االحتالل يعتقل  3شبان تسللوا من حدود غزة
غزة /االستقالل:
اعتقلت قوة عس����كرية إس����رائيلية ،مساء السبت،
ثالثة ش����بان تس����للوا من حدود قطاع غزة باتجاه
مجمع مس����توطنات أش����كول .وبحس����ب مراس����ل
«يديعوت أحرونوت» ،فإن الجيش اش����تبه بتسلل
مجموعة من األش����خاص ونش����ر حواحز أمنية قبل
ً
مزيدا
أن يعتق����ل الثالثة .مش����يرا إلى أن����ه يجري ً
م����ن البحث ع����ن متس����للين آخرين .أما المراس����ل
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العس����كري للقناة  10العبرية ألموغ بوكر فقال إن
عاما( .وسبق
المعتقلين ثالثة أطفال في سن )ً 13
إعالن متحدث جيش االحتالل اعتقال الثالثة نشر
حواجز عس����كرية في عدد من طرقات مستوطنات
«غالف غزة» بشبهة وجود «حدث أمني».
ويأتي ذلك في وقت يش����هد في����ه قطاع غزة منذ
يوم الجمعة ً
توترا ً
أمنيا بعد المسيرات الحدودية
واستشهاد طفلين.

12

اإ�سابة  3م�ستوطنني بعملية طعن بقلقيلية ..واالآالف بغزة ي�سيعون ال�سهيدين «الربعي» و«االأ�سقر»
غزة /االستقالل:
أصيب ثالثة مس���توطنين أحدهم بجراح حرجة يوم أم���س ،في عملية طعن
نفذها فتي فلس���طيني على مدخل بلدة عزون ش���رق مدينة قلقيلية ش���مال
الضف���ة الغربية المحتلة .وذكر موقع "واال" العبري أن فتى فلس���طينيًا أصاب
طعنا عل���ى مدخل بلدة عزون ش���رق قلقيلية ،مبينة أنه
 3من المس���توطنين ً
جرى اعتقال المنفذ .وأش���ارت إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية
كبيرة هرعت إلى المكان .وتكررت عمليات الدهس والطعن في 11

«الجهاد» :تصاعد المقاومة بالضفة
وغزة رد طبيعي على جرائم االحتالل
غزة /االستقالل:
ّأكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين السبت أن تصاعد أعمال المقاومة
«رد
بكل أش���كالها في الضفة الغربية
ّ
المحتلة وقطاع غزة هي ّ
ّ
األطفال 03
طبيعي» على جرائم االحتالل اإلسرائيلي باستهداف

االحتالل يبدأ توسيع شارع األنفاق لربط
القدس بمستوطنات «غوش عتصيون»
القدس المحتلة /االستقالل:
أعلنت وزارة المواصالت وبلدية االحتالل بالقدس السبت ،أنها ستقوم بتنفيذ
توسيع شارع ) 60شارع االنفاق جنوبي القدس( من خالل شركة
موريا اإلسرائيلية .ووفق اليافطة التي وضعت بالقرب من مكان 02

ت�صييع جثمان ال�صهيد علي االأ�صقر �صمال قطاع غزة اأم�س ( ) APA images

 6أسرى يواصلون إضرابهم في ظروف صنية صعبة
رام الله  /االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين يوم أمس ،بأن 6
أس���رى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في ظروف

«اجلهاد» حتذر من
امل�سا�س بحياة الأ�سري
امل�سرب �سلطان خلوف
الضفة المحتلة /االستقالل:
حذر مصدر قيادي في حركة الجهاد اإلسالمي
ف���ي الضفة الغربية الس���بت ،من المس���اس

02

صحية صعبة .وذكر الناطق باس���م الهيئة حسن عبد ربه
عام���ا( من بلدة
أن األس���ير أحم���د غنام )ً 42
يواص���ل إضرابه عن 02
دورا بمحافظ���ة الخليل

حماس تستنكر «األصوات النشاز» التي تشوه صورة نضالنا
غزة  /االستقالل:
اس���تنكرت حركة المقاومة اإلس���المية "حماس" ،م���ا وصفتها
ب�"األصوات النشاز" التي تقاطعت مع االحتالل في تشويه صورة

مشعشع لوو"االستقالل" :لدينا ما يكفي من
أموال الستمرار عملنا حتى نهاية  2019فقط
غزة  /سماح المبحوح:
اس���تبعد المتحدث باس���م وكالة « أونروا « سامي مشعشع أن
يؤث���ر العجز المالي الذي تعاني من���ه «أونروا» هذا العام والذي

بلغ  120مليون دوالر من الميزانية اإلجمالية البالغة مليار و200
مليون دوالر ،على الخدمات المقدمة لنحو
خمسة 06
ماليي���ن وثالثين أل���ف الجئ فلس���طيني في

المقاومة بغزة :جرائم االحتالل بنق
أبو شمالة :نتنياهو يوظف
«التطبيع» لخدمة حملته االنتخابية «متظاهري العودة» تزيد من فرص التصعيد
غزة /خالد اشتيوي:
أك���د الكات���ب والمحلل السياس���ي د .فاي���ز أبو ش���مالة على أن
تصريح���ات رئي���س وزراء الع���دو الصهيوني بنيامي���ن نتنياهو

04

غزة /دعاء الحطاب:
كما ج���رت العادة عن���د كل انتخابات «إس���رائيلية» يصبح الدم
الفلس���طيني وقودا للحمالت االنتخابية للمتصارعين على سدة

04

العمل النضالي الفلس���طيني الموحد ،وتضحيات شعبنا لكسر
الحصار .ووجهت الحركة في بيان لها ،التحية إلى
أهل غ���زة الذين بصمودهم األس���طوري ال يزالون 04

حمللون اإ�سرائيليون:
ا�ستهداف اآلية ع�سكرية عرب
م�سرية خطري جداً
طائرة رّ
القدس المحتلة /االستقالل:
أثارت عملية إلقاء العبوة الناس���فة تجاه قوة
لجيش االحتالل اإلس���رائيلي قرب قطاع غزة

03

االستيطان ..ورقة نتنياهو الرابنة
في صندوق االنتخابات اإلسرائيلية
غزة  /محمد أبو هويدي:
ال زالت قضية االس���تيطان في األراضي الفلس���طينية ال س���يما
مدينة القدس المحتلة تشكل رافعة لكل من يحلم بالوصول إلى

03
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االحتالل يبدأ توسيع شارع األنفاق لربط
القدس بمستوطنات «غوش عتصيون»
القدس المحتلة /االستقالل:
أعلنـــت وزارة المواصـــالت وبلديـــة
االحتـــالل بالقـــدس الســـبت ،أنها
ســـتقوم بتنفيذ توســـيع شارع 60
)شـــارع االنفاق جنوبي القدس( من
خالل شركة موريا اإلسرائيلية.
ووفق اليافطـــة التي وضعت بالقرب
من مكان تنفيذ االشغال فإن األعمال
الجاريـــة ستشـــمل إقامـــة نفقين
إضافة الى مســـار للمواصالت العامة
على أن ينتهي العمل في كانون اول
.2022
وقـــد بدأت جرافات إســـرائيلية قبل
أيام بأعمـــال التوســـعة والتجريف
فـــي المنطقة قبل النفـــق األول من
جهة القـــدس تزامنا مع أعمال أخرى
من الجهة المقابلة بعد حاجز النفق
العســـكري وقبل النفق المؤدي إلى
القدس .
وقالت شــــركة موريا على موقعها
إن شــــارع النفق يعانــــي من ازمة
مرورية طــــوال اليوم وتحديدا في
الصباح حيث يسلكه مستوطنون
قادمــــون من مســــتوطنات غوش
عتصيــــون باتجاه القــــدس وفي
المســــاء مــــن المســــار المقابــــل
مشــــيرة الى ان شــــارع  60يخدم

«الجهاد» تحذر من المساس بحياة
األسير المضرب سلطان خلوف
الضفة المحتلة /االستقالل:
حذر مصدر قيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربية السبت ،من
المساس بحياة األسير المضرب المهندس سلطان خلوف ،الذي تتوارد األنباء
عـــن دخوله مرحلة الخطر الشـــديد وأن حياته أصبحت مهددة وذلك في ضوء
البيان الصادر عن مؤسسة مهجة القدس أمس.
كما دعـــا المصدر المؤسســـات الحقوقيـــة والطبيـــة والقيادات
السياســـية في الداخل المحتل للعمل على زيارة األســـير سلطان
خلـــوف ،وجميع األســـرى المضربيـــن خاصة الذيـــن يتم نقلهم
للمشافي المدنية.
وطالب المصدر الفعاليات الشـــعبية والوطنية واألهل في فلسطين المحتلة
لالستجابة والمشاركة في فعالية إسناد إخواننا األسرى المضربين عن الطعام
غـــدا صباحا أمام ســـجن الرملة الذي يعتقل فيه عدد من األســـرى المضربين
ً
وأصعب الحاالت المرضية ألسرانا في السجون .ويواصل األسير خلوف إضرابه
عن الطعام لليوم الثاني والخمسين على التوالي.

المســــتوطنين من مســــتوطنات
غوش عتصيــــون وبيتــــار ايليت
وافرات وكريــــات اربع في الخليل
وتسور هداسا.
وأشارت الشركة إلى أنه بما أن هناك
زيـــادة في عدد الســـكان فـــان عدد
المركبات التي تســـير على الشـــارع
يوميا في تزايد وال يوجد ســـوى هذا
الشـــارع مما يستدعي الحاجة إلقامة
نفقين لتســـهيل الحركة المرورية

االحتالل يعتقل طالبة
بـ «بيرزيت» من منزلها في البيرة
البيرة  /االستقالل:
اعتقلـــت قوات االحتالل اإلســـرائيلي يوم أمس ،الطالبـــة في جامعة بيرزيت
سماح جردات من منزلها في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت منزل ذوي الطالبة
جـــردات ،وعاثوا في محتوياته ً
خرابا قبـــل أن يعتقلوها ويقتادوها إلى جهة
مجهولـــة .وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت محاضـــرة اإلعالم وداد البرغوثي
من بلدة كوبر شمال غرب رام الله ،والطالبة بكلية اإلعالم في الجامعة ميس أبو
غوش من مخيم قلنديا ،األسبوع الماضي.

في الشـــارع وانهاء االزمـــة المرورية
الخانقة.
وقـــال مديـــر مكتب هيئـــة مقاومة
الجدار واالســـتيطان فـــي بيت لحم
حســـن بريجية »:بأن آليات االحتالل
اإلســـرائيلي ،جرفـــت  ،أراضـــي في
منطقة المخرور شمال غرب بيت جاال
فـــي محافظة بيت لحم ،لشـــق نفق
تحـــت األرض على غـــرار آخر يوصل
بيـــن القـــدس ومجمع مســـتوطنة

«غـــوش عصيـــون « بمســـافة تصل
قرابـــة الكيلـــو متر ،وذلـــك في إطار
توسيع الشارع االلتفافي رقم «.»60
وأضاف »:أعمال التجريف ستســـلب
العشـــرات من الدونمات من أراضي
المواطنين فـــي بيت جاال ،وذلك في
ظل الهجمة االســـتيطانية الشرسة
التي تتعـــرض لها المنطقة ،وآخرها
كانت قبل ثالثة أيـــام بهدم مطعم
ومنزل للمواطن رمزي قيسية».

األغوار /االستقالل:
اقتحمت قوات االحتالل اإلســـرائيلي ،مســـاء الســـبت ،منطقة الرأس األحمر
باألغوار الشمالية.
وقال الناشـــط الحقوقي عارف دراغمة لوكالة األنباء الرســـمية «وفا» ،إن قوات
االحتالل داهمت المنطقة المذكورة من الجهة الشـــرقية ،وشـــرعت بتصوير
خيام المواطنين وخطوط مياه وبعض المنشآت ،دون معرفة أسباب ذلك.

 6أسرى يواصلون إضرابهم في ظروف صحية صعبة
رام الله  /االستقالل:
أفـــادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين
يوم أمس ،بأن  6أســـرى يواصلون إضرابهم
المفتوح عن الطعام في ظروف صحية صعبة.
وذكر الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه أن
عاما( مـــن بلدة دورا
األســـير أحمد غنام )ً 42
بمحافظة الخليل يواصل إضرابه عن الطعام
لليـــوم  57علـــى التوالي ،فيما أن ســـلطات
االحتالل االســـرائيلي اصـــدرت حكما إداريًا
بحقه لمدة شـــهرين ونصف ،حيث كان من
المفترض أن ينتهي األمر اإلداري الســـابق

أمس الجمعـــة .وأضاف أن  5أســـرى آخرين
يواصلون االضراب ،هم ســـلطان خلوف )38
يومـــا ،ناصر الجدع
عاما( المضـــرب منذ ً 53
ً
يوما ،وهما من بلدة برقين
عامـــا( منذ ً 33
)ً 31
عاما(
بمحافظة جنين ،وإســـماعيل علي )ً 30
من بلدة أبو ديس شـــرق القـــدس لليوم ،47
عاما( من جنين مضرب منذ
طارق قعدان )ً 46
عاما( من بلدة بيت
يوما وثائر حمدان )ً 30
ً 40
يوما.
سيرا غرب رام الله منذ ً 28
وأشـــار إلى أنه لم يحصل أي تقدم في ملف
األسرى المضربين ،الذين يعانون من ظروف

«الضمير» تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم االحتالل بحق متظاهري غزة
غزة /االستقالل:
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان المجتمع
الدولي بالخروج عن حالة الصمت والتحرك الفوري
لوقف الجرائم اإلسرائيلية بحق المشاركين في
مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع غزة،
وتفعيـــل آليات المســـاءلة والمالحقة لالحتالل
وفقـــا للقانون الدولي اإلنســـاني وقانون حقوق
ً
اإلنسان.
وأشـــارت المؤسسة في بيان صحفي يوم أمس،
إلى أن قوات االحتـــالل ال تزال تواصل جرائمها
باستخدام القوة المفرطة والمميتة في التعامل
مع المواطنين أثناء مسيرات العودة السلمية في

االحتالل يقتحم منطقة الرأس
األحمر باألغوار ّ
ويصور منشآت

المناطق الحدودية لقطاع غزة.
وأوضحت أن قوات االحتالل المتمركزة على طول
الحدود مع القطاع ،أطلقت أمس األول ،وبشـــكل
متعمد الرصـــاص الحي ،والرصـــاص المعدني
المغلف بالمطاط ،وقنابل الغاز المسيلة للدموع
تجاه المشاركين في مسيرات العودة على طول
السياج الفاصل ،ما أسفر عن استشهاد طفلين
مواطنا.
وإصابة نحو 95
ً
وكررت تأكيدها على ســـلمية التظاهرات وحق
المدنييـــن في التجمع الســـلمي وفق المواثيق
واالتفاقيات الدوليـــة ،معتبرة ما تقوم به قوات
ومنظما لقواعد
جسيما
انتهاكا
االحتالل يشكل
ً
ً
ً

وتحلال من التزاماتها
القانون الدولي اإلنساني،
ً
كقوة احتـــالل تجاه المدنيين الفلســـطينيين
بحسب ما هو محدد في اتفاقية جنيف الرابعة
التي تنطبق على قطاع غزة.
وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لحالة التصعيد
وخصوصا
المتواصل مـــن جانب قوات االحتالل،
ً
تصعيـــد عمليـــات قتـــل المدنييـــن األطفال
واســـتهدافهم باســـتخدام القـــوة المفرطـــة
والمميتة غير متناســـبة ضدهم ،وحالة الصمت
الدولي على هذه الجرائم ،والتي تدفع االحتالل
للمزيـــد من ارتـــكاب الجرائم وقتـــل المدنيين
العزل.

صحية صعبة ،حيث يوجد قســـم منهم في
المستشـــفيات ،وقســـم آخر محتجز بالعزل
االنفرادي.
يذكر أن األسير حذيفة حلبية علق الخميس
الماضي ،إضرابه عن الطعام الذي استمر 68
يوما ،بعـــد اتفاق يقضي باإلفـــراج عنه في
ً
كانـــون أول المقبل ،فيما علق األســـير فادي
الحـــروب اضرابـــه األربعاء الماضـــي ،والذي
يومـــا ،بعد أن رضخت ســـلطات
اســـتمر ً 24
االحتـــالل لمطلبه بتحديد ســـقف اعتقاله
اإلداري.

اصابات بـ «الغاز» واعتقال فتى
خالل مواجهات في سبسطية
نابلس /االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل االســـرائيلي ،مساء السبت ،فتى خالل
مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة سبسطية شمال نابلس،
أصيب خاللها العديد من المواطنين بالغاز المدمع.
وقال رئيس بلدية سبســـطية ،محمد عازم ،إن قوات االحتالل
اقتحمت البلدة بأعداد كبيرة وســـط اطـــالق للرصاص وقنابل
الغاز الســـام والمدمـــع ،األمر الذي أدى إلـــى اندالع مواجهات
أصيب خاللها العشرات باالختناق ،فيما تم اعتقال الفتى رزق
ناهض عقل.
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على حساب األرض الفلسطينية

اال�ستيطان ..ورقة نتنياهو الرابحة يف �سندوق االنتخابات االإ�سرائيلية
غزة  /حممد اأبو هويدي:
ال زالت ق�صية اال�صتيطان يف االأرا�صي
الفل�صطينية ال �صيما مدينة القد�س املحتلة
ت�صكل رافعة لكل من يحلم بالو�صول اإىل
�صدة احلكم يف الكيان االإ�صرائيلي على
ح�صاب احلق الفل�صطيني .وت�صاعدت
حمات رئي�س حكومة االحتال بنيامن
نتنياهو املحمومة لدعم اال�صتيطان خال
االأ�صبوع املا�صي ،يف حماولة لك�صب املزيد
من اأ�صوات امل�صتوطنن يف االنتخابات
اال�صرائيلية املزمع عقدها يف  17من اأيلول/
�صبتمر اجلاري ،وفق ما اأكده املكتب الوطني
للدفاع عن االأر�س ومقاومة اال�صتيطان
التابع ملنظمة التحرير.
وذكـــر المكتـــب فـــي تقريـــر لـــه أن
"نتنياهـــو" ال يتوانـــى عـــن الترويج
لالستيطان في حملته للفوز بانتخابات
الكنيســـت ،فمع بدء العام الدراســـي
الجديد في "إســـرائيل" ،زار مستوطنة
"ألكانا" المقامة على أراضي المواطنين
فـــي ســـلفيت ليعلـــن افتتـــاح العام
ّ
بضـــم كل
تعهـــد
الدراســـي ،حيـــث
ّ
ّ
الغربية ،وفرض
المستوطنات بالضفة
ّ
اليهودية" عليها.
"السيادة
حــــراك نتنياهــــو هــــذا ال ينفصل عن
الدعــــم الالمحدود الــــذي يتمتع به من
قبل اإلدارة األمريكية الحالية برئاســــة
دونالــــد ترامب الذي أعلــــن صراحة على
لسانه وغيره من المسؤولين األمريكيين
دعمهم للمشاريع االستيطانية خاصة
في مدينة القدس التي اعتبرها ترامب
مؤخرا عاصمة أبدية للكيان اإلسرائيلي.

اأمر واقع

مســـؤول ملف االســـتيطان في شمال
الضفـــة المحتلة غســـان دغلس ،أكد
أن مـــا يجـــري من زيـــادة فـــي وتيرة

االســـتيطان وزيادة االعتـــداءات على
األرض الفلســـطينية والمســـاس
بالمقدســـات والتي كان آخرها اقتحام
نتنياهو الحـــرم اإلبراهيمي يأتي في
ســـياق تعزيز ضم الضفـــة واعتبارها
جزءًا من دولة "إسرائيل".
وقـــال دغلـــس لــــ "االســـتقالل"" :إن
المشـــاريع االنتخابية لنتنياهو وغيره
ممن تعاقبـــوا في رئاســـة الحكومات
السابقة لدولة االحتالل ،كانت تعتمد
بشـــكل واضـــح علـــى إقـــرار مزيد من
البؤر والكتل االســـتيطانية في الضفة
والقدس المحتلتين ،إلى جانب اإليغال
في دم الفلسطينيين.
ولفت إلى أن الوعـــودات التي أعطاها
نتنياهـــو للمســـتوطنين مؤخرا ،بدأت
تأخذ طريها للتنفيذ على أرض الواقع،
فـــي محاولة للحصول علـــى  750ألف
صـــوت انتخابـــي "اســـتيطاني" فـــي
االنتخابات المزمـــع عقدها في  17من
أيلول  /سبتمبر الجاري".
وأوضح مســـؤول ملف االستيطان في

شمال الضفة ،أن زيارة نتنياهو للخليل
قبـــل أيـــام تعتبـــر كارثية بالنســـبة
للفلســـطينيين ،حيث بـــات ُينظر إلى
تلـــك المســـتوطنات أعلـــى أنها مدن
إســـرائيلية ما يعطي مزيدا من الدعم
لنتنياهو في االنتخابات القادمة.
وأكد علــــى ضرورة مواجهة الغطرســــة
اإلســــرائيلية األمريكيــــة فــــي ملــــف
االســــتيطان مؤكدًا أن مستقبل األرض
الفلســــطينية في الضفة أصبح مهددًا
ومسألة ضمها باتت مسألة وقت ال أكثر.
ودعـــا دغلـــس إلـــى ضـــرورة تفعيل
المقاومة الشعبية على األرض وضرورة
االلتفاف والتمســـك بالوحدة الوطنية
والعمل علـــى تنفيذها بأســـرع وقت
لكـــي نواجـــه تلـــك التحديـــات التي
تعصف بقضيتنا الفلسطينية وتهدد
مستقبلنا ،مســـتدركًا أنه ال يغير حالة
الضعـــف التي نعيشـــها إال المقاومة
وتعرف دولة االحتالل والمستوطنين
أن المقاومة هي التـــي تغير األوضاع
وتقلب الموازين.

محللون إسرائيليون :استهداف آلية
عسكرية عبر طائرة ّ
مسيرة خطير جدًا
القدس المحتلة /االستقالل:
أثارت عملية إلقاء العبوة الناسفة تجاه قوة
لجيش االحتالل اإلسرائيلي قرب قطاع غزة
باستخدام طائرة مســــيرة ،موجة من ردود
األفعال في صفوف المراسلين والمحللين
العسكريين في كيان االحتالل اإلسرائيلي
الذين اعتبروها تطـ ً
ـــورا في عمل المقاومة
ً
ً
كبيرا على االحتالل.
وخطرا
"أور هلر" المراســــل العســــكري لقناة )(١٣
العبريــــة قــــال" :إن هذا الوقــــت هو وقت
الطائرات المســــيرة المفخخــــة" ،في حين
قال "يوسي يهوشــــواع" مراسل صحيفة
"يديعــــوت أحرونوت" العبريــــة أن جيش

االحتالل رد بشــــكل بســــيط على العملية
وذلك ضمن السياسة التي يتبعها الجيش
مع قطاع غزة باحتواء األحداث.
وقال "أمير بوحبوط" المحلل العسكري في
موقــــع "واال" العبري أن عمليــــة يوم أمس
تعتبر خطيــــرة جدًا ،وأضــــاف أن فصائل
المقاومــــة فــــي قطاع غــــزة تحــــاول قلب
المعادلة.
وكان جيش االحتالل اعترف رسـ ً
ـــميا على
لسان الناطق باسمه بوقوع أضرار في آلية
عسكرية "للجيش اإلسرائيلي" إثر قصفها
من مسـ ّ
ـــيرة اخترقت األجواء وعادت بسالم
إلى قطاع غزة.

تطبيق عملي

مـــن جانبه قال الخبيـــر والمختص في
شؤون االســـتيطان صالح الخواجا" :إن
ما يقـــوم به رئيس حكومـــة االحتالل
بنياميـــن نتنياهو ليس شـــكال عفويًا
بتعزيـــزه لالســـتيطان فـــي مناطـــق
الضفـــة الغربية وهذا جـــزء من برنامج
أجمع عليـــه جميع األحـــزاب اليمينية
قبل االنتخابات الســـابقة والتي طالبت
باعتبـــار مناطق الضفة الفلســـطينية
أراض متنـــازع عليها وليســـت
بأنهـــا ٍ
أراض محتلة".
ٍ
وأوضـــح الخواجـــا لـ "االســـتقالل" ،أن
"إســـرائيل" ضمـــت بعد عـــام 2002
مـــا يقـــارب  19%من أراضـــي الضفة
الغربية خلـــف جدار الفصل العنصري
واآلن تريـــد ضم تلك المســـتوطنات
وهنـــاك مخطـــط اســـتيطاني يجري
تنفيذه حتى عـــام  2030يقضي برفع
عدد المستوطنين إلى أكثر من مليون
ونصف مليون مســـتوطن في الضفة
الغربية.

ولفت إلى أن االحتالل من وراء مشاريعه
االســـتيطانية المتالحقـــة يســـعى
إلى عـــزل الفلســـطينيين فـــي معازل
أراض أقل من . 20%
وكانتونات على
ٍ
وأشار الخبير في شـــؤون االستيطان،
إلـــى أن دولـــة االحتـــالل تخطـــط بأن
تكون مناطق )أ( هي مناطق الســـلطة
الفلســـطينية وهي التتجاوز الـ 12%
من أراضي الضفة الفلســـطينية ولكن
األخطر في هذا الموضوع هو عزل تلك
المناطق وفصلها عن بعضها البعض،
وفي المقابل يتم ربط المســـتوطنات
مـــع بعضهـــا البعض لتصبـــح دويلة
المستوطنات على الضفة الفلسطينية.
وأكد الخواجـــا أن نتنياهو بـــدأ فعليا
بتطبيق هذا المخطط منذ فترة طويلة
من خـــالل ضم البـــؤر االســـتيطانية
واالعتـــراف بالمســـتوطنات باعتبارها
جـــزء من دولـــة االحتالل وأن شـــرعنة
االســـتيطان هو سياســـة موحدة عند
جميـــع األحزاب اإلســـرائيلية ســـواء
اليمينية و اليسارية.

«الجهاد» :تصاعد المقاومة بالضفة
وغزة رد طبيعي على جرائم االحتالل
غزة /االستقالل:
ّأكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين يوم
بكل أشكالها
السبت أن تصاعد أعمال المقاومة ّ
المحتلة وقطــــاع غزة هي
فــــي الضفة الغربيــــة
ّ
"رد طبيعــــي" على جرائم االحتالل اإلســــرائيلي
ّ
المقدســــات
باســــتهداف األطفــــال واقتحــــام
ّ
واالعتداءات على األسرى.
وحملــــت الحركــــة في بيان تلقت "االســــتقالل"
ّ
نسخة عنه االحتالل اإلسرائيلي وحده مسؤولية
ـــد ًدا علــــى أن شــــعبنا "لن
كل مــــا يجــــري ،مشـ ّ
يستسلم أمام سياســــات القمع والعدوان التي
تمارســــها قوات االحتــــالل ،ولن يكــــون أبناؤنا

ـــودا للتنافــــس االنتخابي بين
ومقدســــاتنا وقـ ً
األحزاب اإلسرائيلية".
يشــــار إلى أن ثالثة مســــتوطنين أصيبوا بجراح
صباح الســــبت بعملية طعن وقعت على مدخل
بلدة عزون شــــرق مدينة قلقيلية شمال الضفة
الغربية المحتلة ،كما أعلن جيش االحتالل تضرر
مركبة عســــكرية له بإلقاء طائرة مسيرة صغيرة
لعبوة ناسفة صوبها جنوب قطاع غزة.
وكانــــت قوات االحتالل أطلقــــت الرصاص الحي
الجمعة على المتظاهرين الســــلميين شــــرقي
قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد طفلين وإصابة
أكثر من  60آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.
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أبو شمالة :نتنياهو يوظف «ولتطبيع» لخدمة حملته والنتخابية
غزة /خالد اشتيوي:
أكد الكاتوووب والمحلل السياسوووي د .فايز أبو
شووومالة على أن تصريحات رئيس وزراء العدو
الصهيونوووي بنيامين نتنياهوووو األخيرة التي
يلفوووت فيها إلى وجود عالقوووات "طيبة" تربط
"إسرائيل" مع قادة وشوووعوب الدول العربية،
تهدف لخدمته في حملته االنتخابية لتعزيز
حظوظوووه بالفوز في االنتخابات اإلسووورائيلية
المرتقبة في السابع عشر من الشهر الجاري.
وأوضوووح د .أبوووو شووومالة خوووالل حديثوووه

لو"االسوووتقالل" أن تصريحات نتنياهو توجه
رسوووائل في اتجاهين ،األول وهوووو ما يتعلق
بالشأن اإلسرائيلي والدعاية االنتخابية التي
يسوووعى للترويج لها ،أما االتجاه اآلخر فهو ما
يتعلق بالمجتمع العربوووي حيث أراد من ذلك
التصريح بإحداث شووورخ في المواقف العربية
الشعبية تجاه القضية الفلسطينية.
وأضووواف أن نتنياهوووو يرمي إلوووى االلتفاف
حول الحضور الجماهيري العربي واإلسوووالمي
الفاعووول والمناصووور للقضية الفلسوووطينية،

وإيهام الشوووعوب بأنه ال فائووودة من مقاطعة
ومحاربة "إسووورائيل" من خوووالل اإليهام بأنها
باتت جزءًا ال يتجزأ من المنطقة ،مخالفا بذلك
كل اسوووتطالعات الرأي العربيوووة التي أكدت
أن غالبيوووة شوووعوب المنطقة تعلووون رفضها
لكافة أشوووكال التطبيع مع "إسرائيل" أو حتى
وجودها.
وأشوووار د .أبو شووومالة إلوووى أنه ال أحووود ينكر
حالة التطبيوووع التي يقودهوووا بعض الحكام
العووورب المعروفين ،والذيووون باتت عالقاتهم

مع الواليات المتحدة األمريكية و"إسووورائيل"
مفضوحة أمام الجميع.
وكان نتنياهو قد قام بزيارة رسووومية لسلطنة
عموووان في أكتوبووور /تشووورين األول الماضي،
التقى خاللها السووولطان قابوس بن سوووعيد
رغم عدم ارتباط البلدين بعالقات دبلوماسية
رسمية وقت إتمام الزيارة.
كما زارت وزيرة الثقافة والرياضة الصهيونية،
ميري ريغيف ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
فوووي نفس الشوووهر لمتابعة مشووواركة فريق

الجوووودو الصهيوني في بطولة أبو ظبي غراند
سالم .والتقت ريغيف خالل الزيارة مسؤولين
إماراتيين أثناء زيارة رسووومية لمسجد الشيخ
زايد في العاصمة اإلماراتية.
وسبق لوزير خارجية الكيان ،يسرائيل كاتس،
زيارة أبوظبي أيضا في نهاية يونيو /حزيران
الماضي في إطار مشووواركته في مؤتمر األمم
المتحدة لشوووؤون البيئوووة ،وتحدثت الصحف
العبرية وقتها عن لقائه مسوووؤوال إماراتيا لم
يكشف النقاب عنه خالل الزيارة.

حماس تستنكر «وألصووت
ولمطرون حنا :ولدعم وألمريكي يشجع والحتالل على ورتكاب جروئمه بحق شعبنا
ولنشاز» ولتي تشوه صورة نضالنا

القدس المحتلة  /االستقالل:
قال رئيس أسووواقفة سبسوووطية للروم األرثوذكس
المطران عطا الله حنا إن سياسوووة اإلدارة األمريكية
الحاليوووة ومن سوووبقها ،وصمت المجتموووع الدولي
وتردده في اتخاذ مواقف واضحة يشجعان االحتالل
اإلسووورائيلي على ارتوووكاب الجرائم بحق الشوووعب
الفلسطيني ومقدساته وأوقافه وأرضه.
وأوضح حنا في تصريح صحفي ،أن االحتالل يستثمر
الحالة العربية المتردية والمترهلة واالنقسوووامات
الفلسطينية الداخلية ويسوووعى لتمرير سياساته
وأجنداته وبرامجه وبشوووكل متسارع بهدف تغيير
مالمح المدينة المقدسوووة وطموووس طابعها وتزوير
تاريخها.
وأكووود أن اإلدارة األمريكيوووة وحلفائهوووا وأدواتهوووا

وبكافة مسمياتهم وأوصافهم هم الذين يتحملون
مسؤولية ما يحدث في مدينة القدس بشكل خاص
وفي األراضي المحتلة بشوووكل عام ،وهم شركاء في
الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

قائال" :عليكم أن تصحوا
ووجه حنا رسوووالة للعربً ،
من كبوتكم ،وأن تعودوا إلى رشدكم ،لكي تكتشفوا
بأن بوصلتكم يجوووب أن تكون في االتجاه الصحيح
وبوصلة ليست باتجاه فلسطين والقدس إنما نضع
عليها عالمات استفهام كثيرة".
وأضاف "لن تتغير السياسات األمريكية ولن تتبدل
الممارسات االحتاللية وال نتوقع بأن يتغير شيء على
أوال وقبل كل شووويء
األرض ،فالذي يجب أن يتغير ً
هو حالنا العربي وأوضاعنا الفلسوووطينية الداخلية،
ونتمنى أن يكون هذا التغيير نحو األفضل.
وأشوووار إلى أن الوووذي يدفوووع فاتورة حالوووة الوهن
والضعف والترهل العربي هو الشعب الفلسطيني،
وخاصة مدينة القدس المستهدفة اليوم أكثر من
أي وقت مضى.

«وتحاد ولمحامين ولعرب» يبحث سبل ولتصدي لـ «صفقة ولقرن»
عمان /االستقالل:
ناقوووش االتحاد العام للمحامين العرب ،يوم أمس ،سوووبل
التصدي لو"صفقوووة القرن" ،الهادفوووة لتصفية القضية
الفلسطينية.
وأكد نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات ،على
هامش مشووواركته في اجتماعات الدورة الثانية للمكتب
الدائم التحووواد المحامين العرب للعام  ،2019التي تعقد
في العاصموووة األردنية عموووان ،بعنووووان" :متحدون معا
إلسوووقاط صفقة القرن" ،أن مشاركة فلسطين بوفد يضم
عشووورين محاميا يمثلون فلسوووطين ،جاء فوووي اطار دعم
القيادة التي وقفت بصالبة ضد ما يسمى "صفقة القرن".
وقال عبيووودات :لدينا مطلب واضح يتمثل في تشوووكيل
صندوق عربي هدفه تمويل حمالت قانونية للتوجه الى

محكمة العدل الدولية بهدف فضح ممارسوووات االحتالل
والتصدي القانوني لصفقة القرن.
وطالب بأن تترجم االقوال والقرارات التي يتخذها االتحاد
الى افعال ،مشووويرا إلى أن مهمة الصندوق اسوووتقطاب
محامين دوليين للعمل مع نقابة المحامين الفلسطينيين
لفضح ممارسوووات االحتالل وتحديدا الممارسات اليومية
في المدن الفلسطينية .
واضووواف ان نقابوووة المحامين وضعت قضية المسوووجد
األقصوووى على جووودول اجتمووواع المكتب الدائوووم التحاد
المحاميووون العرب ،والمخاطر التوووي تترتب عليها صفقة
القرن ،من أجل التحرك السوووريع ،واتخاذ إجراءات عاجلة،
محذرا من محاوالت االحتالل فووورض وقائع جديدة داخل
الحرم القدسي الشريف.

ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
ال�صلطة الق�صائية
ديوان الق�صاء ال�صرعي
حمكمة غزة ال�صرعية

الموضوع  /مذكرة تبليغ قرار استئنافي
صادر عن محكمة غزة الشرعية

الووووى المدعى عليه  /احمد بن محمد امين بوووون إبراهيم الكردي من يافا
ومجهووووول محل اإلقامة في جمهورية مصر العربية لقد عادت القضية
أسوووواس 2018/1047م وموضوعها  /تفريق للشقاق والنزاع المتكونة
بينك وبين المسووووتأنف عليها /ايناس بن إسماعيل بن محمود عليان
المشهورة الكردي من غزة وسكانها وكيلها المحامي نايف راضي من
مقام محكمة االسووووتئناف الشوووورعية بغزة مصدقة الحكم المستأنف
بموجووووب القوووورار االسووووتئنافي رقووووم ) (7979سووووجل ) (18المؤرخ في
2019/8/26م قابال للطعن امام المحكمة العليا الشرعية في غزة لذلك
صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/9/3م

قا�صي غزة ال�صرعي
بال داوود اأبو خاطر

ودعا عبيدات اتحاد المحامين إلى إرسال خطابات رسمية
من النقابات إلى حكوماتهم ،تعبيرا عن رفض المشاركة
في صفقة القرن وتوضح مخاطرها القانونية على المنطقة
برمتهوووا .من جانبه ،قوووال االمين العام المسووواعد التحاد
المحامين العرب ،نقيب المحامين الفلسطينيين السابق
حسين شبانة ،سنعمل على مخاطبة المجتمع الدولي من
خوووالل محامين دوليين وعووورب للتعريف بمخاطر صفقة
القووورن التي تهدف الى تصفية القضية الفلسوووطينية
وخطورتها على االمة العربية.
وأضاف :نعمل على تشوووكيل وفد مووون المحامين العرب
لمخاطبة مجلس حقوق االنسوووان ،واالمم المتحدة ،اضافة
الى العمل على رفع دعووواوى جنائية امام المحاكم الدول
ضد قادة االحتالل االسرائيلي .

إعالن صادر عن بلدية بني سهيال
تعلن بلدية بني سهيال لإلخوة المواطنين المتصرفين والمجاورين ألرض
القسووويمة ) (41من القطعة رقم ) ( 215أراضي بني سوووهيال المسماة –
ارميضة الوسطى – شارع الشوووهداء ،والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية
) (8966متر مربع بأنه قووود تقدم لها المواطن  /عماد عليان زرعي قديح
من سكان بني سهيال  ،وسند الملكية باسم /محمود احمد سليم بركة ،
من أرض القسيمة المذكورة بغرض الحصول على إذن بناء مبنى بدروم +
طابقين مع خدمات على مساحة المقسم المخصص له ) (460متر مربع
لكل طابق وذلك طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قسوووم التخطيط
و التنظيم بالبلدية .
فوووكل مووون لديوووه اعتراض على الملكية أو الطلوووب  ،عليه أن يقدم
اعتراضه لدى قسوووم التخطيط والتنظيم بالبلدية خالل )خمسوووة عشر
يوما( من تاريخ هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

ع�اء ر�ص��وان
الق�صم القانوين

حم��اد الرقب
رئي�س البلدية

غزة  /االستقالل:
اسوووتنكرت حركة المقاومة اإلسوووالمية "حماس" ،ما وصفتها بو"األصوات النشووواز" التي
تقاطعت مع االحتالل في تشويه صورة العمل النضالي الفلسطيني الموحد ،وتضحيات
شعبنا لكسر الحصار .ووجهت الحركة في بيان لها ،التحية إلى أهل غزة الذين بصمودهم
األسطوري ال يزالون يسطرون أروع مالحم العزة والصمود والثبات رغم معاناتهم الصعبة
تحت وطأة حصار دولي ظالم لم يتعرض له شعب في تاريخ األمم .ونعت حماس شهداء
جمعوووة "حماية الجبهة الداخلية " ،مشووويرة إلوووى أن "هذه الجريمة النكوووراء هي عدوان
واضح على شوووعبنا ،وتعكس العقلية اإلجرامية التي يتعامل بها العدو الصهيوني مع
وحملت االحتالل اإلسووورائيلي المسوووؤولية
المتظاهرين العزل وأهل غزة المحاصرين"ّ .
الكاملة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة ،والتجرؤ على دماء أبناء شعبنا.
وأكدت أن المقاومة التي لم تفرط بدماء الشوووهداء يوما ما سوووتبقى الدرع الحامي لهذا
الشعب ،ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عنه وحماية مصالحة وردع االحتالل المجرم.
وختمت بيانها بتأكيدها أن مسيرات العودة وكسر الحصار ستستمر كوسيلة كفاحية،
واستمرارا لمسيرة شعبنا في الجهاد والمقاومة حتى تحقيق أهدافها.
وكانت حركة فتح طالبت في بيان نشرته وكالة األنباء الرسمية "وفا" بو"التوقف عن االستهانة
بحياة المواطنين من أبناء شعبنا" ،وذلك في تعقيبها على استشهاد طفلين برصاص قوات
االحتالل اإلسرائيلي أثناء مشاركتهما في مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.
ودعوووت "جميع األطراف المشووواركة في هذه المظاهرات السووولمية ،لعووودم إعطاء قوات
االحتالل أية أعذار لقتل المزيد من األطفال والنساء واألبرياء من أبناء شعبنا".
واستنكرت "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار" ما ورد في بيان حركة فتح،
وطالبوووت بمحاسوووبة ومعاقبة من صاغ هذا البيان الذي ال يمثووول في عرفنا إال من كتبه.
"فالموقف الوطني لكل حركات التحرر الفلسطينية ثابت ومعروف ،وال يمكن أن يبرر اي
فلسطيني جرائم االحتالل مهما كان وجه االختالف".

دولة فل�صطن
املجل�س االأعلى للق�صاء
حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

قائمة شروط البيع

بناء على قرار السيد قاضي التنفيذ بعد االطالع على ملف القضية التنفيذية 369
ً
 2003 /والمكونة فيما بين طالبة التنفيذ /نانسوووي مصطفى يوسف أبو حصيرة
وآخرين والمنفذ ضده /مصطفى يوسوووف مصطفى أبو حصيووورة القضية مقامة
لتنفيذ حكم شووورعي رقم  1997/ 419حيث الزام المدعى عليه بدفع نفقة كفاية
ابتداء من  1997/5/4وكذلك نفقة
للبنت نانسوووي وقدرها أربعون دينار شوووهريًا
ً
لالبن أشرف  40دينار من تاريخ  1997/5/4وكذلك نفقة للزوجة سوزان  40دينار
لكل من أوالدها) أسامة  -محمد – ايمان( من تاريخ  .1997/5/4بتاريخ 2012/12/4
تم اخطار المنفذ ضده باخطار تنفيذ الحكم حسب األصول بتاريخ  2004/7/10تم
إيقاع الحجز التنفيذي على الشوووقة الكائنة في القطعة رقم ) (702قسووويمة رقم
) (57الواقعة في غزة الرمال برج فلسطين الطابق الثالث شقة رقم ) (14والمكونة
مووون ثالث غرف ومطبوووخ وصالتين مجهزتين وحمام عدد ) (2وبها مركز السوووالم
التعليمي ومسووواحتها  158متر وهي تقع في اتجاه شووومالي غربي ويحدها من
الشمال الشارع العام )شارع الشهداء( ومن الغرب ارتداد العمارة ومن الشرق شقة
بنفس العمارة .بتاريخ  2019/7/3تم وضع يد مأمور التنفيذ على الشقة المحجوزة.
تم تثمين سوووعر المتر المربع بمبلغ وقدره  350دوالرًا أمريكيًا حيث سعر الشقة
اإلجمالي  55300دوالر أمريكي
وسيتم نظر أي اعتراضات في الجلسة المحددة لذلك يوم األحد الموافق 2019/10/6م
فعلى من لديه أي اعتراض على البيع أن يتقدم له دائرة التنفيذ في مواعيد الد\وام
الرسمي حتى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 2019/10/3م حرر في 2019/9/5م

ماأمور تنفيذ غزة
رامي �صلوحة

األحد  9محرم  1441هــ  8سبتمبر  2019م

على االحتالل أن يدفع ثمن جرائمه

املقاومة :جرائم االحتالل بحق «متظاهري العودة» تزيد من فر�ص الت�سعيد
وكم��ا يف كل مرة يق��رر فيها اال�صرائيلي��ون التوجه اإىل
غزة /دعاء احلطاب:
كم��ا ج��رت الع��ادة عن��د كل انتخاب��ات «اإ�صرائيلي��ة» �صنادي��ق االقرتاع تدفع غزة من دم اأبنائها وقودا لتلك
ي�صب��ح ال��دم الفل�صطيني وق��ودا للحم��ات االنتخابية االنتخاب��ات �صواء ع��ر الت�صعي��د الع�صك��ري اأو اإحكام
للمت�صارع��ن عل��ى �صدة احلك��م يف الكي��ان االإ�صرائيلي ،اخلن��اق على القطاع املحا�صر .فقد �صهد قطاع غزة اأول
وأعلنت وزارة الصحة استشــــهاد الفتى علي ســــامي األشقر
عامــــا( برصــــاص جنــــود االحتالل ،خالل مشــــاركته في
)ً 17
المســــيرة الســــلمية بمخيــــم العودة شــــمالي قطــــاع غزة،
واستشهاد الطفل خالد إياد الربعي )14عامًا( شرقي مدينة
غــــزة ،كما أعلنت عن إصابة  76آخريــــن منهم  46بالرصاص
اإلسرائيلي الحي.
بدورها أكدت فصائل المقاومة بغزة أن جرائم االحتالل بحق
المتظاهرين الســــلميين في مسيرات العودة ،حتمًا ستزيد
من فرص التصعيد بالقطاع ،مشددة على أن االحتالل يجب
أن يدفع ثمن جرائمه بحق شعبنا.
تصاعد األوضاع
القيادي في حركة الجهاد اإلســــالمي في فلســــطين خضر
حبيب ،أكــــد أن تزايد االنتهــــاكات االســــرائيلية ومواصلة
استهداف المدنيين في مســــيرات العودة ،خاصة األطفال
والنساء والشرائح المحمية بموجب القانون الدولي ،تعكس
العقلية اإلجرامية والعدوانية التي يتعامل بها االحتالل مع
الشعب الفلسطيني
وتوقــــع حبيب في حديثه لـ"االســــتقالل" أن ترفع وتيرة تلك
ّ
االنتهاكات من فرص تصاعد التوتر العسكري بين المقاومة
بغزة واالحتالل الذي عودنا على مزيد من اإلجرام بحق شعبنا
كلمــــا اقترب اإلســــرائيليون من موعد التوجــــه إلى صناديق
االقتراع.
وأكــــد أن المقاومة لــــن تقف مكتوفة األيــــدي أمام التغول
االســــرائيلي على دماء أبناء شــــعبنا ،وعليه يجب أن يتحمل
االحتالل مسؤولية جرائمه ،وأن يدرك أن لكل فعل ردة فعل".
وأضــــاف "مــــع اقتــــراب االنتخابــــات اإلســــرائيلية في كل

موسم ،يتخذ قادة االحتالل سياســــة أكثر عنفًا وعدوانًا ضد
الفلســــطينيين ،لرفع شــــعبيتهم وأصواتهم االنتخابية في
الشارع االســــرائيلي ولكســــب رضى الرأي العام اإلسرائيلي
الذي يدعم التغول على الدماء الفلسطينية".
وشــــدد على أن مســــيرات العودة لن تتوقف مــــا دام هناك
حصار اســــرائيلي مفروض على القطاع ،ومــــا دامت القضية
الفلســــطينية مهددة بالتصفية ،فالمسيرات وجدت لتعيد
االعتبار للقضية والســــترداد الحقوق الفلسطينية المسلوبة،
ووصوال بالعودة إلى األراضي المحتلة
ابتــــداء من رفع الحصار
ً
عام الـ.48

اأم���س اجلمع��ة ت�صعي��دا «اإ�صرائيليا» بح��ق املتظاهرين
ال�صلمي��ن امل�صارك��ن يف م�صريات الع��ودة وك�صر احل�صار
عل��ى احل��دود ال�صرقي��ة للقط��اع ،م��ا اأ�صفر ع��ن ارتقاء
�صهيدين وجرح الع�صرات االآخرين.

اإجراءات منهجية

وبدوره ،اعتبر عضو المكتب السياســــي للجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين طالل أبو ظريفة أن استهداف المتظاهرين
السلميين في مسيرات العودة ،جزء من اإلجراءات المنهجية
التــــي يمارســــها االحتالل ضد الشــــعب الفلســــطيني ،في
محاولة لتشكيل رادع للمتظاهرين ،وخلق حالة من التناقض
الفلســــطيني حول ذلك االســــتهداف والثمن الــــذي ُيدفع
بالمسيرات واالنجازات التي حققتها مقابل التضحيات التي
قدموها.
وقــــال أبو ظريفــــة خالل حديثــــه لـ"االســــتقالل" أن مواصلة

االحتالل اســــتهداف المدنيين الســــلميين بالمســــيرات،
ســــيدحرج األوضاع األمنية إلى ما هو أوســــع من الفعل وردة
الفعل ،فقــــوى المقاومة بالغرفة المشــــتركة تــــدرك تماما
قاس ومؤلم
حساسية الموقف ،وبالتأكيد سيكون لديها رد ٍ
لالحتالل.
ونـ ّ
ـــوه الــــى أن تصاعد األوضــــاع يتوقف على مــــدى التزام
االحتالل بوقف كافة االنتهاكات ضد شعبنا ،ووضع إجراءات
كسر الحصار موضع التنفيذ للحفاظ على حالة الهدوء ،األمر
تدخال مصريًا حازمًا لوقف انتهاكات االحتالل
الذي يتطلب
ً
وإلزامه بعدم التعدي على شــــعبنا ،ورفع شامل للحصار عن
غزة.
وأكد أن المقاومة تدرك أن رئيس حكومة االحتالل بنيامين
نتنياهــــو يحــــاول جر غــــزة إلى عــــدوان قبيــــل االنتخابات
اإلســــرائيلية ،العتبار أن العدوان يزيد من أسهمه وشعبيته
في المجتمــــع اإلســــرائيلي إذ أن هذا المجتمع يؤيد شــــن
الحروب على الفلســــطينيين وإراقة دمائهم ،لذا لن تســــمح
المقاومة أن يدخل الدم الفلســــطيني بهــــذا البزار االنتخابي
االسرائيلي.
وشـــدد على ضرورة أن يبقي الشـــعب الفلسطيني ُمصرا
ومتمســـكًا بمســـيرات العودة بمـــا فيها حتـــى تحقيق
أهدافهـــا ،وأن تتحرك المؤسســـات القانونية والحقوقية
باتجاه التحقيق بكافة الجرائم االسرائيلية المقترفة بحق
المدنييـــن خاصة األطفال والنســـاء والصحافيين وطواقم
االســـعاف ،لمحاســـبة االحتالل أمام المحاكم الدولية على
جرائمـــه التي تشـــكل انتهـــاكًا صارخًا لحقوق االنســـان
واالتفاقيات الدولية.

 324شهيــدًا منــذ انطــالق مسيــرات العــودة بغــزة
غزة  /االستقالل:
قال مركز الميزان لحقوق اإلنسان إن قوات
مواطنا
االحتالل اإلســــرائيلي قتلــــت 324
ً
ً
ـــطينيا منذ انطالق مســــيرات العودة
فلسـ
الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة في
الثالثين من آذار /مارس .2018
وأوضــــح المركــــز في بيان صحفــــي أن من
شهيدا تواصل
بين هؤالء الشــــهداء )(16
ً
ســــلطات االحتــــالل احتجــــاز جثامينهم،
منهم ) (3أطفال.
وأضاف أن ) (211من إجمالي عدد الشهداء
استشهدوا خالل مشاركتهم في مسيرات
طفال وســــيدتان،
العودة ،من بينهم )ً (46
و ) (9مــــن ذوي اإلعاقة ،و) (4مســــعفين،
وصحافيين اثنين.

ً
فلسطينيا أصيبوا
وأشــــار إلى أن )(18085
خالل مسيرات العودة ،من بينهم )(4483
طفال ،و) (813ســــيدة ،ومن بين المصابين
ً
) (9080أصيبوا بالرصاص الحي ،من بينهم
طفال ،و) (177سيدة.
)ً (1929
فيما بلــــغ عدد مرات اســــتهداف الطواقم
الطبيــــة ) (264مرة ،أســــفرت عــــن إصابة
ـــعفا ،تكرر إصابــــة ) (42منهم
) (212مسـ ً
أكثر من مرة ،فيما بلغ عدد مرات استهداف
الطواقم الصحفية ) (247مرة ،أســــفرت عن
ً
صحافيا ،تكــــرر إصابة )(42
إصابــــة )(173
منهم أكثر من مرة.
ولفت مركز الميــــزان إلى أن قوات االحتالل
واصلــــت للجمعــــة الـــــ) (73علــــى التوالي
اســــتهداف المشــــاركين في المســــيرات

السلمية ،وكذلك استخدام القوة المفرطة
والمميتة في معــــرض تعاملها معهم ،ما
أدى الستشهاد طفلين أمس وإصابة )(93
مواطنا.
ً
وعبر عن اســــتنكاره الشديد لسلوك قوات
االحتــــالل المســــتمر في اســــتخدام القوة
المفرطة ما تســــبب في استشهاد طفلين
من المشاركين في مسيرات العودة.
وأكــــد أن ســــلوك قوات االحتــــالل ينطوي
علــــى انتهاكات جســــيمة ومنظمة لقواعد
القانون الدولي قد ترقى لمســــتوى جرائم
الحرب ،والســــيما في تعمد قتــــل وإصابة
مدنيين يمارســــون حقهــــم الطبيعي في
التجمع الســــلمي وفي التعبير عن آرائهم
واالحتجــــاج علــــى الظروف بالغة القســــوة

التي يعيشونها بســــبب استمرار الحصار
اإلسرائيلي.
وقال" :لقد أثبتت المعطيات الميدانية على
مدى األشــــهر الماضية منذ بدء مســــيرات
العــــودة وحتــــى اآلن ،بأن قــــوات االحتالل
تتعمد القتل وإيقاع الجــــراح البليغة بين
المشاركين الســــلميين ،الذين لم يشكلوا
أي تهديد على حياة أو ســــالمة أفراد قوات
االحتالل ،السيما األطفال منهم".
وأوضــــح أن ذلــــك يظهــــر بشــــكل واضح
من خــــالل األعــــداد الكبيرة من الشــــهداء
والمصابيــــن ،وأماكــــن اســــتهدافهم في
الجسم ،واستخدام الذخيرة الحية ،وأدوات
التفريق كقنابــــل الغاز المســــيلة للدموع
كأسلحة تطلقها بشكل مباشر تجاه أجساد

المشاركين السلميين ،ومحاولة إعاقة عمل
الطواقم الطبية في إســــعاف الجرحى من
خالل اســــتهدافهم بالرغم مــــن التزامهم
بالحيادية الطبية.
وجــــدد مركز الميــــزان مطالبتــــه المتكررة
بضرورة تحــــرك المجتمــــع الدولي العاجل
والفاعل لوقــــف انتهاكات قوات االحتالل،
والعمل على تطبيــــق العدالة في األراضي
الفلســــطينية المحتلة ،وتوفيــــر الحماية
الدولية للسكان المدنيين.
ودعــــا التخــــاذ الخطوات الكفيلــــة بضمان
احتــــرام االحتــــالل اللتزاماتــــه القانونية
بموجــــب القانــــون الدولــــي ،والعمل على
ضمان مسائلة ومحاسبة كل من يشتبه في
تورطهم بانتهاك قواعد القانون الدولي.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /عزيزة سيد عبد الهادي ابو حسنة ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 800700254فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عمرو عبد الفتاح داود تمراز ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 804600617فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /حياة نافذ إبراهيم أبو عيدة ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 931714414فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا
إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة دانا منار مروان قاسم الفرا ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 973442031فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/ليلى منار مروان قاسم الفرا./
عن فقد بطاقة هويتي التي تحمل 803097427
فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى أقرب
مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /انتصار حمدان علي البطش./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 926875345فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

األحد  9محرم  1441هــ  8سبتمبر  2019م

العجز المالي بلغ  120مليون دوالر

م�سع�سع لــ"اال�ستقالل" :لدينا ما يكفي من اأموال ال�ستمرار عملنا حتى نهاية  2019فقط
غزة  /سماح المبحوح:
اســـتبعد المتحدث باســـم وكالة " أونروا " سامي
مشعشـــع أن يؤثر العجز المالي الذي تعاني منه
"أونـــروا" هذا العام والذي بلـــغ  120مليون دوالر
من الميزانية اإلجمالية البالغة مليار و 200مليون
دوالر ،على الخدمات المقدمة لنحو خمسة ماليين
وثالثين ألف الجئ فلســـطيني في أماكن عملها
الخمسة وهي قطاع غزة والدفة الغربية المحتلة
والمخيمـــات الفلســـطينية فـــي ســـوريا ولبنان
واألردن.
وأوضح مشعشـــع فـــي حديثه لـ"الســـتقالل" أن
اإليـــرادات الماليـــة المتوفرة لـ "أونـــروا" تغطي
احتياجاتها لألشـــهر المتبقية من هـــذا العام،
مبينًا أن األموال الموجـــودة بالبنك تمكنهم من
االستمرار بتقديم خدماتها التعليمية والغذائية
والصحية لالجئين الفلســـطينيين ودفع رواتب

حوالي  30ألفا من موظفيها.
وأشـــار إلى أن "أونروا" وصلت للعجز المالي 120
ملون دوالر بعد أن بلغت نسبة العجز  151مليون
دوالر ،وذلك بفدل تقديم  43دولة من المتبرعين
القدامى والجدد والمتبرعين العرب مساهماتهم
المالية خالل األشـــهر الماضية ،مشـــددًا على أن
"أونروا" والدول المديفـــة والمتبرعين يواصلون
جهودهم للقداء على العجز المالي.
ولفـــت إلـــى أن االجتماع المهم الذي ســـيعقده
المفـــوض العام لـ "أونروا" بيير كرينبول مع وزراء
الخارجيـــة العرب خـــالل األســـبوعين القادمين؛
لحثهم على تقديـــم دعمهم لـ "أونروا" ،واجتماع
آخر ســـيعقد بالسادس والعشـــرين من الشهر
الجـــاري مـــع الـــدول المتبرعة بنيويـــورك لذات
الهدف ،ولقاء آخر الشهر للدول األعداء بالجمعية
العمومية لتجديد واليتها ثالث سنوات أخرى.

ّ
ونـــوه إلى أن الوكالة اســـتطاعت افتتـــاح العام
الدراسي الجاري واالستمرار في تقديم خدماتها
في مناطق عملياتها الخمس على الرغم من كافة
المحاوالت األمريكية الرامية لتصفيتها ،مؤكدا أن
"أونروا " لن تتخلى عن الالجئين وســـتعمل على
تقديم خدماتها لهم.
وبشأن قرارات اإلدارة األمريكية ضد "أونروا " والتي
بـــدأت بوقف تبرعاتها المالية المقدمة لها العام
الماضي وصـــوال التهامها بالفســـاد خالل العام
الجاري ،أكد على أن "أونروا " اســـتطاعت تعويض
غياب التبرعات المالية من خالل تقديم عدد كبير
من الـــدول الدعم المالي لها ،كذلك اســـتطاعت
إفشـــال محـــاوالت اإلدارة األمريكية المشـــككة
بدورها وبحياديتها كعنصر أساســـي الستقرار
المنطقـــة وفاعـــل بتقديم الخدمات اإلنســـانية
لالجئين.

وفيمـــا يتعلق بأوضاع الالجئين الفلســـطينيين
بلبنـــان ،خاصة بعد قـــرار وزارة العمـــل اللبنانية
مؤخرا ،القاضي باعتبار الالجئين الفلســـطينيين
أجانـــب يتوجـــب عليهم الحصول علـــى إجازات
عمل رســـمية حتى يتســـنى لهم العمل بصورة
شـــرعية داخل األراضي اللبنانية ،أعرب المتحدث
باسم " أونروا" عن قلقه إزاء األوضاع الصعبة التي
يعيشـــها الالجئين الفلسطينيين بلبنان والقرار
الذي يلحق الدرر بهم ،مشـــيرا إلى أن االتصاالت
اليومية التي تجريها " أونروا " بشـــكل مباشـــر
مع المســـئولين اللبنانيين على عدة مستويات؛
لتخفيف أعباء الحياة اليومية عن كاهل الالجئين
الفلسطينيين.
وأكـــد أن قرار وزارة العمل اللبنانية بحق الالجئين
الفلســـطينيين وأوضاعهم بشكل عام هي محور
اهتمام " أونروا " ،وتعمل من خالل النقاش والحوار

بظروف اعتقالية سيئة

مركز حقوقي  :السعودية تخفي قسريا عشرات الفلسطينيين
جنيف /االستقالل:
حث المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان السلطات
الســـعودية على الكشـــف الفوري عن مصير عشرات
الفلســـطينيين ممن تعرضوا لإلخفاء القسري وإطالق
ســـراحهم ،ما لم يتم توجيه اتهام لهـــم على الفور
بارتكاب مخالفة.
وقـــال المرصد األورومتوســـطي -ومقـــره جنيف -إنه
لم يســـتطع تحديد رقم دقيق لعـــدد المعتقلين من
الفلســـطينيين ،غير أنه حصل على أسماء نحو ستين
شـــخصا ،فـــي حين تشـــير تقديرات داخـــل الجالية
الفلســـطينية بالســـعودية إلى أن العدد يفوق ذلك
بكثيـــر .وأضاف أنه اســـتطاع توثيق شـــهادات 11
عائلة فلســـطينية تعرض أبناؤها لالعتقال أو اإلخفاء
قســـرا خالل األشهر األخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم
للسعودية.
وأوضح أنه تم عزلهم عـــن العالم الخارجي دون لوائح
اتهـــام محـــددة أو عرض علـــى جهـــة االختصاص،
ولم يســـمح لهم باالتصال بأقاربهـــم أو التواصل مع
محاميهم.
وقالـــت مســـؤولة االتصـــال واإلعـــالم لـــدى المرصد
األورومتوسطي سيلين يشار إن حملة االعتقاالت التي
تســـتهدف الفلســـطينيين تمثل حلقة في سلسلة
طويلة من االنتهاكات التي تداف إلى سجل المملكة

المرعب في مجال حقوق اإلنسان".
وكشـــف معتقل يحمل الجنســـية الجزائرية ُ-أطلق
ســـراحه مؤخرا -للمرصد األورومتوسطي عن جانب من
الممارســـات واالنتهاكات وأســـاليب التعذيب التي
يتعرض لها المعتقلون -خاصة الفلســـطينيين -من
المحققين والسجانين في سجن "ذهبان" السعودي.
وقال المعتقل السابق -الذي غادر األراضي السعودية
األســـبوع الماضـــي -إن "الســـجانين كانـــوا يحرمون
المعتقليـــن من النوم أو الحصـــول على أي عالج طبي،
رغم أن بعدهم من كبار الســـن ويحتاجون إلى رعاية
خاصة".
وأضاف أن الطعام داخل السجن يقدم بطريقة مهينة
وأحيانا في أكياس ،كما يحرص الســـجانون على إبقاء
المعتقلين مقيدين حتى داخل زنازين السجن.
وأشار المرصد الحقوقي الدولي إلى أن عائلة مهندس
فلســـطيني فقدت االتصال مع نجلها مطلع الشـــهر
الماضي ،أثنـــاء مراجعته دائرة الجوازات في العاصمة
السعودية الرياض.
ووفق إفادة العائلة ،فإنـــه تم منعها وأصدقاء نجلها
الـــذي يعمل في إحدى الشـــركات الســـعودية -مناالستفسار عن مصيره أو مكان احتجازه.
وقالت زوجته "أشد ما يؤلمني هو عدم معرفة أي شيء
عن زوجـــي؛ حي هو أو ميت أو يتعرض للتعذيب .هذا

األمر زاد أوجاع أطفالي ووالديه وأشقائه وشقيقاته".
وتحدثت عائلة فلســـطيني آخر فقـــدت االتصال مع
نجلهـــا في يوليو/تموز الماضي ،ومنـــذ ذلك الوقت ال
تعرف شيئا عنه ،رغم مناشداتها المتكررة للسلطات
بالكشف عن مصيره أو مكان احتجازه.
وحســـب إفادة العائلة ،فإن نجلها أسير سابق في
ومبعد بشـــكل قسري إلى
السجون اإلســـرائيليةُ ،
األردن ،حيث اســـتكمل تعليمـــه الجامعي وتزوج
هنـــاك ،ثم انتقل إلى العمل في إحدى الشـــركات
بالسعودية.
ّ
وبين األورومتوسطي أن السلطات السعودية اعتقلت
رجل أعمال فلسطينيا مقيما في جدة منذ عقود ويبلغ
من العمر )ستين عاما( في يوليو/تموز الماضي.
ونقـــل المرصد الحقوقي الدولي عـــن أحد أبنائه قوله
إن الســـلطات صادرت أمواله وهددت أفـــراد العائلة،
ومنعتهم من مغادرة األراضي السعودية خشية فدح
عملية اعتقال والدهم.
أيدا
وأوضـــح المرصـــد الحقوقـــي الدولي أنه رصـــد ً
عمليات احتجاز لحجاج من أصول فلسطينية ،ويحملون
جنسيات عربية خالل أدائهم فريدة الحج هذا العام،
لكن عائالتهـــم ال تزال تتكتم على ظروف احتجازهم
على أمل إنهاء كابوس إخفائهم القسري والعودة من
جديد لحياتهم الطبيعية.

مع المســـئولين اللبنانيين لتحسين أوضاعهم،
عامال
مشـــددا على أن الالجئ الفلسطيني ليس ً
أجنبيا بل إنســـان يطالـــب بحقوقه التي كفلتها
القوانيـــن الدولية ،حتـــى إيجاد حـــل لقديته
السياسية.
يذكر أن "أونروا" تعرضت لدغوط شديدة ،منذ أن
أوقفت اإلدارة األمريكية ،في سبتمبر/أيلول ،2018
كامل مســـاعدات بالدها المالية البالغة نحو 300
مليون دوالر.
وال ُتخفي واشـــنطن و"إســـرائيل " ،رغبتهما في
حل وكالـــة "أونروا" ونقل صالحياتها للمفوضية
الســـامية لشـــؤون الالجئيـــن ،التابعـــة لألمـــم
المتحـــدة ،إذ طالب رئيس الوزراء اإلســـرائيلي "
بنياميـــن نتنياهو " في يونيو/حزيـــران ، 2017
بـتفكيك المؤسسة الدولية" أونروا " ,ودمجها في
المفوضية السامية لشؤون الالجئين.

البرلمان العربي يطالب بإجراءات دولية
حاسمة لوقف انتهاكات االحتالل
القاهرة  /االستقالل:
أعرب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي عن إدانته واستنكاره القتحام رئيس الوزراء
اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس القوة القائمة باالحتـــالل رؤوبين ريفلين لمدينة
الخليل.
ً
استمرارا
وأكد السلمي في بيان صحفي أن هذه األفعال التصعيدية غير المسؤولة تأتي
لنهج "إســـرائيل" باالعتداء على األراضي العربية والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في
القدس المحتلة والخليل ،وتشكل استفزازا ً
خطيرالمشاعر الماليين من العرب والمسلمين.
ُ
ً
وحـــذر من عواقب الصمت الدولـــي تجاه هذه االنتهاكات لما لها مـــن تداعيات خطيرة،
محمال حكومة االحتالل مسؤولية هذا التصعيد الخطير ،الذي يهدف إلثارة الفوضى وجر
ً
المنطقة إلى مزيد من التوتر مما ينبئ بنتائج وعواقب غير محسوبة.
وطالب الســـلمي المجتمع الدولي بتحمل مســـؤولياته واتخاذ إجراءات حاســـمة وفورية
للدغط على "إســـرائيل" لاللتـــزام بقرارات األمم المتحدة ،ووضـــع حد لهذه االنتهاكات
عرقي ،واحتالل
وتهجير وقتل
إرهاب
المستمرة بحق الشـــعب الفلسطيني من
وتطهير ّ
ٍ
ٍ
ٍ
أراضيه ومصادرة ممتلكاته وبناء المســـتوطنات على األراضي الفلســـطينية ،وتدنيس
المقدسات اإلسالمية والمسيحية.
وشـــدد على أن مخططات "إســـرائيل" لتهويد البلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم
اإلبراهيمي ،لن تنال من إرادة وقوة الشـــعب الفلسطيني في نداله المشروع السترجاع
حقوقه المسلوبة.
ً
وشـــعبا ،وتصديه لكافة
قيادة
وأكد تدامـــن البرلمان العربي التام مع دولة فلســـطين
ً
المشـــاريع والخطط الهادفة لتصفية القدية الفلســـطينية أو النيل من حقوق الشعب
الفلسطيني الثابتة.
وتمكينا للشعب
فلسطين،
األولى
العرب
لقدية
صرة
ن
البرلمان
جهود
وشدد على مواصلة
ً
ُ ً
الفلســـطيني من حقه في إقامة دولته الوطنية المســـتقلة على حدود الرابع من حزيران/
يونيو 1967م وعاصمتها القدس.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/عبد الرحمن عليان عمران عاشور./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 803718576فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/محمد عيسي سعيد حسونه./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 902011337فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /هديل اياد طالب الخولي./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 403005515فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/محمود ادريس احمد خدير./ ......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 925823957فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /نبيلة عاشور محمد البلعاوي./ ......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 902255165فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/مهند زياد عبد الكريم موسى./ .......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 406035212فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا
إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/محمود ادريس احمد خدير./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ( 925823957فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/مجدي عبد الرحمن ابراهيم النملة./ ......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 906700026فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/أحمد زياد خليل الخالدي./ ......
عن فقد بطاقة تعريف التي تحمل رقم 700004823
فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى أقرب
مركز شرطة
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رأي
الرد ليس محكوما بسقف
كنا نعلم تماما ان ردة الفعل على انتهاك ما يسمى برئيس الدولة الصهيونه رؤوبين
ريفلين ,ورئيس الوزراء الصهيونه بنيامين نتنياهو لحرمة الحرم اإلبراهيمه الشريف,
ســـتفجر براكين الغضب فه وجه نتنياهو وحكومته ,وسيدفعون ثمن هذه الحماقة
والفعل اإلجرامه الخطير والال مســـؤول بدخول نتنياهو ورؤوبيـــن للحرم اإلبراهيمه,
واإلدالء بتصريحـــات ال مســـؤولة بهدف إرضاء اليمين الصهيونه المتطرف وكســـب
األصـــوات االنتخابية ,وقد منعت الرقابة الصهيونية نشـــر الكثير منها ,خوفا من ان
يكون لها تداعيات على المســـتوى الرسمه العربه واإلسالمه ,فه ظل حالة التماهه
بين إسرائيل وبعض الدول الخليجية الته تدافع عن إسرائيل وسياستها ,ومثل هذه
التصريحات قد تضع هذه الدول فه موقف حرج أمام الفلسطينيين ,وأمام شعوبهم,
وبالتالـــه فمن األفضل إخفاء هـــذه التصريحات اآلن ,وعدم الجهـــر بها ,حتى تبقى
«إسرائيل» تجنه ثمار عالقاتها مع دول المنطقة ,وتحقق اكبر مكاسب لصالحها ,بعد
ان انفتحت العديد من الدول العربية واإلفريقية على «إســـرائيل» بشكل غير مسبوق,
وهذا التهافت العربه الرسمه عملت «إسرائيل» عليه منذ أمد بعيد.
نتائـــج الرد على اقتحام الحرم اإلبراهيمـــه األولية ,جاءت بعملية طعن بطولية نفذها
فلسطينه قرب قلقيلية ,وأدت إلصابة صهيونيين احدهما إصابته خطيرة ,وكان الرد
الثانه بتفجير جيب عسكري على الحدود الشرقية لقطاع غزة  ,واشتعال الميدان شرق
قطاع غزة فه وجه االحتالل اســـتنكارا لجريمة اقتحام الحرم اإلبراهيمه ,واستشـــهاد
طفلين فلسطينيين برصاص جنود االحتالل الصهيونه ,وهذه ردود أولية على عملية
اقتحام الحرم اإلبراهيمه ,وســـيتبعها عمليات نوعية أخرى ,ألن شعبنا يدرك ان هذا
هو الســـبيل الوحيـــد لوقف أطماع االحتالل بالمقدســـات اإلســـالمية ,خاصة فه ظل
حالة الخذالن الته يشهدها الفلســـطينيون ,وعدم نصرتهم من قبل الجموع العربية
واإلسالمية على المســـتويين الرسمه والشـــعبه ,فجريمة اقتحام الحرم اإلبراهيمه
لـــم تمر كما يظن البعض ,وتبعاتها ســـتبقى حاضرة فه كل وقـــت وحين ,فمن حق
الفلسطينيين حماية مقدساتهم بكل ما أوتوا من قوة ,وإذا كان االحتالل يظن انه حقق
المراد من اقتحامه للحرم اإلبراهيمه ,وان جريمته مرت على الفلسطينيين دون خسائر
فهو واهم ,فهذه الجريمة كالزلزال الذي له توابعه ,والتوابع ال يستطيع احد تقديرها.
شواهد االحتالل الصهيونه فه المحاوالت اليومية المستمرة باقتحام المسجد األقصى
المبارك ,وردات الفعل الفلســـطينية على المســـتوى الشعبه ,من المفترض ان تمثل
رادعا قويا لالحتالل ,فكل تلك المحاوالت فشـــلت فه فـــرض أمر واقع جديد ,وإذا كان
نتنياهو يظن انه سيبقى فه الخليل لألبد كما يزعم ,فانه واهم ,وستثبت له األيام ان
الفلسطينيين لن يتخلوا عن مقدساتهم ,ولن يفرطوا فه أرضهم ,ولن يتنازلوا عن شبر
واحد منها ,وسيبقى سالحهم مشرعا فه وجه االحتالل حتى تحرير األرض والمقدسات,
فما ضاع حق وراءه مطالب ,والفلسطينيون أصحاب الحق يخوضون معاركهم فه وجه
االحتالل بكل قوة وصالبة ,ولن يســـتطيع احـــد ان يمنع عملياتهم الفدائية ,أو يوقف
فعالياتهم النضالية فه وجه االحتالل ,فالواقع الذي يحاول اإلســـرائيليون فرضه على
الفلسطينيين ,سيواجه بكل قوة وحسم ,فال مجال للتهاون أو غض الطرف عما يحاول
االحتالل تمريره ,فأي تهاون ســـيؤدي إلى فرض واقع جديد ,ونحن لســـنا مستعدين
للتعامـــل مع مرارة الواقع الذي يفرضه االحتالل ,وســـيبقى شـــعبنا يدافع عن حقوقه,
ويتمسك بمقاومته ألنها السبيل الوحيد للخالص من االحتالل .

نتنياهوويراهنوعلىوصفقةوترامبووقراراتهو
ويستغيثوبهوللمساهمةوبإنجاحهوفيواالنتخابات
بسام أبو شريف
يتحـــرك نتنياهو ويتصرف تصرف مـــن فقد أعصابه ،
وأضاع القدرة على التفكيـــر بحكمة أو بمنهج مترابط ،
فبعد توجيه ضربات عســـكرية للحشـــد ) وماسببت من
ارباك ألتباع واشـــنطن فه العراق (  ،وضرب هدف قرب
مطار دمشق  ،وإرسال المسيرتين لتفشال فه الضاحية
الجنوبيـــة انتقـــل نتنياهـــو إلى األرض الفلســـطينية
المحتلة ليظهر للناخبين شجاعة ورقية هه غير موجودة
لديه فعليا فه محاولته الستدرار أصوات المستوطنين
الذيـــن تحولوا ” اآلن ”  ،إلى خشـــبة النجـــاة الوحيدة
لنتنياهو  .فرتب على عجل إعادة احتالل مدينة الخليل
لســـاعات حتى يتمكن من زيارتها فه ظل منع التجول
على أهلها وحراب جنوده والمستوطنين الذين رافقوه )
يقول أحد المسؤولين رفض اإلفصاح عن اسمه أن زيارة
نتنياهو للخليل وزوجته كلفت الخزينة اإلسرائيلية 23
مليون دوالر (  .وألقى نتنياهو فه الخليل خطابا منعت
الرقابـــة بث أجزاء كبيرة منه ،وســـرب أحدهم أن معظم
الخطاب انصب على بســـط السيادة اإلســـرائيلية على
الحرم اإلبراهيمه واألقصى وكامل الضفة الته أسماها
يهودا والســـامرة  ،وأصدر أمرا بمهاجمة األقصى ودفع
باألجهزة األمنية والشـــرطة المســـلحة والمستوطنين
المســـلحين لســـاحات األقصى ،واعتقل العشرات بعد
االعتداء عليهم بالضرب وبأعقاب البنادق ،واستهدفوا
فه باحـــات األقصى ليخلوه مـــن المصلين ،وفه الوقت
ذاته وزعت بيانات تطالب بالسيطرة مناصفة على الحرم
القدســـه  .وانهال جنود االحتالل بالضرب على مشايخ
الدروز عند معبر الشـــيخ حســـين  ،وذلك إلرهاب الدروز
قبل االنتخابات وابتزازهـــم ،وربما لدعم بعض العمالء
قبل االنتخابات .
ســـجل نتنياهو هذه النقاط … لكنه لم يســـترد ثقته
بإســـرائيل وقدراتهـــا  ،فتوجـــه إلى ترامـــب طالبا منه
الوقوف بحزم فه وجه إيران  ،وتوقع نتنياهو أن يلتقه
ترامب روحانـــه فه األمـــم المتحدة أثنـــاء اجتماعات
الجمعية العمومية لألمم المتحدة  ،لذلك طلب نتنياهو
مـــن ترامب أن يفصح عن صفقة القـــرن قبل هذا اللقاء
 ،وقرر ترامب إرســـال غرينبالت للشـــرق األوســـط بعد
اإلعـــالن عن الصفقـــة .بعد طباعة هـــذا المقال بدقائق
استقال غرينبالت ،المستشـــار الخاص للرئيس ترامب

حول الشـــرق األوســـط  ،والذي كان مـــن المفترض أن
يزور المنطقة لطرح مشـــروع الحل ،أي صفقة القرن على
الفلسطينيين ،اســـتقال كما يبدو لخالف كبير حول ما
طرحه ترامب  ،وما تقتضيه قرارات الشـــرعية الدولية .
يخشـــى نتنياهو أن يجبر صمود إيران ومحور المقاومة
ترامـــب على فتح حوار مع طهران مما ســـيعطل قدرته
ورغبته فه شـــن االعتداءات ) ولو لفتـــرة ( .لكن لنضع
مراهنات نتنياهو جانبا ،ماذا نحن فاعلون إزاء تســـجيل
نتنياهو لهذه النقاط ورفع مســـتوى الجنون العنصري
فه إســـرائيل وفـــه وســـط المســـتوطنين المجرمين
والمدعويـــن من الجيش أالحتاللـــه والحكومة والقضاء
!! ان جاز تســـميته قضاء  .المســـؤولية تقع على عاتق
السلطة الفلســـطينية والمنظمات الفلسطينية  ،لماذا
يصمت الجميع فه وجه مـــا يجري وما يقترفه نتنياهو
وقواتـــه ،والمطلوب هنـــا ليس معجـــزة وليس تعجيزا
المطلـــوب تنظيم التحرك الشـــعبه الرافض إلجراءات
نتنياهو ،تحرك شـــعبه ســـلمه ونحـــن نعلم أن جنود
البطش االستعماريين سيعتدون على التحرك الشعبه
المســـالم  ،لكن تراكـــم االعتداءات واســـتمرار الحراك
الشـــعبه فه كل المـــدن والبلدات  ،وفـــه كل األوقات
سوف يخلق بالضرورة ورغم أنف كل أموال الصهيونية
الته اشترت صمت أجهزة اإلعالم الغربية رأيا عاما دوليا
مناهضا إلســـرائيل وعنصريتها تمامـــا كما حصل مع
الحكـــم العنصري فه جنوب أفريقيا  .لقد حقق الحراك
الشعبه المســـتمر فه جنوب إفريقيا تغيرا فه موقف
الـــرأي العام فرض على حكومات الغرب تغيير مواقفها
 ،وأخضـــع العالم الغربه مندوبه فـــه جنوب إفريقيا ”
ديـــكالرك ” للواقع  ،وخرج مانديال من الســـجن وأصبح
أول رئيـــس للدولة الجديـــدة  .ليس مطلوبا أن تشـــن
الســـلطة حربا بل حراكا  ،ونقول بكل وضوح ان المطلوب
هـــو تنفيذ ما أعلنه الرئيس محمود عباس وهذا يعنه :
رفض صفقة القرن والتصدي لها  ،وهذا يتطلب :
 1العمل الحثيث والســـريع مع روســـيا والصين وأوروبالعقد مؤتمر دوله طارئ لتثبيـــت قرارات مجلس األمن
واألمـــم المتحدة بدال من أحادية صفقـــة القرن  ،وهذه
الحركـــة مطلوبة من الرئيـــس أبو مازن تحديـــدا  ،فان
مؤتمرا كهذا سوف يوقف انفراد ترامب بشؤون الشرق

الجنوبواللبنانيوومعادلةوالصراعوالعربيواإلسرائيلي
قال ســـعد الحريري رئيـــس الوزراء اللبنانـــه إن المجتمع
الدوله وأصدقـــاء لبنان فه العالم أمام مســـؤولية حماية
القرار  1701من مخاطر الخروقات اإلسرائيلية وتداعياتها،
والذي تبنى فيه مجلس األمـــن الدوله باإلجماع فه العام
 2006القـــرار الـــذي يدعو فيه إلى وقـــف كامل العمليات
القتالية فه لبنان وســـحب إســـرائيل قواتها من الجنوب
اللبنانـــه ،جاءت أقوال الحريري بعد االعتداء الســـافر على
األراضه اللبنانية والته ســـبقتها غارات شـــنها الطيران
اإلســـرائيله على األراضه الســـورية استشهاد اثنين من
حزب اللـــه وما لذلك مـــن مواقف وتداعيـــات ،فيما صرح
األمين العام لحزب الله حســـن نصرالله بأنه سيتم إسقاط
المســـيرات اإلسرائيلية وســـيكون الرد من داخل األراضه
اللبنانية واســـتهداف العمق اإلسرائيله وأكد أنه لم تعد
موضحا أن االدعاءات اإلســـرائيلية
هناك خطوط حمـــراء،
ً
بوجـــود مصانع صواريـــخ دقيقة يأته فه ســـياق التبرير
العتداء قادم على لبنان.
على ضوء ما ســـبق أرســـل وزير الخارجية األمريكه مايك
بومبيو رســـالة عاجلـــة إلى الرئيس اللبنانه ميشـــال عون

ثـــان للصواريخ قبل
يطالبـــه بضـــرورة تفكيـــك مصنـــع ٍ
أن تهاجمـــه إســـرائيل ،والرســـالة لـــم تنقل بالوســـائل
الدبلوماســـية العادية للسفارة األمريكية فه بيروت ولكن
نقلت مباشـــرة إلى وزيـــر الخارجية اللبنانه جبران باســـل
المعروف بعالقاتـــه الوثيقة مع األمين العـــام لحزب الله
ثان إلنتـــاج الصواريخ
حســـن نصرالله حول وجود مصنع ًٍ
الدقيقة فه وادي لبنان حيث أن الرسالة األمريكية تحمل
تهديـــدا والموافقة علـــى االعتداء على لبنـــان ،لذلك َّ
تم
ً
نشـــر بطاريات صواريخ باتريوت لدى الجانب اإلسرائيله
فه الوقت الذي يـــزور فيه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء
اإلســـرائيله بريطانيا؛ لكسب التأييد للعدوان اإلسرائيله
لتوفير غطاء دوله للعدوان .
جديدا
عدوانا
السؤال المطروح هل ستشـــهد المنطقة
ً
ً
على لبنان تتســـع دائرتـــه متجاوزا اتفاق عـــام  2006؛
ً
بهدف ترتيبـــات جديدة فه المنطقة؟ أم هه اختبارات
إســـرائيلية لمعرفة المقدرة العسكرية لحزب الله ومدى
قـــدرة الردع لديـــه ومعرفة االمتـــداد اإليرانه فه محور
المقاومة ســـواء فه لبنـــان أو غزة لخلـــق وقائع جديدة

على األرض؟ وهل تصريح حســـن نصرالله بأن الرد على
العـــدوان اإلســـرائيله قادم ال محالة هـــو نفس ما صرح
بـــه وزير الدفاع الســـوري فه زمن ســـابق عندما قصفت
الطائرات اإلسرائيلية العمق السوري  ..نعتقد أن موقف
األميـــن العـــام وتصريحاتـــه تؤكد أن هنـــاك فرقًا بين
االثنيـــن ،وهذا ما أكده نصرالله فه خطابه أن ذلك الزمن
قـــد ولى وانتهى ،وأننا إن قلنا فعلنا ،وفه هذا الســـياق
كان تدمير اآللية العسكرية اإلسرائيلية.
خالصة القـــول إن إقامة الكيان اإلســـرائيله فه منطقتنا
العربيـــة كرأس حربـــة عســـكرية لالســـتعمار وظيفتها
االعتداءات وشن الحروب وخلق حالة من الفوضى فه الدول
العربية بمباركة ودعم أمريكه ،وإذا لم يقم كيان االحتالل
اإلســـرائيله باالعتداءات وشـــن الحروب وارتكاب الجرائم
فإنه ســـوف يفقد مبرر وجوده؛ ألنه صنيعة االســـتعمار
وامتـــداد له  ،والمتتبع منذ إقامة الكيان اإلســـرائيله على
أرض فلســـطين منذ عام  1948ســـيجد أن عام 1956كان
العدوان الثالثه على قطاع غزة ومصر.
وفه العـــام 1967احتـــالل الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة

األوسط ونشـــير إلى أهمية ما قاله بوتين اليوم  ” :من
أن ســـيطرة وانفراد الغرب بالقـــرارات ذات التأثير على
وشك االنهيار ”  .أين رئيسنا من ضرورة هذا التحرك ؟
إذا لم يكن قادرا ألســـباب صحية فليكلف رئيس الوزراء
بالتحرك الفوري .
 2إلغاء االتفاقات المعقودة بين الســـلطة وإســـرائيلأيـــن التنفيـــذ ؟ أين اللجـــان ؟ نحن نفهـــم أن هنالك
صعوبات عملية ،لكن اســـتبدال ذلك يتم بالبدء بجملة
مقاطعة عامة يحاســـب عليها لكل البضائع والمنتجات
اإلســـرائيلية فـــه فلســـطين ،وكذلك فـــه كل مكان
يســـتطيع الفلسطينيون ومؤيدوهم أن ينشطوا خاصة
انجلترا .
 3تفعيـــل العمـــل مـــع أنصارنـــا وأنصـــار الحريـــة،والمناهضين للعنصرية فـــه كل أنحاء العالم وتحويل
بعثاتنا وســـفاراتنا إلى مراكز عمل ،وليس إلى صالونات
للتحنيط  .مراكز عمل لمناهضة صفقة القرن ،ومقاطعة
إســـرائيل وزوال االحتالل ،وتحريك الرأي العام بدأ منذ
فتـــرة والبد من بث الـــروح الوقادة فيـــه .وعلى الصعيد
الداخلـــه أن يقوم الرئيس أبو مـــازن ،وألول مرة منذ أن
تسلم المسؤولية بزيارة  1-نابلس 2-الخليل 3-بيت لحم
وبيت جاال وبيت ساحور.
 4رام اللـــه  ،فهو لم يزرها ألنه ينتقـــل من المقاطعةإلى بيته وبالعكس ،علـــى الرئيس أبو مازن أن يزور كل
قريـــة تتعرض لالعتـــداء أو مصـــادرة األراضه ،وكذلك
مخيمات الالجئين فه الشمال والجنوب والوسط  ،عليه
زيارة كافة محافظات الضفة الغربية وأال يكتفه ببعض
الزيـــارات العائلية أو قبول دعـــوات من عائالت عليه أن
يرى الناس ،وأن يجيبهم على أسئلتهم وأن يعبئهم ان
أراد لما قاله هو .ال يوجد متســـع من الوقت أمام أبو مازن
أو السلطة أو المنظمات .
اســـتراتيجيا التصدي يأته عبر مؤتمر دوله ) أوروبا –
الصين – روســـيا وكل الدول الته اعترفـــت بدولتنا ( ،
يرفض فيه الحل الصهيونه ويلتزم بقرارات الشـــرعية
الدوليـــة  ،والتحـــرك الشـــعبه  ،ومقاطعة إســـرائيل ،
وتحريك الـــرأي العام  ،وزيارة المحافظات  .إذا لم ينفذ
هذا  ،فلنا الحق بالقول ان السلطة تكذب علينا وتضللنا
 ،وأنها ضالعة سرا وعبر السعودية فه صفقة العهر .

محمد حسن أحمد
وهضبة الجوالن وشـــبة جزيرة ســـيناء ،وفه العام 1968
كانت معركة الكرامـــة ،وفه العام 1973حرب أكتوبر ،وفه
العـــام  1982اجتياح الجنوب اللبنانـــه ،وفه العام 1987
كانت االنتفاضة الفلسطينية فه مواجه جرائم االحتالل،
وفه العام  1996كانت ّ
هبة النفق ،وفه العام  2000كانت
االنتفاضـــة الثانية ،وفه العـــام  2002كانت مجزرة جنين
وفه العام 2006العدوان علـــى لبنان وفه األعوام ، 2008
 2012،2014كانت اعتداءات وجرائم حرب ضد قطاع غزة،
وما يرتكب من جرائم حرب ضد أبناء شـــعبنا الفلسطينه
منذ قيام كيان االحتالل حتى يومنا هذا ومسلسل الجرائم
لم يتوقف ،وهو ما يؤكد أن كيان االحتالل اإلسرائيله هو
ثكنة عســـكرية متقدمة لالســـتعمار فه منطقتنا وليس
ً
خاصة أن مسلســـل
غريبا أن يقوم نتنياهو بعدوان جديد
ً
االنتهاكات مستمر ضد أبناء شعبنا فه قطاع غزة والضفة
الغربيـــة والقدس مـــن اعتـــداءات متكررة علـــى األرض
أجواء ساخنة على
واإلنسان ،فهل سترى األسابيع القادمة
ً
الجبهة اللبنانية تعيد قواعد االشتباك بوجه آخر وتحد من
الصلف اإلسرائيله؟.
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 54مليــون دوالر احتياجــات الميــاه والصحــة الزراعة تنفي ادعاءات
االحتــالل حــول
والتعليــم مــن مشاريــع الطاقــة البديلــة بغــزة
الصادرات الفلسطينية

غزة /االستقالل:
قدر ممثلو منظمات دولية كلفة تلبية احتياجات قطاعات
الميـــاه والصحة والتعليم في محافظات غزة من مشـــاريع
الطاقة المتجددة بنحو  54مليون دوالر لتلبية نسبة كبيرة
من احتياجات هذه القطاعات من مشاريع الطاقة .
واعتبر منسق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية
جيمي ماكغولدريك ،أن الوقود الوارد لقطاع غزة لتشغيل
حال
محطة توليد الكهرباء الذي تموله دولة قطر ال يشكل ً
لمشـــكلة الكهرباء في قطاع غزة ،نظرًا ألن تكلفة احتراقه
مرتفعة.
وقـــال ماكغولدريـــك في كلمة له خالل ورشـــة عمل حول
الطاقة المتجددة للخدمات األساسية في قطاع غزة  ،نظمها
برنامج االمم المتحدة االنمائي « « UNDPفي فندق روتس
في مدينة غزة « منذ شهر تشرين األول من العام الماضي
تكفلت دولة قطر بتمويل برنامج الوقود لمحطة كهرباء غزة
إلغاثة ســـكان غزة  ،وعلى الرغم من ذلك وكما نعلم جميعًا
فإن تكلفه االحتراق مرتفعة وملوثة للبيئة في غزة ،فالوقود
ليس الحل لمشكلة الكهرباء المستقبلية ،حيث ان الوقود
غير كاف وغير مالئم نظرًا لتسببه في التلوث».
ودعا ماكغولدريك كافة االطراف الداعمة لقطاعات المياه
والصحة والتعليم لتمكين الوصول لبدائل نظيفة للطاقة
وزيادة االســـتقاللية واالعتماد على الـــذات كأولوية لكافة
األطراف ذات الصلة».
واعرب ماكغولدريك عن مســـاندته وتشـــجيعه لمجتمع
المانحيـــن مثل ألمانيـــا واليابان وآخرين لدعم الســـلطة
الفلسطينية وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية».
وقال «بينما تقوم األمـــم المتحدة والمجتمع الدولي حتى
هـــذه اللحظة باالنخـــراط في مبادرات متنوعة لتحســـين

االســـتفادة من الطاقة لدعم السلطة الفلسطينية وسلطة
الطاقة والموارد الطبيعية اال ان هناك حاجة لفعل المزيد».
من جهته تحدث مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في
غـــزة د محمود ضاهر حول دور المنظمة في اعداد دراســـة
بالتعـــاون مع  UNDPحول احتياجـــات الصحة من الطاقة
المتجـــددة والفجوة القائمـــة في الطاقـــة الالزمة لتلبية
احتياجات مرافق الصحة من مشاريع الطاقة البديلة.
وبيـــن أن الدراســـة أوصت بتوســـيع اســـتخدام الطاقة
المتجددة واالستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تمكين
مرافق الصحة ،منوهًا الى انه من الممكن للطاقة المتجددة
ان تلبي ما نسبته  %61من احتياجات مراكز الرعاية األولية

وأكثر من  %20من احتياجات المستشفيات من الطاقة .
وتحدثـــت نائب مديـــر برنامـــج  UNDPفي غـــزة ايمان
الحسيني عن االحتياجات المطلوب تلبيتها لدعم اعتماد
القطاعات المذكورة على الطاقة البديلة ،موضحة أن الكلفة
االجمالية لتنفيذ مشـــاريع الطاقة الالزمة لتلك القطاعات
تقدر بنحو  54مليون دوالر.
وبينـــت أن قطاع التعليـــم يحتاج لنحـــو  22مليون دوالر
لتزويد  409مدارس بالطاقة البديلة وقطاع الصحة يحتاج
لنحو  18مليون دوالر لتلبية احتياجات  74مؤسسة صحية
وقطاع المياه والصرف الصحي يحتاج لنحو  14مليون دوالر
لتغطية  186منشأة في هذا القطاع.

رام الله /االستقالل:
نفت وزارة الزراعة الفلســــطينية ما ورد على لســــان المتحدث
باسم مديرية التنسيق واالرتباط االسرائيلية حول احصائية
المنتجات الزراعية الصادرة من غزة إلى الضفة والخارج.
وأوضحت الوزارة في بيان لها ،أن اإلحصائية المنتشرة تحمل
معلومات مغلوطة ،وكافة األرقام الواردة فيها غير صحيحة وال
تمت للواقع بشيء.
وأكدت الــــوزارة ،أن االحتالل يضع عراقيل كثيرة وكبيرة ،أمام
الصــــادرات الزراعيــــة ،ويقوم بإرجاع العديد من الشــــاحنات
المصدرة تحت حجج واهية».
وأشــــارت إلى العراقيل التي يضعها االحتالل أمام المنتجات
الزراعية المســــوقة للمحافظات الشمالية ،حيث يمنع العديد
مــــن المنتجات مــــن التصدير منهــــا « البطاطــــس ،البصل،
والمنتجات الورقية مثل الملوخية ،الخس ،الجزر وغيرها».
وقالــــت الوزارة ،إن االحتالل «يحدد كميــــة الصادرات للداخل
المحتل ،ويســــمح بتصدير صنفين فقط وبكميات محدودة
جدا».
وأضافت «بالنســــبة لمحصول )األفوكادو( فإن غزة ال تزرع هذا
الصنف مــــن الخضراوات حتــــى تصدره ،بل تســــتورده من
الداخل المحتل».
وأردفت الــــوزارة «أما البطيــــخ والزيتون ،فــــإن االحتالل يمنع
تصديرهما وليس كما يدعي ويزعم المنسق».
ودعت وزارة الزراعة في بيانها ،كافة وســــائل االعالم المحلية
وغيرهــــا ،إلى توخــــي الدقة في النشــــر ،وعدم التســــاوق مع
األكاذيب اإلســــرائيلية ،واســــتيفاء المعلومات من مصادرها
الرسمية.

الفلسطينية تفتح باب المنافسة أمام البنوك لجباية اإليرادات الحكوميةّ
ّ
الحكومة
رام الله /االستقالل:
ّ
الفلســـطينية خطواتها
تواصل الحكومة
ّ
الفلســـطيني
للنهـــوض باالقتصـــاد
وتعزيز الشـــراكة بيـــن القطاعين العام
والخـــاصّ ،
وأقرت في  26آب/أغســـطس
الجاري ،قرارًا قضى بفتح باب المنافســـة
ّ
الفلســـطينية لتحصيل
أمـــام البنـــوك
ّ
ّ
مديريات وزارة النقل
المالية من
اإليرادات
ّ
الغربية.
الضفة
في
والمواصالت
ّ
ّ
المقرر
وتهـــدف تلك الخطوة ،التـــي من
ّ
الفلســـطينية
أن تتنافس عليها البنوك
كافـــة ،والتي يصل عددهـــا
المرخصـــة ّ
ّ
ّ
الفلســـطينية،
إلـــى  14بنكًا في األراضي
إلـــى تقديـــم خدمـــة أفضـــل للمواطن
ّ
عمليـــة دفـــع األمـــوال التي
وتســـهيل
ّ
ّ
الحكومية في
تتـــم مقابـــل المعامـــالت
ّ
العديـــد مـــن المديريات التابعـــة لوزارة
النقـــل والمواصالت ،ناهيك عن فتح باب
المنافســـة للبنوك فـــي تقديم أفضل ما
لديها من خدمات إلى المواطنين.
ألن وزارة النقـــل والمواصـــالت تعـــد من
أكثر الوزارات التي تـــورد األموال لخزينة
الحكومة ،أيضًا الحكومة تخطط لتطبيق
األمر على الوزارات األخرى الحقًا.
وكشـــف الناطـــق باســـم الحكومـــة
ّ
الفلســـطينية إبراهيم ملحم في تصريح
لهّ ،أن تلك الخطوة جـــاءت للحيلولة دون
احتكار بنك دون آخر لتلك الخدمة ،وفتح
ّ
المالية
المجال أمام المواطن لدفع الرسوم
ّ
ّ
الفلسطينية.
في أي من البنوك
ّ
وبيـــن ّأن الحكومـــة أعطـــت وزارة النقل

مدة أسبوعين من تاريخ 26
والمواصالت ّ
خطة
آب/أغسطس الجاري ،بهدف تجهيز ّ
لتطبيـــق القرار ،وإبـــالغ البنوك من خالل
ّ
ّ
بعملية
رسمي كي تبدأ
الحكومة بشـــكل
الجباية.
من جهتهّ ،أكـــد المدير العام للشـــؤون
ّ
المالية فـــي وزارة النقل والمواصالت برام
الله وائل راشدّ ،أن من ضمن أهداف ذلك
ّ
عملية الجباية وخلق نوع
القرار ،تحســـين
ّ
من التدقيق والشفافية في التعامل بين
ّ
الحكومية.
المواطن والجهات
وقال« :إن مجموع ما ّ
تتم جبايته من خالل
ّ ّ
المديريات التابعة للنقـــل والمواصالت

ّ
الغربية ،والتي يبلغ
الضفة
المنتشرة في
ّ
ّّ
رئيســـية واثنتين
مديرية
عددهـــا13 :
ّ
فرعيتين ،يصل إلى  300مليون شـــيكل
ّ
ّ
ســـنويًا ) 85.7مليون دوالر( ،أي ما يعادل
ّ
شـــهريًا ) 7.1مليون
 25مليون شـــيكل
دوالر(».
ورحب رئيس نقابة النقـــل والمواصالت
ّ
ّ
الغربية أحمد جابـــر  ،بالقرار
الضفـــة
في
ّ
ّ
ّ
متوقعًا أن يساهم
الحكومي الفلسطيني،
ّ
ذلك القرار فـــي تقديم خدمة أفضل إلى
ّ
ّ
العمومية
ســـيارات التاكســـي
أصحاب
والخاصة ،وإن كانت بشكل محدود.
ّ
ستشكل تلك
وشدد على ّأنه في المقابل
ّ
ّ

ّ
الفلسطينية،
الخطوة فائدة أكبر للبنوك
ّ
ّ
تضم قرابة
الغربية
الضفة
مشيرًا إلى ّأن ّ ّ
ّ
ســـيارة
ســـيارة ،منها 9488
 228ألـــف
ّ
وخاصة ،وتقوم
عمومية
تاكســـي ما بين
ّ
ّ
السيارات بإجراءات معامالتها بشكل
تلك
ّ
ّ
وتسدد رسومها
،
سنوي
نصف
أو
سنوي
عبر بنك األردن الذي يحتكر ّ ّ
عملية الجباية
ّ
مديريات النقل والمواصالت.
في
ّ
الوطنية التي
الخطة
مع
القرار
يترافق
كما
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية في حزيران/
أقرتها الحكومة
يونيو من عام  ،2018لتعزيز اســـتخدام
ّ
اإللكتروني في التعامالت
وســـائل الدفع
ّ
اليومية وشـــراء الســـلع ،وقيـــام البنوك

بتقديم العديـــد من العروض مثل نقاط
وجوائـــز لمن يســـتخدم بطاقـــات الدفع
االلكتروني في التعامالت المالية اليومية
واإلغـــراءات إلـــى المواطنين الســـتخدام
ّ
اإللكتروني.
وسائل الدفع
من جهته ،رأى أستاذ االقتصاد في جامعة
ّ
ّ
اشتية ّأن المستفيد
الوطنية» بكر
«النجاح
ّّ
ّ
األول مـــن القـــرار الحكومي هـــو البنوك
ّ
الفلســـطينية التي تبحث عـــن العمولة
ّ
المالية التي يدفعها المواطن ،مشيرًا إلى
ّأن األخير هو آخر المســـتفيدين من ذلك
القرار في الجانب المالي.
ّ
وبين أن تحصيل البنـــوك تلك اإليرادات
ّ
وتوريدها إلى الحكومة بشكل شهري على
يمكن تلك البنوك من االستفادة من
األقل ّ
ّ
ّ
تلك األموال عبر تشغيلها بشكل شهري،
ّ ّ
من دون أن يكـــون للخزينة الحكومية أي
ّ
اإلضافية التي تجنيها
نســـبة من المبالغ
البنوك بفعل تشغيلها تلك األموال.
ّ
ّ
التحرك
اشـــتية الحكومة إلـــى
ودعا بكر
المقدمة إلى المواطن
الخدمات
باتجاه رفع
ّ
ّ
وليـــس إلـــى البنـــوك ،وتحديـــدًا لجهة
ّ
تخفيض مـــا تتم جبايته على المعامالت
ّ
الحكومية المختلفة.
المتوقع أن يدخل
من
الذي
القرار،
يبدو ّأن
ّ
ّ
حيـــز التنفيذ خـــالل األســـابيع القليلة
ّ
التنافســـية
المقبلة ،سيشـــعل حالة من
الفلسطينية ،ال ّ
ّ
سيما
الكبيرة بين البنوك
ظل قيام بعض تلك البنوك بتقديم
فـــي ّ
ّ
اإلضافيـــة بهدف جذب
بعض الخدمات
ليسددوا من خاللها.
المراجعين
ّ
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طهــران :ال قيــود بعــد اليــوم علــى تخصيــب اليورانيــوم
طهران /االستقالل:
أعلنت هيئـــة الطاقة الذرية اإليرانية
بدء تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض
االلتـــزام باالتفاق النـــووي ،قائلة إن
طهـــران يمكنهـــا العـــدول عن هذا
القـــرار إذا أوفـــت األطـــراف األخرى
بتعهداتها.
وكشفت طهران أن تقليص التزاماتها
النووية بدأ أمـــس األول ردا على خرق
واشـــنطن لالتفـــاق ،مشـــيرة إلى رفع
أي قيود على األبحـــاث والتطوير كان
االتفاق النووي ينص عليها.
كما كشـــفت أن عشـــرين مـــن أجهزة
الطـــرد المركزي من طـــراز «آي »4باتت
تعمل ،وهذا يعنـــي أن لديها القدرة
على تخصيب اليورانيـــوم بما يتجاوز
.20%
ومع ذلك ،قالت هيئـــة الطاقة الذرية
اإليرانيـــة إن البـــالد ال تحتـــاج إلـــى
تخصيب اليورانيوم بنسبة  ،20%وإذا
احتاجت إلى ذلك فسيفعلونه.
وقالـــت الهيئة اإليرانيـــة إن خفـــض

االلتزام يشمل العمل على أجهزة طرد
مركزي أكثر تطورا ،وسيبدأ تشغيلها
الشهر المقبل ،وذلك يعني أن بإمكان
الصناعـــة النووية اإليرانيـــة تحقيق

أهدافها بعيدة المدى بسهولة.
وأوضحـــت إيران أن الوقت يضيق أمام
األوروبيين ،حيث يجب عليهم القيام
بتعهداتهـــم للحفاظ علـــى االتفاق

«صفقة كبيرة» لتبادل األسرى بين روسيا وأوكرانيا
موسكو /االستقالل:
اعلن التلفزيون الحكومي الروسي أنه تم البدء
بتبادل االسرى بين روســـيا وأوكرانيا ،ونشر
لقطات لحافالت تغادر سجن ليفورتوفو في
موسكو.
وذكرت الشـــبكة اإلخبارية «روســـيا  »24أن
«الحافالت غادرت ســـجن ليفورتوفو في إطار
االستعدادات لتبادل أسرى».
وشـــاهد مراســـلون لوكالة «فرانـــس برس»
حافلتيـــن تغـــادران وســـط حمايـــة كبيرة
للشرطة ،السجن الذي يخضع إلجراءات أمنية
مشددة.

وكان الرئيس فالديمير بوتن أعلن ،الخميس،
أن تبادال «كبيرا» لألسرى سيجري بين البلدين
دون تحديد موعد.
وقـــال إن هذا اإلجراء ســـيكون «خطوة كبيرة
نحو تطبيع العالقات» بين البلدين بعد وصول
الممثل الســـابق فولوديمير زيلينسكي إلى
سدة الحكم في مايو.
واألســـبوع الماضـــي ذكرت وســـائل اإلعالم
أن عمليـــة تبـــادل باتت وشـــيكة وأن بعض
الســـجناء االوكرانيين نقلوا من سجنهم إلى
ســـجن ليفورتوفو في موســـكو .لكن يبدو أن
االســـتعدادات توقفت ،ولم يعرف في هذه

ميركل :مستعدون
لمواصلة زيادة
االستثمار في الصين
بكين  /األناضول
أعلنت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،أن بالدها مستعدة لمواصلة زيادة
استثماراتها في الصين وتوسيع نطاق التعاون.
وقالت ميركل ،خالل لقائها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة
بكين ،إن «بالدها راضية للغاية ،كونها تســـتطيع أن تتقاســـم ثمار توسيع
سياسة االنفتاح الصينية».
وأضافـــت أن بالدها «مســـتعدة لمواصلة زيـــادة اســـتثماراتها في الصين،
وتوســـيع مجاالت التعـــاون وتعزيز التبـــادل الثقافي» ،بحســـب موقع وزارة
الخارجية الصينية.
وأفــــادت المستشــــارة األلمانية أن «برلين مســــتعدة أيضا
للعــــب دور بناء في تطوير العالقات بيــــن االتحاد األوروبي
والصين».
من جهته ،صرح الرئيس الصيني بأن بالده وأوروبا لديهما مصالح مشـــتركة
بشأن حماية القواعد األساسية للنظام التجاري متعدد األطراف ،بحسب وكالة
«شينخوا» المحلية.
وأضاف إنه «يتعيـــن على الصين وألمانيا ،باعتبارهمـــا كيانين اقتصاديين
رئيســـيين في العالم ودولتين لهما تأثير عالمي ،إثبات المسؤولية والحفاظ
بشـــكل مشـــترك على اإلنصاف والعدالـــة الدوليين ،وحمايـــة التجارة الحرة
والتعددية».

المرحلة السجناء المشمولون بهذا القرار.
وأشهر سجين أوكراني في روسيا هو الناشط
السياسي أوليغ سينتسوف ) 43عاما( ،الذي
أوقف في  2014وحكم عليه بالسجن  20عاما
في معســـكر في المنطقة الروسية القطبية
بتهمة «التحضير لهجمات إرهابية» بعد ضم
موسكو لشبه جزيرة القرم.
وبيـــن الســـجناء اآلخرين الذيـــن قد تتم
مبادلتهـــم  24بحـــارا أوكرانيا أســـرتهم
روسيا قبالة شبه جزيرة القرم في نوفمبر
فـــي أخطر مواجهة مباشـــرة بين البلدين
منذ سنوات

النـــووي ،موضحة أنـــه يجب أال يتوقع
أحد التزاما أحاديـــا من إيران باالتفاق
النـــووي،ألنهـــذاغيـــروارد.
وســـيصل وفد مـــن الوكالـــة الدولية

للطاقة الذرية إلى طهران اليوم األحد
لعقد اجتماعات مهمة ،وأكدت طهران
في السياق ذاته أنه ليس لديها خطط
للحد من قـــدرة الوكالة الدولية للطاقة
الذرية للوصول لمواقعها النووية.
من جهته ،أعلن وزير الدفاع األميركي
مارك إســـبر أنـــه «لم يفاجـــأ» بإعالن
طهران تشـــغيل أجهزة طـــرد مركزي
متطـــورة ســـيزيد إنتاجهـــا مخـــزون
اليورانيوم اإليراني المخصب.
وقـــال خالل مؤتمر صحافي مشـــترك
مع نظيرته الفرنســـية فلورانس بارلي
«لـــم أفاجأ بإعالن إيران أنها ســـتخرق
االتفاق )حول النووي اإليراني( المبرم
في .»2015
بدورها ،قالت وزيرة الدفاع الفرنســـية
إن بالدها ســـتواصل الجهود الرامية
إلـــى دفـــع إيـــران لاللتـــزام الكامـــل
باالتفاق النووي ،مضيفة أن التحركات
األميركيـــة واألوروبيـــة لتعزيـــز أمن
الخليـــج يجـــب أن تكـــون «متكاملـــة
ومنسقة على نحو جيد».

باكستان تمنع طائرة الرئيا
الهندي من العبور بأجوائها
إسالم أباد /االستقالل:
أعلنت باكستان يوم أمس ،انها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند بعبور
مجالها الجوي ،على خالف العادة ،نظرًا لسلوك نيودلهي مؤخرًا.
ويأتـــي القرار علـــى وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بمنطقة كشـــمير بيـــن البلدين الجارين
المسلحين نوويًا .وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في بيان إن «القرار ّاتخذ
نظرًا لسلوك الهند».
وفي ســـياق آخر ،قال مسؤول أمني هندي رفيع المستوى إن وفاة شاب يبلغ من العمر  19عامًا
أصيـــب بطلقات خرطوش أطلقتها قوات األمن في كشـــمير كان أمرًا مؤســـفًا ،لكنه يوضح أن
الحملـــة الجارية ،في المنطقة المضطربة الواقعة بجبال الهيمااليا منذ أكثر من شـــهر ،كانت
إلى حد كبير سلمية.

إدارة ترامب تفكر في تقليص آخر للحد األقصى لالجئين
واشنطن /االستقالل:
كشـــف مســـؤول أميركي كبير عن أن إدارة
الرئيس األميركـــي دونالد ترامب تفكر في
القيـــام بمزيـــد من تقليص الحـــد األقصى
الســـنوي لالجئين الذين تقبلهم الواليات
المتحدة.
وقلـــص ترامب منـــذ توليه الرئاســـة عدد
الالجئين الذين يتم الســـماح لهم بدخول
الواليـــات المتحدة ،في قـــرارات انتقدتها
جماعـــات حقـــوق اإلنســـان وخبـــراء األمن
القومي.
وفي العـــام الماضي ،حـــددت اإلدارة الحد
األقصـــى لبرنامـــج الالجئيـــن بثالثين ألف
الجئ من  45ألف الجئ في  ،2018الذي كان

في حد ذاته أقل حد أقصى منذ عام .1980
وكان الرئيس السابق باراك أوباما جعل الحد
األقصى  110آالف الجئ خالل آخر ســـنة له
في الرئاسة.
وقال المســـؤول للصحفيين -شريطة عدم
نشر اسمه -إن ترامب لم يتخذ بعد قرارات،
ولم يلتق بعد كبار مسؤولي اإلدارة لمناقشة
الحد األقصـــى الذي يتم تحديده ســـنويا
بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.
وذكرت صحيفـــة نيويورك تايمـــز أن كبار
المســـؤولين سيدرســـون خيـــارات خـــالل
اجتماع ُيعقد الثالثـــاء المقبل قد تتضمن
إنهاء البرنامج بشكل فعلي أو تقليص الحد
األقصى بشكل كبير.

تركيا :شهيد ومصاب في هجوم إرهابي
اسطنبول /االستقالل:
استشـــهد شـــرطي وأصيب حارس أمني بجـــروح ،في
والية ماردين جنوب شرقي تركيا ،جراء هجوم إلرهابيي
منظمة «بي كا كا» االنفصالية.

وقالـــت واليـــة ماردين في بيـــان ،إن مدير فرع شـــرطة
العمليـــات الخاصـــة طوفان كانســـوا ،أصيـــب مع أحد
الحـــراس األمنيين ،في هجوم إلرهابيي «بي كا كا» خالل
عملية بمنطقـــة «أومرلي» .وأوضح البيان أن «كانســـوا»

والحارس األمنيُ ،نقال إلى المستشفى للعالج ،لكن األول
استشهد متأثرا بإصابته.
ولفت البيان إلى اســـتمرار عمليات مكافحة اإلرهاب في
المنطقة بحزم ،بهدف ضمان أمن السكان وسالمتهم.
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دوري غزة الممتاز

« النشامى» يعود من جديد و ينتصر على «العميد»
غزة  /االستقالل:
عاد شـــباب خانيونس إلى قواعده جنوب القطاع بثالث نقاط ثمينة
وضعته علـــى قمة الترتيب مؤقتا لحين اإلنتهـــاء من باقي مباريات
الجولة الثانية ،بعد فوزه على غزة الرياضي بهدفين دون رد ،في اللقاء
الذي أقيم على ملعب فلسطين بغزة.
مستغال النقص العددي الذي عانى
واستطاع النشامى خطف المباراة
ً
منـــه العميد ،بعد أن طرد حكم اللقاء العبين من صفوفه في الشـــوط
األول ،كامل الترامســـي بالبطاقة الحمراء المباشرة بالدقيقة  ،24ومن
ثم زميله فادي العراوي بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم
الحمراء بالدقيقة .35
ومع نهاية الشـــوط األول استطاع باســـل أبو بطنين تسجيل هدف
التقدم لفريقه شباب خانيونس في الدقيقة.42
وفي الشـــوط الثاني ،واصل النشامى فرض ســـيطرته على مجريات
اللقـــاء ،وأهدر العبوه عدة فرص كفيلة بزيادة الغلة  ،في المقابل تأثر
العميد بالنقص العددي و تراجع للدفاع و اللعب على الهجمة المرتدة.
وفي الدقيقة  90سجل محمد بركات الهدف الثاني  ،لينتهي اللقاء
بفوز شباب خانيونس . 0_2
فـــوز رفع به النشـــامى رصيده إلى  4نقاط وتصـــدر مؤقتا  ،فيما ظل
الرياضي عند  3نقاط وهبط للمركز الثالث مؤقتا.

 7العبين يفسخون
عقودهم مع أندية
المحافظات الشمالية
غزة  /االستقالل:
فســـخ  7العبين مـــن أنديـــة المحافظات
الجنوبية عقودهم بعد منعهم من التوجه
إلى المحافظات الشمالية من قبل سلطات
االحتالل الصهيوني.
وعاد « بدر موسى ،و عمران أبو بالل ،و هالل
غـــواش ،و الحـــارس محمد مطـــر ،و محمد
الزقزوق ،و محمد منسي ،و أحمد البهداري،
ألنديتهم من جديد بعد فســـخ عقودهم
لعدم صدور تصاريح مغادرة قطاع غزة عبر
معبر بيت حانون إيرز .
ومن المتوقع مشاركة هالل غواش ،و عمران
أبو بالل ،و بدر موسى ،مع خدمات رفح أمام
الصداقـــة اليوم األحد  ،بينمـــا عاد محمد
مطر لصفوف أهلـــي غزة ،و محمد الزقزوق
لخدمات النصيرات ،و محمد منسي لنادي
الترابط .

والقادسية يتخطى الحوانين

التفاح ينصب «السيرك» على البريج ويكتسحه بخماسية
غزة  /االستقالل
اســـتعاد فريقا التفـــاح والقادســـية توازنهما بعد
سقوطهما األســـبوع الماضي  ،و حققا االنتصار على
خدمات البريج و أهلي بيت حانون على التوالي  ،ضمن
لقاءات األسبوع الثاني من بطولة دوري الدرجة األولى
بقطـــاع غزة  .وعلى ملعب الدرة وســـط القطاع ،نصب
التفاح الســـيرك على مضيفه خدمات البريج و تغلب
عليه بنتيجة . 2_5
ّ
وتسيد نادي التفاح الملعب بالطول والعرض وضربه
بخماسية تفنن فيها العبو التفاح في تسجيلهم.
ولم يستطع البريج مجاراة التفاح الذي بادر بالتسجيل

عن طريق نجمه أحمد أبـــو بالل بالدقيقة  ، 12ويعود
نفس الالعب و يســـجل الثاني بالدقيقة  ،24ينتهي
عليهـــا الشـــوط األول .ولم يتغير الحال في الشـــوط
الثانـــي  ،بـــل زاد التفاح من هجومه و ســـجل الثالث
عن طريـــق الفراري فادي عوض اللـــه بالدقيقة  ،47و
بالدقيقة  67أحمد سعد يسجل الرابع للتفاح.
وفي الدقيقة  72ســـجل البريـــج الهدف األول له عن
طريـــق خالـــد النجار ،ويـــرد التفاح ســـريعا بالهدف
الخامس بالدقيقة  75عن طريق مازن المدهون ،ويعود
البريج و يسجل الثاني عن طريق تامر مكرم .
لينتهي اللقاء بفوز عريض للتفاح بخمســـة أهداف

مقابل هدفين.
وعلى ملعب رفح البلدي جنـــوب القطاع  ،حقق فريق
القادســـية فوزًا هامًا على حساب ضيفه بيت حانون
األهلي بهدف دون مقابل  ،ليحصد الفريق أول ثالث
نقاط بعد خسارته األســـبوع الماضي أمام الغواصات
الصفراء ،بينما تجمـــد األهلي عند ثالثة نقاط جلبها
بفوزه األسبوع المنصرم على األقصى.
ويدين القادســـية بالفوز لمســـجل الهدف إبراهيم
العرجا بالدقيقة . 65
وحافظ القادســـية على هدف التقـــدم حتى نهاية
اللقاء.

كروس يحدد موعد
اعتزاله اللعب مع
منتخب ألمانيا
االستقالل  /وكاالت:
أكد توني كروس العب ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم أنه سيتخذ
قراره بشـــأن مستقبله على الصعيد الدولي مع منتخب ألمانيا بعد
مشاركته في كأس أمم أوروبا “يورو .2020
وكان العب خط الوســـط قد أعلن في أغســـطس  /آب الماضي إنه
يخطـــط للعب كرة القدم لفترة طويلـــة  ،مع إمكانية االحتراف في
عدة دول ومن بينها الصين والواليـــات المتحدة بعد مغادرة ريال
مدريـــد ”.ويعتبر توني كروس واحد من أبرز دعائم منتخب ألمانيا
منذ سنوات عديدة  ،ولهذا السبب فقد جرى اقناعه بعدم االعتزال
دوليـــًا بعد اإلخفاق الكبير في نهائيـــات كأس العالم  2018التي
جرت في روسيا.
وألمح الالعب البالغ من العمر  29عامًا إنه ســـيقرر االنســـحاب من
صفوف المنتخب األلماني بعد بطولة يورو  ، 2020في حين أشـــار
بأن هذا الموعد سيكون األفضل لإلعالن عن اعتزاله اللعب دوليًا.
وقـــال توني كروس في مقابلة مع صحيفـــة “بيلد” األلمانية :
“بعد يورو  2020القادمة ،أعتقد أن الوقت قد حان للتفكير في
االعتزال دوليًا  ،لن أقتل نفسي إذا لم أكمل مسيرتي في الفوز
بكأس أوروبا”.

قبل نهائي الكأس اليوم

الزمالك يتفوق على بيراميدز
في المواجهات المباشرة
القاهرة  /االستقالل:
تتوجـــه أنظـــار عشـــاق الكـــرة المصريـــة
صـــوب ملعب بـــرج العـــرب باالســـكندرية
مســـاء اليوم األحـــد ،لمتابعـــة نهائي كأس
مصـــر موســـم  ،2019-2018الـــذي يجمـــع
فريقي الزمالك وبيراميدز على اللقب.
الزمالك خاض  6مباريات سابقة أمام بيراميد،
بمســـماه الحالي أو الســـابق “األســـيوطي”،
ونجح الفريق األبيض في الفوز في  4مباريات
واســـتطاع بيراميدز تحقيـــق انتصار وحيد
وتعادل الفريقان في مناسبة وحيدة.
ســـجل الزمالك  11هدفًا في شباك بيراميدز
مقاابل  6أهداف سكنت شباكه.
ويعتبر فوز الزمالك بنتيجة  1/3في أول مباراة
تجمع الفريقيـــن موســـم  ،2015-2014هو

األعرض في تاريخ مواجهات الفريقين.
بينما تعد مباراة تعادل الفريقان بنتيجة 3/3
في الدور األول للدوري في الموسم الجاري هي
األكثر من حيث الغزارة التهديفية في تاريخ
مواجهاتهما .
هـــذا و تلقى االتحـــاد المصري لكـــرة القدم
موافقة الجهات المعنية إلقامة نهائي كأس
مصر بين الزمالك وبيراميدز باستاد برج العرب
بحضور جماهيري يفوق ال 30ألف مشجع.
وأعلنت لجنة الحكام برئاســـة جمال الغندور
عن اختيار طاقم حكام رومانـــي إلدارة مباراة
الزمالك وبيراميدز في نهائي مســـابقة كأس
مصر.
واختـــارت لجنة الحكام طاقـــم حكام روماني
بقيادة رادو ماريان باتريسكو إلدارة المباراة.
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الطائنات اإلسنائيلية تهدد المحاصيل الزراعية بغزة
غزة /االستقالل:
قال المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم
البســـيوني ،إن أكثر من  1500دونم )أكثر من
 357فدانا( من األراضي الزراعية تتأثر سنويا
بسبب المبيدات الكيماوية.
وأضاف البســـيوني في تصريح له ،أن جيش
االحتـــالل عادة مـــا يزعم أن هـــذه المبيدات
تســـتخدم «لتطهيـــر الغطـــاء النباتـــي في
المنطقة الفاصلة على الشـــريط الحدودي مع
غزة للحصول على رؤية واضحة ألسباب أمنية».
وأوضـــح البســـيوني أن الســـبب الحقيقـــي
وراء هذه الجرائم اإلســـرائيلية غيـــر المبررة،
هـــو محاولـــة إســـرائيلية إلرغـــام المزارعين
الفلســـطينيين على تـــرك أراضيهم ،وجعل
الســـوق الفلســـطيني يعتمـــد كليـــا علـــى
المنتجات الزراعية اإلسرائيلية.
ولفـــت المتحـــدث باســـم وزارة الزراعة بغزة

النظر إلى أن طائـــرات الرش تعمل خالل أهم
المواسم الزراعية في كل عام ،وال سيما عندما
يكون اتجاه الريح من الشـــرق إلى الغرب ،وهو
ما يسمح للمبيدات بالوصول إلى عمق ثالثمئة
متر داخل األراضي الزراعية في غزة .وما يجعل
تأثير المبيدات وخيما ،أن المســـاحة الزراعية
محـــدودة جدا في غـــزة ،وال ســـيما أن القطاع
يخضع لحصار إســـرائيلي منذ أكثر من عشر
سنوات وبمساعدة الجارة مصر.
ونوه البســـيوني إلى أن األراضي الزراعية على
الجانب الشـــرقي من القطاع -امتدادا من بيت
حانـــون في الشـــمال إلى رفح فـــي الجنوب-
تتعرض لدمـــار كبير بســـبب عمليات الرش
التي تقـــوم بها الطائرات اإلســـرائيلية دون
سابق إنذار ،يســـمح للمزارعين الفلسطينيين
بتغطية محاصيلهم.
وأكـــد أن المنطقـــة التي تعتبرها إســـرائيل

محكمة سالم تمدد توقيف
شاب من مخيم جنين
جنين /االستقالل:
مددت محكمة سالم العســـكرية ،السبت ،توقيف الشاب نضال علي
نائل مقصقص ) 25عامًا( ،من مخيم جنين لمدة ُأسبوعين.
وأفادت عائلته أن المحكمة رفضت طلب المحامي إطالق ســـراحه ،كما
منعتها ســـلطات االحتالل من حضور جلسة المحاكمة ،من دون إبداء
األســـباب .وكان االحتالل اعتقل مقصقص قبل  4أشـــهر ،وهو ابن
الشـــهيد علي مقصقص الذي استشهد خالل مجزرة مخيم جنين
في نيسان عام .2002

فاصلة بين السياج وغزة ،والتي تمتد ثالثمائة
متر فـــي عمق أراضي غزة ،تشـــكل  25%من
اإلنتـــاج اإلجمالي لالقتصاد فـــي غزة ،وتمثل
مصدر الرزق الوحيد لمئات العائالت الفقيرة.
فـــي يوليو/تمـــوز الماضي ،أصـــدرت منظمة
«فورنســـيك أركيتكتشـــر» )منظمـــة بحثية
تجري تحقيقات في انتهاكات الدول ،ومقرها
جامعة لندن( تقريرا بعنـــوان «حرب مبيدات
تفصل فيـــه تأثير هذه
األعشـــاب في غزة»ّ ،
المبيدات.
وجاء في التقرير أن جيش االحتالل اإلسرائيلي
رش مبيدات لألعشـــاب أكثر من ثالثين مرة،
في منطقة السياج على مدى خمس سنوات.
وبعد تحليل المزروعـــات ،وجدت المنظمة أن
تركيز المـــواد الكيماوية التي ترش يزيد عما
تحدده معايير االتحاد األوروبي ،وأنها تحدث
ضررا كبيرا في المناطق التي تتعرض لها.

باحث ٪ 15 :من خنيجي الثانوية
فقط التحقوا بجامعات غزة !

غزة /االستقالل:
حـــذر الباحث د .جميل ســـالمة مـــن انهيـــار التعليم العالي فـــي جامعات
محافظات غزة  ،مشـــيرًا الى أن عدد الملتحقين والمســـجلين لهذا العام في
الجامعات من خريجي الثانوية العامة ال يتجاوز  ،% 15مؤكدًا أن ذلك يحدث
ألول مرة في تاريخها.
وأرجع د .ســـالمة انخفاض التســـجيل وأعداد الملتحقين إلى الحصار والفقر
مثاال على ذلك كلية الطب البشري واألسنان
وارتفاع الرسوم الدراسية وضرب ً
والتي تقدر الرســـوم للســـاعة الواحدة  100-90دينار أردني  ،وكذلك رفض
الجامعات االعفاء األخوي لطلبة الطب بشـــكل استثنائي تحت مبرر أن رسوم
هذه الكليات يدعم موازنتها.
وقـــال رئيس مركز ومنتدى القســـطاس «إن الجامعـــات تحتجز نحو 8500
شهادة لعدم قدرة الطالب على دفع الرسوم المتبقية عليهم ،وهو ما يضيع
الفرصة عليهم لاللتحاق بسوق العمل».
وللتخفيف من هذه المشـــكلة طالب ســـالمة بالعمل على تأسيس صندوق
لدعم طلبة التعليم العالي في قطاع غزة المحاصر.

بدء العام الدراسي الجديد في الجامعة اإلسالمية
غزة  /االستقالل:
بدأت يوم أمس الدراســــة للفصل األول
من العــــام الدراســــي  2020/2019في
الجامعة اإلسالمية بغزة في مقر الجامعة
الرئيس في مدينة غــــزة ،وفرع الجامعة
في مدينــــة خانيونس جنوب قطاع غزة،
ومركز الزهرة «مبنى كلية الطب».
وزار رئيــــس الجامعة ناصر إســــماعيل
عددا من القاعات الدراســــية في
فرحات
ً
مهنئا الطلبة
والطالبات
الطالب
قسمي
ً
ببدء العام الدراســــي الجديــــد ،ورافقه

كل من عليــــان الحولي نائــــب الرئيس
للشئون األكاديمية ،وسعيد النمروطي
مديــــر دائــــرة العالقات العامــــة ومركز
المؤتمرات ،وخالد شويدح مدير الشئون
األكاديمية.
وهنأ فرحات طلبة الجامعة ببدء الفصل
الدراســــي الجديد ،وشجعهم على الجد
والمثابرة في الدراسة ،وتحديد رؤيتهم
وهدفهم في حياتهــــم؛ حتى يتمكنوا
من بناء مستقبلهم بنجاح ،وحث األستاذ
الدكتور فرحات الطلبة على المشــــاركة

في األنشــــطة الالمنهجية التي تصقل
مهاراتهم وتنمي إبداعاتهم.
مــــن جانبه ،لفــــت الحولي إلــــى الجهود
المبذولة والرامية إلــــى تذليل الصعاب
أمام الطلبة من تجهيز القاعات الدراسية
المريحــــة للطلبة ،وتجهيــــز المختبرات
العلميــــة التي تخدم العملية التعليمة،
وإعداد الجداول الدراسية التي تتناسب
مع المدرســــين والطلبــــة ،وتوفير البيئة
الجامعيــــة التي تضمن االســــتقرار في
المسيرة التعليمية.

االحتالل يستولي على مولدي
حنيق يلتهم  300دونم من حقول جامعة فلسطين تتيح المجال لدراسة
«الوسائط المتعددة» لطلبة األدبي كهنباء ويعتقل مواطنًا في الخليل
الزيتون وأحناج السويطات
جنين /االستقالل:
التهم حريق مســـاء الســـبت نحـــو  300دونم مـــن حقول الزيتـــون وأحراج
السويطات بمدينة جنين.
وأفادت طواقم الدفاع المدني التـــي عملت على اخماد النيران ،أن الحريق بدأ
في اعشـــاب وامتد على مســـاحة  300دونم من الحقـــول والمناطق الحرجية،
وطال  60شجرة زيتون ،وعملت طواقم الدفاع المدني في مراكز جنين وقباطية
ومـــرج بن عامر وبمســـاندة من األمـــن الوطني على إخماد الحريـــق والحد من
انتشاره وإنقاذ األشجار واألراضي الزراعية المجاورة.

اإ�صابة ... 3
ً
مؤخرا ًردا على انتهاكات الجيش اإلسرائيلي
الضفة الغربية والقدس المحتلة
ومستوطنيه وعربدته على المواطنين التي ال تكاد تنتهي.
أما في قطاع غزة ،فقد شيع اآلالف من المواطنين الفلسطينيين ،ظهر السبت،
جثماني طفلين فلســـطينيين ارتقيا ،الجمعة ،خالل مشـــاركتهما في جمعة
"حماية الجبهة الداخلية" ،في مســـيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع
غزة.
وانطلق الموكب الجنائزي للشـــهيدين ،خالد الربعي ) 14عاما( ،وعلي األشقر
) 17عاما( ،من مشفيي "الشفاء" و"اإلندونيسي" ،وتوجها إلى منزل عائلتيهما
في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة ،ومخيم جباليا شمالي القطاع.
وأدى المشاركون في التشييع صالة الجنازة على الشهيد الربعي ،في المسجد
العمري الكبير بمدينة غزة ،والشـــهيد األشقر في مســـجد عز الدين القسام،
في بلدة بيت الهيا ،قبل مواراتهما الثرى في مقبرتي الشـــهداء شـــرقي غزة
وبيت الهيا.
وردد المشـــيعون فـــي الجنازتين شـــعارات غاضبـــة ،دعوا فيهـــا المقاومة
الفلســـطينية للتصدي لجرائـــم االحتالل ،والوقوف إلـــى جانب المتظاهرين
السلميين ،والعمل على حمايتهم من بطش االحتالل.

غزة /االستقالل:
أعلنت جامعة فلســـطين في قطاع غزة ،أنها تمكنت من الحصـــول على قرار من وزارة
التربيـــة والتعليم العالي ،يقضي بالســـماح للطلبة الجدد مـــن الفرع األدبي بااللتحاق
بتخصـــص الوســـائط المتعددة .وحســـب قرار الوزارة ،فإن شـــرط قبـــول الطالب في
التخصص المذكور للفرع األدبي ،هو حصوله على معدل ) (65%بالثانوية العامة.
وقالـــت المحاضرة بالجامعة ،لميس ســـمحان :إن الجامعة أتاحت فرصـــة لطالب الفرع األدبي
الجدد لدراســـة التخصـــص ،وذلك بهدف تخريج طلبة قادرين على المنافســـة محليًا ودوليًا.
تلبية لحاجات المجتمع والسوق المحلي ،الفتة إلى أن هناك
وأوضحت ســـمحان ،أن ذلك يأتي ً
إقباال من الطلبة الجدد على التخصص ،الذي يشمل برمجة األلعاب وتطوير تطبيقاتها.
ً

الخليل /االستقالل:
استولت قوات االحتالل االسرائيلي ،السبت ،على مولدي كهرباء في واد الزرزير
بحـــي دويربان في مدينة الخليـــل ،واعتقلت مواطنا قـــرب الحرم االبراهيمي
الشـــريف .وقالت مصادر أمنية ومحلية ،إن قـــوات االحتالل داهمت المنطقة
المذكـــورة بالياتها الثقيلة وعدد مـــن ناقالت الجند واســـتولت على مولدي
كهرباء من ارض تعود ملكيتها لمواطن من عائلة الببور.
وفي ســـياق آخر ،اعتقلت قوات االحتالل االســـرائيلي المواطـــن نبيه طه ابو
اســـنينه قرب الحرم االبراهيمي الشـــريف في البلدة القديمـــة من المدينة
واقتادته الى جهة غير معلومة.

تحضينات فلسطينية لعقد مؤتمن
عنبي بالقاهنة لالستثمار بفلسطين
رام الله /االستقالل:
أعلن وزير االقتصاد خالد العســـيلي السبت ،أن
تحضيرات فلسطينية جارية لعقد مؤتمر عربي
فـــي نوفمبر المقبـــل بالقاهرة لالســـتثمار في
األراضي الفلسطينية.
وقال العســـيلي في تصريحات إلذاعة )صوت
فلســـطين( الرســـمية ،إن المؤتمـــر ســـيعقد
بمشاركة جامعة الدول العربية ووزراء االقتصاد
العرب ورجال أعمال.
وذكر العسيلي المتواجد في القاهرة للمشاركة
في اجتماع المجلـــس االقتصادي واالجتماعي
العربي المنعقد برئاســـة فلسطين ،أن المؤتمر

لحث القطـــاع الخاص العربي لالســـتثمار في
األراضي الفلسطينية.
وأشـــار ،إلـــى أن اجتماع المجلـــس االقتصادي
واالجتماعي العربي صادق على  13قرار تخص
فلسطين لدعم مدينة القدس المحتلة وتعزيز
التبـــادل التجـــاري فـــي قطاعـــات االتصاالت
والجلـــود والتمور األمر الذي سيحســـن الوضع
اإلقتصادي ،الفتا إلى عـــدم وجود جدول زمني
لتنفيذ القرارات.
وقـــال العســـيلي ،إن الســـلطة الفلســـطينية
تسعى من خالل هذه المؤتمرات واالجتماعات
والتوجـــه إلـــى العمق العربـــي عبـــر التأكيد

علـــى االعفـــاءات الجمركية وتســـهيل دخول
المنتجات الفلسطينية لالنفكاك عن االقتصاد
اإلسرائيلي.
وتستورد السوق الفلســـطينية بما ال يقل عن
 4مليارات دوالر سنويا من منتجات «إسرائيل»
بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
وأعلنت الحكومة الفلســـطينية مؤخرا الشروع
فـــي خطط لالنفكاك التدريجـــي عن االقتصاد
اإلســـرائيلي بموجب قرارات المجلس الوطني
الفلســـطيني )برلمان منظمة التحرير( بضرورة
إعادة تحديد العالقة مع «إسرائيل» بما يشمل
المستويات السياسية واالقتصادية واألمنية.
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ملياردير ّ
يحول
مدرسته القديمة لقصر

مواطن ي�صنع حلوى غزل البنات بغزة

سيدة تشكو جيرانها
بسبب رائحة الشواء
كانبرا /االستقالل:
رفضت محكمة أسترالية عليا شكوى قضائية تقدمت بها سيدة )نباتية( ضد جيرانها،
بسبب «شوائهم اللحم في فناء منزلهم وتعكير صفو حياتها».
وتدعي السيدة ،سيال كاردين ،أن جيرانها يستمرون بإزعاجها بدخان الشواء الذي ينتقل
من فنائه إلى بيتها ،وخاصة في أوقات الليل .وأشارت تقارير إلى أن «المعركة» القضائية
نشـــبت بين الجارين ،كاردين وتوان فو ،عام  .2017ومـــن جهته ،أكد فو أنه قد أزال عدة
الشـــواء من فنائه وأمر أطفالـــه بعدم اللعب أيضا ،حتى ال تنزعج جارته ،كبادرة حســـن
جوار ،في حين انقســـم رواد شـــبكات التواصل االجتماعي بيـــن مؤيد ومعارض لقضية
كاردين .وعلى الرغم من رفض المحكمة العليا في غرب أســـتراليا ،لشـــكوى كاردين ،إال
أنها تعهدت باالستمرار في الشكوى القضائية ،وأكدت أنها ال تستطيع النوم من رائحة
اللحم والسمك المشوي ،إضافة إلى رائحة السجائر المنبعثة من فناء جارها.

االستقالل /وكاالت:
عندما أصبح الروســـي أندريه سيمانوفســـكي مليارديرا ّ
حول مدرســـته
القديمة إلى قصر المع مكتمل بجـــدران مذهبة وأرضيات رخامية ونافورة
ماء.
ووفقـــا لصحيفـــة «أوديتي ســـنترال» ،تحولـــت المدرســـة الثانوية في
ً
ً
سابقا
يكاترينبرغ بفضل الملياردير أندريه سيمانوفسكي الذي كان طالبا ً
بها ،إلى قصر خرافي وساحر للغاية يشبه قصور الملوك.
ويحوي القصر ثريات ذهبية معلقة من السقف ،وزخارف تغطي الجدران
واألرضيات الرخامية الفاخرة ،وكأن تلك المدرســـة تعود إلى األربعينيات
من القرن الماضي.
ناجحـــا أنه كان يحلم منذ الطفولة
أعمال
رجل
أصبح
الذي
وأوضـــح أندريه
ً
بتحويل مدرسته لقصر فخم.
ورغـــم االنتقادات التـــي وجهها البعض ألندريه ،لكن العمدة ألكســـندر
شيئا لصالح المجتمع
فيسوكينســـكي دافع عنه
قائال« :على األقل يفعل ً
ً
المحلي».
قائال« :الطـــالب لن يكونوا بحاجة
أيضا على تلك االنتقادات
ً
ورد أندريـــه ً
لزيارة أماكن مثل فرســـاي أو متحف اللوفـــر اآلن ،وأن الديكورات الداخلية
ً
جيدا على الفور».
الفخمة ستخلق لهم مزاجا ً
يذكر أن تجديد المدرســـة مازال فـــي مراحله األولى ،حيث تم االنتهاء من
الممـــر والمراحيض بالطابـــق األرضي فقط ،ويجري حاليـــًا تجديد مكتب
المدير والفصول الدراسية لطالب المدارس االبتدائية.

( ) APA images

طيــور غاضبــة تهاجــم رجــال يوميــًا !
يبـــدو أن لعبة «الطيـــور الغاضبة» علـــى الهواتف
الذكية ،قد تحققت بشكل أو آخر في الهند مؤخرا،
فبشكل يومي ،وعلى مدى  3سنوات ،يتعرض رجل
هنـــدي للهجوم من الغربان ،في فعل يبدو أشـــبه
باالنتقام بعد نفوق صغيرها بين يديه أثناء محاولة
الرجل إنقاذه.
ووفقـــا لتقاريـــر صحفية محلية ،تهاجـــم الغربان
شـــيفا كيوات يوميا خارج منزلـــه الكائن في والية
ماديا براديش بالهند ،رغم أنه حاول قبل  3سنوات
مســـاعدة فرخ غراب عالق في شبك حديدي ،لكنه
فارق الحياة أثناء محاولة إخراجه.
وبسبب الهجمات اليومية من الغربان ،صار كيوات
يحمل معه عصا عندما يخرج من منزله إلبعاد الطيور

الغاضبة ،لكنه حريص في الوقت نفســـه على عدم
ضربها أو إلحـــاق األذى بها ،برغم أنها تواصل نقره
وخدشه مرارا وتكرارا ،حسبما ذكرت صحيفة «تايمز
أوف إنديا» .وقال كيـــوات« :ليت بإمكاني أن أوضح
لها أنني كنت أحاول تقديم المســـاعدة فقط .إنها
)الغربان( تعتقد أنني قتلت الفرخ».
وفي شـــريط فيديو ،يظهر كيوات ،الذي كان يقف
على جانب الطريق ،وهو يحاول تفادي أحد الطيور،
ثم تجده ينحني أكثر من مـــرة محاوال دفع الغراب
العنيد بعيدا ،لكن الطائر يظل يحوم حول رأســـه
لعدة ثوان.
وأصبح األمر مثيرا لســـكان القرية ومع ذلك الذين
يســـتمتعون بهجمات الطيور التي تســـتهدف

كيوات ،بل صـــاروا يترقبون خروجه من منزله لرؤية
الطيور وهي تهاجمه.
وقالـــوا إن «الغربـــان تهاجمه كما لـــو أنها طائرات
مقاتلة تنقض على هدفها  ،وكما يتضح فإن أحدا
من سكان القرية لم يتعرض لهجمات الغربان مثلما
تعرض لها كيوات.
يشـــار إلى أنه في عـــام  ،2011وجـــد باحثون في
ســـياتل بالواليات المتحـــدة أن «الغربـــان تحمل
ضغينة وتتذكر الوجوه البشرية».
وكجزء من الدراســـة ،قبضوا على غربـــان وربطوها
لمدة  5ســـنوات ،لكن حتى بعد مرور عام على عدم
رؤية الشـــخص الذي أمسك بها ،فإنها تمكنت من
التعرف عليه.

نفقت قطته ..فاستنسخها بـ 35ألف دوالر رجل يشهر مسدسًا في مطعم لنفاد الدجاج
بكين /االستقالل:
بعد  7أشـــهر من نفوق قطة هوانغ يو ،واسمها «غارليك»،
أعيـــدت إلى الحياة فـــي  21يوليو/تمـــوز الماضي ،بعدما
استنسختها الشركة الصينية «سينوجين» ،Sinogene
لتصبح أول شركة في بكين تنجح في استنساخ قطة.
وقد استنسخت الشركة الصينية «سينوجين» إلى اآلن 40
كلبًا أليفًا ،في عملية كلفتها  380ألف يوان ) 53ألف دوالر
أميركي( ،بينما يكلف استنساخ القطة  250ألف يوان )35
ألف دوالر أميركي( ،وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».
وأوضـــح الرئيـــس التنفيذي للشـــركة ،مـــي جيدونغ ،أن

المقبلين على استنســـاخ هذه الحيوانات ليسوا بالضرورة
من األثريـــاء ،الفتًا إلى أن معظمهم من الشـــباب حديثي
التخرجّ .
وعبر هوانغ يو ) 23عامًا( ،عن سعادته باستنساخ
قطته «غارليك» ،مشيرًا إلى أن نسبة التشابه بين القطتين
تتخطى الـ 90في المائة ،ومتمنيًا أن تشبهها في حركاتها
وعاداتها
تجدر اإلشارة إلى أن استنساخ الحيوانات غير قانوني في
دول عدة ،لكن ُيســـمح به في بلدان مثـــل كوريا الجنوبية
والواليات المتحدة ،حيث أعلنت الفنانة باربرا سترايسند،
العام الماضي ،أنها استنسخت كلبها.

االستقالل /وكاالت:
موظفي مطعم «بوبايز»،
قام رجل بإشـــهار مســـدس على
ّّ
ٌ
جنوب شـــرق مدينة هيوستن األميركيةْ ،إذ غضب الرجل
َّ
الموظف بأن الشطائر التي يريدها قد نفدت
بعد ما أخبره
ّ
من المطعم.
َّ
المؤلفة
وأشـــار موقع «فوكس بيزنـــس» بأن المجموعـــة ّ
ســـن المراهقة
مـــن رجلين وامرأتينُ ،معظمهم في أواخر
ّ
وبدايات العشـــرينات ،هربت من المطعـــم مع امرأة ثالثة
رياضية سوداء اللون ،بعدما ّ
ّ
كانت موجودة في ّ
تم
ســـيارة
االتصال بالشرطة.

أميركــا تحــارب الجــرذان بســالح إيطالــي
نيويورك /االستقالل:
كشـــفت مدينة نيويـــورك عن ســـالح جديد في
ترســـانتها لمكافحة الجرذان المنتشرة في ممرات
قطار األنفاق ،والتي تنهش أكياس النفايات ،قائلة
إنه فخ يحتوى على كحول.
وعرضت البلدية ،جهـــاز «إيكوميل» الذي يجتذب
الجرذان بواســـطة طعم إلى وعاء فيه سائل كحولي
يغرق فيه.

وجرى القضاء على حوالى  107جرذان ،خالل شـــهر،
بواسطة هذا الجهاز المســـتورد من إيطاليا ،والذي
جرب في محيط بلدية بروكلين.
وقال المسؤول المحلي إريك آدمز ،خالل مؤتمر لعرض
هذه التقنية على الصحفييـــن ،إن نيويورك تواجه
«أزمة» جرذان تثير الذعر في نفوس بعض العائالت.
وتشـــن بلدية كبرى المدن األميركية حربا ضروسا
على هذه القـــوارض ،منفقة ماليين الدوالرات للحد

من انتشـــار هذه الحيوانات التي كان عددها يقدر
بحوالى مليونين ســـنة  .2014ولـــم توفر نيويورك
ســـبيال للقضاء عليها ،من تعقيـــم الحيوانات إلى
خنقها بالثلـــج الكربوني ،مرورا بمكبـــات النفايات
الذكيـــة .وفـــي العـــام  ،2017قدم رئيـــس بلدية
نيويورك بيـــل دي بالزيـــو خطة واســـعة النطاق
للتصدي لهذه القوارض تبلغ ميزانيتها  32مليون
دوالر.

وقال المالزم من شـــرطة هيوســـتن ،الري كروســـون« :لم
يكن األمر ّ
مجرد اعتداء ،بـــل هو أكثر من ذلك» ،وذلك في
إشارة إلى الشخص الذي أشهر مسدسهّ ،
وعرض مدنيين
ٍ
ّ
وموظفيـــن للخطر والهلعْ ،إذ هربـــوا إلى الجزء الخلفي من
المطعم.
ولـــم يتم اإلبـــالغ عن أي إصابـــات خالل الحادثـــة .وقالت
الشرطة إن المسلح يمتلك وشمًا على وجهه ،وشوهد وهو
يرتدي قميصًا أسود بأكمام حمراء.
ّ
ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص ،كما لم يتم تحديد
أي مشتبه به.

قتل زوجته بالعض!
االستقالل /وكاالت:
فارقت امرأة الحياة في جزيرة سوالوســـي اإلندونيسية متأثرة بإصابات لحقت
بها إثر تعرضها للعض في منطقة العنق ،وصاحب الفعلة كان زوجها.
وذكرت قناة تلفزيون كومباس أن الضحية كانت تعيش في قرية «توبوا» بمنطقة
«كوالكا» في جزيرة سوالوسي ،وتوفيت بالمستشفى بعد ان عجز األطباء عن إنقاذ
حياتها بســـبب إصابات بجروح خطرة نتيجة العض في منطقة حساسة بالرقبة.
وأفيد في هذا الســـياق بأن الشرطة اإلندونيســـية تمكنت من إلقاء القبض على
الزوج الجاني الذي يزعم أقاربه أنه يعاني من اضطرابات عقلية.

