر مدرب مصر
السابق.

ويســـتهل المنتخب القادم من آسيا الوسطى والذي
كان قاب قوســـين أو أدنى من التأهل لنسخة 2006
في ألمانيا مشـــواره في فلســـطين ،ويعتقد المدرب
األرجنتيني أن البداية المظفرة ستمنح فريقه دفعة
لألمام.
وقال كوبر لموقع االتحاد اآلسيوي على اإلنترنت "من
المهـــم دائما أن تبدأ المشـــوار بالحصول على ثالث
نقاط ألن النتيجة الجيدة تمهد لالنتصارات التالية".
وتابع" ،العبو منتخب فلسطين يمتازون بالقوة الكبيرة
واالندفاع وســـيحاولون االستفادة من أفضلية اللعب
أمـــام جماهيرهم ،كذلك اللعب على عشـــب صناعي
يكون صعبا دائما لالعبين غير المعتادين عليه ولكننا
ســـنحاول القيام بكل شـــيء ممكن من أجل تحقيق
نتيجة جيدة".

وســـيضمن أصحاب المركز األول فـــي كل مجموعة
التقدم للـــدور التالي من التصفيات اآلســـيوية كما
سيتأهل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني
عبر المجموعات الثماني .وسيتم تقسيم المنتخبات
 12بعدها على مجموعتين تتألف الواحدة من ســـتة
منتخبات .وسيتأهل أول منتخبين للنهائيات.
وتضـــم مجموعة أوزبكســـتان منتخب الســـعودية
المتأهـــل لـــكأس العالم خمـــس مـــرات إضافة إلى
فلسطين واليمن وسنغافورة وبالتالي سيواجه كوبر
تحديا كبيرا في محاولة بلوغ الدور التالي.
وقال كوبر "ال يوجد أي فريق يمكن االستهانة به في
هذه المجموعة ،منتخب الســـعودية يبدو المنافس
الرئيـــس من أجل الفوز بالصـــدارة ,ولن تكون مهمة
منتخبات آسيا الكبيرة سهلة".

«جوال»
برعاية ّ

خدمات النصيرات يتوج بكأس السوبر لكرة اليد
غزة  /االستقالل:
ّ
تـــوج نادي خدمات النصيرات بكأس الســـوبر لكرة
اليد لموسم  2020_2019برعاية شركة ّ
جوال ،عقب
فوزه على نادي الصـــالح بنتيجة  ،26_27في اللقاء
الـــذي جمعهما على صالة الهـــالل األحمر بمدينة
خانيونس.
وبحضور جماهيري غفير وشخصيات وقامات رياضية
كبيـــرة يتقدمهـــم رئيس االتحـــاد للعبة جمـــال أبو
يوســـف ،وأعضاء االتحاد ،ورئيســـي أندية النصيرات
والصالح ،دخل فريق كرة اليد بنادي خدمات النصيرات
اللقـــاء بشـــكل قـــوي ،وكان المبادر بالتســـجيل منذ

يوفيتــش  :بدايتــي مــع
ريــال مدريــد كانــت صعبــة
االستقالل /وكاالت:
أكــــد الصربي لــــوكا يوفيتــــش مهاجــــم
فريق ريــــال مدريــــد اإلســــباني الحالي بأن
بداياته مع المرينجي كانت صعبة ،مشــــيرًا
بشكل
إلى أنه أصبح مســــتعدًا للمشــــاركة
ٍ
إيجابي مع الريال.
وانتقل لوكا يوفيتش ابن  21عامًا لصفوف
ريال مدريد خالل سوق االنتقاالت الصيفية،
قادمًا مــــن انتراخت فرانكفــــورت األلماني
بمبلغ  60مليون يورو.
وحتــــى اآلن لم يقــــدم المهاجــــم الصربي
األداء المنتظر له ،حيث شارك في أول ثالث
مباريات للريال في مسابقة الدوري اإلسباني،
ولكنه فشــــل في تســــجيل أول أهدافه مع
المرينجــــي ،ولكنه أكد فــــي تصريحه بأنه
أصبح مستعدًا لتقديم مستويات طيبة مع
الريال في الفترة المقبلة.
وتحدث لوكا يوفيتش حسب موقع “جول”
قائال “بعد فترة اإلعداد،
بنسخته العالمية
ً
الوضع تحســــن بكل تأكيــــد ،لقد تعرضت
لإلصابة في الفترة التحضيرية للموسم”.
وأضاف “بدايتــــي مع ريــــال مدريد كانت
سهال ،ولكني أعتقد
صعبة ،فاألمر لم يكن
ً
ـــكل
ـ
بش
ـــاركة
ـ
للمش
بأنني أصبحت جاهزًا
ٍ
إيجابي مع الفريق في الفترة المقبلة”.
الجديـــر بالذكر أن لوكا يوفيتش شـــارك
ألول مرة بشـــكل أساســـي في مباراة ريال
مدريد األخيـــرة أمام فياريـــال ،ولكنه لم
يقـــدم اإلضافـــة ،ليخرج من المبـــاراة في
الدقيقة . 68

الدقيقة األولى عن طريق المتألق أحمد صالح بتسجيله
 6أهداف في الشوط األول ،ليأتي الرد سريعًا عن طريق
النجم عبدالله ّ
صباح الذي سجل  7أهداف في الشوط
األول للصـــالح مـــن أصل  13هدفًا مقابـــل 10أهداف
لخدمات النصيرات انتهت بهم نتيجة الشوط األول .
وفي الشـــوط الثاني استمر العبو الصالح في تألقهم،
فأبـــدع أفضل حـــارس بالقطاع محمـــود المبحوح في
حمايـــة عرين الصالح ،واســـتغل العبـــو الفريق حالة
االرتباك في صفوف العبي النصيـــرات ليزداد الفارق
لمصلحتهم بـ 4أهداف .
وفي الدقائق العشـــر األخيرة استعاد العبو النصيرات

تركيزهـــم في قطـــع الكرات واللعب علـــى الهجمات
المرتدة الســـريعة ،وتســـجيل األهـــداف عبر نجومه،
وتألق كبير من حراســـه ،لينجح البطل في قلب الطاولة
لمصلحتهـــم والتفوق في الشـــوط الثانـــي واألخير
بنتيجة  ،13_17ونتيجة إجماليـــة  ، 26/27والتتويج
بلقب كأس السوبر الغزي.
وفـــي نهاية اللقاء ،تســـلم النصيرات كأس الســـوبر
تســـلم العبو نادي الصالح
والميداليات الذهبية ،فيما
ّ
الميداليات الفضية
قاد تحكيم اللقاء :ســـليمان أبو حســـنين و محمد خير
الله " ،ميقاتي" علي أبو طه " ،مسجل " أنيس إسماعيل.

سان جيرمان يمنح برشلونة
فرصة ذهبية في صفقة نيمار

االستقالل  /وكاالت:
أكد تقرير صحفي إسباني ،مساء أمس األربعاء ،أن باريس
سان جيرمان منح برشلونة فرصة ذهبية قبل إبرام التعاقد
مع البرازيلي نيمار دا سليفا.
وكانت مغاالة ســـان جيرمان ،في الشـــروط المادية أعاقت
طريق برشـــلونة ،للحصول على توقيع نيمار في الميركاتو
الصيفي المنتهي.
ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية ،فإن تأجيل
ً
عودة نيمار إلى «كامب نو» يمنح برشلونة فرصة أن يختبر
الالعب البرازيلي ،ويراقب لمدة موســـم مدى التطور الفني
والبدني له قبل شـــرائه .وأشـــارت إلى أن الصفقة قد تتم
أيضا في الميركاتو الشتوي المقبل ،إذا سمح سان جيرمان
ً
بذلك ،وفتح الباب أمام عودة نيمار إلى كتالونيا.
وأوضحـــت الصحيفة ،أن الرهان ً
حاليـــا يعتمد على نيمار،
وقدرته علـــى إثبات أنه ً
فنيا يصنـــف ضمن األفضل في
تماما مـــن اإلصابات المتكررة،
العالـــم ،وأن كاحله تعافى ً
باإلضافة إلى أن حياته االجتماعية لن تؤثر على أدائه.
ً
مصابا بالجنون ،قد يقرر
وشـــددت على أن برشـــلونة ليس

اآلن بأنه ســـيتعاقد مع نيمار فـــي الصيف المقبل ،ويلزم
نفسه بتخصيص  170مليون يورو لالعب البرازيلي (قيمة
وفقا
التعويضات لســـان جيرمـــان مقابل فســـخ التعاقد ً
لقوانين الفيفا).
وذكرت أن نيمار إذا قدم موسما ً
عاديا مع سان جيرمان على
ً
شاكلة الموسمين الســـابقين ،فإن منتقدي هذه الصفقة
سيزدادون ،بسبب مخاطرها الرياضية واالقتصادية.
وقالت الصحيفة اإلســـبانية ،إن فشـــل نيمار في العودة
إلى نجوم الصـــف األول في العالم قد يجعل الفنيين في
برشـــلونة يراهنون على مهاجم آخر في الموســـم المقبل،
خصوصـــا إذا غـــادر لويس ســـواريز ربما يصبـــح النادي
الكتالونـــي في حاجـــة للبحث عن العب جديـــد في مركز
المهاجم الصريح.
وافترضـــت الصحيفة ،أنه إذا انفجـــر عثمان ديمبلي هذا
الموســـم ،ربما لن يلجأ برشلونة إلى ضم نيمار حتى ال تتم
إعاقة طريق تطور الالعب الفرنسي ،واألمر ذاته ينطبق على
الواعد أنسو فاتي ،ألن نجم سان جيرمان لن يأتي للجلوس
على مقاعد البدالء .
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في محاولة المتصاص غضب موظفي القطاع

اشتية :ليس لدينا معلومات دقيقة عن موظفينا بغزة
رام الله /االستقالل:
قال رئيس الوزراء محمد اشـــتية مساء األربعاء إن
حكومته ليس لديها معلومات دقيقة عن موظفي
الســـلطة الفلســـطينية فـــي قطاع غـــزة ،ألنها ال
تسيطر على المنطقة.
وأضاف اشـــتية فـــي مقطـــع فيديو نشـــره عبر
صحفته على "فيسبوك" ،أن "الحكومة التزمت آخر
ثالثة أشـــهر بتوحيد معايير صرف الرواتب ،فكل
كامال ،ومن
من راتبه تحت  2000شـــيقل يتلقـــاه اً
فوق ذلك يأخذ  60%من  100%من الراتب".
واســـتدرك رئيس الوزراء بقوله" :لكن لن يأخذ أي
عالوة من ال يستحقها".

وذكر ،خالل الفيديو ،أن "الحكومة ورثت مشـــاكل
ماليـــة في غزة ،بعضهـــا متراكمة منذ  14ســـنة
وأخرى منذ أربع سنوات".
وأشـــار إلى أن االنقسام هو سبب تلك المشكالت،
الفتا إلى أن "هذه الحكومة والحكومات السابقة لم
اً
تكن تســـيطر على قطاع غزة ولـــم تكن تديره ،وال
يمكن إدارته بالريموت كونترول" .وقال" :بصراحة
ليـــس لديها معلومـــات دقيقـــة وتفصيلية عن
الموظفيـــن في غزة .ليس لدينا معرفة وال معلومة
عمن يأخذ إجازة مرضية أو سنوية أو مسافر أو من
يستحق عالوة أو ال يستحقها".
وأضـــاف "كل هذه األمور ليـــس لدينا تفاصيلها،

وهـــذا األمر اقتضـــى مراجعة كل هـــذه األوضاع
ودراستها لوضع حلول وتنفيذها".
وذكر أن "الهدف الرئيسي بالنسبة لنا هو توحيد
وسياسيا اً
اً
اً
وماليا".
جغرافيا
الوطن
وتابع "إن شـــاء الله ننتهي من االنقسام وتحدث
مصالحة ،ألن الحل األمثل لكل مشاكل القطاع هي
المصالحة".
ووجه اشـــتية حديثـــه للموظفين بقولـــه" :نحن
نخـــوض معركة في مواجهة حرب مالية تشـــنها
علينا أمريكا وإســـرائيل ( )..وبتوجيه من الرئيس
نساعد أهلنا في غزة بالماء والكهرباء وإعادة اإلعمار
والمشاريع التطويرية وصرف المستحقات ،ونحن

األورومتوسطي يدعو سويسرا لعدم
االستجابة لضغوط «إسرائيلية»

انتخاب مجلس إدارة التحاد
اإلعالم الرياضي في فلسطين
غزة /االستقالل:
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات االتحاد الفلسطيني
لإلعالم الرياضي مساء األربعاء عن نتائج االنتخابات التي
جرت في قاعة نادي خدمات الشاطئ غربي مدينة غزة في
قطاع غزة ،والضفة الغربية المحتلة بالتزامن.
وتكونت الجمعيـــة العمومية التحاد اإلعالم الرياضي في
غزة من  105أعضاء ،وشـــارك فـــي االنتخابات  99عضوًا,
بينمـــا ّ
تغيب  6لوجودهـــم خارج القطاع ,فـــي حين تم
اعتماد  94ورقة انتخابية ,وبطالن  5ورقات.
وفاز في انتخابات غزة قائمة «المحبة» المكونة من إسالم
صقر ( 94صوتا) ,وتغريد العمور ( 75صوتًا) ,وأشرف مطر
(64صوتًا) ,وعالء سالمة ( 56صوتًا) ,فيما لم يحالف الحظ
كل من نيلي المصري ( 49صوتـــًا) ,ومحمد المصري (38
صوتًا).
أما في الضفة ,فقد ُحســـمت االنتخابات بالتزكية ,عقب
فـــوز أحرار صالحي ,وبســـام أبـــو عرة ,وحســـام حمدان,
وسامية شعبان ,وفداء عتيق ,ومنتصر عناني.
ويرأس االتحاد أســـامة فلفل من قطاع غزة ،فيما يشـــغل

نساعد  70ألف عائلة فقيرة في غزة".
وكانت ّ
تحولت أجواء التفاؤل التي عاشها موظفو
السلطة الفلســـطينية في غزة منذ عشرة أيام إلى
أجـــواء غضب وحزن بمجرد صرف رواتبهم مســـاء
يوم األحد الماضي ،إذ لم تكن الحقيقة كما الوعود.
وكان رئيـــس الحكومـــة أعلن في  22أغســـطس/
آب الماضـــي عن عزم حكومتـــه صرف  110%من
رواتب الموظفين بعد أيام بواقع  60%عن الشهر
الماضـــي ،و 50%عن شـــهر فبراير/شـــباط ،وهو
الشهر األول لألزمة المالية.
لكن الشـــعور بخيبة األمل أصاب آالف الموظفين
الذين اصطفوا لساعات تحت أشعة الشمس أمام

وائل الشـــيوخي منصب النائب األول من الضفة ،ومحمد
لوباني منصب النائب الثاني من الشتات.
بـــدوره ،بارك عضـــو المجلس األعلى للشـــباب والرياضة،
ورئيس مؤسســـة أمواج اإلعالمية الرياضية األستاذ عبد
الســـالم هنية فوز قائمة «المحبة» في انتخابات االتحاد،
وأكد أن فوز القائمة يعد بمثابة الخطوة األولى على طريق
بناء صرح رياضي منشود جامع ،حيث تمثل هذه القائمة
أمال على
حالة توافـــق بين الزمالء األعضاء كونها
تضيف اً
ُ
المشـــهد الرياضي في قطاع غزة ،متمنيًا التوفيق للزمالء
الذين لم يحالفهم الحظ ،شـــاكرًا إياهم على مشاركتهم
الديمقراطية المميزة.
وقدم هنية هدية من مؤسســـة أمـــواج الرياضية بقيمة
 ٢٠٠٠دوالر تعزيـــزًا لعمل القائمـــة ونجاحها ،مؤكدًا أن
مقر المؤسســـة تحت تصـــرف اتحاد اإلعـــالم الرياضي
مســـاندة من أمواج لجهود الزمالء الفائزين
الفلســـطيني
اً
في خطتهم اإلعالمية .يشار إلى أن هذه االنتخابات تعد
األولى فـــي تاريخ االتحاد ،بعد تغيير مســـماه من رابطة
الصحفيين الرياضيين إلى اتحاد اإلعالم الرياضي.

جنيف /االستقالل:
دعا المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان يوم أمس ،البرلمان
الفدرالي السويسري إلى عدم االستجابة لضغوطات «إسرائيل»
الهادفة إلى وقف العمل بالتشـــريعات الجنائية السويســـرية
التي تعطي الصالحية للمحاكم في البالد بمقاضاة سياســـيين
وعســـكريين إســـرائيليين تورطوا بارتكاب جرائـــم حرب ضد
الفلسطينيين.
وقال المرصد في بيان له «على الســـلطات السويسرية التمسك
بموقفهـــا القانوني اإلنســـاني تجاه االنتهاكات اإلســـرائيلية
المرتكبـــة بحق الفلســـطينيين ،ورفض أي ضغوط من شـــأنها
التأثير على مبدأ المالحقة الجنائية المطبق في البالد».
وأضاف إنه ينظر بقلق شديد لزيارة وفد إسرائيلي يترأسه وزير
الخارجية يســـرائيل كاتس برفقة طاقم قانونيين إلى سويسرا
من أجـــل الضغط على الســـلطات في سويســـرا لوقف العمل
بالتشـــريعات الجنائية الخاصة بإمكانيـــة رفع دعاوى قضائية
ضد القادة والجنود اإلسرائيليين خالل الحروب المتالحقة على
األراضي الفلسطينية.
ضمنت في
وأشـــار إلى أن سويســـرا مـــن أوائل الـــدول التـــي ّ

نتنياهو يقتحم ..
وزعم نتنياهو ،في كلمة له" ،نحن لسنا غرباء في مدينة
الخليل وســـنبقى فيها إلى األبد" ،و"فخور بأن حكومتي
كانت أول من وضعت برنامج الحي اليهودي في المدينة
لبناء عشرات الوحدات السكنية الجديدة".
وسبق اقتحام نتنياهو للحرم اإلبراهيمي ،اقتحام رئيس
دولـــة االحتالل رؤوبين ريفلين للحـــرم في ظل إجراءات
عســـكرية مشـــددة .ورافق نتنياهو في االقتحام ،قادة
المستوطنين وأعضاء كنيست ،فيما صدحت التكبيرات
فـــي كافة أرجـــاء الخليل القديمة عبـــر مكبرات الصوت
والمساجد ،تنديدا بهذا االقتحام.
وكانت قوات االحتالل اإلســـرائيلي أغلقت منذ ســـاعات
الصباح ،المحـــال التجارية في البلدة القديمة من مدينة
الخليل ،وأخلت كافة المـــدارس فيها؛ تمهيدا القتحام
نتنياهو وريفلين الحرم اإلبراهيمي.
كما منع جنود االحتـــالل ،الطواقم الصحفية من تغطية
اقتحام الحرم اإلبراهيمي ،وأعاقوا عملها.
والقـــت عملية االقتحام ردود فعل فلســـطينية غاضبة،
فقد أكـــد عضـــو المكتب السياســـي لحركـــة الجهاد
اإلســـالمي الدكتـــور محمد الهنـــدي ،أن اقتحام رئيس
االحتـــالل اإلســـرائيلي رؤوف ريفلين ورئيـــس وزرائه
بنياميـــن نتنياهو هو تصعيد من أجـــل الحصول على
أصوات اليميـــن المتطرف فـــي انتخابات الكنيســـت
المقبلة.
وأوضح د .الهندي في تصريحات لـ"فضائية فلســـطين
اليوم" مســـاء األربعاء ،أن شـــعبنا الفلســـطيني يحتاج
إلـــى إدانة حقيقية من الســـلطة لممارســـات االحتالل

اإلسرائيلي وعليها وقف التنسيق األمني فورًا.
من جهته أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
ورئيس دائرة حقوق االنســـان والمجتمع المدني أحمد
التميمـــي ،وقال في بيان صحفي إن هذه الخطوة تحمل
مدلـــوالت خطيرة في تحدي القرارات الدولية وقوانينها
وخاصة تصويت "اليونســـكو" فـــي أكتوبر 2010م على
أصيـــال من التراث
جزء ا
اً
قـــرار اعتبر الحـــرم اإلبراهيمي اً
الفلسطيني اإلنساني.
وقال إن على األمم المتحدة ،التي رفضت خطوة االحتالل
بضمه في  21أكتوبر 2010م ،أن تقف عند مسؤولياتها
وتطبق قراراتها ذات الشـــأن وتوقف إجراءات السيطرة
عليه وتهويده ،وأن تتخـــذ اإلجراءات الملزمة بوضع حد
لتجاوزات حكومة المستوطنين وعلى رأسها نتنياهو.
وأشـــار إلى أن هذا االقتحام يترافق مـــع التنكيل بحق
الفلســـطينيين فـــي البلـــدة القديمة من خـــالل إغالق
الطرقات والمحـــال التجارية وتقييـــد الحركة واالعتداء
عليهم وتحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية.
وأضاف أن اقتحـــام نتنياهو للحرم إعالن صريح وواضح
عن رعايتـــه لمخططات المســـتوطنين ودعم جرائمهم
بحق الفلســـطينيين ،ورعاية لســـرقة التـــراث والتاريخ
والمقدسات الفلسطينية.
وناشـــد التميمـــي منظمات حقوق اإلنســـان في العالم
للتحرك والضغـــط على حكوماتها لتنفيـــذ التزاماتها
تجاه القرارات واالتفاقيـــات الدولية التي وقعت عليها،
والتي تعتبر االحتالل لألراضي الفلســـطينية المحتلة،
غير شـــرعي ،وكل ما صدر عنه من ممارســـات هي باطلة

البنـــوك لتلقي تلك النســـبة ،إذ ُصرف لبعضهم
 60%فقط ،ووجـــد بعضهم أن راتبـــه قل بفعل
خصومات جديدة.
أما النسبة األكبر من الموظفين فاشتكت من "لعبة
البنك" ،إذ لم تصرف البنوك نســـبة  110%دفعة
واحـــدة ،وصرفتهـــا على دفعتيـــن لتحصل على
خصمين للقروض بدل خصم واحد.
وكان الموظفون يأملون أن تســـهم هذه النســـبة
من الراتب بســـداد جزء مـــن مديونياتهم بفعل
الضائقـــة المالية التـــي مروا بها خالل األشـــهر
الماضيـــة جراء خصم الرواتـــب ،لكن ما حصل بدد
آمالهم.

بالعرف الدولي .من جهته حذر الناطق الرســـمي باسم
الرئاســـة نبيل أبو ردينة ،من "التداعيات الخطيرة لهذا
االقتحام الذي يقوم به نتنياهو لكســـب أصوات اليمين
المتطـــرف اإلســـرائيلي ،وضمـــن مخططـــات االحتالل
لتهويـــد البلدة القديمـــة في الخليل ،بمـــا فيها الحرم
اإلبراهيمي الشريف .وحمل أبو ردينة ،في بيان صحفي،
"حكومة االحتالل مسؤولية هذا التصعيد الخطير ،الذي
يهـــدف لجر المنطقـــة إلى حرب دينيـــة ال يمكن ألحد
تحمل نتائجها وعواقبها".
فيما اعتبر النائـــب عن كتلة التغيير واإلصالح أحمد أبو
حلبية خطوة رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهـــو بتدنيس المســـجد اإلبراهيمي فـــي مدينة
اً
ومساسا بمشاعر المسلمين.
خطيرا،
تصعيدا
الخليل
اً
اً
وقال أبــــو حلبية في تصريح صحفــــي :إن" نتنياهو يريد
بهذا االقتحــــام عمل دعاية انتخابية خاصة به النتخابات
الكنيســــت القادمــــة وكســــب تأييد األحــــزاب اليمينية
الصهيونية" .وأضاف "كما فعل شــــارون في عام ،2000
وعلى إثر ذلك انطلقت انتفاضة األقصى في ذلك الوقت"،
مبينا أن هذا التدنيس الجديد للمســــجد اإلبراهيمي يعد
اً
جريمة إسرائيلية جديدة تستوجب المالحقة".
وأوضح أن هذا التغول اإلســـرائيلي ضد المسجد قديم
جديد ،حيث اقتحمه اإلســـرائيليون أكثـــر من مرة وتم
تقسيمه منذ احتالل الخليل عام .1967
وأكـــد أن هـــذا االقتحام جريمـــة حرب بحق المســـجد
مؤكدا أن
االبراهيمي ،باعتبار أن فيه تدنيس لقدسيته ،اً
نتنياهو يريد أن يفرض األمر الواقع في المسجد.

تشـــريعاتها الداخلية نصـــوص مواد قانونيـــة تتيح مالحقة
مرتكبي الجرائم الكبرى في حال عدم محاكمتهم أمام المحكمة
الجنائيـــة الدوليـــة .ويهدف القانـــون الذي أصـــدره المجلس
الوطنـــي السويســـري عام  2009إلـــى تعزيز ممارســـة الوالية
القضائية العالمية في البالد وذلك بجعل نظام روما األساســـي
للمحكمة الجنائيـــة الدولية بمثابة قانون وطني .واســـتهدف
المشـــروع تعزيز مكافحة اإلفالت مـــن العقاب لكل من مرتكبي
جرائم الحرب واإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية.
ّ
ونوه إلى أن القانون السويسري الخاص يتيح توقيف المشتبه
به بمجرد دخوله األراضي السويســـرية دون اشـــتراط أن يكون
مقيما أو له أي عقار داخل الدولة.
اً
من جانبه قـــال الباحث القانوني لدى المرصد األورومتوســـطي
«محمد عماد» ّإن زيارة الوفد اإلسرائيلي تأتي لمواجهة األصوات
الحقوقية المتصاعـــدة داخل عدد من الدول األوروبية لتضمين
نصوصا قانونية تتيح للمحاكم الداخلية مقاضاة
تشـــريعاتها
اً
قادة وجنود الجيش اإلسرائيلي المتورطين بارتكاب انتهاكات
ّ
مروعـــة قد يرقـــى بعضها إلـــى جرائم حرب خـــالل الهجمات
اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية.

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

بإيداع مجدد للمخطط التفصيلي لمجموعة شوارع رقم ( )12077وشوارع اخري
منطقة تنظيم  :ضمن حي المحطة – خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها رقم 2019/5
المنعقدة بتاريخ  2019/1/30عن إيداع مجدد للمخطط التفصيلي لمســـار الشـــارع
رقم ( )12661بعرض ( )6متر بدون ارتداد والشـــارع رقـــم ( )12444بعرض ( )6متر
بدون ارتداد والشارع رقم ( )1277بعرض ( )8متر بدون ارتداد والشارع رقم ()12075
بعـــرض ( )8متر بدون ارتداد والشـــارع رقم ( )12071بعـــرض ( )6متر بدون ارتداد
والشـــارع رقم ( )12070بعرض ( )8متر بدون ارتداد والشـــارع رقم ( )12048بعرض
( )8متر بدون ارتداد وشـــارع رقم ( )12044بعرض ( )6متر بدون ارتداد وشـــارع رقم
( )12018بعرض ( )8متر بدون ارتداد وشـــارع رقـــم ( )12006بعرض ( )8متر بدون
ارتـــداد والمار بالقســـائم رقـــم ( )64-63-62-55-53-52-49مـــن القطعة رقم ()44
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لالعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المشمولة
بهذا المشـــروع اإلطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم
االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
((وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ )).
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مبحافظات غزة

الخميس  6محرم  1441هــ  5سبتمبر  2019م

طفل يقتل  5من أسرته
ويتصل بالشرطة

عمال يعملون يف موقع للبناء يف مدينة غزة �أم�س

ثمرة خيار عمالقة تزن
 21كيلو تثير الدهشة
اسطنبول /االستقالل:
تفاجأت مزارعة تركية بوالية بارطن (شماال) ،بنمو ثمار خيار ضخمة في أرضها،
لتبلغ طول واحدة منها  80سم ،وبوزن يبلغ  21كيلوغراما.
وأوضحت المزارعة ميسر أجيبال ( 63عاما) ،المقيمة في بلدة "كوزجاغيز" ،لألناضول،
أنها قامـــت بزراعة بذور الخيار الصينية التي أخذتها مـــن أحد جيرانها ،في دفيئة
بمزرعتها ،لتتفاجأ بنموها بشكل عمالق .وأضافت أجيبال أن نحو  5ثمار نمت بشكل
كبيـــر ،ليصل طول بعضها نحـــو متر ،وتزن الثمرة أكثر مـــن  20كيلو غراما ،مضيفة
أنها أثارت دهشـــة جميع من شاهدها .وأشارت إلى أنهم أرسلوا صور الثمار للصين؛
ليتأكدوا من إمكانية تناولها ،مضيفة أن الصينيين أكدوا أنها صالحة لألكل.
وذكرت أنها وزعت جميع الخيار العمالق باســـتثناء واحدة بلغ طولها  80سم،
ووزنها  21كيلوغراما ،لكن لم ُيعجب أحد بطعمها.

واشنطن /االستقالل:
قال مسؤولون :إن طفال أمريكيا يبلغ من العمر  14عاما قتل بالرصاص خمسة من
أفراد أسرته في منزلهم في أالباما ثم ألقى المسدس بعيدا واتصل بالشرطة.
وذكر متحدث باسم مكتب قائد شـــرطة مقاطعة اليمستون لوسائل إعالم أن
إطالق النار وقع مساء في بلدة إلكمونت.
وأضاف مكتب قائد الشـــرطة أن ثالثة من الخمسة توفوا في موقع إطالق النار،
واثنين توفيا في وقت الحق في مستشفى.
وكتب على تويتر»جرى اســـتجواب المتصل البالغ مـــن العمر  14عاما واعترف
بإطالق النار على أفراد أسرته الخمسة في المنزل».
وأضاف المكتب «وهو يســـاعد المحققين اآلن في تحديد مكان الســـالح وهو
مســـدس عيار تســـعة مليمترات قال إنه ألقى به في مكان قريب» ،ولم يتضح
من أين حصل على المســـدس .ويأتي ذلك فـــي أعقاب موجة من جرائم القتل
الجماعي شـــهدتها الواليات المتحدة ،شملت قتل سبعة أشخاص وإصابة 22
في تكساس في مطلع األسبوع ،منهم طفل رضيع.
وقتل مســـلح ،الشهر الماضي 22 ،شـــخصا وأصاب  24بجروح في إل باسو
في تكساس ،وقتل مهاجم آخر تســـعة أشخاص ،وأصاب  27في دايتون
بأوهايو.
ومع تجدد النقاش على مســـتوى البالد ،قال الرئيـــس األميركي دونالد ترامب
هذا األسبوع إن التحقق من بيانات وخلفية مشتري السالح ما كان ليمنع أعمال
العنف في الفترة األخيرة.

( ) APA images

ذهب ليصطاد في البحر ..فاصطاد نفسه
االستقالل /وكاالت:
قـــد تبدو فكرة الصيد مســـألة رائعة ،وكذلك فكرة
الغـــوص ،وحين تجمعهما معا ،تصبح فكرة جميلة
للغاية وتســـتحق القيام بها ،كما يمكن أن تتحول
إلى تجربة حياتية مثيرة.
وتمكـــن كاهن جنـــوب أفريقي مـــن تحويل فكرة
الغوص والصيد في البحر قبالة شاطئ سكوتبيرغ،
جنوبـــي دوربان ،إلـــى «تجربة مثيـــرة» بكل معنى
الكلمة.
وتحولـــت الحادثـــة التـــي وقعت للكاهـــن كوني
هالويل ،من أمكوماس ،في جنـــوب أفريقيا ،إلى ما
يشبه المأساة ،عندما أطلق على نفسه رمحا ،بواسطة
بندقية الرمح ،عن طريق الخطأ.

فقـــد اخترق الرمـــح ،الذي يصـــل طوله إلـــى متر،
وجهه فدخل من جهة الخـــد األيمن لوجهه وخرج
من قرب األذن اليســـرى ،بحسب ما ذكرت صحيفة
«إندبندنت» البريطانية.
وقـــال هالويل ،البالغ من العمـــر  48عاما ،لصحيفة
«صنداي تريبيـــون» الجنوب أفريقيـــة ،بينما كان
طريح الفراش في مستشفى بيترماريتسبورغ «لقد
وضعت بندقيتي على أرض البحر بينما كنت أحاول
إخراج بعض الطعوم من بين الصخور».
وأضاف أنه في تلك اللحظـــة «جاءت موجة كبيرة..
وحاولت استعادة البندقية ،لكن (عن طريق الخطأ)
ضغطت على الزناد فانطلق الرمح في وجهي».
ولحســـن حظ هالويل أن الســـهم دخـــل من خده

شرطة هونغ كونغ ترش نفسها برذاذ الفلفل
هونغ كونع /االستقالل:
خـــالل محاولتها لطـــرد المحتجين مـــن مبنى
حكومي في هونغ كونغ ،أطلقت شرطة مكافحة
الشـــغب رذاذ الفلفل على مجموعة متظاهرين،
لكن النتيجة جاءت عكسية على ما يبدو.
فالمثير في األمر ،هو أن شرطة هونغ كونغ رشت
رذاذ الفلفل على نفســـها عن طريق الخطأ ،أثناء
محاولتها الســـيطرة على الوضـــع قرب مكتب
الرئيس التنفيذي للمدينة.
وأظهرت لقطات فيديو الرياح وهي تحول مسار
الرذاذ من جهة المحتجيـــن إلى قوات مكافحة

الشغب.
وكانت شـــرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ
تحمل أعالما حمراء كتحذير قبل رش رذاذ الفلفل
من وراء المتاريـــس ،وأظهر مقطع فيديو الرذاذ
وهو يتطاير عائدا باتجاه عناصر الشرطة.
وكان عشـــرات النشـــطاء نظمـــوا مظاهرة خارج
المبنـــى ،الذي يقع بالقرب مـــن حامية للجيش
الصيني ومبنى المجلس التشـــريعي في هونغ
كونغ.
وفي اليوم نفســـه ،شارك ما يقدر بنحو  40ألف
متظاهـــر في مســـيرة احتجاجية فـــي حديقة

"تامـــار" القريبـــة ،لدعم إضراب على مســـتوى
المدينة لمدة يومين.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ
بوســـت" ،فقد طلبت الشـــرطة من المتظاهرين
الذين يرتدون مالبس ســـوداء ،التـــي ترمز إلى
حراكهم ،مغادرة الحديقـــة ،محذرين من أنهم
كانوا جزءا من تجمع غير قانوني.
كما اســـتخدمت الشـــرطة طائرة مروحية لرش
مســـحوق "الفلورســـنت" علـــى المتظاهريـــن
للمســـاعدة على تحديد أولئك الذين يحضرون
التجمعات غير المصرح بها.

تقنية هندية تحدد جنس مولود البقرة
نيودلهي /االستقالل:
تمكن علماء هنود من اكتشـــاف تقنية تساعد في
تحديد جنس مولود البقرة وتعمل على زيادة اإلناث
منها ،كما تؤدي إلى زيادة إنتاج الحليب ،مما يعود
بالفائدة على المزارعين.
قالت الحكومة الهنديـــة إنها بدأت تطبيق تقنية
تخصيـــب لألبقار تســـتطيع التحكـــم في جنس
المولـــود ،وتعمل على زيادة اإلنـــاث ،وكذلك زيادة

إنتاج الحليب والعودة بالفائدة على المزارعين.
ونقلت وســـائل إعالمية ،عن وزير الثروة الحيوانية
في الهند ،جيريراج سينغ ،تأكيده أن هذه التقنية
( ،)IV Embryoستســـاهم بشـــكل كبير في زيادة
إنتاج الحليب الطبيعـــي في المزارع ،وبدأ تطبيقها
حاليا ألول مرة ،في والية أوتارانتشال الهندية.
كما أضـــاف الوزير أنه في األيام القادمة ،ســـتولد
عجول إناث فقط ،بفضل تقنيـــة «التخصيب» ،أي

من خالل «فلترة الســـائل المنـــوي» لتحديد جنس
المولود.
وتهـــدف إجـــراءات الحكومـــة إلـــى زيـــادة دخل
المزارعين ،فضال عن ضمان أعداد وفيرة من األبقار،
التي تحظى باحترام مميز في الديانة الهندوسية.
ويؤكـــد علمـــاء هنـــود أن تقنيـــة «التخصيب»
الجديدة بوسعها زيادة احتمال والدة عجل أنثى
بنسبة .%90

األيمن وخرج من قرب أذنه اليسرى دون أن يصيب
دماغه وعينيه.
وأوضح أنه فـــي تلك اللحظة حاول تحريك رأســـه
لكنه لم يتمكن من ذلك ،وأدرك عندها أن المسألة
تتعلق بالرمح.
وقال إنه تمكن من الوقوف ،وحاول طوال الوقت أن
يبقى مســـتيقظا ،وعندما خرج من الماء وتوجه إلى
الشاطئ ،صرخ طالبا المساعدة من الناس.
وأشـــار إلى أنه كان قادرا على الوصول إلى الشاطئ،
حيث ســـاعده رجال اإلنقاذ ،بينما قام صياد سمك
آخـــر بقص األجـــزاء الظاهرة من الرمـــح وتقصيره،
وتم نقله بعدها جوا إلى المستشفى ،حيث تمكن
األطباء من إزالة الرمح وإنقاذه.

نمر يهاجم فالحًا
ويأكل أطرافه
نيودلهي /االستقالل:
نقلـــت أنباء محليـــة في  1آب أن نمـــرا قتل فالحا في واليـــة كارناتاكا
الهندية .كان شيفامادايا البالغ من العمر  55عاما عائدا من قرية مجاورة
مـــع الثيران ،التي اســـتعارها أحد أقربائه هنـــاك .وفي طريقه تعرض
لهجوم من قبل نمر الذي هرب من محمية بانديبور قريبة .وقام الحيوان
المفترس بجر الرجل إلى الغابة ،وهربت الثيران من خوفها ،بحسب وكالة
"ديكان هيرالد".
ثم الحظ أقاربه أنـــه لم يعد في الوقت المحدد وذهبوا للبحث عنه ،وقد
وجـــدوا حذاءه على الطريق وجزءا من قماش لباســـه مع آثـــار من الدم،
واتضح فيما بعد أن النمر قتل الفالح وأكل أطرافه.
يخشى سكان القرية من عودة المفترس ويطالبون إدارة الغابات بوضع
الفخاخ للنمور.
وتعتبـــر بانديبور مـــن الحدائق الوطنية األكثر شـــهرة في الهند ،كما
تعيش الفيلة الهندية هناك ،وكذلك النمور والفهود والدببة والذئاب
الحمراء والضبـــاع والخنازير البرية والظباء ذات األربعة قرون وغيرها من
الحيوانات.
في ســـياق متصل ،أفيد في عام  ،2017أنه تـــم القبض على نمر قتل
ستة أشخاص في الهند قدم من محمية للنمور في مقاطعة بيليبهيت.
وذهب السكان المحليون بحثا عن الحيوان مع الفؤوس والعصي .وقاموا
بتطويق الحقول المجاورة وتسوية محاصيل قصب السكر بالجرارات.

