
رام اللهو االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، االثنين، 
إن نيابة االحتالل اإلس���رائيلية قررت تس���ليم 

جثمان الش���هيد عمر عب���د الكريم يونس من 
بلدة س���نيريا بمحافظ���ة قلقيلية، 
خالل مدة أقصاها أسبوعين. ولفتت 
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غزةو االستقالل:
غ���ادر الوفد األمني المصري، مس���اء االثنين، قطاع غزة 
عبر حاجز بيت حانون »إيرز« بعد زيارة استمرت ما يزيد 
عل���ى 24 س���اعة لبحث عدد من القضاي���ا مع الفصائل 
الفلس���طينية. والتق���ى الوفد األحد مع قي���ادة حركة 
حماس، قبل أن يلتقي االثنين الفصائل الفلسطينية.

وزار الوفد الذي ضم شخصيات فنية، منطقة معبر رفح 
البري والمنطقة الحدودية بين قطاع غزة وسيناء .

وقال���ت حركة حماس، إنه تم البح���ث مع الوفد العديد 
من القضاي���ا المتعلقة بالقضايا المش���تركة، وكذلك 
تس���هيل العم���ل ف���ي معبر رف���ح، واتخ���اذ مزيد من 

اإلجراءات لكسر الحصار.

الوفد األمني المصةي يغادر غزة 
بعد اجتماعه مع الفصائل

اإلهمال الطبي: 700 أسية 
يعانون الموت البطيء 

6 أسةى يواصلون اإلضةاب عن 
الطعام رفضًا لالعتقال »اإلداري«

غزةو االستقالل:
دعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين جماهير ش���عبنا في مدينة غزة 
للحشد والمشاركة في المس���يرة الحاشدة بعنوان »لن نترك أسرانا وحدهم«، 

مسيةة حاشدة للجهاد اإلسالمي 
دعمًا لألسةى المضةبين اليوم

القدس المحتلةو االستقالل:
يواصل س����تة أس����رى في معتقالت االحتالل اإلس����رائيلي، إضرابهم المفتوح عن 
الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري، فيما علق األس����ير حذيفة حلبية إضرابه المفتوح 
عن الطعام والذي استمر لمدة (67) يومًا بعد اتفاق يقضي باإلفراج عنه في السابع 

غزة و سماح المبحوح:
باتت سياس���ة اإلهمال الطبي، التي تتبعها إدارة مصلحة سجون االحتالل اإلسرائيلي 

بحق األس���رى الفلس���طينيين المرضى،  ج���زءًا ال يتجزأ من السياس���ة 
العدواني���ة الثابتة المتبعة بحق األس���رى عموما، ما ين���ذر بتعرضهم 

»حما�س« تعلن عن اعتقال 
ال�سعودية اأحد قادتها 
وتطالب بالإفراج عنه

خلف لـ »االستقالل«: االحتالل يدفع 
باتجاه تصعيد األوضاع مع غزة 

هيئة األسةى: قةار العليا اإلسةائيلية
 باحتجاز جثامين الشهداء جائة وعنصةي

االحتالل يقةر تسليم جثمان الشهيد عمة يونس خالل أسبوعين

الخليل و االستقالل:
هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، منشأتين 
زراعية وس���كنية في بلدة ترقومي���ا غربي محافظة الخليل 

جنوبي الّضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية من 
 قّوات االحتالل هدمت بركسًا زراعيًا 

ّ
البلدة، بأن

وغرفة سكنية في منطقة خّلة سالمة بالبلدة، 

االحتالل يهدم منشأتين غةبي
 الخليل ومنزال في الداخل المحتل

غزةو قاسم األغا: 
قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، إن اليمين "اإلسرائيلي" 

المتط���رف، يحاول دفع األوضاع نح���و التصعيد مع فصائل المقاومة 
في قطاع غزة، ُقبيل أيام من إجراء انتخابات "الكنيس���ت" المقّررة في 

رام الله و االستقالل:
قالت هيئة شؤون األس���رى والمحررين إن المحكمة العليا 
اإلس���رائيلية أصدرت يوم أم���س، قرارا عنصريا يس���مح 

لجيش االحتالل باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين. 
وأضافت الهيئة ف���ي بيان لها اإلثنين، »أن 
الهدف من صدور هذا الق���رار الجائر الذي 

الضفة المحتلة-غزةو االستقالل:
شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، أمس االثنين، 
فعاليات واسعة للتنديد بجريمة استشهاد األسير الصحفي بسام السايح في 
س���جون االحتالل اإلسرائيلي األحد. فقد اعتصم عشرات المواطنين، أمام مقر 

الصليب األحمر في مدينة البيرة، تنديدا بجريمة قتل األس���ير 
بسام السايح (46 عاما) من مدينة نابلس، الذي استشهد األحد 

إصابة خطرة خالل مواجهات بالبيرة

فعاليات وا�سعة بال�سفة وغزة تنديداً بجرمية ا�ست�سهاد الأ�سري ال�سايح 

مزهر يك�سف: ورقة 
م�سرية جديدة 

واإن�ساء نفقني 
لت�سهيل ال�سفر

دعوات حقوقية 
لتحقيق دويل 

با�ست�سهاد 
الأ�سري ال�سايح
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عبــا�س يجــدد
 رف�سه ا�ستــالم اأمــــوال

 املقا�ســة »منقو�ســة«
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غزة/ قاسم األغا: 
قال عضو اللجنـــة المركزية للجبهة الديمقراطية 
محمود خلف، إن اليمين "اإلسرائيلي" المتطرف، 
يحـــاول دفع األوضاع نحـــو التصعيد مع فصائل 
المقاومة فـــي قطاع غـــزة، ُقبيل أيام مـــن إجراء 
انتخابات "الكنيســـت" المقّررة في الســـابع عشر 
من سبتمبر (أيلول) الجاري، إذ بدى ذلك من خالل 
تعّمد قتل المتظاهرين الســـلمّيين بـ"مسيرات 

العودة"، وقصف مواقع المقاومة بالقطاع.
وأوضـــح خلـــف لصحيفـــة "االســـتقالل" أن رفع 
االحتالل من وتيرة تصعيده الميداني ضد القطاع 
خصوًصا في هذه اآلونة مرتبط بشكل رئيس في 
حّمى االنتخابات الداخلية (الكنيست)، والتنافس 
الحاّد بيـــن حزبي "الليكـــود" بزعامـــة "بنيامين 
نتنياهـــو"، و"أزرق أبيض" بزعامة "بيني غانتس"، 

واألحزاب اليمينية، واليمينية المتطرفة". 
وأضاف: "تصعيـــد االحتالل ضد غـــزة وتحديًدا 
مـــن حكومة نتنياهو اليمينّيـــة المتطّرفة، يأتي 
لحصـــد المزيد مـــن األصوات على حســـاب دماء 
الفلســـطينيين، وتســـجيل المزيد من التطّرف، 

الـــذي تميل لـــه الغالبيـــة العظمى من الشـــارع 
اإلسرائيلي".

وفي 17 من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، ستجري 
االنتخابات الثانية لكنيســـت االحتالل خالل هذا 
العام، إذ سبقتها جولة في شهر إبريل (نيسان) 
الماضي؛ إاّل أنها لم تستطع إفراز شخصية قادرة 
على تشـــكيل حكومة تنال ثقة أكثـــر من (60) 

عضًوا بالكنيست المؤلف من (120) مقعًدا.
وأّكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية 
على أن االحتـــالل هو من ُيبادر دائًمـــا بالعدوان 
على شعبنا الفلسطيني، ويذهب باتجاه تصعيد 
األجواء؛ لجّر فصائل المقاومة إلى مرّبع المواجهة، 
مشّدًدا على أن المقاومة لن تسمح باستمرار هذه 
 

ّ
الحالة، وهي على أعلى درجات الجهوزية لصد أي

عدوان محتمل لالحتالل على قطاع غزة.

تطّور نوعي
ووصـــف اســـتهداف المقاومة عربة عســـكرية 
"إســـرائيلية" عند الســـياج األمني بعبوة ناسفة 
محمولة عبر طائرة ُمســـّيرة أطلقـــت من القطاع، 

بـ"التطور الجديد والنوعي".

وتابـــع: "ما جـــرى يمكـــن أن ُيشـــّكل حالة ردع 
لالحتالل، ويجدد التأكيد أن المقاومة قادرة على 
تطوير أدواتها القتاليـــة، القادرة على وضح حّد 

لتغّوله المتواصل على دماء شعبنا".

قرار عن�سري
في ســـياق آخر، عّد قرار محكمـــة االحتالل العليا 

أمس االثنين، السماح لجيش االحتالل باستمرار 
احتجـــاز جثامين شـــهداء فلســـطينيين وعرب 
ا تنتهك فيه  لـ"أغراض التفـــاوض"، "قراًرا عنصرّيً

كل القوانين اإلنسانية".
وقـــال: "هذا القـــرار خارج عن المنطـــق الحقوقي 
واإلنســـاني، ومحّط إدانة واســـتنكار شديَدْين"، 
ـــا الجهـــات الحقوقية الدوليـــة المختّصة  داعّيً
للتحـــرك العاجل من أجل وضح حـــّد النتهاكات 
"إســـرائيل" غير المســـبوقة ضد قضايا إنسانية، 

مثل قضية احتجاز جثامين الشهداء.
وذكـــر أن القرار لـــن يضعف مـــن عزيمة عوائل 
الشـــهداء، أو يؤثـــر علـــى إرادة شـــعبنا الصلبة 
ومســـيرته النضالية التحررّية؛ إاّل بإزالة االحتالل 

وكنس مستوطنيه المتطّرفين.  
جرمية حرب

إلـــى ذلك، حّمـــل خلف االحتالل وإدارة ســـجونه 
المســـؤولية الكاملة على جريمة اغتيال األســـير 
المريض بســـام السايح، عبر سياســـة المماطلة، 

واإلهمال الطبّي المتعّمد بحّقه. 
ولفت إلى أن اغتيال األسير "السايح" جريمة حرب 

جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب الطويلة 
التي ارتكبها االحتالل ضد كل مكونات الشـــعب 
الفلسطيني، ال سيما ضد الحركة الوطنّية األسيرة، 

منذ احتالله لألرض الفلسطينية. 
ومســـاء األحـــد الماضـــي، اسُتشـــهد األســـير 
الفلسطيني المريض بسام السايح (47 عاًما) من 
محافظة نابلس، في مستشفى "أساف هروفيه" 
التابـــع لالحتـــالل؛ بعـــد تعرضه للقتـــل الطبي 

المتعمد والممنهج من إدارة سجون االحتالل.
وباستشهاد األسير "السايح" يرتفع عدد شهداء 
الحركة الوطنية األسيرة منذ عام 1967  إلى (221) 

شهيًدا، بحسب هيئة شؤون االسرى والمحّررين.
ووفـــق الهيئـــة، فقـــد وصـــل عـــدد األســـرى 
الفلسطينيين في ســـجون االحتالل إلى (5700) 
أسير، بينهم (230) طفاًل، و(48) معتقلة، و(500) 
معتقـــل إداري (بـــال تهمـــة)، و(1800) مريض، 
بينهـــم (700) بحاجة لتدخل طبـــي عاجل، فيما 
تعّمدت إدارة الســـجون إغالق الملفـــات الطبّية 
ألســـرى مرضى من ذوي األحكام العالية؛ بذريعة 

عدم وجود عالج لهم.

على وقع حمى االنتخابات اإلسرائيلية
خلف لـ »االستقالل«: االحتالل يدفع باتجاه تصعيد األوضاع مع غزة 

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين إن المحكمة 
العليا اإلسرائيلية أصدرت يوم أمس، قرارا عنصريا 
يسمح لجيش االحتالل باحتجاز جثامين الشهداء 

الفلسطينيين.
وأضافـــت الهيئة في بيان لها االثنين، »أن الهدف 
من صدور هذا القرار الجائر الذي يأتي بنوايا ُمبّيتة 
من قبـــل القضاء اإلســـرائيلي من أجـــل التفاوض 
والمســـاومة مع التنظيمات الفلســـطينية في غزة، 
إلطالق ســـراح جنود إســـرائيليين يدعي االحتالل 

أنهم محتجزين في القطاع«.
ولفتت إلى أن القرار الذي اتخذ أمس بتأييد أغلبية 
قضاة ما ُتسمى »المحكمة العليا اإلسرائيلية«، في 

تســـاوق واضح ما بين الجهاز القضائي اإلسرائيلي 
والجهاز العسكري، »للتفنن بإصدار قوانين وقرارات 

عنصرية متطرفة بحق الفلسطينيين«. 
واعتبرت الهيئة أن صدور هذا القرار ما هو إال إجراء 
انتقامي بحق الشـــهداء ومعاقبتهم بعد موتهم، 
بشكل يخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد حقوق 

االنسان.
وســـمحت المحكمة العليـــا اإلســـرائيلية لجيش 
االحتالل اإلســـرائيلي باحتجاز جثامين الشـــهداء، 

بحجة المفاوضات.
وقالـــت القناة الثانية العبريـــة إن هيئة خاصة من 
المحكمة ومكونة من 7 قضاة أقرت االثنين بالسماح 
لجيش االحتالل باحتجاز جثامين الشهداء لغايات 

المفاوضات، سعًيا الستعادة الجنود المأسورين في 
قطاع غزة. وصدر القرار أمس رًدا على التماس تقدم 
به عدد من عائالت شهداء محتجزة جثمانيهم لدى 

االحتالل اإلسرائيلي.
وتحتجز ســـلطات االحتالل نحو 253 شـــهيًدا في 
مقابر خاصة أطلـــق عليها »مقابر األرقام«، وســـبق 
لالحتالل أن دفن مؤخرًا 4 شـــهداء في تلك المقابر، 

بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثالجات.
وتنتهج سلطات االحتالل سياسة احتجاز جثامين 
الشـــهداء الفلسطينيين منذ ســـنوات طويلة، في 
محاولة الســـتخدام هذا الملـــف كورقة ضغط على 
المقاومة الفلســـطينية، ومؤخًرا تحاول اســـتغالله 
للعمل على استعادة جنودها األسرى في قطاع غزة.

هيئة األسرى: قرار العليا اإلسرائيلية
 باحتجاز جثامين الشهداء جائر وعنصري

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، االثنين، إن نيابة االحتالل 
اإلســـرائيلية قررت تســـليم جثمان الشـــهيد عمر عبد الكريم 
يونس من بلدة ســـنيريا بمحافظة قلقيلية، خالل مدة أقصاها 

أسبوعين.
ولفتت الهيئة، الى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية واصلت احتجاز 
جثمـــان الشـــهيد يونس على مـــدار أكثر من 5 أشـــهر، الى جانب 
احتجازها جثامين 4 أســـرى استشـــهدوا داخـــل المعتقالت (عزيز 
عويســـات، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح)، وعشرات 

الشهداء اآلخرين.
يذكر أن الشـــهيد يونس كان قد استشهد بتاريخ 2019/4/27 في 
مستشفى إسرائيلي، بعد أســـبوع من إطالق النار المباشر عليه من 

قبل جنود االحتالل بالقرب من حاجز زعترة جنوب نابلس.

االحتالل يقرر تسليم جثمان 
الشهيد عمر يونس خالل أسبوعين

الخليل / االستقالل:
هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، منشأتين 
زراعية وسكنية في بلدة ترقوميا غربي محافظة الخليل 

جنوبي الّضفة الغربية المحتلة.
 قّوات االحتالل 

ّ
وأفادت مصــــادر محلية من البلدة، بــــأن

هدمت بركســــًا زراعيًا وغرفة ســــكنية في منطقة خّلة 
سالمة بالبلدة، بذريعة البناء دون ترخيص. وتعود ملكية 

المنشأتين للمواطن محمد خليل جعافرة.
وأكــــد رئيس بلديــــة ترقوميــــا عبد المنعــــم فطافطة 
أن اعتــــداءات االحتــــالل المتكررة علــــى المزارعين في 
خلة ســــالمة تهدف إلى تهجير المزارعين والســــكان 
من أراضيهم لصالح مخططات اســــتيطانية لتوســــيع 

مســــتوطنتي »ادورا« و«تيلم« المقامتيــــن على أراضي 
المواطنين غرب الخليل.

وفي الســــياق ذاته هدمت قوات االحتالل اإلســــرائيلي 
منزال في حي المحطــــة بحجة البناء دون وجود ترخيص 
وفق ما أفادت مصادر محلية في مدينة اللد في الداخل 

المحتل.
كما طوقت الشــــرطة اإلســــرائيلية المنطقة وأغلقتها 
بشكل كامل، ومنعت األهالي من الوصول لمكان الهدم، 

فيما هدمت جرافاتها المنزل.
يذكر أن سلطات االحتالل تمتنع عن إصدار التراخيص 
في القرى والبلدات الفلسطينية داخل األراضي المحتلة 

عام 48، ما يضطر األهالي إلى البناء دون ترخيص.

االحتالل يهدم منشأتين غربي 
الضفة المحتلة/ االستقالل:الخليل ومنزال في الداخل المحتل

اعتقلت قّوات االحتالل اإلســـرائيلي يوم أمـــس، 14 مواطًنا في 
مداهمات شّنتها في أنحاء متفّرقة من الّضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصـــادر محلية: إن قوة عســـكرية كبيـــرة اقتحمت بلدة 
ســـلواد شرق رام الله وشرعت بأعمال التفتيش للمنازل وتخريب 
محتوياتها واعتقلت خمســـة شـــبان. والشبان هم: موسى ياسر 
النجار، نعمـــان صالح جمعة، محمد لطفي جمعة، خليل حســـن 
حامد، واألسير المحرر ياســـر جمعة حامد، وتم نقلهم إلى موقع 

عسكري قرب البلدة ومنها إلى جهة مجهولة.
كما واقتحمت القوات قريتي كفر عين وبيت ريما شمال غرب رام 
الله، حيث دارت مواجهات بين عشـــرات الشبان وقوات االحتالل، 
اعتقل الجنود خاللها طفال في بيـــت ريما، كما حطموا أثاث أحد 

المنازل مطالبين بتسليم شاب.
وفي نابلـــس، ذكرت مصادر محلية، أن قـــوات االحتالل اعتقلت 
األسير المحرر مالك بالل اشتية (26 عاما) بعد مداهمة منزله في 

بلدة تل جنوب غرب نابلس. وجاء اعتقال اشتية بعد ساعات من 
خروجه من المستشفى بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة.

وفي جنين، قالت مصادر محلية: إن عدة آليات عسكرية انتشرت 
في جبل الزكارنة وفي الحي الغربي لبلدة قباطية واعتقلت كال من: 

أمين األصهب زكارنة، وأحمد يوسف ديحان كميل.
وأشـــارت إلى تفتيش منزليهما والتحقيق الميداني مع ذويهما 

قبل انسحاب قوات االحتالل.
وفي الخليل، أفادت مصادر محلية ببلدة بيت كاحل باعتقال قّوات 
االحتالل للّشـــبان: محمد جهاد محمد عصافرة والشقيقين ليث 

وطه يوسف عبد الهادي عصافرة.
وكررت قّوات االحتالل اقتحاماتها للبلدة، وتنفيذ عمليات اعتقال، 
عقب اّتهام عدد من المعتقلين، بتنفيذ عملية قتل لمســـتوطن 

قرب تجّمع »عتصيون« الشهر الماضي.
وفـــي مدينة الخليل، اعتقلت قّوة عســـكرية من جيش االحتالل 

الشاب عماد نيروخ، عقب اقتحام منزله.

االحتالل يعتقل 14 مواطنًا من الضفة
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غزة / سماح المبحوح:
باتت سياســـة اإلهمـــال الطبي، التـــي تتبعها 
إدارة مصلحة ســـجون االحتالل اإلسرائيلي بحق 
األسرى الفلسطينيين المرضى،  جزءًا ال يتجزأ من 
السياسة العدوانية الثابتة المتبعة بحق األسرى 
عموما، ما ينذر بتعرضهم (األسرى) لخطر الموت 
الحقيقي كما جرى أول أمس مع األسير الصحفي 

المريض بسام السايح.
وباستشهاد األســـير الســـايح (47 عاما)، ارتفع 
عدد شهداء الحركة األسيرة في سجون االحتالل، 
إلى 221 شـــهيدا منذ العـــام 1967، من بينهم 
65 أســـيرا توفوا نتيجة لسياسة اإلهمال الطبي. 
يذكر أن الشهيد السايح كان يعاني من سرطان 
العظـــام منذ عام 2011، وفـــي عام 2013 أصيب 
بســـرطان الـــدم، وتفاقم وضعه بشـــكل ملحوظ 
نتيجة لظروف االعتقال والتحقيق القاسية التي 
تعـــرض لها منذ عام  2015، وخـــالل هذه المدة 
أبقت إدارة معتقالت االحتالل على احتجازه في ما 
تسمى معتقل "عيادة الرملة " التي يطلق عليها 

األسرى "المسلخ". 
700 اأ�سري مري�س

الناطق باســـم مؤسســـة مهجة القدس لألسرى 
والشـــهداء طـــارق شـــلوف، حّمـــل إدارة مصلحة 
الســـجون اإلســـرائيلية المســـؤولية الكاملة على 
حياة 700 أسير مريض بالسجون، منهم 41 أسيرًا 
يعانـــون من إعاقـــات بمختلف أنحاء جســـدهم، 
إضافـــة إلى وجـــود 28 أســـيرًا مصابيـــن بأورام 
سرطانية و19 أســـيرًا مريضا يرقدون بمستشفى 

الرملة نتيجة إصابتهم بأمراض مزمنة. 
وأوضح شـــلوف لـ"االســـتقالل" أن األسرى داخل 

السجون اإلســـرائيلية يعانون من ظروف وأوضاع 
ســـيئة للغاية، ويفتقرون ألدنـــى مقومات الحياة 
فيهـــا، كذلك ال يتوفـــر لهم طبيـــب مختص وال  
العـــالج والفحوصات الطبية الالزمـــة لهم،  كما ال 
تجـــري لهم العمليات الجراحية التي يحتاجونها، 

مما يؤدي إلى موتهم بشكل بطيء. 
وبّين أن إدارة مصلحة الســـجون اإلسرائيلية تتبع 
سياســـية اإلهمال الطبي، لقتل األســـرى خاصة 

المرضى على مرأى ومســـمع العالم، إذ استشـــهد 
عدد كبير من األسرى كان آخرهم الشهيد األسير 

السايح.
وندد أبو شـــلوف بالصمت "المريب" للمؤسســـات 
الحقوقية الدولية إزاء ما يتعرض له األســـرى في 
ســـجون االحتالل، مؤكـــدًا أن كل مـــن ال يتحرك 
لنصرة وإنقاذ أســـرانا من المـــوت المحقق يعتبر 

شريكًا في الجريمة التي يتعرض لها أسرانا.

موت بطيء
بـــدوره ، أكد المستشـــار اإلعالمـــي لرئيس هيئة 
شـــؤون األســـرى والمحررين حســـن عبـــد ربه، أن 
سياســـية اإلهمال الطبـــي التي تمارســـها إدارة 
مصلحة الســـجون ضد األســـرى خاصة المرضي، 
بمثابـــة الخطـــر الـــذي يهـــدد حياتهـــم، والتي 
علـــى إثرها قد يستشـــهدون كما حـــدث مؤخرا 
باستشهاد األسير الســـايح، مشددا على أن إدارة 

مصلحة السجون تمارس علمية إعدام بطيء بحق 
األسرى المرضى. 

وأشـــار عبد ربه لـ"االســـتقالل" إلى وجود عدد 
من الحاالت المرضية الصعبة بين األسرى في 
سجون االحتالل اإلســـرائيلي، من بينهم من 
يعاني أورامًا سرطانية ومنهم من يعاني من 
إعاقات وشـــلل بمختلف أنحاء جسده وآخرون 
يعانون من مشـــاكل بالكلـــى والكبد والقلب 

والرئتين. 
وشـــدد على أن سياسية اإلهمال الطبي المتعمد 
التـــي تمارســـه إدارة مصلحـــة الســـجون ضـــد 
األســـرى، تأتي نتيجة غياب الدور الرقابي الفاعل 
للمؤسسات اإلنســـانية الدولية التي تتهرب من 
الوفـــاء بالتزاماتهما واالنتصار لحقوق االســـرى 
داخـــل ســـجون االحتـــالل.  وأوضح أنـــه نتيجة 
استشـــهاد األسير المريض الســـايح، فإن كافة 
الســـجون تشـــهد حالة مـــن الغضب الشـــديد 
والغليـــان، وإعالن الحـــداد ثالثة أيـــام، كخطوة 
احتجاجية إزاء الجريمة الى ارتكبها االحتالل بحق 
الشـــهيد، مبينا أن إدارة مصلحة السجون رفضت 
التجاوب مـــع كل المطالبات لإلفراج عن األســـير 

المريض السايح. 
وتوقع عبد ربه أن تلجأ الحركة األســـيرة لمزيد من 
الخطوات خالل األيام القادمة للتعبير عن غضبها 
وســـخطها إزاء استشـــهاد األسير الســـايح، ومن 
سبقه نتيجة اإلهمال الطبي، إضافة إلى مقدرتها 
على بلورة اســـتراتيجية عمـــل وطنية؛ للدفاع عن 
كيانهم اإلنســـاني واألخالقي والوطني وللتصدي 
لكافـــة اإلجـــراءات التـــي تســـتهدف الهويـــة 

اإلنسانية واألخالقية لألسرى. 

وسط صمت دولي حقوقي مريب

اإلهمال الطبي: 700 أسير يعانون الموت البطيء 

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شــــؤون األســــرى والمحررين، يوم أمس، إن 
األسرى القابعين في ســــجن "جلبوع" هددوا بالتصعيد 
ضد إدارة المعتقل خالل األيام المقبلة، حال اســــتمرت 
األخيــــرة بتعنتها بعــــدم إزالة أجهزة التشــــويش في 

أقسام السجن.
وأكـــد بيان الهيئة نقال عن أســـرى جلبـــوع، أنهم بصدد 
اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد اإلدارة كاإلضراب المفتوح 
عـــن الطعام، بســـبب المخاطر التي تنتج عـــن مثل هذه 
األجهزة التي تســـببت خـــالل األيام الماضيـــة بالغثيان 

واالستفراغ والدوار وأوجاع بالرأس لعدد من األسرى.
وأضافت الهيئة أن األســـير المقدســـي رمضان مشاهرة، 

والمحكوم بالســـجن المؤبد منذ اعتقاله في العام 2013، 
دخل أمس األول إضرابه المفتـــوح عن الطعام ضد وجود 
هذه األجهزة في أقســـام المعتقـــل، ومخاطرها الصحية 

والنفسية على األسرى.
وحّملت الهيئة ســـلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن 
حياة األسرى، مؤكدًة أن تلك األجهزة تشكل خطورة على 
الصحة على المدى القريب والبعيد؛ إذ يخشى األسرى أن 
تتسّبب األمواج الصادرة عنها بإصابتهم بأورام سرطانية.

ودعت هيئة األســـرى إلـــى تكثيف فعاليـــات التضامن 
مع األسرى وإســـنادهم في معركتهم ضد هذه األجهزة 
الخطيـــرة، وعدم تركهم في مواجهـــة االحتالل وجرائمه 

وحدهم.

رام الله/ االستقالل:
اســـتنكرت وزارة العدل صمت المجتمع الدولي والمؤسســـات 
الحقوقية الدوليـــة عن قتل المعتقلين الفلســـطينيين داخل 

سجون االحتالل المجرم.
وأوضحت الـــوزارة انها اصدرت قبل عده أيـــام بيانا أعربت فيه 
عـــن »تخوفها الجدي من التهديدات الخطيرة التي تهدد حياة 
األســـيرين بسام الســـايح وســـامي ابو دياك، واليوم يحدث ما 
تخوفت منه وهو استشهاد األسير السايح الذي كان يعاني في 
الزنازين مـــن حالة صحية حرجة جدا وإهمال طبي واالمتناع عن 
تقديم الرعاية الطبية بما يخالف األعراف والقوانين االنسانية 

والدولية«.
ونعت الوزارة االسير الشهيد السايح، محملة المسؤولية الكاملة 

عن استشهاده لالحتالل المجرم الذي ال يراعي القيم االنسانية، 
وال يوفـــر أي عناية صحيـــة للمرضى األســـرى، ويتركهم نهبا 
لألمراض واألوجاع في ظروف اعتقال قاســـية جدا، ال يستطيع 

تحملها اإلنسان السليم الخالي من األمراض.
وأضافـــت الـــوزارة قائلـــة إن »المجتمـــع الدولـــي ال ُيعفى من 
المســـؤولية إذ ُيصر المجتمع الدولي ومؤسســـاته المنوط بها 
إرســـاء قواعد العدالة والدفاع عـــن المظلومين على التعامل بال 
مباالة وال مســـؤولية تجاه أبغض احتالل لم يزل قائما على وجه 
األرض«. ودعـــت الوزارة المؤسســـات الحقوقية والمؤسســـات 
الدوليـــة بتنفيـــذ بالتزاماتهم، مؤكدة أن الـــوزارة توثق جرائم 
االحتالل وفق المعايير الدولية من أجل مالحقة االحتالل وقادته 

أمام المحاكم الدولية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
يواصــــل ســــتة أســــرى فــــي معتقــــالت االحتــــالل 
اإلســــرائيلي، إضرابهــــم المفتوح عــــن الطعام رفضًا 
العتقالهــــم اإلداري، فيما علق األســــير حذيفة حلبية 
إضرابه المفتوح عن الطعام والذي اســــتمر لمدة (67) 
يومــــًا بعد اتفاق يقضي باإلفراج عنه في الســــابع من 

كانون األول/ ديسمبر 2019.
واألســــرى المضربون هم: األسير أحمد غنام المضرب 
عن الطعام منذ (59) يومًا هو أقدم األسرى المضربين 

من حيــــث المدة، يليه األســــير ســــلطان خلوف وهو 
مضرب عن الطعام منذ (55) يومًا، واألســــير إسماعيل 
علي منذ (49) يومًا، واألســــير طــــارق قعدان منذ (42) 
يومًا، واألســــير ناصر الجدع منذ (35) يومًا، عالوة على 

األسير ثائر حمدان المضرب منذ (30) يومًا.
ويعانــــي األســــرى المضربون عن الطعــــام من تفاقم 
مســــتمر في أوضاعهم الصحية، مع اســــتمرار تعنت 
االحتالل ورفضه االستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء 
اعتقالهــــم اإلداري، حيث بدأت تظهر عليهم أعراض 

صحية خطيرة منذ عدة أســــابيع، خاصة أن غالبيتهم 
تجاوز إضرابهم مدة الشهر، ومنهم من اقترب إضرابه 

من نهاية الشهر الثاني.
وتتعمــــد إدارة معتقــــالت االحتــــالل بنقل األســــرى 
المضربين المســــتمر، وعرقلة زيارتهــــم، يرافق ذلك 
تنفيذهــــا لجملة مــــن اإلجــــراءات التنكيلية بهدف 
ســــلبهم إنســــانيتهم، كالتفتيش الليلــــي المتكرر، 
وجلب الطعام لهم في محاولة الستفزازهم والضغط 

عليهم نفسيًا. وفق مصادر في الحركة األسيرة.

القيادي قعدان يدخل يومه الـ42 في اإلضراب

6 أسرى يواصلون اإلضراب عن الطعام رفضًا لالعتقال »اإلداري«
غزة/ االستقالل:

دعت حركة الجهاد اإلســـالمي في فلســـطين جماهير شعبنا في مدينة غزة 
للحشد والمشاركة في المسيرة الحاشدة بعنوان »لن نترك أسرانا وحدهم«، 

دعًما لألسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل »اإلسرائيلي«.
وأشـــارت الحركة في بيان صحفي تلقت »االســـتقالل« نســـخة عنه، إلى أن 
المســـيرة ســـتكون اليوم الثالثاء بعد صالة المغرب مباشـــرة، مضيفة أنها 
ستنطلق من ميدان فلسطين وصوال إلى شارع الوحدة أمام برج شوا وحصري.

وشّددت على أن المشاركة في المسيرة واجب ووفاء لألسرى الفلسطينيين في سجون 
االحتالل وتأكيد على دعمهم والوقوف معهم في مواجهة السجان »اإلسرائيلي«.

مسيرة حاشدة للجهاد اإلسالمي 
دعمًا لألسرى المضربين اليوم

»العدل« تحمل االحتالل مسؤولية قتل 
المعتقلين بسياسية اإلهمال الطبي

أسرى »جلبوع« يهددون
 بالتصعيد ضد أجهزة التشويش
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية البتدائية

اعالن وراثة صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار الشـــجاعية مؤرخة 
في 2019/8/29 تتضمن ان سةية حمدان محمود جندية قد توفيت 
بتاريخ 1964وانحصة ارثها الشـــةعي واالنتقالـــي في ابنها المتولد 
لها من زوجها المتوفي قبلها ســـليمان حســـن ســـليمان عبيد وهو 
حســـن ثم بتاريخ 12_2_1977م توفي حسن المذكور وانحصة ارثه 
الشةعي واالنتقالي في اوالده المتولدين له من زوجته المتوفاة قبله 
سةاري عبد الله حمدان جندية المشهورة عبيد الذكور وهم سليمان 
ورمضان ومحمد وموســـي واحمد واالناث وهن امنة ونجيبة وشمعة 
ثم بتاريخ 19_2_2012م توفيت شـــمعة المذكـــورة وانحصة ارثها 
الشـــةعي واالنتقالي في زوجها محمد ســـلمان ابةاهيم جندية وفي 
اوالدها المتولدين لها منه الذكة وهم محمد واالناث وهن مني وهدى 
وجهاد ونعمة ونعيمة ونجاح ثم بتاريخ 19_10_2014م توفيت امنة 
المذكورة وانحصة ارثها الشـــةعي واالنتقالي في اوالدها المتولدين 
لها مـــن زوجها المتوفي قبلها فتحي ســـالمة حســـن عبيد الذكور 
وهم صالح ويعقوب وجميل واالناث وهن عبلة ويســـةى ونهلة فقط 
وال وارث للمتوفي المذكور ســـوى من ذكـــة وليس له وصية واجبة او 
اختياريـــة وال اوالد كبـــار توفوا حال حياته وتةكـــوا ورثة فمن له حق 
االعتةاض على هذه المضبطة مةاجعة محكمة الشـــجاعية الشةعية 

خالل خمسة عشة يوما من تاريخ النشة وحةر في 9_8_2019م 

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد مو�سى كريزم

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى الق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية البتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار الشجاعية مؤرخة في 4_9_2019 
تتضمن ان مدللة على نصار صيام قد توفيـــت بتاريخ 1972/1/17 وانحصة ارثها 
الشـــةعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها مـــن زوجها المتوفي قبلها نظمي 
شـــحادة صالح الغزالي وهم الذكـــة وهو عبد القادر واالنثي وهي شـــفا وفي أوالد 
ابنهـــا المتوفى قبلها عبد الله نظمي شـــحادة الغزالـــي  والمتولدين له من زوجته 
األولى أمينة البةاوي مطة عاشـــور الذكة وهو رفيق واإلناث وعن بشةى وبشةى وفي 
أوالد ابنها المتوفي قبلها عبد الله المذكور والمتولدين له من زوجته الثانية زهية 
مصطفى ســـعدي النديم الذكة وهو محمد واإلناث  وعن فاطمة ووصفية ولطفية 
ورسميه وفي بنات ابنتها المتوفاة قبلها حكمت نظمي شحادة الغزالي والمتولدين 
لها من زوجها على ســـليم على صيام وهن صبا وباســـمة فقـــط وال وارث للمتوفي 
المذكور ســـوى من ذكة وليس له وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال 
حياتـــه وتةكوا ورثة فمن لـــه حق االعتةاض على هـــذه المضبطة مةاجعة محكمة 

الشجاعية الشةعية خالل خمسة عشة يوما من تاريخ النشة وحةر في 9_8_2019م

فا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية
حممد مو�سى كريزم

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 )416 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
1-بشية عبد اللطيف محمد جابة من سكان النصيةات هوية رقم  801471103

2-محمد باسم سعدي أبو دالل من سكان النصيةات هوية رقم 803261742
بصفته وكيال عن: أماني عبد اللطيف محمد جابة وأحمد باسم سعدي أبو دالل

بموجب وكالة رقم: 2105 / 2016 الصادرة عن دية البلح + 2519 / 2016 دية البلح
          موضوع الوكالة: إجةاء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 89  قسيمة  3  المدينة خانيونس
 فمــــن له أي اعتةاض بهذا الشــــأن عليه التقدم باعتةاضه إلــــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســــة عشة يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجةاءات فتح المعاملة. التاريخ:  9/ 9/ 2019م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/  فؤاد خليل حسن العلول/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   911230167

مشكورا إلى أقةب مةكز شةطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد عبدالمعطي محمد ابو جةاد /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
803670421   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقةب مةكز شةطة 

غزة / االستقالل:
دعت مؤسســـات حقوقيـــة يوم أمـــس، لفتح 
تحقيق دولي بقضية استشـــهاد األسية بسام 
الســـايح، باعتبارها جةيمة كاملـــة األركان وفًقا 

للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.
جاءت هذه الدعوات في بيانات منفصلة وصلت 
االستقالل نســـخة منها، لعدٍد من المؤسسات 
الحقوقية والمعنية بقضية األسةى في سجون 

االحتالل.
وأدان مةكـــز حماية لحقوق اإلنســـان، بشـــدة 
مـــا أقدمت عليه ســـلطات االحتـــالل من عملية 
إعدام منظمة وبدم بارد لألســـية السايح، مطالًبا 

بتشكيل لجنة تحقيق دولية في وفاته.
وأكد المةكز ضةورة أن تتحمل سلطات االحتالل 
المسئولية الكاملة عن هذه الجةيمة، واخضاعها 
للتحقيق من جهـــة دولية محايـــدة باعتبارها 
جةيمـــة كاملـــة األركان وفقا للقانـــون الدولي، 

والقانون الدولي لحقوق االنسان.
واعتبة الجةيمة شـــاهدا حيا على ما يتعةض له 
األسةى الفلسطينيين في سجون االحتالل من 
انتهاكات، وســـوء المعاملة والتعذيب، على يد 
سجانيهم، واخضاعهم لممارسات وأعمال تنال 
مـــن كةامتهم وإنســـانيتهم خصوًصا اإلهمال 

الطبي واستخدامهم كحقل للتجارب الطبية.
وفي الســـياق، طالبت شبكة المنظمات األهلية 
الفلسطينية بإيجاد آلية دولية واضحة لمحاكمة 
دولـــة االحتـــالل علـــى جةائمها بحق األســـةى 
والمعتقلين، عقب استشـــهاد األســـية بسام 

السايح.
وشددت الشبكة على أهمية إنقاذ حياة األسةى 
المةضى، إذ يعاني أكثة من 1700 أسيًةا أوضاًعا 
صعبة جةاء اســـتمةار إدارات السجون في عدم 
القيام بمسؤوليتها وتقديم العالج الطبي الالزم 

حسب ما تكفله المواثيق الدولية.
ودعت الشبكة لتحةك رسمي عاجل على مختلف 
الصعـــد ومن خالل كافة القنوات واألطة الدولية 
لفتح تحقيق رسمي جدي ووضع حد لسياسات 
االحتالل تجاه االســـةى، ووقـــف عمليات القمع 

اليومي التي تمارســـها بحقهم، وإحالة ملفات 
الشهداء االسةى للجهات ذات العالقة لتأمين 

محاكمة دولة االحتالل على جةائمها.
من جانبه، طالب مدية مةكز األســـةى للدراسات 
رأفت حمدونة، المؤسسات الدولية العاملة في 
مجال الصحة بإنقاذ حياة األســـةى المةضى في 
السجون اإلسةائيلية، الذين يعانون من أمةاض 

مختلفة.
وحذر حمدونة من استشهاد المزيد من األسةى 
المةضى في الســـجون إذ لـــم يكن هنالك حالة 

مساندة جدية إلنقاذ حياتهم.
وطالب بمزيد من الجهد على كل المســـتويات 
إعالميًا وسياســـيًا وشـــعبيًا وحقوقًيا، وتحويل 
قضيـــة األســـةى إلى أولـــى أولويات الشـــعب 

الفلسطيني ثقافيًا لتتصدر األولويات األخةى.
وأكد حمدونة أن السكوت على سياسة االهمال 
الطبـــي ســـيضاعف قائمـــة شـــهداء الحةكة 
الوطنية األســـيةة التي وصلت إلى221 شهيًدا 

في السجون.
كمـــا حذر من سياســـة االســـتهتار الطبي في 

الســـجون، مطالًبا بزيارة األســـةى واالطالع على 
مجةيـــات حياتهم وحصة مةضاهم والســـماح 
للطواقم الطبية إلجـــةاء عمليات جةاحية عاجلة 

لمن هم بحاجة لذلك.
وطالب حمدونة بضـــةورة التدخل للتعةف على 
أســـباب وفـــاة المعتقلين الفلســـطينيين في 
سجون االحتالل وبعد خةوجهم من األسة والتي 
أصبحت تشكل كابوســـًا مفزعًا ألهالي األسةى 

ويجب التخلص منه تحت كل اعتبار.
وأضاف أن هنالك خطورة على األسةى المةضى 
بمستشفى ســـجن الةملة كونهم بحالة صحية 
متةديـــة وهنالك خطة حقيقـــي على حياتهم 
نتيجة االســـتهتار الطبي وعدم توفية الةعاية 
والعناية الصحية واالدوية الالزمة والفحوصات 

الطبية الدورية لألسةى.
بدوره حمل المةكز الفلسطيني لحقوق اإلنسان 
حكومة االحتالل اإلسةائيلي المسؤولية الكاملة 
عن استشهاد األسية السايح، وعن حياة عشةات 
المعتقليـــن المةضى الذيـــن يواجهون نفس 
المصيـــة في حال اســـتمةار سياســـة اإلهمال 

الطبي المتعمد نتيجة احتجازهم في ظةوف ال 
إنسانية قهةية.

وقال المةكز في بيان له، "إن األسةى في السجون 
يتعةضون للتعذيب الجســـدي والنفســـي وال 

يتلقون رعاية صحية مالئمة".
وطالب المةكز اللجنـــة الدولية للصليب األحمة 
بضةورة زيادة فعالية متابعتها ألوضاع األسةى 
والمعتقليـــن الفلســـطينيين فـــي الســـجون 

اإلسةائيلية وظةوف احتجازهم.
ودعا المجتمـــع الدولي إلجبار "إســـةائيل" على 
احتةام قواعد القانون الدولي والقانون اإلنساني 
الدولـــي وتحديـــًدا اتفاقيـــة جنيـــف الةابعة 
وااللتـــزام بالقواعد النموذجيـــة الدنيا لمعاملة 

السجناء.
مـــن جانبـــه، أدان مةكز إعالم حقوق اإلنســـان 
والديمقةاطية "شمس" بأشد العبارات سياسة 
اإلهمال الطبي الممنهجة والمتبعة من سلطات 

االحتالل وإدارة مصلحة السجون.
وحمـــل المةكز الحقوقي االحتالل اإلســـةائيلي 
المســـؤولية الكاملة عن هذه الجةيمة بصفتها 

الجهـــة القائمة علـــى احتجـــازه والتي يوجب 
القانـــون واألعـــةاف الدولية عليهـــا اتخاذ كل 
التدابية الضةورية وعلى وجه الســـةعة لضمان 
إيواء األشـــخاص المحميين فـــي أماكن تتوافة 
فيها شةوط الصحة والسالمة وبما يحافظ على 
حياتهم، وفقـــًا للمادة (85) من اتفاقية جنيف 

الةابعة لعام 1949.
وطالب مةكز شـــمس المجتمع الدولي بتشكيل 
لجنة تحقيق دولية تحـــوز على صفتي الحيدة 
للوقوف على ظةوف ومالبسات  واالســـتقاللية 
وحيثيات الجةيمة ومحاســـبة القائمين عليها 

منعًا لجةائم محتملة مشابهة.
مـــن جانبه، حّمـــل المجلس الوطني، ســـلطات 
االحتـــالل المســـؤولية كاملة عـــن جةيمة قتل 
األســـية السايح، مؤكًدا أن هذه الجةيمة تضاف 
إلى سلسلة الجةائم اإلســـةائيلية بحق األسةى 
الفلسطينيين نتيجة سياســـة اإلهمال الطبي 

المتعمد بحقهم.
وبين المجلس في بيان له، أن االحتالل ينتهك 
باألســـاس االتفاقية التي نصـــت على معاملة 
األســـةى الفلســـطينيين معاملة أســـةى حةب، 
وحظةت على القوة الحاجزة "إســـةائيل" نقلهم 

إلى خارج اإلقليم المحتل (فلسطين).
ودعـــا المجلس الجهات الحقوقية واإلنســـانية 
الدولية وفـــي مقدمتها منظمة الصليب األحمة 
الدولي إلى فتح تحقيق بشـــأن جةائم اإلهمال 
الطبي بحـــق األســـةى، واالضطـــالع بواجباتها 
بالضغط علـــى االحتالل لتطبيـــق االتفاقيات 
الدولية واإلنســـانية ذات الصلة بحماية األسةى 
الفلســـطينيين والبالغ عددهم نحو ستة آالف 

أسية، ومعاملتهم وفقا لنصوصها.
وأعلنت ســـلطات االحتالل مساء األحد عن وفاة 
األسية في بسام السايح (47 عاًما) من محافظة 
نابلـــس فـــي الضفـــة الغةبية المحتلـــة داخل 

مستشفى "أساف هةوفيه" اإلسةائيلي.
ويعاني نحو 700 أســـية في ســـجون االحتالل 
من أوضاع صحية صعبة، منهم نحو 160 أسيًةا 

بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة.

دعوات حقوقية لتحقيق دولي باستشهاد األسير السايح
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أعلن أنا المواطن/محمد طالب نعيم الرفاتي/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   403012881

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن محمد محمود حسن عبد الله/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   910088186

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمد زكي احمد شراب/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900606740

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ منير محمود محمد رشيد الدريملي/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800559213

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  سعدي محمود عبد المجيد يعقوب /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803662089

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد صالح سليمان الجوجو/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   931544001

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  خميس حسن سعيد عليوه/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   920861457

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  براءه اياد عبد الحســـني/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   403261902

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  نائل بشير ابو زيد البواب السك/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802212779

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
قالت مؤسســـات حقوقية تعنى بشـــؤون 
األســـرى، االثنيـــن، إن قـــوات االحتـــالل 
اإلســـرائيلي اعتقلت (470) مواطنا بينهم 
(50) طفـــاًل، و(11) امرأة خالل شـــهر آب/ 

أغسطس المنصرم.
وحقوق  األســـرى  مؤسســـات  وأوضحـــت 
اإلنسان (نادي األســـير، ومؤسسة الضمير 
لرعاية األســـير وحقوق اإلنســـان، وهيئة 
شئون األسرى والمحّررين)؛ في ورقة حقائق 
أصدرتهـــا االثنين، أن ســـلطات االحتالل 
اعتقلـــت (162) مواطنًا من مدينة القدس، 
و(82) مواطنـــًا من محافظة رام الله والبيرة، 
و(50) مواطنًا من محافظـــة الخليل، و(44) 
مواطنًا من محافظة جنيـــن، ومن محافظة 
بيت لحـــم (30) مواطنًا، فيما اعتقلت (38) 
مواطنًا من محافظـــة نابلس، ومن محافظة 
طولكـــرم اعتقلت (13) مواطنـــًا، واعتقلت 
(24) مواطنـــًا من محافظـــة قلقيلية، و(6) 
مواطنيـــن محافظـــة طوبـــاس، و(6) مـــن 
محافظة ســـلفيت، و(8) من محافظة أريحا، 

و(7) من قطاع غزة.
(470) مواطنا يرتفع  وبينت أنه باعتقال الـ
عـــدد األســـرى والمعتقلين في ســـجون 
االحتالل حّتى نهاية شهر آب نحو (5700)، 
منهم (38) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين 
األطفال في ســـجون االحتـــالل نحو (220) 
طفاًل، والمعتقليـــن اإلداريين قرابة (500)، 
فيما اصدرت ســـلطات االحتالل (76) أمرا 
إداريـــا بين جديد وتجديـــد ألوامر صدرت 

سابقًا الشهر المنصرم.
الأ�سريات.. انتهاكات باجلملة 

وأشـــارت ورقة الحقائق إلى أن األســـيرات 
المحتجزات في سجون االحتالل، يتعرضن 
للعديد مـــن االنتهـــاكات والخروقات في 

 لمراكز 
ّ

 وإدخالهن
ّ

المعاملة، منذ اعتقالهن
التوقيف والتحقيـــق، وخالل عملية النقل 
إلى السجون، وكذلك في إهمال أوضاعهن 
الصحية والمحاكمة وإصدار األحكام العالية 
والغرامات الباهظـــة بحقهن، واحتجازهن 
اعتقالية صعبـــة، بصورة تخالف  بظروف 
الدولية  واالتفاقيـــات  المعاهـــدات  كافة 

والحقوق اآلدمية.
وبلغ عدد األسيرات القابعات في معتقالت 
االحتالل حتى نهايـــة آب المنصرم، (38) 
أســـيرة، يقبعن في "ســـجن الدامون"، في 
قســـم يحتوي على (13) غرفـــة، وفي كل 
غرفة توجد ما بين أربع إلى ثماني أسيرات.

ولفتت مؤسســـات األســـرى، إلى أن سجن 

الدامون (الذي كان اسطباًل للخيول قديمًا) 
يفتقد ألدنى مقومـــات الحياة اآلدمية، وما 
زالـــت أرضيته من الباطون، بـــاردة جدًا في 
الشـــتاء وحارة جدًا في الصيـــف، وغالبية 
الغرف ســـيئة التهوية، مليئـــة بالرطوبة 
والحشرات كون البناء قديما جدًا، وجزء كبير 
من الخزائن التي تســـتخدمنها األسيرات 
صدئـــة، وال يوجد كراٍس بالغـــرف، وإدارة 
الســـجن تمنعهـــن من تغطيـــة األرضية 

بالبطانيات.
وتعاني األسيرات بشكل عام من المماطلة 
بإجـــراء الفحوصات وتشـــخيص األمراض، 
األمر الذي يؤدي إلى تدهور الوضع الصحي 
لهـــن، ومن اخطـــر الحاالت حالة األســـيرة 

المقدســـية الجريحة إسراء جعابيص، كما 
تحرم األسيرات من إدخال الكتب أو توفير 
غرفة لعمـــل مكتبة في الســـجن لمحاربة 
العملية التعليمية لهن، فضاًل عن حرمان 

العديد منهن من زيارات األهل واألبناء.
الأطفال يف مواجهة ال�ستدعاء 

وبحســـب ورقـــة الحقائق، فقـــد صّعدت 
ســـلطات االحتالل منذ نهاية شهر تموز/ 
يوليو 2019، وبداية شـــهر آب/أغســـطس 
2019، من عمليات اســـتدعاء األطفال عبر 
عائالتهـــم للتحقيق معهـــم، في محاولة 
واضحة الســـتدراجهم بهـــدف الحصول 
على معلومـــات، والمّس بعالقـــة األطفال 

بعائالتهم.

وأكدت ورقة الحقائق أن الخطورة الحاصلة 
من هـــذه االســـتدعاءات تكمـــن، عدا عن 
الحصـــول علـــى معلومـــات، فـــي مطالبة 
عائالتهم بإحضارهم، األمر الذي ُيشـــكل 
مّســـًا مباشـــرًا بالعالقة بين اآلباء واألبناء، 
ووضـــع تلك العالقـــة محط تســـاؤل لدى 

األطفال.
وبينت المؤسســـات الحقوقية ان األسرى 
األطفـــال فـــي معتقلي "عوفـــر" و "مجدو" 
تعرضـــوا لعمليات قمع هـــي األعنف منذ 
ســـنوات على يد قوات القمع التابعة إلدارة 
معتقالت االحتـــالل، ففي الرابـــع من آب/ 
أغسطس 2019، نّفذت قوات القمع اقتحامًا 
لقسمين في معتقل "عوفر" أحدهما يقبع 
فيه األسرى األطفال - قسم (19)، وشرعت 
ما تسمى بوحدات القمع "المتسادا" خالل 
االقتحام بتقييد أسرى األطفال وعزل عدد 
منهم، وذلك بعد االعتداء عليهم بالضرب، 

ورشهم بالغاز.
كما ونّفـــذت قوات القمع اقتحامًا لقســـم 
األسرى األطفال في معتقل "مجدو" والذي 
يضم (63) طفاًل، وذلك بعد مواجهة جرت 
بين أحد األسرى األطفال وسجان، وشرعت 
إدارة المعتقـــل بتنفيذ إجـــراءات عقابية 
طالت أقسام األسرى األطفال بشكل خاص، 
من خالل ســـحبها للكهربائيات وإغالقها 

لألقسام.
وشـــددت المؤسســـات الحقوقية على أن 
إدارة معتقالت االحتالل وقواتها القمعية، 
صّعـــدت مـــن انتهاكاتها عبـــر أدواتها 
العنيفة بحق األطفال منذ عام 2019، دون 
أدنى مراعاة للخصوصية التي يمتلكونها، 
وتنظر بخطورة بالغة لذلك، لما فيه مخالفة 
الدولية  واالتفاقيـــات  للقوانيـــن  صريحة 

الخاصة بحماية الطفل.

األسيرات واألطفال.. انتهاكات بالجملة

ورقة حقائق: اعتقال 470 مواطنًا بينهم 50 طفال في آب المنصرم

غزة/ االستقالل:
أفـــادت إذاعة صوت األســـرى االثنين، بأن أســـيرين من 
الضفة الغربيـــة والقدس المحتلتين دخـــال أمس أعواًما 
جديدة داخل ســـجون االحتالل أحدهم محكوم بالسجن 

المؤبد.
وأوضحت االذاعة أن األســـيرين هما: األسير نسيم راشد 

عبد الودود الزعتري من مدينة القدس محكوم بالســـجن 
المؤبـــد مدى الحياة بعد اعتقالـــه عام 2003، وأمضى 16 
عاًما في ســـجون االحتالل، واألســـير فـــراس محمد أحمد 
جعارة (42 عاًمـــا) من مدينة رام الله المحكوم بالســـجن 
(25 عاًما) بعـــد اعتقاله عام 2002، وأمضى (17 عاًما) في 

سجون االحتالل.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األســـرى والمحررين، يوم أمس، 
إن ما تســـمى "لجنة االفراج المبكـــر"، التي عقدت  
في معتقل "مجدو"، قررت االفراج عن األســـير خالد 
عبـــد الجبار محمود ضراغمة (22 عامًا) من بلدة اللبن 

الشرقية جنوب نابلس.

وأوضحـــت الهيئـــة في بيـــان صحفـــي، أن اللجنة 
جّمدت قرار االفراج عن األسير ضراغمة لمدة أسبوع، 
بذريعة تقدير موقفها لتقديم استئناف على قرار 

اإلفراج أم ال.
يذكر أن األســـير معتقل منـــذ تاريخ 2018/10/22 

ومحكوم بالسجن لـ 13 شهرا.

أسيران يدخالن أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل

هيئة األسرى: االحتالل يقرر
 اإلفراج عن األسير خالد ضراغمة
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أعلن أنا المواطن/جالل ابراهيم يونس ابو عزب....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   949814123

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/معتز حسن عطيه ابو عيدة ....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
402999767  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/تامر هاني حمدي بسيسو)/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802207290

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد ماهر نمر بدح/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802123737

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  احالم يوسف عزاره الغيثي /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801242660

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد شوقي اكرم االعرج...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400774899

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/كايد نبيل جمعه المعشر....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900651993

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/عبد الله كمال محمد االسطل...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   401259585

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سليمان سالم سليمان الغلبان...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410999528

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أقامت لجنة األســـرى في القوى 
مســـاء  واإلســـالمية  الوطنيـــة 
االثنيـــن، بيـــت عزاء للشـــهيد 
بسام الســـايح من نابلس، الذي 
استشـــهد أمـــس في ســـجون 
وذلـــك في ســـاحة  االحتـــالل، 
الجنـــدي المجهول غربي مدينة 
غـــزة، في حيـــن نظم عشـــرات 
اإلعالمييـــن الفلســـطينيين له 

جنازة رمزية.
وقـــادة  المواطنيـــن  آالف  وأم 
الفصائل الفلســـطينية وأعضاء 
المجلس التشريعي والمسؤولون 
بيت العـــزاء، مندديـــن بجريمة 

تصفيته جراء اإلهمال الطبي.
للشـــهيد  كبيرة  ووضعت صور 
الســـايح، على مدخل بيت العزاء 
والفتات طالبـــت بضرورة العمل 
على اطالق سراح األسرى بأسرع 
وقت سيما المرضى وكبار السن 
منهـــم والتضامن مع األســـرى 

المضربين عن الطعام.
وانطلقت من أمام برج »الشروق« 
(في منطقة الرمال وسط مدينة 
للشـــهيد  رمزية  غـــزة) جنـــازة 
الســـايح بدعـــوة مـــن منتـــدى 
اإلعالميين الفلسطينيين شارك 

فيها عشرات اإلعالميين. 
الجنازة  المشـــاركون في  وحمل 

صور الســـايح وتابـــوت وضعت 
عليـــه صـــوره وشـــعارات حرية 
الصحافـــة واألســـرى المرضـــى 
وجابوا بها شوارع مدينة غزة قبل 
الوصول إلى بيت العزاء حيث تم 
وضع التابوت علـــى مدخل بيت 

العزاء. 
استشـــهاد  األحد، عن  وأعلـــن، 
داخل سجون  الســـايح،  بســـام 
االحتالل اإلســـرائيلي بعد صراع 
طويل مع المرض، رافقه إجراءات 
الّســـجان المتمثلـــة باإلهمـــال 
الطبـــي، والمماطلـــة في تقديم 

العالج الالزم له
وكانت قـــوات االحتالل اعتقلت 
الســـايح (47 عاما)، وهو مصاب 
بسرطان العظام منذ عام 2011، 
وبســـرطان الدم منذ عام 2013، 
باإلضافـــة إلى تراكـــم للماء في 
الرئتين، فضـــال عن معاناته من 
تضخم في الكبـــد وضعف في 
عمـــل عضـــالت القلـــب وصلت 
إلى نســـبة 15 فـــي المائة، أدت 
الى نقصـــان حاد في وزنه وخلل 
في عمل أعضائـــه الحيوية الى 
الحيـــاة، وفق منظمات  أن فارق 

حقوقية.
وباستشـــهاد األســـير السايح، 
يرتفـــع عـــدد شـــهداء الحركة 
(221) شهيدا  الوطنية األسيرة لـ

ارتقوا منذ عام 1967.
وتحتجز ســـلطات االحتالل نحو 
5700 أسير فلسطيني، موزعين 
على قرابة الــــ 23 مركز تحقيق 
بينهم 230  وتوقيف وســـجن، 
طفال و48 معتقلة و500 معتقل 
إداري (معتقلـــون بـــال تهمـــة) 
 700 بينهـــم  مريـــض  و1800 

بحاجة لتدخل طبي عاجل.

رام الله/ االستقالل:
أصدرت الحكومة الفلســـطينية، االثنيـــن، قرارا مهما يتعلـــق بقضية رواتب 

الموظفين العموميين في قطاع غزة .
وقررت الحكومة في جلســـتها االسبوعية التي عقدت أمس في مدينة رام الله 
بالضفة الغربية المحتلة، برئاســـة رئيس الوزراء محمد اشـــتية »تكليف جميع 
الـــوزارات بتحديـــث بيانات موظفيها فـــي قطاع غزة من أجـــل معالجة قضايا 

الرواتب«.
ومن ضمن قرارات الحكومة بحســـب الصفحة الرســـمية لرئيس الوزراء، القرار 
القاضي بوقف اســـتيراد العجول من »اسرائيل«، بهدف تعزيز االنتاج المحلي، 
واالنفتاح واالستيراد من األسواق العربية، وذلك في سياق االنفكاك االقتصادي 

عن االحتالل.
وكذلك الموافقة على إجراء دراسات لتصميم طريق لتخفيف أزمة شارع قلنديا، 
والموافقة على شـــراء مركبات إطفاء وترحيل نفايـــات للهيئات المحلية وفق 
المواصفـــات التي تضعها وزارتي النقل والمواصـــالت والحكم المحلي، وذلك 

حتى نهاية العام 2019 ووفق االصول.
ومن القرارات أيضًا، المصادقة على دفع المخصصات المالية لشراء أجهزة 
مســـاندة لذوي االحتياجات الخاصة، والموافقة علـــى قيام كافة الهيئات 
المحلية بإعادة تأهيل شـــبكات المياه لديها التي تزيد نسبة الفاقد فيها 
عن 30% على أن يتم تنزيل هذه التكاليف من ديون الهيئات لدى دائرة 

المياه.
وشـــملت القرارات أيضًا، إطالق اســـم الرئيس التونســـي الراحل »الباجي قايد 
السبسي« على الميدان الواقع بين رام الله والبيرة على تقاطع شارع اليرموك مع 
جمال عبد الناصر، والمصادقة على ثالث اتفاقيات تعاون مع اإلكوادور في مجال 

(الرياضة، الشباب، الزراعة).

غزة/ االستقالل:
كشـــفت حركـــة "حمـــاس" أن الرياض 
الفلســـطينيين  عشـــرات  تعتقـــل 
المقيمين فيها، بينهم قيادي كبير في 

الحركة.
وقالـــت الحركـــة في بيان لهـــا اإلثنين 
اطلعـــت "االســـتقالل" عليـــه، إن جهاز 
مباحـــث أمـــن الدولة الســـعودي، أقدم 
يوم الخميس 2019/4/4م، على اعتقال 
محمد صالح الخضري (أبو هاني)، المقيم 

في جّدة منذ نحو ثالثة عقود.
واعتبرت الحركة االعتقال "خطوة غريبة 
ومستهجنة"، مشـــيرة إلى أن الخضري 

كان مسؤواًل عن إدارة العالقة مع المملكة 
على مدى عقدين مـــن الزمان، كما تقّلد 

مواقع قيادية عليا في الحركة.
ولفتت إلى أنه لم يشـــفع له ِسّنه الذي 
بلـــغ (81) عامـــًا، وال وضعـــه الصحـــي، 
حيـــث يعاني مـــن "مرض عضـــال"، وال 
مكانته العلمية، كونـــه أحد أبرز األطباء 
االستشـــاريين في مجال (األنف واألذن 
والحنجرة)، وال مكانتـــه النضالية، التي 
عرف فيها بخدماته الجليلة التي قّدمها 
للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، 

داخل فلسطين وخارجها.
ونبهـــت إلى أنه لم يقتصـــر األمر على 

اعتقالـــه، وإّنما تم اعتقـــال نجله األكبر 
(هاني)، دون أي مبّرر، ضمن حملة طالت 
العديد من أبناء الشـــعب الفلسطيني 

المقيمين في السعودية.
وقالت "حماس" إنها إذ التزمت الصمت 
على مدى خمسة شهور ونّيف، إلفساح 
المجـــال أمام االتصاالت الدبلوماســـية، 
ومســـاعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن 

أي نتائج حتى اآلن.
وأضافـــت أنهـــا تجد نفســـها مضطّرة 
لإلعـــالن عن ذلـــك، مطالبة الســـلطات 
الســـعودية، بإطـــالق ســـراح الخضري 
ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة.

لحقوق  األورومتوســـطي  المرصد  وكان 
اإلنسان دعا الجمعة الماضية، السلطات 
السعودية للكشـــف الفوري عن مصير 
عشـــرات الفلســـطينيين ممن تعرضوا 
لإلخفاء القسري، وإطالق سراحهم على 
الفـــور ما لم يتـــم توجيـــه اتهام لهم 

بارتكاب مخالفة.
وقال المرصـــد ، ومقره جنيف، في بيان 
له، إنه لم يســـتطع تحديـــد رقم دقيق 
لعـــدد المعتقلين من الفلســـطينيين 
غير أنـــه حصل علـــى أســـماء نحو 60 
شـــخًصا، فيما تشـــير تقديرات داخل 
المملكة  فـــي  الفلســـطينية  الجاليـــة 

العربية الســـعودية الى أن العدد يفوق 
ذلك بكثير. وأوضح أنه وّثق شـــهادات 
11 عائلة فلســـطينية تعـــرض أبناؤها 
لالعتقال أو اإلخفاء قســـًرا خالل األشهر 
األخيـــرة أثنـــاء إقامتهـــم أو زيارتهم 
للســـعودية، بينهـــم طلبـــة ومقيمون 

وأكاديميون ورجال أعمال.
وأشـــار إلى أن الســـلطات الســـعودية 
عزلتهم عن العالم الخارجي دون لوائح 
اتهـــام محـــددة أو عـــرض علـــى جهة 
االختصاص (النيابـــة العامة)، في وقت 
ال ُيســـمح لهم باالتصـــال بأقاربهم أو 

التواصل مع محاميهم.

الرياض تخفي العشرات من الفلسطينيين في سجونها

»حماس« تعلن عن اعتقال السعودية أحد قادتها وتطالب باإلفراج عنه

الحكومة تقرر تحديث 
بيانات موظفيها بغزة 
لمعالجة قضية الرواتب

إقامة بيت عزاء وجنازة رمزية للشهيد السايح في غزة
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حالة من الغضب والقهر سيطرت على األسرى في سجون االحتالل الصهيوني, بعد نبأ استشهاد 
األســـير الشهيد بسام السايح رحمه الله, نتيجة سياسة اإلهمال الطبي التي ينتهجها االحتالل 
بحق األســـرى الفلسطينيين في الســـجون الصهيونية, بســـام كان يعانى منذ العام 2013 من 
ســـرطان الدم وقبلها ســـرطان العظام، وأصيب بالقصور في عضلة القلب حيث وصلت إلى %15 
نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة ســـجون االحتالل, لكن االحتالل حرمه من حقه في 
العالج, ومنع عنه الدواء, حتى تدهور وضعه الصحي إلى حد خطير, ودفع حياته ثمنا لهذا اإلهمال 
الطبي المتعمد ضده, األســـرى أعلنوا الحداد لثالثة أيام, وإعـــادة وجبات الطعام, ومقاطعة إدارة 
الســـجون, وهددوا بالتصعيد في وجه اإلدارة الصهيونية, وفتح جبهة مواجهة معهم, مطالبين 
مصلحة الســـجون الصهيونية بتقديم العالج الالزم لألسرى المرضى الذين تجاوز عددهم سبع 
مائة أســـير منهم 160 أســـيرا مصابين بأمراض مزمنة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة, واتهم 
نادي األســـير الفلسطيني سلطات االحتالل الصهيوني بقتل الشـــهيد السايح بسبب اإلهمال 

الطبي والتلكؤ في تقديم العالج الالزم له. 
باستشهاد األسير السايح يرتفع عدد شهداء الحركة الفلسطينية األسيرة في معتقالت االحتالل 
إلى (221) أســـيرا، بينهم 65 أسيرا ارتقوا نتيجة لسياسة اإلهمال الطبي, وال زال عشرات األسرى 
الفلســـطينيين في سجون االحتالل يعانون من سياســـة اإلهمال الطبي, مما ينذر بسقوط مزيد 
من الشـــهداء األســـرى إذا ما اســـتمرت سياســـة اإلهمال الطبي, وهو ما فجر حالة الغضب التي 
اجتاحت الشارع الفلسطيني, وخرج طالب جامعة بيرزيت بتظاهرة حاشدة وصلت إلى حاجز بيت 
ايل قرب رام الله, واشـــتبك المتظاهرون مع قوات االحتالل, لكن أجهزة امن السلطة قمعت هذه 
التظاهرة التضامنية مع الشـــهيد األســـير بسام الســـايح, وفرقت المتظاهرين واعتدت عليهم 
بالضرب, ومنعتهم المواجهة مع الجنود قرب الحاجز, ووقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين 
وجنود االحتالل عند حاجز مخيم شـــعفاط قضاء القدس، حيث خرجت مســـيرات منددة بجرائم 
االحتالل بحق األسرى, وامتدت التظاهرات الشعبية إلى مدينة نابلس التي نظمت وقفة تضامنية 
مع األسير الشهيد الســـايح, وطالب أقرباء الشهيد السايح، وذوو األســـرى والفصائل، بالرد على 

استشهاده و بالتحرك العاجل إلنقاذ األسرى. 
الوضع المأســـاوي لألسرى داخل ســـجون االحتالل الصهيوني لخصه األسير البطل حسن سالمة 
بكلمات مؤثرة تدل على عمق األزمة التي يعاني منها األسرى داخل السجون الصهيونية نتيجة 
اإلهمال والمعاملة الســـيئة لألسرى, يقول حسن سالمة في رســـالته »آه يا بسام كم كنت رائعا 
وأنت رغم مرضك ووجعك ما فارقتك االبتسامة، كنت أتحدُث معك عندما التقينا في سجن جلبوع 
وأنظر إليك وأسأل نفسي وأنا بالكاد أسمعك أي رجل أنت بهذه الروح الوثابة والتي رغم انحباسها 
في جسدك الذي أنهكه المرض ما ضعفت وال النت. كنَت تحدثني عن أحالمك بالخروج ويقينك 
بذلك وشوقك ألن تشارك المقاومين، قلت لك يومها: بماذا ضاحكا؛ قلت: أتفقد مرابض الصواريخ 
حتى أضغط على زر اإلطالق بالخطأ«، نعم لقد ذهبت حرا بالموت يا بسام كما قال لك حسن, ونحن 
كشـــعب وفصائل مقاومة ال زلنا متمسكين بالعهد أننا لن نسمح بأن يبقى أي أسير فلسطيني 
داخل الســـجن أو خلف القضبان, وستستخدم مقاومتنا الفلســـطينية كل أشكال الضغط على 
االحتالل الصهيوني, حتى يتم اإلفراج عن كل األســـرى من سجون االحتالل, ومن اجل ذلك فإننا 

مستعدون لكل المعارك, مهما كانت دمويتها.   

ذهبت حرًا بالموت يا بسام

رأي

ضحية أخـــرى لضحايـــا اإلهمال الطبي في ســـجون 
االحتالل، وبترجل األســـير الشـــهيد بســـام السايح 
يرتفع عدد شهداء الحركة األسيرة إلى 221 شهيدًا، 
وعدد شـــهداء سياســـة اإلهمال الطبـــي الممنهجة 
التي تمارســـها إدارة مصلحة الســـجون اإلسرائيلية 
بحق أســـرانا المرضى، إرتفع إلى 65 شـــهيدًا، وهذا 
الرقم مرشح للزيادة فهناك مئات الحاالت في سجون 
االحتالل من أســـرى شـــعبنا التي تعاني من أمراض، 
منهم 160 أسير وأســـيرة يعانون من أمراض مزمنة، 
وال تتلقـــى الرعايـــة الطبيـــة من قبـــل إدارة مصلحة 

السجون اإلسرائيلية.
استشـــهاد األسير بســـام الســـايح يفتح الباب على 
مصراعيه للتفكير بمصير أســـرانا من جنراالت الصبر 
الذين مضى علـــى وجودهم ثالثين عامًا وما فوق في 
ســـجون االحتالل، هؤالء طليعة شـــعبنا الفلسطيني 
وقياداته وقاماته الوطنية، ليســـوا مجـــرد أرقام، بل 
مناضليـــن من اجـــل الحرية دفعوا ثمنـــًا باهظًا على 
والمجتمعية،  والوطنيـــة  الشـــخصية  المســـتويات 
وما زالوا ثابتين على مواقفهـــم ومبادئهم، ولكنهم 
ينتابهم شـــعور بان الجميع تخلـــى عنهم، فلم تعد 
قضيتهم في سلم أولويات السلطة والفصائل إال في 
اإلطار الشـــعاري واإلنشائي واالحتفالي، ولكي تصبح 
قضيتهم مـــادة دســـمة للمزايدات بيـــن الفصائل 

المختلفة، وليس قضية أسرى يحتاجون إلى حرية.
علينـــا ان نعترف بـــان جزءًا كبيرًا من هؤالء األســـرى 
أصحاب األحـــكام العالية والمؤبـــدة، وبالتحديد من 
والقدس،هـــم ضحايـــا  الفلســـطيني-48-  الداخـــل 
اتفاقية أوســـلو، حيث رفض االحتـــالل التفاوض مع 
منظمـــة التحرير على مصيرهم، باعتبارهم  مواطنين 
»إسرائيليين«، حملة الجنسية اإلسرائيلية من الداخل 
الفلســـطيني 48- -، وحملة الهوية اإلســـرائيلية من 
أســـرى القدس، ولذلك القبول بالمواقف اإلسرائيلية 
وتقسيمات األسرى حسب الجغرافيا وحسب التهم، 
أضر كثيرًا بقضية األسرى، وما نشهده اليوم هو نتاج 
تلك السياسة الكارثية والقبول بالشروط اإلسرائيلية.

لم يعرف التاريخ البشري هذا العدد من األسرى، ليس 
فقط من دخلوا ســـجون االحتالل من شعب كشعبنا، 

أكثر من 800000 فلســـطيني دخلوا سجون االحتالل 
منذ بدايته، وهذا الرقم كل يوم مرشـــح للزيادة... وال 
أفاق قريبة تنهي مأســـاة أسرانا في سجون االحتالل، 
تجعلهـــم يعودون على أرجلهـــم وليس في أكياس 
سوداء على ظهورهم.... جنراالت الصبر الفلسطيني، 
هم نائل البرغوثي، كريم يونس، ماهر يونس، محمد 
الطـــوس، وليد دقه، صالـــح أبو مخ، إبراهيـــم أبو مخ، 
إبراهيم بيادسة، احمد أبو جابر، سمير أبو نعمة، محمد 
داود، بشـــير الخطيب، محمود أبو خربيش، جمعه آدم 

ورائد السعدي.... وقائمة أخرى تطول.
جزء كبير من أهالي األســـرى التقيتهم أكثر من مرة 
في ســـجون االحتالل، وسؤالهم المركزي، ماذا فعلتم 
لنـــا من اجل نيل حريتنا..؟؟؟، وهل ســـنبقى أســـرى 
المواقف اإلسرائيلية وما يسمى بحسن النوايا،أو رهن 
إطالق سراحنا بتقديم تنازالت سياسية فلسطينية، 
تجعل إمكانية إطالق ســـراحنا مســـتحيلة وضربًا من 

الخيال .
دعكم مـــن كل األلقـــاب أيقونات النضـــال الوطني 
الفلســـطيني، وجنراالت الصبر وغيرهـــا من األلقاب، 
ثمة ســـؤال جوهري موجه لكل قادة شـــعبنا واحزابنا 
وفصائلنا،هل يعقل ان نبقى هذه المدة في غياهب 
ســـجون االحتالل ..؟، والكثير منا جسده أصبح مجمعًا 
ألمـــراض مزمنـــة، وكل طموحـــه من هـــذه الدنيا ان 
يخرج ليعانـــق أو يحضن والـــده أو والدته أو كليهما 
قبل رحيلهما عن هذه الدنيا،فكم والد/ والدة أســـير، 
رحـــل/ت عن هذه الدنيـــا، ولم تتكحـــل برؤية ابنها، 

تعانقه وتحتضنه، وتفرح لزفافه.
أين هم المتشـــدقون بحقوق اإلنسان والحريات في 
العالم، مما يحدث ويرتكـــب من جرائم قمع وتنكيل 
وموت بطيء بحق أســـرانا في سجون االحتالل..؟؟،ألم 
يكفل لهم القانون الدولي واالتفاقيات الدولية،الحق 

بالرعاية الطبية وبالمعاملة الالئقة..؟؟.
إســـرائيل تمارس كل أشـــكال البلطجة والخروج عن 
القانون الدولي، وتعتقل أو تستدعي للتحقيق أطفااًل 
لم يتجاوزا الرابعة والسادســـة من أعمارهم، كما  هو 
الحال مع أطفال العيســـوية وغيرها، ولم نســـمع بان 
هناك جهـــة دولية دعت إلى فـــرض عقوبات دولية 

على إسرائيل، لخرقها لحقوق الطفل واإلنسان، فبقاء 
إسرائيل دولة فوق القانون الدولي واإلنساني، بفضل 
الرعاية والحماية لها في المؤسسات الدولية من قبل 
أمريكا وقوى الغرب االستعماري يشجعها على الخرق 

المستمر للقانون الدولي.
نحن مأســـاتنا ليـــس فقط في االنقســـام الذي طال 
الحركة األســـيرة، بحيث لم تعد قادرة على التضامن 
مع نفســـها، كما نـــرى في اإلضرابـــات المفتوحة عن 
الطعام، والتي لم تعـــد جماعية وموحدة، بل أضحت 
فصائلية وفردية، بل التعامل الموســـمي مع قضية 
األســـرى كقضايا احتفالية واستعراضية، ولم تصبح 
همـــًا جمعيًا لـــكل أبناء شـــعبنا الفلســـطيني، فمن 
خالل المشـــاهدات لحركة التضامن مع أسرى شعبنا 
الفلســـطيني المضربين عن الطعـــام، نجد بان هناك 
تراجعًا كبيـــرًا في الفعاليـــات الشـــعبية المناصرة 
لهـــم والمتضامنة مع مطالبهـــم وحقوقهم، وهناك 
غياب كبير للفصائل في التحشـــيد وتنظيم وقيادة 
الفعاليـــات الشـــعبية والجماهيرية لدعم وإســـناد 
هؤالء األســـرى، فالعديد من فعاليات دعم ومساندة 
األســـرى، كان عدد الصحفيين ووسائل اإلعالم، أكثر 
من عدد المتضامنين أنفسهم، مما يعكس عمق أزمة 
الفصائل والتراجع الكبير في ثقة الجماهير بها وفي 
دورها وقيادتها، والمؤسسة الرسمية والمقصود هنا 
الســـلطة، دورها هامشـــي  وغائب عـــن صنع الحدث 

والفعل.
باستشـــهاد األسير بســـام الســـايح، يجب علينا ان 
نـــدق ناقوس الخطر،علينـــا ان نمتلك الجـــرأة للقول 
بأننا قصرنا بحق أســـرانا، علينا أن نوحد كل جهودنا 
وطاقاتنا من اجل  دعم هؤالء األســـرى في نضاالتهم 
وتضحياتهم، علينـــا ان نعلي وطنيتنا فوق حزبيتنا، 
فاألســـير هو أســـير وطن وقضية، وليس أسير هذا 
الفصيـــل أو ذاك، فالموت بات يتهدد العشـــرات من 
أســـرانا، نتيجة سياســـة اإلهمال الطبي بحقهم من 
قبل إدارة مصلحة ســـجون االحتالل، وكذلك جنراالت 
الصبر من أسرانا الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 
ثالثين عامًا، آن اآلوان لكي يقذفهم السجن، ويخرجوا 

من غياهبه.

أما آن األوان لهذا السجن أن يقذف هؤالء األسرى؟!
راسم عبيدات

مما ال شك فيه أن الدولة المصرية السيما جهاز المخابرات 
العامة لعبت دورا مهما ومحوريا خالل الســـنوات الماضية 
في الملف الفلسطيني بشـــقيه الداخلي أو ذلك المتعلق 

بالعالقة مع االحتالل !!
وكانت لتلك الجهـــود نتائج مهمة وحاســـمة في مرحلة 
معينة الســـيما علـــى صعيـــد التوصل ألكثر مـــن اتفاق 
للمصالحة بيـــن حركتي فتح وحمـــاس، وكذلك من خالل 
اتفاقـــات التهدئة بين المقاومة الفلســـطينية واالحتالل 
الصهيوني والتـــي كان آخرها بعد العدوان الواســـع عام 

2014 الذي استمر 51 يوما .
وخالل العامين األخيريـــن بالتحديد أصبحت زيارات الوفد 
اوييـــن ومثار 

ّ
األمنـــي المصري لقطـــاع غزة حديـــث الغز

تســـاؤالتهم !! فكلما توترت العالقة بين الحركتين األكبر 
على الساحة الفلســـطينية ووقعت أحداث هامة كمحاولة 
اغتيال رئيس الوزراء األســـبق رامـــي الحمد الله نجد الوفد 
المصري يسارع لتطويق األحداث ويقوم بزيارات مكوكية 
لكال طرفي األزمة !! وكلما حدث تصعيد عســـكري صغيرا 
كان أو كبيرا بين المقاومة والعدو الصهيوني تكررت نفس 
اإلجراءات من لقاءات وحـــوارات ومحاوالت لتثبيت ما كان 

متفقا عليه من حالة الهدوء ووقف االشتباك !!
وبغض النظـــر عن جدوى تلك الجهود ومدى تأثيرها على 
مجريـــات األحـــداث إال أنها كانت تحـــدث بانتظام وبدون 
انقطـــاع !! وأصبحـــت من الظواهر المعتادة على الســـاحة 
الفلســـطينية ، وفي بعض األحيـــان أصبحت مثار تهكم 
ر لدى الكثير من الفلسطينيين الذين لم يجدوا فيها  وتندُّ

سوى مضيعة للوقت ليس إال .
  ولكـــن يبـــدو أن تلك الجهود أخذت في التراجع بشـــكل 
واضـــح وال تخطئـــه العين ، حيث ان الزيـــارة الحالية التي 
يقوم بها الوفد األمني المصـــري لقطاع غزة تعتبر األولى 
منذ أكثر مـــن 70 يوما تقريبا ، رغـــم أن هناك الكثير من 
التطـــورات حدثت خالل تلك الفترة ، وكذلك هناك شـــبه 
شـــلل في الجهود الخاصة بملف المصالحة وعدم الحديث 

عن أي إجراءات قادمة أو لقاءات محتملة !!
فما الـــذي حدث !! وهل هذا التراجع مؤقت أم دائم !! وهل 
توصلت مصر لنتيجة مفادها أن المصالحة مســـتحيلة وال 
جدوى من اســـتمرار بـــذل الجهود في هـــذا اإلطار !! وهل 
أدركـــت كذلك أنهـــا ال تملك أدوات للضغـــط على العدو 
وإلزامه بتوافقات التهدئة فآثرت االنسحاب التدريجي من 

هذا الملف منعا لإلحراج !!
أســـئلة كثيرة باتت تثار حول هذا الموضوع !! وتسريبات 
عديـــدة ال يســـتطيع احد التكهـــن بصحتها مـــن عدمه 
انتشـــرت عبر بعض المواقع والمنصات اإلعالمية ووسائل 

التواصل االجتماعي !! 
من جانبنا نحـــن نعتقد ان الدور المصري سيســـتمر في 
العمل على كال المســـارين ولكن ليس بتلك الحيوية التي 
كانت ســـابقا !! وسنشـــهد المزيد من التراجـــع واالنكفاء 
لصالح جهات أخرى تعمل في نفس الملف، السيما لصالح 
الدور القطري الذي يملك مفاتيح مؤثرة يعرفها الجميع !!

الدولة المصرية لن تستطيع مغادرة الملعب الفلسطيني 
نهائيا لعوامل عديدة ملزمة وضاغطة وتتحكم في صناعة 
القـــرار !! ومنها الجغرافيا وما لها مـــن أحكام تفرض على 
مصر مواصلة التواجد في هذه الساحة المهمة والحساسة 
ألمنها القومي !! فغزة على صغر مســـاحتها تشكل محورا 
ساخنا من المحاور التي تحيط بالدولة المصرية، وأي توتر 
أو تصعيد ســـواء داخلي أو مع العدو يؤثر بشـــكل مباشر 
على المصالـــح المصرية خصوصا وان غزة تجاور مباشـــرة 
المنطقـــة األكثر حساســـية لدي الطـــرف المصري وهي 

شبه جزيرة ســـيناء !! وكذلك دور مصر التاريخي وحجمها 
وأهميتها الجيوسياســـية تفرض عليها االســـتمرار في 
بـــذل مزيد من الجهد على هذه الجبهـــة المهمة !! ألن أي 
انسحاب أو انكفاء سيشكل فشـــال كبيرا للنظام المصري 
الـــذي يحرص علـــى تحقيق انجاز ونجاح فـــي هذا الملف 

الحساس والشائك .
األمور ســـتتضح بشـــكل أكثر بعد االنتخابـــات المرتقبة 
لدي دولـــة االحتالل !! فمصـــر كما غيرهـــا تنتظر نتيجة 
تلـــك االنتخابات وهوية الفائز فيها لتحدد نوع اإلجراءات 
والسياســـات التي ســـتنتهجها وتتحرك مـــن خاللها !! 
وكذلـــك تترقب اإلعـــالن األمريكي عن تفاصيـــل ما بات 
ُيعرف بصفقة القرن ، فتلك الصفقة ســـيكون لها تأثير 
كبيـــر علـــى أكثر من مســـتوى إن تم تفعيلهـــا أو العمل 

بمضمونها !!
األســـابيع القادمة ستكون حاســـمة لكثير من الملفات !! 
وربما نشـــهد مفاجآت على أكثر من صعيد !! ولكن الثابت 
واألكيد أن الدور المصري بغض النظر عن تراجعه سيبقى 
هو األهم في الســـاحة الفلســـطينية !! علـــى األقل هكذا 

يقول التاريخ وهكذا تقول الجغرافيا !!

أحمد عبد الرحمن ولماذا لم نعد نسمع عن جهود المصالحة !! قراءة مختصرة ؟!

هل تراجع الدور المصري في الساحة الفلسطينية ؟!
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أعلن أنا المواطن/  سائد كامل اسماعيل ابو ناجي/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802433953

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ هشام محمود محمد نوفل/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801548181

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حسين محمد حسين الهلول/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
96118912  على من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أطلقـــت بلدية غزة حملة للتســـهيالت 
للملتزميـــن بدفع  الماليـــة "تشـــجيًعا 
الفاتورة الشهرية ومراعاة لظروف سكان 
المدينة، في ظـــل األوضاع االقتصادية 

الصعبة".
وذكـــرت البلدية في بيـــان لها االثنين، 
أن حملة التســـهيالت المالية شـــاملة 
وتراعي ظروف سكان المدينة، وتشمل: 
مكافأة المشتركين الملتزمين، ومكافأة 
المشـــتركين بخدمـــة الســـداد اآللـــي، 
ومعامالت  المغلقة  للحرف  وتسهيالت 
وتخفيضـــات  االشـــتراكات،  تقســـيم 

وإعفاءات لمستأجري أمالك البلدية.
باإلضافة إلى تسهيالت خاصة بأصحاب 

البيـــوت المدمـــرة دعًمـــا لصمودهـــم 
الشـــؤون  لحاالت  وأخرى  وتضحياتهم، 
االجتماعيـــة والمشـــتركين المتوفين، 
إضافة إلى االشتراكات التي لم تستفد 
سابًقا من الخصومات، وفق بيان البلدية.

ســـتكافئ  أنهـــا  البلديـــة  وذكـــرت 
المشـــتركين الملتزمين بدفع 6 أشهر 
متتالية بمنحهم فاتورة مجانيًة بقيمة 
متوسط 6 فواتير سابقة عن استهالك 
(الميـــاه، الصـــرف الصحـــي، النظافـــة 
ومكافحـــة القـــوارض، ضريبـــة األمالك 

واإلشغال).
أيًضـــا  ســـتكافئ  أنهـــا  وأوضحـــت 
المشـــتركين بحملـــة الســـداد اآللـــي 
بإعفائهـــم بنســـبة 20% مـــن المبلغ 

المتراكم علـــى الفاتـــورة، ورفع غرامات 
المبالغ  التأخير لمرة واحدة، وتقســـيط 
بشـــكل مريـــح، إضافة إلى االســـتفادة 
التلقائية من مكافأة الملتزمين بالسداد 

أواًل بأول.
وأضافـــت أنها ســـتخفض فـــي حملة 
تقسيم االشـــتراكات المبالغ المتراكمة 
بقيمـــة 20% ورفـــع غرامـــات التأخير 
عند تقســـيم الفواتير وتوزيـــع المبالغ 
المتراكمـــة علـــى المســـتفيدين مـــن 
االشـــتراك الرئيســـي، إضافة إلى إعفاء 
االشتراكات الفرعية من رسوم االشتراك 
حتى نهاية العـــام الجاري، على أن تتم 

المعاملة في مركز خدمات المشتركين.
وأشـــارت البلديـــة إلى أنها قـــررت منح 

أي حرفة مغلقة ومثبتة في كشـــوفات 
البلدية، تخفيًضا على المبالغ المستحقة 
بعد تســـوية أمورها، ومنح مســـتأجري 
أســـواق البلدية (محال/بسط)، جملة من 
التسهيالت المالية، أبرزها إعفاؤهم من 
أجرة 3 أشهر من إيجارات العام الحالي، 
وتخفيض بنسبة 10% من باقي المبلغ 
المترصد ويشـــمل (إيجـــارات، خدمات) 

حسب النظام، وتسهيل عملية السداد.
ولفتـــت النظـــر إلى وجود تســـهيالت 
خاصـــة ألصحاب البيـــوت المهدمة في 
الحرب والمشتركين الذين توجد عليهم 
فواتير متراكمة، حيث ســـتقوم البلدية 
بمساعدتهم وتســـهيل الدفع عليهم، 
إلـــى جانب تقســـيط رســـوم التنظيم 

الجديـــدة بعد تســـديد دفعـــة نقدية 
فورية بحد أدنى %25.

وذكـــرت أن "إطالق هـــذه الحملة يأتي 
من تحسس البلدية لهموم المواطنين، 
ولألوضاع االقتصادية المتردية، ولألعباء 
المالية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، جراء 
الظروف الصعبة التي يعيشـــها قطاع 

غزة، بفعل ظروف الحصار واإلغالق".
ودعت كافة المواطنين إلى االســـتفادة 
من الحملة الجديدة، وتسوية أوضاعهم 
إما بااللتـــزام بدفع فواتيـــر الخدمات أو 
االشتراك بحملة السداد اآللي أو بتقسيم 
االشـــتراكات الرئيســـية، حتى تتمكن 
البلديـــة مـــن مواصلة عملهـــا واالرتقاء 

بمستوى الخدمات المقدمة.

بيت لحم/ االستقالل:
 اعلنت ســـلطات االحتـــالل انها لن 
تســـمح ألصحاب االراضـــي الوصول 
الى اراضيهم فـــي قرية برقة جنوب 
جنين من دون تنســـيق، حيث كانت 
مســـتوطنة »حومش المخالة« بحجة 
منع االحتكاك مع المستوطنين الذين 

يواصلون اقتحام المنطقة.
وفـــي ردهـــا علـــى االلتمـــاس الذي 
قدمـــه مالك األراضي ونوقشـــت في 
المحكمـــة العليا، اعترفت اســـرائيل 
بأن المســـتوطنين يواصلون اقتحام 
المنطقة بشكل غير قانوني مع غياب 
قوة عســـكرية دائمة هناك وتم فتح 
أربع حـــاالت احتكاك فقـــط وأغلقت 
حالتان لعدم كفاية األدلة. وفق تقرير 

موقع »وااله العبري«.
وتم إخالء مســـتوطنة حومش، كجزء 
من خطة فـــك االرتباط في عام 2005 
وتم حظر دخول اهالي القرية للمكان 
لكـــن في عـــام 2013 ، وبعد ان تقدم 
االهالي بعريضة، أعلنت اسرائيل أنها 

ستســـمح للمالكين الفلســـطينيين 
بالوصول إلى أراضيهم. ومع ذلك، في 
الممارسة العملية، هناك وجود متزايد 
للمستوطنين الذين يواصلون اقتحام 

المنطقة بصحبة اعضاء كنيست.
ومن أجل الوصـــول إلى األراضي »في 

قلـــب مســـتوطنة حومـــش التي تم 
إخالؤها«، سُيطلب من الفلسطينيين 
االتصال بما يســـمى االدارة المدنية 
في وقت الدخـــول، للتحقق من عدم 
وجود خـــوف من االحتـــكاك هناك، 
حيث يقتحم المستوطنون المنطقة 

وليس هناك قوة عسكرية دائمة.
اقتحـــام  المســـتوطنون  ويواصـــل 
المنطقـــة ســـالفة الذكـــر واالعتداء 
علـــى الفلســـطينيين هنـــاك حيث 
ســـجلت عدة حوادث اعتداء من قبل 

المستوطنين.

االحتالل يفرض شروطًا على المزارعين للوصول إلى أراضيهم بجنين 

رام الله/ االستقالل:
 بحث اســـحق سدر وزير االتصاالت تخفيض أسعار خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات 
الهاتف المحمول وخدمات االنترنت. واوضح وزير االتصاالت، خالل اجتماع عقده في مقر 
الوزارة مع جميع الشركات المزودة لخدمات االتصاالت واالنترنت، أن هذه اللقاءات تأتي 
ضمن خطط وسياسة الوزارة لتخفيض أسعار االتصاالت ورفع جودة الخدمة للمواطنين.

وأشـــار إلى أن الوزارة ســـتعقد المزيد من االجتماعات القادمة مع شـــركات االتصاالت 
وشـــركات المزودة لخدمات االنترنت العاملة في فلســـطين للوصول الى اسعار خدمات 
معتدلـــة وتلبي احتياجات وامكانيات المواطنين، وذلك تماشـــيا مع رؤية الحكومة في 
تعزيز صمـــود المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم وبأعلى جودة خدمة وباســـعار 
تتناســـب مع امكانياتهم مـــع االخذ بعين االعتبار الظـــروف االقتصادية التي يمر بها 
الشـــعب الفلسطيني والهجمة الشرسة التي تقوم بها شركات االحتالل باجتياح سوق 

فلسطين في مجال االتصاالت و االنترنت.
وشــــكل وزير االتصاالت، لجان حيوية مشــــتركة مع الجهات الشــــريكة لضمان الوصول الى 
افضل النتائج التنظيمية في عدة مجاالت، منها المشــــاركة في البنية التحية واعادة النظر 
في نموذج تقديم خدمات االنترنت BSA، بحيث تتماشى قرارات هذه اللجان مع احتياجات 
وقدرات متلقي الخدمات من المواطنين اضافة الى لجنة لبحث انشاء البوابة الدولية الخاصة 
بفلســــطين ولجنة لدراسة تطبيق بوابة مقسم فلسطين لالنترنت. يذكر أن وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات تولي اهتماما بالغا لحماية مستخدمي خدمات االتصاالت و االنترنت 
وتوفير افضل الخدمات لهم وبجودة عالية، وتدعو جميع الشركات المزودة للخدمات االلتزام 

التام بالقوانين والتشريعات المعمول بها واتفاقيات الرخص الموقعة معهم.

وزير االتصاالت يبحث تخفيض 
أسعار خدمات االتصاالت واالنترنت

بلدية غزة تطلق حملة للتسهيالت المالية »مراعاة للظروف الصعبة«

بيت لحم/ االستقالل:
 منعت قوات االحتالل ادخال معدات قالت انها ذات استخدام مزدوج لحياكة 

الزي العسكري بكميات تجارية، الى قطاع غزة عن طريق معبر كرم ابو سالم.
وأفادت قوات االحتالل، انه تم الكشـــف عن محاولة ادخـــال هذه المواد عبر 
المعبر في أعقاب نشاط مشترك بين عدة وحدات أمنية، حيث عثر على لفائف 

اقمشة بلون زيتي ، يمكن استعمالها لعدة مآرب.
وذكر البيان انه تم تنسيق نقل عشرات صناديق االقمشة والبضائع أحادية 

االستخدام من إسرائيل الى قطاع غزة عن طريق معبر كرم ابو سالم.
وبعد عمليات التفتيش المكثفة عثر في هذه الصناديق على عشرات لفائف 
االقمشـــة باللون الزيتي. وطول كل لفة يصل الى 60 مترا من القماش، وترى 
قوات االحتالل انه يمكن للفصائل الفلســـطينية اســـتخدامها لحياكة الزي 

العسكري.

واشنطن/ االستقالل:
بعد أسبوٍع من ضرب إعصار دوريان، الساحل 
الجنوبي الشـــرقي للواليات المتحدة، والجزر 
المتاخمة له، والعثور على 43 جثة، باإلضافة 
إلى اختفاء المئات، وفقدان أكثر من 70 ألفًا في 
جزر الباهاماس الكبرى وأباكو لمنازلهم وفقًا 
لتقديرات األمم المتحدة،  اشارت التوقعات 
إلى وصـــول تكلفة االعصار علـــى االقتصاد 
األميركـــي إلـــى 3 مليـــارات دوالر، تتحملها 
شركات التأمين في صورة تعويضات لسكان 

وشركات المناطق المنكوبة.
وقبـــل نهاية األســـبوع، ورغم عدم انحســـار 
مخاطر اإلعصار، الذي اعتبر عاصفة من الدرجة 
الخامســـة، وهي أعلـــى درجة تـــم الوصول 
إليها من قبل، قدرت شـــركة »أير وورلدوايد 

األميركيـــة، المتخصصة في قياس المخاطر 
وتحليـــل البيانات، فـــي بيان لهـــا، التكلفة 
المبدئية للخســـائر التي سببها اإلعصار بما 
يتـــراوح بين 1.5 – 3 مليـــارات دوالر، بعد أن 
»تهدمت المباني وهوت األسقف، وانخلعت 
األشـــجار، وأغرقت المياه الشـــوارع والمنازل 
والسيارات والقوارب، وتناثر حطام كل شيء«، 

كما جاء في بيان الشركة.
التـــي تســـتخدم »نماذج  وقالت الشـــركة، 
تعويضـــات التأمين«، التـــي يمكنها تقدير 
حجـــم التعويضـــات بمجرد إدخـــال بيانات 
ما ســـببته العواصـــف واألعاصيـــر، إن هذه 
التكلفة تشمل »المباني السكنية والتجارية 
والصناعية، ومصاريف المعيشـــة التي يتم 
صرفها للمســـتحقين خالل فتـــرات إصالح 

المباني الخاصة بهم«.
وإذ إن العديد من المنازل في الجزر المنكوبة 
تكون عادًة غيـــر مؤمنة عليها، ترتفع تكلفة 
التأميـــن نظرًا لتكرار العواصـــف واألعاصير، 
بينما يعد متوســـط دخول ساكني الجزر من 
األضعف على مســـتوى الواليـــات المتحدة. 
وبالتالي ربما تكون التكلفة اإلجمالية للكارثة 

أعلى بكثير من هذا الرقم.
الفعلية  وتتجـــاوز الخســـائر االقتصاديـــة 
لألعاصيـــر عادة ما تدفعه شـــركات التأمين، 
بسبب ما يطلق عليه »خسائر غير مباشرة«، ال 
تغطيها تلك الشركات، ومن أبرزها ما تتسبب 
فيه تلك الكوارث الطبيعية من تأثير سلبي 
على الناتـــج المحلي اإلجمالـــي، كما فقدان 

الوظائف.

»دوريان« يكبد االقتصاد األميركي 3 مليارات دوالر »إسرائيل« تمنع إدخال 
معدات ومواد إلى غزة
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طهران/ االستقالل:
نفـــت البعثة اإليرانيـــة في األمم 
المتحدة أن تكون إليران »أنشـــطة 
نوويـــة خفية«، متهمـــة الواليات 
بالتدخـــل  األميركيـــة  المتحـــدة 
للطاقة  الدولية  الوكالـــة  في عمل 
الذرية، لتحذر من مغبة »إيجاد أي 
خلل بالتعـــاون البّناء« بينها وبين 

الوكالة.
وقال ســـفير إيران لدى المنظمات 
الدوليـــة في فيينـــا، كاظم غريب 
تصريحـــات  علـــى  ردا  آبـــادي، 
األميركي  القومي  األمن  لمستشار 
جون بولتون، بشأن البرنامج النووي 
اإليراني، إن الوكالة الدولية »ليست 
مؤسســـة تابعة لإلدارة األميركية 
لكي يحدد بولتـــون أجندة زيارات 

مسؤوليها«.
وكان بولتون قد غّرد، على »تويتر«، 
قائـــال إن المديـــر العـــام المؤقت 
للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية 
كورنـــل فيروتـــا توجه إلـــى إيران 
الوكالـــة مجلس  أبلغت  أن  »بعـــد 
المحافظيـــن لهـــا بأن إيـــران ربما 

تخفي مواد أو أنشطة نووية«
وردا على ذلك، نفى ســـفير إيران 

أي  »وجود  الدولية  المنظمات  لدى 
أنشطة نووية سرية« لبالده، قائال 
إن زيارة كورنل فيروتا إلى طهران 
جاءت »في إطار العالقات والتعاون 
والوكالة  إيـــران  بيـــن  الطبيعـــي 

الدولية للطاقة الذرية«.
وأضـــاف غريـــب آبـــادي أن هذه 
الزيـــارة »لـــم تكن لهـــا أي أجندة 
خاصـــة كمـــا يتمناهـــا بولتون«، 

الزيـــارة تمت  أنـــه »خالل  مضيفا 
مراجعـــة التعـــاون الثنائـــي في 
ثالثة مجاالت، وهي تقييم تنفيذ 
والبروتوكـــول  النـــووي،  االتفـــاق 
الضمانات  واتفاقـــات  اإلضافـــي، 

الشاملة«.
الدولية  الوكالـــة  موقع  وبحســـب 
للطاقـــة الذرية، فـــإن البروتوكول 
اإلضافي الذي تهدد طهران بوقف 

تنفيذه ليـــس اتفاقًا قائمًا بذاته، 
بل هـــو بروتوكول التفاِق ضماناٍت 
ق من  يوفر أدوات إضافيـــة للتحقُّ

البرنامج النووي للدول. 
ويزيد البروتوكول اإلضافي بدرجٍة 
ق  كبيرٍة من قدرة الوكالة على التحقُّ
من االســـتخدام الســـلمي لجميع 
المواد النووية في الدول المرتبطة 

باتفاقات ضمانات شاملة.

ايران: ليست لدينا أنشطة نووية خفية 
ونحذر من الضغط عغى »وكالة الطاقة«

الخرطوم/ االستقالل:
قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله إن بالدها تنتظر الدعم 
المعنوي من الـــدول العربية، ورحبت بأي دعم مالي عربي غير مشـــروط، دون 

التدخل في شؤون بالدها الداخلية.
وأشـــارت الوزيرة في تصريح لها، إلى أن رفع اســـم السودان من قائمة الدول 
الراعية لإلرهاب ســـيكون أولى مهـــام وزارة الخارجية، معتبرة أن هذا األمر إن 
تم فإنه سيفتح الباب أمام نهضة اقتصادية ومشاريع جديدة في السودان.

وبشـــأن احتمال إقامة عالقات مع إســـرائيل، قالت وزيرة الخارجية السودانية 
إن الوقت الراهن ال يسمح بإقامة تلك العالقات ألن السودان ليس بحاجة إلى 

مشاكل جديدة، على حد وصفها.
وكانت الحكومة االنتقالية السودانية برئاسة عبد الله حمدوك قد عقدت أول 
اجتماعاتهـــا أمس األول بعد أدائها اليمين الدســـتورية أمام رئيس القضاء 

ومجلس السيادة.
وأدى الوزراء اليمين أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس 
القضـــاء المكلف عباس علي بابكر، كما حضر المراســـم بقية أعضاء المجلس 

السيادي.
وأعلن وزير المالية إبراهيم البدوي تنفيذ برنامج إنقاذ لمدة 200 يوم لتحقيق 
خمســـة محاور رئيسية، أبرزها تثبيت االقتصاد الكلي وإعادة هيكلة الموازنة 

والجهد المالي.
وأوضــــح البــــدوي أن هذا البرنامج يهــــدف إلى تحقيق الرفــــاه االجتماعي 
والصرف على التعليم والصحة والتنمية، كاشــــفا عن »إجراءات إســــعافية 
وناظمــــة لتثبيت األســــعار وتوفير وســــائل تخفيض تكلفة المعيشــــة 

والضائقة االقتصادية«.

السودان: نعم لدعم 
عربي غير مشروط وال 

لغتدخل الخارجي

اسطنبول/ االستقالل:
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إن المباحثـــات مع الواليـــات المتحدة 
األميركية ما زالت قائمة إلنشاء منطقة 
آمنة تبدأ من الحـــدود العراقية وحتى 
شرقي الفرات، لكنه أشار إلى أن هناك 

اختالفات بين الجانبين.
واتهـــم أردوغان واشـــنطن بالســـعي 
لتأســـيس منطقة آمنة لصالح "منظمة 

إرهابية"، في إشارة إلى وحدات حماية 
الشـــعب الكردية التي تصنفها تركيا 
إرهابيـــة، مؤكـــدا رفـــض بـــالده لهذا 

التوجه.
وأضـــاف أنه "في كل خطـــوة نخطوها، 
نرى أن هنـــاك اختالفا بيـــن ما نريده 
وبين ما تصبو إليـــه الواليات المتحدة. 
فبينما نريد أن نزيل المنظمة اإلرهابية 
من المنطقة إزالة تامـــة، فإن الواليات 

المتحـــدة تنتهج نهجـــا إلدارة األمور 
معنـــا ومـــع المنظمة اإلرهابيـــة أيضا، 
وتريد وضعنا مع المنظمة اإلرهابية في 

الخانة ذاتها".
وأكد أنه ال يمكن إنجاز المنطقة اآلمنة 
عبر تحليق ثالث إلى خمس مروحيات أو 
تسيير خمس إلى عشر دوريات أو نشر 
بضع مئـــات من الجنود فـــي المنطقة 

بشكل صوري.

وقال أردوغان إنه ينبغي جعل المنطقة 
برمتهـــا آمنة بشـــكل فعلـــي بمدنها 
وريفها حتى يتســـنى إســـكان مليون 

شخص فيها.
وتابع إذا لم نبدأ بتشكيل منطقة آمنة 
مع جنودنا في شرق الفرات قبل نهاية 
سبتمبر/أيلول الجاري، فلن يكون لدينا 

خيار سوى تنفيذ خططنا الخاصة.
وفي وقـــت ســـابق ، أجرى الجيشـــان 

أولـــى دورياتهما  واألميركي  التركـــي 
البرية المشتركة في شمال سوريا، في 
إطار فعاليات المرحلة األولى من إنشاء 

المنطقة اآلمنة.
الماضي، توصلت  وفي 7 أغسطس/آب 
أنقرة وواشنطن التفاق يقضي بإنشاء 
فـــي تركيا  مركـــز عمليات مشـــتركة 
لتنســـيق وإدارة إنشاء المنطقة اآلمنة 

شمالي سوريا.

أردوغان: واشنطن تسعى لتأسيس منطقة آمنة بشمال سوريا لصالح منظمة إرهابية

القدس المحتلة / االستقالل
أعلـــن حزب اللـــه اللبنانـــي صباح يوم أمس، إســـقاط طائرة مســـيرة 
إســـرائيلية أثناء عبورها الحـــدود الجنوبية للبنان، وقـــال إن الطائرة 

أصبحت في حوزته.
وقال الحزب في بيان "تصدى مجاهدو المقاومة اإلســـالمية باألسلحة 
المناســـبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية 
اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية، حيث تم إسقاط الطائرة المسيرة 

في خراج البلدة وأصبحت في يد المقاومين".
ويأتي هذا بعد أسبوع من إعالن حزب الله استهداف مدرعة إسرائيلية 
بصاروخين قرب مســـتوطنة أفيفيم القريبة من الحدود بين الجانبين، 
وذلـــك ردا على اســـتهداف المقاتالت اإلســـرائيلية مواقـــع للحزب 
قرب العاصمة الســـورية دمشـــق وهجوم آخر بطائرتين مســـيرتين 
إسرائيليتين على الضاحية الجنوبية لبيروت المعقل الرئيسي للحزب.
وقد توعد حزب الله باســـتهداف الطائرات المسيرة اإلسرائيلية التي 

تخرق األجواء اللبنانية.

باريس/ االستقالل:
سجلت درجات حرارة ضربت فرنسا في 
شهر مايو/ أيار الماضي أرقاًما قياسية، 
إذ وصلت في بعــــض المناطق جنوبي 
البالد إلى 46 درجة مئوية. وقالت وزيرة 
الصحة الفرنســــية أغنيــــس بوزين إن 
موجتي حر ضربتا فرنســــا هذا الصيف 
تســــببتا بمقتــــل ما يزيد علــــى 1500 

شخص.
ومــــع ذلك فهذا الرقم يقــــل كثيرا عن 
ذلك الذي ســــقط خــــالل كارثة صيف 
2003، ففي صيف ذلــــك العام توفي 
نحو 15000 شــــخص خالل موجة الحر 

في أغسطس/ آب.
وقالــــت بوزيــــن: "تم تســــجيل 1500 
حالة وفــــاة جــــراء موجات الحــــر التي 
ضربت البالد هــــذا العام، وهو أكثر من 
المتوســــط في هذه الشــــهور، كما أنه 
أقل بعشــــر مــــرات من الوفيــــات التي 

حدثت في عام 2003".
وفي هــــذا العام، ضربــــت موجات الحر 

فرنســــا في شــــهري يونيــــو/ حزيران 
ويوليو/ تموز، حيث سجلت درجة حرارة 
رقما قياســــيا جديدا جنوبي البالد يوم 
28 يونيــــو/ حزيران، عندمــــا بلغت 46 

درجة مئوية.

وأضافــــت بوزيــــن أنه بينما اســــتمرت 
موجة الحر لعــــام 2003 لمدة 20 يوما، 
اســــتمرت هــــذه الســــنة 18 يوما، في 
موجتي حــــر منفصلتين، غطت الثانية 

منهما جزءا واسعا من فرنسا.

وذكرت أن اإلجـــراءات الوقائية التي 
على  ســـاعدت  الســـلطات  اتخذتها 
إبقاء معدل الوفيـــات أقل بكثير من 
تلـــك األعداد الكبيرة التي شـــهدها 

عام 2003.

حزب الغه يعغن 
إسقاط طائرة مسيرة 
إسرائيغية جنوبي لبنان

الحــر يقتــل 1500 فــي فرنســا
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غزة / االستقالل:
حقق فريق نماء فوزًا هامًا على حساب ضيفه العطاء بثالثة 
أهداف دون مقابل، بينما فرض التعادل السلبي نفسه على 
لقاء الجارين خدمات النصيـــرات وخدمات المغازي، وذلك 
في ختام مباريات األســـبوع الثاني لمسابقة دوري الدرجة 
األولى الغزي. فعلى ملعب بيـــت حانون ، حقق فريق نماء 
انتصاره األول في الدوري، بفوزه على العطاء بثالثة أهدف 
نظيفة، ليتقدم لألمام برصيد 3 نقاط، بينما تجمد العطاء 

بالمركز األخير بدون رصيد.
سجل ثنائية نماء محمود فحجان  في الدقيقة الثانية من 

الوقت بدل الضائع بالشوط األول، و في الشوط الثاني فرض 
نماء هيمنته على اللقاء و ســـجل مدحت الســـيد هدفين 

بالدقيقة 51 والدقيقة 90.
فيما نجح المغازي في الحفاظ على شباكه نظيفة ، لينتزع 
تعـــادال هامًا له أمـــام خدمات النصيرات الـــذي أهدر عدة 
فرص كفيلة بخطف هدف التقـــدم، في اللقاء الذي أقيم 
على ملعب الدرة تحت األضواء الكاشفة ألول مرة في تاريخ 

بطولة دوري الدرجة األولى .
وبهذا التعادل الســـلبي رفع كل فريق رصيده إلى 4 نقاط 

في مقدمة الجدول.

غزة / االستقالل:
اختتمت الجولة الثانية من بطولـــة دوري غزة لكرة القدم، 
بفوزين حققهما خدمات الشاطئ وخدمات رفح على أهلي 
غزة والصداقة على التوالي. وتمكن خدمات الشـــاطئ من 
قلب تأخره أمام أهلي غزة بهدفين مقابل هدف في اللقاء 
الذي أقيم على ملعب فلسطين بغزة. بعد شوط أول سلبي 
أداء و نتيجـــة ، دخـــل األهلي مهاجما بغيـــة إحراز هدف 
التقـــدم و نجح بذلك عـــن طريق نجمه محمـــد صالح في 
الدقيقة 60 ، وعاد الشاطئ سريعا وقلب الطاولة بهدفين 
ســـجلهما نهرو الجيش في الدقيقة 64 وسليمان العبيد 

في الدقيقة 76. فوز رفع به الشـــاطئ رصيده إلى 4 نقاط 
وتقاسم الصدارة مع ثالثة فرق، فيما ظل األهلي عند نقطة 
وحيدة بجانب أربعة فرق. وشهد اللقاء طرد العب الشاطئ 
محمد أبو ريالة بالبطاقة الحمراء المباشـــرة في الدقيقة 91 
. وعلى ملعب رفـــح جنوب القطاع  خطف الماتادو خدمات 
رفح انتصارًا متأخرًا على حســـاب ضيفه المدفعجية نادي 
الصداقة بهدفين دون مقابل، ليقفز لفرق الصدارة برصيد 
4 نقـــاط، بينما توقف رصيد الصداقة عند نقطة . ســـجل 
هدفـــي الخدمات الرفحـــي الوافد الجديد للفريق يســـار 

الصباحين في الدقيقتين82 و85.

البحرية يتخطى ابهلم
 والماتادور يضرب المدفعجية

نماء يضرب العطاء بثالثية والمغازي 
يخطف نقطة من الغواصات الصفراء

غزة / االستقالل:
توج خدمـــات رفح بكأس غزة لكرة الســـلة 
الذي يحمل اسم الراحل “غسان كنفاني”، 
ألول مرة في تاريخه بعد فوزه على خدمات 
البريج بنتيجة 72/74 في المباراة النهائية 
التـــي أقيمت على صالة الشـــهيد ســـعد 

صايل.
وحضر المباراة النهائية لكأس القطاع التي 
أقيمت برعاية مؤسســـة أمـــواج الرياضية، 
لفيف من الشخصيات الوطنية والرياضية 

يتقدمهم األستاذ عبدالسالم هنية عضو 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، القيادي 
في الجبهة الشعبية جميل مزهر، د. أسعد 
المجدالوى نائـــب رئيس اللجنة األولمبية، 
خليل أبو شـــمالة نائب رئيـــس اتحاد كرة 
الســـلة، عبـــد الرحيم مهنا عضـــو االتحاد، 
ومحمد عاشور األمين العام لالتحاد، وعدنان 
عيسى رئيس نادي خدمات البريج، وجمال 

حرب رئيس نادي خدمات رفح.
وجـــاءت المبـــاراة مثيـــرة بيـــن الطرفين, 

وحسم »األخضر« اللقاء لمصلحته بالنتيجة 
النهائيـــة, بعدمـــا انتهـــى الربـــع األول 
بالتعـــادل (16-16), قبـــل أن يخســـر في 
الثانـــي (15-19), قبل أن يكســـب الثالث 
(20-19). ولكن العبـــي خدمات رفح قّدموا 
عرضا مغايـــرا في الربع األخيـــر, إذ وصلت 
النتيجة للتعادل بيـــن الطرفين (72-72), 
إال أن وائل تيم سجل نقطتين حاسمتين 
لـ«األخضـــر«, ما جعله يحصـــد لقب كأس 

السلة للمرة األولى في تاريخه.

أول مرة بتاريخه.. خدمات رفح بطال لكأس السلة

القاهرة / االستقالل:
احتفـــظ الزمالك بلقـــب كأس مصر للمرة الثانيـــة على التوالي، 
والمرة السابعة والعشرين في تاريخه، بالفوز بثالثية نظيفة على 

بيراميدز على ملعب »برج العرب«.
لكـــن لقب الكأس، الســـادس بآخر 7 مواســـم، للعمالق األبيض 
ســـيدخل التاريخ، ويبقى في الذاكرة لســـبب آخر، يتعلق بإنجاز 
لم يتحقـــق بتاريخ الفريق الكبير المتوج بلقـــب البطولة األعرق 
في مصر. فمنذ النســـخة األولى لكأس مصر عام 1922، التي فاز 
بها الزمالك أيضا، لم يتوج الفريق األبيض باللقب دون أن تهتز 

شباكه بأي هدف.

وبداية مـــن دور الـ23 للبطولـــة، حقق الزمالك الفـــوز 1_0 على 
سمنود، و 2_0 على اإلنتاج الحربي في دور الـ16، وبهدف نظيف 
على مصرالمقاصة في دور الثمانية، وبالنتيجة ذاتها على االتحاد 
الســـكندري في نصف النهائي، قبـــل أن يتغلب على بيراميدز 

بانتصار عريق بثالثية نظيفة في المباراة النهائية.
يشار إلى أن صالبة الدفاع الزملكاوي لم تقتصر على لقب الكأس 
المحلي هذا الموســـم، إذ توج الفريق ببطولة الكونفدرالية للمرة 
األولـــى في تاريخـــه على حســـاب نهضة بـــركان المغربي في 
النهائي، وذلك بعدما كانت شـــباكه اهتزت مرة واحدة فقط في 

9 مباريات متتالية .

سنغافورة / االستقالل:
أكد المدير الفني لمنتخب فلسطين 
نـــور الديـــن ولـــد علـــي، أن مبـــاراة 
سنغاقورة المقررة اليوم الثالثاء على 
أرض األخيرة، ضمـــن الجولة الثانية 
من التصفيات اآلســـيوية المزدوجة 
لمونديال 2022 وكأس آســـيا 2023 

لن تكون سهلة.
وقـــال ولـــد علـــي، خـــالل المؤتمـــر 
الصحفي الخاص بالمباراة: »الفوز على 
ا للمنتخب 

ً
أوزبكســـتان يعتبر حافـــز

الفلسطيني أمام سنغافورة«.
وأضاف: »سنغافورة ليس بالمنتخب 
السهل من هنا ستكون المباراة قوية، 

خاصة أن المباراة تقام على أرضه وبين 
جمهوره«.

وأشـــار: »المنتخب باشـــر بالتدريب منذ لحظـــة الوصول 
ويستعد جيًدا لهذا اللقاء، وهدف الفدائي هو حصد نقاط 

المباراة للتركيز في المرحلة المقبلة«.
وتحدث العب المنتخب الفلســـطيني نظمي البدوي قائال: 

»مباراة أوزبكســـتان باتت من الماضي ويجب أن نركز على 
مباراة سنغافورة، والتعاون بيننا سيؤدي إلى الفوز«.

وأجاب البدوي على ســـؤال ألحـــد الصحفيين عن طبيعة 
ملعب المباراة وقال: »نحن منتخب يجب أن يتأقلم مع تغير 
الظروف وأماكن اللعب ونقدم أفضل ما لدينا، سنلعب على 

ملعب المباراة كما سيلعب الفريق المنافس«.

الزمالك وكأس مصر.. رقم 
»جنونم« لم يتحقق منذ 97 عامًا

»ولــد علـم« مواجهــة 
سنغافــورة ليســت سهلــة
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غزة/ االستقالل:
كشـــف قيـــادي فلســـطيني، تفاصيل 
الفلسطينية  الفصائل  الذي جمع  اللقاء 
في قطـــاع غزة بالوفـــد األمني المصري، 

االثنين، في مكتب حركة "حماس".
وقال القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير 
فلســـطين، ماهر مزهر فـــي تصريحات 
نشرتها وكالة "سوا" االخبارية، إن اللقاء 
مع وفـــد المخابرات المصريـــة تناول 4 
 ، الفلســـطينية  المصالحة  ملفات وهي 
والمعابر، ومســـيرات العودة، والعالقات 

الثنائية.
المســـؤولون المصريون خالل  وسيقدم 
3 أســـابيع ورقـــة مقاربـــات مصرية في 
الفصائل  المصالحة، ستطرح على  ملف 
وستســـلم لها مباشـــرة باليـــد، وتوجه 

نسخة منها لألمين العام لجامعة الدول 
العربية، ويعلن عنها في اإلعالم من أجل 
تحميل المســـؤولية للطـــرف المعطل، 

وفق مزهر.
وأكـــد مزهـــر أن شـــعبنا الفلســـطيني 
الوطني  بالمشـــروع  أمام مخاطر محدقة 
األوان  آن  أنـــه  مشـــددا  الفلســـطيني، 
للوحـــدة الوطنية من أجـــل مواجهة كل 

الصفقات المشبوهة.
وأشـــار مزهر إلـــى أن ورقـــة المقاربات 
المصريـــة ستســـتند إلـــى الورقة التي 
أعدتها لجنة المتابعة والتي وافق عليها 
الجزء األكبر مـــن فصائل العمل الوطني 
واإلســـالمي، والتي تبدأ بخطوات عملية 
المصالحة  اتفاقيـــات  من خالل تطبيق 
، وفـــي مقدمتها اتفـــاق 4 مايو 2011، 

وفيما بعد دعوة اإلطار القيادي المؤقت 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب 

النتخابات تشريعية ورئاسية.
في شـــأن آخر، كشـــف مزهـــر أن الوفد 
األمني وعد بافتتاح نفقين تحت األرض 
خالل شـــهر من اآلن، من أجل تســـهيل 
حركة المســـافرين ذهابـــا وإيابا، وإلغاء 
معدية عبارة الفـــردان التي يعاني أبناء 

شعبنا.
كما وعد المســـؤولون المصريون بزيادة 
أعداد المســـافرين عبر معبر رفح ، وفق 
مزهر، الذي أكد أن شـــعبنا الفلسطيني 

يواجه اآلالم والمعاناة نتيجة السفر.
وأضاف مزهر: "ســـيكون هناك تسهيل 
لكافة الفئات الممنوعة من الســـفر من 
خالل وضع آليات تســـمح لهم بالســـفر 

حســـب النظام والقانون، بما ال يتعارض 
مع مصالح األمن القومي المصري"، فضال 
عن تســـهيالت عبر معبر رفـــح التجاري 
فيما يتعلـــق بإدخـــال البضائع وجميع 

االحتياجات.
ولفـــت مزهر إلـــى أن االجتمـــاع تطرق 
لموضوع مســـيرات العـــودة، موضحا أن 
المســـؤولين المصريين لـــم يطلبوا أي 
شـــيء بما يخص هذه المسيرات، سواء 

وقفها أو االبتعاد عن السياج الفاصل.
وأكـــد مزهر وهـــو عضو الهيئـــة العليا 
لمســـيرات العودة، أن مصر مع استمرار 
المســـيرات، متابعـــا:" نحـــن أكدنا أنها 
محطة نضالية وكفاحية يجب أن تستمر 
وتتواصل حتـــى تتحقق األهداف التي 

انطلقت من أجلها.

ونـــوه مزهر إلى أن الفصائل طلبت وقف 
سياســـة التغول اإلسرائيلي وبالتحديد 
القناصة الذين يمارسون عمليات القتل 
للمتظاهرين  المباشـــر  واالســـتهداف 
الســـلميين، مشـــددا علـــى أن االحتالل 

يتحمل ما يجري في الميدان.
كما تطرق اجتمـــاع  الفصائل مع الوفد 
مزهـــر_  بحســـب  المصـــري_  األمنـــي 
للعالقات الثنائية، الســـيما عالقة مصر 
مع حركـــة حماس على كافـــة األصعدة 

بدون استثناء.
وبين مزهر أن مصـــر وحماس معنيتان 
بتطوير العالقة بما يخدم شـــعبنا على 
جميع المســـتويات، من أجل أن تســـير 
األمـــور فـــي صالـــح المشـــروع الوطني 

الفلسطيني.

من مخرجات اللقاء مع الوفد األمني المصري
كزهر يكشف: ورقة كصرية جديدة وإنشاء نفقين لتسهيل السفر

االستقالل/ وكاالت:
ُعثر، مساء االثنين، على جثمان الشاب صالح كمال 
حمد مـــن قطاع غزة، المفقود منذ نحو شـــهر، في 

نهر البوسنة والهرسك.
وذكـــرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، 
أنها تابعت ومن خالل ســـفارتي دولة فلســـطين 
لدى البوسنة والهرســـك ولدى صربيا قضية غرق 
الشـــاب حمـــد منذ اليـــوم األول الختفائـــه. وفق 

الوكالة الرسمية وأضافت أن سفير دولة فلسطين 
لدى البوسنة والهرسك رزق نمورة تواصل بشكل 
يومـــي مـــع ســـلطات جمهورية صرب البوســـنة 
الواقعـــة علـــى الحدود مـــع صربيـــا، لمتابعة أية 
معلومـــات أو تفاصيل حول الشـــاب لدى الجهات 

الرسمية هناك.
وتابعت أن الســـفير نمورة اســـتطاع اليوم، وبعد 
طول انتظار، عقد اجتماع مـــع الجهات المختصة 

لدى صرب البوسنة، حيث أكدت الجهات الرسمية 
هناك وبعد تطابق الشـــهادات والدالئل نبأ وفاة 
الشاب حمد غرقا والعثور على جثته بجانب النهر، 
مشـــيرة إلى أن الســـفير أبلغ ذوي الشـــاب حمد 

بوفاته.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة والمغتربيـــن تواصلها 
مع ذوي الشـــاب صالح حمد، لتنســـيق الترتيبات 

الالحقة.

رام الله/ االستقالل:
جـــدد الرئيس محمود عبـــاس ،االثنين، التأكيد على موقفه الرافض الســـتالم أموال المقاصة 

المحتجزة لدى االحتالل اإلسرائيلي منقوصة قرشا واحدا.
وقال الرئيس عباس خـــالل افتتاحه، أعمال المنتدى الوطني الرابع »الثورة الصناعية الرابعة«، 
الذي ينظمه المجلس االعلى لإلبداع والتميز، إن » الحكومة االســـرائيلية جاءت وبدأت تتالعب 
كعادتها وتشـــتغل كما تريد وآخر اختراعاتها أن أموالنا التي نقدمها للشـــهداء واألســـرى 

والجرحى هي أموال تقدم »للمجرمين واالرهابيين«.
وأضاف:« بناء عليه فقد قررت الحكومة االســـرائيلية أن تخصم هذه األموال التي ندفعها من 
المقاصة التي تجمعها لنا كضرائب، ورســـوم، وغيرها والتي تجمعها بســـبب سيطرتها على 
الحـــدود وتأخذ أجرتها عليها، لكن هـــذه المرة، باإلضافة إلى الخصومات األخرى التي ال نعرف 
عنها شيئا خصمت اموال الشهداء واألسرى والجرحى قلنا ال، لن نقبل أن نستلم األموال ناقصة 
قرشـــا واحدا، خاصة الشهداء، ألن الشـــهداء هم أقدس ما لدينا، وألن الجرحى أقدس ما لدينا، 
وألن األســـرى أقدس ما لدينا، وبالتالي ال يمكن أن نفّرط بهم، ال يمكن أن نفّرط بعائالتهم ولو 

بقي معنا قرش واحد سنقدمه لهذه العائالت«. وفق قوله.
وأردف الرئيس »نعاني الكثير، ونواجه الكثير ولكننا في هذه األيام واجهنا ما لم نواجهه في 
الماضي، رغم أن  مثله كان قد حصل عدة مرات، لكن في الســـنوات األخيرة كانت هناك األمور 

أقسى بكثير مما مررنا به«، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.

العثــور علــى جثمــان الشــاب 
صالح حمد كن غزة في نهر البوسنة

عباس يجدد رفضه استالم 
أكوال المقاصة »كنقوصة«

بيت لحم/ االستقالل:
انتزع المواطــــن عمر حجاجلة،  االثنين، قرارا 
من احدى المحاكم االســــرائيلية يمنع هدم 
منزلــــه فــــي قريــــة الولجة غرب بيــــت لحم. 

 وقــــال مدير مكتــــب هيئة مقاومــــة الجدار 
واالســــتيطان في بيت لحم حسن بريجية، 
إن المحامي غياث ناصر اســــتطاع ان ينتزع 
قرارا من احدى المحاكم االســــرائيلية بمنع 

هدم منزله الذي صدر قرار اسرائيلي بهدمة 
في وقت ســــابق، علما انه لم تكن ســــلطات 
االحتالل تسمح له بالخروج من منزله اال عبر 

بوابه عسكرية.

بيت لحم: كواطن ينتزع قرارًا »إسرائيليا« بمنع هدم كنزله

فعاليات وا�سعة..

استشـــهد األحد في مستشفى »أساف هروفيه«، 
نتيجة االهمال الطبي المتعمد .

وطالب المشـــاركون خالل االعتصام الذي دعت له 
الهيئة العليا لمتابعة شـــؤون األسرى والمحررين، 
ونادي األســـير، وهيئة شـــؤون األســـرى، والقوى 
والمؤسســـات  العالـــم  الشـــعبية،  والفعاليـــات 
عنـــد  بالوقـــوف  المتحـــدة  واألمـــم  الحقوقيـــة 

مسؤولياتها ومحاسبة االحتالل على جرائمه.
بـــدوره، وّجه رئيس نادي األســـير قـــدورة فارس 
نداء للحركة الوطنية، بضـــرورة العمل على توفير 
مظلة حماية لألســـرى األبطـــال الذين ينكل بهم 
وُيقتلون، مشيرا إلى أن قضية األسرى خالل العام 
الحالي على وجه الخصوص صارت جزءا من الجدل 
الصاخب بين مختلف األحزاب االســـرائيلية، كما 
بات الدم الفلسطيني ثمنا لبقاء الفاشي العنصري 

بنيامين نتنياهو.
وأكد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وتمارس 
سياسة االهمال الطبي بشكل ممنهج، وتوفر بيئة 
محفزة لألمراض في الســـجون، مبينـــا أن احتجاز 
جثمان الشـــهيد الســـايح، وكافة الشهداء، يعد 

تعبيرا صارخا بأن هذه الدولة عنصرية فاشية.
من جانبه، قال منســـق القوى الوطنية واالسالمية 
عصام بكر إنـــه آن األوان للمجتمع الدولي، واألمم 

المتحدة، وهيئاتها الحقوقية واالنسانية، التحرك 
الفوري من أجـــل ايفاد لجان تحقيق دولية بكامل 
الصالحيـــات للوقـــوف عن كثب علـــى حقيقة ما 
يجري مـــن خروقات وانتهـــاكات صارخة للقانون 
الدولي مـــن قبل دولة االحتالل، وإدارة ســـجونها 

الفاشية.
مـــن جهته، أكد عضو المجلـــس الوطني األب عبد 
اللـــه يوليو أن ما تقـــوم به حكومـــة االحتالل هو 
جريمة حرب، وتخالف بسياساتها العنصرية كل 

القوانين الدولية.
من ناحيته، قـــال مدير مركز حريـــات للدفاع عن 
األسرى حلمي األعرج »جريمة حرب جديدة ترتكبها 
ســـلطات االحتالل بحق األسرى واألسيرات، وبحق 
األســـرى المرضى، والتي راح ضحيتها الســـايح، 

نتيجة االهمال الطبي، واالعدام البطيء«.
يشـــار إلى أن األســـير الســـايح اعتقل في 10-8-

2015، وهـــو مصاب بســـرطان العظـــام منذ عام 
2011، وبســـرطان الدم منذ عام 2013، ويتعرض 
منذ ذلك الوقت لسياســـة القتل الطبي المتعمد، 

والممنهج من قبل إدارة السجون.
كمـــا شـــارك عشـــرات المواطنيـــن وممثلون عن 
الفصائـــل والمؤسســـات الرســـمية والشـــعبية، 
باعتصام ومســـيرة نظمـــت في مدينـــة نابلس، 

تنديدا بجريمة االحتالل اإلسرائيلي، قتل األسير 
بسام السايح.

وحمل المشـــاركون األعالم الفلســـطينية ورددوا 
الهتافـــات المناوئة لالحتـــالل، والداعمة لصمود 

األسرى.
وقـــال عضو المجلـــس الثوري لحركـــة فتح طالل 
دويكات في كلمـــة فصائل منظمـــة التحرير، إن 
نابلس ودعت ابنها األسير بسام السايح شهيدا، 

بسبب سياسة االهمال الطبي المتعمد.
ودعـــا إلى الوقوف لجانب األســـرى فـــي مواجهة 
الغطرســـة االحتالليـــة، وعدم االكتفـــاء بعبارات 
الشجب واالستنكار، فاالحتالل يقوم بكل الوسائل 
وســـرقة  والمقدســـات،  االنســـان  باســـتهداف 

األراضي.
كما طالب مشـــاركون في اعتصـــام بمدينة بيت 
لحم، تنديـــدا بالجريمة التي ارتكبتها ســـلطات 
االحتالل اإلسرائيلي بحق األســـير بسام السايح، 
المجتمـــع الدولـــي بالتدخل الســـريع إلنقاذ حياة 

األسرى في سجون االحتالل.
ونظمت الوقفة أمـــام مقر الصليب األحمر الدولي، 
تلبيـــة لدعوة جمعية األســـرى والمحررين وهيئة 

شؤون األسرى والمحررين، ونادي األسير.
اما فـــي غزة، فقـــد نظمت جمعية واعد لألســـرى 

والمحررين يوم أمس، جنازة رمزية لألسير الشهيد 
بســـام الســـايح أمام مقر اللجنة الدولية للصليب 
األحمر بغـــزة، عقب اإلعالن عن استشـــهاده في 

سجون االحتالل.
وأفـــادت الجمعية في بيان لهـــا، بأن عديد أهالي 
األسرى والقوى الوطنية واإلسالمية وجموع غفيرة 
من المتضامنين شـــاركوا في الجنازة الرمزية التي 
جرت داخل ســـاحة االعتصام األسبوعية أمام مقر 

الصليب.
وتوجهـــت الجنـــازة إلى مدخـــل اللجنـــة الدولية 
لالحتجاج على سياسة اإلهمال الطبي التي كانت 
ســـبًبا في استشـــهاد األسير الســـايح، وتنديدا 
بصمت المنظمات الدولية تجاه قضية األسرى في 

سجون االحتالل.
إلـــى ذلـــك، أصيـــب شـــاب فلســـطيني بجـــراح 
خطيرة، مســـاء االثنين، إثر إطالق قوات االحتالل 
اإلســـرائيلي النار عليه، خالل مواجهات عنيفة مع 
الشبان شـــمال مدينة البيرة وسط الضفة الغربية 
المحتلة احتجاجا على استشـــهاد األســـير بسام 

السايح.
وذكر شـــهود عيـــان أن المصـــاب تعرض إلطالق 
الرصاص الحي فـــي الصدر والبطـــن، وجرى نقله 

بواسطة الطواقم الطبية,

وقالـــت وزارة الصحـــة في تصريـــح مقتضب: إن 
»شـــابا أصيب بالرصاص الحي في الصدر والبطن 
خالل مواجهات شـــمال البيرة«، موضحة أن حالته 
حرجة وأدخل لغرفة العمليات في مجمع فلسطين 

الطبي.
كما أصيـــب الصحفي عبد الرحمـــن يونس، خالل 
مواجهـــات عنيفـــة اندلعت ظهـــر االثنين، بين 
الشبان وجنود االحتالل االسرائيلي، على المدخل 

الشمالي لمدينة البيرة.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الشبان وصلوا 
المدخل الشـــمالي للبيـــرة، بعد وقفـــة دعا إليها 
مجلـــس الطلبة في جامعـــة بيرزيـــت، وانطلقت 
المســـيرة من دوار المنارة مرددة هتافات الغضب 

والمساندة لألسرى.
وفي ســـياق منفصل، قالت هيئة شـــؤون األسرى 
والمحرريـــن، إن وحـــدات القمع الخاصـــة التابعة 
إلدارة المعتقالت، اعتدت على األسرة في معتقل 

»جلبوع«.
وأوضحـــت الهيئة في بيان صحفـــي، أن وحدات 
القمع اعتدت بالضرب على بعض األســـرى ونكلت 

بهم.
وأضافت أن األســـرى قاموا بإغالق أقســـام السجن 

وأعلنوا حالة االستنفار التام.
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كولورادو/ االستقالل:
خاض طفل أمريكي، مواجهة مصيرية، مع أســــد جبلي، واســــتطاع االنتصار 

فيها مستخدما عصا، كان يمسك بها.
وتعرض الطفل بايك كارلسون، 8 سنوات، لهجوم األسد، عندما كان يلعب مع 
شــــقيقه األكبر جيج، في حديقة منزلهما، بمقاطعة بيلي في والية كولورادو 

األمريكية.
ويقول والد الطفل، الذي نجا من الموت بأعجوبة، إن األســــد ســــحبه من رأسه 
تحت شجرة، بينما كان يحاول االستغاثة، بصرخات عالية، استجاب لها والده 

الذي خرج بسكين في محاولة إلنقاذ ابنه.
وقال والد الطفل لشبكة »إن بي سي نيوز« األمريكية: »كان األسد يمسك 
ابنــــي بفمه، عندما وصلت له، فاندفعت النقاذه، وكنت أعلم أنه يمكن أن 

يقتلني.
وتابع: »لم أكن أخشى ما سيحدث، ألن أهم شيء كان إنقاذ طفلي من الموت«، 
مشــــيرا إلى أن االبن بايك بشــــجاعة أخاف األســــد وقتاله باستخدام السالح 

الوحيد الذي كان في يديه وقتها وهو عصا«.
وبعد فرار األســــد، كان طفلي قد أصيب في إحــــدى عينيه، وقال األب إن ابنه 
كان مغطى بالدم، وإنه أصيب في أماكن كثيرة في الوجه والرأس بفعل أنياب 

األسد.
ولفــــت والد الطفل إلى أن فروة رأســــه تمزقت في عــــدة مناطق، بينما يقول 
أطباء إن الطفل خضع لعمليتين جراحيتين، ويحتاج إلى عملية ثالثة لجفنه، 

وتوقعوا تعافيه قريبا.

طفل يصارع أسدًا في 
مواجهة مصيرية

بيت لحم/ االستقالل:
 حذر علماء المناخ من أن فصل الشتاء القادم قد يكون من 
بين األقسى على بريطانيا منذ أكثر من 30 سنة، وشبهوه 
بعاصفـــة »الوحش القادم مـــن الشـــرق« الجليدية التي 

اجتاحت أوروبا في شباط 2018.
 موقع »إيفنينغ ســـتاندارد« البريطاني 

ّ
وفي التفاصيل أن

نقل عن خبراء المناخ قولهـــم إن رياحا جليدية قادمة من 
القطب الشـــمالي ســـتجتاح بريطانيا في غضون األشهر 
األربعة القادمة، ما سيســـبب انخفاضـــا كبيرا في درجات 
الحرارة وتســـاقطا كثيفا للثلوج قد يســـتمر ألسابيع. من 

جهتهم، درس العلماء درجة حرارة مياه البحر حاليا وحالة 
المناخ شمال المحيط األطلسي، وتنبأوا بقدوم شتاء قاس 
جدا. بدوره، قال البروفيســـور، مارك ســـاوندرز، إن درجات 
الحرارة التي ســـتعرفها إنكلترا شـــهري شـــباط وكانون 
الثاني 2020 ســـتحتل المرتبة السابعة في سلم الدرجات 

المتدنية المسجلة في آخر 30 سنة.
يذكر أن عاصفة »الوحش القادم من الشرق« التي هبت على 
أنحاء واســـعة من أوروبا في 26 شـــباط 2018، تسببت في 
هبوط درجات الحرارة إلى -14 درجة مئوية في اســـكتلندا، 

وحصدت أرواح 60 شخصا من بينهم طفلة.

االستقالل/ وكاالت:
يرى علماء أن استنشـــاق الليمون يمكنه أن يحفز شـــعور 
النحافة لـــدى األفراد، بينما يكون لرائحـــة الفانيليا تأثير 

معاكس.
ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، اكتشف العلماء أن 

الروائح قادرة على تغيير كيفية رؤية الناس ألجسامهم.
ويعتقـــد العلماء أنه يمكن اســـتخدام الروائح في أجهزة 
يمكـــن ارتداؤها، لتعزيز احترام األفراد لذاتهم في الحياة 

اليومية.
وأظهرت دراســـات ســـابقة عديدة أن حواس اإلنسان بما 

فيها الشم، تؤثر على التجارب والعواطف.
وطلب فريق البحث من المشـــاركين السير على الفور لدى 
إطالق الروائح، ثم طلب منهـــم تحديد حجم صورة رمزية 

على الشاشة وفقا لتصورهم لحجم الجسم.
ووجـــدوا أن رائحة الليمون أدت إلى شـــعور المشـــاركين 

بالخفة، بينما جعلتهم رائحة الفانيليا يشعرون بالثقل.
وكشـــف العلماء كيف يمكن اســـتخدام النتائج لتطوير 
عالجات لألفراد، الذين يعانون من اضطرابات األكل، والتي 
تعرض األشـــخاص أصحاب الصورة الســـلبية عن ذاتهم 

لخطر كبير.

الشتاء القادم سيكون األقسى منذ 30 عامًا رائحة تجعل مستنشقها يشعر بالنحافة

االستقالل/ وكاالت:
تضطر بعض المؤسســـات إلى دفـــع تعويضات تصل 
قيمتهـــا ماليين الدوالرات، لعمالئها، في حاالت معينة، 
تخســـر فيها قضايا لصالح بعض العمالء، بســـبب سوء 

الخدمة، التي يحصلون عليها.
وأورد موقع »مباشـــر« معلومات عن أشـــهر 3 تعويضات 
دفعتها شـــركات كبرى لعمالئها: وهي ســـكك حديد 
بريطانيا، حيث دفعت الشـــركة تعويضات ضخمة، كان 
آكبرها، في محطة »بادينجتـــون«، وتجاوزت قيمته 136 
ألف جنيه اســـترليني، لرجل تعرض لالنزالق بعد سيره 

على مخلفات حمامة.
ولفت الموقع إلى أن إجمالي ما دفعته الشركة، وصل إلى 

مليون جنيه اســـترليني، خالل 5 سنوات، في محطاتها 
في جميع أنحاء بريطانيا.

فيما اكتشـــف أحد عمالء شركة مرســـيدس أن المقاعد 
الجلدية في سيارته موديل »إي 300« كابروليه، مصنوعة 
جزئيا من البالســـتيك، وليست جلد بنسبة 100 % كما 
كان يعتقـــد، وحصل بســـبب ذلك علـــى تعويض قدره 
850 جنيه استرليني من الشـــركة. وعلى متن الخطوط 
الجوية الكندية، سافر الزوجان الفرنسيان ميشيل وليندا 
ثيوبودو، وتعرضـــا لما وصفها بـ«انتهاكات للمســـاواة 
اللغويـــة«، حيث وجـــدا أنه تم حفر كلمـــة »إرفع« باللغة 
اإلنجليزية على أحزمة األمان، وليس باللغة الفرنســـية، 

فقررا التعامل مع خطوط طيران كندا بشكل صارم.

كما زعم الزوجان أن الترجمة الفرنسية لكلمتي »مخرج«، 
و«تحذيـــر« كتبت بأحـــرف صغيرة مقارنة مـــع الكلمات 

اإلنجليزية.
وتقدم الزوجان بدعوى قضائية ضد الشـــركة، قال فيها 
إن نداء الصعود على متن الطائرة باللغة الفرنسية، أرفق 

بتفاصيل أقل بالمقارنة مع النداء باللغة اإلنجليزية.
وشملت الدعوى القضائية للزوجين أكثر من 22 شكوى 
ضد شركة الخطوط الجوية الكندية، واستمرت على مدى 
أعوام، ألنها تنتهك الحقـــوق اللغوية للناطقين باللغة 
الفرنسية. وأصدرت المحكمة الفيدرالية حكما بتعويض 
قدره 1500 دوالر لكل دعوى تم رفعها من بين 14 دعوى 

فقط من الدعاوى الـ22.

سنغافورة/ االستقالل:
اعتقلت الشـــرطة رجال في مطار سنغافورة، بعدما لجأ إلى حيلة من 

أجل توديع زوجته المسافرة، التي لم يستطع مفارقتها.
وتتلخص تهمة الرجل، البالغ من العمر 27 عاما، في شـــرائه تذكرة 
طيران، وذلك لمجرد مرافقة زوجته إلى بوابة السفر، وهو ما يتنافى 
مع تعليمات مطار ســـنغافورة، التي تحظر اإلقدام على هذا الفعل، 

بحسب صحيفة »ذا إندبندنت« البريطانية.
وشـــاركت شرطة ســـنغافورة عبر صفحتها على موقع »فيسبوك«، 
الفتة تقول »تحذير: من المخالف للقبض عليك الدخول إلى منطقة 
العبور إذا كنت ال تنوي السفر، حتى لو كان لديك بطاقة صعود إلى 

الطائرة«.
وأوضحت أن شـــراء تذكـــرة طيران دون نية اســـتعمالها، يعد أمرا 

محظورا في سنغافورة.
وذكرت الشرطة »أظهرت التحقيقات أن الرجل دخل صالة الترانزيت 
لتوديع زوجته، وذلك من دون أن تكون لديه نية لمغادرة سنغافورة«.
وتابعت: »صالة الترانزيت منطقة محمية واألشخاص الذين يدخلون 

إليها يجب أن يكونوا فقط هناك لغرض السفر«.
وفـــي نفس الســـياق، وبحســـب موقع قنـــاة »فوكس نيـــوز« فإن 
األشـــخاص، الذين يدخلـــون صالة الترانزيت من دون نية الســـفر 
قد تفرض عليهم غرامة مالية تصـــل إلى 20 ألف دوالر، فضال عن 

مواجهة أحكام بالسجن تصل مدتها إلى حوالي 24 شهرا.
ويعتبر مطار »شـــانغي« في ســـنغافورة، واحدا من أكثر المطارات 
ازدحاما وشـــهرة في العالم، إذ مر منه أكثر من 65 مليون مســـافر 

في عام 2018.

االستقالل/ وكاالت:
أنقذ رجل الموقف على متن طائرٍة بريطانية بعدما تأّخر 
قائدها لمّدٍة تزيد عن ســـاعتين، لتجّنب إلغاء الرحلة أو 

تأخيرها لفترٍة أطول بعد.
وفي التفاصيل، كان الرجـــل الذي ُيدعى مايكل برادلي 
على متن طائرة تابعة لخطوط EasyJet الجوية في رحلٍة 
متوّجهة من مانشستر إلى أليكانتي، إسبانيا. وُصودف 
 مايـــكل هو طيار أيضًا، ما دفعه إلى تولي قيادة هذه 

ّ
أن

الرحلة بعد تعّذر إيجاد من يقودها بسبب اآلثار المترتبة 
على فشل مراقبة الحركة الجوية الفرنسية (ATC)، والتي 

أثرت على عدد أفراد الطاقم، وفق ما ذكر بيان صادر عن 
الشركة.

وعرض مايكل قيادة الطائرة بنفســـه بعـــد تأخيٍر طال 
ساعات، من خالل مكّبر الصوت على متن الطائرة. وانتشر 
فيديو له وهو يقول للركاب: "زوجتي الجالسة في الصف 
 ســـبب التأخير هو 

ّ
رقم 15 مع ابني الصغير، قالت لي إن

 هـــذه الرحلة بحاجٍة إلى قبطاٍن آخر لإلقالع ما دفعني 
ّ

أن
إلى االتصال بالشركة التي أعمل فيها باألساس لتقديم 

 رخصة القيادة بحوزتي".
ّ

خدماتي بما أن
 وتابع مايكل بســـرد ما حصل معه أمام الركاب بالقول: 

"أريد حقًا تمضية هذه اإلجـــازة، لذا، بعد 38 ثانية على 
اتصالي بالشركة حصلت على الموافقة بقيادة الطائرة"، 
ومازح الـــركاب بالقول إّنه يرتدي مالبـــس عادية اليوم 

لتولي هذه المهمة بعكس المرات السابقة".
ورّحب الـــركاب بهذه الخطوة التي أنقـــذت الموقف إذ 

ظهروا في الفيديو وهم ُيصّفقون له.
وأّكد متحدث رســـمي باسم شـــركة EasyJet ما حصل 
 مايكل كان بحالٍة صحّية جّيدة حين قاد الطائرة 

ّ
وذكر أن

ألّنـــه حظي بأربعة أياٍم من الراحة، شـــاكرًا القبطان على 
خطوته هذه.

أغرب 3 قضايا تعويض.. إحداها بسبب حمامة

مسافر يقود الطائرة بعد تأخر الطيار ساعتين

اعتقلته الشرطة بسبب 
مبالغته في توديع زوجته


