جيش االحتالل يبدأ مناورات
واسعة تحاكي ً
حربا شاملة
القدس المحتلة /االستقالل:
بدأ جيش االحتالل اإلس���رائيلي أم���س األحد مناورات
واس���عة وكبيرة على مس���توى هيئ���ة األركان تحاكي
ً
حربا ش���املة على عدة جبهات م���ع التركيز على الجبهة
الش���مالية .وذكر المتحدث باس���م جي���ش االحتالل أن
هذه المناورات والتي تسمى «الحجر الرئيسي» تهدف
إلى تحس���ين قدرة هيئة األركان العامة ومقرات الحرب
ً
مسبقا كجزء
الرئيسية ،مش���يرا إلى أنه تم التخطيط له ً
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من خطة التدريب  .2019ولفت إلى أنه يشارك في هذه
المناورات مقرات القيادة الرئيسة النظامية واالحتياط،
يتم خاللها تنفيذ س���يناريوهات الهجوم والدفاع وفقا
للخطط العملياتية للجيش .وبين جيش االحتالل أن مقر
القيادة الش���مالية وقيادة الجبهة الداخلية سيتدربان
على س���يناريوهات متعددة األذرع بالتعاون مع أسلحة
الجو والبحر والبر ،إضافة للمخابرات وأقسام التكنولوجيا
وأقسام القيادة والدفاع )سايبر(.

12

نحمل االحتالل تداعيات استشهاده
الفصائلّ :

ا�ست�سهاد االأ�سري املري�ض ب�سام ال�سايح يف �سجون االحتالل
رام الله – غزة /قاسم األغا:
استش���هد األسير الفلسطيني المريض بس���ام أمين محمد السايح مساء أمس
ُ
وتعنت االحتالل في تقديم العالج
األحد ،بعد صراع طويل مع مرض الس���رطانّ ،
ّ
الطبي بحقه .وأعلنت هيئة ش���ؤون األس���رى
ل���ه ،وانتهاج سياس���ة اإلهم���ال
عاما( من محافظة
)47
السايح
استشهاد
والمحررين )تابعة لمنظمة التحرير( عن
ً
نابلس ،في مستش���فى "أس���اف هروفيه" التابع لالحتالل "اإلسرائيلي" ،مؤكدة
أنه تعرض لسياسة القتل الطبي المتعمد والممنهج من قبل إدارة السجون.

11

الحركة األسيرة تعلن الحداد لثالثة
أيام وتغلق كافة أقسام السجون
غزة /االستقالل:
َّ
حملت الحركة الفلس���طينية األسيرة في س���جون االحتالل الصهيوني ،مساء
امس األحد ،إدارة سجون االحتالل مسؤولية استشهاد األسير المريض بسام
بيان لها "إغالق كافة أقس���ام الس���جون وإرجاع
الس���ايح .وأعلنت الحركة في ٍ

 6أسرى يواصلون إضرابهم
عن الطعام في سجون االحتالل
غزة /االستقالل:
يواصل ستة اسرى فلس���طينيين اضرابهم المفتوح عن الطعام
في معتقالت االحتالل رفضًا الستمرار اعتقالهم اإلداري ،ويتقدم

02

وقفة يف غزة تنديد ًا با�ست�سهاد الأ�سري ب�سام ال�سايح اأم�س

مستوطنون يقتحمون المسجد األقصى..
واالحتالل يستولي على  100دونم بنابلس
نابلس  /االستقالل:
اقتحم عشرات المس���توطنين ،أم���س األحد  ،باحات المس���جد
بحراس���ة مش���ددة من ق���وات االحتالل ،الت���ي رافقت
األقصى،
ٍ

بدء ا من دخوله���م من باب المغاربة،
المقتحمي���ن في جوالتهمً ،
ُ
وانتهاء بخروجهم من جهة باب السلس���لة ،كما
قررت ًس���لطات االحتالل اإلسرائيلي  ،االستيالء 02

تدهور الو�صع ال�صحي
للأ�صريين امل�صربني
قعدان واجلدع

04

( ) APA images

قوى رام الله تدعو ألوسع مشاركة في
فعاليات األسرى و التصدي لالستيطان

رام الله /االستقالل:
دعت القوى الوطنية واالس���المية لمحافظ���ة رام الله والبيرة أمس األحد
للمش���اركة الواسعة في فعالية دوار المنارة األربعاء المقبل
اسنادا لألس���رى المضربين عن 05
مساء
في تمام السادس���ة
ً
ً

 11اصابات في بيت أمر ومظاهرة ضد االستيطان في بيت جاال  05سرايا القدس تزف معين العطار أحد مجاهديها
الخارجية :نتنياهو يستخدم االستيطان د .رضوان لـ «االستقالل» «الحوامات» دليل تطور نوعي «الحوامات» سالح جديد
للمقاومة  .وتهديدات االحتالل لن تكسر شوكة غزة يضرب االحتالل في مقتل
لكسب أصوات المستوطنين
رام الله /االستقالل:
ح����ذرت وزارة الخارجية والمغتربين أمس األحد من الخطوات التي يتبعها
رئيس الوزراء اإلس����رائيلي لكسب أصوات المستوطنين في
05
«إسرائيل» عبر دعمه المطلق للمشاريع االستيطانية.

غزة  /محمد أبو هويدي:
رحب القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( إسماعيل رضوان ،بقرارات
المحكمة المحكمة االبتدائية األوروبية في لوكس���مبورغ
بإلغاء 03
قرار إدراج حركة حماس وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز

غزة  /دعاء الحطاب:
مازالت المقاومة الفلس����طينية ُتفاجيء وتخال����ف توقعات قادة االحتالل
اإلس����رائيلي وجن����وده لهجماته����ا في كل جول����ة تصعيد
عبر03 ،
فتسدد ضرباتها القاس����ية وتوقع الخسائر في صفوفه،

االثنين  10محرم  1441هــ  9سبتمبر  2019م

نظمتها حركة الجهاد ومؤسسة مهجة القدس

وقفــة دعــم وإسنــاد لألســرى المضربيــن عــن الطعــام بغــزة
غزة /االستقالل:
نظمت مؤسســـة مهجة القدس وحركة الجهاد اإلسالمي
وقفة تضامنية مع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي،
رفضا العتقالهم اإلداري.
ً
خاصة المضربين عن الطعام ً
وشارك العشرات من المواطنين في وقفة الدعم واالسناد
التي نظمتها المهجة أمس االحد قبالة مقر الصليب األحمر
بغزة
وتوعد القيادي في حركة الجهاد اإلســـالمي الشيخ خضر
حبيـــب العدو الصهيوني ،بدفع الثمـــن في حال تضرر أي
أســـير جراء اإلضراب الـــذي يخوضونه عـــن الطعام رفضًا
لالعتقال اإلداري.
وقال حبيـــب  ،إن المقاومة وجدت لتدافع عن شـــعبها وال
يمكن أن تســـكت أمام استشـــهاد أو إصابة أي أسير في
سجون االحتالل اإلسرائيلي .
وأضـــاف ،أن العدو الصهيوني يعمد العتقال واذالل خيرة
أبناء شـــعبنا تحت مســـمى االعتقال اإلداري غير القانوني
ودون تهمة .موضحًا أن العدو يتعامل وكأنه فوق القانون
الدولي ،وال يأبه به وال بأي مؤسســـة دولية ،لذلك يمعن في
تعذيب أسرانا البواسل .
وأكد أن جميع األســـرى بمن فيهم المضربين عن الطعام
)ســـلطان خلف وطارق قعدان ،وناصر الجـــدع  ..وغيرهم(،

جميعًا فـــي قلوبنا وعقولنا ،وأنه مـــن الواجب بذل قصارى
الجهد فـــي ظل تواطؤ العالم وفي ظـــل المعادلة الدولية
الظالمة التي ال تلتف لمعاناة األسرى.
وشـــدد علـــى أن المســـؤولية تجاه األســـرى تقـــع علينا
كفلســـطينيين ،في أن نكون في الخندق األول والمتقدم
دفاعًا عن االســـرى الذيـــن يعتقلون وينـــكل بهم ألنهم

يرفضـــون االحتالل ويقاومونه ،ويرفضـــون الذل والهوان
الذي يحاول العدو فرضه على شعبنا الفلسطيني.
ووجه القيادي في حركة الجهاد اإلســـالمي خضر حبيب،
متسائال أين
رســـائل عدة ،أولها للسلطة الفلســـطينية،
ً
السلطة الفلســـطينية من معاناة األســـرى؟ ،وماذا تعمل
لألسرى البواسل الذين أشرفوا على الموت؟ وأين السفارات

مستوطنون يقتحمون المسجد األقصى ..
واالحتالل يستولي على  100دونم بنابلس
نابلس  /االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين ،أمس األحد  ،باحات المسجد
بحراسة مشددة من قوات االحتالل ،التي رافقت
األقصى،
ٍ
بدء ا مـــن دخولهم من باب
المقتحميـــن في جوالتهـــمً ،
ُ
وانتهاء بخروجهم من جهة باب السلسلة ،كما
المغاربة،
ً
قررت ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي  ،االستيالء على 100
دونم مـــن أراضي قرى نابلس ورام اللـــه بالضفة الغربية
المحتلة ،ضمن مخطط لتوسعة مستوطنة «شيلو».
واقتحم عشـــرات المســـتوطنين اإلســـرائيليين األحد،
باحـــات المســـجد األقصى المبـــارك  -الحرم القدســـي
الشـــريف في مدينة القدس المحتلة بحراسة من شرطة
االحتالل اإلسرائيلي ،وفق ما أفاد مدير عام دائرة األوقاف
اإلسالمية العامة وشؤون المســـجد األقصى في القدس
الشيخ عزام الخطيب.
وقال الخطيب  ،إن عشرات المستوطنين اقتحموا األقصى
من جهة باب المغاربة ،ونفذوا جوالت اســـتفزازية فيها،
بحراســـة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة

المدججة بالسالح وســـط التصدي لهم بالطرد وهتافات
التكبير االحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس
المسجد األقصى.
وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قالت األحد
إن قوات االحتالل اإلسرائيلي اقتحمت المسجد األقصى
أكثر من  22مرة ،ومنعت رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي
أكثر من  51مرة خالل الشهر الماضي.
وفــــي محافظات أخــــرى كذلك اســــتمرت االعتداءات
الصهيونية بحق المقدســــات ،ففــــي نابلس اقتحمت
قوات االحتالل المنطقة الشرقية من المدينة ،وانتشرت
في محيط «قبر يوســــف» ،تأمينا لدخول المستوطنين
لتأدية طقوســــهم التلمودية .كما شهدت بلدة عورتا
اقتحاما ً
آخرا لمقامات إسالمية فيها ،وتم تأدية طقوس
ً
تلمودية.
في سياق اخر ،قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس،
االســـتيالء على  100دونم من أراضي قـــرى نابلس ورام
الله بالضفـــة الغربية المحتلة ،ضمن مخطط لتوســـعة

مستوطنة «شيلو».
وقال مســـؤول ملف االســـتيطان شـــمالي الضفة غسان
دغلـــس إن قوات االحتالل ســـلمت أهالي قـــرى قريوت
وجالود جنوبي نابلس وترمســـعيا شـــمالي رام اللهً ،
قرارا
باالستيالء على نحو  100دونم من أراضيها.
وأوضح أنه وفق اإلخطارات والخرائط المرفقة؛ فإن الهدف
من مصادرة هذه األراضي توســـعة مســـتوطنة «شيلو»
المقامة على أراضـــي تلك القرى ،وبناء مزيد من الوحدات
االستيطانية.
وتقـــع األراضي المصادرة في منطقتي تين العين ورأس
مويـــس حوض رقم ) (1من أراضـــي قريوت ،وحوض رقم
) (12من أراضي جالود ،وحوض رقم ) (10وحوض رقم )(3
بمنطقة شعب المصري من أراضي ترمسعيا.
وقـــال دغلس إن االحتالل يمنع أصحاب هذه األراضي من
دخـــول أراضيهم الزراعية والرعويـــة بدعوى أنها مناطق
عسكرية مغلقة أو أراضي دولة ،بهدف تسهيل االستيالء
عليها ونقلها للمستوطنين.

غزة /االستقالل:
يواصل ســـتة اســـرى فلســـطينيين اضرابهم
المفتوح عـــن الطعام في معتقـــالت االحتالل
رفضـــًا الســـتمرار اعتقالهـــم اإلداري ،ويتقدم
اضراب االسرى األسير طارق قعدان القيادي في
حركة الجهاد اإلسالمي  ،واالسير سلطان خلوف
) 38عامًا( والتي حذرت حركة الجهاد االســـالمي
من المســـاس بحياته وخاصة بعد تتوارد األنباء
عن دخوله مرحلة الخطر الشديد.
وذكـــرت مؤسســـة مهجة القدس لألســـرى أن

األسير أحمد غنام ) 42عامًا( من مدينة دورا قضاء
محافظـــة الخليل مضرب منذ  58يومًا ،األســـير
ســـلطان خلوف ) 38عامًا( من بلدة برقين قضاء
محافظـــة جنين مضرب منذ  54يوما ،واالســـير
إسماعيل علي ) 30عامًا( من بلدة أبو ديس قضاء
القـــدس مضرب منـــذ  47يومًا ،واألســـير طارق
قعدان ) 46عامًا( من محافظة جنين ومضرب منذ
 41يومًا ،واألسير ناصر الجدع ) 30عامًا( من بلدة
برقين فـــي محافظة جنين مضرب منذ  34يوما،
واألسير ثائر حمدان ) 30عامًا( من بلدة بيت سيرا

مضرب منذ  28يوما.
يشار إلى أن األسير حذيفة حلبية انهى إضرابه
المفتوح عن الطعام ،الذي استمر  67يوما وفرض
إرادته واستجابة االحتالل لمطلبه بتحديد سقف
العتقاله اإلداري وتحديد موعد لإلفراج عنه.
وكان مصدر قيادي في حركة الجهاد اإلسالمي
في الضفـــة الغربية حذر من المســـاس بحياة
األسير المضرب المهندس سلطان خلوف ،الذي
تتوارد األنباء عن دخوله مرحلة الخطر الشـــديد
وأن حياته أصبحت مهددة .

الفلسطينية المنتشرة في أكثر من  150دولة في العالم؟.
وقال :نحن نلوم على المعادلة الدولية الظالمة وعلى الدول
والمنظمات الدولية ،ولكننا في البداية يجب أن نلوم أنفسنا
ونوقع المسؤولية على ســـلطتنا والسفارات المنتشرة في
أرجاء المعمورة التي تتحدث باسم فلسطين وترفع شعار
فلسطين.
كما تســـاءل عن دور األمم المتحدة وأين هي من ما يجري
بحق األســـرى الفلسطينيين؟ ،مشـــيرًا إلى أنه لو أسير من
الكيـــان اإلســـرائيلي المجـــرم هو من أضرب عـــن الطعام
النتفضت كل المؤسسات الدولية والدول لتطالب باإلفراج
عنه.
كما تساءل في رســـائله ،أين الصليب األحمر والمنظمات
الحقوقية أمام هـــذه المعادالت والمعاناة لهؤالء البشـــر،
أليسوا األسرى الفلسطينيين ببشر وآدميين ولهم حقوق
كما ألي إنسان؟.
وخاطب أحرار العالم والشعوب العربية واإلسالمية وجامعة
الدول العربية بأن ينتصروا لقضية األسرى الفلسطينيين
في مواجهة العدو الغاصـــب ،موضحًا أن الجامعة العربية
تركـــت الفلســـطينيين وحدهـــم فـــي مواجهـــة الخطر
اإلسرائيلي المدجج بكل أدوات الحقد .مؤكدًا أن فلسطين
والقدس ليست للفلسطينيين وحدهم ،بل هي للمسلمين.

االحتالل يعتقل  4مواطنين في الضفة
ومستوطنون يحطمون  3مركبات
الضفة المحتلة /االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر أمس االحد 4 ،مواطنين  ،عقب
دهـــم منازلهم وتفتيشـــها والعبث بمحتوياتها فـــي مناطق متفرقة
بالضفة الغربية المحتلة .وأفاد بيان لجيش االحتالل ،بأن قواته اعتقلت 4
ممن وصفهم بـ «المطلوبين»؛ بزعم ممارسة
مواطنين من الضفة الغربيةّ ،
تتعلق بالمقاومة ضد أهداف إسرائيلية .وهاجم مستوطنون
أنشـــطة
ّ
عددا من منازل المواطنين الفلســـطينيين ،وأقدموا
متطرفون فجر امس ً
على تحطيم زجاج بعض الســـيارات وإعطاب إطاراتها في بلدة عصيرة
القبلية جنوبي نابلس.
مستوطنا من
20
نحو
إن
صالح،
حافظ
القبلية،
عصيرة
قروي
وقال رئيس مجلس
ً
مستوطنة «يتسهار» المحاذية للقرية هاجموا المنطقة الشرقية فيها ،وقاموا
بتحطيم  3مركبات وإعطاب إطاراتها.
يشـــار إلى أن القرية تتعرض باســـتمرار لهجمات من جانب المستوطنين من
مستوطنة «يتسهار» ،والتي يقطنها غالة المستوطنين.

االحتالل يختطف مواطنا في العيزرية
 6اسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون االحتالل ويعتدي على سيدة ويعتقل نجلها بشعفاط

القدس المحتلة /االستقالل:
اختطفت قوات االحتالل اإلســـرائيلي ،امس األحد ،مواطنا من داخل مكان عمله
في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.
وقالـــت مصادر محلية إن قوات االحتالل اختطفـــت المواطن فادي جميل مطر
شـــقيرات ) 35عامـــا( ،بعد مداهمـــة االحتالل لمكان عمله وعـــدد من المحالت
التجارية في حي رأس كبسة من البلدة.
كما اعتدت شرطة االحتالل اإلسرائيلي ،مساء أمس األحد ،على سيدة بالضرب،
واعتقلت نجلها في بلدة شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.
وقال شـــهود عيان ،إن افراد من شـــرطة االحتالل اعتدوا على أم بشار دنديس
ونجلها برشـــهما بغاز الفلفل ،أثناء تواجدهما قرب محطة القطار الخفيف في
البلدة ،ما ادى إلصابتهما باالختناق.
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«الحوامــات» ســالح جديــد يضــرب االحتــالل فــي مقتــل
غزة  /دعاء احلطاب:
مازالــت املقاومــة الفل�سطينيــة تُفاجــيء وتخالــف
توقعــات قــادة الحتــالل الإ�سرائيلــي وجنــوده
لهجماتهــا يف كل جولــة ت�سعيــد ،فت�ســدد �سرباتهــا
القا�سيــة وتوقع اخل�سائر يف �سفوفه ،عرب ا�ستخدام
وبحســـب بيان لجيش االحتـــال ،فإنه لم تقع
إصابات في صفوف القوات ،بينما لحقت أضرار
طفيفة بمركبة عسكرية.
ورغـــم عدم إعـــان أي فصيل مســـؤوليته عن
ّ
أن
هـــذا الهجوم الجوي بالطائرة المســـيرة ،إال ّ
وسائل اإلعام العبرية ّاتهمت حركة "حماس"
بالوقوف وراء ما وصفته بهذا "الحادث الخطير
أن الحركة تســـعى لـ"تثبيت
ًّ
جـــدا" ،واعتبرت ّ
معادلة جديدة" في المواجهة مع االحتال.
ساح ردع جديد
وأكد المختص بالشـــأن األمني ابراهيم حبيب،
أن الســـاح الجوي" حوامة" الذي اســـتخدمته
المقاومـــة الفلســـطينية مؤخـــرًا ،ســـاح ردع
جديد يضرب االحتال االســـرائيلي ،وســـاحًا
قادرًا علـــى تجاوز الجدار الحديـــدي الذي بناه
جيـــش االحتـــال بين قطـــاع غـــزة واالراضي
الفلســـطينية المحتلـــة عـــام  ،1948لحماية
جنوده ومستوطنيه.
واعتبر حبيب لـ"االستقال" ،أن ساح الحوامات
ّ
تنضم إلى ســـاح األنفاق،
يمثل إضافة نوعية
وســـاح القنص ،وســـاح الضفادع البشـــرية،
وغيرها من األســـلحة التي تمثل ّ
قوة وازنة في
ّ
مواجهة العدو ،كما يدلـــل على " ديناميكية"
المقاومة وقدرتها على تنويع أدواتها.
وأضاف ":أن استخدام المقاومة طائرة مسيره
" الحوامـــة" قـــادرة علـــى حمـــل المتفجرات
واصابـــة آلية عســـكرية ،ومن ثـــم العودة الى
القطاع بســـام ،عملية أربكت حسابات الجيش
االســـرائيلي و جعلته يدرك أن المقاومة قادرة
على مفاجأته بكل مرحلة تصعيد".
وأوضـــح أن المقاومـــة باســـتخدام " الحوامة"
استطاعت ايصال رسالة هامة لجيش االحتال
االسرائيلي و مستوطنين غاف غزة ،مفادها":
أنكم لن تنعموا باألمن والســـام ما دمتم على

أدوات واأ�ساليــب جديدة ،فتارة تاأتي من اأنفاق حتت
ا ٍ
الأر�ــس ،وتــارة باقتحــام مــن فــوق �سطــح الأر�ــس،
واأخــرى مــن حوامــات م�ســرية تلقــي عبــوات اأو
�سواريــخ جوية ،كخطــوةٍ هجوميــة باإمكانها تعديل
ميــزان القوي ل�ســاحلها .واعرتف جي�ــس الحتالل

هـــذه األرض ،وأن الخطـــر ســـياحقكم بـــكل
لحظة ،فانتم معرضـــون لضربات مؤلمة بعيدا
عن الهجمات المباشـــرة التي تشـــنها عناصر
المقاومـــة كالصواريـــخ والقنـــص و عمليـــات
التسلل".
وبيـــن أن االحتـــال يعلـــم ان المقاومـــة
الفلســـطينية لديها ادوات وأســـلحة جديدة،
ففي عـــام  2014كان لديها طائرات مســـيره
بـــدون طيار مـــن ثاث درجـــات ،ويـــدرك أن
المقاومـــة ال تدخـــر جهدًا في ســـبيل تنظيم
قوتها وابتكار أسلحة جديده منذ انتهاء حرب
 ،2014لكن الجديد أن المقاومة لم يعد لديها
خطوط حمراء الستخدام ما تمتلكه من ذخائر،
وهنا تكمن حقيقة المفارقة التي أربكت قادة
جيش االحتال.

«الإ�ســرائيلي» ،ال�ســبت املا�سي ،بت�ســرر اأحد اآلياته
الع�سكرية  ،املتواجدة بالقرب من احلدود ال�سرقية
ملدينــه رفح جنــوب قطاع غزة ،بعــد اأن األقت طائرة
م�ســرية «حوامــة» عبــوة نا�ســفة يف منطقة ال�ســياج
الأمني وعادت فو ًرا اإىل داخل القطاع.

وتوقع حبيب أن تســـتخدم المقاومة الطائرات
المســـيرة" الحوامـــات" فـــي كافـــة المناطق
الحدوديـــة بحاالت التصعيد ،وربما تتحول في
مرحلة من المراحل لساح لتوازن الضربات بين
المقاومة الفلسطينية واالحتال االسرائيلي.

رواية ا�سرائيلية

في حين ،يرى المختص بالشـــأن األمني محمد
أبو هربيد ،ان الطائرة المسيرة" الحوامة" ،مجرد
رواية اســـرائيلية تهـــدف المتصاص غضب
المقاومة و الشعب الفلســـطيني بعد ارتكابه
جريمة قتل المتظاهرين السلميين بمسيرات
العودة الجمعة الماضية ،مبرهننًا ذلك بصمت
المقاومة اتجاه تبني العملية حتى اللحظة.
وأكد أبـــو هربيد لـ" االســـتقال" ،أن تضخيم
العدو لحادثـــة الحوامـــة  -إن صدقت روايته-

واظهـــار صـــورة اآلليـــة التي تضـــررت بفعل
الهجـــوم وكأنه يقـــول انتهـــى رد المقاومة
علـــى جريمة قتل شـــهداء الجمعـــة األخيرة،
مشددا على أن المقاومة الفلسطينية ال تدخر
جهدًا في ســـبيل تطوير أدواتها وأســـاليبها
التي تســـتخدمها في صراعها العسكري ضد
االحتال ،بغية تشكيل قوة رادع له.
وأوضح أن المقاومة تســـعى مـــن وراء تطوير
الطائرات المسيرة "الحوامات " بشكل محترف،
للحصـــول على فاعلية أقوى وكفاءة أعلى خال
تنفيذها للمهمات العســـكرية ،مستشـــهدا
بتاريـــخ المقاومة بتطوير الصواريخ من بدائية
وصوال اليـــوم إلى
الصنـــع محـــدودة المـــدى
ً
تشـــكل
صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى ،وباتت
ّ
"رادعا" لاحتال اإلسرائيلي.
ً
وشـــدد على أن كل ســـاح جديد ُيضاف الى
يـــدل على حالة مراكمة القوة
ذخيرة المقاومة
ّ
التـــي تتبعهـــا الفصائل ،ويشـــكل مكســـبا
حقيقيا للمقاومة والشعب الفلسطيني ،ويجب
العمل على تطويره واســـتخدامه بشكل مقنن
ومناسب حتى ال يجر القطاع الى حرب شاملة .
وبيـــن أن العدو االســـرائيلي بـــات عاجزًا عن
مواجهة أساليب المقاومة " الضفادع البشرية،
االنفاق ،عمليات التسلل ،حوامات تلقى عبوات
او صواريخ من الجو" ،ففى ُكل مرة يعتقد بأنه
أنهى الكثير من المراحل فيما يتعلق بعملية
" تقليـــم أظافـــر المقاومـــة" يتفاجـــأ بأدوات
وأساليب جديدة لم يتوقعها.
وتوقع أن يلجأ االحتال لشن حرب واسعة ضد
غزة ،يهدف مـــن خالها للقضـــاء على أنفاق
المقاومة و مواقع تصنيع األســـلحة ،أو الوصول
الى تسوية لتنفيذ تفاهمات التهدئة بشكل
حقيقي  ،والتوقف عن استهداف المتظاهرين
السلميين شرقي القطاع.

د .رضوان لـ «االستقالل» الحوامات» دليل تطور نوعي للمقاومة ..وتهديدات االحتالل لن تكسر شوكة غزة
غزة  /محمد أبو هويدي:
رحـــب القيـــادي فـــي حركـــة المقاومة
اإلســـامية )حماس( إســـماعيل رضوان،
بقرارات المحكمة االبتدائية األوروبية في
لوكسمبورغ بإلغاء قرار إدراج حركة حماس
وجناحها العســـكري كتائب الشهيد عز
الدين القســـام على قوائم "اإلرهاب" في
أوروبا ،معتبرا اياه انتصارًا للحق والعدالة
وللمقاومة .
وقال رضوان لـ "االستقال" ،إن هذا القرار
يدل على أن مقاومة شـــعبنا الفلسطيني
مشروعة حســـب القانون الدولي ،كما أنه
خطوة فـــي االتجاه الصحيـــح والمطلوب
هنا وضـــع االحتـــال الصهيونـــي على
قوائـــم اإلرهـــاب الدولـــي والعمـــل على
زواله ومحاســـبته على جرائم الحرب التي
يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني".
وفـــي  2001قـــررت المحكمـــة األوروبية
العليـــا إدراج حماس علـــى الئحة االتحاد
األوروبـــي لإلرهاب ،وفـــي  2014أصدرت

محكمة العدل األوروبية حكما برفع اســـم
الحركة من قائمة اإلرهاب بسبب خطأ في
اإلجراءات القضائية ،وفي  2015استأنف
االتحـــاد األوروبي القـــرار القضائي برفع
اسم حركة حماس من قائمة اإلرهاب ،مما
أدى إلـــى تعليق تطبيقه ،وفي عام 2016
أوصت المدعية العامة في محكمة العدل
األوروبية إليانور شاربستون بشطب اسم
حركة حمـــاس من قائمـــة اإلرهاب ،وفي
يوليو/تمـــوز  2017قضت محكمة العدل
األوروبيـــة بإبقـــاء حركة حمـــاس ضمن
القائمة األوروبية للمنظمـــات والكيانات
اإلرهابية.
في سياق منفصل ،أكد القيادي في حركة
حماس معقبًا علـــى زيارة الوفـــد األمني
المصـــري لقطاع غزة ،أن هذه الزيارة تأتي
لتأكيـــد على ضرورة رفـــع الحصار  ،وإلزام
االحتال بتنفيذ تفاهمات "كسر الحصار"
التـــي تقضـــي بالتخفيف عن شـــعبنا
الفلســـطيني ،وفي سياق تطوير العاقة

المشـــتركة مع مصر ،وبحـــث آلية تنفيذ
وتطبيق المصالحة الفلسطينية في ظل
تعطل هذا الملف وركوده.
وفـــي إطـــار التهديدات المســـتمرة من
قبـــل قادة دولـــة االحتال باســـتهداف
قادة المقاومة الفلســـطينية في غزة قال
رضوان  ،إن هـــذه التهديدات لن ترهبنا

ولن تكسر شـــوكة المقاومة ،وهي تأتي
في ســـياق حمـــى الدعايـــة االنتخابية
لقـــادة األحزاب اإلســـرائيلية والمزايدات
الصهيونية الداخلية.
وأضاف ":أي مســـاس بقادة المقاومة
وباال على االحتال
الفلسطينية سيكون ً
الصهيونـــي ورد المقاومـــة ســـيكون
حاضرًا  ،لذلك نحذر االحتال من مغبة
التفكير بـــأي حماقة قد تســـتهدف
المقاومة ورموزها وسنكون عند حسن
أبناء شـــعبنا الفلسطيني المجاهد في
صـــد أي عدوان قد يشـــن من قبل هذا
العدو المجرم".
وجـــه رئيـــس حكومـــة االحتـــال
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،امس األحد،
تهديدا جديدا إلـــى قطاع غزة ،مؤكدا أن
"إسرائيل" لن تســـمح بمحاوالت االعتداء
عليها"
وشـــدد رضوان ،أن اســـتخدام "الحوامات
المسيرة" كســـاح نوعي وجديد في صد

اعتداءات االحتال ضد مســـيرات العودة
يعد أكبر دليل على هـــذا التطور النوعي
للمقاومـــة ،وأن ما يرتكبه هـــذا العدو من
قتل وعدوان آثم على شعبنا الفلسطيني
لـــن يمر دون عقاب ودون رد ،مشـــيرًا الى
أن إبداعـــات المقاومة مســـتمرة وتتطور
يومًا بعد يوم ومن حق شـــعبنا ومقاومته
أن تتمتلـــك أســـلحة جديـــدة وتبتكرها
لمواجهـــة هذا االحتـــال الغاصب لحقنا
الفلسطيني.
واعان جيش االحتال اإلســـرائيلي ظهر
السبت تضرر آلية عسكرية تابعة له شرق
رفـــح جنوب قطاع غزة نتيجـــة إلقاء عبوة
مسيرة ّ
ّ
"حوامة" انطلقت
ناسفة من طائرة
من القطاع وعادت إليه.
وأثار اســـتخدام هـــذا الســـاح "الجوي"
والمختصين بالشـــأن
اهتمام المراقبين
ّ
دليا على
األمني والعســـكري ،إذ اعتبروه ً
"ديناميكيـــة" المقاومـــة الفلســـطينية
وقدرتها على تنويع أدواتها.

االثنين  10محرم  1441هــ  9سبتمبر  2019م

تدهور الوضع الصحي لألسيرين المضربين قعدان والجدع االحتالل يختطف األسير المقدسي
محمد فرحان فور اإلفراج عنه

غزة /االستقالل:
أفـــادت مؤسســـة مهجـــة القدس للشـــهداء
واألسرى والجرحى يوم أمس ،أن الوضع الصحي
لألســـيرين المضربيـــن عن الطعـــام القيادي
في حركة الجهـــاد اإلســـالمي المجاهد طارق
قعـــدان ،والمجاهـــد ناصر الجدع فـــي تدهور
مستمر نتيجة عدم استجابة سلطات االحتالل
الصهيوني لمطالبهم العادلة بإنهاء اعتقالهم
اإلداري التعسفي بدون اتهام.
وأوضحت مهجـــة القـــدس أن المجاهد طارق
قعدان مـــازال يواصـــل إضرابـــه المفتوح عن
الطعام لليوم ) (40والمجاهد ناصر الجدع لليوم
) (34على التوالي رفضـــًا لتحويلهم لالعتقال
اإلداري بدون أن يوجه لهما أي اتهام.
وبخصـــوص أوضاعهـــم الصحيـــة فقـــد أفاد
المجاهـــد طـــارق قعـــدان في رســـالة وصلت
مهجة القدس نســـخة عنها أنهمـــا يعانيان
من فقـــدان الكثير من أوزانهـــم ،وأن األعراض
األخرى في تطور خطيـــر وكبير ،حيث يعانيان
من حالة اإلرهاق الشديد ،وقلة النوم ،والضغط
في العينيين ،وتفشـــي االحمرار في بياضهما،
وضيـــق التنفس ،والصـــداع الشـــديد والدوار
والهـــزال العام ،وزوغـــان النظـــر ،وأحيانًا حالة
اضطراب في المعدة والتقيؤ الشديد.
وبالرغـــم من التدهور المســـتمر في حالتهم
الصحيـــة إال أنهمـــا ماضيـــان فـــي إضرابهم

المحتلة  /االستقالل:
القدس
ّ
اختطفت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس ،األسير المقدسي محمد فرحان لحظة اإلفراج عنه من أمام
سجن النقب الصحراوي.
وذكرت مصادر محلية ،أن عناصر من مخابرات االحتالل اختطفوا األســـير فرحان من ســـكان مخيم شعفاط
المحتلة فور اإلفراج عنه من أمام سجن النقب بعد قضاء محكوميته البالغة ست سنوات ونصف.
بالقدس
ّ
المحتلة اتهمت األسير فرحان بإلقاء قنابل حارقة ،وحرق جنود
يشار إلى أن المحكمة المركزية في القدس
ّ
االحتالل خالل تصديه القتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي للمسجد األقصى المبارك عام .2013
وكان األسير المقدسي محمد فرحان اعتقل فترتين سابقتين في سجون االحتالل ،األولى عام  2004وأمضى
حكما بالسجن  4سنوات ،تلتها فترة ثانية لمدة ً 33
شهرا وأفرج عنه في شهر يوليو .2012
ً
المفتوح عن الطعام حتى االستجابة لمطالبهم
العادلة في إنهاء اعتقالهم اإلداري التعسفي
والحرية.
جدير بالذكر أن األســـير طارق قعدان ولد بتاريخ
1972/10/27م؛ وهو متزوج وأب لخمسة أبناء؛ وهو
من بلدة عرابة قضاء جنين شمال الضفة المحتلة،
واعتقلتـــه قـــوات االحتالل الصهيونـــي بتاريخ
2019/02/25م ،ووجهت سلطات االحتالل تهمة
االنتماء والعضوية في حركة الجهاد اإلســـالمي
في فلســـطين وصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة
ثالثة أشـــهر وفوجئ يوم اإلفـــراج عنه بتحويله
لالعتقال اإلداري لمدة ستة أشهر ،ليعلن بتاريخ
2019/08/01م عن شروعه في إضراب مفتوح عن
الطعـــام رفضًا لهذا القرار ،وســـبق أن أمضى في

االحتالل يفرج عن األسير
بهاء قعدان بعد  29شهرًا
طولكرم /االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،عن األسير بهاء عماد قعدان ) 26عامًا( من
مدينة طولكرم بعد أن أمضى  29شهرًا في السجن.
وأوضح مكتب إعالم األسرى أن قوات االحتالل أعادت اعتقال األسير المحرر
"قعدان" بتاريــــخ  2017/4/17بعد محاصره واقتحام منزل عائلته ،وتحطيم
محتوياته بحجة التفتيــــش ،ونقلته إلى التحقيق في مركز "الجلمة" والذي
اســــتمر ألكثر من شــــهر .وبين أن مخابرات االحتالل وجهت لألسير قعدان
تهمة العمل مع تنظيم محظور والمشاركة في نشاطات تحريضية ومعادية
لالحتالل ،وبعد تأجيل محاكمته عدة مرات أصدرت بحقه حكمًا بالسجن لمدة
 30شــــهرًا ،إضافة إلى غرامة مالية بقيمة  3آالف شــــيكل أمضى منها 29
شهرًا.
يشار إلى أن هذا االعتقال ليس األول لألسير "قعدان" حيث كان اعتقل سابقًا
وأمضى عامين في سجون االحتالل.

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

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات ( )2019 /415

ســـجون االحتالل ما يزيد عن عشر سنوات خالل
اعتقاالت ســـابقة على خلفية انتمائه ونشاطاته
في صفو حركة الجهاد اإلســـالمي ،وهو من أوائل
من خاضـــوا معركـــة اإلضراب عـــن الطعام ضد
سياسة االعتقال اإلداري.
أمـــا األســـير ناصـــر الجدع فقـــد ولـــد بتاريخ
1988/10/09م ،وهـــو متـــزوج ،واعتقلتـــه
قـــوات االحتالل مع شـــقيقه أشـــرف بتاريخ
2019/07/04م وحولتهمـــا ســـلطات االحتالل
لالعتقال اإلداري التعســـفي بدون أن توجه له
الئحة اتهام ،ولهما اعتقاالت سابقة في سجون
االحتـــالل الصهيوني على خلفيـــة انتمائهم
ونشـــاطاتهم في حركة الجهاد اإلسالمي في
فلسطين.

وقفة تضامنية مع
األسرى المضربين بجنين
جنين  /االستقالل:
نظم نشطاء يوم أمس ،وقفة تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام وسط مدينة جنين في ظل غضب
من تجاهل قضيتهم وعدم تفعيلها بالمستوى المطلوب.
ورفع المعتصمون صور األسرى المضربين ،سيما األسير الشيخ طارق قعدان وسلطان خلوف وناصر الجدع ممن
تواجد ذويهم في االعتصام .وطالب ذوو األســــرى المضربين بمساندة أبنائهم وهم يقطعون كل يوم خطوة
جديــــدة في اإلضراب وصلت لمراحل خطرة بعد دخولها شــــهرها الثاني .وأعرب األهالي عن قلقهم من طول
مدة اإلضراب وغياب االهتمام اإلعالمي باألسرى المضربين ما يمنح االحتالل مساحة كافية لالستفراد بهم.

إرتفاع أعداد األسيرات في سجون االحتالل لـ 40
غزة  /االستقالل:
قال مركز أســـرى فلسطين للدراســـات إن عدد األسيرات
في ســـجون االحتـــالل اإلســـرائيلي ارتفع خـــالل األيام
الماضية إلى ) (40أسيرة بعد اعتقال طالبتين جامعيتين
ومحاضرة .وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشـــقر
في بيان له ،أن المركز رصد ما بين  10إلى  15حالة اعتقال
شهريًا لنســـاء فتيات يطلق سراح معظمهم ،بينما يتم
تحويل البعض إلى التحقيق والسجون ،وأخريات يفرض
عليهن الحبس المنزلي.
وكان االحتـــالل قد اعتقل خالل األســـبوعين الماضيين
األستاذة بكلية االعالم في جامعة بيرزيت وداد البرغوتى
 57عامًا في بلدة كوبر برام الله بعد اقتحام منزلها ،والطالبة
في نفس الجامعة ســـماح جـــرادات بعد مداهمة منزلها
فـــي مدينة البيرة  ،والطالبة ميـــس أبو غوش وهى طالبة
اعالم في الجامعة بعـــد اقتحام منزل عائلتها في مخيم
قلنديا شمال القدس وشقيقه الشهيد حسين أبو غوش.

وذكر األشقر أن من بين األسيرات ) (27أسيرة محكومات
بأحكام مختلفة أعالهن حكمًا األسيرتان شاتيال أبو عياد»
من أراضي  ،48وشروق دويات من القدس وصدر بحقهن
ً
حكما بالسجن الفعلي لمدة  16عاما.
ْ
ّ
أسيرتين تخضعان لالعتقال اإلداري دون تهمه
وبين أن
وهما األسيرة شروق محمد البدن ) 25عامًا( من بيت لحم،
وهي أم لطفلين ،ومعتقلـــة منذ متصف يوليو الماضي،
واألســـيرة آالء فهمي بشير» ) 23عامًا( من مدينة قلقيلية
وهي معتقلة منذ .2019/7/24
وعن توزيع االســـيرات جغرافيًا أوضح األشـــقر أن )(18
اســـيرة يتوزعن على مدن الضفة الغربية المحتلة ،بينما
) (14اســـيرة من مدينة القدس المحتلة ،و) (6اســـيرات
من قرى وبلدات األراضي المحتلة عام  48وأســـيرتان من
قطاع غزة.
وأشـــار إلى أن مـــا ال يقل عن ) ( 10أســـيرات يعانين من
ظروف صحية متدهورة في ظل اســـتمرار اإلهمال الطبي

بحقهن ،وتعتبر حالة األسيرة الجريحة اسراء الجعابيص
من القدس أكثرهن خطورة حيث تعانى من حروق بنسبة
ً %60وبتـــر لثمانية من أصابعها وتحتـــاج الى عمليات
جراحية ال يزال االحتالل يماطل في إجرائها مما يشـــكل
خطورة على حياتها.
وأفـــاد أن من بين األســـيرات هناك ) (17أســـيرة أمهات
ألطفال و) (5طالبات جامعيات ووالدة الشـــهيد أشـــرف
نعالـــوه وهى األســـيرة وفاء محمود مهـــداوي ) 54عامًا(
مـــن مدينة طولكرم وال تزال موقوفة منـــذ ما يقارب عام،
ويتعمد الســـجانون إهانتها والتنكيل بها انتقامًا منها
كون نجلها نفذ عملية ادت الى مقتل مستوطنين.
وطالـــب المركز المجتمـــع الدولـــي ان ينتصر لنصوص
االتفاقيات التـــي وضعت لحماية المرأة والتي ينتهكها
االحتالل يوميًا ،وضرورة التدخل لوقف استهداف المرأة
الفلسطينية دون أي مبرر قانوني وبحجج كاذبة وادعاءات
على حسب مزاج جنود االحتالل.

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

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات ( )2019 /413

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد :ماجد
جميل سليم الددح من ســـكان دير البلح هوية رقم  802194472بصفته
وكيال عن :وفاء جميل سليم الددح
بموجب وكالة رقم 2019 / 248 :الصادرة عن القاهرة
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال ارث  /بيع /مبادلة في
قطعة  127قسيمة  63المدينة دير البلح
فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليـــه التقدم باعتراضه إلـــى اإلدارة العامة
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .التاريخ2019 /9 /8 :م

يعلن للعمـــوم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد:
مصبـــاح عبد الـــرازق عبد الرحمـــن أبو عمرة من ســـكان رفـــح هوية رقم
 401821129بصفته وكيال عن :عبد الرازق عبد الرحمن سالم أبو عمره
بموجب وكالة رقم 2019 / 11091 :الصادرة عن االمارات
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال ارث  /بيع /مبادلة في
قطعة  2361قسيمة  2المدينة رفح  +قطعة  2369قسيمة  2المدينة رفح
فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليـــه التقدم باعتراضه إلـــى اإلدارة العامة
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .التاريخ2019 /9 /8 :م

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

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

إعالن صادر عن بلدية بني سهيال
تعلن بلدية بني سهيال لإلخوة المواطنين المتصرفين والمجاورين ألرض
القسيمة ) (1من القطعة رقم ) ( 214أراضي بني سهيال المسماة – ارميضة
الغربية – شارع خالد بن الوليد ،والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية )(53890
متـــر مربع بأنه قد تقدم لها المواطن  /إبراهيم محمد شـــحادة شـــحادة
من ســـكان بني سهيال  ،وسند الملكية باسم /سالم محمد احمد أبو ريدة
ورزق حسن محمد أبو ريدة  ،من أرض القسيمة المذكورة بغرض الحصول
على إذن بناء مبنى بركس مع خدمات على مساحة المقسم المخصص له
) (322متر مربع لكل طابق وذلـــك طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى
قسم التخطيط و التنظيم بالبلدية .
فكل من لديه اعتراض على الملكية أو الطلب  ،عليه أن يقدم اعتراضه
لدى قسم التخطيط والتنظيم بالبلدية خالل )خمسة عشر يوما( من تاريخ
هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

عالء ر�ســوان
الق�سم القـانوين

حمـاد الـرقب
رئي�س البلدية

االثنين  10محرم  1441هــ  9سبتمبر  2019م

الخارجية :نتنياهو يستخدم االستيطان لكسب أصوات المستوطنين
رام الله /االستقالل:
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين أمس األحد من
الخطوات التي يتبعها رئيس الوزراء اإلسرائيلي
لكسب أصوات المستوطنين في «إسرائيل» عبر
دعمه المطلق للمشاريع االستيطانية.
وأضافت الخارجية أن نتنياهو يستغل السباق
االنتخابي في اســــرائيل لتوســــيع االستيطان
وعمليات التهويد وتقديم الدعم لميليشــــيات
المســــتوطنين وعصاباتهم واعتداءاتهم علي
المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن نتنياهو يطلق العنان لحكومته

وأذرعهــــا المختلفــــة لتنفيذ أعــــداد كبيرة من
المخططات االســــتيطانية إرضاء للمستوطنين
وحركاتهم وجمعياتهم التهويدية.
وقالت الخارجية »:فــــي اآلونة االخيرة تصاعدت
العمليات االســــتيطانية وتزايدت مشــــاركات
نتنياهــــو الشــــخصية فــــي دعم االســــتيطان،
ومنها على ســــبيل المثال ال الحصــــر ما أعلنته
وزارة المواصالت وبلديــــة االحتالل في القدس
عن تنفيذ مخطط لتوسيع شــــارع االنفاق لربط
القــــدس بمســــتوطنات غوش عتصيــــون على
حســــاب اراضي المواطنين الفلســــطينيين في

 22اقتحامًا لألقصى و 51منعًا
لألذان باإلبراهيمي خالل أغسطس
رام الله  /االستقالل:
قالت وزارة األوقاف والشئون الدينية في تقرير شهري عن أغسطس المنصرم
إن االحتـــالل زاد من وتيرة اعتدائه على المســـجد االقصـــى والقدس وأهلها،
منعا لألذان في الحرم
مشيرة إلى أن أكثر من 22
اقتحاما للمسجد األقصى وً 51
ً
اإلبراهيمي شهده الشهر.
مستوطنا
وذكر التقرير  ،أن عدد المقتحمين للمسجد األقصى بلغ أكثر من 3600
ً
ووجهت ما تســـمى جماعات الهيكل أكثر من  5دعـــوات وجهتها لجمهورها
لزيادة أعـــداد المقتحمين ،وطالبت برفع يد األوقاف االســـالمية عن المســـجد
األقصى وزيادة مدة االقتحامات ومن كل األبواب وليس باب المغاربة فقط.
ورصـــد التقرير الـــذي تعده االدارة العامـــة للعالقات العامة واالعـــالم بالوزارة،
تحريضـــا من نوع اخـــر حيث يعتزم وزيرين المشـــاركة في تكريـــم الحاخام
المتطرف إسحاق غنيزبورغ ،الذي يبيح قتل غير اليهود وخاصة الفلسطينيين،
ّ
ويحرض على مقدساتهم اإلسالمية والمسيحية.
وبين وكيل الوزارة حســـام ابو الرب ،أن مجمل االعتداءات خالل شهر أغسطس
المنصرم بلغت  109اعتداءات طالت المســـجد األقصى واإلبراهيمي ومقامات
إسالمية وإبعادات واعتقاالت لحراس وسدنة األقصى وتحريضات عنصرية.
وحذر من مخاطر التصعيد اإلســـرائيلي ضد القدس والمســـجد األقصى وأهله،
ً
مطالبا العالمين العربي واإلسالمي التعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر المحدقة
بالوجود الفلسطيني بالقدس وبالمسجد األقصى المبارك على وجه الخصوص.

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية
املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة

في الطلب رقم 2019/306
لدى محكمة االستئناف الموفرة بغزة  /فلسطين

في الطلب رقم ) 2019/ 306نشر مستبدل( في االستئناف رقم 2019/162
المستدعي  /عبد الرحيم اسحاق رشيد بلبل من غزة هوية ) (936190073
وكيله المحامي  /علي االيوبي
المستدعي ضدهم  .1 /جمال سليم محمد بلبل  -من غزة  -بجوار رمزون الطيران مجهول محل اإلقامة
 .2جالل سليم محمد بلبل  -من غزة  -بجوار رمزون الطيران مجهول محل االقامة
 .3هناء سليم محمد بلبل  -من غزة  -بجوار رمزون الطيران مجهول محل اإلقامة
 .4سامي سليم محمد بلبل  -من غزة  -بجوار رمزون الطيران مجهول محل االقامة
 .5رامي سليم محمد بلبل  -من غزة  -بجوار رمزون الطيران مجهول محل االقامة
الموضوع  /مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في االستئناف رقم  2019/162في الطلب 2019/306
الى المســـتدعى ضدهم بما أن المستدعي تقدم باالستئناف المرقوم اعاله لدى
هذه المحكمة اســـتنادا الى ما بدعيه في الئحة استئنافه ونظرا ألنكم مجهولين
محل االقامة وحســـب اختصاص محكمة االســـتئناف بغزة في نظر االستئناف
وعمال بالمادة ) (20من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) (2لسنة
) (2001وبنـــاءا على قرار محكمة االســـتئناف بغزة لنا نبلغكم عن طريق النشـــر
المســـتبدل  .لذلك يقتضـــي عليكم الحضور امام هـــذه المحكمة في تاريخ 20
 2019/ 10/الســـاعة التاســـعة صباحا كما يقتضي عليكم ان تتقدموا بجوابكم
التحريري خالل  15يوما من تاريخ النشـــر وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم
عن ذلك سينظر في االستئناف باعتباركم حاضرين  .تحريرا في 2019/9/8م

رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف بغزة
اأ .هناء ما�سي

بيت جاال».
كما اعتبرت الخارجية اقدام ســــلطات االحتالل
علــــى االســــتيالء علــــى  100دونم مــــن أراضي
قرى جنوب نابلس وشــــمال رام الله لمخططات
االســــتيطان ،إضافة إلى االســــتيالء ألف دونم
اخــــرى لتنفيذ مخطط اســــتيطاني واســــع على
أراضــــي بلدة جينصافوط ،ومخطط اســــتيطاني
آخر يســــتهدف أراضي المواطنين في واد قانا،
دونما في شــــعفاط لشق
واالســــتيالء على 85
ً
انفاق وجســــور وطــــرق لتعميــــق التواصل بين
مستوطنات األغوار ومستوطنات شرق القدس.

سرايا القدس تزف معين
العطار أحد مجاهديها
غزة /االستقالل:
استشـــهد مواطن فلسطيني صباح اليوم األحد  8سبتمبر 2019؛ جراء حادث عرضي
في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة .
تصريح مقتضب تلقت «االســـتقالل» نسخة عنه استشهاد
وأكدت وزارة الصحة في
ٍ
المواطن معين سليمان العطار؛ جراء حادث عرضي بدير البلح وسط القطاع.
وبدورها ،زفت ســـرايا القدس الجناح العســـكري لحركة الجهاد اإلســـالمي ،المجاهد
معين العطار  41عامًا الذي ارتقى شهيدًا أثناء اإلعداد والتجهيز.
وقالت الســـرايا في بيان لها ،إن شـــهادة المجاهد العطار جاءت بعد مشوار جهادي
مشرف ،وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية ،نحسبه شهيدًا وال نزكي على الله أحدًا.

قوى رام الله تدعو ألوسع مشاركة في فعاليات األسرى و التصدي لالستيطان
رام الله /االستقالل:
دعت القوى الوطنية واالســـالمية لمحافظة رام
الله والبيرة أمس األحد للمشاركة الواسعة في
فعالية دوار المنارة األربعـــاء المقبل في تمام
اسنادا لألسرى المضربين عن
مساء
السادســـة
ً
ً
الطعام في ســـجون االحتالل وتعمد ســـلطات
االحتالل ممارسة اإلهمال الطبي تجاههم.
كمـــا دعت القـــوى للمشـــاركة الواســـعة في
الفعالية الحاشدة في منطقة عين ساميه إلى
الشرق من بلدة كفر مالك الجمعة المقبل رفضًا
لوضع اليد علـــى األراضي المحاذية لعين الماء
في المنطقة تمهيدا لبناء اســـتيطاني جديد

فيهـــا ،حيث ســـيكون التجمع فـــي المنطقة
المســـتهدفة قبيل صـــالة الجمعة ،بحســـب
الوكالة الرسمية.
وشـــدد بيـــان القوى علـــى أهمية اســـتكمال
العمل فـــي إطـــار الحملة الوطنيـــة لمقاطعة
منتجات االحتالل التي انطلقت في أعقاب قرار
القيادة الفلسطينية بوقف العمل باالتفاقيات
الموقعة مع االحتالل ،وأهمية استنهاض كافة
الجهود الشـــعبية لمنع دخول هذه المنتجات
ألســـواقنا بـــإرادة شـــعبية مســـتفيدين من
التجارب السابقة.
وجـــاء في بيـــان القـــوى ":أخذ زمـــام المبادرة

للشـــروع ببرنامج وطني إلخالء أسواقنا وبيوتنا
مـــن منتجات االحتـــالل بكل اشـــكالها ضمن
تكامـــل الجهـــد شـــعبيا ورســـميا للـــرد على
سياســـات االحتالل المتواصلة وسط استعار
حمى الدعاية االنتخابية النتخابات كنيســـت
االحتالل وزيادة الجنوح نحو المزيد من التطرف
والفاشـــية ،األمر الذي يســـتدعي تحركا دوليا
فوريا لحماية الشعب الفلسطيني".
كما أكدت القوى الوطنية واالسالمية لمحافظة
رام اللـــه والبيرة ،أن ما يتـــم تناقله حول قرب
االعالن عن الشـــق السياسي من صفقة القرن
هو بمثابة افالس سياسي واخالقي.

صحيفة :عنصرية «إسرائيل» دفعتها لتجاهل أحد جنودها المفقودين في غزة
القدس المحتلة /االستقالل:
قالـــت وســـائل إعالم عبريـــة ،أمـــس األحد ،أن
اإلســـرائيليين ما زالوا ينظـــرون بعنصرية إلى
الجنـــدي األثيوبـــي المفقود في غـــزة أبراهام
مانغيستو.
ووفقـــًا لصحيفة "يديعوت أحرنـــوت" العبرية،
قالت الكاتبة اإلسرائيلية تامي أراد في مقال لها،
إن "األسير اإلســـرائيلي لدى حماس  ،اإلثيوبي
يعد امتحان الرحمة لدى
أبراهام مانغيســـتوّ ،
"إسرائيل" ،ألن اإلسرائيليين ما زالوا ال ينظرون
إليه باعتباره ابنهم جميعا ،وإنما كما لو كان ابن
الزوجـــة أو ابن الزوج ،وليس ابن الزوجين معا ،ما
يعد عملية فاشلة في إدخال قضيته اإلنسانية
ّ
إلى حالة اإلجماع الوطني اإلسرائيلي".
وأضافت الكاتبة وهي زوجة المفقود اإلســـرائيلي
الطيار رون أراد منذ  30عاما ،أن "مانغسيتو ابن الـ33
عاما ،من مهاجري يهود إثيوبيا ،ما زال محتجزا لدى

حماس في غزة منذ خمس سنوات".
وأشـــارت إلى أن "حالة مانغســـتو تختلف عن حالة
الجندي األسير األسبق غلعاد شاليط ،حيث ال يعتبر
الجمهور اإلســـرائيلي قضيته أساسية ومحورية ،ال
قبل خمس سنوات وال اآلن ،حتى أن رئيس الحكومة

اإلسرائيلية ينام بهدوء".
وأوضحت أنه "فيما عادت أفيفا شاليط والدة غلعاد
إلى بيتها هانئة مطمئنة على ابنها الذي عاد إليها،
فإن والدي مانغستو ال أحد من اإلسرائيليين يتذكر
اسميهما ،ألنهم ال يتحدثون العبرية ،يسكنون في
عسقالن ،وهي بعيدة عن مقر رئيس الحكومة في
القدس  ،كما لو كانوا يسكنون غزة".
وتابعت بأنه "بعد أيام قليلة على اجتياز مانغستو
للحدود إلى غزة ،وإعالن حماس عن احتجازه ،أخذت
يونيت فانتا إحـــدى جارات عائلته في عســـقالن
مهمة الكفـــاح من أجل إعادته إلـــى بيته ،انطالقا
من قناعتها بأننـــا أمام حالة من الجالية الضعيفة،
وليس هناك من إمكانية لفرض قضيته على صدارة
اهتمامات الجمهور اإلسرائيلي ،قياسا بجندي قتل
في معركة عسكرية يعتبره جميع اإلسرائيليين ابنا
لهم ،ويشـــاركون في جنازته" .وفقًا لما أورده موقع
"عربي."21

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطـــن /مؤمن عبد العزيـــز محمود البلعاوي
 ./ .......عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل
رقم ) ( 402551675فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /ابراهيم يوســـف محمد اسليم .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 400951448فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنـــا المواطنة /عليا حمدان محمـــود مصلح ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
) ( 906704289فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد احمد عبد الخال ابو خاطر .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 802586834فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلـــن أنـــا المواطن/رأفت محمـــد أحمد طـــه  ./ .......عن
فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التي تحمـــل رقم
) (903075638فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /فرج عبد الفتاح يوســـف فنانه .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 906900477فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االثنين  10محرم  1441هــ  9سبتمبر  2019م

دعم الصحفيين 65 :انتهاكًا بحق المحتوى الفلسطيني منذ بداية العام
غزة /االستقالل:
اســـتنكرت لجنة دعم الصحفيين ،اســـتمرار
إغالق ومالحقة مواقع التواصل االجتماعي وعلى
رأســـها الفيســـبوك للصفحات الفلسطينية
وقمعهـــا للمحتـــوى الفلســـطيني بضغوط
واضحـــة من االحتالل "اإلســـرائيلي" من خالل
حذف وحظر وتقييد النشـــر وإغالق حسابات
العديد من الصحفييـــن واإلعالميين ،بذريعة
ُمخالفـــة وانتهـــاك ما ُيســـمى "الخصوصية
ومعايير النشـــر" لدى "فيســـبوك" ويوتيوب
وغيرهـــا مـــن مواقـــع التواصـــل االجتماعي،
متجاهلة جميع المعاييـــر واالخالق المهنية
ومواثيق حقوق االنســـان التـــي تضمن حرية
الراي والتعبير.
ونوهـــت اللجنـــة الـــى أن موقـــع التواصـــل
االجتماعي الـ "فيسبوك" حظر السبت ،صفحة
االعالمي الدكتور والكاتب الصحفي والباحث،

خالد معالي من مدينة ســـلفيت لمدة شهر ،
تبدأ من  7سبتمبر  2019على  6أكتوبر ،2019
مبينة أن ادارة الـ "فيســـبوك" ســـبق وحظرته
اكثر من مرة واغلق حســـابه ومنع من التواصل
مع االف من أصدقائه ومتابعيه عدا عن اعتقال
االحتالل اإلســـرائيلي للصحفـــي معالي عدة
مرات بسبب منشوراته على الفيس بوك.
وذكرت اللجنـــة أن عدد االنتهاكات عبر مواقع
التواصل االجتماعي منذ بداية شـــهر سبتمبر
الحالـــي ،2019حتـــى اللحظـــة بلـــغ ) (11من
االنتهـــاكات تنوعت ما بيـــن الحظر والحذف
ومنع وتقييد النشر وحذف المنشورات حسن
اصليح ومثنى النجار وهاني الشاعر وداوود ابو
الكاس وصحفيين أخرين تم اغالق صفحاتهم
ألكثر من مرة .
ورصـــدت لجنـــة دعم الصحفييـــن التضييق
علـــى كل الصحافية اســـراء البحيصي بإغالق

حســـابها على الفيس بـــوك للمـــرة الرابعة،
حـــذف منشـــورات وتهديد بحـــذف صفحة
شبكة القدس اإلخبارية بسبب نشر اخبار عن
حزب الله ،حذف صفحـــة الحياة برس ،حذف
بث مباشـــر لكل من الناشطين فهد أبو صبيح
ومحمد شـــريتح ،حظر للنشـــر لصفحة مركز
اســـرى فلســـطين للدراســـات ،حذف صفحة
يوميات بيت لحم الفلسطينية ،تقييد وصول
وعدم ظهور بحق صفحة شـــبكة فلســـطين
اإلخبارية ،حذف حســـاب معين الضبة ،حذف
صفحة مجموعة عائدون .
وكانت قد رصدت اللجنة خالل شهر أغسطس
الماضي  ،2019اكثر من  15انتهاكا للتضييق
علـــى المحتـــوي الفلســـطيني منها حذفت
إدارة موقـــع "فيســـبوك" صفحـــة وكالة الرأي
الفلســـطينية لإلعالم مرتين متتاليتين للمرة
العاشرة على التوالي ،اغالق الصفحة الرسمية

لبوابة الهدف اإلخبارية ،حظر صفحات قاسم
النجار ومنع النشـــر ،حظر صفحـــة أنين القيد،
حذف صفحة مركز قلنديا اإلعالمي ،وصفحة
جنيـــن مكـــس ،وصفحـــة شـــبكة عيـــن
اإلعالمية ،وصفحة فلسطين اليف ،وصفحة
لجنة القدس جامعة اليرموك ،صفحة الهيئة
الوطنية العليا لمســـيرات العودة ،وذلك في
اطـــار التضييق على المحتوى الفلســـطيني،
تعطل حســـاب الصحفي محمـــود الخطيب،
وتحذف منشورات صفحة المركز الفلسطيني
لإلعالم ،الغاء حساب الكاتب إبراهيم المدهون
علـــى الفيس بوك لمدة ســـبعة أيـــام وتلغي
صفحته على اليوتيوب دون مبرر.
وعلى ضوء ذلك ،نوهت لجنة دعم الصحفيين،
أنه منـــذ بداية العـــام الحالـــي  ،2019عملت
إدارة الفيـــس بـــوك الذي يتباهـــى دوما بانه
فتح مســـاحة آمنة وحـــرة للتعبير عـــن اآلراء

«جوال» تدعم بلدية خانيونس بجهاز سيرفر متطور
خانيونس /االستقالل:
دعمت شركة جوال إحدى شركات
مجموعة االتصاالت الفلسطينية
)بالتل( ،بلديـــة خانيونس بجهاز
ســـيرفر م ّ
تطور من أجـــل تطوير
ُ
العمـــل اإلداري بداخلهـــا ورفـــع
كفاءة أنظمة البلدية المحوســـبة
مهمـــات المواطنين
وتســـهيل
ّ
فيها؛ مما يعود بالفائدة المباشرة
على جميع سكان المحافظة جنوب
قطاع غزة.
واستقبل رئيس بلدية خانيونس
م .عـــالء الديـــن َ
الب َّطـــة في مبنى
البلديـــة ،مديـــر إدارة إقليم غزة
بشركة "جوال" عمر شمالي ،ومدير
إدارة إقليم غزة بشركة االتصاالت
الفلســـطينية م .خليل أبو سليم،
ومدير شـــركة حضارة بغزة عوني
الطويل ،وعدد من مدراء مجموعة
االتصاالت.
"البطة" علـــى دور "جوال"
وأثنـــى ّ
في دعـــم المؤسســـات الوطنية
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي
والخدمـــات التي تقدمها من أجل
تعزيز آليات العمل فيها ،وضمان
اســـتمراريتها بالشكل المطلوب
لتوفير احتياجات المواطنين.
َّ
وعـــرج علـــى الخطط والمشـــاريع
التطويريـــة التـــي تســـعى لها
بلديـــة خانيونـــس والخدمـــات

والتســـهيالت التـــي تقدمهـــا
للمواطنيـــن للتخفيـــف من وطأة
الظروف الصعبة التي يعيشونها.
وتقـــدم رئيس البلدية بالشـــكر
العميـــق للشـــركة علـــى دعمها
المتواصـــل للبلدية ومؤسســـات
المجتمـــع المدني والمؤسســـات
األكاديمية والخدمية ،وتوظيفها
لكل الجهود مـــن أجل دفع عجلة
التنمية وتعزيز عمل المؤسسات
بمـــا يضمـــن اســـتمراريتها في
تقديـــم الخدمـــات المتواصلـــة.
بـــدوره ،اعتبر مدير إدارة شـــركة
المقدم
جوال  -شـــمالي ،أن الدعم ُ
للبلدية إنما هو امتداد لمشـــاريع
عدة ولعالقة استراتيجية مهمة

مع بلدية خانيونس.
وأكد "شـــمالي" أن جهود شركته
وما تقدمه من دعم للمؤسســـات
الوطنيـــة الخدماتيـــة والمدنية
والصحيـــة والتعليميـــة لهـــو
هدف اســـتراتيجي يعكس رؤية
الشركة الهادفة إلى تعزيز صمود
مؤسســـاتنا الوطنيـــة فـــي ظل
الظـــروف الصعبة التـــي يمر بها
قطاع غزةّ .
وبين أن تعزيز مفهوم

الشـــراكة بين "جوال" ومؤسسات
المجتمـــع المدنـــي والجمعيات
اإلغاثيـــة والصحيـــة ،التي تقدم
الخدمات للجمهـــور؛ يدفع عجلة
التنميـــة فـــي شـــتى المجاالت،
ويقود إلى حالة من االستقرار في
ُ
نمـــي القدرات
العمـــل اإلداري وي ّ
لدى المؤسسات ويطور من عملها
ويزيد من قدرتهـــا اإلنتاجية ،بما
يعود بالفائدة على المواطنين.

والمعتقـــدات الشـــخصية علـــى انتهـــاك
عشـــرات المواقع والصفحات تم رصد أكثر من
) (65انتهاكًا للمحتوى الفلسطيني بضغوط
واضحة من قبـــل االحتالل االســـرائيلي الذي
يسعى لطمس الحقيقة ومحاربة كل ما يتعلق
بالقضية الفلسطينية .
وكشـــفت اللجنة أن إدارة الفيســـبوك تغض
الطـــرف وتكيـــل بمكياليـــن عـــن الصفحات
اإلسرائيلية للمســـؤولين االسرائيليين والتي
تدعو للقتل و تنشـــر خطـــاب الكراهية وإبادة
الشعب الفلسطيني .
وكانت قد اعترفت إدارة شـــركة "فيســـبوك"
بانتهاك خصوصية مســـتخدميها من خالل
ســـماع كل المحادثات الصوتيـــة عبر تطبيق
"ماســـنجر" التابع لـ"فيســـبوك" ،و أنها وظفت
مئـــات المتعاقدين لالســـتماع إلـــى المقاطع
الصوتية التي يتبادلها المستخدمون.

«الزراعة» تعلن بدء حملة شاملة
لترخيص مزارع الدواجن بغزة
غزة /االستقالل:
أعلنت وزارة الزراعة ،امس األحد ،عن البدء بحملة شاملة لترخيص مزارع الدواجن في قطاع غزة وستستمر
لمدة ثالثة أشهر .وقال الناطق باسم الوزارة أدهم البسيوني ،خالل برنامج لقاء مع مسئول والذي تنظمه
وزارة اإلعـــالم – المكتب اإلعالمي الحكومي في مقرها بمدينة غزة ،أن الوزارة قامت بالعمل على تطبيق
القانون الزراعي الخاص بقطاع الدواجن وفحص كل شـــحنات بيض فقس الدجاج الالحم المستورد من
خالل أخذ عينات عشوائية من كل شحنة واتالف ما يثبت اصابته باألمراض.
وأضاف البســـيوني ،أن الوزارة منعت استيراد بيض فقس الدجاج الالحم من أي منطقة
تثبت الفحوصات المخبرية للشحنات أن الشهادات الصحية المرافقة لها غير صحيحة،
الفتا إلى أنه تم إتالف منذ بدء تنفيذ هذا اإلجراء وحتى اآلن أكثر من نصف مليون بيضة
ثبت من خالل تحليلها في مختبر الوزارة البيطري أصابتها بأمراض تجعل الصوص هزيل
وضعيف وال يصلح للتربية مما يســـبب بوجود خســـائر كبيرة للمربين .وأشار أن الوزارة
تقوم بفحص كل شـــحنات العلف الواردة إلى قطاع غزة من خالل أخذ عينات عشوائية
وفحصها في مختبر الجامعة اإلسالمية ،وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات
القياسية ومحتواها الغذائي مطابق الحتياجات طيور التربية خالل كافة مراحل التربية.
وذكر البســـيوني أن الوزارة أصدرت قرارا بمنع اســـتيراد علف الخلطة أو العلف المرجع من طرف
االحتـــالل ،منوها إلـــى أن العلف المرجع هو عبـــارة عن مخلفات مصانع العـــاف ومزارع الدواجن
وصوبات تخزين العلـــف ،وبالتالي مجهول التركيب وغير معلوم مكوناته الغذائية ،وأن العديد
م التجار يقوم بإعادة كبسه وتعبئته وبيعه كعلف للدواجن مما يسبب خسائر لمربين الدواجن.
وبين أن الوزارة بدأت فعليا بترخيص مزارع الدجاج الالحم والحبش بشكل مجاني بهدف
مراقبـــة ومتابعة هذه المزارع وســـهولة الوصول إليها من طرف الوزارة ،مشـــيرا إلى أن
األسبوع الحالي سيشهد حملة ارشـــادية وتوجيهية مكثفة لمربين الدواجن ،وتدريب
المربين على الطرق السليمة والعلمية وزيادة االنتاجية وتقليل الخسائر .

إعالن
فقد
هوية

أعلـــن أنـــا المواطنة/نصره مفلح محمد كريـــزم ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
) ( 989221080فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنـــا المواطنـــة /نداء خالـــد ربحي عريـــف ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
) ( 403741267فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /ســـلوى الســـيد منصور الجدبة .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) (926650748فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلـــن أنا المواطنـــة /اكرم عبـــد احمد مقـــاط ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
) (967206418فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

)) تعلن دائرة شـــئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن
الســـيد /سيد إبراهيم حسن أبو شمالة قد تقدم لشغل منصب مختار بدل
متوفي لعائلة أبو شـــمالة وعلى من يرغب في االعتراض التوجه إلى الدائرة
في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل اسبوعين من تاريخه((.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنـــا المواطن /احمـــد محمد دواد ضاهـــر ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
) ( 400243333فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنـــا المواطنة  /عطاف عمر فرحـــات فرحات .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 902875855فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلـــن أنـــا المواطن /عالم عونـــي مطر المغربـــي ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
) ( 801570482فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلـــن أنا المواطن /جمال عيد حســـن الرمـــالوي ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
) (913027553فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنـــا المواطن /احمد ايمن رمضان الســـكني .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 405197336فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اعالن بشان مختار بدل
متوفي لعائلة أبو شمالة

إعالن
فقد
هوية
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رأي

مسيرات العودة وانتفاضة الحجارة!

ً
محتدما
الصراع سيبقى
الليلة الماضية شدد االحتالل الصهيوني من ضرباته الجوية على أهداف في قطاع غزة ,وهددت
فصائل المقاومة الفلسطينية بالرد على القصف الصهيوني ,بقصف مماثل يستهدف مناطق
حدوديـــة داخل األراضي المحتلة عـــام 48م ,هذا األمر عجل بوصول الوفـــد األمني المصري إلى
قطاع غزة ,في محاولة لمنع التصعيد «إسرائيل» زعمت ان القصف جاء ردا على استهداف جيب
عسكري صهيوني في المنطقة الحدودية شرق القطاع ,وان هناك محاوالت من فصائل المقاومة
الفلسطينية لتغيير قواعد اللعبة ,باستخدام الطائرات المسيرة لتنفيذ الهجمات ,ووصفت هذه
الخطوة بأنها خطيرة جدا ,وقد تؤدي إلى رد عنيف وغير مسبوق من الجيش الصهيوني على غزة,
وقد قدر الجيش الصهيوني أن حركة الجهاد اإلســـالمي هي التي أطلقت خمســـة صواريخ ليلة
الجمعة على مستوطنات غالف غزة ،باإلضافة إلى مهاجمة آلية عسكرية إسرائيلية بواسطة طائرة
مسيرة ،وقالت «القناة »13العبرية ،إن خلية تابعة للجهاد راقبت اآللية العسكرية ومن ثم أطلقت
الطائرة المسيرة التي ألقت عبوة ناسفة على اآللية ،وتمكنت من االنسحاب من المكان بسالم.
االحتـــالل الصهيوني تجاهل كعادته تغوله على الفلســـطينيين الســـلميين الذين شـــاركوا
في مســـيرات العودة الكبرى شـــرق قطاع غـــزة الجمعة الماضي ,ولم يذكـــر قيامه بقتل طفلين
فلسطينيين وإصابة نحو ستين آخرين بجراح ,وتجاهل تجرؤ نتنياهو على حرمة الحرم اإلبراهيمي
الشـــريف في الخليـــل ,وتجاهل تحذيرات فصائـــل المقاومة للجيـــش الصهيوني ان القصف
بالقصف ,والدم بالدم ,وقال ان القصف جاء ردا على الصواريخ الخمسة والطائرة المسيرة ,وأشارت
تقديرات الجيش إلى أن الجهاد اإلسالمي تسعى لتثبيت قواعد لالشتباك ،بموجبها يتم الرد على
استشـــهاد أي فلسطيني خالل فعاليات مســـيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة ,وهذه
حقيقة ال يمكن إنكارها ,فهذا ليس قرار الجهاد اإلســـالمي فقـــط ,إنما هو قرار غرفة العمليات
المشـــتركة ,وليعلم االحتالل ان أي قصف أو استهداف للفلســـطينيين سيجابه بقوة ,وسيتم
الرد عليه بالمثل مهما كانت التهديدات ,فما تقوله المقاومة هو التزام منها أمام شعبها ,وهى
ســـتفي بوعودها ألن الشعب الفلســـطيني تعود من مقاومته اإليفاء بالوعد ,وااللتزام بتنفيذ ما
تقوله وتصادق عليه ,والمقاومة الفلسطينية ال يمكنها ان تخذل شعبها.
الوفد األمني المصري الشقيق وصل إلى قطاع غزة ألنه يعلم الوضع الصعب والخطير الذي تمر به
القضية الفلســـطينية ,وهو يحاول ان ينقذ ما يمكن إنقاذه ألن القادم أصعب ,وإسرائيل تتغول
في المنطقة وتحاول ان تفرض أجندتها السياسية على الجميع ,سواء بالقوة العسكرية الجبرية,
أو بإنفـــاذ ما تســـمى بصفقة القرن التي تمهد لها اإلدارة األمريكيـــة ,وتحاول ان تفرضها فرضا
على المنطقة بأســـرها ,فصائل المقاومة قالت لألشقاء المصريين وبشكل واضح ,أنها لن تقبل
بسياســـة األمر الواقع التي يحاول االحتالل الصهيوني فرضها على الفلسطينيين بالقوة ,وإنها
سترد على أي عدوان صهيوني على قطاع غزة ,وتساءلت الفصائل ,لماذا ال يلتزم االحتالل بتطبيق
المرحلـــة الثانية من التفاهمات التي تم التوقيع عليها ,لماذا يماطل ويســـوف في تنفيذ هذه
التفاهمـــات ,ويحاول ان يكســـب الوقت كي يمرر االنتخابات ,ومن ثم ينفـــذ أجندته العدوانية
على غزة ,وفي المنطقة بأســـرها ,وحذرت الفصائل الفلسطينية أنها لن تقف صامته على هذه
السياســـة العدوانية ,ودعت األشقاء المصريين إليصال رسائل واضحة لالحتالل ,انه ما لم يلتزم
بالتفاهمات ,سيبقى الصراع محتدما معه.

بقلم  :سالمة معروف
كثـــر الحديث لدى أوســـاط من أبناء شـــعبنا
ُ
عن جـــدوى مســـيرات العـــودة علـــى قاعدة
مهاجمتها والتقليـــل من أثرها ،والبعض بلغ
حد اتهام اللجنة العليا للمســـيرات بالمتاجرة
بدماء الشهداء الذين يرتقون فيها ،والبعض
اآلخر يتباكى على مـــا يعتبره ثمنا باهظا من
الدمـــاء ُتدفع بال أيـــة نتيجة .هـــذا الحديث
أعادنـــي لنقاش ســـمعته قبل ســـنوات بين
بعض المنتمين لقوى فلســـطينية متعددة
حول انتفاضة الحجارة وقد عايشـــوها وكانوا
من المؤثرين في فعالياتها ،ونقاشـــهم كان
أساســـه الجدلية التي كانـــت مصاحبة أيضا
لســـنوات االنتفاضـــة ،حيث لـــم يكن هناك
إجماعـــا كامال على الكثير مـــن جوانب أفعال
االنتفاضة ســـواء على صعيد أعداد الشهداء
أو األدوات المســـتخدمة أو بعـــض المواقف
السياســـية أو ســـقف النتائج التي حققتها.
هذا األمر جعلني أتوقف للمقارنة بموضوعية
وتجـــرد بيـــن هذيـــن الفعليـــن المقاومين
)انتفاضـــة الحجارة ،مســـيرات العـــودة( في
محاولة ليســـتخلص القارئ بنفســـه جوانب
االتفاق أو االختالف بينهما ،وكي يتحقق هذا
الهدف فإنني لن أعقب على هذه المقارنة أو
أضع نتيجتها من وجهة نظري ،وإنما حصرت
تسعة نقاط تشكل مدخال مناسبا _في ظني_
للمقارنة ،وهي:
 .1التعريـــف :االنتفاضة..مثلـــت الشـــرارة
للمقاومة الشعبية السلمية ،كشكل من أشكال
االحتجاج العفوي الشـــعبي الفلسطيني على
الوضع العام المزري بالمخيمات وعلى انتشار
البطالة وإهانة الشعور القومي والقمع اليومي
الذي تمارســـه ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي
ضـــد الفلســـطينيين).وكالة وفا31،عاما على
انتفاضة الحجارة( المســـيرات..امتداد للفعل
الشعبي المقاوم ،فهي عمل جماهيري منظم
يستند إلى ركائز قانونية ومنطلقات إنسانية
تنطلق بهـــا جموع الالجئين الفلســـطينيين

في مسيرات حاشـــدة هدفها تطبيق الفقرة
رقم  11من القـــرار الصادر عن األمم المتحدة
رقـــم ).194اللجنة الوطنية العليا لمســـيرات
العودة الكبرى وكسر الحصار ،المبادئ العامة
واألهداف(.
 .2السبب المباشر :االنتفاضة..شرارتها حادثة
استشـــهاد مجموعة من العمال وجرح آخرين
دهســـا من قبل ســـائق شـــاحنة صهيوني،
إضافة لعوامـــل اجتماعية واقتصادية أخرى.
المســـيرات ..تدهور األوضاع الحياتية داخل
قطاع غزة ووصولها لدرجة غير مســـبوقة من
الســـوء جراء الحصار ،وتراجـــع مكانة وأهمية
القضية الفلسطينية في كافة المحافل.
 .3االستمرارية الزمنية :االنتفاضة..امتدت من
نهايـــة 1987م حتى 1993م وإن خلت تقريبا
من الحراكات والفعاليـــات الجماهيرية خالل
آخـــر عامين من عمرها .المســـيرات ..انطلقت
30مارس 2018م ومستمرة للعام الثاني.
.4الهدف  :االنتفاضة ..إقامة دولة فلسطينية
مســـتقلة وعاصمتهـــا القـــدس وتمكيـــن
الفلســـطيني مـــن تقرير مصيـــره ،وتفكيك
المســـتوطنات الصهيونية ،وعودة الالجئين
دون قيد أو شـــرط ،وقف الضرائـــب الباهظة
عن المواطنيـــن والتجار .المســـيرات ..هدف
تكتيكـــي برفـــع الحصـــار عن غـــزة ،وهدف
استراتيجي بتحقيق عودة الالجئين.
 .5التفاعل الجماهيري :االنتفاضة..مشـــاركة
كافـــة شـــرائح المجتمـــع )المـــرأة والطفـــل
والشـــباب (...تذبذبـــت وتيرة المشـــاركة في
الفعاليات الجماهيرية بشكل عام بين منطقة
وأخـــرى ومن عام آلخـــر ،حتـــى أن الفعاليات
الجماهيرية تقريبا انتهت عام1991م مع بدء
جلســـات التفاوض والحـــوار للوصول التفاق
سالم.
المسيرات..شـــاركت مختلف فئات المجتمع
وشـــرائحه وقـــد ازداد الحشـــد وانخفـــض
وفقا إلجـــراءات الجهـــة المنظمـــة وجهدها

صرخة القدس ونداء المقدسيين !!...
تخ ُم يوميـــًا بالقراءة
منـــذ بدايـــة وعينا ونحـــن ُن َ
والكتابة عن القدس ،عن مكانة القدس الشريف
والتعريـــف بأهميتهـــا التاريخيـــة والجغرافية
والدينية  ...وقد جرى اســـتصدار عشرات ومئات
القـــرارات والتوصيـــات الفلســـطينية والعربية
واإلسالمية والدولية بشـــأنها ،والتي لم تشق أي
منهـــا طريقهـــا للتنفيذ بعد  ...وأسســـت مراكز
األبحاث والدراســـات للعناية بالقـــدس تاريخيًا
وجغرافيًا ودينيًا وسياســـيًا وقانونيًا  ...ولكن كل
هباء منثورًا  ...لم يغير
هذا الجهد لم يثمر وذهب ً
شـــيئًا قيد أنملة من وضـــع القدس التي أصبحت
عليه منذ وقعت تحت االحتالل اإلســـرائيلي في
الخامس من حزيران للعام ألف وتسعمائة وسبع
وســـتين ،ولم يســـتطع تعطيل عجلـــة التهويد
ومصـــادرة هويتها العربية واإلســـالمية ،فعجلة
التهويد تجري على قدم وساق ،وترصد لتنفيذها
الميزانيات الالزمة لتحقيق أهداف وأغراض هذه
السياسات واالســـتراتيجيات الجهنمية على كل
المستويات السياسية واالقتصادية والسكانية
والعمرانيـــة ،فالفعـــل في شـــأن تهويد القدس
بالنسبة لســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي يسبق

اإلعالن عنه ،فالحقائق على األرض هي التي تتكلم
عندهم وليســـت المقاالت والخطابات والقصائد
والقرارات  ...يكفي أن نذكر هنا على سبيل المثال
ما رصـــده الممول اليهودي الصهيوني األمريكي
مسكوفيتش الذي التزم بالتبرع بستة عشر مليار
دوالر أمريكي لدعم االستيطان في القدس ولدعم
سياســـات تهويدهـــا  ...هذا عدا عـــن الموازنات
الرســـمية اإلســـرائيلية التي ترصد سنويًا لهذا
الشـــأن ،ونحن نقابل كل ذلك ببيانات الشـــجب
واإلدانـــة التي لم تســـتطع أن توقف سياســـات
التهويد الجارية لطمس الهوية العربية وتدنيس
المقدس في القدس الشريف ...
لماذا القدس ؟! لماذا كل هذا االســـتهداف لهذه
المدينة المقدســـة ؟ لن نجد صعوبة في اإلجابة
على هذه التساؤالت المشروعة وغيرها ،فالقدس
بالنســـبة لفلسطين بمثابة الروح من الجسد ،فمن
يمتلك القدس سيمتلك فلسطين ،ومن ال يمتلك
القدس لن يمتلك فلسطين ،فالمعركة اليوم هي
معركة القدس قبـــل أي قضية أخرى  ...لقد جرى
تبرير الحروب الصليبية في القرنين الحادي عشر
والثاني عشـــر الميالديين بهدف السيطرة على

القدس ،كما يجري اليوم تبرير الغزوة الصهيونية
االســـتعمارية الحديثة أيضًا بالعودة إلى القدس
والســـيطرة عليها ...لقـــد أدرك الفلســـطينيون
والعرب والمسلمون أهمية ومعنى القدس ،فهل
ســـيدركون ما يتوجـــب عليهم فعلـــه إزائها ؟!
لمواجهة سياســـات االستيطان والعزل والتغيير
الديمغرافـــي والتهويـــد الذي تواصـــل تنفيذه
سلطات االحتالل اإلسرائيلي على مستوى مدينة
القدس ومحيطها الفلسطيني  ...يجب أن يجري
تجاوز سياســـات البيانات والقرارات والتوصيات
العربيـــة )) الغيـــر تنفيذيـــة (( ،وأن ننتقل إلى
وضع سياسات واســـتراتيجيات تنفيذية ،ترصد
لها الموازنات الالزمة لكسب معركة القدس ،تبدأ
أوال ،وتتمثل في دعم
مـــن القدس وفي القـــدس ً
وتثبيت اإلنسان المقدسي في القدس ،للصمود
في تلك المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها
العربية واإلسالمية وإفشـــال مخططات التهويد
َ
قدس وال مقدســـات بدون
الجاريـــة بحقها  ...فال
مقدســـيين مؤمنين عربًا مســـلمين ومسيحيين،
ومن هنا تبـــدأ خطة المواجهـــة .فانتفاضة أهل
القـــدس الجارية تقول )) القـــدس في خطر (( –

التحشـــيدي ولكنه يســـير بوتيـــرة متقاربة
خاصة في المناسبات الوطنية.
.6األدوات المســـتخدمة :االنتفاضة ..تطورت
من رشق الحجارة وزجاجات المولوتوف ،إغالق
الشـــوارع واإلضرابات وصـــوال لعمليات إطالق
النار والعمليات االستشهادية التفجيرية.
المســـيرات ..التجمع في نقـــاط محددة على
الحدود الشـــرقية بالقرب من السلك الفاصل
عن أراضينا المحتلة ،رشـــق الحجارة وزجاجات
المولوتوف ،الباللين واألطباق الحارقة ،اإلرباك
الليلي.
 .7الخســـائر البشـــرية :االنتفاضـــة1550..
شـــهيد 70 ،ألـــف جريح يعانـــي نحو 40%
منهم مـــن إعاقـــات دائمـــة 200 ،ألف حالة
اعتقال).مؤسسة رعاية أسر الشهداء(
المسيرات  307..شهيد 30 ،ألف جريح) .وزارة
الصحة(
 .8تعامل االحتالل :االنتفاضة..اعتمد بشكل
كبيـــر على سياســـة القـــوة والقتـــل والقمع
وتكسير العظام واالعتقال.
المســـيرات ..تعمد قنص المدنيين وإحداث
اإلعاقة ،واإلصابة في األطـــراف إللحاق الضرر
وإطالة فترة العالج.
 .9الظروف السياســـية المحيطة :االنتفاضة..
انشغال عربي ودولي بقضايا أخرى.
المسيرات..انقســـام فلســـطيني داخلـــي،
انشـــغال عربي بالقضايا الداخليـــة لكل بلد
وتهافت على التطبيع الرســـمي مع االحتالل،
تنكر واضح للحقوق الفلســـطينية من اإلدارة
األمريكية ،انسداد أي أفق سياسي لما يعرف
بعملية الســـالم ،تراجع االهتمـــام والحديث
حول القضية الفلسطينية.
وأخيـــرا ،أتمنى أن تســـاهم هـــذه المقارنة
باإلجابة على ســـؤال غاية فـــي األهمية ،وهو:
هل نحن أمام فعل طارئ ليس له أســـاس في
قاموس المقاومة الفلســـطينية أم هو امتداد
لنهج موجود وسبق تجريبه واستخدامه؟!.

د .عبد الرحيم جاموس
)) وإســـرائيل تواصل سياسة إرهاب الدولة بحق
المقدســـيين (( ،وقد جـــاءت بمثابة صرخة ونداء
 ،و دق لناقـــوس الخطر يكشـــف عما وصلت إليه
حالـــة القدس ،جغرافيـــًا وديمغرافيًا واقتصاديًا
وسياســـيًا جراء سياســـة المحتل اإلســـرائيلي،
في شـــأن تهويـــد القدس وفي شـــأن معركتها
المصيريـــة التي هي معركة فلســـطين ومعركة
األمتين العربية واإلسالمية.....
القدس تستحق منا أن نعمل أكثر وأكثر ألجلها،
ليقوم الجميع منا بمراجعـــة ) أقواله وأفعاله من
أجل القدس ( ،وأن يطرح على نفســـه ســـؤال ،ما
العمـــل من أجل القدس والحيلولة دون تهويدها
؟! هـــل وصلـــت إلى مســـامعنا صرخـــة القدس،
وهل وصـــل نداء المقدســـيين إلى مســـامعنا ؟
وهل أيقظت ضمائرنـــا وعزائمنا لكي نعمل أكثر
مـــن أجل القدس رســـميا وشـــعبيا ؟ وأن ننتقل
رد
بمواقفنا وأفعالنا من
األقوال إلى األفعال ،ومن ّ
ِ
الفعل إلى ساحة الفعل الحقيقية ؟  ..كي تحبط
وتستعاد القدس
سياسات التهويد والتهجير ً ،
إلى كنف السيادة الفلسطينية العربية اإلسالمية
،حرة أبية ،عاصمة لدولة فلسطين المستقلة!...

االثنين  10محرم  1441هــ  9سبتمبر  2019م

 % 10من قيمة الشيكات المقدمة للتقاص مرتجعة
رام الله /االستقالل:
أظهر مسح اقتصادي ،يوم أمس ،أن
 %10مـــن إجمالي قيمة الشـــيكات
المقدمة للتقاص )الصـــرف( ،كانت
مرتجعة في أول  7شهور من .2019
وبحسب المسح المستند على بيانات
منشـــورة فـــي موقـــع ســـلطة النقد
الفلســـطينية ،بلغت قيمة الشيكات
المرتجعة في أول  7شهور من ،2019
نحو  726.3مليون دوالر.
بينما بلـــغ إجمالي قيمة الشـــيكات
المرتجعـــة ،في الفتـــرة المقابلة من
العـــام الماضي  ،2018نحـــو 653.7
مليون دوالر أمريكي.
وتتجه أرقام الشيكات المرتجعة في
السوق الفلســـطينية ،لتسجيل نمو
في قيمتهـــا بحلول نهايـــة ،2019
مقارنة مـــع  1.125مليـــار دوالر في
 ،2018و 1.253مليارا في .2017
وتواجه الســـلطة الفلســـطينية أزمة
مالية ،منذ قرار إســـرائيل في فبراير/
شباط الماضي ،اقتطاع جزء من أموال
الضرائب الفلسطينية.
وأرجعت إسرائيل قرار االقتطاع ،إلى
ما تقدمه الســـلطة من مســـتحقات
مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين

في السجون اإلسرائيلية ،وهو ما ردت
عليه السلطة برفض استالم األموال
منقوصة.
وتراجعت وفرة الســـيولة في السوق
المحليـــة ،دفعت نحـــو ارتفاع وتيرة
الشيكات المرتجعة ،مع إعادة ترتيب
األسر لنفقاتها الجارية بما يتالءم مع
اإليرادات.
وحتى نهايـــة يوليو /تمـــوز ،2019

ملحم يعلن إقامة
أكبر محطة لتوليد
الكهرباء بالضفة
رام الله /االستقالل:
أعلن رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم عن اقامة أكبر محطة توليد
فـــي الضفة في القريـــب العاجل ،مبينا أنها "بقـــدرة  460ميغا
واط ،وستوفر أكثر من  % 40من الطاقة الكهربائية".
واوضح ملحم في تصريح له ،أن سلطة الطاقة والشركة المطورة
لمحطة كهرباء جنين على وشـــك االنتهاء من اللمسات االخيرة
من المفاوضات الجارية من أجل الشـــروع ببناء محطة الوقود في
اقرب وقت ممكن.
على صعيد اخر ّفند رئيس ســـلطة الطاقة ادعاء شركة الكهرباء
االســـرائيلية بتراكم الديون على شـــركة الكهرباء الفلسطينية
بمعدل مليار و 700مليون شـــيكل ،مؤكدا على تســـوية جميع
الديون المترتبة على موزعي الضفة بالكامل.
وكانت مصادر اسرائيلية ذكرت ان شركة الكهرباء االسرائيلية
تهدد بقطع الكهرباء عن الضفة نتيجة لتراكم الديون.
وشـــدد رئيـــس ســـلطة الطاقـــة ظافـــر ملحـــم أن شـــركة
كهرباء القدس سددت ما قيمته مئة مليون شيكل كدفعة من
الديون المســـتحقة ،قبل ايام على أن تتـــم جدولة الباقي خالل
ثالثة أشهر.
يذكـــر ان حكومـــة االحتـــالل اإلســـرائيلي وفي اطـــار مواصل
انتهاكاتها منعت تشغيل أربعة مولدات للكهرباء تم انشاؤها
بموجب اتفاق مع الجانب االسرائيلي بحجج تراكم الديون.

بلغـــت قيمـــة الشـــيكات المقدمة
للتقـــاص 7.292 ،مليارات دوالر ،نزوال
من  7.485مليارات دوالر على أساس
سنوي.
ويعنـــي ذلك ،أن إقبـــال العمالء على
ورقـــة الشـــيك كأداة دفـــع وائتمان
هبطت خالل فترتـــي المقارنة ،إال أن
قيمة الشيكات المرتجعة صعدت.
وأرقام الشـــيكات المقدمة للتقاص،

هي تلك التي تمر عبر غرفة المقاصة
فقط ،وال تشمل الشيكات المسحوبة
من فروع البنوك مباشرة ،كما ال تشمل
الشيكات مع البنوك اإلسرائيلية.
ويعمـــل في الســـوق الفلســـطينية
 14مصرفـــا محليـــا ووافـــدا ،بواقع 7
بنوك محلية )ثالثـــة تجارية ومثلها
إســـالمية( ،و 7بنوك وافـــدة منها 6
بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

باحث % 15 :من خريجي الثانوية
فقط التحقوا بجامعات غزة
غزة /االستقالل:
حذر الباحث د .جميل سالمة من انهيار التعليم العالي في جامعات محافظات
غزة ،مشـــيرا الى أن عدد الملتحقين والمســـجلين لهذا العام في الجامعات من
خريجـــي الثانوية العامة ال يتجاوز  ، %15مؤكـــدا ان ذلك يحدث ألول مرة في
تاريخها.
وارجع د .ســـالمة انخفاض التســـجيل واعداد الملتحقين الـــى الحصار والفقر
وارتفاع الرســـوم الدراسية وضرب مثاال على ذلك كلية الطب البشري واالسنان
والتي تقدر الرســـوم للســـاعة الواحدة  100-90دينار اردني ،ورفض الجامعات
االعفاء األخوى لطلبة الطب بشـــكل استثائي تحت مبرر ان رسوم هذه الكليات
يدعم موازنتها.
وقال رئيس مركز ومنتدى القسطاس ان الوضع التعليمي في الجامعات وصل
الى حد حجزها حوالي  8500شهادة لعدم قدرة الطالب على دفع باقي الرسوم،
وهو ما يضيع الفرصة عليهم لاللتحاق بسوق العمل.
وطالب ســـالمة للتخفيف من هذه المشكلة بالعمل على تأسيس صندوق
لدعم طلبة التعليم العالي في قطاع غزة المحاصر الذي ال يمتلك اال ســـالح
التعليم.
وقال «من يتباكى على اهل فلسطين ويدعي حبه لهم من فلسطينيي الشتات
او العرب و المسلمين أن يترجم ذلك بتبني هؤالء الطالب بشكل فردي وجماعي
ودفع رسومهم وتحرير شهاداتهم بدل ذرف دموع التماسيح وحب الذات وبناء
الثروات « .
واضـــاف «ان الف قذيفة من كالم ال تســـاوي قذيفة واحـــدة من حديد ،فطلبة
العلم في فلسطين ال يريدون كالمكم المعسول ،يريدون اموالكم لدعم مسيرة
التعليم والصمود في األرض المقدسة».

إرتفاع حاد بكميات اإلنتاج الصناعي خالل تموز
رام الله /االستقالل:
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني «إن الرقم
القياســـي لكميات اإلنتاج الصناعي سجل ارتفاعًا
حـــادًا نســـبته  %10.83خالل شـــهر تموز 2019
مقارنة بشهر حزيران .»2019
وأوضح أن الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي
ارتفع إلى  107.60خالل شـــهر تموز  2019مقارنة
بـــ  97.09خالل شهر حزيران ) 2019سنة األساس
.(100 = 2018
وسجلت أنشـــطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار
وتكييف الهـــواء ارتفاعًا حادًا نســـبته %15.55
والتـــي تشـــكل أهميتها النســـبية  %11.95من
إجمالي أنشطة الصناعة.

كما ســــجلت أنشــــطة الصناعــــات التحويلية
ارتفاعًا حادًا نسبته  %10.65خالل شهر تموز
 2019مقارنة بالشــــهر السابق والتي تشكل
أهميتهــــا النســــبية  %82.98مــــن إجمالي
أنشطة الصناعة.
وســـجلت أنشـــطة التعدين واســـتغالل المحاجر
ارتفاعًا نســـبته  %5.67والتي تشـــكل أهميتها
النسبية  %2.68من إجمالي أنشطة الصناعة.
في حين سجلت أنشـــطة إمدادات المياه والصرف
الصحـــي وإدارة النفايـــات ومعالجتهـــا انخفاضًا
مقداره  %0.72والتي تشـــكل أهميتها النسبية
 %2.39من إجمالي أنشطة الصناعة.
أما على صعيد األنشـــطة الفرعية والتي لها تأثير

نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي ،فقد سجلت
بعض أنشـــطة الصناعات التحويلية ارتفاعًا خالل
شـــهر تموز  2019مقارنة بشـــهر حزيـــران 2019
أهمهـــا صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى،
صناعة منتجات المعادن المشـــكلة عدا الماكنات
والمعدات ،صناعة المنتجات الصيدالنية األساسية
ومستحضراتها ،نشاط الطباعة واستنساخ وسائط
األعـــالم المســـجلة ،صناعة المنتجـــات الغذائية،
صناعة المالبس ،صناعـــة الكيماويات والمنتجات
الكيميائية ،وصناعة األثاث.
من ناحية أخرى ســـجل الرقم القياســـي لكميات
اإلنتـــاج الصناعـــي انخفاضـــًا في نشـــاط صناعة
المنسوجات ضمن أنشطة الصناعات التحويلية.

متى ستنخفض أسعار «البندورة» في قطاع غزة ؟
غزة /االستقالل:
قال أدهم البسيوني الناطق باســـم وزارة الزراعة بغزة
يوم أمس ,ان سبب ارتفاع اسعار «البندورة» في قطاع
غزة من  5-4شـــيقل للكيلو  ،يعـــود للفترة االنتقالية
بين فترة موســـم الزراعة الصيفية والزراعة الخريفية
او الشتوية .
وبين البســـيوني في تصريح له ،أن االرتفاع الملحوظ
لـــن يكون متواصل انمـــا هو ارتفاع عابر وموســـمي ،

وســـينتهي خالل ايام بمجرد دخول الزراعة الخريفية
حيز االنتاج .
وبشـــأن ايجاد حلول بشـــأن التصدير  ،بيـــن ان فترة
االرتفـــاع الحالية محدودة و كانت االســـعار جميعها
في الســـابق متدنية وكنا نسعى لتحقيق هامش من
االســـتفادة للمزارع  ،موضحًا انـــه اذا ما تواصل ارتفاع
االسعار سيكون للوزارة تدخل لخفض اسعارها واعادة
السياسية التسويقية المتزنة.

وطمأن البسيوني المواطنين ان االرتفاع لفترة محدودة
واالمـــور طبيعية  ،وان االنخفاض ســـيطرأ خالل االيام
القادمة .
ويشار الى ان هناك حالة من التذمر من قبل المواطنين
بشـــأن ارتفاع اسعار البندورة خالل هذه االيام وخاصة
في ظل تدهور االوضاع االقتصادية  ،وســـط مطالبات
بضـــرورة خفـــض االســـعار وخاصـــة ان الطماطم هو
العنصر الرئيس على طاولة الطعام الغزية.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/عبد الرحمـــن عادل محمد زنون .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 402020499فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /ســـلمان خليل ســـلمان قديـــح .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 800272866فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /ايمان ســـالم ســـليمان الغلبان .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 410999528فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/عالء ســـعدي علي الغمـــري ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
) ( 400056461فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلـــن أنا المواطن/عبـــد الكريم فرج محمد االغـــا ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
) ( 403114333فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنـــا المواطن/محمد عبد الكريم احمـــد ثابت .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 410504690فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االثنين  10محةم  1441هــ  9سبتمبة  2019م

محتجو هونغ كونغ يطلبون من أميركا «تحرير» المدينة باريس :قنوات الحوار ال تزال
مفتوحة بشأن النووي اإليراني

هونغ كونغ /االستقال:
تجمع متظاهةون فــــي هونغ كونغ
أمــــام مقــــة القنصليــــة األميةكية،
رافعين العلــــم األميةكي ومطالبين
واشــــنطن بمســــاعدتهم في دعم
الديمقةاطيــــة ،كما رددوا النشــــيد
الوطني األميةكي.
ويأتي هــــذا التحةك بعــــد يوم من
إفشــــال الشــــةطة خطة المحتجين
للتظاهة في المطار وتعليق عمله.
ويواصل المحتجــــون مظاهةاتهم
لألسبوع الةابع عشــــة على التوالي،
رغم قيام الحكومة بســــحب مشةوع
قانــــون تســــليم المشــــتبه بهــــم
للصين.
وهتــــف المحتجــــون "حاربــــوا من
أجل الحةية ،ســــاندوا هونغ كونغ"
و"قاوموا بكين ،حةروا هونغ كونغ".
وتشمل المطالب األخةى للمحتجين
إطــــاق ســــةاح المعتقليــــن ،وفتح
تحقيــــق مســــتقل في ممارســــات
الشةطة بحق المتظاهةين ،والكف
عــــن اســــتخدام كلمة شــــغب في

وصــــف االحتجاجــــات ،واســــتقالة
الةئيسة التنفيذية كاري الم.
مــــن جهتــــه ،حــــث وزيــــة الدفاع
األميةكي مارك إســــبة الصين على
ضبط النفس في هونغ كونغ.
ووجه إســــبة هذا النداء في باريس،
في الوقت الذي منعت فيه الشةطة
المحتجين من قطــــع طةق الوصول

ألول مرة ..أمير
سعودي وزيرا للطاقة
الةياض /االستقال:
أعفي وزية الطاقة السعودي خالد الفالح من منصبه ُوع ّين األمية عبد العزيز بن سلمان،
نجـــل الملك ،خلفا لـــه ،وهي المةة األولى التي يتولى فيها أحد أفةاد األســـةة الحاكمة
هذا المنصب .كما نص أمة ملكي على تعيين أســـامة بن عبد العزيز الزامل نائبا لوزية
الصناعة والثـــةوة المعدنية ،خلفا لعبد العزيز بن عبد الله بـــن علي العبد الكةيم ،كما
تم تعيين األمية سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفيةا للمملكة لدى مملكة البحةين.
واألمية عبد العزيز بن سلمان عضو منذ فتةة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان
المصـــدرة للبتةول )أوبك( وله خبةة في قطاع النفط تمتد عشـــةات الســـنين .ويقول
محللون إن من غية المتوقع أن يغية األمية عبد العزيز السياســـة النفطية للســـعودية
بما أنه ســـاعد في التفاوض علـــى االتفاق الحالي بين أوبك والـــدول غية األعضاء في
أوبك ،لخفض المعةوض العالمي من النفط لدعم األسعار وتحقيق توازن في السوق.
ُوعين األمية عبد العزيز وزية دولة لشـــؤون الطاقـــة عام  ،2017وعمل عن قةب مع وزية
النفط السابق علي النعيمي نائبا له على مدى سنوات.
ويقـــول بعض المطلعين ،إن خبةة األمية الطويلـــة تغلبت على ما كان ُينظة إليه دائما
على أنه استحالة تعيين أحد أفةاد األسةة الحاكمة في منصب وزية الطاقة بالسعودية.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن. /عيد محمد يوسف داوود ./ .
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ( 900139643فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقةب مةكز شةطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد احمد يوســـف ابو حلبية .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 800509317فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقةب مةكز شةطة

إلى المطار الدولي بالمدينة وأطلقت
الغاز المدمع لثاني ليلة على التوالي
في منطقة مونغ كوك ذات الكثافة
السكانية العالية.
وعادت هونغ كونغ إلى حكم الصين
في عــــام  1997بموجب صيغة "بلد
واحــــد ونظامين" التي تضمن تمتع
ســــكان المدينة بحةيات ال ُيســــمح

بها في بة الصين الةئيس .ويخشى
كثيــــةون مــــن ســــكان المنطقة أن
تقلص بكين هذا الحكم الذاتي.
وتنفــــي الصين اتهامــــات التدخل
وتقول إن هونغ كونغ شأن داخلي،
منــــددة باالحتجاجــــات ومتهمــــة
الواليات المتحــــدة وبةيطانيا بإثارة
االضطةابات.

لندن /االستقال:
أعلن وزية الخارجية الفةنسي جان إيف لودريان ،يوم أمس ،أن «قنوات الحوار
ال تـــزال مفتوحـــة مع إيةان غداة إعان طهةان تشـــغيل أجهـــزة طةد مةكزي
متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وقال الوزية الفةنســـي فـــي حديث لبةنامج «لو غةان راندي فو» السياســـي إن
«قنوات الحوار ال تزال مفتوحة حتـــى اليوم» لكن «على إيةان التخلي عن هذا
النوع من األعمال».
وقـــال الوزيـــة «إيةان قامت بةد ســـيئ على القـــةارات الســـيئة التي اتخذها
األميةكيون ..لكن مسار الحوار ما زال مفتوحًا».
وأضـــاف أن إيةان ال يزال أمامها عدة شـــهور قبـــل أن تصبح قادرة على صنع
قنبلة نووية.
يأتي ذلـــك فيما ذكةت وكالة أنباء «فارس» أن المديـــة العام المؤقت للوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،كورنل فيةوتا ،وصل إلى طهةان ،يوم أمس األحد ،إلجةاء
محادثات مع عدد من كبار المسؤولين اإليةانيين.
وذكـــةت وكالة «إرنا» لألنبـــاء أن فيةوتا التقى علـــي أكبة صالحي،
رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليةانية ،في مقة المنظمة ،بخصوص
شـــفافية بةنامج إيةان النـــووي ومةاقبة الوكالـــة الدولية للمواقع
النووية اإليةانية.
ومن المقةر أن يلتقي الدبلوماسي الةوماني وزية الخارجية محمد جواد ظةيف
وأمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليةاني علي شمخاني.

بعدما خلف دمارا واسعا بالباهاماس ..اإلعصار دوريان يصل لمحطة كندا
كندا /وكاالت:
اجتاح اإلعصار دوريان ســـاحل كنـــدا المطل على
المحيط األطلســـي حيث أســـقط أشـــجارا وقطع
الكهةبـــاء وأطاح بةافعـــة بناء ضخمة في وســـط
مدينـــة هاليفاكس عاصمة إقليم نوفاسكوشـــيا،
خلف دمارا واســـعا في الباهاماس ومناطق
بعدما ّ
بالواليات المتحدة األميةكية.
وقال وزية الســـامة العامـــة الكندي رالف جوديل
على تويتة ،إن الحكومة ستةسل الجيش للمساعدة
في جهود اإلغاثـــة بعد اجتياح العاصفة المنطقة
أمس االول .وحثت السلطات -في إجةاء وقائي -أي
شخص يعيش قةب شاطئ البحة مغادرة المكان.

وقالت هيئـــة كهةباء نوفاسكوشـــيا إن أكثة من
ثاثمئة ألف شـــخص انقطعت عنهـــم الكهةباء
بالفعل فـــي اإلقليم .ولـــم تةد تقاريـــة عن وقوع
إصابات بسبب اإلعصار.
وقـــال مةكز األعاصيـــة بكندا ،إنه مـــن المتوقع أن
تجتاح رياح قوية تبلغ سةعتها  150كيلومتةا في
الساعة المنطقة الواقعة حول هاليفاكس.
وكان دوريان قد اجتاح جـــزر الباهاماس «الواقعة
شـــمالي كوبا» األســـبوع الماضي بةيـــاح من الفئة
الخامسة تجاوزت سةعة بعضها  320كيلومتةا في
الساعة وتســـبب في دمار وسقوط  43قتيا ،ومن
المتوقع ارتفاع هذا العدد خال األيام المقبلة.

وقال بةنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة
أمـــس االول ،إن آالف المشـــةدين يعيشـــون في
ظـــةوف «تتدهور ســـةيعا» فـــي أســـوأ المناطق
المتضةرة بجزر الباهاماس ،وذلك بعد ســـتة أيام
من وصول اإلعصار دوريان.
وأضـــاف البةنامـــج بأن نحـــو  ،90%مـــن المنازل
واألبنيـــة والبنية التحتية في مـــارش هاربة التي
ضةبهـــا اإلعصار على مدار يوميـــن كاملين تقةيبا
قد تضةرت.
كما دمة اإلعصار أنحاء في جزر أوتة بانكس بوالية
نورث كاروالينا  ،ثم توجه شـــماال بامتداد ســـاحل
األطلسي األميةكي.

ألول مرة في تونس ..مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة
تونس /االستقال:
نظمت تونس األمســـية األولى من المناظةات الكبةى
بين المةشـــحين ،في مبادرة ديمقةاطية ال مثيل لها
في العالم العةبي ،قبل ثمانية أيام من الجولة األولى
من االنتخابات الةئاسية.
وتم توزيع المةشـــحين للتناظة خال ثاث أمسيات،
ثمانية منهم أول أمس ،وتســـعة يوم أمس وثمانية
اليوم االثنين لمدة ســـاعتين ونصف الســـاعة لكل
مناظـــةة تحت عنـــوان «الطةيق إلى قةطـــاج ..تونس
تختار»ُ ،وبثت األمســـية على  11قناة تلفزيونية ،بما
في ذلك قناتان عامتان وعشةون إذاعة.

وبلهجـــة مازحة ،يقول بلعباس بن كةيدة ،مؤســـس
مبادرة «مناظةة» ،الشـــةيك غيـــة الحكومي للعملية،
تعليقا على هذه المناظةات «ال مجال لإلفات منها».
وشارك في مناظةة الســـبت عدد من أبةز المةشحين
من أصحاب «الوزن الثقيل» ،بينهم المةشح اإلسامي
عبد الفتاح مـــورو ،وأول رئيس تونســـي بعد الثورة
منصف المةزوقـــي ،ورئيس الوزراء الســـابق مهدي
موسي.
جمعة ،والناشطة المعارضة لإلساميين عبية ِ
وكان هناك كةسي فارغ لةجل األعمال المثية للجدل
نبيل القةوي ،المةشح الذي أودع السجن بتهم غسل
األموال.

وجـــاء في تغةيدة علـــى الصفحة الةســـمية للقةوي
تعليقا علـــى غيابه« ،حةموني هـــذه الليلة من حقي
الدستوري للتعبية أمام الشعب التونسي .ويجةؤون
على الحديث عن انتخابات شـــفافة وديمقةاطية في
غياب مبدأ أساسي وهو التساوي في الحظوظ».
ُونظمت المناظـــةة -التي بدأ اإلعداد لها منذ شـــهة
مـــارس/آذار الماضـــي -فـــي مقـــة قنـــاة «الوطنية»
التونســـية العامـــة ،ووقف خالها المةشـــحون على
شـــكل نصف دائةة أمام منابة اختيةت على أســـاس
القةعة ،وفي الوســـط صحفيان ُيديـــةان الحوار وفقا
للتوقيت المحدد.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /شـــلبية ابةاهيم ســـليمان ابو رجيلة
 ./ .......عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل
رقم ) ( 935791640فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها
مشكورا إلى أقةب مةكز شةطة

إعالن
فقد
هوية

أعلـــن أنا المواطـــن /نافذ محمد منصور الجدبـــة .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 912271418فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقةب مةكز شةطة

إعالن
فقد
هوية

أعلـــن أنا المواطنـــة /فاطمة محمد عودة ابـــو عكة./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ( 401875554فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقةب مةكز شةطة

إعالن
فقد
هوية

أعلـــن أنـــا المواطن /محمد فتحي فواز نصـــار ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
) (801336850فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقةب مةكز شةطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /ايهاب عبد الكةيم سالح حداد .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 917436131فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقةب مةكز شةطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /ســـامي عبد درويش بعلوشه .......
 ./عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 905302626فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقةب مةكز شةطة

االثنين  10محرم  1441هــ  9سبتمبر  2019م

التعادالت اإليجابية تهيمن على لقاءات األحد بالدوري الممتاز
غزة  /االستقالل:
فرضت التعادالت اإليجابية نفسها على ثالث لقاءات
ضمن األسبوع الثاني من مباريات دوري غزة الممتاز .
ففي اللقـــاء األول على ملعب فلســـطين بغزة  ،فرط
هالل غزة بتقدمه بهدفين دون مقابل  ،قبل أن يعود
شباب رفح و ينتزع التعادل و خطف نقطة من أنياب
الهالل .
و جاء تقدم الهالل عبر حازم شكشـــك من ضربة جزاء
ســـجلها بنجاح بالدقيقة الثانية مـــن الوقت الضائع
بالشـــوط األول  ،و ينتهي الشـــوط بتقدم الغزالن  .و
في الشوط الثاني واصل الهالل أفضليته و عزز محمد
عبيد تقدم فريق بالهدف الثاني بالدقيقة . 59
ليعود الزعيم الرفحاوي مـــن بعيد و يقلص النتيجة
عن طريـــق ضربة جزاء نفذها محمـــد أبو دان بنجاح
بالدقيقـــة ، 66و يواصـــل الزعيـــم هجومـــه من كال
الجبهات  ،لينجح في إدراك التعادل عن طريق أحمد
الشاعر بالدقيقة . 74
وبهذا التعادل رفع الهالل رصيده إلى نقطتين ،فيما

حصد الشباب أول نقطة في مشواره .
تعادال مثيرًا من
و خطف فريق بيت حانون الرياضي
ً
أمام مضيفه اتحاد خان يونـــس ،بالتعادل االيجابي

بهدف لهـــدف ،ليحصد النقطة الرابعة ويتقاســـم
الصدارة مع شـــباب خـــان يونس ،فيمـــا رفع االتحاد
رصيده إلى نقطتين.

و تقدم االتحاد عن طريق محمد أبو جويد بالدقيقة 83
 ،قبل أن يتعادل عبد الرحمن أبو الطرابيش بالدقيقة
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و على ملعب الدرة وســـط القطاع  ،نجح ثوار الشمال
شباب جباليا من تعديل التنجية في الدقائق الخمس
األخيـــرة  ،ليخطف نقطة ثمينة مـــن أنياب المنطار
اتحاد الشجاعية  ،لينتهي اللقاء المثير تحت األضواء
الكاشفة بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق .
بعد شوط أول سلبي  ،دخل الشجاعية الشوط الثاني
مندفعا لألمام بغية تســـجيل هدف التقدم  ،لينجح
عالء عطية بالدقيقة  55من تسجيل الهدف األول .
و تراجع المنطـــار للحفاظ على التقـــدم في الدقائق
األخيـــرة من عمـــر المباراة  ،لكن محمـــد عبد اللطيف
موســـى أفشـــل محاوالت الشـــجاعية و سجل هدف
التعادل في الدقيقة األخيرة .
ورفع “المنطـــار” رصيده إلى نقطة واحدة في المركز
الثاني عشـــر واألخيـــر مؤقتا ,وأصبـــح رصيد “ثوار
الشمال” نقطتين في المركز الخامس مؤقتا .

األقصى يتخطى خدمات خانيونس و الزيتون والجالء حبايب
غزة  /االستقالل:
تواصلــــت لقــــاءات األســــبوع الثاني من
مباريــــات دوري الدرجة األولى بقطاع غزة ،
حيث انتزع األقصى فوزا غاليا على خدمات
خانيونــــس بهــــدف دون رد  ،فيمــــا كان
التعادل اإليجابي ســــيد الموقف في لقاء
الجالء و الزيتون .
و حقــــق نــــادي األقصى فــــوزا ثمينا على
حســــاب نادي خدمات خانيونس بهدف
دون رد فــــي اللقاء الــــذي أقيم على ملعب
النصيرات البلدي وسط القطاع .
بعد انتهاء الشــــوط االول بنتيجة سلبية
 ،دخل األقصى الشــــوط الثاني مهاجما ،
و وسط سيطرة شــــبه كاملة على مجريات

يوفيتش يضاعف
معاناة زيدان
مدريد /االستقالل:
اســــتقبل مستشــــفى نادي ريال مدريد ،معطوبًا جديدًا، ،
وذلك بعدما تعــــرض الصربي لوكا يوفيتش إلصابة مقلقة
مع منتخب بالده ،عقب نهايــــة المباراة ضد البرتغال ضمن
التصفيات المؤهلة إلى يورو .2020
وبحســــب صحيفة “آس” اإلســــبانية ،فإن االتحاد الصربي
أعلن مساء أمس األحد ،عن معاناة لوكا يوفيتش من مشكلة
بدنيــــة ،لكنه لم يحدد طبيعتهــــا ،مكتفيًا بالتأكيد على أن
الالعب لــــن يكون قادرًا علــــى اللعب ضد لوكســــمبورج غد
الثالثاء.
وقال االتحاد الصربي في بيان رسمي نشره مساء أمس “في
المباراة ضد البرتغال ،تعرض لوكا يوفيتش لإلصإبة ،وبعد
خضوعه للفحوصات الطبية الالزمة  ،تبين أنه لن يكون متاحًا
أمام المدرب للمشاركة في لقاء الثالثاء”.
والعجيب في األمر ،أن لوكا يوفيتش شارك كبديل في مباراة
البرتغال التــــي انتهت بانتصار رفاق كريســــتيانو رونالدو
بأربعة أهداف مقابل هدفين ،إذ لم تطأ قدماه أرضية الملعب
بدال من ميليفويفيتش.
إال في الدقيقة  ،87حينما دخل ً
وبذلك ،ينضم لــــوكا يوفيتش لقائمــــة المصابين فيريال
مدريد ،والتــــي تضم أيضًا إدين هازارد وماركو أسينســــيو
وإيسكو أالركون وخاميس رودريجيز ،مع العلم أن زين الدين
زيدان اضطر خالل الفترة الماضية ،للتعامل مع  10إصابات
مختلفة .

الشــــوط  ،و أضاع أفضل العبيه محمود أبو
خصيوان و أحمد عجــــور عدة فرص كانتا
كفيلة بإعالن أولى األهداف .
و فــــي الدقيقة  69يســــجل أبو خصيوان
هــــدف التقدم بعــــد اســــتالمه عرضية
زميله ماجد أبو قنوفه  ،ليســــددها بيسراه
داخل الشــــباك  .و لم يفلــــح العبو خدمات
خانيونس من إدراك التعادل في الدقائق
األخيرة من عمر اللقاء .
ليحصــــد األقصــــى أول ثالث نقــــاط في
مشــــواره ،فيما تجمد رصيد الخدمات عند
 3نقاط .
و على ملعب اليرموك بغــــزة  ،انتزع نادي
الزيتون نقطة التعــــادل من أنياب الجالء

فــــي الدقائــــق الخمس األخيــــرة من عمر
المباراة .
و تقدم الجالء سريعا في الدقيقة التاسعة
عبــــر نجمــــه إســــماعيل أبــــو دان  ،و في
الدقيقة  26يهدر الزيتون فرصة التعديل
من ضربة جزاء عن طريق العبه محمد صيام
 ،لينتهي الشوط األول بتقدم الجالء .
و في الشــــوط الثاني تراجع الجالء للحفاظ
على التقدم  ،لكنه فشــــل في ذلك عندما
سجل محمد الظاظا في الدقيقة  85هدف
التعديل لفريقه الزيتون .
و بهــــذه النتيجــــة يتصدر الجــــالء موقتا
برصيــــد  4نقاط  ،و يســــجل الزيتون أولى
نقاطه بعد هزيمته األسبوع الماضي .

تضاؤل فرص لحاق
مبابي بموقعة
ريال مدريد
باريس /االستقالل:
تضاءلت فرص لحاق الفرنسي كيليان مبابي ،نجم باريس سان
جيرمان ،بموقعة ريال مدريد ،المقرر إجراؤها بتاريخ  18سبتمبر
الجاري ،ضمن منافســـات الجولة األولى من مرحلة المجموعات
بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وبحسب ما أوردته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية ،فإن كيليان
مبابي الذي يواصل التعافي من إصابة عضلية في الفخذ األيسر،
لـــن يلحق بمواجهة ريـــال مدريد ،وينضم له نيمار دا ســـيلفا
الموقوف من قبل االتحاد األوروبي لكرة القدم.
وكان مبابـــي قد تعرض إلصابة مقلقة خـــالل مباراة فريقة أمام
تولوز ،في إطار منافســـات األسبوع الثالث من الدوري الفرنسي،
وقد أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها ،أنه لن يســـتطيع
اللعب لمدة قد تصل إلى  30يومًا.
وفي ســـياق متصل ،أوضحت الصحيفة المذكورة ،أن المهاجم
إدينســـون كافاني الذي يعاني من إصابة فـــي الفخذ األيمن،
ســـيكون متاحًا للمشـــاركة أمام ريال مدريد ،إذ يمتثل الالعب
للشفاء بشكل جيد .وبخصوص المصابين اآلخرين ،فلم يتحدد
حتى اآلن موعد تعافي الثنائي تيلو كيرير وجوليان دراكســـلر،
بينما أشارت الصحيفة الفرنســـية ،إلى أن أندير هيريرا وعبدو
ديالو سيكونان حاضرين في اللقاء المرتقب.
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غزة :إنطالق المؤتمر الشعبي لمواجهة صفقة القرن والحفاظ على الحقوق
غزة /االستقالل:
انطلقـــت مســـاء أمـــس األحد في غـــزة فعاليات
المؤتمر الشعبي لمواجهة صفقة القرن والحفاظ
على الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
وشـــارك في المؤتمر الذي تنظمه دائرة شـــؤون
الالجئين في حركة حماس في مدينة غزة ممثلون
عـــن الفصائل والقوى الوطنيـــة ووجهاء ومخاتير
وعلماء ونواب من المجلس التشريعي.
وقال رئيـــس المكتب السياســـي لحركة حماس
إســـماعيل هنيـــة إن "قضيـــة الالجئيـــن ثابتة
وراسخة ومد ِللة على صمود شعبنا ،وتؤكد تمسك
بالمقاومة وحق العودة".
وأكد هنيـــة خـــالل المؤتمر الشـــعبي لمواجهة
صفقة القـــرن والحفاظ على حـــق العودة في غزة
"أن قضية الالجئين هي الشـــاهد التاريخي على

نكبـــة شـــعبنا وتهجيـــره ولجوئه إلـــى المنافي
والشـــتات ،هي القضية التي تمثـــل أحد أعمدة
قضيتنا فلســـطين .وأوضح أن المؤتمر يكتســـب
أهميته خاصة؛ فـــي أن قضية الالجئين تتعرض
لمؤامـــرة أخطر منذ اللجـــوء األول والهجرة األولى،
ّ
مبي ًنـــا أن صفقـــة القرن ترتكز على "اســـتهداف
الالجئين والقدس والسيطرة على الضفة والتغول
باالستيطان الذي يبتلع األرض.
وحمـــل هنية االحتالل اإلســـرائيلي المســـؤولية
َ
الكاملـــة عن جريمة استشـــهاد األســـير بســـام
الســـايح ،مقدمـــًا تعازيه إلى أســـرته والشـــعب
الفلسطيني واألسرى في سجون االحتالل.
وقـــال هنية كلمة له المؤتمر الشـــعبي لمواجهة
صفقة القرن والحفاظ علـــى حق العودة في مركز
رشاد الشـــوا بمدينة بغزة" :هذه الجريمة تضاف

ويوما ما
إلى ســـجل الجرائم األســـود لالحتـــالل،
َ
سيزول عن أرضنا.

ما�سون مب�سرياتنا

بدوره ،أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات
العودة وكســـر الحصـــار خالد البطش اســـتمرار
مســـيرات العودة وكســـر الحصار حتـــى تحقيق
أهدافها؛ الستعادة الحق الفلسطيني المسلوب.
وقـــال البطش "نلتقي في هذا المؤتمر ونحن على
مقربة مـــن أكبر جريمة ارتكبت بحق شـــعبنا بعد
االحتالل االول والثاني وهي ذكرى اتفاق أوســـلو
المشؤوم".
وأوضح أنـــه "ال خيار أمامنـــا ّإال التحرير وال طريق
عودة ألراضينا ّإال المقاومة وبذل الدم والتضحية،
وال يمكـــن أن يرحـــل العـــدو ال بالمفاوضـــات وال
باأليادي الناعمة".

وأضاف "ماضون بمســـيرات العـــودة لنؤكد أنه ال
يمكن أن نقبل بهذا العدو؛ لذا ستستمر مسيرات
العدة ،وسيستمر كفاح شعبنا وعطاؤه ،وستستمر
المســـيرات كأداة كفاحيـــة إلـــى جانـــب الكفاح
المسلح الستعادة الحق الفلسطيني المسلوب.

ح�سد الطاقات

وشـــدد القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر
في كلمة ممثلة عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية
واالسالمية على ضرورة حشـــد الطاقات للتصدي
لصفقـــة القرن ومخططـــات التصفيـــة لقضيتنا
الوطنية.
وأوضـــح مزهر أن هذا الحشـــد يســـتوجب تحرك
وطني وشعبي ضاغط من خالل استراتيجية عمل
فعالة لمواجهة مخططات التوطين والتهجير
وأكـــد أهميـــة اســـتعادة الوحـــدة الوطنية عبر

إصابات في بيت أمر ومظاهرة ضد االستيطان في بيت جاال
الضفة المحتلة /االستقالل:
أصيـــب ،أمس األحد ،عدد من المواطنين بحاالت اختناق
جراء استنشـــاقهم الغاز الســـام والمدمع خالل اقتحام
قوات االحتالل اإلسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقال الناشـــط محمد عوض إن قوات االحتالل اقتحمت
حـــارة بحر في البلـــدة وأطلقت الرصـــاص الحي وقنابل
الصـــوت والغاز الســـام نحو المواطنيـــن ،واصابت عددا
منهم بحاالت اختناق عولجوا ميدانيا ،كما استولت على
مركبة ألحد المزارعين.
وفـــي محافظة بيـــت جـــاال بمحافظة بيت لحم شـــارك
عشرات المواطنين والنشطاء وممثلي القوى والفعاليات
الوطنيـــة ،امس في مســـيرة منددة بسياســـة االحتالل

االســـرائيلي الرامية الى االســـتيالء على أراضي منطقة
المخرور ،ونهبها لصالح عمليات التوسع االستيطانية.
وانطلقت المســـيرة التي دعت اليها القوى والفعاليات
في مدينة بيت جاال ونشـــطاء ،من امام المدخل الغربي
لبيت جاال "راس بيت جـــاال" ،وصوال الى منطقة المخرور،
ورفع المشـــاركون فيها االعالم الفلسطينية واليافطات
التـــي كتب عليها عبـــارات منددة بعمليات االســـتيالء
والنهب االسرائيلية ألراضي المواطنين.
وقال المنســـق العام للجان مقاومة الجدار واالستيطان
منـــذر عميرة إن قوات االحتالل منعت المشـــاركين في
المسيرة من الوصول الى األراضي المستهدفة ،الفتا الى
أن هناك هجمة مســـعورة ضد أراضي المخرور في بيت

جاال ،مؤكـــدا أن المزارعين ليســـوا وحدهم في مواجهة
التمدد االســـتيطاني واالجـــراءات االحتالليـــة الرامية
لالستيالء على اراضيهم.
وتعتبر "المخرور" المنطقة الحيوية والمتنفس العمراني
الوحيد لبلدة بيت جاال ،وتبلغ مســـاحتها قرابة )(2000
دونم مستهدفة بعمليات التوسع االستيطانية والطرق
االلتفافية ومنع عمليات البناء فيها.
وشهدت المنطقة قبل ثالثة أسابيع عملية هدم لمطعم
ومنزل للمواطن رمزي قيسية ،إضافة الى االستيالء على
أراض تعود للمواطن ســـابا إسكندر ،تبلغ مساحتها أربع
دونمات وتم نصب كرفان اســـتيطاني فيها واحاطتها
بأسالك شائكة وانارتها بمولد كهربائي.

الحكومة اإلسرائيلية تصادق على «قانون الكاميرات»
القدس المحتلة /االستقالل:
ّ
اإلســـرائيلية أمس األحـــد ،باإلجماع
صادقـــت الحكومة
على مشروع قانون لنصب كاميرات مراقبة في صناديق
االقتـــراع يوم االنتخابات ،المقرر في الســـابع عشـــر من
الشهر الجاريّ .
ّ
إسرائيلية أن يتم
ورجحت وسائل إعالم

طرح القانون للتصويت أمام الكنيست بالقراءات الثالث،
اليوم اإلثنين.
ّ
اإلســـرائيلية
وتحفـــظ المستشـــار القضائي للحكومة
ّ
أفيحاي مندلبليت ،خالل جلســـة الحكومة اإلســـرائيلية
ّ
القانونية
عددا من المصاعب
عارضا ً
على مشروع القانونً ،

ضده للمحكمة العليا .وبحسب القناة
إن تم
االستئناف ّ
ّ
فإن نتنياهو قال خالل الجلســـةً ،ردا
اإلســـرائيلية،
12
ّ
ّ
قضائية
علـــى مندلبليت" ،أنا ال أفهم لماذا تقوم جهات
ّ
التجند للحفاظ على
مفندة بدال من ّ
بطرح ّادعاءات تقنية ّ
طهارة االنتخابات".

استئناف جهود إنهاء االنقسام وإنجاز المصالحة؛
"إذ أنهـــا أقصر الطـــرق لمواجهة صفقـــة القرن
والمخططات التصفوية التي تستهدف حقوقنا".
وأضاف "هـــذا يتطلب تنفيذ القـــرارات الوطنية
التي تـــم التوافق عليهـــا في القاهـــرة وبيروت،
والتأكيد على عقد اجتماع اإلطار القيادي المؤقت
للمنظمة إلقرار االســـتراتيجية الوطنية الكفاحية
لمواجهة التحديات الراهنة".
ودعـــا مزهر للبـــدء بخطوات إعـــادة ترتيب البيت
الفلســـطيني من خالل إجـــراء انتخابات شـــاملة
رئاســـية وتشـــريعية ومجلس وطني يشارك بها
الكل الفلسطيني.
وشـــدد على أن حق العودة هو حق جمعي وفردي
جيـــال بعد جيل ،وهو
ال يســـقط بالتقادم "يحمله
حق ال يقبل البدائل توطينا أو ً ً
تعويضا.
تهجيرا أو
ً
ً

احلركة الأ�سرية ..
وجبـــات الطعام لليوم االثنين وإعـــالن الحداد لثالثة أيام على روح األســـير
شيرة إلى أن "األسير الشـــهيد بسام السايح بقى
الشهيد بســـام السايح"ُ ،م ً
مكبال من األيدي واألقدام رغم مرضه حتى استشهاده".
ً
ً
شـــديدا يسود السجون وإغالق كافة األقسام عقب
"توترا
وأوضحت أن هناك
ً
استشهاد األسير السايح".
وأفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين أمس أن األسرى في سجون االحتالل
اإلســـرائيلي ،أعلنوا حالة االستنفار والغضب واالستعداد ألي مواجهة قادمة
مع إدارة المعتقالت عقب اإلعالن عن استشهاد رفيقهم األسير السايح .
وقالت الهيئة في بيان لها إن "األســـرى شـــرعوا بالتكبير والطرق على األبواب
منذ لحظة سماعهم النبأ ،وقاموا بإغالق كافة األقسام ،وأبلغوا اإلدارة ،أنهم لن
يستلموا وجبات الطعام لليوم  ،معلنين حالة الحداد".
وحمـــل األســـرى إدارة معتقالت االحتالل المســـؤولية عن أيـــة تداعيات ،قد
ّ
تحدث عقب الجريمة التي مورست بحق األسير بسام السايح.
وكانت الهيئة اعلنت ،استشـــهاد األســـير المريض بسام السايح من مدينة
نابلس في سجون االحتالل الصهيوني.
وأعلنت إدارة مصلحة السجون الصهيوني ،عصر امس األحد ،استشهاد أسير
فلسطيني من نابلس في مستشفى "أساف هاروفيه" الصهيوني.
بيان لها أن األسير "عضو في الخلية التي
وذكرت مصلحة سجون االحتالل في ٍ
شاركت في إحدى العمليات التي قتل فيها عدد من المستوطنين".
وباستشـــهاد األسير السايح ،يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية األسيرة إلى
شهيدا ارتقوا منذ عام .1967
)(221
ً

ا�ست�سهاد الأ�سري ..
وأوضحت الهيئة في بيان وصل "االستقالل" أن
قوات االحتالل اعتقلت األســـير المريض مطلع
أكتوبـــر )تشـــرين أول( 2015؛ بزعم التخطيط
لعمليـــة "ايتمار" التي ُنفذت فـــي العام ذاته،
مســـتوطن ْين بإطالق نار،
وأســـفرت عن مقتل
َ
وهو مصاب بســـرطان العظـــام منذ عام ،2011
وبسرطان الدم منذ عام .2013
وحملت االحتالل وإدارة ســـجونه المســـؤولية
ّ
الكاملـــة عـــن هـــذه الجرائـــم العنصرية ضد
أبناء شـــعبنا كالتعذيب الجســـدي والنفسي
المتعمد لألســـرى وغيرها من
واإلهمال الطبي
ّ
داعيـــة إلى فتـــح تحقيق بهذه
االنتهـــاكات،
ً
االنتهاكات.
وباستشـــهاد األســـير "الســـايح" يرتفع عدد
شهداء الحركة الوطنية األسيرة منذ عام 1967
شهيدا.
إلى )(221
ً
وعقب اإلعالن عن استشـــهاد األسير المريض
بســـام الســـايح عم الغضب مختلف ســـجون
االحتـــالل ،وطرق األســـرى أبـــواب المعتقالت،
صدحـــت أصواتهم بالتكبيـــر ،وأعلنوا االمتناع
عن استالم وجبات الطعام )مساء األحد( واليوم
االثنين ،معلنيـــن حالة الحداد ،فيما ردت إدارة
السجون بإغالق جميع األقسام.
حملـــت الفصائل الفلســـطينية
مـــن جهتهاّ ،
االحتالل وإدارة ســـجونه تداعيات استشهاد
مشـــددة على ضرورة تفعيل
األسير "السايح"،
ً
الجهـــود القانونيـــة لمالحقة االحتـــالل على

جرائمه بحق األسرى داخل السجون.

راأ�س الأولويات

ونعت حركة الجهاد اإلســـالمي في فلســـطين
،موكدة أن استشهاده صرخة
األسير الشـــهيد
ً
فـــي ضمائرنا لتفعيـــل الجهـــود والعمل من
أجل إنقاذ األســـرى من براثن السجن ،والسعي
الحثيث من أجل حريتهم وخالصهم.
وقال الحركة في بيان وصل "االســـتقالل"" :إن
األسرى سيظلون على رأس األولويات الوطنية،
جهدا في سبيل تحقيق حرية األسرى
ولن نألوا ً
في سجون االحتالل".
ودعـــت إلى رفـــع مســـتوى الدعم واإلســـناد
الشـــعبي لألســـرى المضربيـــن عـــن الطعام،
واألســـرى المرضى" ،فأسرانا ليسوا وحدهم بل
إن من خلفهم شـــعب موحد أمـــام معاناتهم
وأمام الواجبات الوطنية واألخالقية تجاه قضية
األسرى".
كما طالبت "الجهاد اإلسالمي" بضرورة تفعيل
الجهـــود القانونيـــة لمالحقة االحتـــالل على
جرائمه وانتهاكه لكل المواثيق واألعراف بحق
األســـرى ،وعموم شـــعبنا الذي يتعرض لحرب
شرسة.

الحتالل امل�سوؤول

بدورهـــا ،قالـــت حركـــة المقاومة اإلســـالمية
)حماس( إن شهيدها األسير المجاهد السايح
ارتقى في ســـجون االحتالل بعد معاناة طويلة
مـــع المرض واالعتقـــال ،تخللهـــا إهمال طبي

متعمد من إدارة السجون في عالجه؛ ما ضاعف
ّ
حالته الصحية خطورة ،وأدى إلى استشـــهاده
وهو قيد االعتقال.
وفي بيان وصل "االســـتقالل" ،أضافت الحركة:
مجاهدا
"يرحل شـــهيدنا األســـير الصحفـــي
ً
ً
بالء
صابرا بعدمـــا أذاق االحتالل الويالت ،وأبلى ً
حسنا في طريق المقاومة بنفسه وماله وقلمه"،
ً
مشـــيرة إلى أنه "كان أحد أبطال عملية ايتمار
ً
انتقاما لجريمة إحراق
عام 2015م ،التي ُنفذت
ً
عائلة دوابشة ،وأشعلت انتفاضة القدس".
وحملـــت االحتالل المجرم المســـؤولية الكاملة
ّ
عن استشـــهاد األســـير ،وعـــن مواصلته خنق
أســـرانا األبطال ،خاصة أولئك المرضى منهم،
بما يعرضهم لسياســـة الموت البطيء ،ويؤدي
لتفجير الغضب الفلسطيني في وجه االحتالل
كافة.
على األصعدة ّ
ودعـــت "حمـــاس" أبناء شـــعبنا إلـــى تصعيد
االحتجاجات ضد ممارسات االحتالل العدوانية،
باستخدام كل وسائل المقاومة المتاحة لردعه،
"ليعلم أننـــا ال نتهاون في الدفاع عن أســـرانا
األبطال".
إلى ذلـــكّ ،أكـــدت كتائـــب القســـام ،الجناح
العســـكري لـ"حمـــاس" ،أن دمـــاء شـــهيدها
لعنة تطارد
المقدام لن تضيع هدرًا ،وستكون ً
المحتل في الضفة المحتلة وفي كل شـــبر من
أرض فلسطين.
وذكرت الكتائب في بيان وصل "االســـتقالل"

أن رسالة دم شـــهيدها ،أحد ّ
مفجري انتفاضة
القدس عام  ،2015دليل على أن جذوة المقاومة
وبندقية القســـام في الضفة المحتلة ستظل
ومشـــرعة تطـــارد المحتلين وتذيقهم
حاضرة
ً
ً
معاهدة األســـرى بأن حريتهم "دين
الويالت،
ً
في رقابنا ،وبأننا سنحاســـب العدو على إجرامه
بحقهم ،وإن فجر الحرية آت رغم أنف المحتل".

يوم حداد

حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
وفيما ّ
االحتـــالل الصهيوني المســـئولية الكاملة عن
استشـــهاد األســـير الســـايح ،دعت ألن يكون
حدادا على روح
يوما لإلضـــرابً ،
اليـــوم اإلثنين ً
األسير الشهيد.
وقالت الجبهـــة في بيان وصل "االســـتقالل":
حدادا على روح
"ندعو جماهير شعبنا لإلضراب
ً
ً
وإسنادا لعشرات
وانتصارا له،
األسير الشهيد
ً
األســـرى المرضى الذين يعانون من سياســـة
اإلهمـــال الطبي ويقبعون داخـــل الزنازين في
ظل ظروف صحية حرجة".
وشددت على أن هذه الجريمة الجديدة تضاف
ّ
معتبـــرة أنها
إلى ســـجل االحتـــالل اإلجرامي،
ً
دافعا للجميع إلســـناد ودعم
يجب أن ُت ّ
شـــكل ً
األسرى والتصدي لسياســـات اإلعدام البطيء
التي يمارســـها االحتالل بحق عشرات األسرى
المرضى.

جرمية نكراء

أما الجبهـــة الديمقراطية لتحرير فلســـطين،

بسام السايح
فقد وصفت استشهاد األســـير ّ
وهـــو رهن االعتقال داخل ســـجون االحتالل بـ
"الجريمة نكراء التي تضاف إلى سجل جرائمه
المتواصلة بحق األسرى".
وقـــال ممثل الجبهة في لجنة األســـرى للقوى
الوطنيـــة واإلســـالمية إبراهيـــم منصـــور" :إن
يتحملون
حكومة االحتالل ومصلحة ســـجونه
ّ
المســـؤولية الكاملة عن جريمة إعدام األســـير
الســـايح بدم بارد ّ
جراء اإلهمال الطبي" ،محذرًا
من استمرار سياســـة القتل البطيء والمتعمد
بحق األسرى.
ودعا منصور قيادة الســـلطة الفلسطينية إلى
تدويل قضية األســـرى فـــي المحافل الدولية،
خصوصـــا قضيـــة اإلهمـــال الطبـــي والقتل
ً
المتعمـــد بحـــق األســـرى ،عبر إحالـــة ملفهم
لمحكمة الجنايات الدولية.
ووفق إحصائيات رســـمية صـــدرت عن هيئة
ّ
والمحررين ،وصل عدد األسرى
شؤون األســـرى
الفلسطينيين في سجون االحتالل إلى )(5700
طفـــال ،و) (48معتقلة،
أســـير ،بينهـــم )(230
ً
و) (500معتقـــل إداري )بال تهمـــة( ،و)(1800
مريـــض ،بينهـــم ) (700بحاجـــة لتدخل طبي
عاجل.
تعمدت إدارة الســـجون إغـــالق الملفات
فيما ّ
ّ
الطبية لعدد من األسرى المرضى بذريعة عمد
وجـــود عالج لهم ،غالبيتهـــم من ذوي األحكام
العالية.
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ملعب لكرة القدم
يتحول إلى غابة
االستقالل /وكلالت:
حل صفير الريلح بين األشـــجلر مكلن أصوات صفلرات الحكلم في ملعب فورتهيرسه
ّ
لكرة القدم الواقع في مدينة كالغنفورت النمسلوية ،في إطلر منشأة فنية مؤقتة.
فقد وضعت  300شـــجرة متنوعة في هذا الملعب الذي يتســـع لـ 32ألف شـــخص.
واستضلف الملعب بعض مبلريلت كأس أمم أوروبل  2008المعروفة حلليل بكأس أوروبل.
وكشف عن هذا العمل الفني الالفت الخميس أملم وسلئل اإلعالم قبل أن يفتتح أملم
الجمهور األحد لبضعة أسلبيع .وهذه الغلبة هي من ابتكلر الفنلن السويسري كالوس
ليتملن الذي أخبر الصحفيين بأنه أراد إنشلء صورة «غلبة في سيلق جديد تململ».
وأوضح «التنلقض بين األشـــجلر والفوالذ واإلسمنت والزجلج  ،ال يمكنك الحصول على
أفضل من هذا» لتنفيذ الفكرة.
وأضلف أن تحقيق هذا المشـــروع واجه الكثير مـــن التحديلت على أصعدة مختلفة،
قدم هذا االقتراح لسلطلت المدينة قبل
منهل التحديلت اللوجســـتية ،مشيرا إلى أنه ّ
 6سنوات.
وقلل «توقيت هذا العمل الفت بعض الشـــيء» ذاكرا أزمة المنلخ والحرائق في غلبلت
األملزون التي اتخذت أهمية كبيرة في وسلئل اإلعالم في األشهر األخيرة.
وحصلت هذه المنشـــأة الفنية على دعم بلدية كالغنفـــورت ،إال أن البعض انتقدهل
بلعتبلرهل تبذيرا .وزرعت هذه األشجلر الـ 300في مشلتل ،وستنقل إلى خلرج الملعب
في  27تشرين األول/أكتوبر.
أمل بللنسبة إلى نلدي كالغنفورت لكرة القدم الذي يلعب في الدرجة الثلنية من الدوري
النمسلوي ،فسينقل مبلريلته مؤقتل إلى ملعب مجلور.

بحر مدينة غزة ( ) APA images

أسد يجوب شوارع مدينة عراقية
بغداد /االستقالل:
يلفت المواطن العراقي ،بلند مأمون ،األنظلر عندمل يتجول
في شوارع مدينة دهوك مع حيوانه األليف ،فحيوانه هذا
ليس كلبل وال قطل ..إنه أسد عمره علم ،يتولى مأمون رعليته
منذ كلن شبال عمره  20يومل فقط.
وألنـــه عضو فـــي المنظمـــة الكردية األمريكيـــة لحملية
الحيوانلت ،فإن مأمون شـــغوف بإنقلذهل ،وكلن إنقلذ هذا
األسد ،واســـمه «ليو» ،أول مشـــلركة له في نشلط يتعلق
بللحيلة البرية ،وفقل لرويترز.
وكلن الشـــبل الصغيـــر في حلجة لعالج قدمـــه له مأمون،
بعـــد أن عثر عليه في حديقة حيـــوان محلية خلصة بأحد
أصدقلئـــه .ويقضي األســـد الوقت حلليل مســـترخيل في

حديقة بيت مأمون حيث يلهو وكأنه كلب أليف.
وقلل شلب من دهوك يدعى زيد ابراهيم« :ليو ،يعني ليس
مثل الحيوانلت المفترسة ،فهو أليف وال يؤذي أحد».
وال يخشى بلند مأمون من أن يتحول «ليو» لحيوان عنيف أو
مفترس فجأة ألنه أخذه شبال وأرضعه حليبل وتولى رعليته.
ويعلمل مأمون األسد «ليو» كحيوان أليف ،علدي فيأخذه
معه لمراكز التسوق والمقلهي واألسواق ،حيث يستقبله
كثيرون بحملس ،وينتظرون اللتقلط الصور ألنفســــهم
معه.
وقلل مأمون« :يروح إلى الســـوق ،والكلفتيريلت ،واألسواق،
ويذهب إلى المراكز التجلرية مثال ،و بين النلس يعيش ليو.
مل أعتقد بللمستقبل يكون أسد مفترس».

سائق يقتل امرأة بسبب عنكبوت
االستقالل /وكلالت:
ُحرم رجل في بريطلنيل من رخصة قيلدة لمدة ثالث سنوات
بعـــد أن فقد الســـيطرة على القيلدة في حـــلدث أدى إلى
وفلة أحد المشـــلة .اتجه إدفينـــلس جيليوس من ليتوانيل
نحـــو اليمين عند تقلطع مزدحم في مدينة برادفورد ،غرب
يوركشلير في شـــملل إنجلترا ،عندمل الحظ فجأة عنكبوتل
معلقل من سقف سيلرته ،بحسب صحيفة «يوركشلير».
ومن شدة خوفه من العنكبوت فقد السلئق السيطرة على
عربته وضربت السيلرة بعمود على الرصيف ثم وقع العمود
على رأس امرأة ،جلنيـــت كلوود ،البللغة من العمر  58علمل،
التي كلنت على وشك عبور الطريق.
وأصيبت جلميت بكسور خطيرة في جمجمتهل ،مل أدى إلى

إستخراج  20ملعقة ومجوهرات من بطن مريض مصري
القلهرة /االستقالل:
تمكن طلقـــم طبي مصري من اســـتخراج 20
ملعقـــة وأدوات مطبـــخ ومجموعـــة من فرش
األســـنلن وسالســـل ذهبية من بطن مريض
مصري.
وكشف فريق من أطبلء الجراحة بمركز الجهلز
الهضمي بجلمعة المنصورة شملل مصر ،وجود
مجموعة كبيرة من أدوات المطبخ ،بلإلضلفة إلى
خواتم وسالســـل ذهبية داخل أمعلء مريض
عقلي.

وأعلـــن الدكتور أمجـــد فؤاد رئيـــس الفريق
الجراحي أن الفحوص الطبية كشـــفت وجود
مجموعة من أدوات الملئدة داخل بطن مريض
يبلغ مـــن العمر  20علمـــل ،ويعلني من ضمور
بللمخ ،مضيفل أن الشلب وصل إلى المركز وهو
يعلني من آالم شديدة بللبطن.
وأضلف أنه تم على الفور إجراء جراحة علجلة و
استخراج  20ملعقة ،وخلتم ذهب ومجوهرات،
و 6فرش أســـنلن ،وبعض األجســـلم الغريبة،
مشيرا إلى أن المريض حللته مستقرة حلليل.

وقـــلل إن الشـــلب ابتلع تلك األشـــيلء منذ 6
شـــهور ،واســـتمرت طيلة تلك الفترة داخل
بطنه ،مضيفـــل أن والدته اكتشـــفت اختفلء
أعداد كبيرة مـــن األدوات الخلصـــة بللمطبخ،
وبعض المجوهرات الخلصة بهل ،ولم تشك في
أن ابنهل ابتلعهل.
وأكـــد رئيس الطلقم الطبي أن الشـــلب خضع
لجراحة اســـتمرت سلعتين ،وتم وضعه تحت
اإلشـــراف الطبي للمالحظة ،مؤكـــدا أن حللته
أصبحت مستقرة.

مدينة تفرض ضريبة على تربية الكالب!
االستقالل /وكلالت:
قررت مدينة زامورا اإلسبلنية ،فرض ضريبة على
أصحلب الكالب ،بدءا مـــن العلم المقبل بعد أن
سئمت تمويل تكلليف جمع فضالت الكالب من
شـــوارع المدينة التي تجلوز عدد الكالب فيهل
عدد األطفلل.
وقلل دييجو بيرنـــلردو ،المستشـــلر الضريبي
لمدينة زامورا «على أصحلب الكالب المسلهمة
بقدر معين في نفقلت )المدينة(».

وأقر المسؤول المحلي بأن النلس ليسوا جميعل
سعداء بهذه الضريبة التي تبلغ  9يورو سنويل،
حتى وإن كلنت بسيطة».
وأضـــلف «هـــذه الضريبة أثـــلرت رد فعل قويل
مـــن المواطنين  .البعض ال يوافق عليهل مطلقل
في حين أقلم آخرون أنفســـهم مع هذا الوضع
وقبلهل البعض ولكن ردود الفعل ليست سلبية
بللكلمل».
ومن المتوقـــع أن يجمع مجلس المدينة مل بين

مل بين  55ألف دوالر و 99دوالرا سنويل من هذه
الضريبة التي ستســـتخدم في إنشـــلء منلطق
أكثر لتمشية الكالب وتمويل عمليلت التخلص
من نفليلت الكالب وتوزيع أكيلس لهذا الغرض.
وهنـــلك بضع مـــدن في مختلف أنحـــلء العللم
تفـــرض ضريبة مملثلـــة؛ وأعالهل فـــي الهلي
الهولندية حيث تفرض ضريبة قدرهل  120يورو
على الكلب الواحد وتـــزداد مع كل كلب إضلفي
في المنزل الواحد.

وفلتهل بعد  13يومل من الحلدث.
واعترف السلئق بذنبه في  6أيلول وحكمت عليه محكمة
برادفورد الملكيـــة لمدة علم من الخدمة االجتملعية و220
سلعة من العمل بدون أجر .سيتعين على الرجل دفع 320
جنيهل كتعويض عن التكلليف القلنونية.
ً
أيضل من حق قيلدة الســـيلرة لمدة ثالث ســـنوات.
ُ
وحـــرم ً
وأشـــلر القلضي إلى أن الليتواني تلئب بصدق لقتل المرأة
ولم يجلس قط وراء عجلة القيلدة منذ وقوع الحلدث.
يذكر أنـــه في حزيران حصـــل حلدث مرور فـــي مقلطعة
هلمبشـــلير اإلنجليزية ،بســـبب تراكم القملمة في صللون
الســـيلرة وتحت قدميـــه فلم يتمكن الســـلئق من إيجلد
الفرامل واصطدم بسيلرة متوقفة أملمه.

مطعم بأفريقيا يقدم
وجبات من الحشرات فقط
االستقالل /وكلالت:
افتتـــح طله في جنوب أفريقيل مطعمـــل مؤقتل يقدم وجبلت مصنوعة
بللكلمل من الحشرات ويقول إنهل طعلم المستقبل.
وقبل  4سنوات ،عندمل زار ملريو بلرنلرد تليالند ،شعر الطلهي الجنوب
أفريقي بلالشمئزاز لدى تنلوله العقلرب المشوية والحشرات المقرمشة
بللثوم والتوابل ،وقلل إنه لم يستمتع أبدا بتلك الوجبة ،وفقل لرويترز.
لكن التجربة ألهمته للبدء في صنع وجبلت بللحشـــرات ،وفي شـــهر
يوليو/تموز الملضي ،افتتح مطعمل مؤقتل في كيب تلون ال يقدم سوى
وجبلت من الحشرات.
وأطلـــق «بلرنلرد» على المطعم اســـم «تجربة الحشـــرات» ،وهو األول
من نوعـــه في جنوب أفريقيل الذي يقـــدم وجبلت مصنوعة فقط من
الحشرات ،رغم أن تلك المطلعم تنتشر بشكل متزايد في العديد من
الدول حول العللم.
وقلل «مع زيلدة عدد ســـكلن العللم ومـــع تقلص الرقعة الزراعية ،فإن
األمر ال يتطلب ســـوى مسلحة صغيرة جدا من األرض وكمية صغيرة
جدا من الملء لتربية الكثير من الحشرات .هذا بللتأكيد أمر جيد للبيئة.
وهذا هو طعلم المستقبل».
وتقول منظمة األغذية والزراعة التلبعة لألمم المتحدة )فلو( إنه يوجد
أكثر من  1900نوع من الحشرات التي يمكن أكلهل.
ووصـــف العلملء األطعمـــة التي تعتمد على الحشـــرات بأنهل طعلم
مستدام ورخيص غني بللبروتين واألليلف والمعلدن.

