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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اضط���رت حماية رئي���س حكومة االحتالل اإلس���رائيلي 
بنيامي���ن نتنياه���و إلى نقل���ه مكان محصن مس���اء يوم 
الثالثاء جراء إطالق المقاومة الفلس���طينية عدة صواريخ 
نحو مدينتي أسدود وعسقالن ومستوطنات بغالف غزة.

ونش���رت وس���ائل إعالم إس���رائيلية فيديو للحظة إخالء 
نتنياهو إلى منطقة محمية من مؤتمر في »أسدود« التي 

تبع���د 40 كيلومترا عن قطاع غزة بع���د انطالق صفارات 
اإلنذار وإطالق صواريخ. واضطر نتنياهو الذي كان يحظى 
بحفاوة االس���تقبال من اإلس���رائيليين إل���ى قطع كلمته 

بالتزامن مع سماء دوي صفارات اإلنذار.
ودوت صافرات اإلنذار في مدينتي أسدود وعسقالن في 
جنوب الكيان اإلسرائيلي، إضافة لمستوطنات في غالف 

قطاع غزة محذرة من سقوط صواريخ فلسطينية.

االحتالل يزعم: إطالق صواريخ من غزة تجاه 
»اسدود«  و »نتنياهو« يهرب للمالجئ

القدس المحتلة/ االستقالل:
المتطرفين برفقة  المس���توطنين  اقتحم عشرات 
المتط���رف "يهودا غلي���ك" يوم أمس، المس���جد 
األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراس���ة 

مشددة من ش���رطة االحتالل اإلسرائيلية الخاصة، 
كما قرت المحكم���ة "العليا" اإلس���رائيلية، بهدم 
مبان فلس���طينية قريب���ة من مس���توطنة "غوش 
عتصي���ون" ش���مالي الخلي���ل (جن���وب الق���دس 

المحتل���ة)، بادعاء أنه���ا "غير قانوني���ة". واقتحم 
عش���رات المس���توطنين، أمس ، باحات المس���جد 

االقص���ى المب���ارك من جه���ة باب 
المغاربة. وبحس���ب دائ���رة األوقاف 

وقفات دعم وإسناد لألسرى المرضى 
والمضربين في طولكرم والخليل

»نتنياهو«: سأفرض السيادة على غور 
األردن والضفة الغربية بعد االنتخابات

طولكرم- الخليل/  االستقالل: 
طالب ذوو األس���رى المرضى والمضربين عن الطعام في طولكرم، وعشرات المواطنين، 

مؤسسات حقوق اإلنس���ان والمجتمع الدولي، بتكثيف ضغوطها على 
دولة االحت���الل، لإلفراج الفوري عن األس���رى المرضى، وفي مقدمتهم 

الغول لـ »االستقالل«: أوسلو حقق مكاسب 
لالحتالل وفتح الباب واسعًا للتطبيع العربي معه

رام الله / االستقالل:
نقلت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين يوم أمس، تفاصيل االقتحام الوحش���ي الذي 
تعرض له معتقل »جلبوع« خالل األسبوع الماضي.  وأوضحت الهيئة نقالاً عن األسرى في 

تقرير لها، أن المعتقل شهد األسبوع المنصرم حالة من التوتر والغليان، 
عقب اقتحام وحدات القمع الخاصة لغرف وأقسام األسرى بذريعة اجراء 

أسرى »جلبوع« يروون تفاصيل 
مؤلمة حول اقتحام المعتقل

غزة / سماح المبحوح:  
أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين كايد الغول أن 

اتفاق أوسلو منذ توقيعه أدخل النضال الوطني الفلسطيني في 
مجرى مغاير لما اختص واعتاد عليه الش���عب الفلس���طيني في 

احتجاز جثامين الشهداء.. إبتزاز 
للمقاومة ودفن للقانون الدولي 

غزة /االستقالل:
استنكرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين يوم أمس، 
قرار رئيس السلطة الفلس���طينية محمود عباس القاضي 

بحل الهيئة العليا لش���ؤون العش���ائر بقطاع غزة. وأكدت 
الجهاد في بيان له���ا، أن هذه الهيئة "لها 
دور مه���م وبارز في حماية المجتمع وتعزيز 

»الجهاد« تستنكر حل »عباس« هيئة شؤون العشائر بقطاع غزة

غزة/ دعاء الحطاب : 
منذ عقود طويلة، تنتهج الس���لطات االحتالل اإلس���رائيلية سياسة احتجاز جثامين 

الشهداء الفلس���طينيين، في محاولة الس���تخدام هذا الملف كورقة 
ضغط على المقاوم���ة البتزازها والنيل من عزيمتها ، كما بدأت مؤخرا 

عشرات المستوطنين بقيادة »غليك« يقتحمون 
األقصى.. واالحتالل يصادق على هدم مباٍن بالخليل

عزاء واجب
تتقدم أسرة صحيفة االستقالل ممثلة بمجلس إدارتها وجميع العاملين 

فيها بأحر التعازي والمواساة من الزميل الدكتور / أحمد الشقاقي 

لوفاة والدته المغفور لها بإذن الله:
الدكتورة/  اأم  عمر ال�سقاقي 

س���ائلين المولى ان يتغمدها بواسع رحمته,  ويسكنها فسيح جناته, 

ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

الزراعة لـ »االستقالل« : اتخذنا اجراءات 
تضمن عودة أسعار الدواجن إلى طبيعتها 

غزة/ خالد اشتيوي:
كش���فت وزارة الزراعة في قطاع غزة عن أس���باب ارتفاع أس���عار الدواجن خالل 

الفترة الحالية، في ظل ضعف القدرة الشرائية التي يعاني منها 
المواطن الغزي، حيث وصل سعر كيلو الدجاج الالحم في القطاع 

غزة / االستقالل:
أس���قطت المقاومة الفلس���طينية في غزة يوم أمس، طائرة إسرائيلية مسّيرة 

من ط���راز "كواد كابتر" بعد إطالق النار عليها ش���رق رفح جنوب 
قطاع غزة. وأكد جيش االحتالل اإلسرائيلي، إسقاط طائرة مسيرة 

المقاومة تسقط طائرة 
إسرائيلية مسّيرة شرق رفح

اأبو بكر: الأ�سري ال�سايح 
ا�ست�سهد بجرمية 

طبية ممنهجة
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غزة / االستقالل:
نظمت حركة الجهاد اإلس����المي، مس����اء الثالثاء، 
مس����يرة حاش����دة بعن����وان "ل����ن نترك أس����رانا 

وحدهم"، وذلك دعما وإسنادا لألسرى المضربين 
ع����ن الطع����ام، وف����ي مقدمتهم األس����ير القائد 
طارق قع����دان المضرب عن الطعام منذ 42 يوما، 

واألسير المهندس سلطان خلوف، المضرب منذ 
56 يوم����ا احتجاجا على اس����تمرار 

اعتقالهما إداريا من دون تهمة.

خالل مسيرة للجهاد بغزة..
د. عليان: لن نترك أسرانا وحدهم ولن نستقبلهم شهداء أو معاقين

) APA images (        جانب من امل�سرية التي نظمتها اجلهاد الإ�سالمي دعمًا لالأ�سرى بغزة اأم�ش
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الضفة المحتلة / االستقالل:
اعتقلـــت قّوات االحتالل فجر الثالثاء 17 مواطًنا فلســـطينيا في 
مداهمات واقتحامات شـــّنتها بأنحاء متفرقة من الّضفة الغربية 
ومدينة القـــدس المحتلتين.وقال جيش االحتالل في بيان له إن 
قواتـــه اعتقلت 17 مواطًنا خالل مداهمـــات ليلية بأنحاء متفرقة 
من الضفة والقدس المحتلتين، وتم تحويل المعتقلين للتحقيق.

ففي قلقيلية اعتقلت قوات االحتالل االســـرائيلي الشابين عبود 
أبو الشـــيخ (21 عاًما)، ونور عدنان عابـــد (20 عاًما)، بعد مداهمة 
منزلي ذويهما. وفي قرية العيســـاوية بالقدس المحتلة اعتقلت 
قوات االحتالل خمســـة مواطنين بعد مداهمتها للمنازل وإجراء 
عمليات تفتيش داخلها. والمعتقلين هم: محمد هيثم مصطفى، 
ومحمود عمران مصطفى، وعبد موسى مصطفى، واحمد عامر خالد 

محمود، ومحمد زكريا مصطفى.
كما اعتقلت قوات االحتالل الفتى زيـــد أحمد بعجاوي (15 عاًما) 

بعـــد اقتحام منزل ذويه في بلدة يعبد جنوب غربي جنين، واجراء 
عمليات تفتيش داخله.

وفي مدينة نابلس اقتحمت قوات االحتالل شارع عمان وبالطة البلد 
بالمنطقة الشرقية، واعتقلت األسير المحرر عمر خضر الشخشير 
(25 عاما) بعد مداهمة منزله، كما داهمت قوات االحتالل حارة أبو 
ســـنينة جنوب الخليل واعتقلت المواطن نائل أحمد أبو حسين 
(59 عاًما) وفتشـــت منزله بالكالب البوليسية، وألحقت دماًرا في 
أثـــاث المنزل ومحتوياته بحجة البحث عن أســـلحة، كما داهمت 
منازل أبنائه فضل، وخضر، ورمضان، ويوسف، كما داهمت منزلي 
األســـيرين المحررين أحمد عمر أبو حسين، وسعيد مصطفى أبو 

حسين وعبثت بمحتوياتهما.
وفي منطقة جبـــل أبو رمان جنوب غرب الخليـــل، داهمت منزلي 
المواطنين كاظم القصراوي، وعزام ابو عيشة، وفي بلدة يطا جنوبا 
داهمت منزل المواطن زهير أبو زهرة، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

غزة / سماح المبحوح:  
أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشـــعبية 
لتحريـــر فلســـطين كايـــد الغـــول أن اتفاق 
أوســـلو منذ توقيعه أدخل النضـــال الوطني 
الفلســـطيني فـــي مجرى مغايـــر لما اختص 
واعتاد عليه الشعب الفلسطيني في مقارعته 
للعدو الصهيونـــي، واصفا االتفاق بـ "الظالم" 
لتحقيقه مزايا ومكاســـب لـ " إسرائيل " وفتح 

المجال للتطبيع العربي معه.
وقال الغول لـ"االســـتقالل":" إن اتفاق أوســـلو 
ما يـــزال يحقق مطامـــع العـــدو الصهيوني، 
لكونـــه كرس االعتراف فيـــه كحقيقة قائمة 
رغم اغتصابه لفلســـطين، وفي المقابل تنكر 
لحقوق الشعب الفلسطيني" مضيفا:" االتفاق 
ال يعترف بحقوق شعبنا ويتعامل مع األراضي 
الفلســـطينية كأراض متنازع عليها ، ويقفز 
على قضايا الحل النهائي كالالجئين والحدود 

وغيرهم". 

وأوضـــح أن االتفاق فتح الباب واســـعا للكيان 
الصهيوني ليعمق من مشروعه االستيطاني 
باألراضي الفلســـطينية،  حيـــث مارس فعليا 
االســـتيطان وبدأ بتوســـيعه واتخذ إجراءات 
تـــؤدي إلى تهويد مدينة القـــدس، كما قطع 
الطريق ألي إمكانية إلقامة دولة فلســـطينية، 
وكذلك بـــدد حقـــوق الالجئين فـــي العودة 

لديارهم.
وبيـــن أن االتفـــاق حجـــم مـــن الوضـــع 
الفلســـطيني و ما يمكن الوصول اليه من 
نتائـــج متعلقة بالملفات الرئيســـة التي 
ســـميت بقضايا الحل النهائي، كقضية 
الالجئيـــن و الحدود و الميـــاه وغيرها من 
القضايا الرئيسية، كما ربط مجمل التطور 
الداخلـــي الفلســـطيني باتفـــاق باريس 
االقتصـــادي الذي جعله تابـــع لالقتصاد 

اإلسرائيلي. 
وأشـــار إلى أنه فـــي ظل الواقع الســـيء الذي 

خلفته اتفاقية أوسلو ونتائج كارثية للشعب 
الفلســـطيني وضيـــاع حقوقهـــم الثابتـــة ، 
بات من الضـــروري اآلن التخلـــص منه وعدم 
االلتزام بكل مـــا ترتب عليه من التزامات على 
الفلسطينيين والتي حولها العدو الصهيوني 

لقيود كالتنسيق األمني  واتفاقات اقتصادية 
و غيرها  . 

ولفـــت إلى أن اتفاق أوســـلو حقق مكاســـب 
جمة لالحتالل اإلســـرائيلي علـــى النقيض ما 
يحققه للشـــعب الفلسطيني والذي لم يتعد 
ســـوى عودة أعداد محدودة من الخارج وإيجاد 
ســـلطة محكومة ومرهونة بشـــروط االحتالل 
اإلســـرائيلي، مؤكدا انه مطلوب فلســـطينيا 
االنتفاض على اتفاق اوسلوا ونتائجه، والعمل 
على إنهاء االنقســـام، و إعادة ترميم السلطة 
الفلسطينية و العالقات العربية والدولية لقطع 

الطريق على التطبيع العربي مع " إسرائيل" . 
و دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية 
إلـــى ضـــرورة نهـــوض الشـــعب والقيـــادة 
الفلسطينية  مجددا الشـــتقاق استراتيجية 
وطنية بديلة بمختلف االشكال لتأمين الحرية 
واالســـتقالل للشعب الفلســـطيني، تتطلب 
سحب االعتراف بـ "إســـرائيل"  وعدم االلتزام 

بأي شيء يترتب على االتفاقيات و الخوض من 
جديد  صراع شـــامل مع  " إسرائيل "  ينطلق 
من مبدأ أن الشعب  الفلسطيني تحت احتالل 

صهيونيي يجب التخلص منه . 
ويذكر أنه في  الثالث عشر من شهر سبتمبر 
بالعـــام  1993 ، وقعـــت منظمـــة التحريـــر 
الفلسطينية و الحكومة االحتالل االسرائيلي 
آنذاك  اتفاق " أوسلو " المسمى باتفاق إعالن 
المبادئ والرســـائل المتبادلة ، والذي يهدف 
باألســـاس إلى الوصول لحل ســـلمي للصراع 

الفلسطيني اإلسرائيلي .
ويعتبر اتفاق أوســـلو  ، أول اتفاقية رســـمية 
بين"  إسرائيل"  ممثلة بوزير خارجي مباشرة 
تها آنذاك شـــمعون بيريز ، ومنظمة التحرير 
الفلســـطينية  ممثلـــة بأميـــن ســـر اللجنة 
التنفيذية محمود عباس ، إذ شـــكل االتفاق 
نقطة فارقة في شـــكل العالقـــة بين منظمة 

التحرير الفلسطينية و " إسرائيل". 

الغول لـ »االستقالل«: أوسلو حقق مكاسب لالحتالل وفتح الباب واسعًا للتطبيع العربي معه

غزة / االستقالل:
رفضت عائالت الشهداء المحتجزة جثامينهم في 
ثالجـــات االحتالل ومقابر األرقـــام رفضا قاطعا ربط 
قضية أبنائهم الشـــهداء بأي عملية تبادل أسرى 

محتملة.
وقالت العائالت في بيان لها، إننا نعتبر أن أســـرانا 
األحياء فـــي معتقالت االحتالل أولـــى بالحرية من 
شهدائنا الذين تنعم أرواحهم بجنات النعيم بإذن 

الله.
وأشارت إلى أنها تتابع بقلق قرار ما يسمى بمحكمة 
العـــدل العليا االحتاللية الـــذي أجاز وفّوض جيش 
االحتـــالل باحتجاز جثامين أبنائنا واســـتخدامهم 
كورقة مفاوضـــات في أي عملية تبادل أســـرى مع 

فصائل المقاومة.
واعتبـــرت أن قـــرار محكمة العـــدل االحتاللية جاء 
بالتساوق مع سياسة حكومة االحتالل التي تمعن 
فـــي تشـــديد العقوبـــات الجماعية علـــى عائالت 
الشهداء، بما يتعارض مع كل أحكام وقواعد القانون 

الدولي اإلنساني، وهي الهيئة القضائية األولى في 
العالم التي تشرع وتسوغ جرائم الحرب.

ولفتت إلى أن االحتالل يمـــارس احتجاز الجثامين 
قبل أن تبدأ المقاومة بأســـر جنوده وهذا على مدار 
عقود من الزمن، وبالتالي ربط الملف بمفاوضات مع 
المقاومة تضليل إعالمي وسياسي وجب الحذر منه.
وقالـــت »من أجـــل إحقاق الحـــق وتوفيـــر الدفء 
لشـــهدائنا نعلـــن أن معركتنا لم تنتـــه بعد وأن 
هذا القرار لن يوقفنا عن المطالبة بحقنا اإلنســـاني 
وســـنواصل طرق جدران الخزان دون انقطاع وبكل 

الوسائل المتاحة لنا«.
الرســـمية  الفلســـطينية  المؤسســـات  وطالبـــت 
واألهلية ووســـائل اإلعالم المحلية والدولية بتوفير 
كافة الشـــروط والظروف الالزمة لنقل قضيتنا إلى 
القضـــاء الدولي، وتجنيد الرأي العـــام العالمي في 
مواجهة أقسى جريمة حرب يرتكبها االحتالل ضد 

الفلسطينيين.
ودعـــت العائـــالت أبناء شـــعبنا المعطـــاء والوفي 

لرسالة الشـــهداء االلتفاف حول ذوي الشهداء في 
قضيتهم قضية الشـــعب والوطن، والضغط على 
المســـتويات الرســـمية لنقل المعركة إلى الساحة 
الدولية والسياسة وجعل قضيتنا على رأس اهتمام 

هذه المؤسسات.
وســـمحت المحكمة العليـــا اإلســـرائيلية اإلثنين 
لجيـــش االحتالل اإلســـرائيلي باحتجـــاز جثامين 
الشـــهداء، بحجة المفاوضات، في تناقض لقرارها 

الصادر بالخصوص قبل عامين.
وبصدور القـــرار تكون المحكمـــة العليا قد خالفت 
قرارهـــا الذي اتخذته في العـــام 2017، وقالت فيه 
»إنه ال يحق للجيش مواصلة احتجاز الجثامين طالما 
ال يوجـــد قانون ينظم اإلبقاء على الجثامين لغايات 

المفاوضات«.
وتحتجز ســـلطات االحتالل نحو 253 شـــهيًدا في 
مقابر خاصة أطلـــق عليها »مقابر األرقام«، وســـبق 
لالحتالل أن دفن 4 شهداء في تلك المقابر، بعد أن 

كان يحتجز جثامينهم في الثالجات.

ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم يرفضون ربط قضيتهم بأي عملية تبادل

غزة/ االستقالل: 
أطلقت قوات جيش االحتالل النار، صباح امس الثالثاء ، باتجاه المزارعين شرقي بلدة بيت 
 القوات الصهيونية المتمركزة شرق 

ّ
الهيا شـــمال قطاع غزة  وأوضحت مصادر محلية أن

بلدة بيت الهيا، أطلقت النار صوب المزارعين العاملين في أراضيهم، القريبة من المنطقة 
الحدودية، دون وقوع إصابات.

وتستهدف قوات االحتالل المزارعين الفلسطينيين، العاملين في األراضي الواقعة على 
طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، بصورة شبه يومّية، وتحت ذرائع أمنية واهية. 
في حين ُيســـفر هذا االستهداف في غالبية األحيان عن إصابة أو استشهاد مواطنين، 
كمـــا يدفع إطالق النار، الذي يتم في الكثير من المرات بصورة عشـــواية وكثيفة، يدفع 

العاملين من المزارعين وغيرهم إلى إخالء أراضيهم، حرًصا على حيواتهم.
كما فتحت زوارق االحتالل اإلسرائيلي نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين 
في عرض بحر منطقة شـــمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، أن زوارق االحتالل قامت 

الحقت وطاردت قوارب الصيادين بمنطقة السودانية وأطلقت عليهم النار بكثافة.
وينفذ سالح البحرية التابع لجيش االحتالل اإلسرائيلي اعتداءات مستمرة ضد الصيادين 

ببحر قطاع غزة من أجل التضييق عليهم في لقمة عيشهم.

االحتالل يستهدف المزارعين 
والصيادين شمال القطاع 

حملة اعتقاالت ومداهمات
 واسعة بالضفة والقدس

رام الله / االستقالل:
نقلـــت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين يوم أمـــس، تفاصيل 
االقتحام الوحشي الذي تعرض له معتقل »جلبوع« خالل األسبوع 
الماضـــي.  وأوضحت الهيئة نقاًل عن األســـرى في تقرير لها، أن 
المعتقل شهد األسبوع المنصرم حالة من التوتر والغليان، عقب 
اقتحام وحدات القمع الخاصة لغرف وأقسام األسرى بذريعة اجراء 
تفتيشـــات، حيث تم االعتداء عليهـــم والتنكيل بهم، وتخريب 
ممتلكاتهم بشـــكل همجي واستفزازي. وكشـــفت الهيئة عن 
اصابة خمسة أسرى خالل االقتحام، هم يوسف نزال الذي أصيب 
بجـــروح بليغة بعد إطالق الكالب البوليســـية عليه، وعمر جندب، 

وتحسين سالمة، وأحمد عزوني، وجهاد أبو زهرة.
وأوضحت أن األســـرى أعلنوا بعد هذه الهجمة، حالة االســـتنفار 
والغضب وبدأوا بالطرق على األبواب، ورًدا على ذلك شـــرعت إدارة 
الســـجن بفرض جملة من االجـــراءات العقابية بحقهم، حيث تم 

إغـــالق عدد من الغرف، ومصادرة المراوح والبالطات وكل األجهزة 
الكهربائية، كما تم إلقاء المواد الغذائية والتموينية على األرض 
وخلطها ببعضها البعض. وأضافـــت أن الوضع ال زال متوتًرا في 
المعتقل، واألسرى يشـــتكون من الدمار الذي نجم عن االقتحام، 
كما أن اإلدارة ال زالت مصرة على إبقاء أجهزة التشويش بالرغم من 
االتفاق المســـبق بين الحركة األسيرة وإدارة السجن على إزالتها، 

وهي سبب رئيس لهذا التوتر في السجن بشكل دائم.
ولفتـــت الهيئة إلى أن هـــذه األحداث تأتي كجزء من سياســـة 
ممنهجة وواضحة تمارســـها إدارة معتقـــالت االحتالل من أجل 
التضييـــق على األســـرى والمعتقلين وفـــرض عقوبات عليهم 

وحرمانهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية.
واعتبرت أن ذلك يشـــكل خرًقا واضًحا لكافة القوانين والمعايير 
الدولية، ويفضح ممارســـات االحتالل التعســـفية بحق األسرى 

والمعتقلين داخل سجون االحتالل. 

أسرى »جلبوع« يروون تفاصيل 
مؤلمة حول اقتحام المعتقل
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رام الله / االستقالل:
اقتحمت قوات االحتالل قرية أم صفا شـــمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، 

ونصبت حاجزا وفتشت مركبات، أعقبها اندالع مواجهات، ووقوع إصابات باالختناق.
وقال مصدر من القرية إن دوريات عســـكرية اقتحمت القرية ونصبت حاجزا عســـكريا وشرعت 
بتفتيش المركبات والتحقيق مع األهالي واســـتفزازهم، أعقبها انـــدالع مواجهات مع عدد من 

الشبان الذين رشقوا قوات االحتالل بالحجارة.
وأطلق الجنود القنابل الغازية بكثافة ما أدى لوقوع إصابات باالختناق، فيما انتشر الجنود المشاة 

في القرية وأطلقوا القنابل الصوتية.
وينصب االحتالل بين الحين واآلخر حاجزا عســـكريا على المدخل الشرقي للقرية ويعرقل حركة 

األهالي.
وتجثم على أراضي القرية مستوطنة "عتيرت"، وصادر االحتالل خالل العامين الماضيين عشرات 

الدونمات من أراضي القرية بغرض ضمها للمستوطنة المذكورة.

بصـــدور القرار تكون المحكمة العليا قـــد خالفت قرارها الذي 
اتخذتـــه في العـــام 2017، وقالت فيه "إنـــه ال يحق للجيش 
مواصلة احتجاز الجثامين طالمـــا ال يوجد قانون ينظم اإلبقاء 

على الجثامين لغايات المفاوضات".
وتحتجز ســـلطات االحتالل نحو 253 شهيًدا في مقابر خاصة 
أطلق عليها "مقابر األرقام"، وسبق لالحتالل أن دفن 4 شهداء 
في تلك المقابر، بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثالجات.

ورقة م�ساومة
وأكدت ســـلوى حماد المنسق العام للحملة الوطنية السترداد 
جثامين الشهداء، أن االحتالل اإلسرائيلي يستخدم جثامين 
الشـــهداء المحتجـــزة كورقة مســـاومة  فـــي المفاوضات مع 
المقاومة الستعادة الجنود المأســـورين في قطاع غزة، كذلك 
لتحقيق مصالح سياسية بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات 

الكنيست االسرائيلي. 
وقالت حمـــاد لـ" االســـتقالل":" صدور قرار احتجـــاز جثامين 
الشهداء قبل اسبوع واحد من انتخابات الكنيست اإلسرائيلي، 
لم يكن صدفه إنما جاء بعد دارسة وتخطيط عميقين من قبل 
حكومـــة االحتالل، ومؤشـــر على رغبتها فـــي تحقيق أهداف 
سياســـية تصب في مصلحة اليمين المتطرف، ورفع شعبيته 

بالشارع االسرائيلي". 
وأضافـــت:" أن سياســـة احتجاز جثامين الشـــهداء ليســـت 
وليـــدة العصر وانما تبعهـــا االحتالل منـــذ احتالله لألراضي 
الفلسطينية عام 48 وبقيت مســـتمرة حتى اليوم، تحت زراع 
ومبررات باطلة، كوقف العمليات االستشـــهادية بين الشبان 
الفلســـطينيين، أو معرفـــة معلومات عن الجنود المأســـورين 

بغزة، أو بعرض استردادهم". 
وأوضحت أن جيش االحتالل يحاول منذ عام ٢٠١٦ اســـتغالل 
جثاميـــن الشـــهداء كورقـــة مفاوضـــات الســـترداد جنوده 
المأسورين لدي المقاومة بقطاع غزة، ففي تاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧ 
صدر قـــرار أولى عـــن المحكمـــة العليا االســـرائيلية يقضي 
"بعدم قانونية احتجاز جثامين الشـــهداء الفلسطينيين من 
قبل الجيش االســـرائيلي لعدم وجود مصـــوغ قانوني"، إال أن 
االحتالل والنيابة االســـرائيلية اعترضوا على القرار وطالبوا بأن 
تعقد جلسة محكمة إضافية بهيئة قضائية كامله مكونه من 

7 قضاه. 
وتتابع، وافقت رئاســـة المحكمة العليا علـــى االعتراض، وتم 
عقد جلســـة أخرى بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٨، وصدر عنها قرار بيوم 

٩/٩/٢٠١٩ بعـــد ما يزيد عن ١٤ شـــهرًا مـــن االنتظار، يعطي 
الصالحية لجيش االحتالل باحتجاز جثامين الشهداء لغايات 
المفاوضات الســـتعادة الجنود المأســـورين في غزة، ودفنهم 
مؤقتـــًا لحين اتمام المفاوضات ، مســـتندين إلى المادة ١٣٣ 
بند ٣ ألنظمة قانون الطوارئ البريطاني الذي كان معمول فيه 

عام ١٩٤٥. 
وبينت أن سلطات االحتالل تحاول اتخاذ قرارات من المحكمة 
العليا االسرائيلية تشـــرعن ممارستها االستفزازية المتعلقة 
بتســـليم جثامين الشـــهداء إلى عائالتهم، من خالل اصدار 

قوانين مخالفة لالتفاقيات الدولية بين الفترة واألخرى. 
وأكدت أن تلك القوانين والقرارات العنصرية من شـــأنها منع 
اســـترجاع جثامين الشـــهداء المحتجزين في مقابر األرقام أو 
ثالجـــات االحتالل لعائالتهم مما ُيفاقـــم معاناتهم، في ظل 
التعنت اإلســـرائيلي والحكومة اليمينية المتطرفة بالمماطلة 
في تسليم جثامين الشهداء، واستعمالهم كورقة مفاوضات. 
وذكـــرت حماد، أن عدد الشـــهداء المحتجزين لدى ســـلطات 
االحتالل قد بلغ ٣٠٥ شهيد وشهيدة، من بينهم ٢٥٣ شهيدًا 
محتجزيـــن بمقابر األرقام، و ٥٢ شـــهيدًا محتجزين بثالجات 
االحتالل منذ عام ٢٠١٥ عندما أصدر الكنيســـت االســـرائيلي 
قرارا بالعودة الحتجاز الجثامين، وكان أخرهم الشـــهيد بسام 

الســـايح قبل ثالثة أيام، وأقدمهم الشـــهيد عبد الحميد أبو 
سرور منذ عام ٢٠١٦. 

جرمية �سد الإن�سانية
ومن جانبه، اعتبر عبد الكريم شبير الخبير في القانون الدولى، 
سماح المحكمة العليا االسرائيلية باحتجاز جثامين الشهداء 
في الثالجات اإلســـرائيلية ومقابر األرقام، بحجة المفاوضات، 
جريمة ضد اإلنسانية و انتهاك خطير لالتفاقيات والمواثيق 

الدولية الخاصة بحقوق االنسان . 
وأكـــد شـــبير خـــالل حديثـــة لـ"االســـتقالل"، أن إســـرائيل 
بممارســـاتها احتجاز جثامين الشهداء تخالف قواعد القانون 
الدولـــي و المواثيق الدولية الخاصة بحقوق االنســـان، والتي 
تنص على ضرورة أن يمنح البشر فرصة للدفن حسب أعرافهم 
الثقافية والدينية، كذلك اتفاقية جنيف األولى والرابعة التى 
تنص على عدم جواز احتجاز جثامين الشـــهداء وضرورة بذل 

كل الجهد من أجل إعادتها لذويهم. 
وأوضح أن االحتالل يسعي من وراء احتجاز الجثامين، الستفزاز 
المقاومـــة واجراء مفاوضات الســـتردا الجنود اإلســـرائيليين 
المأسورين لديها بغزة، مشددًا على أن االحتالل لن يتمكن من 
تحقيق أهدافه في هذا المجال ألن المقاومة وأهالي الشهداء 

يرفضون كافة أشكال المساومة.

ووصف قـــرار المحكمـــة العليا االســـرائيلية بأنه قـــرار غير 
انســـاني يحمل فـــي طياته ابتـــزاز غير اخالقـــي يتنافى مع 
القوانين الدولية واالنســـانية، و يهدف الى تســـيس قضية 
انســـانية بالدرجة األولى، لكونه يعطي جيش االحتالل الحق 
باحتجاز جثامين الشـــهداء ألغراض سياســـية، منوهًا الى أن 
قرارات القضاء االســـرائيلي تمثل غطاءًا قانونيًا لالنتهاكات 
الخطيرة التي يمارسها قادة جيش االحتالل ضد أبناء الشعب 

الفلسطيني
وشـــدد على ضرورة أن تقف الهيئة الوطنية الخاصة بمالحقة 
جرائم الحرب أمام مســـؤولياتها، وأن تقوم بفتح ملف قضية 
جثامين الشـــهداء أمام القضاء الدولـــي والمحكمة الجنائية 
الدولية، لمحاســـبة االحتالل علـــى انتهاك القانـــون الدولي 
االنســـاني واتفاقية جنيـــف الرابعة، إضافـــة لتقديم تقرير 
مفصـــل لمجلس حقـــوق لإلنســـان عن انتهـــاكات االحتالل 

والجرائم التي يمارسها ضد الشهداء الفلسطينيين. 
وطالـــب المجتمع الدولي بضـــرورة الضغط على دولة االحتالل 
من أجل إيقـــاف جرائمها واحترام االتفاقيات الدولية لحقوق 
االنسان، ألن الصمت عنها يشـــكل خطرًا كبيرًا يحصن قوات 
االحتالل من أي مســـاءلة قانونية وبالتالي اقتراف المزيد من 

الجرائم بحق الفلسطينيين.
كمـــا طالب الســـلطة بضـــرورة التوجه إلى المدعيـــة العامة و 
تقدين شـــكوي ودعوة جنائيـــة ضد االحتالل االســـرائيلي، 
مســـتغلة عضويتهـــا باألمم المتحـــدة و اتفاقيـــة روما التي 

أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.
قلق كبري 

وقالـــت العائالت فـــي بيان لها اإلثنين الماضـــي ، إننا نعتبر 
أن أســـرانا األحياء فـــي معتقالت االحتالل أولـــى بالحرية من 

شهدائنا الذين تنعم أرواحهم بجنات النعيم بإذن الله.
وأشـــارت إلى أنها تتابع بقلق قرار ما يســـمى بمحكمة العدل 
العليـــا االحتاللية الذي أجاز وفـــّوض جيش االحتالل باحتجاز 
جثامين أبنائنا واستخدامهم كورقة مفاوضات في أي عملية 

تبادل أسرى مع فصائل المقاومة.
واعتبرت أن قرار محكمة العدل االحتاللية جاء بالتســـاوق مع 
سياســـة حكومة االحتالل التي تمعن في تشـــديد العقوبات 
الجماعية على عائالت الشـــهداء، بما يتعارض مع كل أحكام 
وقواعـــد القانون الدولي اإلنســـاني، وهـــي الهيئة القضائية 

األولى في العالم التي تشرع وتسوغ جرائم الحرب.

 قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية بحقهم  

احتجاز جحامين الشهداء.. ابتزاز للمقاومة ودفن للقانون الدولي 
غزة/ دعاء احلطاب : 

من��ذ عقود طويل��ة، تنتهج ال�س��لطات الحتالل الإ�س��رائيلية 
�سيا�س��ة احتجاز جثامني ال�س��هداء الفل�س��طينيني، يف حماولة 
ل�س��تخدام هذا امللف كورقة �س��غط على املقاوم��ة لبتزازها 
والني��ل من عزميته��ا ، كما بداأت موؤخرا ا�س��تغاللها للعمل على 

ا�س��تعادة جنوده��ا الأ�س��رى يف قط��اع غ��زة، يف الوق��ت تعجز 
فيه��ا الهيئات الدولية ع��ن اأداء دورها يف اإلزام الحتالل على 
اح��رام املواثيق والأعراف والقوانني التي تكفل احلد الأدنى 
يف دف��ن واح��رام جثم��ان الإن�س��ان. �س��محت املحكم��ة العليا 
الإ�س��رائيلية  الإثنني جلي�ش الحتالل الإ�سرائيلي باحتجاز 

جثام��ني ال�س��هداء، بحج��ة املفاو�س��ات، يف تناق���ش لقراره��ا 
ال�سادر باخل�سو�ش قبل عامني. وقالت القناة الثانية العربية 
اإن هيئة خا�سة من املحكمة ومكونة من 7 ق�ساة اأقرت  الثنني 
بال�س��ماح جلي�ش الحتالل باحتجاز جثامني ال�سهداء لغايات 

املفاو�سات، �سعًيا ل�ستعادة اجلنود املاأ�سورين يف قطاع غزة.

غزة /االستقالل:
اســـتنكرت حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي في 
فلســـطين يوم أمـــس، قرار رئيس الســـلطة 
الفلســـطينية محمود عبـــاس القاضي بحل 

الهيئة العليا لشؤون العشائر بقطاع غزة.
وأكدت الجهـــاد في بيان لها، أن هذه الهيئة 
"لهـــا دور مهم وبـــارز في حمايـــة المجتمع 

وتعزيز السلم األهلي".
وأضافت "كمـــا أن لها أدواًرا وطنية مميزة في 
مسيرات العودة ومواجهة المؤامرات الهادفة 
لتصفية الحقـــوق الوطنية وفـــي مقدمتها 

صفقة ترمب".

وعبرت الجهاد اإلســـالمي عـــن تضامنها مع 
الوجهاء وأعضـــاء الهيئة، مؤكدة على ضرورة 
استمرار دورهم، مطالبة بإعادة النظر في هذا 

القرار وآثاره السلبية.
وأصدَر عباس قراًرا يقضي بإلغاء قراره الصادر 
في عام ٢٠١٢ الذي يقضي بتشـــكيل هيئة 
عليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية 
برئاسة أبو سلمان المغني ويقع على كاهلها 
حل المشـــكالت االجتماعيـــة والنزاعات بين 

العوائل الفلسطينية.
 يتم 

ّ
وبحســـب الوثيقـــة التي من المقـــرر أن

نشـــرها في العدد "١٥٨" بجريـــدة "الوقائع" 

الرســـمية فإّنـــه اســـتناًدا ألحـــكام النظام 
األساســـي لمنظمـــة التحرير الفلســـطينية، 
وألحكام القانون األساســـي المعدل لســـنة 
٢٠٠٣ وتعديالتـــه، وبعد االطـــالع على القرار 
الرئاســـي رقم ٨٩ لســـنة ٢٠١٢، تقـــّرَر إلغاء 
قرار إنشاء الهيئة العليا لشؤون العشائر في 

ة".
ّ
المحافظات الجنوبية "قطاع غز

 هذا القرار جاء بناًء على 
ّ

وجاء في الوثيقـــة أن
الصالحيات المخولة للرئيس، ُمؤّكدًة على أّنه 
يتعين على كافة الجهـــات المختصة كافة، 
تنفيذ أحـــكام القرار والعمل بـــه منذ لحظة 

نشره رسميًا.

الجهاد تستنكر حل عباس
 هيئة شؤون العشائر بقطاع غزة

مواجهات واختناقات باقتحام 
االحتالل لقرية أم صفا
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دولة فل�سطني
�سطلة الأرا�سي 

 الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

اعالن للعموم صادرًا عن دائرة التسوية 
بشأن توضيح الشركاء "أراضي مال غير منقول"

ُتعلن دائةة التسوية بسلطة األراضي للعموم أن القسيمة (46 / 1( من القطعة 
رقـــم (620( منطقـــة غزة الزيتون بمســـاحة 420 م2 والقســـيمة (46 / 2( من 
القطعة رقم (620( بمســـاحة 3120 م2 الحصة كامال والمســـجلة باسم/ ورثة 

صالح علي البورنو وشةكاهم حسب سجالت ضةيبة األمالك – وزارة المالية. 
بـــأن الســـادة ورثة/ صالـــح علي البورنو يدعـــون بأن كلمة الشـــةكاء في 
القسيمتين المذكورتين ال وجود لها وعلى كل من يدعي بحق التصةف 
أو المنفعة أو الملكية أو التعدي على حقوقه أن يتقدم باعتةاضه الخطي 
إلى دائةة التسوية بسلطة األراضي خالل مدة ثالثين يومًا من تاريخ نشة 

هذا اإلعالن. تحةيةًا في 2019/9/10م

دائرة الت�سوية – الإدارة العامة للم�ساحة

غزة/ االستقالل:
قال مدية مةكز األســـةى للدراســـات رأفـــت حمدونة إن 
"مستشفى ســـجن الةملة" تعتبة مقبةة لألحياء ومكاًنا 
للتجارب على أجساد األســـةى الفلسطينيين، وأن إدارة 
السجون اإلسةائيلية ال تقوم بتقديم العالج الالزم لهم 

وال تسمح بإدخال طواقم طبية لعالجهم.
وأضـــاف حمدونة فـــي تصةيح صحفي يـــوم أمس، أن 
إدارة ســـجون االحتالل تةفض تســـليم ملفات األسةى 
الطبيـــة لعةضها على أطباء خارج الســـجون، األمة الذي 
يوقع المزيد من الشـــهداء ســـواء كانوا في السجون أو 
بعـــد التحةر متأثةين بأمةاضهم التـــي توارثوها داخل 

المعتقالت والزنازين.
بزيـــارة  والحقوقيـــة  الدوليـــة  المؤسســـات  وطالـــب 
"مستشـــفى الةملـــة" لالطـــالع علـــى أحـــوال المةضى 
المزمنيـــن فيه، داعًيا المؤسســـات باإلعـــالن عن حملة 
إلغالقه بسبب سوء ظةوفه وشةوط الحياة فيه، واالهمال 
الطبـــي من قبل األطباء الســـجانين الذين يتعاملون مع 

األسةى بقولبة سلبية.
وأوضح أن سلطات االحتالل تحاول تسويق المستشفى 
للمؤسسات الدولية والحقوقية، رغم أنه يغيب وراء هذا 
االســـم الكثية من المصائب والمآســـي واآلالم للمةضى 
فيه، كونه يجسد موت األحياء من األسةى داخل سجون 
ما ذوى األمةاض المزمنة كالسةطانات  االحتالل، ال ســـيّ
والقلب والكلى، ألن جميع القائمين على المستشـــفى 
ضباط في قوات االحتالل، ويتعاملون مع األســـةى على 
أّنهم "إرهابيين"، ما يباعد منسوب الثقة بين المةيض 

والطبيب.
وبين أن المستشـــفى شبيه بأي قسم من أقسام سجن 
"الةملـــة" الموجـــود فيه، وغيـــة مختلف عن الســـجون 
المةكزية األخةى، ويتم تجميع األسةى المةضى داخله، 
والطبيب المناوب به ســـجان يتبع لمصلحة الســـجون 

واألمن الداخلي اإلسةائيلي.
وأكـــد أن المشـــةف على األســـةى المةضـــى هو ضابط 
إسةائيلي لمتابعة المةضى بةتبة عسكةية وليس طبيًبا 

مدنًيا، ما يوّلد عدم ثقة بين المةيض والطبيب السجان، 
 الطبيب ينظة لألســـية المةيض على أنه "مخّةب وال 

ّ
ألن

يهتم بعالجه"، ما يجعـــل المةيض غية مقتنع بالعالج 
الذي يمنحه إياه الطبيب المعالج.

وأشـــار إلى أنه ال توجـــد مقومات المستشـــفى داخل 
"مستشـــفى الةملة"، وقيادة االحتالل أنفســـهم قالوا 
" أطباءهم يســـتخدمون أجساد األسةى 

ّ
أكثة من مةة إن

للتجارب".
وأوضح أن أعداد األســـةى المةضى داخل "مستشـــفى 
سجن الةملة" تتةاوح ما بين 15-25 مةيًضا مقيًما بشكل 
دائم في المستشـــفى، يعانون من أمةاض مزمنة مثل 
الســـةطان والكلى والقلب، فيما استشـــهد الكثية من 
األسةى المةضى داخل المستشفى جةاء اإلهمال الطبي.

وبين أن الطبيب اإلسةائيلي يعةف موعد أوجاع األسةى 
المةضـــى المقيميـــن داخل المستشـــفى، ويةاقب كل 
شيء بال حةاك وال عالج، بل ينتظة لحظة خةوج الةوح من 

األسية في مقبةة األحياء أمام ناظةيه.

طولكةم- الخليل/  االستقالل: 
طالب ذوو األسةى المةضى والمضةبين عن الطعام في طولكةم، 
وعشـــةات المواطنين، مؤسســـات حقوق اإلنســـان والمجتمع 
الدولـــي، بتكثيف ضغوطها على دولة االحتالل، لإلفةاج الفوري 
عن األســـةى المةضى، وفي مقدمتهم معتصم رداد وسامي أبو 
دياك وطارق قعدان. ونددوا خالل االعتصام األسبوعي اإلسنادي 
لألســـةى، أمام مكتـــب الصليب األحمة بمدينـــة طولكةم، أمس 
الثالثاء، بجةيمة استشهاد األسية المةيض بسام السايح الذي 

ارتقى نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد من قبل االحتالل.
واعتبةوا أن ما حصل جةيمة وإعداما بدم بارد ألسية مةيض أعزل، 
مؤكدين أن االحتالل يواصل جةائمه بحق األسةى المةضى دون 
أي رادع، ويضـــةب بعةض الحائط المواثيـــق واألعةاف الدولية 

الخاصة بحقوق اإلنسان واألسةى.
وأكدت والدة األسية رداد من بلدة صيدا شمال طولكةم ، أن ابنها 
يةقد حاليا في مستشـــفى ســـجن الةملة بحالة صحية خطيةة، 

وينتظة الموت في أية لحظة.
وقالت إن معتصم في حالـــة صحية صعبة بعد إصابته بمةض 
الســـةطان قبل 9 سنوات، ويعاني من نقص حاد في الدم حيث 
وصلت نسبته إلى (7(، وتناقص وزنه إلى 55 كيلوغةاما، ووجود 

ثالثة غضاريف في ظهةه وحالته الصحية خطيةة.
من ناحيته، قال مدية مكتب نادي األســـية في طولكةم ابةاهيم 
النمة إن استشـــهاد األسية المةيض بالســـةطان بسام السايح 
جـــاء نتيجة عدم تقديم العالج الالزم لـــه حيث كان يعاني من 
ســـةطان الدم، وضمـــور في الةئتين وقصور فـــي عضلة القلب، 
حيث تدهورت حالته الصحية ونقل إلى المستشـــفى، ومنعت 

عائلته من زيارته رغم تةدي وضعه الصحي".

وأوضح أن "25 أســـيةا مصابون بالسةطان، وأكثة من 500 أسية 
بحاجة لتدخل عاجل نتيجـــة لتفاقم حالتهم الصحية، عدا عن 
21 أســـيةا يمكثون بمستشـــفى ســـجن الةملة وبحاجة دائمة 
للعالج". وأضـــاف النمة ان على المؤسســـات والجهات الدولية 
الوقوف أمام مســـؤولياتها خاصة أن حكومة االحتالل تتعامل 
أنها فوق القانون الدولي االنساني، ويجب أن تحاكم وتلتزم بكل 

االتفاقيات.
قال األسية المحةر والقيادي في حةكة الجهاد االسالمي الشيخ 
خضة عدنان إن الشهيد السايح أعدم بقةار من حكومة االحتالل 
ومخابةاتها، التي توعز ألطباء االحتالل وممةضيه قتل األســـةى 

عبـــة المماطلة في تقديم العالج لهم، مشـــيةا إلى أن األســـية 
معتصـــم رداد، كان قاب قوســـين أو أدنى مـــن عملية جةاحية 
وبلحظـــة ما وبوقت قصية جاء اإلذن إلى المشـــفى بأن ال عملية 
جةاحية لةداد، وهم بذلك يةيدون ان يخةج األســـةى من مشفى 

الةملة محملين على األكتاف.
ودعت منى قعدان شـــقيقة األسية طارق قعدان من بلدة عةابة 
في مدينـــة جنين، والقابع  في ســـجن الةملـــة، والمضةب عن 
الطعـــام منذ 42 علـــى التوالي، لضـــةورة االلتفاف حول قضية 
األسةى، وقالت إن أسةانا يموتون أمام صمت دولي، ونةيد تحةكا 

عاجال إلنقاذهم.

كما شارك عشـــةات المواطنين في وقفة غاضبة، أمس الثالثاء، 
في الخليـــل، تنديدا بممارســـات ادارة ســـجون االحتالل بحق 
األســـةى، وآخةها استشهاد األسية بســـام السايح الذي ارتقى 
داخل سجون االحتالل نتيجة اإلهمال الطبي، محملين االحتالل 
المسؤولية الكاملة عن حياه األسةى، خاصة المةضى والمضةبين 

ضد االعتقال اإلداري.
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا إليها نادي األسية، وهيئة 
شؤون األسةى والمحةرين، ولجنة أهالي االسةى والقوى الوطنية 
في الخليل، العلم الفلســـطيني، ونعشـــا رمزيا يمثل شـــهداء 
الحةكة األســـيةة، وصور األســـةى، واليافطـــات المنددة بجةائم 

االحتالل، والمطالبة بتوفية الحماية الدولية ألسةانا.
وحّمل مدية نادي االسية في محافظة الخليل أمجد النجار، حكومة 
االحتالل المسؤولية الكاملة عن استشهاد بسام السايح نتيجة 
االهمال الطبـــي، محذرا من ارتقاء شـــهداء آخةون بين صفوف 
الحةكة األسيةة، كونه يوجد حاالت مةضية خطيةة بينهم خاصة 

األسية المةيض سامي أبو دياك، وال يقدم لهم العالج الالزم.
وطالب بضةورة أرســـال لجنة دولية عاجلة، للتحقيق في ظةوف 
استشهاد السايح وتعةضه لإلهمال طبي المتعمد منذ سنوات.

من جانبه، اعتبة مدية هيئة شـــؤون االسةى والمحةرين ابةاهيم 
نجاجـــةة، أن عدم إدانة المجتمع الدولـــي لجةائم دولة االحتالل 
المنظمة بحق االســـةى، تعطيهم ضوء اخضة لالستفةاد بهم، 

محذرا من خطورة الوضع الصحي للمئات منهم.
وقال: إن ارتقاء الشهيد بسام السايح جاء بعد أن مورست بحقه 
جةيمة طبية ممنهجة ومتعمدة من قبل إدارة سجون االحتالل، 
التي حةمتـــه من أدنى الحقـــوق التي كفلها القانـــون الدولي 

ومبادئ حقوق اإلنسان.

وقفات دعم وإسناد لألسرى المرضى والمضربين في طولكرم والخليل

حمدونة: »مشفى الرملة« مقبرة لألحياء وحقل للتجارب على أجساد األسرى

رام الله / االستقالل:
قال رئيس هيئة شــــؤون األســــةى والمحةرين 
اللواء قدري أبو بكة يوم أمس، إن األســــية بسام 
السايح سقط شــــهيًدا، بعد أن مورست بحقه 
جةيمــــة طبية ممنهجة ومتعمدة من قبل إدارة 
المعتقالت، حيث حةم من أدنى حقوق األسةى 
المةضى المكفولــــة بالقانــــون الدولي ومبادئ 

حقوق اإلنسان.
وأضــــاف أبو بكة أن األســــية الســــايح حةم منذ 
اعتقاله في العام 2015 مــــن الةعاية الصحية 
الالزمــــة، كإجــــةاء الفحوصات الطبيــــة الالزمة، 
والتشــــخيص الطبــــي الســــليم المتواصــــل، 
واحتجــــازه بظةوف ال تتناســــب اطالقا وحالته 
المةضية، حيث نقل بين العديد من الســــجون 

وما تسمى "عيادة سجن الةملة".
جاء ذلك خالل زيارتــــه ووفد من الهيئة، خيمة 

التضامن مع األســــية المضةب عن الطعام منذ 
50 يوًما إسماعيل علي من بلدة أبو ديس قضاء 
القدس المحتلة، وكذلك زيارة األســــية المحةر 
محمد النشــــاش مــــن مدينة بيت لحــــم، الذي 
أمضى 15 عاًما في ســــجون االحتالل، وتقديم 
واجب العزاء باألســــية الشــــهيد الســــايح في 

نابلس.
ولفت أبو بكة إلى أن ما حصل مع الشهيد السايح 
يؤكـــد لنـــا أن إدارة مصلحة ســـجون االحتالل 
تنتهج نهج منظم في اإلهمال الطبي لألســـةى 
أدى إلى تفاقم األمةاض المميتة في أجسادهم، 
كما حالة الشهيد السايح وقبله شهداء آخةين 
مـــن شـــهداء الحةكـــة األســـيةة والذين وصل 

عددهم إلى 221 شهيًدا من العام 67.
وحذر من تفاقم الحالة الصحية لألسية سامي 
أبو دياك من مدينة جنين، والذي يعاني ظةوف 

صحية صعبة ومقلقة وال تقل خطورة عن حالة 
األسية السايح قبل استشهاده.

وأشار إلى أن األسية أبو دياك مصاب بالسةطان 
منذ أكثة من ثالثة أعــــوام، حيث تعةض لخطأ 
طبي متعمد بعــــد أن ُأجةيت له عملية جةاحية 
فــــي األمعاء في ســــبتمبة/أيلول عام 2015 في 
مشفى "سوروكا" اإلســــةائيلي، وتم استئصال 
جزء مــــن أمعائــــه، وُأصيب إثة ذلك بتســــمم 

وسةطان باألمعاء وفشل كلوي ورئوي.
وأوضح أن أكثة من 700 أســــية مةيض يقبعون 
في ســــجون االحتالل، من بينهم 180 أســــيًةا 
يعانون من أمــــةاض مزمنة، 25 منهم مصابون 
بالســــةطان، و85 يعانون مــــن إعاقات مختلفة 
(جسدية وذهنية ونفسية وحسية(، و15 أسيًةا 
يقيمون بشكل دائم فيما تسمى "عيادة سجن 

الةملة".

رام الله/ االستقالل: 
حـــّذر رئيس الوزراء محمد اشـــتية من إمكانية إعالن الكيان اإلســـةائيلي ضم 
مناطـــق من الضفة الغةبيـــة المحتلة ضمن محاوالت رئيـــس حكومة االحتالل 

بنيامين نتنياهو لكسب األصوات في االنتخابات الوشيكة.
جاء ذلك خالل لقاء اشـــتية امس الثالثاء في مكتبه بةام الله القنصل االسباني 
العام في القدس اغناســـيو غارســـيا هولديكاســـاس، حيث أطلعـــه على آخة 
ا  التطورات والمستجدات السياسية. وقال اشتية: إن "أرض فلسطين ليست جزًء
من الحملة االنتخابية لنتنياهو، وإذا كان يعتقد أنه بضم الكتل االســـتيطانية 
ســـيةبح األصوات االنتخابية على المدى القةيب، فهو وإسةائيل الخاسةان على 
المـــدى البعيد". وأضاف "نتنياهو هو المدمة الةئيســـي لعملية الســـالم، وأي 

حماقة يةتكبها سوف تعكس نفسها سلبا عليه محليا ودوليا".
ودعا اشتية إســـبانيا ودول االتحاد األوروبي الى المســـارعة واالعتةاف بالدولة 
الفلسطينية، لما في ذلك من دعم لحل الدولتين، في ظل المخاطة التي تواجه 

إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها شةق القدس.

اشتية يحذر من إمكانية إعالن أبو بكر: األسير السايح استشهد بجريمة طبية ممنهجة
نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية
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أعلن أنا المواطن/ محمد بسام محمد سعد الدين/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926746587

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عائشة صالح عبدالحي الصلحات .
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
936985563   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فادي احمد عبد الله ابو حجير /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   407093343

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  حنين نائل صالح جحا/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
402040794  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نزار حيدر محمود البوجي /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400889432

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمد محمود خليل الحلو /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803035138

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ابراهيم يوسف احمد ابو عمشه/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   401818638

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / االستقالل:
قال مدير موقع »فلســــطين خلف القضبان« 
المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة 
إن 12 أســــيًرا فلســــطينًيا استشهدوا في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي خالل 20 شهًرا، 

جراء االهمال الطبي.
وأضاف فروانة في بيــــان صحفي، أن إدارة 
السجون اإلسرائيلية أمعنت في إجراءاتها 
وصعّدت من قمعها لألســــرى عموًما خالل 
السنوات األخيرة، واستمرت في استهتارها 

بحياتهم.
وأوضــــح أن إدارة الســــجون تجاهلت ســــوء 
األوضاع الصحية للمرضى األسرى وواصلت 
إهمالهــــم طبًيا، ولــــم تقدم لهــــم الرعاية 
الطبيــــة الالزمــــة، فارتفعت قائمــــة أعداد 
المرضــــى فــــي الســــجون، وكذلــــك قائمة 

»شهداء الحركة األسيرة«.
وبيــــن أنه منذ مطلع العــــام 2018، أي خالل 

عشرين شهًرا مضت، استشهد (12) أسيًرا 
نتيجــــة االهمال الطبي، بينهم (4) أســــري 
استشهدوا خالل العام الجاري 2019، وهم 
فارس بــــارود، عمر يونس، نصــــار طقاطقة، 

وبسام السايح الذي استشهد قبل يومين.
وتابع أن (221) فلســــطينًيا سقطوا شهداء 
بعد اعتقالهــــم منذ العــــام 1967، بينهم 
(66) استشــــهدوا نتيجــــة االهمال الطبي، 
باإلضافــــة إلى عشــــرات آخريــــن توفوا بعد 
خروجهم من السجن بفترات وجيزة نتيجة 
ألمراض ورثوها عن الســــجن وجراء اإلهمال 

الطبي.
وقال إن السجن في المفهوم اإلسرائيلي لم 
يكن يوًمــــا أداة لتطبيق العدالة المجردة، أو 
مكاًنا إلعادة تأهيل المواطنين وإصالحهم، 
وإنما جعلــــت منه »دولة االحتالل« ســــاحة 
للتعذيــــب ومكاًنا إللحــــاق األذى المتعمد 
والقتــــل البطيء، وتحويــــل المعتقلين إلى 

معاقين أو جثث مؤجلة الدفن.
االحتــــالل  ســــلطات  ان  فروانــــة  وأوضــــح 
تتعمد إلحاق األذى بصحة وحياة األســــرى 
والمعتقلين عبر منظومة من اإلجراءات في 
إطار سياسة ممنهجة، وأن أكثر من(1500) 
معتقــــل فلســــطيني يعانون مــــن أمراض 
مختلفة، وأن قرابة (700) منهم بحاجة إلى 

تدخل عالجي عاجل.
وأشار إلى أن هناك أكثر من (150) معتقاًل 
يعانــــون من أمــــراض مزمنــــة وخطيرة، وأن 
العشــــرات منهم يحتضرون دون أن يتلقوا 
الرعاية الطبية الالزمة، باإلضافة إلى عشرات 
آخرين يعانون اإلعاقة الجسدية والنفسية، 

أو الحسية (السمعية أو البصرية).
وكشــــف فروانة أن عدد األسرى المرضى ال 
يقتصر على هذا، فهذا العدد يشمل فقط 
مــــن ظهرت عليهــــم أعــــراض المرض فتم 
تشــــخيصهم، فيمــــا لو أجريــــت فحوصات 

شــــاملة على اآلخريــــن، فال شــــك أن الرقم 
الحقيقي سيرتفع.

ولفت إلى أن هناك من المرضى من يجهلون 
طبيعة مرضهم جراء السرية والكتمان التي 

تفرضها إدارة السجن على ملفهم الطبي.
وبيــــن أن الخطــــر ال يقتصــــر علــــى هؤالء 
المرضى، وإنمــــا على باقي األســــرى الذين 
يعتبرون ضمــــن األصحاء، حيث من الممكن 
أن يتعــــرض هؤالء إلى اإلصابــــة باألمراض 
بفعل اســــتمرار وجــــود العوامل المســــببة 
لألمراض وهي كثيرة وكفيلة بإلحاق األذى 

بهم.
وأوضح أن الخطورة ال تكمن باإلهمال الطبي 
فقــــط، أو بطبيعة الظروف فحســــب، وإنما 
كذلــــك في مشــــاركة األطبــــاء والممرضين 
العامليــــن في ســــجون االحتــــالل، حيث أن 
جميعهم يتلقون تعليماتهم من األجهزة 
األمنيــــة التي يقول لســــان حالهــــا: »إما أن 

يموت األســــير الفلســــطيني فــــوًرا، وإما أن 
تســــتمر معاناتــــه ويتحول إلــــى عالة على 

أسرته وشعبه ويموت تدريجًيا«.
ودعا فروانة كافة الجهات المختصة إلجراء 
تقييم شــــامل للمرحلــــة الســــابقة وإعادة 
النظر في األدوات المســــتخدمة والبحث عن 
آليات جديــــدة تكون أكثر ضغًطــــا وتأثيًرا 
على االحتالل من جانب، وعلى المؤسســــات 

الدولية من جانب آخر.
وناشــــد منظمة الصحة العالميــــة واللجنة 
المؤسسات  وكافة  األحمر  للصليب  الدولية 
الحقوقية واإلنســــانية إلى التحرك وتحمل 
واإلنســــانية  األخالقيــــة  مســــؤولياتهم 
االحتالل  والضغط على سلطات  والقانونية 
بما يضمن حماية األســــرى من خطر اإلصابة 
باألمراض جراء الظــــروف القائمة والعوامل 
المسببة، وبما يكفل إنقاذ األسرى المرضى 

من خطر الموت بفعل اإلهمال الطبي.

غزة / االستقالل:
أســـقطت المقاومة الفلســـطينية في غزة يوم أمس، طائرة إسرائيلية مسّيرة من طراز 

"كواد كابتر" بعد إطالق النار عليها شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وأكد جيش االحتالل اإلســـرائيلي، إسقاط طائرة مسيرة (درون) تابعة له في قطاع غزة، 
في ســـاعة مبكرة من فجر يوم أمس. ونقل موقع (I24) اإلسرائيلي عن المتحدث باسم 
الجيش أفيخاي ادرعي: "في ســـاعات الليلة الماضية سقطت طائرة مسيرة صغيرة في 

جنوب قطاع غزة. ويتم التحقيق في الحادث".
وأعلنت كتائب الشـــهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس سيطرتها، 

يوم أمس، على حوامة عسكرية تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي.
وذكرت الكتائب في بيان على موقعها اإللكترني أنها تمكنت من السيطرة على حوامة 
"صهيونية" مسّيرة شرق رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أنها كانت في مهمة خاصة 
داخل القطاع وتحمل كاميرات حرارية ونهارية وجهازًا معدًا لتنفيذ المهمة، حيث تم 

التعرف على نوايا العدو وإحباطها.

فروانة: 12 أسيًرا استشهدوا بسجون االحتالل خالل 20 شهًرا

المقاومة تسقط طائرة 
نيويورك / االستقالل:إسرائيلية مسّيرة شرق رفح

المراقـــب  المنـــدوب  طالـــب 
لدولـــة فلســـطين لـــدى األمم 
األسرة  منصور  رياض  المتحدة 
المســـؤولية  بتحمل  الدوليـــة 
واتخاذ اإلجـــراءات الالزمة لردع 
الســـلطة القائمة باالحتالل عن 
ممارساتها غير القانونية وغير 
اإلنســـانية بحق أبناء الشـــعب 

الفلسطيني.
جاء ذلـــك خالل ثالث رســـائل 
األمين  إلـــى  بعثها  متطابقـــة 
العام لألمم المتحدة، ورئيســـة 
ورئيـــس  العامـــة،  الجمعيـــة 
الشـــهر  األمـــن لهذا  مجلـــس 

(روســـيا)، احتجاًجا على استشـــهاد الفتيين 
خالد الرباعـــي (14 عاًما)، وعلي األشـــقر (17 
عاًمـــا) في غزة الجمعة الماضي، واستشـــهاد 
األسير بســـام السايح في ســـجون االحتالل، 

بسبب اإلهمال الطبي لحالته الصحية.
وقال منصور في رســـائله: "رغم مناشـــداتنا 
المتكـــررة ومطالبتنا بتحّرك دولي عاجل لردع 
إســـرائيل عـــن ممارســـاتها اإلجرامية بحق 
الشـــعب الفلســـطيني، إال أن غياب الجهود 
القائمة باالحتالل  الجادة لمحاسبة الســـلطة 
ولجمها، عّرض شعبنا أكثر لوحشية االحتالل 

الغاشم".

وأضاف أن "إســـرائيل" تتعّمـــد قتل األطفال 
وإصابتهـــم بجراح وتتســـبب ببتـــر األطراف 
واإلعاقـــة الدائمـــة ضمـــن سياســـاتها غير 
القانونية الرامية لقمع المظاهرات الســـلمية 
ومنع الفلسطينيين من حرية التعبير والتجّمع 

واالحتجاج على االحتالل والحصار الخانق.
وأشار إلى أن سلطات االحتالل قتلت أكثر من 
310 فلســـطينيين، وأصابت أكثر من 34 ألًفا 
بجروح منذ بدء مســـيرات العودة في 30 آذار/ 

مارس 2018.
وأوضح أن األحداث التي جرت الجمعة الماضي 
تعزز الشـــعور باالســـتياء والغضب من جّراء 
االحتالل الوحشـــي، كما أن الرّد اإلســـرائيلي 

وإطالق  السلمية  المظاهرة  على 
األعيـــرة النارية على المواطنين 
العزل تســـبب بإصابة أكثر من 
80 مدنًيـــا بجـــروح بالرصـــاص 

الحّي والمطاطي.
ولفت إلى أن "إسرائيل" تواصل 
علـــى مدار نصف قـــرن احتالل 
واستخدام  الفلسطينية  األرض 
الجماعـــي  العقـــاب  سياســـة 
ومحاولـــة إذالل الشـــعب عبـــر 
فرض الحصـــار الخانق على غزة 

في ظل صمت دولي مطبق.
وقال: إن" استشـــهاد األســـير 
بســـام السايح بســـبب اإلهمال 
الطبي مثال على معاناة األسرى، 
وكان يعاني من مرض الســـرطان ولكن ذلك 
لم يمنع اعتقاله ولم يشـــفع له أمام سلطات 

االحتالل".
وأضاف أنه ال يمكن استمرار الصمت الدولي 
على مـــا يحدث علـــى األرض الفلســـطينية 
المحتلة، مؤكًدا أن الشعب الفلسطيني يتطلع 
إلى أسرة دولية أكثر مسؤولية تحترم وتدافع 

عن حقوق اإلنسان والعدالة في العالم.
وأكد منصور أن حياة أبناء الشعب الفلسطيني 
ال تقل أهمية عن بقية الشـــعوب، وال ينبغي 
أن تفلت "إســـرائيل" من المحاسبة والعقاب 

على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا.

منصور ُيطالب األسرة الدولية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لردع االحتالل

غزة / االستقالل:
طالبت مؤسســـة الضمير لحقوق اإلنســـان المجتمـــع الدولي والمنظمات اإلنســـانية 
والدوليـــة ذات العالقة بالخـــروج عن حالة الصمـــت والتدخل الفـــوري لضمان توفير 
الرعاية الصحية آلالف المعتقلين الفلســـطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي في 
ظل االوضاع الصحية الصعبة. وحملت المؤسســـة في بيان صحفي ســـلطات االحتالل 
المســـئولية الكاملة عن استشهاد األسير بسام الســـايح (47 عاًما)، معتبرة استمرار 
سياســـة اإلهمال الطبي بحـــق المعتقلين تهديـــد حقيقي لحياة األســـرى المرضى 
داخل ســـجون االحتالل. وقالت إنها تابعت بقلق واســـتنكار شديدين نبأ استشهاد 
األسير السايح من محافظة نابلس متأثًرا بإصابته بمرض السرطان، وذلك بسبب إتباع 

االحتالل سياسة اإلهمال الطبي بحقه.
واعتبرت ما حدث مع المعتقل الســـايح انتهاك واضح يتنافى مع المبادئ األساســـية 
لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 1979 و1990، 
والتـــي أكدت على حمايـــة صحة الســـجناء والرعاية الطبية لألشـــخاص المحتجزين، 

واعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة غير اإلنسانية.
وحملت مصلحة السجون اإلسرائيلية مسؤولية القتل العمد للمعتقل السايح، عبر استمرار 
سياســــة اإلهمال الطبي ضد األســــرى والمعتقلين. وطالبت المجتمع الدولي بالعمل الجاد 
من أجل تشــــكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن مالبسات استشهاد المعتقل السايح، 

واإلعالن عن نتائجها، وإتباعها بإجراءات عقابية بحق مرتكبي هذه الجريمة.

»الضمير« تطالب بتحرك دولي 
عاجل لتوفير الحماية لألسرى



األربعاء 12 محرم 1441 هــ 11 سبتمبر 2019 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/سعود عبدالفتاح محمد رومية....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   927561753

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حماده محمد حسين ابو قمر....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901312793

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/أمجد عبد المجيد احمد ثابت)/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   412257230

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مصطفي سليم عبد القادر المدهون /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   965020654

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  هالة هشام عيسي حامد/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801940776

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/سهام محمد أحمد فوجو   ...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   918914169

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطنة/اســـمهان وحيـــد عبد الفتـــاح أبو 
شـــاويش....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 
تحمل 401845540 فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ابتسام  محمد حسن غبن...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
911362135  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ابراهيم بدر ابراهيم ابو ظاهر...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
901627786  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ خالد اشتيوي:
العمـــال  مـــن  العشـــرات  شـــارك 
والصياديـــن يـــوم أمس، فـــي وقفة 
الوحدة  احتجاجيـــة نظمتها كتلـــة 
العماليـــة فـــي مينـــاء غـــزة، ضـــد 
اســـتهداف االحتـــال اإلســـرائيلي 

للصيادين في بحر قطاع غزة.
وأكدت كتلـــة الوحدة العمالية-اإلطار 
العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلســـطين أن قطـــاع غـــزة يتعرض 
لحصار إســـرائيلي ظالم للعام الثالث 
عشر على التوالي انعكس سلًبا على 
كافـــة مناحـــي الحيـــاة االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، وأدى الرتفاع 
نســـب الفقر والبطالة فـــي صفوف 

الطبقة العاملة.
وقال مســـؤول الكتلة فـــي محافظة 
غرب غـــزة جهاد البربـــري في كلمته 
خـــال الوقفة: "نقـــف صامدين في 
واستهدافه  االحتال  عربدة  مجابهة 
للصياديـــن في عـــرض البحر بإطاق 
النـــار صوبهـــم واعتقالهـــم"، داعًيا 
األمم المتحدة لحماية الصيادين من 
وبطشه،  اإلسرائيلي  االحتال  عدوان 

والسماح لهم في الصيد بحرية.
ودعا البربري الوســـطاء فـــي إجراءات 
تخفيـــف الحصـــار على قطـــاع غزة، 

إلى الضغـــط على االحتـــال بوقف 
استهداف الصيادين والسماح لهم 
بالدخـــول في البحـــر دون مضايقات 

وإدخال المواد الازمة للصيد.
الفلســـطينية  الســـلطة  وطالـــب 
بضـــرورة إنجاز خطة وطنية شـــاملة 
توفـــر مقومات الصمـــود للعمال عبر 
القيام بـــدور فاعل وداعـــم للنقابات 
المجتمع  ومؤسســـات  واالتحـــادات 
المدني إليجـــاد حلول وطنية واقعية 

تساعد العمال على الحد من معدالت 
البطالـــة والفقـــر، وخلق فـــرص عمل 
بشفافية للعاطلين عن العمل، داعيًا 
الوطني  االقتصـــاد  لتشـــجيع  إياها 
وفتح مشاريع صغيرة وإشراك وكالة 
المســـاهمة  المشـــاريع  في  "أونروا" 
بتخفيف معدالت البطالة والفقر في 

صفوف العمال.
كمـــا دعـــا البربـــري وزارة الزراعة في 
غزة إلى دعم صمـــود الصيادين عبر 

تخفيض أســـعار الوقـــود لمراكبهم 
وبالمـــواد الازمـــة للصيـــد، ووقـــف 

الضرائب والقيود المفروضة عليهم.
وطالب بضرورة توفير مقومات صمود 
قانون  بتطبيق  والصياديـــن  العمال 
العمـــل الـــذي يضمن الحـــد االدنى 
لألجـــور، واالســـراع في إنجـــاز قانون 
الضمان االجتماعي العادل والمنصف 
لحقوق العمال في وقف استغالهم 

من أرباب العمل.

غزة/ االستقال:
أصـــدرت المحكمة الدســـتورية العليا بغـــزة، حكًما بعدم دســـتورية اللوائح 

واألنظمة الصادرة عن حكومة سام فياض.
وبررت المحكمة حكمها في تصريح مقتضب على موقع المجلس األعلى للقضاء 
بغزة لعدم حصول حكومة فياض على ثقة المجلس التشـــريعي وفقًا للقانون 

األساسي.
وفـــي 15 يونيو 2007 كلف الرئيس محمود عباس، ســـام فياض بتشـــكيل 
حكومة طوارئ فلســـطينيةـ وأدت اليمين الدستوري أمام عباس في 17 يونيو 
2007 فـــي مقر الرئاســـة في رام الله، لتصبح ســـلطة أمر واقـــع محدودة على 
مناطق الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية وبدعم من االحتال 

اإلسرائيلي وأمريكا.
وحســــب القانون تعتبر حكومة فياض غير شــــرعية حيــــث لم تحظ بمنح 
الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني وتخالف مواد القانون األساسي 
الفلسطيني ومنها المادة 79 التي تحذر على الوزراء ممارسة أي مهام دون 
منح الثقة من المجلس، كمــــا ورد بالنص »ال يجوز لرئيس الوزراء أو ألي من 
الوزراء ممارســــة مهام منصبه إال بعد الحصــــول على الثقة به من المجلس 

التشريعي«.

غزة/ االستقال:
نّظمت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة 
وكســـر الحصار، يوم أمس، بمدينـــة غزة، وقفة 
طابية، للمطالبة برفع الحصار اإلســـرائيلي عن 

قطاع غزة.
واحتشد نحو ألف طالٍب وطالبة من طلبة الثانوية 
العامة واإلعدادية بمخيم ملكة شرق مدينة غزة، 

وسط شعارات وهتافات تدعو لرفع الحصار.
وقال الطالب عدنان عرفـــة في كلمة ممثلة عن 
طلبة غزة: "نحتشد اليوم كطلبة من أجل تسليط 
أنظار العالم لما يتعرض له قطاع غزة من حصار 
ظالم طال مناحي الحيـــاة بأكملها، ومن أكثر ما 
تأثر به هـــم الطلبة؛ تأثروا بمواصلة المســـيرة 

التعليمية واستحقاقاتها أسوًة بطلبة العالم."
وبّين عرفة أن أوضاع الطلبة التعليمية تفاقمت 
لمســـتوى خطير جًدا، ما ينذر بانهيار منظومة 
التعليم العالي بشكل كامل في غزة؛ جراء وطأة 
االحتـــال وحصاره المفروض على قطاع غزة منذ 

13 عاما.

وأضاف أن "اســـتمرار الحصار وآثـــاره الكارثية 
على الطلبة يتعارض بشـــكل كامل مع اتفاقية 
جنيف 4 واإلعان العالمي لحقوق اإلنسان، فضا 
عن القـــرار الذي صدر عن الجمعية العامة لألمم 
المتحدة والعهد الدولـــي للحقوق االقتصادية 
واالجتماعية، والتي تؤكـــد جميعها على حرية 
كل فرد لمواصلـــة تعليمه مهما كانت الظروف 

والحواجز.
وذكر عرفة أن الحصار والعقوبات المفروضة على 
قطاع غزة تســـببوا بتفاقم األوضاع االقتصادية 
واالجتماعيـــة؛ لعدم قـــدرة األهالي على تحمل 
تكاليف أبنائهـــم الطلبة، وحـــدوث أزمة مالية 
كبيرة في المؤسســـات التعليمية من جامعات 
وكليات انعكست بشكل ســـلبي على المسيرة 

التعليمية.
ولفت إلى أن الحصار وإغاق المعابر تسّببوا في 
عـــدم قدرة عدد كبير من الطلبة في التســـجيل 
بالجامعات الخارج، وحتى في حال التسجيل؛ فإن 
إغاق المعابر تسبب في إشكاليات لهم، وهناك 

عشـــرات الطلبة ال يستطيعون حتى اآلن السفر 
وااللتحاق بجامعاتهم.

واستهجن عرفة سياسة الصمت التي تتبعها 
المؤسســـات الدولية تجاه ما يتعرض له الطلبة 
جراء اســـتمرار الحصار المفـــروض على القطاع، 
موضًحـــا أن صمتهم ســـاهم بشـــكل كبير في 

تفاقم معاناة الطلبة واستمرار تغول االحتال.
وأوضح أن استمرار الحصار تسبب في عدم توفر 
اإلمكانيات الداعم لمواصلة المسيرة التعليمية 
للطلبة، ودعم قدرة المصابين منهم على مواصلة 

المسيرة التعليمية أو السفر للعاج بالخارج.
ووجه عرفة "صرخة غضب" للعالم الصامت وإلى 
إمتنا العربية واإلسامية أاّل تشارك االحتال في 
عدوانه واستمرار حصاره علينا؛ من خال صمتكم 
وتواطؤكـــم، داعيًا لضـــرورة إنجـــاز المصالحة 
الشاملة بما يؤدي لتحمل المؤسسات الرسمية 
مسؤولياتها تجاه الطلبة، واتخاذ قرارات تخفف 
من األعبـــاء المالية عليهم ومـــن بينها تجهيز 

"صندوق للطالب".

وقفة ابلتجاجية بميناء غزة ضد استهداف االبلتالل للصيادين

غزة/ خالد اشتيوي:
كشفت وزارة الزراعة في قطاع غزة عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خال الفترة الحالية، 
فـــي ظل ضعف القدرة الشـــرائية التي يعاني منها المواطن الغزي، حيث وصل ســـعر 
كيلو الدجاج الاحم في القطاع إلى 14 شـــيقل، وقد يصل ســـعر الدجاجة الواحدة إلى 

أكثر من  24 شيقًا.
وأوضح الناطق باســـم وزارة الزراعة بغزة أدهم البســـيوني، أن االسباب تعود لشح بيض 
الدجاج الاحم، باإلضافة إلى عزوف المزارعين عن تربية الدواجن خال فترة ارتفاع درجة 
الحرارة مما يعرضهم لخســـائر كبيـــرة في تلك الفترة، وضعف القدرة الشـــرائية لدى 

المواطنين، وهذا كله أدى لتراجع اإلنتاج.
وأكد البســـيوني لـ "االســـتقال" أن قطاع الدواجن يتعرض من حين آلخر إلى تذبذبات 

طفيفة في االسعار بشكل عام وهذا يعد أمر طبيعي في هذا القطاع الحيوي والهام.
وأشار  الى أن وزارة الزراعة تقوم بإجراءاتها لتفادي هذا االرتفاع في سعر الدواجن الذي 
قد يرهق المواطنين في ظل هذه األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشـــها القطاع، 
الفتا الى أن الوزارة سمحت الوزارة قبل يومين بدخول الدجاج المبرد للتخفيض من تلك 

األسعار.
ولفـــت الى دخول كميات كبيرة مـــن بيض الدجاج الاحم خـــال الفترة الماضية 
تكفي قطاع غزة، مبينا أن القدرة االنتاجية ستعود خال الفترة القادمة كما كانت 
وتحقق الكفاية للقطاع، االمر الذي يجعل االسعار تعود الى طبيعتها وفي متناول 

المستهلك.
ونـــوه بأن قطاع الدواجـــن هو قطاع كبير وحيـــوي ومهم في قطاع غـــزة، نظرًا العتماد 
المواطنين على هذا المنتج بشكل كبير في غذائهم، بالتالي كان لزامًا على الوزارة الحرص 
الكبير باستقراره واســـتمرارية إنتاجه. وكانت وزارة الزراعة في قطاع غزة، أتلفت نصف 
مليون بيضة تستخدم بانتاج الدجاج الاحم منذ بداية العام الجاري، مشيرًة إلى أن ذلك 

بعد اثبات التحليات المخبرية أنها فاسدة.

الزراعة لـ »االستقالل« : اتخذنا اجراءات 
تضمن عودة أسعار الدواجن إلى طبيعتها 

فعالية طالبية بغزة للمطالبة برفع الحصار بلكم بعدم دستورية اللوائح 

واألنظمة الصادرة عن بلكومة فياض
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يعتقد رئيس الوزراء الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو, ان الفصائل الفلسطينية تعول على 
االنتخابات الصهيونية القادمة, بأنها ســـتمنع عملية عســـكرية للجيش الصهيوني على قطاع 
غزة, ولطالما تحدثت الفصائل الفلسطينية المقاومة عن نوايا االحتالل بشن عدوان همجي كبير 
على قطاع غزة بغض النظر عن االنتخابات الصهيونية والتي تدرك الفصائل جيدا أنها لن تمنع 
أي عدوان صهيوني على القطاع, نتنياهو يقول انه وجه تحذير أخير للفصائل الفلسطينية عبر 
الوسيط المصري بالكف عن إطالق الصواريخ وشن هجمات على منطقة الغالف الحدودي, محذرا 
حسب موقع »ديبكا أالستخباري« ان جيشه يستعد للبدء بحرب شاملة ضد قطاع غزة إذا استمرت 
حماس في تنفيذ هجمات ضد »إســـرائيل«, وأنه بمجرد بدء العملية العســـكرية اإلسرائيلية، لن 
يكون من الممكن توقيفها حتى يحقق الجيش اإلســـرائيلي األهداف العسكرية المحددة. فإذا 
دخلت »إســـرائيل« في حرب شاملة في غزة، فإنها ســـتعمل مع أطراف أخرى لتأجيل االنتخابات 
العامة إلى موعد الحق, ويبدو ان نتنياهو يسعى بالفعل لتأجيل االنتخابات بعد ان لمس تراجعا 

في شعبيته, وانتقادا لسياسته في التعامل مع المقاومة. 
نتنياهو الذي يتحدث عن تحذير أخير للفصائل الفلسطينية ويهدد ويتوعد, يريد من فصائل 
المقاومـــة ان تصمت على قتله لفتيين فلســـطينيين في مســـيرات العـــودة الجمعة الماضي, 
ويريد منها ان تصمت على استشـــهاد القائد القســـامي في حركة حماس بسام السايح نتيجة 
اإلهمـــال الطبي المتعمد له, ويريـــد لحماس وفصائل المقاومة ان تصمـــت على عملية اقتحام 
الحرم اإلبراهيمي التي قال فيها نتنياهو ان هذه ارض »إسرائيل« لألبد, هذا بخالف التنصل من 
التفاهمات حول خطوات رفع الحصار عن غزة, ومصادرة األراضي في الضفة وإقامة مســـتوطنات 
جديدة عليها, واالقتحامات اليومية للحرم القدســـي الشريف على يد قطعان المستوطنين, كل 
هـــذا اإلجرام الصهيوني ويريـــد نتنياهو من الفصائل الفلســـطينية وحركة حماس تحديدا ان 
تصمت وال ترد عليها, وهذا معناه »االستسالم« لسياسة نتنياهو, فإما القبول بذلك وإال فالبديل 
ان تشـــن حرب طاحنة على قطاع غزة, ويبدو ان نتنياهو لم يســـتوعب الدرس جيدا, وهو يحاول 
تخويفنا مما نتوقعه في كل وقت وحين, لكننا لن ال نعرف االستسالم, وسنبقى نقاوم ما حيينا, 

ورسائله لن تخيفنا, وغزة لو بتخاف ما وقفت على شط البحر يا نتنياهو. 
هذا التعنت والصلف الصهيوني يدل على حالة القلق واالرتباك التي تعيشها حكومة نتنياهو, 
خاصة بعد عملية حزب الله شـــمال األراضي المحتلة, وعملية الطائرة المســـيرة التي دمرت جيبا 
عســـكريا جنوب القطاع, وعملية الطعن قرب قلقيلية, وإســـقاط حوامة إسرائيلية جنوب قطاع 
غزة باألمس, وإســـقاط طائرة تجسس إسرائيلية مســـيرة في لبنان أول من أمس, وكأن المقاومة 
الفلســـطينية واللبنانية تقول لنتنياهو ضب حواماتك وطائراتك التجسسية يا نتنياهو, فنحن 
نصطادها كما نصطاد العصافير, وتهديداتك التي تطلقها بين الفينة واألخرى, تأتي بالويالت 
عليك, فقد أشعلت الجبهة الشـــمالية في وجه جيشك المقهور, وتحولت الحدود الشمالية إلى 
مناطق خالية من السكان والجنود واآلليات العسكرية, وتصريحاتك العنجهية أعادت العمليات 
البطولية بقـــوة إلى الضفة المحتلة, وتهديداتك لغزة فأقمت من حـــدة المواجهة مع الفصائل 
الفلسطينية, فلن تجني من وراء هذه التهديدات إال الفشل, وحتى تختصر الطريق على نفسك 
يا نتنياهو, فيجب ان تلتزم بتطبيق التفاهمات مع غزة, وتنصاع صاغرا لشروط فصائل المقاومة 

الفلسطينية, وإال فان المواجهة مع جيشك ستستمر مهما كانت العواقب.      

ضب حواماتك يا نتنياهو 

رأي

فـــي خطـــوة مفاجئة أعلـــن جيســـون غريمبالت 
مبعـــوث الرئيس ترامـــب للمفاوضـــات الدولية 
وخطة الســـالم األمريكيـــة المعروفـــة “بصفقة 
القرن “ اســـتقالته  بعد ان عمل في فريق ترامب 
لعملية الســـالم ألكثر من ســـنتين دون ابدء أي 
أسباب شخصية وال غير شخصية ودون مزيد من 
التفاصيـــل لكن يبدو ان األمـــر جاء نتيجة تفاقم 
حـــاالت اليـــأس والفشـــل داخل الفريق نفســـه 
وإدراك من غريمبالت ذاته انه يبحر في واحة من 
الرمال بـــال مجاديف محاوال الخروج بخطة ســـالم 
كبيـــرة ضمن صفقـــة كبيرة يقولـــون عنها أنها 
»صفقة القرن« التي ستغير وجه المنطقة العربية 
والعالم وتحل الصراع الطويل بين الفلسطينيين 
وإســـرائيل وتوفر للواليات المتحـــدة األمريكية 
مليارات الدوالرات كعائـــدات للخزينة األمريكية 
جراء االستثمارات الكبيرة  في المنطقة في صورة 
مشـــاريع اقتصادية في شـــكلها أنها تحســـين 
حيـــاة المواطن العربي فـــي كل من األردن ومصر 
والســـعودية واإلمارات  العربية وإسرائيل ولبنان 
والضفـــة الغربية وغزة لكـــن عمقها ال تعدو أكثر 
من مشـــاريع يعمل فيها  العـــرب كأجراء حراس 
علي رأس المال األمريكي اإلسرائيلي في مصانع 
للطاقـــة واســـتثمارات زراعية  ومحطـــات توليد 
وغيرها وعلي المســـتوي السياسي  تحقق فيها 
اإلدارة األمريكيـــة كيان يهـــودي خالص لليهود 
بين البحر والنهر وتصفي من خاللها كل القضايا 
الكبـــري التي يتمتـــرس خلفها الفلســـطينيين 
ويتمسكوا بحلها كأساس إلنهاء الصراع الطويل .
غادر صبي فاشـــل يهودي أرثوذكســـي عنصري 
يعمل أجير لليهود في البيت األبيض وســـيأتي 
صبي آخر يهودي أرثوذكـــس عنصري وهو »آفي 
بيركوفيتش«  ليعمل ضمن طاقم كوشـــنر كبير 
شلة الصبيان وزعيمهم  في البيت األبيض وما تم 
اختياره لهذه المهمة سوي ألنه صديق مقرب من 
جاريد كوشنر ورفيقة بالدراسة في جامعة هارفارد 
التي حصل منها علي إجازة القانون وبالتالي تقول 
الصحافة انه أكثر األشخاص قربا من صفقة القرن 

ومطلع علـــي تفاصيلها بالكامل, باإلضافة إلي انه 
شـــارك في العديد من اللقاءات الحساســـة التي 
تتعلق بسياســـة الرئيس ترامب تجاه إســـرائيل 
بما في ذلك المفاوضات التي سبقت إعالن ترامب 
نقل الســـفارة األمريكية إلي القدس في تجسيد 
إلعالن ترامب القدس عاصمـــة لدولة الكيان, كما 
ان »آفي بيركوفيتش«  كان قد رافق كوشنر خالل 
جولته األخيرة بالمنطقة التي شملت مباحثات مع 
قادة كل من مصر واألردن والمغرب والســـعودية 
وإســـرائيل وذلك الطـــالع هذا الشـــريك الجديد 
علي طبيعة الجهود التي يبذلها كوشـــنر بهدف 
تســـويق الصفقة وخاصة الجزء السياســـي منها 
وتهيئـــة األجواء في اإلقليم لإلعـــالن عن بنودها 

بعد االنتخابات اإلسرائيلية القادمة.
يبدو ان خالفا حادا بين أعضاء فريق السالم التابع 
لترامب كان السبب وراء استقالة غريمبالت و هذا 
الخـــالف يتعلق بالـــدور الذي يلعبـــه هذا الرجل 
لهندســـة مبـــادرة الســـالم والبيروقراطية التي 
تتمثل في رأس الفريق أو صبي الفريق كوشـــنر. 
ألي يبدو انه كان هناك توافقا بين الرجلين سوي 
التوافق األيدلوجي لخدمة المشـــروع الصهيوني 
ومســـاعدة يهود إســـرائيل وأمريـــكا على إعالن 
مملكتهـــم وإمبراطوريتهم فـــي المنطقة , لعله 
بات واضحا خالل ورشـــة البحرين التي عقدت في 
المنامـــة ان هناك خالفا بيـــن الرجلين بعيدا عن 
األضواء وذلك بدا واضحا عندما اختفي جيســـون 
غريمبالت تماما وظهر كوشنر علي المسرح وكأنه 
المفكر الوحيد والمهندس الوحيد والعقل الكبير 
الذي ال عقل غيره أنتج مبادرة الســـالم األمريكية 
بشـــقيها االقتصادي والسياسي. طار غريمبالت 
مباشـــرة إلي إســـرائيل مســـرح الخطـــة والطاقة 
الكبيرة التـــي توفر الدعم لهذا الفريق وشـــارك 
ديفيد فريدمان  في افتتاح النفق االســـتيطاني 
تحت بلدة ســـلوان الفلســـطينية لشـــو إعالمي 
آخر يعجب اليهود بالعالـــم , باإلضافة إلي أنني 
اعتقـــد ان غريبمالت أدرك ان جاريد كوشـــنر لم 
يحقق شـــيء من وراء هذه الورشـــة سوي تقارير 

إعالميـــة تتحدث عـــن خطة اقتصاديـــة خيالية 
ال يمكـــن تطبيقها وقرأ الفشـــل مبكرًا لهذا ترك 
موقعـــه ليتواله صبي آخـــر وبالتالي يصبح فريق 
ترامب ليس أكثر من فريق صبيان يسكنوا البيت 
األبيض ويدعوا انه سيغيروا وجه المنطقة ويحلوا 
الصراع الطويل في المنطقة , هي الحقيقة التي 
ال تشكيك  في  أصولها فان المشهد اليوم يقول 
ان مجموعة صبيان ستقود مبادرة السالم المسماة  
مجازا »صفقة القرن« وتعمل كمستشارين لملك 
البيت األبيض اإلمبراطور ترامب الذي سيفشـــل 
قريبا هو وفريق الصبيان في إحداث اختراق جدي 

وحقيقي يمكنه من نشر صفقته المزعومة .
صبيـــان البيـــت األبيـــض جاريد كوشـــنر وآفي 
بيركوفيتـــش وبعض الشـــخصيات االخري التي 
تقبل بالعمل مـــع هؤالء الصبيـــان الذين يقلبوا 
صفحـــات ملـــف الصـــراع دون فهـــم حقيقـــي 
لطبيعتـــه  يمارســـوا مراهقتهـــم السياســـية 
وفكرهـــم العنصري وخبرتهـــم الضحلة لطبيعة 
الصـــراع وتاريخـــه ومفرداتـــه وقضايـــاه وحتى 
القرارات الدولية التي صدرت بشـــأن الصراع منذ 
العام 1948 وأهمها قرار338 و 242  و 194 أخيرا 
قرار مجلس األمن 2334 الذي يعتبر االســـتيطان 
غير شـــرعي وباطل , واخطر ما في األمر ان صبيان 
البيـــت األبيـــض يوهمـــوا أنفســـهم أنهم علي 
قدرة سياســـية لحل الصراع ويمتلكـــوا الكفاءة 
السياسية والفكر السياســـي الذي يمكنهم من 
لعـــب دور مقنع لقـــادة المنطقة لقبـــول الخطة, 
صبيـــان ال يفقهـــوا طبيعة الصـــراع وال يمتلكوا 
أي اســـتراتيجيات أو أدوات للتعامل مع مفردات 
اليهودية  الروايـــة  الصـــراع ومكوناتـــه ســـوي 
وامـــالءات اللوبـــي اليهودي وااليبـــاك  للتعامل 
مع الصراع باإلضافة لرســـائل نتنياهو وفريدمان 
الخاصة , صبيان سيفشلوا في إحداث أي  اختراق 
حقيقـــي في ملف الصراع ويبقـــي ما تعلموه من 
نظريات في هارافارد غير قادرة علي إعانتهم في 
الوصول إلي استراتيجيات وأساليب الحل العادل 

والشامل للصراع .

صميان الميت األبيض ...!
د.هاني العقاد

لم ينـــس اإلســـرائيليون عملية إيتمـــار البطولية، التي 
حرقـــت أكبادهـــم وأدمـــت قلوبهـــم، وأبكـــت عيونهم 
وأخافت جنودهـــم، وأيقظتهم من ســـباتهم الموهوم، 
وأعادتهم إلـــى مربعات الخوف ودوائـــر القلق الموعود، 
 

ٌ
فقـــد أنبأتهـــم أن الضفة الغربيـــة نار تلتهـــم، وبركان
 تتزلزل، وأنها ال تســـكت على الضيم، وال 

ٌ
ينفجـــر، وأرض

تقيـــم على الـــذل، وال تقبل باالحتالل، وال تستســـلم له 
وال تخضع إلجراءاته، وأن شـــبابها ثائٌر مقاوٌم، ونســـاءها 
حرائـــٌر مقاتالت، ال يهربون مـــن المواجهة، وال يترددون 
في االقتحام، وال يبالون بالسجن واالعتقال، وال يفرون من 
القتل والشهادة، وال يقيمون وزنًا الختالل موازيين القوى 

وعدم تكافؤ القدرات.
عملية إيتمار التي كانت الشـــرارة األولى لسلسة عملياٍت 
كبرى في القدس والضفة الغربية، آلمت اإلســـرائيليين 
وأوجعتهم، وأقلقتهم على سالمتهم الشخصية وأمنهم 
العام، إذ أشـــعلت لهيب انتفاضة الســـكاكين والدهس 
وعمليـــات خطـــٍف وإطالق نـــاٍر، وأطلقت جـــام الغضب 
الفلسطيني من عقاله، وكشفت عن مكنون قدرته وشدة 
عزمه، وصدق شبابه وغيرة أبنائه، وأعطت الضوء األخضر 
النطالق سيل العمليات الفردية، التي كانت عاماًل جديدًا 

في قلٍق العدو مما سماه ب«عمليات الذئاب المنفردة«.

عمليـــة إيتمار جاءت بعد جريمة حرق عائلة الدوابشـــة 
فـــي قريـــة دوما بنابلـــس، وكأنها ثـــأٌر لهـــم وانتقاٌم، 
وصيحـــة غضٍب وصعقُة رٍد، ورســـالة واضحة إلى العدو 
ومســـتوطنيه، أن الفلســـطينيين أصحاب الحق وأهل 
األرض لهـــم بالمرصـــاد، يتابعونهـــم ويترقبونهـــم، 
ويهاجمونهم ويباغتونهم، وأنهم لن يســـكتوا للعدو 
على جرائمه، ولن يتركوه آمنـــًا مطمئنًا يعتدي ويقتل، 

ويحرق ويدمر، ويطمس ويزور.
لهذا كله وغيره فإن االحتالل اإلســـرائيلي لن ينسى هذه 
العملية، ولن يتمكن من غض الطرف عنها، وتجاوز آثارها 
الكبيـــرة ونتائجها المدوية، ولن يغفـــر ألبطالها ما قاموا 
به أو تســـببوا فيه، فقـــد كلفوه الكثيـــر، وألزموه بالعودة 
إلى الـــوراء كثيرًا، ليعيد التفكير فـــي مخططاته، ويقلع 
عن أحالمـــه، ويتوقف عن مشـــاريعه الجديـــدة، إذ قال 
الفلسطينيون بلسان حال أبطالهم أن ضفتهم لن تقبل 
بالمساكنة، ولن توافق على االقتطاع، ولن ترضى بأن تجزأ 
وتقســـم، وأن تعزل وتفصـــل، أو أن تهود وتكون يهودا 

وسامرة مزعومة.
عندما ألقت المخابرات اإلســـرائيلية القبض على بســـام 
الســـايح، أحد المخططين والمنفذين للعملية، صبت جام 
غضبها عليه، وأظهرت حقدها عليه وغيظها منه، وأبدت 

رغبتهـــا في الثأر منـــه، وأصرت على تعذيبـــه واالنتقام 
منـــه، فضيقت عليه الســـجن في زنازينه، وقســـت عليه 
في جدًا فـــي معتقالتها، إذ عزلته طويـــاًل وقيدت يديه 
باألصفاد وأقدامه بالسالسل واألغالل، وحرمته من الرعاية 
الطبيـــة والحقوق األساســـية، وعلمت بمرضـــه وأهملته، 
وسكتت عن تدهور حالته الصحية وامتنعت عن عالجه، 
وقصرت فـــي تقديم األدويـــة المناســـبة لحالته، بل لم 
تعترف بمرضـــه، ولم تقبل بالهيئـــات الدولية ومنظمة 
الصليب األحمـــر لالطمئنان عليه أو مســـاعدته، وأصرت 
على أن تتركـــه يعاني إلى جانب ضعـــف عضلة القلب، 
أشـــد أنواع الســـرطان وأخطرها، ليمـــوت أمامها ببطيء، 
ويتعذب بإرادتها بساديٍة وطرٍب، وقد قيدته إلى سريره 
رغم تالشـــي قوته وانهيار جســـده، إلـــى أن ارتقى إلى 
العال شـــهيدًا، ليلحق بالركب، وينظم إلى الثلة الشريفة 

وشهداء أمتنا األطهار.
يتجرد العدو اإلسرائيلي من كل األخالق والقيم، ويتنكب 
لـــكل المعايير اإلنســـانية واالتفاقيـــات الدولية، عندما 
يقتل األســـير بسام الســـايح عامدًا متعمدًا رغم مرضه، 
فقـــد كان يعرف بخطـــورة حالته الصحيـــة، إال أنه أمعن 
في إهماله، واســـتمر في عناده إلـــى أن قتله على فراش 
المرض، وهو الذي رفض مع إخوانه الذين شاركوه عمليه 

إيتمار إطالق النار على األطفـــال األربعة الذين كانوا في 
الســـيارة بصحبة والديهم، إذ اكتفوا بقتل األب الضابط 
في الجيـــش والمخابرات، وزوجته التـــي حاولت االعتداء 
على أحـــد منفذي العملية، علمًا أنها ابنة ضابٍط كبيٍر في 
جيش الكيان، وتركوا أطفاله بســـالٍم ولم يمسوهم بأذى، 
وقد كان بإمكانهم قتلهم جميعًا، إال أنهم أردوا أن يثبتوا 
لعدوهم أن المقاومة تتحلى بالشرف واألخالق والكرامة، 

وفيها نبل وإنسانية وشهامة.
إنه ليـــس كبقية الشـــهداء، وال يشـــبهه إال القليل من 
األبرار الذين ســـبقوه، فقد أستشهد بسام السايح أسيرًا 
في ســـجون العدو ومعتقالته، مكباًل فـــي أغالله، ليكون 
َل بهم  الشهيد رقم 221 بين األسرى الشهداء، الذين َنكَّ
العدو وقتلهم، وانتقم منهم وأعدمهم، كما استشـــهد 
مريضـــًا يعاني، ومعزواًل يقاســـي، ومحرومـــًا يتألم، وهو 
الصحافـــي الذي قاوم باليد والقلـــم، وبالبندقية والكلمة، 
فاستحق بذلك أن يتميز عن غيره، وأن يختلف عن سواه، 
فرحمة الله عليه وسالمه، وطوبى له جنان الخلد يسكنها، 
والفـــردوس األعلـــى يملكها، وهنيئًا له صحبة الرســـول 
األكرم محمـــد صلى الله عليه وســـلم وصحبـــه األطهار 
وشـــهداء أمتنا األبـــرار األخيار، والله عز وجل نســـأله له 

المغفرة والرحمة، ولشعبه النصر والعزة والتمكين.

د. مصطفى يوسف اللداويقتل السايح انتقامًا لعملية إيتمار
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االستقالل/ وكاالت:
حذر مؤتمـــر األمم المتحدة للتجـــارة والتنميـــة (االونكتاد) من 
حالـــة االنهيار التي وصلت لها األزمـــة االجتماعية/ االقتصادية 
الفلسطينية، ولم يستبعد انهيار المالية العامة الفلسطينية في 
المواجهة المالية مع إسرائيل قد تؤدي إلى تدهور بيئي يفرض 

عبئًا صحيًا على الفلسطينيين.
ويحذر تقرير (االونكتاد) الذي كشف عن نتائجه أستاذ االقتصاد 
فـــي جامعة بيرزيت الدكتور يوســـف داود خالل مؤتمر صحفي 
عقده يوم أمس، في قاعة معهد(ماس) برام الله، من أن التوقعات 
االقتصادية لفلســـطين على األمد القصير تبدو أكثر قتامة، وال 
توجد مؤشـــرات تفيد بأن العوامل الســـلبية الرئيسية المثبطة 

للنمو االقتصادي  سوف تتغير في المستقبل القريب.
ويؤكد االونكتاد في تقريره ان غزة باتت على نحو متزايد مكانًا غير 
صالحًا للحياة األدمية في ظل الظروف االجتماعية واالقتصادية 
القاسية والمتفاقمة. وفي عام ٢٠١٨، انكمش اقتصادها المحلي 
بنســـبة 7 %، مما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 
١٠ %. وبين التقرير، ان هناك شـــخص عاطل عن العمل من كل 
ثالثة فلسطينيين في سوق العمل. وفي غزة، بلغ معدل البطالة 
أكثر من٥٠ %، في حين بلغت نسبة الفقر ٥٣ %، على الرغم من 
أن معظم األشـــخاص المصنفين ضمن الفقراء يتلقون مساعدة 

من الحكومة والمنظمات الدولية.
ووفًقـــا للتقرير، فـــإن األســـباب الكامنة وراء االنهيار الوشـــيك 
لالقتصاد الفلسطيني تتمثل في زيادة وإحكام قبضة االحتالل، 
وخنـــق االقتصاد المحلي في غزة، وانخفـــاض الدعم المقدم من 

المانحين بنســـبة 6% بين عامـــي ٢٠١7 و٢٠١٨، وتدهور الحالة 
األمنية وانعدام الثقة بسبب اآلفاق السياسية القاتمة.

وعلـــى الرغم من أن االحتالل يفرض قيـــودًا على جميع قطاعات 
االقتصاد، فإن قطاعـــي الزراعة والصناعة يتأثـــران بصورة أكبر، 
وما يترتب على ذلك من عجز تجاري ضخم يؤثر ســـلبًا على النمو 

االقتصادي.
ويشـــير التقرير إلى أن حصة الصناعـــة التحويلية من االقتصاد 
تقلصت، بين عامـــي ١٩٩٤ و٢٠١٨، من ٢٠ إلى ١١% من الناتج 

المحلي اإلجمالي، في حيـــن انخفضت حصة الزراعة والصيد من 
أكثر من ١٢% إلى نسبة زهيدة تقل عن ٣ %.

َضـــْت قـــدرة المنتجين الفلســـطينيين على االســـتمرارية  وُقوِّ
والمنافســـة بســـبب نظام القيود المادية واإلدارية المتشـــابك 

والمعقد الذي تفرضه السلطة القائمة باالحتالل.
ففي الضفة الغربيـــة وحدها، هناك 7٠٥ مـــن الحواجز المادية 
الدائمة التي تقّيد حركة العمال الفلسطينيين والبضائع، وهي 
تشمل نقاط تفتيش وبوابات وحواجز ترابية وحواجز على الطرق 

وخنادق. وباإلضافة إلى ذلك، اســـتمر إضعاف االقتصاد بسبب 
الحظر اإلسرائيلي المفروض على استيراد قائمة طويلة من السلع 
األساســـية والتكنولوجية والوســـيطة والتي تنتمي إلى قائمة 
السلع ذات »االستخدام المزدوج«، فضاًل عن حظر مدخالت إنتاج 
أخرى بالغة األهمية (السلع »ذات االستخدام المزدوج« هي سلع 

مدنية ترى إسرائيل أن لها تطبيقات عسكرية محتملة).
ويشـــير التقرير إلى أن االحتالل يعزل الشـــعب الفلســـطيني 
عن األســـواق العالمية، ويجبره بالتالي علـــى االعتماد والتبعية 
االقتصادية بشـــكل كبير على إســـرائيل، التي تستأثر على ما 
نســـبته ٨٠ % من صادرات الشعب الفلسطيني وتستحوذ علي 

٥٨ % من وارداته.
وتحتل السوق الفلســـطينية الصغيرة المرتبة الرابعة بين أكبر 
األســـواق لصادرات إســـرائيل، بعد الواليات المتحدة، والصين، 
والمملكة المتحدة – ولكنها تمتص من الواردات من إســـرائيل 
أكثر مما تمتصه اســـواق تجارية عمالقة مثل فرنســـا، وألمانيا، 
والهنـــد. وال يمكن لقيمة الصادرات الفلســـطينية مجتمعة أن 

تغطي العجز في الميزان التجاري الثنائي مع إسرائيل.
وفيمـــا يتعلق بالتكلفـــة االقتصاديـــة لالحتالل، يـــرى تقرير 
(األونكتاد) أن االحتالل حرم الشـــعب الفلسطيني من استغالل 

موارده من النفط والغاز الطبيعي في قطاع غزة والضفة الغربية.
ولذلك ُتقدر الخســـائر المتراكمة بمليارات الدوالرات، إضافة إلى 
التكلفة الهائلة المتمثلة في الفرص اإلنمائية الضائعة. وما دام 
هذا الوضع قائمًا، فإن هذه التكلفة ســـتزداد وسيتواصل ارتفاع 

التكاليف االقتصادية لالحتالل التي يتكبدها الفلسطينيون.

»األونكتاد« يحذر: األزمة االقتصادية الفلسطينية بلغت نقطة االنهيار

رام الله/ االستقالل:
دعـــا رئيـــس اتحـــاد جمعيـــات حمايـــة 
المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي 
الشـــيوخي يوم أمس، الحكومـــة والقطاع 
الخـــاص وجميـــع المســـتوردين والتجار 
الى وقـــف اســـتيراد منتجـــات االحتالل 
العربية  الوطني وارضنا  لحماية اقتصادنا 
االستعماري  االستيطان  من  الفلسطينية 

االسرائيلي.
واوضح الشيوخي في بيان له، ان منتجات 
االحتـــالل هي منتجات احاللية ســـيطرت 
علـــى مكانة منتجاتنا المحليـــة والوطنية 
مـــن خـــالل اغـــراق اســـواقنا بالمنتجات 

االسرائيلية.
وبين أن إغراق أسواقنا بمنتجات االحتالل 

قـــد اخرجت نســـبة عالية مـــن المزارعين 
الفلسطينيين من مزارعهم نتيجة الخسارة 
المتالحقة التي يتعرضون لها، وخاصة في 

موسم الحصاد لتلك المنتوجات.
 اشـــاد رئيس اتحـــاد جمعيـــات حماية 
الحكومة  بقرار  الفلســـطيني  المستهلك 
باالنفتاح واالســـتيراد من االسواق العربية 
ووقـــف اســـتيراد العجول من اســـرائيل 
بهدف تعزيز المنتج المحلي وفك االرتباط 

باالحتالل .
واوضـــح الشـــيوخي ان وقـــف اســـتيراد 
العجـــول من دولة االحتـــالل خطوة مهمة 
باتجاه تعزيـــز اقتصادنا الوطني ومنتجنا 
المحلي بما يســـاهم في تخفيض نســـبة 

البطالة والفقر في المناطق الفلسطينية .

واضـــاف ان وقف اســـتيراد العجول قرار 
مهم اتخـــذه مجلس الوزراء في جلســـته 
يوم أمـــس، وخطوة مهمـــة النجاح برنامج 
االقتصاد  عـــن  الفلســـطيني  االنفـــكاك 

االسرائيلي .
واشـــار الشـــيوخي الـــى قـــرار االنفتـــاح 
واالستيراد من االســـواق العربية هو قرار 
باالتجاه الصحيـــح لمواجهة برامج االحالل 
االحتاللـــي للمنتجات االســـرائيلية مكان 

المنتجات الفلسطينية والعربية .
واكد الشيوخي على ضرورة ان يتخذ مجلس 
الوزراء في اجتماعاته القادمة قرارات اخرى 
بوقـــف اســـتيراد المزيد مـــن المنتجات 
االســـرائيلية  النباتية  الحيوانية  الزراعية 
االحتالليـــة االحالليـــة التهويديـــة مـــن 

اجل دعـــم وتعزيـــز المنتجـــات الوطنية 
الفلســـطينية وتعزيز االقتصـــاد الوطني 
واقتصاديـــات الدول العربية المســـاندة 
لشعبنا ولقيادتنا ولقضيتنا الفلسطينية 

العادلة .
وشـــدد على ضرورة ان تنطلق ثورة زراعية 
وانتاجية فلســـطينية من البذور واالشتال 
والدواجـــن والطيـــور واالغنـــام وللثـــروة 
الحيوانات تساهم في اعادة االعتبار للثروة 
الحيوانية وللثـــروة النباتية بكافة انواعها 
واشكالها تحقق االكتفاء الذاتي وتساهم 
في تطوير الصناعات الغذائية في جميع 
محافظات الوطن ومـــن اجل حماية االرض 
االســـتيطانية  االحتاللية  االخطـــار  مـــن 

االحاللية االستعمارية .

ونوه الشيوخي الى ضرورة مواجهة برنامج 
اغـــراق اســـواقنا بالبضائـــع والمنتجـــات 
االســـرائيلية بما يلحـــق الضـــرر والدمار 
القتصادنـــا الوطني ولمنتحاتنـــا الزراعية 
بهـــدف تفريـــغ ارضنـــا مـــن المزارعين 
ومـــن محتواهـــا الســـكاني واالقتصادي 

الفلسطيني العربي .
وشـــدد الشـــيوخي على ضرورة قطع دابر 
المهربيـــن ومحاصـــرة ظاهـــرة التهريب 
مـــن دولة االحتـــالل االســـرائيلي لحماية 
اقتصادنـــا الوطنـــي ولحمايـــة الصحـــة 
والســـالمة العامة ومن اجل تحقيق االمن 
الصحـــي واالمن الغذائـــي واالمن القومي 
والحفاظ علـــى االرض والثروات والمنجزات 

الوطنية الفلسطينية .

رام الله/ االستقالل:
قـــال فياض فيـــاض مدير مجلـــس الزيـــت والزيتون في 
فلسطين، أن موســـم الزيتون المقبل سيكون األفضل من 

حيث اإلنتاج منذ موسم ٢٠٠6.
وأضاف فياض في حديث له » أن موســـم الزيتون القادم 
على فلســـطين مبشر وأفضل من الســـنوات الماضية من 
حيث كميات الزيت المتوقع إنتاجها، منذ السنة الماسية 

.« ٢٠٠6 «
وبلغ إنتاج فلسطين من الزيت عام ٢٠٠6 » السنة الماسية 

» حوالي ٣١.٥ طن زيت.
وبين مدير مجلس الزيت والزيتون في فلسطين أن االسباب 
الرئيسية وراء ترشيح هذا الموسم أن يكون ماسيًا، اواًل أن 
أشجار الزيتون في فلسطين العام الماضي لم يكن حملها 
جيـــد، األمر الـــذي ادى الى راحتها مـــا انعكس على حمل 
الموسم الحالي بشـــكل ايجابي، باالضافة إلى أن الظروف 
الجوية المناســـبة » األمطار والبـــرودة«  خالل العام الحالي 

توفرت بالصورة المطلوبة ألشجار الزيتون، ما أدى الى توفر 
الشروط المناسبة للعقد واإلزهار ».

وحول مواعيد قطف ثمـــار الزيتون، أوضح فياض، أن وزارة 
الزراعة ستعلن عنها خالل الفترة القلية المقبلة، مبينًا أنها 
قد تختلف من منطقة الى اخرى في االراضي الفلسطينية.

والعام الماضي، بلغ إنتاج فلســـطين من الزيت/ ١٤.7 ألف 
طن وهو األدنى منذ العام ٢٠٠6.

وفيمـــا يتعلق بأســـعار تنكة  الزيت هذا الموســـم، توقع 
فياض أن تكون منخفضة مقارنة بأســـعار العام الماضي 

التي وصلت في بدايتها  حدود الــ7٠٠ شيكل.
مضيفًا، أن األســــعار مرتبطة بحركة الســــوق والتجار 
والعرض والطلب، مشيرًا الى أن وزارة الزراعة والجهات 
المختصة االخرى هي المسؤلة عن تحديد سعر كيلو 

الزيت.
ويبلغ عدد اشـــجار الزيتون في فلسطين، نحو ١٢.٥ مليون 

شجرة، منها أقل من ١٠ مالييين شجرة زيتون مثمرة.

رام الله/ االستقالل:
تراجعت قيمة الشـــيكات المقدمة للتقـــاص (الصرف)، 
بنسبة ٢.6% خالل أول 7 شـــهور من ٢٠١٩، على أساس 

سنوي.
وجاء في مســـح اقتصادي، اســـتنادا علـــى بيانات تعود 
لسلطة النقد الفلســـطينية، أن قيمة الشيكات المقدمة 
للتقاص بلغت 7.٢٩٢ مليـــارات دوالر حتى نهاية يوليو/ 

تموز الماضي.
كانـــت قيمة الشـــيكات المقدمة للتقـــاص، بلغت ٢٤.6 
مليارات دوالر في أول 7 شهور من ٢٠١٨، بحسب البيانات 

الرسمية المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية.
يتزامن تباطؤ قيمة الشـــيكات المقدمة للتقاص، مع أزمة 
المقاصة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، وأثرت على 

وفرة السيولة وانعكست سلبا على أداء القطاع الخاص.
إال أن عـــدد أوراق الشـــيكات المقدمة للصـــرف في أول 7 
شهور من ٢٠١٩، ارتفعت إلى ٣.7٤6 ماليين ورقة، مقارنة 

مع ٣.6٨٨ ماليين ورقة في الفترة المقابلة من ٢٠١٨.
ويعني ذلـــك، أن نموا طرأ على عدد الشـــيكات المكتوبة 
والمقدمة للتقاص (الصرف)، لكن قيمتها تراجعت خالل 

النصف األول ٢٠١٩.
وأرقام الشيكات المقدمة للتقاص أعاله، هي تلك التي تمر 
عبر غرفة المقاصة فقط، وال تشـــمل الشيكات المسحوبة 
من فروع البنوك مباشرة، كما ال تشمل الشيكات مع البنوك 
اإلســـرائيلية. ووفق المســـح، فإن ١٠% من إجمالي قيمة 
الشـــيكات المقدمة للتقاص (الصرف) خالل أول 7 شهور 

من ٢٠١٩، كانت مرتجعة.
وبلغت قيمة الشـــيكات المرتجعة في أول 7 شـــهور من 
٢٠١٩، نحـــو 7٢6.٣ مليون دوالر، بينمـــا بلغت في الفترة 
المقابلة من العام الماضي ٢٠١٨، نحو 6٥٣.7 مليون دوالر.

ويعمل في الســـوق الفلسطينية ١٤ مصرفا محليا ووافدا، 
بواقع 7 بنوك محلية (ثالثة تجارية ومثلها إســـالمية)، و7 

بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

تراجع الشيكات المقدمة للتقاص إلى 
7.3 مليارات دوالر حتى تموز 2019

موسم الزيتون المقبل
 سيكون األفضل من 2006

حماية المستهلك تدعو لوقف استيراد منتجات االحتالل لحماية اقتصادنا
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أعلن أنا المواطن/ فايز يوسف عبد الكريم النجار/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900585456

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/  همام زياد ابراهيم ابو عبيد /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404581977

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/اسراء محمد عبد الفتاح صالح/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400275574

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

اعلن انا  المواطـــن / وليد عمر محمد نجم عن 
فقد هويتي الشـــخصية والتـــي تحمل رقم 
935040972 الرجاء ممن يجدها تســـليمها 

ألقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر.

أعلن أنـــا المواطن/ محمد كمال عطيه خليفه /. عن 

فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم  

801094251) فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أنقرة / االستقالل:
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس، أن بالده ال يمكنها تحمل 

موجة هجرة جديدة من سوريا.
وشـــدد الرئيس التركي على أن أنقرة وواشـــنطن بحاجة إلى إقامة »المنطقة 

اآلمنة« في أقرب وقت ممكن.
يأتـــي ذلك، بعدما أعرب وزيـــر الخارجية التركي مولود تشـــاووش أوغلو، عن 
اعتقاده بأن واشـــنطن تحاول تعطيل تنفيذ اتفاق إلنشاء »منطقة آمنة« في 

شمال سوريا، ولم تتخذ إلى اآلن سوى إجراءات شكلية بخصوص ذلك.
وأكد وزير الخارجية التركـــي أن تركيا لديها خطة جاهزة، وبمقدورها تطهير 
تلـــك المناطـــق، الفتا إلى »أنه في حال لم نحصل علـــى نتائج من التعاون مع 

واشنطن، فإننا سندخل لهذه المناطق (شرق الفرات).
كمـــا لفت أوغلو، إلى أن الواليات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها وفي مقدمتها 
خارطة طريق منبج بســـبب انخراطها في عالقات مع تنظيمي »ي ب ك، بي كا 

كا«.
وقالت وزارة الدفاع التركية، إن وفدا عســـكريا أمريكيا، يعتزم زيارة مقر رئاسة 
األركان التركية، بهدف تنســـيق الجهود لتأســـيس منطقة آمنة في شـــرق 

الفرات السورية.
وكان الجيشـــان التركي واألمريكي أجريا دورية برية مشتركة شمالي سوريا، 

في إطار فعاليات المرحلة األولى من إنشاء المنطقة اآلمنة.
وفي 7 أغســـطس الماضي، توصلت أنقرة وواشـــنطن التفاق يقضي بإنشـــاء 
»مركز عمليات مشـــتركة« في تركيا لتنســـيق وإدارة إنشـــاء المنطقة اآلمنة 

شمالي سوريا.

واشنطن/ االستقالل:
جــــدد الرئيــــس األميركــــي دونالد 
ترامــــب اســــتعداده للقــــاء نظيره 
اإليراني حســــن روحاني، في حين 
تؤكد طهران رفضها أي مفاوضات 

مع واشنطن قبل رفع العقوبات.
وقال ترامب خالل تصريحات له في 
البيت األبيــــض إن اللقاء مع نظيره 
اإليراني أمــــر وارد، وهــــو لمصلحة 

طهران.
وأوضح أنه »ليس لدي أي مشــــكلة 
فــــي عقد اجتمــــاع، على إيــــران أن 
تســــتقيم ألنهــــا في وضع ســــيئ 
للغاية فــــي الوقت الحالي، وعليهم 
إصالح وضعهم، وبإمكانهم القيام 

بذلك بسهولة بالغة«.
وكان الرئيــــس األميركــــي قد ألمح 
األربعاء الماضــــي إلى إمكانية عقد 
لقــــاء مع روحاني خــــالل اجتماعات 
الجمعيــــة العامة لألمــــم المتحدة 
المقبلة في نيويــــورك المقررة في 

وقت الحق من الشهر الجاري.
غيــــر أن روحانــــي يقــــول إن بالده 
لن تجــــري محادثات مــــع الواليات 
المتحدة ما لم ترفع واشنطن جميع 

العقوبات التي عاودت فرضها على 
االتفاق  االنسحاب من  طهران بعد 

النووي.
الخــــاص  أميــــركا  مبعــــوث  وكان 
بإيــــران برايان هوك أكد األســــبوع 
الماضي أنه سيتم فرض المزيد من 
العقوبــــات على إيران، وأن الواليات 
الضغوط  بحملة  ملتزمــــة  المتحدة 

القصوى على طهران.
وفــــي مايو/أيــــار 2018 انســــحبت 
واشنطن من االتفاق النووي المبرم 
مع إيران، معتبرة أنه غير كاٍف لكبح 
طموحات طهــــران، وفرضت عليها 

عقوبات جديدة مشددة.
ودفــــع ذلــــك طهــــران -بعــــد مرور 
عام علــــى الخطــــوة األميركية- إلى 

تقليص التزاماتها بموجب االتفاق 
الذي يفرض قيــــودا على برنامجها 
النــــووي مقابــــل رفــــع العقوبــــات 

الغربية عنها.
األوروبــــي جهودا  االتحــــاد  ويبذل 
حثيثة لمنع انهيــــار االتفاق كليا، 
الســــبيل األفضل لمنع  إنه  ويقول 

إيران من تطوير سالح نووي.

تركيا: ال يمكننا تحمل موجة ترامب مجددا: ليس لدي مشكلة للقاء روحاني
هجرة جديدة من سوريا

االستقالل/ وكاالت:
أكـــدت حركة طالبان أنها لن توقف هجماتها 
علـــى األميركيين ما لم يوقفـــوا مهاجمتهم 
ويتوصلوا إلى اتفاق سالم، كما نفت الرئاسة 
األفغانية ما تناولته وســـائل إعـــالم عن دور 
مزعوم لدولـــة قطر في الصراع األفغاني. وقال 
المتحدث باسم وفد طالبان المفاوض سهيل 
شاهين إن الحركة وافقت على دعوة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب لها إلى منتجع كامب 

ديفد ولكن ليس قبل توقيع االتفاق.
وأضـــاف شـــاهين »ســـنوقف هجماتنا على 
األميركييـــن فقط إذا توقفوا عـــن مهاجمتنا 

ووقعوا االتفاق«.
كما أكد المتحدث باسم وفد طالبان أن الحركة 
تسيطر على نحو %70 من أفغانستان وترصد 
حركة القـــوات األجنبية وغيرها. وفيما يتعلق 
بالحوار مع الحكومة، قال شـــاهين إنه إذا وقع 
االتفاق مع األميركيين فســـتنظر الحركة في 
أمر مشـــاركة الحكومة في الحـــوار األفغاني، 
مضيفا »بعد االنســـحاب األميركي سيشارك 
جميـــع األفغان فـــي إعـــادة بناء البلـــد دون 

استثناء«.
وقال شاهين أيضا إن االتفاق مع األميركيين 
يقوم علـــى أربعة محاور، وهي انســـحاب كل 

القـــوات األجنبيـــة مـــن أفغانســـتان، وعدم 
الســـماح باســـتخدام أراضي أفغانستان ضد 
أميركا وحلفائها، وإطـــالق محادثات أفغانية 
داخليـــة، ووقـــف إطالق النار ســـيكون ضمن 

أجندة ستناقش خالل المحادثات األفغانية.
وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد 
قـــد أعلن أمس االول في بيـــان أن األميركيين 
ســـيعانون أكثر من أي طرف آخر بسبب إلغاء 
محادثات الســـالم مع واشـــنطن والتي كانت 
تنعقـــد في الدوحة منذ شـــهور، مضيفا أنها 
كانـــت تجري بصورة سلســـة حتى قرر ترامب 

إلغاءها السبت الماضي.

طرابلس/ االستقالل:
اســـتنكر وزير الخارجية الليبي محمد سيالة موقف اإلمارات بجعل 
عاصمتهـــا منصة إعالميـــة لعناصر اللواء المتقاعـــد خليفة حفتر 
للتحريض على طرابلس، مطالبا مجلس األمن بالتدخل، وذلك بعدما 
عقد أحمد المســـماري المتحدث باســـم قوات حفتر مؤتمرا صحفيا 

في أبو ظبي.
وفي رســـالة قدمها ســـيالة إلـــى مجلس األمن ، قـــال إن تصرف 
اإلمارات دعٌم للمعتدين على العاصمـــة الليبية، وإعانة لهم على 
قتـــل الليبيين، ودعم الرتكابهم المزيد مـــن االنتهاكات وجرائم 

الحرب.
وأضاف ســـيالة أن تصرف دولة اإلمارات يعـــد دعما لالنقالب على 
الحكومة الشرعية وخرقا صارخا لقرارات مجلس األمن، داعيا المجلس 
للقيام بواجباته وحفظ الســـلم واألمن الدوليين، ووضع المسؤولين 

والداعمين لهذا العدوان تحت طائلة القانون الدولي.
كما أكد ســـيالة حق ليبيا في الدفاع عن ســـيادتها ورّد المعتدين، 

وحّمل اإلمارات المسؤولية األخالقية والقانونية.

الرباط / االستقالل:
 لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب نحو 30 آخرين بجروح جراء انقالب 
حافلة ركاب، بسبب فيضانات ضربت إقليم الرشيدية شرق مغرب.

وقالت وســـائل االعـــالم المغربية إن فرق اإلنقـــاذ تواصل عمليات 
البحـــث عن ركاب مفقودين منذ انقالب الحافلة في »واد دمشـــان« 
بمنطقة الخنك، »جراء الســـيول الفيضانية التي شـــهدها الوادي 

يوم األحد.
وأضافت أن 29 من الركاب أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، لكنهم 

في حالة »مستقرة«، ونقلوا إلى أحد مستشفيات الرشيدية.
وكان ثمانية أشـــخاص لقـــوا حتفهم أيضا جـــراء الفيضانات في 
جنوب المغرب، بعد أن باغتت السيول مئات األشخاص الذين كانوا 
يتابعون مباراة كرة قـــدم، جرت على ملعب تمت إقامته في مجرى 

أحد الوديان في قرية بإقليم تارودانت.

طالبان تشترط توقيع اتفاق مع األميريكيين لوقف الهجمات ليبيا تشكو اإلمارات 
لمجلس األمن

مصرع 17 شخصا جراء 
الفيضانات بالمغرب

هولندا / االستقالل:
أقيم في مدينة هارلم الهولندية، 
للتنديـــد  تضامنيـــة  وقفـــة 
باإلجراءات االسرائيلية العنصرية 
والتي  الفلســـطيني  الشعب  ضد 
ال تقيـــم وزنـــا للقانـــون الدولي، 
بقرارات  االســـتخفاف  وتواصـــل 
مجلـــس األمن والجمعيـــة العامة 
لفرض  وتســـعى  المتحدة،  لألمم 
نظـــام تمييز عنصـــري على غرار 

النظام البائـــد في جنوب افريقيا، 
وعلى حســـاب الحقـــوق الوطنية 

للفلسطينيين.
جـــاء ذلك فـــي اطـــار الفعاليات 
الشـــعب  مـــع  التضامنيـــة 
الفلســـطيني ولفضح ممارســـات 
حقوق  تنتهـــك  التي  االحتـــالل 
الدوليـــة،  والمواثيـــق  االنســـان 
أبناء  مـــن  العشـــرات  بمشـــاركة 
والتجمع  الفلســـطينية  الجاليـــة 

في  الفلســـطيني  الديمقراطـــي 
هولنـــدا وعـــدد من المؤسســـات 
الهولنديـــة المتضامنة مع قضية 
المتضامنـــون  ورفـــع  شـــعبنا. 

الالفتـــات المنـــددة باإلجـــراءات 
ضـــد  العنصريـــة  االســـرائيلية 
وأعـــالم  الفلســـطيني  الشـــعب 

فلسطين.

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في هولندا
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سنغافورة / االستقالل: 
تلقى منتخبنا الوطني مســــاء أمس الثالثاء، هزيمة 
مفاجئة وقاسية من منتخب ســــنغافورة المتواضع 
بهــــدف لهدفين في ثاني مبايــــات المنتخبين في 
التصفيات اآلسيوية المزدوجة، في اللقاء الذي أقيم 

في سنغافورة.
وفرط الفدائي بهذه الهزيمة غير المتوقعة بصدارة 
المجموعة لصالح منتخب سنغافورة الذي رفع رصيده 
إلــــى 4 نقاط، بينمــــا تراجع منتخبنــــا للمركز الثاني 

برصيد 3 نقاط.
وفشـــل الفدائـــي في فـــك العقدة أمـــام منتخب 
ســـنغافورة الذي يقع فـــي المركز الــــ162 عالميا، 
وتلقى خســـارة جديدة في تاريخ المواجهات بين 

المنتخبين.
ودخل منتخبنا اللقاء مستخفا ومستهترا بالمنتخب 
الســــنغافوري، كما بدا على العبــــي المنتخب التعب 
واالرهاق الشــــديد، ومعظم الالعبين لم يستطيعوا 

الظهور بمستوى جيد أو حتى مقبول.
ابدأ الفدائي الشــــوط األول وعلى غير المتوقع بصورة 

ســــيئة جدا وبأداء هزيل، خاصة خــــط الدفاع بقيادة 
الكابتن عبد اللطيف البهداري الذي يتحمل مسؤولية 

الهدفين لصالح سنغافورة.
المنتخب الســــنغافوري فاجــــأ منتخبنا بهدف مبكر 

بعد مرور 3 دقائق بعد كرة عرضية لم يتعامل معها 
البهداري بالشكل الصحيح لتصل إلى الالعب محمد 
شــــاكر الذي أودعها بسهول بشــــباك الحارس رامي 

حمادة.

ونجــــح منتخبنا الوطنــــي ومن اول هجمــــة بتعديل 
النتيجة في الدقيقــــة الـ13 بعد عرضية من المدافع 
المتقدم البهداري وصلت إلى المدافع اآلخر المتقدم 
ياســــر حمد الذي ســــددها قوية من أمام المرمى في 

الشباك.
وبطريقة مفاجئة وغريبة، فشل المهاجم محمود وادي 
مــــن منح منتخبنا التقدم فــــي الدقيقة الـ21 بعد ان 
كســــر مصيدة التسلل وانفرد بالحارس السنغافوري 
والــــذي حول الكرة ببراعة إلى ركنية لم تســــتغل من 

جانب العبي منتخبنا.
واســــتطاع منتخب ســــنغافورة من تسجيل هدف 
التقدم الثاني في الدقيقة الـ39 من كرة ركنية فشل 
مدافعو منتخبنا من التعامل معها لتصل إلى الالعب 
محمد صفوان بحر الدين الذي حولها برأسه بسهولة 
على يميــــن الحارس رامي حمادة، لينتهي الشــــوط 

بتقدم سنغافورة بهدفين لهدف.
واســــتمر تقدم منتخب ســــنغافورة في ما تبقى من 
دقائق من عمر اللقاء، رغم محاوالت منتخبنا، لينتهي 

بفوز سنغافورة بهدفين لهدف.

»الفدائي« يملقى هزيمة مفاجئة أمام سنهافورة في المصفيات اآلسيوية

الرباط/ االستقالل: 
قـــررت إدارة الرجـــاء الرياضي تأجيل مبـــاراة فريقها 
أمام ممثل فلســـطين هالل القدس، في ذهاب الدور 
األول للبطولـــة العربيـــة لألندية، لتزامنهـــا مع موعد 
المبـــاراة الفاصلة بين المنتخـــب الوطني المحلي ضد 
الجزائر المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا للمحليين التي 

ستحتضنها الكاميرون صيف 2022 .
وغيـــرت إدارة الرجـــاء موعد المباراة مـــن يوم  21 من 
شهر سبتمبر الجاري إلى 23 ومن الشهر ذاته، إللتزام 
عدد من العبيه األساسيين بالمشاركة رفقة المنتخب 

المحلي في المواجهة القوية أمام المنتخب الجزائري 
يوم 20 .

وســـيواجه الرجاء منافسه هالل القدس الفلسطيني، 
في ذهاب الدور األول من البطولة العربية لألندية في 
23 من الشـــهر الجاري، بينما اإلياب ســـيجرى يوم 3  

أكتوبر المقبل.
وفرض تزامن مباراة المنتخب المحلي مع مباراة الرجاء 
تأجيـــل مباراة هذا األخير، بعد وضع مســـؤولوه تاريخ 
21 من الشـــهر الجاري، دون االنتباه إلى أن المحليين 

لديهم مباراة رسمية في 20 من الشهر نفسه .

موعد جديد لمواجهة هالل
 القدس والرجاء المهربي

مدريد/ االستقالل: 
أكد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد اإلسباني أن الباب 
مفتوح أمام بول بوجبا العب مانشستر يونايتد في حال قرر 

االنضمام إلى فريقه خالل المستقبل القريب.
وارتبط العب خط الوســـط الفرنســـي باالنتقـــال إلى ريال 
مدريد خالل ســـوق االنتقـــاالت الصيفيـــة األخيرة ، لكن 
النادي الملكي فشـــل في تلبية المطالب المالية الضخمة 

للشياطين الحمر.
وأعلن الالعب البالغ من العمر 26 عاما في بداية هذا الصيف 
إنه يرغب في ترك مانشستر يونايتد وخوض تحٍد جديد 

، فيما تأرجح مستقبله بين االنضمام إلى يوفنتوس وريال 
مدريد

وقـــال ســـيرجيو راموس فـــي حديث لصحيفـــة “ديلي 
إكســـبرس” البريطانية : “الالعب الكبير ســـيكون موضع 
ترحيب دائمًا في فريقنـــا ، ريال مدريد منفتح دائمًا على 

العبين جيدين مثل بوجبا”.
وســـئل راموس عـــن قدرات بـــول بوجبا وأجـــاب : “بوجبا 
بالنسبة لي من أفضل الالعبين ، إنه مختلف وأظهر قيمته 
في يوفنتوس ومانشســـتر يونايتـــد ، أعتقد أنه يحقق 

التوازن ولديه تأثير هجومي كبير ولياقة بدنية مذهلة”.

سيرجيو راموس يرحب 
بانضمام بوجبا إلى ريال مدريد

باريس/ االستقالل: 
يبدو أن الحديث عن المهاجم نيمار دا سيلفا 
سيســـتمر منـــذ اآلن وحتى انتهاء ســـوق 
التقارير  القادمة بعد  الشـــتوية  االنتقاالت 
التـــي تؤكـــد رغبة باريـــس ســـان جيرمان 

بالتخلص منه.
وبعـــد أيـــام وأســـابيع مـــن المفاوضـــات 
والشـــائعات حـــول رحيلـــه عـــن فرنســـا ، 
فقـــد انتهى األمر ببقـــاء النجـــم البرازيلي 

في باريـــس ســـان جيرمان بعـــد محاوالت 
برشلونة المتعددة إلعادته إلى ملعب كامب 

نو هذا الصيف.
وذكرت صحيفة “توتوسبورت” أن ليوناردو 
المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان 
قرر التخلي عن الالعـــب البالغ من العمر 27 
عامًا في يناير / كانون الثاني القادم ، ولكن 

في حال وصول عرض مناسب.
باإلضافة إلـــى ذلك ، ســـيتعين على نيمار 

العيش لمـــدة أربعة أشـــهر قادمة بطريقة 
قسرية في ملعب حديقة األمراء ، حتى يحدد 
ليوناردو الطريقة التي سيبدأ بها المفاوضات 

مع مسؤولي برشلونة أو ريال مدريد.
وكان النادي الفرنســـي قد رفض عرضًا من 
يوفنتوس بقيمة 100 مليـــون يورو بجانب 
المهاجم باولو ديباال لبيع نيمار ، حيث يريد 
تعويض مبلـــغ 222 مليون يورو الذي أنفقه 

قبل عامين عندما تعاقد معه من برشلونة .

باريس سان جيرمان ينوي بيع
 نيمار في االنمقاالت الشموية
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بيروت/ االستقالل: 
قـــال األمين العام لحزب الله اللبناني حســـن نصر 
الله إنه "ال خطوط حمراء في حماية لبنان، وال خيار 

ألمتنا وللشعب الفلسطيني سوى المقاومة".
وأكد نصر الله في كلمة له بمناســـبة العاشـــر من 
محـــرم، في الضاحيـــة الجنوبية مـــن بيروت أمس 
الثالثاء "االلتزام إلى جانب الشـــعب الفلســـطيني 
والقضيـــة الفلســـطينية ونعلم أن هـــذا الموقف 

يكلفنا الكثير".
فـــي موضـــوع العقوبـــات االقتصاديـــة، عـــّد أن 
"العقوبـــات األميركيـــة الظالمة علـــى دول محور 
المقاومة هي عـــدوان تمارســـه اإلدارة األميركية 

للضغط المالي واالقتصادي".
وأشار نصر الله إلى أن "اللبنانيين أسقطوا المحاولة 

الصهيونيـــة األخيـــرة لتغيير قواعد االشـــتباك، 
ونحن نعزز قوة الردع التـــي تحمي بلدنا والجيش 
الذي كان ال يقهر تحول إلى جيش هوليوودي ألنه 

بات خائفا وجبانا".
وتابع: "أيها الجيش الهوليوودي سنســـتفيد من 
هذه التجربة لنقول لكم إنكم تقولون لنا في المرة 

المقبلة اضربوا أكثر من آلية وأكثر من مكان".
وعـــّد أن "أحـــد مظاهر قـــوة المقاومـــة أن العدو 
اإلســـرائيلي ألول مرة ينشـــئ حزامـــا أمنيا داخل 
فلسطين من الحدود بعمق 7 كلم ويخلي مواقعه".

وأردف: أعيـــد المعادلـــة التـــي ثبتهـــا مجاهدو 
المقاومـــة في لبنان خالل األيام الماضية ألقول إذا 
اعتدي على لبنان بأي شكل من أشكال االعتداء هذا 

العدوان سيرد عليه بالرد المناسب المتناسب".

وقـــال: إن الكثير من الدول اّتصلـــت قبل وبعد رد 
المقاومة، وعلـــى اللبنانيين أن يعرفوا أنهم اليوم 

أقوياء".
وأضاف: "لبنـــان يحترم القـــرار 1701 وحزب الله 
جزء مـــن الحكومة التـــي تحترم القـــرار مع العلم 
أن إســـرائيل ال تحترمـــه وهي تنتهكه بشـــكل 

متواصل".
وأشـــار إلى أنه "من أجل الدفاع عن لبنان وسيادته 
وأمنه وكرامتـــه ال خطوط حمراء على اإلطالق وهذا 

انتهى".
وتابـــع: "من يظـــن أن الحرب المقبلـــة إذا حصلت 
ستشـــكل نهايـــة محـــور المقاومة نقـــول له: إن 
هذه الحرب المفترضة ستشـــكل نهاية إسرائيل 

ونهاية الهيمنة األميركية في منطقتنا".

جنيف / االستقالل:
قالت مفوضة األمم المتحدة لحقوق اإلنســـان ميشـــيل باشـــيليت إن قوات 
االحتالل اإلســـرائيلي جرحت 45 مســـعًفا و30 صحافًيا فـــي قطاع غزة، خالل 

األشهر الستة الماضية.
جاء ذلك في تقرير حول الوضع اإلنســـاني في األراضي الفلسطينية المحتلة 
وغزة، قدمته باشـــيليت لمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، خالل أعمال 
افتتـــاح الـــدورة الـ 42 لمجلس حقوق اإلنســـان، بمكتب األمـــم المتحدة في 

جنيف.
وذكرت باشـــيليت بتبني مجلس حقوق اإلنسان قراًرا يدين إسرائيل في 22 
مارس/ آذار الماضي، مشيرة إلى أن "إسرائيل" استمرت خالل الفترة الماضية 
بارتـــكاب انتهاكات خطيرة للقانـــون الدولي وحقوق اإلنســـان في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
ولفتت إلى أن الفلســـطينيين ينظمون مسيرات سلمية قرب السياج الفاصل 
بين شـــرقي غزة و"إســـرائيل"، منذ نهاية مارس / آذار 2018، للمطالبة بعودة 

الالجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
وأشارت إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلية تهاجم بانتظام المتظاهرين بالغاز 
المسيل للدموع والقنابل المطاطية والمياه المضغوطة، إضافة إلى استخدام 

الذخيرة الحية.
وأضافت: "ونتيجة لهذا العنف المستخدم من القوات اإلسرائيلية، استشهد 

13 فلسطينًيا، خمسة منهم أطفال، منذ 22 مارس/ آذار 2019".
وأشـــارت المفوضة األممية إلى أن مئات األشخاص تعرضوا إلصابات مختلفة 

بمن فيهم المسعفين والصحافيين، وأن معظمهم أصيبوا بأضرار دائمة.
وأوضحت باشيليت أن "إسرائيل" تعمدت مهاجمة المسعفين والصحافيين، 
ما أدى إلى إصابة أكثر من 45 مسعًفا و30 صحفًيا برصاص القوات اإلسرائيلية 

منذ 22 مارس/ آذار الماضي.
ومنذ نهاية مارس / آذار 2018، يشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية 
التي ُتنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة و"إسرائيل"، للمطالبة بعودة 

الالجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
فيمـــا يقمع جيش االحتالل تلك المســـيرات الســـلمية بعنف، ما أســـفر عن 

استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة اآلالف بجروح مختلفة.

المحتلـــة، فـــإن 109 مســـتوطنين يتقدمهـــم 
المتطـــرف "غليـــك" و7 مـــن طـــالب الجامعات 
والمعاهد اليهودية اقتحموا المســـجد األقصى، 
ونظموا جوالت اســـتفزازية فـــي باحاته وتلقوا 

شروحات عن "الهيكل" المزعوم ومعالمه.
وأوضحت أن المســـتوطنين أدوا خالل االقتحام، 
طقوًســـا تلمودية فـــي المســـجد، وتحديًدا في 

الجهة الشرقية منه.
وتفـــرض شـــرطة االحتـــالل المتمركـــزة علـــى 
بوابـــات األقصى قيـــوًدا على دخـــول المصلين 
الفلســـطينيين الوافدين مـــن القدس والداخل 
وتحتجـــز  للمســـجد،  المحتـــل  الفلســـطيني 

بطاقاتهم الشخصية قبيل دخولهم إليه.
واعتقلت قوات االحتالل يوم أمس، المقدســـية 
نفيســـة خويص من باب المجلـــس _أحد أبواب 

األقصى، فيما سلمت الســـيدة فاطمة الصوص 
استدعاًء للتحقيق.

كما استدعت مخابرات االحتالل حارس المسجد 
األقصـــى حمزة النبالي للتحقيـــق معه في مركز 
تحقيق شـــرطة "القشـــلة"، وهو من سكان حي 

رأس العامود ببلدة سلوان.
ويتعرض المســـجد األقصى يومًيـــا (عدا يومي 
الجمعة والسبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات 
من قبل المستوطنين وأذرع االحتالل المختلفة.

في موضـــوع منفصل، قررت المحكمـــة "العليا" 
اإلســـرائيلية، بهدم مبان فلسطينية قريبة من 
مســـتوطنة "غـــوش عتصيون" شـــمالي الخليل 
(جنوب القـــدس المحتلـــة)، بادعـــاء أنها "غير 

قانونية".
وقالت القنـــاة الســـابعة العبريـــة (المقربة من 

المســـتوطنين)، إن المحكمة أمهلت الســـلطات 
اإلسرائيلية أســـبوعين لتحديد موعد هدم تلك 
المباني والتي تدعي منظمة "ريجافيم" اليمينية 
(جمعيـــة إســـرائيلية للمحافظة علـــى األراضي 
الوطنيـــة) أنها بنيت بشـــكل غيـــر قانوني في 
محيط مســـتوطنة "غوش عتصيون"، وتجريف 

أراٍض زراعية في قرية "سعير".
وتزعم المنظمة، أنه منذ حوالي خمس ســـنوات، 
غـــزت عائلة شـــاللدة الفلســـطينية مـــن قرية 
"ســـعير" األرض بالقـــرب من مســـتوطنة "بني 
كديم" التابعة للتجمع االستيطاني الذي يطلق 
عليه "غوش عتصيون"، واســـتولت على الطريق 
المؤدي إلى المســـتوطنة، وبنت مجموعة كاملة 

من المباني غير القانونية، وزرعت األراضي.
وتتهـــم حركـــة "ريجفيـــم" اليمينيـــة، "اإلدارة 

المدنيـــة" التابعة لجيش االحتالل اإلســـرائيلي 
في الضفة الغربية، بأنهـــا تتجاهل منذ خمس 
ســـنوات تنفيذ قرار الهدم الصـــادر عن محاكم 
إسرائيلية. ورأت المحكمة أن "الدولة" تأخرت بما 
فيه الكفاية لمنع تنفيذ األمـــر، ولذلك منحتها 
مهلة جديدة لتحديد موعد واضح للهدم، خاصًة 
وأن الطعـــون التـــي قدمها ســـكان المباني من 

الفلسطينيين تم رفضها.
يشـــار إلى أن منظمة "ريجفيم" تنشط في إخالء 
المواطنين الفلســـطينيين من أراضيهم وإقامة 
بـــؤر اســـتيطانية فـــي األراضي الفلســـطينية 

المحتلة.
وأصبحت في الســـنوات األخيرة الذراع القانوني 
لمعســـكر اليمين والمســـتوطنين الذي ينشط 
بمالحقة ورصد البناء الفلســـطيني بذريعة عدم 

وجود تراخيص بناء في الضفة الغربية المحتلة 
وكذلك بالجليل والنقب.

وتتلقى المنظمة اإلسرائيلية التي تأسست عام 
2006، الدعم والتمويل من الحكومة اإلسرائيلية 
والمجالـــس االســـتيطانية في الضفـــة الغربية 

المحتلة.
وتعد المستوطنات اإلسرائيلية غير قانونية من 
وجهة نظر المجتمع الدولي، وعائقا رئيسيا أمام 
جهود الســـالم ألنها مقامة علـــى أراض يريدها 

الفلسطينيون ضمن دولتهم المقبلة.
وكان مجلـــس األمـــن الدولي، قـــد تبنى في 23 
من شـــهر كانون أول/ ديســـمبر 2016، مشروع 
قـــرار بوقـــف االســـتيطان وإدانته، مؤكـــًدا أن 
المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين 

وعملية السالم.

مفوضة أممية: االحتالل أصاب 45 
مسعفًا و30 صحفًيا بنصف عام

نصر الله: االعتداء على لبنان لن ُيبقي خطوطًا حمراء 

ع�سرات امل�ستوطنيني ..

د. عليان .. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن االحتالل اإلسرائيلي الليلة الماضية، عن اختفاء قطعة سالح من منزل أحد 

حارس األمن في إحدى مستوطناته قرب قطاع غزة.
ووفقًا لموقع »مفزاك اليف« العبري، فإن قطعة ســـالح من نوع »M-16« اختفت 

من منزل حارس أمن في المجلس اإلقليمي أشكول.
وأكد الموقع، أن جيش االحتالل فتح تحقيقًا في الحادث، لمعرفة سبب اختفاء 

البندقية.
في سياق آخر، أجرى جيش االحتالل اإلسرائيلي الثالثاء، تدريبات عسكرية في 
منطقة الجليل يتخللها أصوات انفجارات. وأكد المتحدث باسم جيش االحتالل، 

أن الجيش بدأ تدريبات بالمدفعية في منطقة الجليل.

االحتالل يفقد سالحًا قرب غزة 
وُيعلن عن مناورات في الجليل

وقالت حركة الجهاد اإلســـالمي إن المســـيرة جـــاءت أيضا وفاًء 
للشهيد األسير بسام السايح، ودعما للمقاومة ورجالها.

وانطلقـــت المســـيرة التي من ميدان فلســـطين وســـط مدينة 
غزة، بعد صالة مغرب اليـــوم، وعقب اداء صالة الغائب على روح 
الشـــهيد بسام الســـايح، الذي قضى نحبه في سجون االحتالل 
أمس األول بعـــد صراع مرير مع المرض بســـبب اإلهمال الطبي 
المتعمد. وتوجهت المسيرة التي شارك فيها المئات من كوادر 
وقيادات وعناصر حركة الجهاد اإلسالمي، نحو برج شوا وحصري 
في شارع الوحدة، حيث رفع المشاركون صورا لألسرى المضربين 

عن الطعام، ورددوا هتافات مساندة وداعمة لهم.
وألقـــى الدكتـــور جميل عليـــان، القيـــادي في حركـــة الجهاد 
اإلسالمي، كلمة خالل المســـيرة، أكد فيها على ضرورة الوقوف 
إلى جانب األســـرى ومساندتهم، وتحدث عن جملة من القضايا 

المحلية واإلقليمية.
وقال د. عليان: األسرى هم متن التاريخ وأصله، هم الذين قضوا 

شهداء وهم يحاربون الجالد من نقطة صفر".
وأضاف: استقبلنا األسير بســـام السايح شهيدا، ولن نقبل بأن 
نستقبل أسرانا شهداء أو معاقين، ولن نتركهم خلف القضبان، 

هناك مقاومة تحمي شعبها، وتحمي أســـراها األبطال". مؤكدا 
إصرار الشعب الفلســـطيني على مواصلة الطريق والوقوف في 

وجه الظالم.
وتابع د. عليان بالقول: األســـرى كانـــوا دوما عنوان االنتصار منذ 
أن بدأوا معركة األمعاء الخاوية التي سّنها الشيخ خضر عدنان، 
وحققوا االنتصارات..معركة األسرى طويلة، لكنها أكثر المعارك 

شرفا، ونحن سنبذل كل الوقت والجهد من أجل تحريرهم".
ويخوض عدد من األســـرى الفلســـطينيين إضرابـــا مفتوحا عن 

الطعام منذ فترات متفاوتة،رفضا لسياسة االعتقال اإلداري.
ومن بين األسرى المضربين األسير القائد طارق قعدان، واألسير 

المهندس سلطان خلوف.
ويخـــوض األســـير طارق قعدان، مـــن بلدة عرابـــة قضاء جنين، 
إضرابـــه المفتوح عن الطعام منذ 42 يوما ،احتجاجا على تجديد 

االعتقال اإلداري له بعد انقضاء مدة حكم سابقة.
وتســـتهدف ســـلطات االحتالل القيادي "قعـــدان" باالعتقال 
منـــذ العام 1989 بتهمة انتمائه لحركة الجهاد اإلســـالمي في 
فلســـطين، حيث تجاوزت مجموع اعتقاالتـــه 11 عاما معظمها 
اعتقاالت إدارية. ولليوم الســـادس والخمســـين علـــى التوالي، 

يواصل األسير ســـلطان أحمد خلف، القيادي في حركة الجهاد 
اإلســـالمي، من بلدة برقين قضاء جنين، إضرابه عن الطعام في 

سجون االحتالل احتجاجا على تمديد اعتقاله اإلداري.
واعتقلت ســـلطات االحتالل األســـير خلف في الثامن من تموز 
الماضـــي، ويعاني مـــن أزمة صدرية وضيق فـــي التنفس، وهو 

متزوج ومن مواليد العام 1981. 
من جهـــة ثانية، تطرق القيادي في الجهـــاد جميل عليان، إلى 
إعالن رئيس حكومـــة االحتالل بنيامين نتنياهو مســـاء اليوم، 
عن نيته ضم غور األردن وشـــمال الضفة الغربية إلى الســـيادة 
الصهيونية، مشيرا إلى أن هذا ال ينفك عن سياسات المنطقة.

وقـــال: منذ اتفاق أوســـلو ونحـــن ُنذبـــح، وآن األوان لنصرخ في 
 من هذا االتفاق المشـــئوم الذي ذقنا 

ّ
وجـــه الجميع أننا في ِحل

الويالت بســـببه، وال زلنـــا نعاني إلى هذا الوقـــت الذي خرج لنا 
فيه ترامب بصفقة القرن، ليقضي على ما تبقى من فلســـطين" 
داعيا الســـلطة الفلســـطينية إلى نبذ اتفاق أوســـلو وإطالق يد 
المقاومة في الضفة، ومبينا أن المقاومة هناك قادرة على إنهاء 
وجود االحتالل والمســـتوطنات خالل عـــام، إذا وجدت حرية في 
التحرك والعمل. وطالب عليـــان بإعادة االعتبار لمنظمة التحرير 

الفلســـطينية على قاعدة أن فلسطين لنا من بحرها إلى نهرها، 
وال حق للكيان الصهيوني على أي بقعة منها.

وأشـــار إلى أن قوى المقاومة التي تنهض في المنطقة هي من 
يحدد قواعد االشتباك.

وتحـــدث عليان عـــن التفجيرات التـــي وقعت في غـــزة مؤخرا 
واســـتهدفت رجال األمـــن، حيث أكد رفض الكل الفلســـطيني 
للعبـــث بأمن القطـــاع، وأن غزة قادرة على دحـــر المؤامرات التي 
تحـــاك ضدها. وشـــدد القيادي عليـــان على ضرورة اســـتمرار 

مسيرات العودة مهما كلف ذلك من ثمن.
وقال: حان الوقت لبدء مرحلة جديدة في مسيرات العودة، لتصبح 
أكثر ضغطا على المشـــروع الصهيوني، المسيرات ستتواصل، 

ألنها جزء مكمل للعمل العسكري وللجهاد السياسي".
وجدد عليان انتقاد حركة الجهاد اإلسالمي لتطبيع بعض الدول 
العربية مع الكيان الصهيوني، موضحا أن أمريكا وإســـرائيل لم 
يعـــد بمقدورهما حماية أي نظام عربي، ألنهما تبحثان فقط عن 

مصالحهما الشخصية.
وبّيـــن أن دولة االحتالل تعيش حالة مـــن التخبط، يدلل عليها 

ما تقوم به من ضربات في كل مكان، كالعراق وسوريا ولبنان.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلســـرائيلي مســـاء أمس ، أنه ســـيقوم ببســـط 
الســـيادة اإلسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، بعد انتخابات » الكنيست« المقررة 

بتاريخ 17 سبتمبر الجاري.
وقـــال نتنياهو في مؤتمر صحفي : »سأبســـط الســـيادة اإلســـرائيلية على غور األردن 
وشـــمال البحر الميت بعد االنتخابات«، مضيفا : »لن يكون هناك انفصال من أي تجمع 

سكني إسرائيلي (مستوطنة) في عهدي«.
تابع نتنياهو : »حانت الفرصة لبســـط الســـيادة اإلســـرائيلية على غور األردن ومناطق 
هامة أخرى بالتنســـيق مع واشنطن«، مطالبا الجمهور اإلسرائيلي بمنحه تفويض كامل 

للقيام بهذه المهمة.

»نتنياهو«: سأفرض السيادة على غور 
األردن والضفة الغربية بعد االنتخابات
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املواطن ماجد ابو قويدر يعمل يف دقاقة احلجر منذ 40 عاما يف اخلليل     ) وفا (

كانبرا / االستقالل:
صدت كاميـــرا لراكب طائرة »هليكوبتر« تمســـاحا ضخما 
يقطع نهرا، في المقاطعة الشـــمالية في أســـتراليا، وهو 

يسحب بقرة كبيرة بجانبه ممسكا بها بفمه.
قالت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، إن ملتقط الفيديو، 
اســـتنس، صرح لشبكة »ان تي نيوز«، »لقد كنا في طريقنا 
لوضـــع مضخة في المياه في محطة مانبولو عندما رصدناه 

من الجو«.
وأضاف »من الواضـــح أنه كان قد التقطها للتو وكان يبدو 

سعيًدا للغاية بنفسه.«
وتظهر الصور التمســـاح ســـابًحا بهدوء تام، وهو يسحب 

الجيفة إلى موضع يمكنه فيه االستمتاع بإفطاره.
وقـــال ملتقط الفيديو أن جيفة البقرة شـــوهدت منذ أيام 
تطفـــو فوق ميـــاه النهر، مـــا يعني أن التمســـاح لم يقم 
باصطيادها وإنما اكتفى بالتقاطها والسباحة بها مسافة 

طويلة قبل أن يلتهمها.
يذكر أن ذلك النوع من األبقار يتراوح وزن اإلناث البالغة فيه 

نحو 600 كغ، ويصل وزن الذكور إلى 1100 كغ.

االستقالل/ وكاالت:
هبطت ثـــروة ضخمة على زوجين أميركيين بعدما وجـــدا فجأة 120 ألف دوالر 

مودعة بحسابهم المصرفي، لكن األمر تحول الحقا إلى مأساة حقيقية.
وبحســـب التفاصيل التـــي أوردتها صحيفة »واشـــنطن بوســـت« األميركية، 
فإن الزوجيـــن روبرت وليامز وزوجته، تيفاني، من والية بنســـلفانيا، لم يصدقا 

نفسيهما، وراح ينفقا معظم هذا المبلغ خالل أسبوعين.
وبدأت القصة في أواخر مايو الماضي، عندما أودع مصرف BB&T مبلغ 120 ألف 

دوالر  بالخطأ في حساب الزوجين، اللذين لم يسأال من أين جاء المبلغ. 
وعلى الفور، ســـارع الزوجان إلى شراء ســـيارة ودفع فواتير وإغداق األموال على 

األصدقاء، إذ منحوهم مبلغ 15 ألف دوالر.
وبحلول 19 يونيو، كان الزوجان قد أنفقا أكثر من 107 آالف دوالر، عندما اتصل 

بهما البنك، طالبا إعادة المبلغ الذي أنفقاه.
وقالت الزوجة للبنك إنها ستتحدث مع زوجها لكي يضعا خطة لسداد األموال.

لكن الزوجيـــن اختفيا، مما دفع البنك إلى االتصال بـالشـــرطة األميركية، التي 
تمكنت من إيقافهما.

وذكرت »واشـــنطن بوســـت« أن روبرت وزوجته تيفاني مثال أمام المحكمة بعد 
توجيه االتهام لهما بالسرقة.

وجدا 120 ألف دوالر 
فجأة في حسابهما.. 

ثم وقعت المأساة

تمساح يسبح ببقرة ضخمة في فمه
نيودلهي/ االستقالل:

لقت الشـــرطة بالغا بوجود رضيعة تزحف في شـــارع 
مظلـــم في وقت متأخر من الليل، قـــرب إحدى الغابات 

جنوبي الهند.
وكانت الطفلة التي يبلغ عمرها عاما واحدا، قد سقطت 
من سيارة دفع رباعي كانت تقلها وعائلتها قرب غابة 

بوالية كيرال.
ويظهر فيديو التقطته كاميـــرا مراقبة تابعة لمكتب 
يشـــرف على مدخل الغابة، لحظة ســـقوط الطفلة من 

الســـيارة، والحقا يظهـــر زحفها وحيدة في الشـــارع 
المظلم.

وطوال هذا الوقت لم يشـــعر ذوو الطفلة بفقدانها إذ 
قطعت مركبتهم مسافة طويلة قبل أن يكتشفوا األمر.

وذكر أحد مســـؤولي الغابة أنهم ســـارعوا إلى تقديم 
اإلسعافات للطفلة، التي كانت تعاني جروحا في رأسها 

جراء سقوطها.
وأبلـــغ الموجودون هناك الشـــرطة الهندية في كيرال 

باألمر، التي عملت الحقا على إعادة الطفلة إلى ذويها

رضيعة تسقط من السيارة في غابة مظلمة

االستقالل/ وكاالت:
تمكن عـــدد مـــن العلماء من إعـــادة بناء 
التاريـــخ الجيولوجي لقارة »أدريا« الكبيرة، 
وهي قـــارة قديمة أصبحت اآلن »مدفونة« 

تحت أوروبا.
فوفًقـــا لوثيقة منشـــورة علـــى الجريدة 
الدوليـــة »غوندوانا« لألبحـــاث، فإن القارة 
وجدت نفســـها بعد التصـــادم مع القارة 

األوروبية، مدفونة تحتها.
واآلثـــار الوحيدة المرئيـــة حتى اآلن هي 
صخـــور الحجر الجيـــري الموجـــودة في 

سالسل الجبال في جنوب أوروبا.

وقـــال العالم مؤلف الدراســـة، دوف فان 
هينسبرغن، إن عودة التاريخ الجيولوجي  
لقـــارة »أدريا« تتطلب جهوًدا هائلة لجمع 
وتحليـــل عدد كبير من عينـــات الصخور. 
وفًقا لنتائـــج األعمال العلمية ، فإن تاريخ 

القارة »رائع وقصير نوًعا ما«.
وأشـــارت الصحيفـــة إلى أن جرانـــد أدريا 
انفصلت عن جندوانا (شبه القارة السابقة 
التي كانت مجزأة فـــي القارات الحديثة) 
قبل حوالي 240 مليون عام، أصبحت »أدريا 
الكبيرة« قارة في حد ذاتها وكانت تتحرك 
ببطء (بضعة سنتيمترات في السنة) إلى 

الشـــمال، وتحولت عكس اتجـــاه عقارب 
الساعة. منذ حوالي 140 مليون عام، يمكن 

مقارنة حجم جراند أدريا بحجم غرينالند.
يقول العلماء إن القارة كانت مغطاة أساسا 
ببحار متوسطة العمق، ومنذ حوالي 100-
120 مليون ســـنة، اصطدمت هذه القارة 
المنسية بشـــمال أوروبا اليوم، وكنتيجة 
لهذا التأثير العنيف، تحطمت إلى أجزاء 

صغيرة وعلقت تحت القارة األوروبية.
واليوم، يمكن العثور على بعض شـــظايا 
القارة القديمة في جنـــوب أوروبا، وكذلك 

في الشرق األوسط. 

االستقالل/ وكاالت:
قالت متحدثة باســـم الشـــرطة إن ضابطا بالشـــرطة الهولندية قتل 
طفليـــه الصغيرين بالرصاص داخل منزل بمدينة دوردريخت قبل أن 

ينتحر.
وأضافت المتحدثة ميريام ســـلوت أن الشرطي (34 عاما) أطلق الرصاص أيضا 
على زوجته البالغة من العمر 28 عاما فأصابها بجروح خطيرة. وقالت إن الطفلين 

أحدهما في الثامنة واآلخر عمره 12 عاما.
ووصلت فرق االســـتجابة الطارئة إلى المنزل الواقع في دوردريخت قرب ميناء 

روتردام كما توجد أيضا فرق الطب الشرعي.

ضابط بالشرطة 
الهولندية يقتل طفليه

اكتشاف قارة منسية بالقرب من أفريقيا

القاهرة/ االستقالل:
جّرد طبيٌب مصري من المفترض أّنه أقسم 
 

ّ
على الحفاظ على شــــرف مهنتــــه، من كل

القيم ومعاني اإلنسانية، بارتكابه جريمَتْين 
تقشــــعّر لهما األبــــدان: األولــــى عندما غّرر 
بســــيدة تعمل لديه فــــي عيادته لتحمل 
منه، والثانية عندما قّرر أن يتخّلص من ابنه 

بإلقائه في القمامة بعد إنجابه.
وشهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية في 
مصر، واقعة مؤسفة، بعد أن قام طبيب أنف 

وأذن وحنجــــرة بالتخلص مــــن طفل حديث 
الــــوالدة، أنجبته ســــيدة تعمــــل بعيادته 
الخاصة "ِســــفاحًا" منــــه ورفضت إجهاض 
الطفل، وأراد الطبيب أن يتخلص من الرضيع 
بعد والدته، حيث حمله وقام بإلقائه وسط 

أكوام القمامة.
 الطبيب المتهم نسي خلع "اإلسوارة" 

ّ
إال أن

 على 
ّ

الموجودة فى يــــد الرضيع، والتي تدل
ن رجال الشرطة من التعّرف  هويته مما مكَّ
إلى اســــم المستشــــفى الــــذي أجريت به 

العملية واسم األم، وتّم القبض على الطبيب 
ووالدة الطفل واتخاذ اإلجــــراءات القانونية 

حيالهما.
وبعــــد التحقيق تبّين أّنه يــــوم الوالدة قام 
الطبيب المذكور، باصطحابها إلى مستشفى 
تخصصــــي بطنطا يعمل بــــه، إلجراء عملية 
والدة قيصرية، وعقــــب الوالدة قام المتهم 
بالخروج بالطفل من المستشــــفى، ووضعه 
فــــي كيس أســــود وألقــــاه وســــط القمامة 

للتخلص منه.

طبيب يرمي ابنه في القمامة!

االستقالل/ وكاالت:
انقلبت سفينة ضخمة محملة بما يزيد عن 4 آالف سيارة في في ميناء برونزويك في والية جورجيا 
األميركية. وبقيت الســـفينة »Golden Ray« طافية على جنبها فوق ســـطح الماء وهي محملة 
بـ4200 ســـيارة. وانتشرت صور للسفينة البالغ طولها حوالى 200 متر ووزنها 71 ألف طن، وهي 
مائلة تمامًا فيما ال تزال طافية فوق ســـطح الماء. وكان طاقم السفينة محتجزًا داخلها وتمكنت 

وحدات اإلنقاذ من إخراج 20 منهم بسالم، فيما بقي 4 آخرون عالقين فيها.
والجدير ذكره أن الحادث لم يتسبب في أي تلوث بيئي وال تزال أسبابه غير معروفة.

سفينة تنقلب بـ4200 
سيارة في ميناء أميركي


