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 8 حرائق في »غالف غزة« 
بفعل بالونات حارقة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت مصادر إعالمية عبرية أمس الس���بت إن 
فرق اإلطفاء اإلس���رائيلية تعاملت مع ثمانية 
حرائق بمناطق مختلفة من »غالف غزة«، جرى 

السيطرة على غالبيتها.
وذكرت القناة السابعة العبرية أن أحد الحرائق 
اش���تعل ف���ي مبنى ملح���ق بكلية »س���ابير« 

التعليمية في سديروت دون وقوع إصابات.
وحّول الشبان الطائرات الورقية والبالونات إلى 
أداة مقاومة تس���تنفر االحتالل، بعد ربط علبة 
معدنية داخلها قطعة قماش مغّمسة بالسوالر 
في أسفل الطائرة أو البالون، ثم إشعالها بالنار 
وتوجيهه���ا إلى أراٍض زراعية قريبة من مواقع 

عسكرية إسرائيلية في »غالف غزة«.

غزة/ محمود عمر:
بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم التي ال تحدها حدود، اس���تطاع المقدسيون 
وم���ن حوله���م المئات م���ن المصلين القادمي���ن من مختل���ف المناطق 
الفلس���طينية، كس���ر إرادة جيش االحتالل اإلس���رائيلي بإغالق المسجد 

األقصى وهي سياس���ة يحاول الكيان الصهيون���ي تكرارها لجعلها أمرًا 
واقعًا وتعويد المقدسيين عليها في إطار السيطرة الكاملة على المسجد 

األقصى. وكانت قوات االحتالل الخاصة اجتاحت أول من أمس، 
بمئاٍت من عناصرها وبمعداتهم وأس���لحتهم االوتوماتيكية 

   »إسرائيل« تغلق  أبوابه في ذكرى إغالقه األولى 

صمود المقدسيين.. الحصن المنيع أمام مخططات االحتالل باألقصى 

الشهيد السطري..  الطفل 
الذي نال الشهادة مرتين!

رفح / محمد مهدي: 
متحمس���ا تقدم الش���بل مجدي الس���طري )12 عاما( صوب السلك الشائك 

مفعمًا ب���روح االصرار حالما بالعودة لبلدت���ه الرملة؛ ليرفع عليه 
علم فلسطين الذي انتشى قلبه بحبها ويسحب أجزاء منه قبل 

غزة / سماح المبحوح: 
ما زال االحتالل اإلسرائيلي يواصل فرض حصاره المشدد على قرية كوبر 

شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، الذي خرج 
منها منفذ عملية مستوطنة »آدم« الشهيد محمد طارق دار 

جمعة »أطفالنا الشهداء«.. لم توقف جرم االحتالل!
غزة/ دعاء الحطاب: 

لم يتحمل جيش االحتالل االس���رائيلي جراءة وق���وة أطفال غزة، الذين لم 
يتوانوا عن المش���اركة في مس���يرات العودة منذ انطالقها في30 مارس 

الماضي، فصعد من اس���تهدفه ضدهم، فكانت آلة القنص "اإلسرائيلية" 
تتعمد اختيارهم بالقنص في الرأس أو الصدر إلنهاء حياتهم 
بشكل فوري، لعلها تكون رسالة رادعه لباقي األطفال وذويهم . 

قرية كوبر.. شاهد على فشل 
سياسة العقاب الجماعي

غزة/ قاسم األغا:
أّكد القيادي في حركة "فتح" عبد الله عبد الله أن إنجاز مصالحة حقيقية بحاجة 

إلى متطّلب���ات عّدة، أولها "تمكين" حكومة الوف���اق الوطني من أداء 
مهامه���ا كاملة في قط���اع غزة، دون أّية عقب���ات.  وأّكد عبد  الله في 

تشييــع جثاميــن 3 شهــداء 
ارتقــوا بجمعــة »أطفالنــا الشهــداء«

غزة/ اال�ستقالل:
�سيعت جماهري غفرية  من حمافظتي 
خانيون���س ورف��ح جنوب قط��اع غزة 
اأم�س ال�سب��ت، جثامني ثالثة �سهداء 
ارتق��وا بر�سا�س اجلي���س االحتالل 

م�ساركته��م  خ��الل  االإ�سرائيل��ي، 
احل��دود  ق��رب  الع��ودة،  مب�س��ريات 
اأم���س  اأول  غ��زة،  لقط��اع  ال�سرقي��ة 
�س��الة  امل�سيع��ون  واأدى  اجلمع��ة. 
اجلن��ازة، عل��ى جثم��اين ال�سهيدي��ن 

الطفل جم��دي ال�سطري )12عاًما(، 
يف  عاًم��ا(،   17( الهم���س  وموؤم��ن 
م�سجد "بدر" يف مدينة رفح )جنوبي 

ي��وارى  اأن  قب��ل  القط��اع(، 
الرثى يف مقربة املدينة.

عبد الله لـ »االستقالل«: »تمكين 
الحكومة« أول متطلب مصالحة حقيقية

غزة/ االستقالل:
اس���تهدفت زوارق االحت���الل الحربية يوم أم���س، بنيران رشاش���اتها مراكب 

الصيادين ف���ي عرض بحر بلدة بيت الهيا ش���مال قطاع غزة. وأفاد 
مراس���لنا، أن ال���زوارق الحربي���ة اإلس���رائيلية اس���تهدفت مراكب 

إطالق نار على مراكب الصيادين 
وإصابة طفل شرق خانيونس

االحتالل ُيبعد 19 شاًبا عن
 األقصى وُيمدد اعتقال 5 قاصرين

الجهاد: شعبنا لن يتهاون
 في الدفاع عن كرامته ومقدساته

غزة/ االستقالل:
حّذرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، االحتالل اإلسرائيلي من »االستمرار 

في إرهاب���ه الذي يتعرض ل���ه المواطنون في الق���دس، مؤكدة أن 
تداعيات الع���دوان على المس���جد األقصى خطيرة، و أن الش���عب 

غزة/ االستقالل:
حّذرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، االحتالل اإلسرائيلي من »االستمرار 

في إرهاب���ه الذي يتعرض ل���ه المواطنون في الق���دس، مؤكدة أن 
تداعيات الع���دوان على المس���جد األقصى خطيرة، و أن الش���عب 

د. الهندي يكشف مغزى التحركات 
اإلقليميــة والدوليــة فــي غــزة

إسطنبول/ االستقالل:
اعتبر عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الدكتور 

محم���د الهندي، غزة نقطة ارتكاز المش���روع الوطني الفلس���طيني، 
مشدًدا على وصفها بقلعة الصمود، التي يجب على الجميع المحافظة 

الأ�ســرى 
ينا�سدون اللجنة 
التنفيذية اإعادة 

�سرف رواتب 
اأ�سرى غزة
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احلراك الدويل 
جتاه غزة .. هل 
يك�سر ح�سارهـا؟ 

تقديم مبادرة 
»إنسانية«

7 إصابات خالل مواجهات 
مع االحتالل في كفر قدوم

) APA images (     ت�سييع جثمان ال�سهيد الطفل جمدي ال�سطري يف رفح اأم�س
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رام الله/ االستقالل:
دق وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم 
ناق���وس الخطر ح���ول وضع قط���اع التعليم في 
فلس���طين، خاصًة في القدس ومناطق التماس 
م���ع االحتالل؛ الذي يس���عى لض���رب المنظومة 
المتواصل  واس���تهدافه  برمته���ا  التعليمي���ة 
لألطف���ال وحرمانه���م م���ن الوصول إل���ى بيئة 

تعليمية مستقرة.
وأش���ار صيدم، إلى الكارثة المرتقبة التي تهدد 
كاف���ة المؤسس���ات التعليمية التابع���ة لوكالة 
"األون���روا" نتيجة وقف الدعم ع���ن الوكالة؛ األمر 
الذي دفعها لتس���ريح اآلالف م���ن موظفيها بما 

يؤثر بشكل سلبي وخطير على قطاع التعليم.

جاء ذل���ك خالل فعالي���ات إط���الق وزارة التربية 
وبالش���راكة مع منظمة األم���م المتحدة للطفولة 
"اليونيس���ف"، يوم أم���س، لتقريرها حول وضع 
األطفال خارج الم���دارس؛ والذي هو جزء من عمل 

إقليمي شمل تسع دول من ضمنها فلسطين.
ولف���ت صيدم إلى احت���واء التقري���ر على حقائق 
وأرقام؛ تؤكد أن إجراءات وممارسات االحتالل تعد 
س���ببًا رئيس���ًا لحرمان وخروج الطلبة من التعليم، 
داعيًا جمي���ع األحرار في العال���م لوضع حد لهذه 
الممارسات ولجمها، والوقوف إلى جانب الوزارة في 
تصديها لهجمة االحتالل الشرس���ة التي يشنها 
ضد قط���اع التعليم؛ خاصًة ف���ي القدس والخليل 
وقطاع غزة ومناطق التم���اس، واتهامات االحتالل 

المتكررة للمناهج الفلسطينية بأنها "محرضة".
وشدد صيدم على أن االحتالل هو منبع التحريض 
وهذا ما يؤكده تصريح وزير التعليم "اإلسرائيلي" 
نفتالي بينت؛ الذي دعا إلى إس���قاط القنابل على 

رؤوس المواطنين الفلسطينيين.
وفيما يتعلق باألزمة التي تمر بها وكالة "األونروا" 
وتداعياتها الخطيرة على قط���اع التعليم، لفت 
صيدم إلى أن توقف الوكالة عن تقديم خدماتها 
بس���بب وقف الدعم المقدم لها؛ في إطار القضاء 
على القضية الفلسطينية، يهدد بكارثة حقيقية 
تلقي بظاللها بش���كل كبير على قطاع التعليم، 
مش���يرًا إلى أن هذه المرحلة غاي���ة في الخطورة 

وتتطلب خطوات عملية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدانت هيئات إس���المية مقدس���ية 
االحتالل  بلدي���ة  رئي���س  اقتح���اَم 
اإلس���رائيلي ني���ر ب���ركات، ورئيس 
الش���رطة في القدس ي���ورام ليفي 
يوم  المب���ارك  األقص���ى  المس���جد 
الجمع���ة، برفق���ة أكث���ر م���ن 100 
عنصر من الشرطة والقوات الخاصة 
بالس���الح واقتحامه���م  المدجج���ة 
المس���جد القبل���ي بأحذيتهم، بعد 
إغالق المس���جد كلًيا وطرد حراس���ه 

وموظفيه لعدة ساعات.
واس���تنكر كل من مجل���س األوقاف 
والش���ؤون والمقدس���ات اإلسالمية، 
والهيئة اإلس���المية العلي���ا، ودائرة 
اإلفتاء الفلسطينية، ودائرة األوقاف 
اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى 
في بيان مشترك، االعتداء المقصود 
من قبل ش���رطة االحت���الل والقوات 
الخاص���ة عل���ى المصلي���ن داخ���ل 
المسجد عقب انتهاء صالة الجمعة.

وأش���ار البيان، إلى أن مئات العناصر 
م���ن الش���رطة والق���وات الخاص���ة 
اقتحم���وا  بالس���الح  المدججي���ن 

المس���جد م���ن جهة ب���اب المغاربة 
وأطلقوا القناب���ل الغازية والصوتية 
بكثافة اتج���اه المصلين، األمر الذي 
أدى إلصاب���ة العش���رات منهم، إلى 
جانب االعت���داء بالضرب المبرح على 
العديد م���ن المصلين واعتقال عدد 

من الشباب.
وحّذرت هيئات القدس من االستمرار 
في انتهاك حرمة المسجد األقصى 

من قبل ش���رطة االحتالل، معتبرة أن 
هذا "األمر قد يؤدي إلى توتر األوضاع 

وجر المنطقة للمزيد من العنف".
وأّك���دت أن م���ا تقوم به س���لطات 
االحت���الل ف���ي اآلونة األخي���رة من 
المس���جد  بحق  واعتداءات  إجراءات 
األقصى ف���ي محاولة لتغيير الوضع 
القائ���م وف���رض واق���ع جديد هي 
إجراءات باطل���ة لن تنجح في تغيير 

مسجًدا  وس���يبقى  المس���جد،  واقع 
إس���المًيا خالًصا يمثل عقيدة جميع 

مسلمي العالم.
وطالب���ت الهيئ���ات والدوائ���ر كافة 
الدولي���ة  والمحاف���ل  العال���م  دول 
بالتدخ���ل لوقف جمي���ع اإلجراءات 
التي اتخذتها حكومة االحتالل بحق 
المس���جد األقصى، وم���ا تنفذه من 

انتهاك صارخ لحرمة المسجد.

عمان/ االستقالل: 
أدانت الناطقة الرس���مية باسم الحكومة األردنية 
جمان���ة غنيم���ات مس���اء الجمع���ة، االنتهاكات 
واالستفزازات اإلسرائيلية المستمرة ضد المسجد 
األقصى المب���ارك، خصوص���ًا اقتحام الش���رطة 
االسرائيلية للمس���جد واعتداءها على المصلين 

وموظفي إدارة أوقاف القدس.
وقالت غنيمات، إن مثل هذه الممارسات الُمدانة 
والمرفوضة تنتهك حرمة هذا المكان المقّدس 
وتستفز مشاعر الُمصلين فيه، والمسلمين في 
جميع أنحاء العالم، كما تمثل انتهاًكا اللتزامات 

"إسرائيل"، كقوة قائمة باالحتالل في القدس، 
الدولي والقانون اإلنس���اني  القان���ون  بموجب 

الدولي.
وأضافت أنها تمثل أيًضا انتهاًكا لكافة األعراف 
والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام 
أماك���ن العب���ادة للديانات كافة، مش���دة على أن 
الحفاظ عل���ى الهدوء في األقصى يأتي من خالل 
احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وإدارة 

المكان الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس.
وحّمل���ت غنيم���ات الحكومة اإلس���رائيلية كامل 
المس���ؤولية ع���ن س���المة المس���جد األقص���ى، 

واالنته���اكات التي ُترتكب ضده، مطالبة بوقفها 
فوًرا، والحفاظ على الوض���ع التاريخي القائم في 

األماكن المقدسة.
وكان عدد م���ن المصلين أصيب���وا ظهر الجمعة 
باعتداء قوات االحتالل على المصلين في المسجد 
األقصى، في الذكرى الس���نوية األولى لالنتصار 

على االحتالل في معركة البوابات اإللكترونية.
وأغلق���ت الق���وات أب���واب األس���باط والغوانمة 
والقطانين والسلسلة وحطة، لمنع خروج المصلين 
من المس���جد، وأجبرت المصلين على الخروج من 

باب الناظر.

غزة/ االستقالل:
حّذرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، االحتالل 
اإلسرائيلي من "االس���تمرار في إرهابه الذي يتعرض 
ل���ه المواطنون ف���ي الق���دس، مؤك���دة أن تداعيات 
العدوان على المس���جد األقصى خطيرة، و أن الشعب 
الفلسطيني لن يتهاون مطلًقا في الدفاع عن كرامته 

وعن مقدساته".
وقالت الحركة في بيان صحفي،  إن "ما يجري في المسجد 
األقص���ى ومدينة القدس عمل إرهاب���ي خطير وعدوان 
مبّي���ت ومخطط له م���ن حكومة االس���تيطان واإلرهاب 
للمس���اس بمدينة القدس"، معتبرة أن االحتالل يحاول 
فرض مخططات التقس���يم الزمان���ي والمكاني في ظل 

انشغال وصمت عربي ودعم أمريكي كامل.
ودعت الجهاد جماهير شعبنا ل�"التصدي لهذا المخطط 
االجرامي، بش���د الرحال والرباط في القدس والصالة في 
األقص���ى"، داعية األمة العربية واإلس���المية إلى العمل 
العاجل والسريع على حماية األقصى وتوفير كل أشكال 

الدعم لصمود المقدسيين.
وفي السياق ذاته قالت الحركة، "إن المشاركة الواسعة 
في مس���يرات الع���ودة، هي رس���الة تحٍد وإص���رار من 
الجماهي���ر، وتأكي���د عل���ى المضي في طري���ق النضال 
المشروع لنيل الحقوق وفي مقدمتها حق العودة والحق 

في حياة كريمة تليق بالشعب الفلسطيني".
وأك���دت الحرك���ة في خت���ام فعاليات جمع���ة "أطفالنا 
الشهداء"، أن المشاركة الشعبية الواسعة في هذا اليوم 
هي خير دليل على أن سياس���ة القم���ع واإلرهاب التي 
تتبعها حكومة االحتالل المجرمة لن تنجح أبدا في كسر 

إرادة وروح التحدي لدى الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن هذه المس���يرات فعل شعبي مستمر 
ومتواصل س���يبقى أثره ممتدا نحو حدود فلسطين من 
بحره���ا إلى نهرها، "وأبلغ دلي���ل على ذلك عملية البطل 
الش���هيد محمد طارق يوس���ف وصمود المقدس���يين 
المتواصل ورباطهم ويقظتهم واستبس���الهم في أداء 
الواج���ب ثباتا في القدس ورباطا في س���احات األقصى 

وعلى بواباته وأسواره.

هيئات مقدسية: اقتحام األقصى استهداف واضح واعتداء مقصود

األردن يحمل االحتالل كامل المسؤولية عن االنتهاكات باألقصى

رام الله/ االستقالل: 
م���ن المقرر أن تفرج س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي  اليوم األح���د، عن الطفلة 
الفلسطينية األسيرة عهد التميمي )17 عاما( من سكان بلدة النبي صالح في رام 
الله. وذكرت صحيفة »هآرتس« أن ادارة مصلحة السجون أكدت أنه سيتم   اليوم 
األحد اإلفراج عن عهد التميمي، ونقلت عن والدها أن العائلة ستنتظرها صباحا 

عند حاجز جبارة جنوب طولكرم.
وستتوجه القافلة إلى رام الله لوضع إكليل على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات، 
ثم س���تغادر إلى قرية النبي صالح حيث سيقام حفل استقبال، ثم تعقد عهد 

مؤتمرا صحفيا في المساء.
وكانت محكمة االحتالل العس���كرية ق���د قضت آذار/ م���ارس الماضي باعتقال 
التميمي، 8 ش���هور، بتهمة »إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته«، بموجب 

صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.
وتحّولت الطفلة التميمي، عقب ساعات من إعالن اعتقالها، في 19 كانون األول/ 

ديسمبر 2017 إلى »أيقونة« للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الليلة الماضية، 
عن جميع الش���بان الذين تم اعتقالهم من المسجد 

األقصى المبارك، باستثناء خمسة أطفال قاصرين.
وأف���اد نادي األس���ير الفلس���طيني ب���أن االحتالل 
ق���رر اإلفراج عن جمي���ع الش���بان المعتقلين خالل 
المواجه���ات التي اندلعت أول أم���س الجمعة في 

المسجد األقصى.

وأض���اف أن االحتالل ف���رض على الش���بان المفرج 
عنهم دفع كفالة مالية بقيمة خمسة آالف شيقل، 

وإبعادهم عن المسجد األقصى لمدة أسبوع.
وأكد أن ش���رطة االحتالل أبقت على اعتقال الفتية 
القاصرين بّسام شكري قنبر )17 عاًما(، وعاصم يزيد 
حاليلة )15 عاًما ونصف( من بلدة جبل المكبر جنوبي 
القدس المحتل���ة، وعمران مصطفى مالعبة من بلدة 
عناتا شمال شرقي المدينة، محمد عماد معتوق )16 

عاًما( من شعفاط ومؤمن ماهر الكركي )16 عاًما( من 
الطور.

وكان���ت قوات االحت���الل حولت المس���جد األقصى 
ي���وم الجمعة إلى ثكنة عس���كرية، عق���ب اقتحامه 
ومحاصرته وإغالقه لمدة 4 س���اعات وإخالء ساحاته، 
ومهاجمة المصلي���ن بالقنابل الصوتي���ة واألعيرة 
المطاطية، واالعتداء عليهم بالضرب، واعتقال عدًد 

من الشبان والفتية من ساحاته.

عهد التميمي  على موعد 
مع الحرية اليوم األحد 

االحتالل ُيبعد 19 شاًبا عن األقصى وُيمدد اعتقال 5 قاصرين

التربية تدق ناقوس الخطر حول قطاع التعليم خاصة في القدس

اقتحام قوات الحتالل لباحات امل�صجد الأق�صى 

الجهاد: شعبنا لن 
يتهاون في الدفاع 

عن كرامته ومقدساته
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وبالتزامن مع إغالق أبواب المس���جد دفعت 
ق���وات االحت���الل بتعزيزات إلى المس���جد 
واقتحمت بأع���داد كبي���رة المصلى القبلي 
واعتقلت أكثر من عشرين شابا كانوا بداخله، 

كما أخلت مصلى قبة الصخرة من النساء.
وأعاد االحتالل مساء اليوم ذاته، فتح أبواب 
األقص���ى بعد س���اعات من إغالقها وس���ط 
تنديد واس���ع، في حي���ن أنهى معتصمون 
على أبوابه اعتصاماته���م بدخول األقصى 

مكبرين.

عمل "�إرهابي" 
واعتبرت حركة الجهاد اإلس���المي ما يجري 
في المسجد األقصى ومدينة القدس "عمال 

إرهابيا خطيرا وعدوانا مبيتا ومخططا".
وقال���ت الحركة في بيان لها إن هذه محاولة 
جديدة لفرض مخططات التقسيم الزماني 
والمكان���ي في ظل انش���غال وصمت عربي 

وبدعم أميركي كامل.

ك�سر �إر�دة �الحتالل
ويقول مدير المس���جد األقصى الشيخ عمر 
الكسواني: إن المقدس���يين وإلى جوارهم 
المئات من فلس���طينيي الداخ���ل المحتل 
والضف���ة الغربية، اس���تطاعوا كس���ر إرادة 
االحتالل بإغالق المسجد األقصى من خالل 
رباطهم على باب األس���باط وأب���واب أخرى، 
وتأديتهم ص���الة الجمعة ح���ول األقصى 
في رس���الة تؤكد الحق الفلسطيني الدائم 

واألبدي بهذا المسجد المقدس.
وأوضح الكسواني ل�"االستقالل" أن من بين 
المش���اركين في اقتح���ام األقصى رئيس 
بلدي���ة االحتالل ف���ي القدس ني���ر بركات 
وضب���اط كبار في الجي���ش والمخابرات، في 
محاولة لتش���جيع مس���ؤولين إسرائيليين 
آخرين عل���ى اقتحامه وإح���داث المزيد من 

العنف والتوتر في القدس.
وأكد أن اقتحام المس���جد األقصى وإغالقه 
هو أمر غير اعتي���ادي خاصة في هذا اليوم 
المقدس بالنسبة إلى المسلمين الذي يعتبر 
عيدًا بالنسبة لهم، ويش���هد األقصى فيه 

أكبر تجمع للمصلين خالل األسبوع. 
وأضاف الكس���واني: "االحتالل حاول إظهار 
هذا االقتحام أنه أمر اعتيادي أراد من خالله 
تعويد المقدس���يين على هذه السياس���ة، 
ولك���ن المصلين أبوا تمرير هذه السياس���ة 
وتص���دوا له���ا كما تصدوا لسياس���ة وضع 
البوابات اإللكترونية على أبواب المسجد من 

قبل".
وش���دد على أن المقدس���يين الي���وم أكثر 
تمس���كًا باألقصى لم���ا يرونه من تس���ارع 
وتصاع���د في عمليات تهويد واس���تيطان 
القدس التي تطال أماكنهم المقدسة مثل 
الحفريات أس���فل األقصى، محماًل االحتالل 

الكاملة عن اس���تمرار محاوالت  المسؤولية 
نشر التوتر في القدس. 

يف ذكرى �النت�سار
ويقول المتخصص في شؤون القدس حسن 
خاط���ر: إن االحتالل اإلس���رائيلي أراد تمرير 
سياسته بالس���يطرة الكاملة على األقصى 
واستباحة كافة الخطوط الحمر بإغالقه، مع 
م���رور الذكرى األولى على معرك���ة البوابات 
اإللكترونية التي انتصر فيها المقدسيون 
على االحتالل أواخر يوليو من العام الماضي.

وأّك���د خاطر ل�"االس���تقالل" أن م���ا تقوم به 
س���لطات االحتالل ف���ي اآلون���ة األخيرة من 
إجراءات واعتداءات بحق المس���جد األقصى 
في محاولة لتغيير الوضع القائم وفرض واقع 
جديد هي إجراءات باطلة لن تنجح في تغيير 
واقع المس���جد، وس���يبقى مس���جًدا إسالمًيا 

خالًصا يمثل عقيدة جميع مسلمي العالم.

المقدس���يين  صم���ود  "ل���وال  وأض���اف: 
وتصديهم لهذه الش���يطنة اإلس���رائيلية 
المستمرة، الستطاع االحتالل فرض اجندته 
ومخططاته، ولكن هذا الصمود يمثل العقبة 
الرئيس���ية أم���ام هذه المخطط���ات وليس 

بيانات اإلدانة والتنديد العربية والمحلية".
وحّذر خاطر من االستمرار في انتهاك حرمة 
المس���جد األقصى من قبل شرطة االحتالل، 
مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى توتر األوضاع وجر 

المنطقة للمزيد من العنف والمواجهات.
وطال���ب الهيئات الدولية ودول العالم كافة 
بالتدخ���ل ووقف جمي���ع اإلج���راءات التي 
اتخذته���ا حكوم���ة االحتالل بع���د احتالل 
مدينة الق���دس عام 1967 بحق المس���جد 
األقصى، وما تنفذه حالًيا من انتهاك لحرمة 
الهاش���مية  بالوصاية  وااللتزام  المس���جد، 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

القدس.

 »إسرائيل« تغلق  أبوابه في ذكرى إغالقه األولى 

صمود المقدسيين.. الحصن المنيع أمام مخططات االحتالل باألقصى 
غزة/ حممود عمر:

باإر�دتهم �ل�سلبة وعزميتهم �لتي ال حتدها 
حدود، ��ستطاع �ملقد�سيون ومن حولهم �ملئات 

من �مل�سلني �لقادمني من خمتلف �ملناطق 
�لفل�سطينية، ك�سر �إر�دة جي�ش �الحتالل 
�الإ�سر�ئيلي باإغالق �مل�سجد �الأق�سى وهي 
�سيا�سة يحاول �لكيان �ل�سهيوين تكر�رها 

جلعلها �أمرً� و�قعًا وتعويد �ملقد�سيني عليها يف 
�إطار �ل�سيطرة �لكاملة على �مل�سجد �الأق�سى. 

وكانت قو�ت �الحتالل �خلا�سة �جتاحت 
�أول من �أم�ش، مبئاٍت من عنا�سرها ومبعد�تهم 

و�أ�سلحتهم �الوتوماتيكية �مل�سجد �الأق�سى من 
باب �ملغاربة، و�سرعت باإطالق و�بل من �لقنابل 

�ل�سوتية �حلارقة و�لغازية �ل�سامة �مل�سيلة 
للدموع، و�الأعرية �لنارية �حلية و�ملطاطية، 

وب�سورة ع�سو�ئية، و�عتدت بال�سرب على �مل�سلني 
و�عتقلت �سبعة منهم على �الأقل، يف حني �نطلقت 

م�سرية �سخمة �سمت �آالف �مل�سلني يف �مل�سجد 
�الأق�سى و�سط هتافات �لتكبري و�أخرى �سد 

�قتحام قو�ت �الحتالل للم�سلى �لقبلي يف �مل�سجد �الأق�سى �ملبارك �الحتالل.

إسطنبول/ االستقالل:
اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلسطين الدكتور محمد الهندي، غزة نقطة ارتكاز 
المش���روع الوطني الفلسطيني، مش���دًدا على وصفها 
بقلعة الصمود، التي يجب على الجميع المحافظة عليها 

كما نحافظ على عيوننا.
وقال د. الهندي خالل مؤتمر "الفلس���طينيون وصفقة 
الق���رن" وال���ذي ُنظم ف���ي مدينة اس���طنبول التركية، 
وحضره العشرات من الش���خصيات وقادة التنظيمات 
الفلسطينية من الداخل والش���تات: "الصمود في وجه 
المؤامرات يتمثل حاليًا في مس���يرات الع���ودة بغزة"، 
مش���يًرا إلى أن "المش���اركة فيها واجبٌة على كل فئات 
وتيارات ش���عبنا، الذي يعبر من خالله���ا عن حقه في 
الوج���ود والعودة، ويعري "إس���رائيل" ويفضح إجرامها 

أمام العالم".
ولفت إلى أن "إخضاع غ���زة قائم على مخططين، األول: 
يقوم على ردعها بقوة الس���الح والحص���ار"، موضحًا أن 
"هذا الخيار بات مشكوكًا في قدرته بعد فشله عبر ثالث 
حروب، وحصار متواص���ل كانت نتيجته الفعلية تمرد 
قطاع غزة، ليس على حركة حماس كما كان مخططًا، بل 

على "إسرائيل".
أما المخطط الثاني، فيتمثل في التهدئة عبر تخفيف 

الحصار وإع���ادة االعمار، ومعالجات مرحلية لمش���اكل 
القطاع، منوًه���ا إلى أن "التهدئة له���ا مدخالن، األول: 
يكون عبر المصالحة وعودة السلطة الفلسطينية لغزة، 
وه���و مدخل إلع���ادة االعمار، وهذا يضع الس���لطة أمام 
استحقاق العودة للمفاوضات مع "إسرائيل" واالنخراط 
فيما يس���مى ب�"صفقة القرن" التي ترفضها، والثاني: 
يكون بتجاوز الس���لطة والمصالحة والتعامل المباش���ر 

عبر آليات إقليمية ودولي���ة، وتفاهم مع حركة حماس، 
كقوة أمر واقع تتحمل المس���ؤولية، باعتبار ذلك أفضل 
من الفراغ أو الفوضى لو غابت الحركة عن المش���هد في 

القطاع.
وبحسب د. الهندي فإن "المماطلة في قضية المصالحة 
الفلس���طينية، ُتضيق من فرصها عل���ى النجاح، وعلى 
قيادة الس���لطة إدراك أن قدرتها على اشتراط تسليم 
س���الح المقاومة ق���د انتهت، وأن معادلة الس���الح إلى 
المخازن مثل كل الس���الح العربي، واالحتفاظ بحق الرد 

بداًل من الرد، ال يمكن فرضه على غزة".
وأضاف "أن الس���لطة مطالبٌة أمام ش���عبها، وحتى أمام 
الق���وى الدولي���ة واإلقليمية أال تطرح موضوع الس���الح 
أساس���ًا، بل وتلّوح بفصائل المقاوم���ة، كما كان يفعل 
الرئيس الراحل ياس���ر عرفات إزاء الضغوط الممارس���ة 

عليه".
ولف���ت د. الهندي إل���ى أن "التهدئة في غزة أس���اس 
التحركات القائمة اليوم، وليس المصالحة"، منبهًا إلى 
أن "خيار الحرب مس���تبعد حاليًا، كونه ال يحل المشكلة 
القائمة، والمطروح هو حل اقتصادي للقطاع، أما الضفة 

فتعتبر تحت سيطرة "إسرائيل" فعليًا".
ودعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي 
إلى "المحافظة على ما تبقى من المش���روع الوطني عبر 

التفاهم والتوافق على سياس���ة مشتركة للتصدي لما 
يسمى "صفقة القرن"، دون ارتكاز على أوهام أو أمنيات 
بأن يش���ترط العرب ح���ل القضية الفلس���طينية لبدء 

التطبيع".
وقال: "س���تبقى فلس���طين عامل تفجير واشتباك مع 
المشروع الصهيوني، وش���عبها الصامد جدير باألرض 
المبارك���ة، والحل���ول المطروحة منذ ب���دء الصراع هي 
مرحلية، هدفها كس���ب الوقت لتهويد ما أمكن، وخلق 
وقائع جديدة من خالل اتفاقات مؤقتة"، مش���ددًا على 
أن "شعبنا وحده هو من يستطيع التصدي ألي مؤامرات 

تستهدفه".
وع���رج د. الهن���دي للحديث عن صفق���ة ترامب، مبينًا 
أنها ال تعدو كونها أفكارًا إس���رائيلية يمينية للتعامل 
مع القضايا األساس���ية، على رأسها القدس والالجئون 
واألرض ضم���ن ح���ل إقليمي يتج���اوز حت���ى الحلول 
والمبادرات العربية حول "ح���ل الدولتين"، بذريعة بناء 
محور إقليمي، تكون "إس���رائيل" في قلبه للتصدي لما 

يصفونه ب��"اإلرهاب".
وش���دد د. الهندي على أن "إس���رائيل" لن تتمكن من 
هزيمة ش���عبنا األبي أو ردعه، مش���يًرا إلى أن فلسطين 
ستبقى عامل تفجير واشتباك مع المشروع الصهيوني 

وأدواته في المنطقة.

د. الهندي يكشف مغزى التحركات اإلقليمية والدولية في غزة

د. حممد �لهندي
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دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

بلدية بيت الهيا     

 إعالن وظيفة شاغرة
  أمين صندوق     

تعلن بلدية بيت الهيا عن توفر ش���اغر وظيفة )امين صندوق( وعلى 
المتقدم للوظيفة ان تتوفر فيه الشروط  التالية :

1- حاصل علي شهادة البكالوريوس في المحاسبة بتقدير جيد على 
االق���ل من جامعة معترف  بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي 

/ فلسطين .
2- خبرة عملية ال تقل عن سنتين في مجال العمل المالي .

3- اال يزيد س���ن المتقدم يوم تقديم الطلب عن 35 عامًا ) يستثنى 
موظفو بلدية بيت الهيا ( .

4- اتقان العمل علي برامج الحاسوب ذات الصلة بالوظيفة .
5- القدرة علي تحمل ضغط العمل .

6- ان يكون من سكان محافظة شمال غزة ويفضل مدينة بيت الهيا .
_  تقدم الطلبات ش���خصيا بمقر البلدية  لدى دائرة الشؤون االدارية 

قسم شؤون الموظفين .
_ يرفق بالطلب كافة المستندات المطلوبة . 

7- يبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من يوم األحد الموافق 2018 _ 7 _ 29 م 
وينتهي يوم األربعاء الموافق  1_8_2018  وخالل اوقات الدوام 

الرس���مي للبلدية من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية 
والنصف من بعد الظهر .

مالحظة / العطلة االسبوعية في يومي الجمعة والسبت .   

  رئي�س بلدية بيت الهيا 
    عز الدين الدحنون

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية بيت الهيا    

إعالن وظيفة شاغرة
)مهندس مدني(

تعلن بلدية بيت الهي���ا عن توفر وظيفة )مهندس مدني( للعمل في مقر البلدية 
وذلك وفق الشروط و المؤهالت التالية:-

المؤهالت و المهارات المطلوبة:-
1_بكالوريوس في تخصص الهندس���ة المدنية من جامعة معترف بها و بمعدل 

ال يقل عن جيد.
2_خبرة عملية سابقة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال التخصص.

3_اال يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة و يستثنى من ذلك موظف البلدية و عقودها.
4_ان يكون من س���كان محافظة ش���مال غزة و يفضل ان يكون من س���كان مدينة 

بيت الهيا .
5_اجادة اللغة االنجليزية  و برامج الحاسوب الهندسية .

المهام المطلوبة:-
1_تجهيز المخططات و الرسومات الهندسية و الفنية لمشاريع البلدية.

2_كتابة مقترحات المش���اريع للحصول على  التمويل الالزم و حس���اب التكاليف 
الخاصة بالمشاريع قبل و بعد التنفيذ.

3_مراقبة و متابعة مواقع العمل في مشاريع البلدية .
4_االشراف على مشاريع البلدية .

5_المشاركة في  اللجان الفنية  لدراسة و تقييم المشتريات و المشاريع  والعطاءات.
6_الق���درة على تحمل ضغط العمل وظروف العم���ل والعمل ضمن فريق و العمل 

خارج ساعات الدوام الرسمي .
7_القدرة على ادارة الوقت و انجاز المهام في الوقت المطلوب .

يب���دأ تقديم الطلبات اعتبارا من يوم األحد  المواف���ق 29/7/2018م و ينتهي يوم 
األربعاء الموافق 1/8/2018

وذلك خالل اوقات الدوام الرس���مي من الساعة الس���ابعة و النصف صباحا و حتى 
الثانية و النصف مساء.

مالحظة: تقدم الطلبات في دائرة الشؤون االدارية بالبلدية .
مالحظة: العطلة االسبوعية في يومي الجمعة و السبت من كل اسبوع.

رئي�س بلدية بيت الهيا
عز الدين الدحنون

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

بلدية بيت الهيا

إعالن وظيفة شاغرة
محاسب 

تعل���ن بلدية بي���ت الهيا عن توفر ش���اغر وظيفة )محاس���ب ( وعلى 
المتقدم للوظيفة ان تتوفر فيه الشروط التالية :

1- حاصل علي شهادة البكالوريوس  في المحاسبة بتقدير جيد علي 
االق���ل من جامعة معترف بها من قبل وزارة التربية  والتعليم العالي 

/ فلسطين .
2- خبرة عملية ال تقل عن سنتين في مجال العمل المالي .

3- اال يزيد س���ن المتقدم يوم تقديم الطلب عن 35 عامًا )يس���تثنى 
موظفو بلدية بيت الهيا (.

4- اتقان العمل علي برامج الحاسوب ذات الصلة بالوظيفة .
5- القدرة علي تحمل ضغط العمل .

6- ان يكون من سكان محافظة شمال غزة  ويفضل مدينة بيت الهيا .
_ تقدم الطلبات ش���خصيا بمقر البلدية لدى دائرة الش���ؤون االدارية 

قسم شؤون الموظفين .
_ يرفق بالطلب كافة المستندات المطلوبة .

7- يبدأ تقديم الطلبات  اعتبارا من يوم األحد الموافق  2018 – 7_ 29  
م وينتهي يوم األربعاء الموافق 2018 _8 _1 م

وخالل اوقات الدوام الرس���مي  للبلدية من الساعة السابعة والنصف 
صباحا وحتى الثانية والنصف  من بعد الظهر . 

مالحظة / العطلة األسبوعية  في يومي الجمعة والسبت  . 

   رئي�س بلدية بيت الهيا  
  عز الدين الدحنون

غزة / االستقالل: 
التقى وفد من الهيئ���ة القيادية العليا 
لحرك���ة فتح في المحافظ���ات الجنوبية 
أمس السبت بالمعتصمين في مقر وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
"اونروا" ف���ي مدينة غزة دعًما وإس���ناًدا 
لمطالبه���م الرافض���ة للتقليصات التي 
طالتهم واحتجاجا عل���ى انهاء خدمات 

عدد منهم  في برامج الطوارئ. 
وضم الوفد الدكتور حس���ن أحمد عضو 
الهيئة القيادية العلي���ا ومفوض دائرة 
وكالة الغ���وث والالجئين في حركة فتح 
، والمهن���دس عماد األغ���ا عضو الهيئة 
القيادي���ة العليا لحرك���ة فتح ومفوض 
دائرة العالقات الوطنية ومحمد السباخي 
مدير عام دائرة شؤون الالجئين في قطاع 

غزة ولفيفًا من الكوادر الحركية.
 وأك���د الدكت���ور أحم���د  خ���الل كلمته 
اثناء اللقاء على دعم ومس���اندة مطالب 
الموظفين بالوكالة ، من���ددًا باإلجراءات 
المرفوضة التي طال���ت قطاعًا كبيرًا من 
موظفي الوكال���ة مما يؤدي إلى تقليص 

خدمات وإلغاء برامج.
وق���ال د. أحم���د ": »إن ه���ذه اإلجراءات 
تأتي في س���ياق اس���تهداف القضية 
الفلسطينية والمشروع الوطني وهدفها 
سياس���ي وليس كما تدعي إدارة الوكالة 

أن أسبابها مالية«، مش���دًدا على أن حق 
موظفي الوكالة في وظائفهم ليس منة 
من أحد وال يجوز المساس به أو المساس 
بوظائفه���م التي تؤدي خدم���ات ألبناء 

شعبنا الذين هم في أمس الحاجة لها.
وأش���ار إلى أن وكالة الغوث أنش���ئت بقرار 
دول���ي بع���د النكبة وه���ي ملزم���ة بإغاثة 
وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين حتى 
تحقيق حلمه���م في العودة إل���ى ديارهم 
التي هجروا منها وإقامة الدولة الفلسطينية 
وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ، لذلك يجب 
أن تس���تمر الوكالة بالقيام بواجباتها وإلزام 
ال���دول الداعم���ة لها باإليف���اء بإلتزاماتها ، 
منددًا في الوقت نفسه بالسياسة األمريكية 

التي تسعى إلى النيل من حقوقنا الوطنية .
 وأضاف د.أحم���د أن:" الواليات المتحدة 
األمريكية ليس هي كل العالم لكي تمرر 
صفقة القرن وسياس���اتها التوس���عية 
المقدرات  على حس���اب  االس���تعمارية 
العربي���ة عام���ة والفلس���طينية خاصة 
وهذا يتطل���ب منا التصدي لها بوحدتنا 
اإلمكانات  كاف���ة  الوطني���ة وتوظي���ف 
إلفش���ال كل المؤامرات التي تستهدف 
أبناء ش���عبنا وقضاياه الوطنية" ، مثمًنا 
التحركات السياسية والدبلوماسية التي 
يقوم بها الرئيس أبو مازن على الصعيد 
الدولي لتحقي���ق إنجازات وطنية وفضح 
السياس���ات األمريكي���ة واإلس���رائيلية 

وإفشالها وعدم تمريرها .
 وِفي الس���ياق ذاته دع���ا الدكتور أحمد 
وس���ائل اإلع���الم إلى توعي���ة الجماهير 
بأهمية وجود الوكالة واستمرارية عملها 
والمحافظة على منش���آتها ألنها شاهد 
على نكبة الش���عب الفلس���طيني على 
الصعيد السياسي ومصدر خدمات ألبناء 
ش���عبنا في كافة قطاعات عمل الوكالة ، 
داعيًا أبناء شعبنا للمشاركة الفاعلة في 
فعاليات رفض إجراءات الوكالة ألن هذه 
اإلجراءات تعد جريمة ال يمكن السكوت 
عنه���ا وال بد من ح���راك ش���عبي داعم 
لحقوقن���ا الوطنية وعدم ت���رك موظفي 

الوكالة وحدهم في الميدان.

غزة/ االستقالل:
أكد اتحاد موظفي "األونروا" في غزة مساء أمس  السبت، أن فعالياته الرافضة لقرار إدارة 

الوكالة بفصل الموظفين ستتصاعد ولن تتوقف حتى العودة عن قرارها".
وأعل���ن اتح���اد الموظفين في بيان جديد له تلقت "االس���تقالل" نس���خه عنه عن "عدم 
المشاركة في األنشطة الصيفية القادمة، ومقاطعتها احتجاجًا على القرار الجائر، مع دوام 
الموظفين في أماكنهم". وطالب جميع الموظفين بالمشاركة في االعتصام المفتوح في 
مكتب غزة اإلقليمي.  وذكر البيان أنه "سيتم إقامة خيمة اعتصام دائمة أمام مقر الوكالة 
بغزة الستقبال عائالت وأبناء الموظفين المهددين بالفصل لزيارة آبائهم المعتصمين".

ودع���ا االتحاد، جميع الموظفي���ن في مكتب غزة اإلقليمي للدوام الي���وم  األحد الموافق 
29.7.2018 في مكاتبهم، مشدًدا على أنهم "جزء أصيل من موظفي الوكالة.

وقال: »نشكر الكل الفلسطيني وندعوهم من قيادات سياسية ولجان وفصائل ومجالس 
أولياء األمور لمواصلة فعالياتهم لمساندة المظلومين« وختم البيان:  »نعاهدكم بأننا لن 

نقيل ولن نستقيل حتى عودة الحق إلى أهله، ورفع الظلم عن المظلومين«. 

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة 
ش���ؤون الالجئين، د.أحمد أبو هولي أن مؤتمر المشرفين 
على شؤون الفلس���طينيين في الدول العربية المضيفة 
لالجئين، الذي س���يبدأ أعماله صباح اليوم األحد، سيبحث 
بشكل مستفيض األزمة المالية التي تعاني منها وكالة 

الغوث الدولية.
وقال أبو هولي في بيان وصل »االس���تقالل« نس���خة منه، 
إن المؤتم���ر س���يبحث عن آليات تس���اعد الوكالة للخروج 
من أزمتها دون المس���اس بالخدمات األساسية المقدمة 
لالجئي���ن الفلس���طينيين، والحفاظ عل���ى مهامها وفق 
التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين عودة الالجئين 

إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبًقا للقرار 194.
وأض���اف أن أعمال ال���دورة ال� )100( لمؤتمر المش���رفين 
س���تعقد في مقر األمانة العامة لجامع���ة الدول العربية، 
في العاصمة المصرية القاهرة بمش���اركة الدول العربية 
المضيف���ة لالجئين، واألمان���ة العامة للجامع���ة العربية 
ومنظمة التعاون اإلس���المي، والمنظم���ة العربية للعلوم 
والثقافة "ألكس���و"، والمنظمة اإلسالمية للعلوم والثقافة 

"أسيسكو".
وأش���ار إلى أن أهمي���ة المؤتمر تعود إل���ى كونه المؤتمر 
الوحيد المخصص لمناقشة القضية الفلسطينية داخل 
الجامع���ة العربي���ة، وأن توصياته تق���دم دورًيا الجتماع 

مجلس وزراء الخارجية العرب إلقرارها.

ولفت إلى أن المؤتمر س���يواصل أعماله لمدة خمسة 
أيام خ���الل الفترة م���ن 7/29 -2018/8/2 لمناقش���ة 
القضاي���ا المطروحة على جدول أعمال���ه، من ضمنها 
قضية القدس واالعتداءات االس���رائيلية المتواصلة 
عل���ى مدينة القدس وأهلها وعلى المس���جد االقصى 

ومحاوالت تهويدها.0
وذكر أن المؤتمر سيناقش أيًضا قرار الحكومة االسرائيلية 
بإخالء التجمعات البدوية الفلس���طينية في الخان االحمر 
وجب���ل البابا وتجم���ع أبو ن���وار وغيرها م���ن التجمعات، 
وترحيله���م خارج المنطق���ة المصنفة ضم���ن ما يعرف 
بمخطط E1"" االستيطاني وفصلهم عن المناطق األخرى 

المحيطة بالقدس لتنفيذ مشروع "القدس الكبرى".

غزة/ االستقالل:
دت األطر الصحفية في غزة دعوتها لوس���ائل اإلع���الم والصحفيين كافة لمقاطعة  جدَّ
أخبار وكالة غوث وتش���غيل الالجئين "أونروا"، وأي مؤتمر صحفي يرتب له مكتب مدير 
عملياتها في قطاع غزة ماتياس ش���مالي. وأك���دت األطر في بيان صحفي يوم أمس، أن 
المطلوب من وسائل اإلعالم المحلية والعربية والدولية التركيز على الكارثة التي تتسبب 
بها تقليصات "أونروا" على العائالت بغزة وعموم الالجئين في المناطق الخمس���ة بحجة 
األزمة المالية التي تمر بها. وّشددت على أن قطاع غزة ُمستهدٌف بشكل فاضح بقرارات 
إدارة الوكالة المجحفة، وُتفتعل فيه األزمات لتمرير صفقات مش���بوهة تهدف شطب 
حقوق الالجئين، بخالف الهدف الذي ُأنشئت من أجله. وأشارت األطر في بيانها إلى أن 

القرار جاء رفًضا لقراراتها الجائرة بحق الموظفين وفصل 1000 منهم في غزة.
يذك���ر أن "أونروا" أنهت قبل أيام عمل ألف موظف من موظفي ما ُيعرف ببند "الطوارئ" 

لديها بقطاع غزة، فيما بدأ اتحاد الموظفين "نزاع عمل" وصواًل لإلضراب الشامل.
وكان منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في فلسطين المحتلة جيمي ماكغولدريك 
قال إنه من الواضح أن أزمة الوضع اإلنس���اني في غزة سياسية تحتاج إلى حل سياسي، 

مرجًحا أن مدارس "أونروا" قد ال تفتح مدارسها في موعدها نهاية أغسطس المقبل.

اتحاد موظفي »أونروا«:   
فعالياتنا ستتصاعد ولن 

تتوقف  حتى  عودة حقوقنا 

»أونروا«  دعوة لمقاطعة إعالمية لـ
ومدير عملياتها في غزة

مفوض »أونروا« بفتح : إجراءات الوكالة هدفها 
سياسي لتصفية القضية الفلسطينية 

أبو هولي: مؤتمر المشرفين سيبحث آليات تساعد »أونروا« للخروج من أزمتها

كلمة للهيئة القيادية حلركة فتح اأمام اعت�سام موظفي "اأونروا"
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اأحالم ال�شهادة
لم تكن أحالم الطفل مجدي السطري كأحالم 
باقي األطفال في عمره فتخطى األحالم الوردية 
المسرودة في روايات األطفال ليختار الشهادة 
ورتبة شهيد كحلم وهدف له ، فتضاءلت في 
عيني���ه باقي األحالم الت���ي ال ترقى لمصافي 

الشهداء.
ويقول رمزي الس���طري والد الش���هيد مجدي 
:" تأثر مجدي بنش���أته في مخيم الش���ابورة 
وباألحداث التي عايش���ها كباقي أطفال قطاع 
غزة من حصار مطب���ق وحروب متتالية لتترك 
بصمتها جلية في نفس مج���دي وتدمغ في 

قلبه حب الوطن والشهادة ".
ويضيف الس���طري ل� "االستقالل" مستجمعا 
كل م���ا في الك���ون من رباطة جأش وحاش���دا 
عزيمة مجبولة بحس���ن الظن بالله :" أحمد الله 
أن اصطفى من نس���لي مجدي ليكون شهيدا 

وليحقق حلم���ه الذي عرضه على مرأى الجميع 
برفقة أصدقائه في مشهدهم التمثيلي ".

وات���م الطفل مج���دي دراس���ته حتى الصف 
الس���ابع في مدارس وكالة الغوث وتش���غيل 
الالجئين ، ليكون في دراس���ته مثاال للطالب 
المجته���د والخل���وق ، لتتجس���د محبته وأثر 
أخالقه الطيبة في عيون أصدقاء الدراسة وكل 
من خالطه من جيران وأقارب تزاحموا في بيت 

عزاء الشهيد .

يوم ال�شهادة
وعلى الحدود الش���رقية لمحافظة رفح أعلنت 
الطواقم الطبي���ة ارتقاء طفل مجهول الهوية 
؛ نتيجة تعرضه لطلق ناري متفجر في الرأس 
، واس���تمرت عالمات االس���تفهام تدور حول 
هوية الش���هيد لعدة س���اعات قبل أن يعلن 
رسميا عن اس���م الشهيد مجدي السطري من 

مخيم الشابورة .
ويوضح والده أن مجدي اعتاد المش���اركة في 
مس���يرات العودة على الرغم م���ن المحاوالت 
الحثيثة  لثنيه في سبيل الحفاظ على سالمته 
وخوفا م���ن تعرضه ألي أذى ف���ي ظل تواجد 
قوات االحت���الل التي ال تع���رف أدنى مبادئ 
االنس���انية وال تتوانى في استهدف األطفال 

والرضع أو الكهل وذوي االعاقات الحركية.
ويتابع :" كان  مجدي يذهب في معظم الجمع 
وبعض األي���ام األخرى إلى مس���يرات العودة 
برفقة بع���ض أصدقائه وجيرانه ، وقد رافقته 
عدة مرات ليبقى أمام ناظري وبعيدا عن عيون 

قناصة االحتالل ".
ولكن األقدار سبقت األفكار ففي يوم الجمعة 
الماض���ي خرج مج���دي دون أن يطل���ع أيًا من 
أهله عل���ى وجهته فظن الجمي���ع أنه يلعب 
مع أطفال الحي في ش���وارع وساحات المخيم 

الضيقة، ليتغل���ب حقد الصهاين���ة على براءة 
مجدي ليستهدفوه بشكل مباشر وبهدف القتل 

برصاصة متفجرة استقرت في رأسه الصغير.
ويقول والد الشهيد :" اعتدت أن يخبرني مجدي 
قبل مش���اركته بمس���يرات الع���ودة ولكن يوم 
ش���هادته ذهب دون أن يخب���ر أي أحد من أهل 
البيت فتيقنا أنه لم يذهب ، وبعد انتش���ار خبر 
ارتقاء طفل مجه���ول الهوية عرض أحد الجيران 
علي الص���ورة بعد أن تعذر علي���ه التعرف على 
مجدي بفعل تغير مالمحه بفعل الطلقة والدماء 
المتحبسة في وجهه، وفور أن نظرت إلى الصورة 
تعرفت علي���ه وتوجهت فورا إلى المستش���فى 

لوداعه والتعرف عليه ".
ويضيف :" ل���م أدر كيف وصلت المستش���فى 
وكيف حملتني أقدامي إلى هناك ، وبعد وصولي 
للمستش���فى لحق���ت ب���ي والدته ول���م أكن قد 

أخبرتها بل عرفت أيضا من خالل الجيران ".

عر�س الت�شييع 
وانطلق مركب تش���ييع الطفل الش���هيد مجدي 
الس���طري )12 عام���ا( من أمام منزل���ه في مخيم 
الشابورة بعد القاء أهله لنظرة الوداع على جثمانه 
الطاهر، لتأدية صالة الجنازة في مسجد بدر قبل 
أن يحتض���ن ث���رى الوطن جثمان���ه الصغير في 

المقبرة الشرقية بالمحافظة .
وش���ارك في جنازة الش���هيد جماهير غفيرة من 
أبناء محافظة رفح وأصدقاء الش���هيد على مقاعد 
الدراس���ة ورفاق ثورت���ه على ح���دود الوطن في 
مس���يرات العودة الكبرى ، باإلضافة إلى  ممثلي 

الفصائل والقوى الوطنية في محافظة رفح .
وعبر المش���يعون عن س���خطهم تجاه عنجهية 
االحتالل وتجرئه على اس���تباحة دم���اء األطفال 
المش���اركين في مس���يرات س���لمية ، مجددين 
العه���د على مواصل���ة الطريق ال���ذي صار عليه 
الشهداء حتى بلوغ أهدافهم بالنصر والحرية.

الشهيد السطري..  الطفل الذي نال الشهادة مرتين!
رفح / حممد مهدي: 

متحم�شا تقدم ال�شبل جمدي ال�شطري )12 
عاما( �شوب ال�شلك ال�شائك مفعمًا بروح 

اال�شرار حاملا بالعودة لبلدته الرملة؛ 
لريفع عليه علم فل�شطني الذي انت�شى قلبه 

بحبها وي�شحب اأجزاء منه قبل اأن يحني 
دور ال�شهادة، في�شتلقي على اأر�س الوطن 

قبل اأن يغطيه رفاقه بعلم الوطن ويرفعوه 
على اكتافهم  ح�شب ال�شيناريو الذي و�شعه 

اأطفال خميم ال�شابورة حلكايتهم امل�شورة 
، وي�شريوا وهم يرفعونه على االكتاف. 
مل يدرك اأي من اأ�شبال واأطفال خميم 

ال�شابورة اأن الفيديو الذي مل مي�س على 
ت�شجيله �شوى اأ�شبوعني يج�شد حلما �شارف 
على التحقق لبطل فيلمهم العفوي ، ليتكرر 

ذات امل�شهد ولكن ب�شكل دموي على حدود 
رفح ال�شرقية يف جمعة »االأطفال ال�شهداء« 

�شمن م�شرية العودة الكربى بعد اأن وجه 
اأحد جنود االحتالل فوهة بندقيته 
لي�شيب راأ�س الطفل ال�شطري بطلقة 

متفجرة ا�شتقرت براأ�شه لريتقي على اثرها 
�شهيدا بذات امل�شهد الذي ر�شمه يف خميلته 
وليطبق �شيناريو االأطفال بحذافريه على 

ت�شييع جثمان ال�شهيد جمدي ال�شطري يف رفح اأم�س          ) APA images (حدود الوطن.

غزة/ االستقالل:
طالب مركز الميزان لحقوق اإلنس���ان، مدعي عام المحكم���ة الجنائية الدولية، 
ووفًقا للمعلومات الكافية المتوفرة لها حول االنتهاكات المنظمة التي ترتكبها 
قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدولي، بالشروع بالتحقيق في حاالت 
القتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وتقديم كل من يشتبه في ارتكابه 

النتهاكات جسيمة للعدالة.
وقال المركز ف���ي بيان صحفي يوم أمس، إن ق���وات االحتالل تواصل للجمعة 
الثامنة عش���رة على التوالي اس���تهداف المدنيين المشاركين في المسيرات 
السلمية على امتداد السياج الفاضل شرقي قطاع غزة، وتستخدم القوة المفرطة 
والمميتة في معرض تعاملها مع األطفال والنساء والشبان المشاركين في تلك 
المس���يرات. وأوضح أن هذا االس���تهداف يوم الجمعة، تسبب في استشهاد 
مواطنين، أحدهما طفل، وإصابة )145( آخرين بجراح مختلفة، من بينهم )116( 
بالرصاص الحي، منهم )26( طفاًل، و)3( نساء، و)6( مسعفين، وصحافيين و)6( 

مصابين وصفت المصادر الطبية جراحهم بالخطيرة.
ودع���ا المجتمع الدولي إل���ى التحرك العاجل والفاعل لوق���ف انتهاكات قوات 
االحت���الل، والعمل على تطبي���ق العدالة في األراضي الفلس���طينية المحتلة، 
وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، والعمل على إنهاء الحصار، وتمكين 

الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه األصيل في تقرير مصيره.

القدس المحتلة/ االستقالل:
استنكر مبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف 
يوم أمس السبت، إعدام جنود االحتالل اإلسرائيلي للطفل مجدي رمزي 
السطري )12 عاًما( خالل مشاركته في مسيرات العودة شرق رفح جنوب 

قطاع غزة يوم الجمعة الماضي.
وكتب ميالدينوف على حسابه في "تويتر": "إن مقتل صبي فلسطيني 
في الثانية عش���رة من عمره بنيران إسرائيلية أول أمس في قطاع غزة 

أمر مروع ومأساوي".
وأضاف ميالدينوف أن "األطفال ليسوا هدفا. الكثير من األطفال قضي 

عليهم، حان الوقت لوضع حد لهذا".
واستشهد مواطنان أحدهما طفل، وأصيب العشرات يوم الجمعة جراء 
قمع قوات االحتالل اإلس���رائيلي متظاهري العودة الس���لميين شرقي 

محافظات قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن 246 مواطًنا أصيبوا برصاص االحتالل شرقي القطاع 
أول أمس الجمعة بينه���م 90 بالرصاص الحي، منهم 11 بحالة خطرة، 

باإلضافة إلى 19 طفاًل، و10 إناث، و4 مسعفين، وصحفي.

ميالدينوف: قتل 
الطفل السطري أمر 

مروع ومأساوي
رام الله/ االستقالل:

أك���د وزير الخارجي���ة والمغتربين ري���اض المالك���ي، أن التصعيد 
اإلسرائيلي الخطير ضد المسجد األقصى المبارك يستدعي تفعيل 

المسار القانوني الدولي ألقصى درجاته.
وقال المالكي في تصريح صحفي يوم أمس السبت، إن" كافة 
تحذيراتنا ودعواتنا ومطالباتنا بالتدخل الدولي لم تنجح، بما 
يعكس جبن العالم وخوفه من الترهيب األمريكي ومن االبتزاز 
اإلس���رائيلي، وعليه لم يبق أمامنا إال تفعيل المسار القانوني 
ألقصى درجاته حتى يتم وضع األمور في نصابها، ومحاسبة 

مجرمي الحرب اإلسرائيليين".
وأض���اف أن اعت���داءات االحتالل المتواصلة على المس���جد 
األقص���ى وباحاته، والعدوان اآلثم عل���ى المصلين بالضرب 
وقنابل الغاز والصوتية مبيت ومخطط له بش���كل مس���بق 

ومتعمد.
وأش���ار إلى أن مجموع���ات اليهود المتطرفين اقتحمت المس���جد 
بحماية قوات االحت���الل وأذرعها المختلفة بأعداد كبيرة للقيام بما 
قاموا به من قمع وانتهاكات وإس���اءة وفاش���ية احتاللية بطابعها 

الديني، وبمدلوالتها المعروفة لألطراف كافة.

الخارجية: التصعيد 
باألقصى يستدعي تفعيل 

المسار القانوني الدولي

الميزان يطالب مدعي 
الجنائية الدولية بالتحقيق 

بقتل متظاهري غزة
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اأحالم ال�شهادة
لم تكن أحالم الطفل مجدي السطري كأحالم 
باقي األطفال في عمره فتخطى األحالم الوردية 
المسرودة في روايات األطفال ليختار الشهادة 
ورتبة شهيد كحلم وهدف له ، فتضاءلت في 
عيني���ه باقي األحالم الت���ي ال ترقى لمصافي 

الشهداء.
ويقول رمزي الس���طري والد الش���هيد مجدي 
:" تأثر مجدي بنش���أته في مخيم الش���ابورة 
وباألحداث التي عايش���ها كباقي أطفال قطاع 
غزة من حصار مطب���ق وحروب متتالية لتترك 
بصمتها جلية في نفس مج���دي وتدمغ في 

قلبه حب الوطن والشهادة ".
ويضيف الس���طري ل� "االستقالل" مستجمعا 
كل م���ا في الك���ون من رباطة جأش وحاش���دا 
عزيمة مجبولة بحس���ن الظن بالله :" أحمد الله 
أن اصطفى من نس���لي مجدي ليكون شهيدا 

وليحقق حلم���ه الذي عرضه على مرأى الجميع 
برفقة أصدقائه في مشهدهم التمثيلي ".

وات���م الطفل مج���دي دراس���ته حتى الصف 
الس���ابع في مدارس وكالة الغوث وتش���غيل 
الالجئين ، ليكون في دراس���ته مثاال للطالب 
المجته���د والخل���وق ، لتتجس���د محبته وأثر 
أخالقه الطيبة في عيون أصدقاء الدراسة وكل 
من خالطه من جيران وأقارب تزاحموا في بيت 

عزاء الشهيد .

يوم ال�شهادة
وعلى الحدود الش���رقية لمحافظة رفح أعلنت 
الطواقم الطبي���ة ارتقاء طفل مجهول الهوية 
؛ نتيجة تعرضه لطلق ناري متفجر في الرأس 
، واس���تمرت عالمات االس���تفهام تدور حول 
هوية الش���هيد لعدة س���اعات قبل أن يعلن 
رسميا عن اس���م الشهيد مجدي السطري من 

مخيم الشابورة .
ويوضح والده أن مجدي اعتاد المش���اركة في 
مس���يرات العودة على الرغم م���ن المحاوالت 
الحثيثة  لثنيه في سبيل الحفاظ على سالمته 
وخوفا م���ن تعرضه ألي أذى ف���ي ظل تواجد 
قوات االحت���الل التي ال تع���رف أدنى مبادئ 
االنس���انية وال تتوانى في استهدف األطفال 

والرضع أو الكهل وذوي االعاقات الحركية.
ويتابع :" كان  مجدي يذهب في معظم الجمع 
وبعض األي���ام األخرى إلى مس���يرات العودة 
برفقة بع���ض أصدقائه وجيرانه ، وقد رافقته 
عدة مرات ليبقى أمام ناظري وبعيدا عن عيون 

قناصة االحتالل ".
ولكن األقدار سبقت األفكار ففي يوم الجمعة 
الماض���ي خرج مج���دي دون أن يطل���ع أيًا من 
أهله عل���ى وجهته فظن الجمي���ع أنه يلعب 
مع أطفال الحي في ش���وارع وساحات المخيم 

الضيقة، ليتغل���ب حقد الصهاين���ة على براءة 
مجدي ليستهدفوه بشكل مباشر وبهدف القتل 

برصاصة متفجرة استقرت في رأسه الصغير.
ويقول والد الشهيد :" اعتدت أن يخبرني مجدي 
قبل مش���اركته بمس���يرات الع���ودة ولكن يوم 
ش���هادته ذهب دون أن يخب���ر أي أحد من أهل 
البيت فتيقنا أنه لم يذهب ، وبعد انتش���ار خبر 
ارتقاء طفل مجه���ول الهوية عرض أحد الجيران 
علي الص���ورة بعد أن تعذر علي���ه التعرف على 
مجدي بفعل تغير مالمحه بفعل الطلقة والدماء 
المتحبسة في وجهه، وفور أن نظرت إلى الصورة 
تعرفت علي���ه وتوجهت فورا إلى المستش���فى 

لوداعه والتعرف عليه ".
ويضيف :" ل���م أدر كيف وصلت المستش���فى 
وكيف حملتني أقدامي إلى هناك ، وبعد وصولي 
للمستش���فى لحق���ت ب���ي والدته ول���م أكن قد 

أخبرتها بل عرفت أيضا من خالل الجيران ".

عر�س الت�شييع 
وانطلق مركب تش���ييع الطفل الش���هيد مجدي 
الس���طري )12 عام���ا( من أمام منزل���ه في مخيم 
الشابورة بعد القاء أهله لنظرة الوداع على جثمانه 
الطاهر، لتأدية صالة الجنازة في مسجد بدر قبل 
أن يحتض���ن ث���رى الوطن جثمان���ه الصغير في 

المقبرة الشرقية بالمحافظة .
وش���ارك في جنازة الش���هيد جماهير غفيرة من 
أبناء محافظة رفح وأصدقاء الش���هيد على مقاعد 
الدراس���ة ورفاق ثورت���ه على ح���دود الوطن في 
مس���يرات العودة الكبرى ، باإلضافة إلى  ممثلي 

الفصائل والقوى الوطنية في محافظة رفح .
وعبر المش���يعون عن س���خطهم تجاه عنجهية 
االحتالل وتجرئه على اس���تباحة دم���اء األطفال 
المش���اركين في مس���يرات س���لمية ، مجددين 
العه���د على مواصل���ة الطريق ال���ذي صار عليه 
الشهداء حتى بلوغ أهدافهم بالنصر والحرية.

الشهيد السطري..  الطفل الذي نال الشهادة مرتين!
رفح / حممد مهدي: 

متحم�شا تقدم ال�شبل جمدي ال�شطري )12 
عاما( �شوب ال�شلك ال�شائك مفعمًا بروح 

اال�شرار حاملا بالعودة لبلدته الرملة؛ 
لريفع عليه علم فل�شطني الذي انت�شى قلبه 

بحبها وي�شحب اأجزاء منه قبل اأن يحني 
دور ال�شهادة، في�شتلقي على اأر�س الوطن 

قبل اأن يغطيه رفاقه بعلم الوطن ويرفعوه 
على اكتافهم  ح�شب ال�شيناريو الذي و�شعه 

اأطفال خميم ال�شابورة حلكايتهم امل�شورة 
، وي�شريوا وهم يرفعونه على االكتاف. 
مل يدرك اأي من اأ�شبال واأطفال خميم 

ال�شابورة اأن الفيديو الذي مل مي�س على 
ت�شجيله �شوى اأ�شبوعني يج�شد حلما �شارف 
على التحقق لبطل فيلمهم العفوي ، ليتكرر 

ذات امل�شهد ولكن ب�شكل دموي على حدود 
رفح ال�شرقية يف جمعة »االأطفال ال�شهداء« 

�شمن م�شرية العودة الكربى بعد اأن وجه 
اأحد جنود االحتالل فوهة بندقيته 
لي�شيب راأ�س الطفل ال�شطري بطلقة 

متفجرة ا�شتقرت براأ�شه لريتقي على اثرها 
�شهيدا بذات امل�شهد الذي ر�شمه يف خميلته 
وليطبق �شيناريو االأطفال بحذافريه على 

ت�شييع جثمان ال�شهيد جمدي ال�شطري يف رفح اأم�س          ) APA images (حدود الوطن.

غزة/ االستقالل:
طالب مركز الميزان لحقوق اإلنس���ان، مدعي عام المحكم���ة الجنائية الدولية، 
ووفًقا للمعلومات الكافية المتوفرة لها حول االنتهاكات المنظمة التي ترتكبها 
قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدولي، بالشروع بالتحقيق في حاالت 
القتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وتقديم كل من يشتبه في ارتكابه 

النتهاكات جسيمة للعدالة.
وقال المركز ف���ي بيان صحفي يوم أمس، إن ق���وات االحتالل تواصل للجمعة 
الثامنة عش���رة على التوالي اس���تهداف المدنيين المشاركين في المسيرات 
السلمية على امتداد السياج الفاضل شرقي قطاع غزة، وتستخدم القوة المفرطة 
والمميتة في معرض تعاملها مع األطفال والنساء والشبان المشاركين في تلك 
المس���يرات. وأوضح أن هذا االس���تهداف يوم الجمعة، تسبب في استشهاد 
مواطنين، أحدهما طفل، وإصابة )145( آخرين بجراح مختلفة، من بينهم )116( 
بالرصاص الحي، منهم )26( طفاًل، و)3( نساء، و)6( مسعفين، وصحافيين و)6( 

مصابين وصفت المصادر الطبية جراحهم بالخطيرة.
ودع���ا المجتمع الدولي إل���ى التحرك العاجل والفاعل لوق���ف انتهاكات قوات 
االحت���الل، والعمل على تطبي���ق العدالة في األراضي الفلس���طينية المحتلة، 
وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، والعمل على إنهاء الحصار، وتمكين 

الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه األصيل في تقرير مصيره.

القدس المحتلة/ االستقالل:
استنكر مبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف 
يوم أمس السبت، إعدام جنود االحتالل اإلسرائيلي للطفل مجدي رمزي 
السطري )12 عاًما( خالل مشاركته في مسيرات العودة شرق رفح جنوب 

قطاع غزة يوم الجمعة الماضي.
وكتب ميالدينوف على حسابه في "تويتر": "إن مقتل صبي فلسطيني 
في الثانية عش���رة من عمره بنيران إسرائيلية أول أمس في قطاع غزة 

أمر مروع ومأساوي".
وأضاف ميالدينوف أن "األطفال ليسوا هدفا. الكثير من األطفال قضي 

عليهم، حان الوقت لوضع حد لهذا".
واستشهد مواطنان أحدهما طفل، وأصيب العشرات يوم الجمعة جراء 
قمع قوات االحتالل اإلس���رائيلي متظاهري العودة الس���لميين شرقي 

محافظات قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن 246 مواطًنا أصيبوا برصاص االحتالل شرقي القطاع 
أول أمس الجمعة بينه���م 90 بالرصاص الحي، منهم 11 بحالة خطرة، 

باإلضافة إلى 19 طفاًل، و10 إناث، و4 مسعفين، وصحفي.

ميالدينوف: قتل 
الطفل السطري أمر 

مروع ومأساوي
رام الله/ االستقالل:

أك���د وزير الخارجي���ة والمغتربين ري���اض المالك���ي، أن التصعيد 
اإلسرائيلي الخطير ضد المسجد األقصى المبارك يستدعي تفعيل 

المسار القانوني الدولي ألقصى درجاته.
وقال المالكي في تصريح صحفي يوم أمس السبت، إن" كافة 
تحذيراتنا ودعواتنا ومطالباتنا بالتدخل الدولي لم تنجح، بما 
يعكس جبن العالم وخوفه من الترهيب األمريكي ومن االبتزاز 
اإلس���رائيلي، وعليه لم يبق أمامنا إال تفعيل المسار القانوني 
ألقصى درجاته حتى يتم وضع األمور في نصابها، ومحاسبة 

مجرمي الحرب اإلسرائيليين".
وأض���اف أن اعت���داءات االحتالل المتواصلة على المس���جد 
األقص���ى وباحاته، والعدوان اآلثم عل���ى المصلين بالضرب 
وقنابل الغاز والصوتية مبيت ومخطط له بش���كل مس���بق 

ومتعمد.
وأش���ار إلى أن مجموع���ات اليهود المتطرفين اقتحمت المس���جد 
بحماية قوات االحت���الل وأذرعها المختلفة بأعداد كبيرة للقيام بما 
قاموا به من قمع وانتهاكات وإس���اءة وفاش���ية احتاللية بطابعها 

الديني، وبمدلوالتها المعروفة لألطراف كافة.

الخارجية: التصعيد 
باألقصى يستدعي تفعيل 

المسار القانوني الدولي

الميزان يطالب مدعي 
الجنائية الدولية بالتحقيق 

بقتل متظاهري غزة
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واستش���هد ثالث���ة مواطنين ف���ي جمعة" 
الش���هداء" بينهم الطفالن مجدي  "أطفالنا 
الس���طري )12عاما(، والطفل مؤمن الهمص 
)15عامًا(، وأصيب العشرات بنيران االحتالل 

اإلسرائيلي في غزة .

جرمية حرب 
أكد  د. عبد الكريم ش����بير الخبير في القانون 
الدولي، أن اس����تهداف االحتالل اإلسرائيلي 
لألطفال الفلسطينيين جريمة ضد اإلنسانية، 
وانتهاك ص����ارخ للقانون الدولي اإلنس����اني 
واالتفاقيات الدولية  التي تنص على حماية 
الطفل والحق في الحياة، مشددا على أن عدم 
والمحاكمة  للمحاس����بة  "إس����رائيل"  تعرض 
الدولية ُيش����جعها على اقت����راف المزيد من 

الجرائم بحق الشعب الفلسطيني األعزل .

 وقال ش���بير ل�"االس���تقالل": "إن مس���يرات 
العودة المستمرة بالمناطق الشرقية للقطاع 
تميزت بمش���اهد صمود وتح���دي األطفال 
لالحتالل بطرق ابداعية، فقد أثبتوا جراءتهم 
في الن���زول ال���ى الميدان و ق���ذف الحجارة 
والنيران من نقط���ه الصفر، األمر الذي أرهب 
جنود االحتالل وجعلهم يرون باألطفال خطرًا 
كبيرًا عليهم، وأن استهدافهم ُيرسل رسالة 

رادعة لألطفال وذويهم".  
وأضاف أن قيادة االحتالل صعدت بش���كل 
كبير من سياس���ة قت���ل أطفال غ���زة خالل 
مس���يرات العودة وكس���ر الحصار، اذ ارتقي 
19 طفال ش���هيدًا إثر استهدافهم المباشر 
بالرصاص الح���ي و المتفج���ر، باإلضافة إلى 
عش���رات األطفال المصابين الذي���ن مازالوا 

يتجرعون مرارة األلم.  

ولفت إل���ى أن المدعية العام���ة للمحكمة 
الجنائية الدولية قررت منذ اس���بوع انشاء 
غرفة من ثالثة قض���اه للتواصل مع أهالي 
الضحاي���ا والمتضررين م���ن الجرائم التي 
ارتكبها االحتالل، متمني���ًا أن يتم تنفيذ 
ه���ذه الخط���وة بمصداقي���ة ودق���ة عالية 
بجم���ع المعلومات والوثائ���ق عن الضحايا، 
واعطائه���م حقوقهم بعيدًا ع���ن التحيز 

إلسرائيل.  
وش���دد عل���ى ض���رورة أن تتح���رك القيادة 
الفلسطينية والهيئة الوطنية العليا بشكل 
رس���مي وفوري ف���ي تقديم قضي���ة اعدام 
األطف���ال وتصفيته���م للمحكم���ة الدولية 
الجنائية على شكل دعاوى وشكاوى وليس 
معلومات وملف���ات، من أجل الضغط عليهم 
لمحاس���بة االحتالل على كافة جرائمه التي 

يرتكبها بحق أطفالهم. 

ح�صانة �أممية
ب���دوره، أدان المرك���ز الفلس���طيني لحقوق 
االنس���ان مواصل���ة االحتالل "اإلس���رائيلي" 
اس���تهدافه للمتظاهرين السلميين الذين 
من بينهم أطفال عزل على السياج الحدودي، 
بعد الجرائم "اإلنسانية" التي ارتكبها، خالل 

مسيرات العودة الكبرى.
وقال المركز في بيان صحف���ي: "إن الجرائم 
المتكررة بحق الفلس���طينيين، وتغوله في 
دم���اء األطفال، ناتجة عن إفالت "إس���رائيل" 
من العقاب، وما تتمتع به من حصانة بفضل 
الوالي���ات المتح���دة األمريكية، ما يش���جع 
جيش���ها على اقتراف المزيد م���ن الجرائم 
بحق المتظاهرين المدنيين مس���تندًا على 

قرارات رسمية من المس���تويات السياسية 
والعسكرية العليا".

ودعا المركز المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية إلرسال مراقبين دوليين من المنظمات 
األممية للتأكد من سلمية المظاهرات، وفتح 
تحقيٍق رس����مي في هذه الجرائم واإلس����راع 
بتش����كيل لجن����ة تحقي����ق دولي����ة إلخضاع 

"إسرائيل" للمساءلة والمحاسبة.
واستش���هد 160 فلس���طينيًا من���ذ انطالق 
مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية في 
30مارس /أذار الماض���ي/ بالتزامن مع احياء 
ذكري يوم األرض الفلس���طيني، من بينهم 
8 شهداء تحتجز قوات االحتالل جثامينهم، 
و19 طفاًل، في حي���ن ُأصيب 16750 مواطنًا، 
من بينهم3200 طفل، حسب آخر إحصائية 

لوزارة الصحة. 

استشهاد ثالثة مواطنين بينهم طفالن 

جمعة »أطفالنا الشهداء«.. لم توقف جرم االحتالل!
غزة/ دعاء �حلطاب: 

مل يتحمل جي�ش �الحتالل �ال�صر�ئيلي 
جر�ءة وقوة �أطفال غزة، �لذين مل 

يتو�نو� عن �مل�صاركة يف م�صري�ت �لعودة 
منذ �نطالقها يف30 مار�ش �ملا�صي، 
ف�صعد من ��صتهدفه �صدهم، فكانت 
�آلة �لقن�ش "�الإ�صر�ئيلية" تتعمد 

�ختيارهم بالقن�ش يف �لر�أ�ش �أو �ل�صدر 
الإنهاء حياتهم ب�صكل فوري، لعلها تكون 
ر�صالة ر�دعه لباقي �الأطفال وذويهم . 

ومل يكن ميد�ن �لعودة وحده �صاهدً� 
على قتل �الحتالل الأطفال غزة، فقد 

�ختلفت �الأماكن وت�صابهت م�صاهد 
�عد�مهم، فمنهم من �رتقى �صهيدً� وهو 

يلهو� ويلعب �أمام بيته �أو بامل�صاحات 
�خل�صر�ء، و�أخرون �صقطو� وهم 

جال�صون باأح�صان �أمهاتهم ومبنازلهم، 
وتهمتهم �لوحيدة �أنهم �أبناء �أر�ٍش 

مقد�صة ال تركع.  

غزة/ االستقالل:
أدان منت���دى اإلعالميين الفلس���طينيين إصرار قوات االحتالل اإلس���رائيلي على اس���تهداف 

الصحفيين خالل تغطيتهم لمسيرات العودة السلمية.
وق���ال المنتدى في بيان صحفي، إن ذلك يعكس مدى اس���تهتار قوات االحتالل بكل األنظمة 
والقوانين واألعراف الدولية واإلنس���انية الخاصة بحماية الصحفيين، ويثبت مدى االستخفاف 

بالمنظمات الدولية ذات العالقة.
وأشار إلى أنه ضمن مسلسل االستهداف اإلسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين إصابة الزميل 
س���امر الزعانين برصاصة في منطقة "الفخد" خالل تغطيته أول أمس الجمعة لمسيرات العودة 
شرقي جباليا، واإلعالمي صبحي أبو الحصين برصاصة في القدم أثناء عمله شرقي رفح، والصحفي 
عالء الهندي أصيب بالغاز خالل تغطيته لألحداث ش���رقي خانيونس، كما أصيبت الزميلة هند 

الخضري بالغاز خالل عملها شرقي مدينة غزة.
وأض���اف أن ذلك يفضح حجم التغول اإلس���رائيلي على الصحفيين، ويس���تدعي تدخاًل عاجاًل 
وسريًعا من قبل االتحاد الدولي للصحفيين للجم سلطات االحتالل ووقف انتهاكاتها المتواصلة 

وقمعها الممنهج للصحفيين الفلسطينيين.
وأش���ار إلى إصابة أكثر من 180 صحفًيا فلسطينًيا خالل تغطية مسيرات العودة منذ انطالقها 

نهاية مارس الماضي، فضاًل عن استشهاد اثنين من الصحفيين.
وطالب المؤسس���ات الحقوقية بفضح انتهاكات االحتالل بحق اإلعالم الفلسطيني في المحافل 
الدولي���ة ذات الصل���ة، ودفع الجهات المعنية التخ���اذ اإلجراءات والخطوات المناس���بة لحماية 
الصحفيين واإلعالم الفلس���طيني من التغول واالنتهاكات اإلسرائيلية، حاًثا الجهات المعنية 

على ضرورة االهتمام بالصحفيين الجرحى على مختلف الصعد.

منتدى اإلعالميين يدين 
إصرار االحتالل على 

استهداف الصحفيين
غزة/ االستقالل:

قالت الهيئ���ة الوطنية لمخيمات مس���يرة العودة 
وكسر الحصار، يوم أمس، إنها "لن توقف المسيرات 
على أنغام الوعود الخادعة التي يرس���لها االحتالل 
عبر بعض الوس���طاء"، داعية المواطنين للمشاركة 
في مس���يرات الجمعة المقبلة تحت عنوان "جمعة 
الوفاء لش���هيد القدس محمد طارق يوسف، منفذ 
عملية مس���توطنة آدم. وش���ّددت الهيئة في بيان 
صحفي، على استمرار المسيرات السلمية بالمناطق 

الش���رقية لقطاع غزة ، مؤكدة على فش���ل محاوالت 
االحتالل بفرض معادل���ة التهدئة مقابل التهدئة 
في ظل االحت���الل والحص���ار؛ ألن حكومة االحتالل 
تتجاهل حقوق شعبنا الطبيعية في الحرية والحياة 
الكريمة"، مطالبة الوسطاء بضرورة وقف "الغطرسة 
الصهيونية واالس���تعالء ال���ذي يتجاهل حقوقنا 
وأوجاعنا. وثّمنت الهيئة الدور المصري في البحث 
عن وسائل إلغاثة شعبنا بقطاع غزة المحاصر، قائلة 
إن "مصر التي دفعت اآلالف من الش���هداء من أجل 

قضايا األمة لن تس���مح لالحت���الل أن يفرض علينا 
مع���ادالت خادعة ُمبهمة، ولن تس���مح له بكس���ب 

الوقت من أجل تمرير صفقته المشبوهة".
الجماهيرية  المسيرات  وجّددت دعوتها الستمرار 
لحماية ح���ق العودة، والتأكيد عل���ى ضرورة توفير 
حياة كريمة ألبناء ش���عبنا بال حصار أو احتالل، من 
خالل المش���اركة ف���ي فعاليات الجمع���ة المقبلة، 
مطالبة األمم المتحدة بالعمل على وقف سياس���ة 

االحتالل بقتل األطفال الفلسطينيين.

»هيئة العودة«: لن تتوقف مسيرتنا على أنغام الوعود الخادعة

رام الله/ االستقالل:
حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من خطورة التصعيد 
اإلس����رائيلي المتواصل في مدينة الق����دس المحتلة، مؤكدة أن 
"هذا التصعيد الممنهج يفتح الباب واس����ًعا أمام انفجار شامل 

لألوضاع".
وش���ددت الجبهة في بيان صحفي على أن "القدس والمقدس���ات خٌط 
أحمٌر، وش���عبنا ل���ن يقف مكتوف األيدي أمام اس���تمرار اس���تهداف 
المدينة، وال خيار أمامه إال الدفاع بكل ما أوتي من قوة عن عروبة وهوية 

مدينة القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين".

وحّيت الجبهة جماهير شعبنا في مدينة القدس، الذين تصدوا ببسالة 
لالقتحام اإلسرائيلي للمسجد األقصى واعتصموا داخل باحاته، داعية 
إياهم إل���ى مزيد من الصم���ود والتصدي لمحاوالت اقتحام المس���جد 

األقصى.
ودعت الجبهة ش���عبنا وقواه إلى ضرورة إعالن حالة االس���تنفار الوطني 
الع���ام لمواجهة الهجمة اإلس���رائيلية على مدينة القدس والمس���جد 
األقص���ى، واالتفاق على برنامج مواجهة ش���امل يكون أه���م أولوياته 
إقرار خطة لتعزيز صمود ش���عبنا في مدينة القدس باعتباره رأس حربة 

المواجهة والتصدي لجرائم االحتالل.

الشعبية: التصعيد اإلسرائيلي بالقدس يفتح الباب أمام انفجار شامل
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )  501   / 2018 (
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد 
: اسامه خميس محمد الزعيم من س���كان غزة هوية رقم 800829798 

بصفته وكيال عن : احمد عبد الكريم محمد االسى 
بموجب وكالة رقم : 8401 / 2018 الصادرة عن غزة

موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 643 قسيمة 7 المدينة غزة الزيتون  

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة . 

التاريخ :    26/ 7/ 2018م

   م�سجل اأرا�سي غزة / اأ. ع�سام احلمارنة

وذك���رت القناة نقاًل ع���ن وزراء ومس���ؤولين "إس���رائيليين" أن 
المبادرة السياسية "وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، 
الت���ي تجري بين األمم المتحدة ومصر و"إس���رائيل" والس���لطة 

الفلسطينية وحماس".
ووف���ق القناة ف���إن "المبادرة" تتضمن إع���ادة تأهيل قطاع غزة، 
وإعادة الس���لطة للقطاع، والتوصل لوقف إط���الق نار كامل، في 
حين نقلت عن مصدر سياس���ي "إس���رائيلي" مشارك في تلك 
المفاوض���ات، قوله إن "مصر واألمم المتحدة تمارس���ان ضغوطا 

هائلة على جميع األطراف بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة".
وخالل ال�أس���بوع الماضي زار مبعوث السالم إلى الشرق األوسط 
نيكوالي ميالدينوف قطاع غزة مرات عّدة، اس���تمرت لس���اعات، 
ناق���ش خاللها األوض���اع األمنية واإلنس���انية، مع ق���ادة حركة 

"حماس".

ل معلومات 
وعّب���ر القيادي في حرك���ة "فتح" عبد الله عب���د الله عن ترحيب 
حركته وقيادة السلطة الفلس���طينية بأّية تحّركات تحقن الدم 

الفلسطيني، ولكن ليس على حساب األثمان السياسية.
وقال عبد الل���ه ل�"االس���تقالل": "ليس لدينا )ب�فتح والس���لطة( 
معلومات ح���ول تفاصيل األطروحات األخي���رة المتعلقة بقطاع 
غزة؛ لكّننا مع كل تحرك يحقن دم الفلسطينيين، ويرفع عنهم 

المعاناة". 
واستبعد تجاوب "إسرائيل" مع الحلول التي تساهم في تخفيف 
حصارها "غير القانوني" على القط���اع، داعًيا األطراف المختلفة 

لعدم االنخداع بتصريحات االحتالل حول هذا الشأن.  
وأضاف القي���ادي ب�"فتح": "لنتمكن من مواجهة االحتالل، يجب 

أن نبني اس���تراتيجيتنا الوطنية، ونحشد لها دعًما عربًيا ودولًيا، 
باالستناد إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية". 

غري نا�سجة
الكاتب والمحلل السياس���ي حس���ام الدجني، رأى أن التحركات 
الجارية مؤخًرا تحت عن���وان البحث عن "تبريد جبهة غزة"، تأتي 
نتيجة التضحيات التي يقدمها شعبنا الفلسطيني، وصواًل إلى 

مسيرات العودة السلمية على طول الحدود الشرقية للقطاع.
وقال الدجني ل�"االس���تقالل": "كل ه���ذه التحركات جاءت بفعل 

تلك المس���يرات، التي أربكت حس���ابات  إس���رائيل ، ووضعت 
القضية الفلس���طينية على األجندة الدولية واإلقليمية، إضافة 
إلى قدرة المقاومة على المناورة من خالل اس���تراتيجية القصف 

بالقصف، والقنص بالقنص، والدم بالدم".  
ورّج���ح أن ما يجري في هذه اآلونة م���ن جهات عربية ودولية هو 
البحث عن صيغة "إنس���انية" لرفع الحصار ع���ن غزة برضى كل 
األط���راف، الفًتا في ذات الوقت إلى أن���ه من المبكر الحديث عن 

"نضوج" كامل لهذه الصيغة.
واس���تبعد أن تك���ون "الصيغ���ة" المطروحة مرتبط���ة ب�"أثمان 

سياسية"، كتسليم سالح المقاومة، أو ربط ما هو مطروح بملفات 
أخرى ك�"ملف الجنود األس���رى"، مشيًرا إلى أن "حصار غزة مسألة 
سياسية إنسانية، ويجب على االحتالل رفعه بال أّية أثمان، كما 

جاء بالقانون الدولي".   

اأطروحات جاّدة
أما الكاتب والمحلل السياس���ي ذو الفّقر سويرجو، فاعتبر أن كل 
م���ا يدور الحديث عنه خالل األي���ام األخيرة من مبادرات متعلقة 

بتخفيف األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة ُتطرح بشكل جدّي.
وقال س���ويرجو ل�"االس���تقالل": "من الواض���ح أن كل األطروحات 
المتعلقة بملف قطاع غزة جاّدة هذه  المّرة؛ ألن هناك ضغوطات 
تطرحها مص���ر واالتحاد األوربي واألمم المتح���دة على األطراف 
كاّف���ة للخروج من الحال���ة الراهنة، وعدم االنج���رار نحو تصعيد 
وانفجار األوضاع والبدء بخطوات عملية لرفع الحصار عن القطاع، 

ومعالجة المصالحة بكل ملفاتها".
وعن تجاوب االحتالل اإلسرائيلي مع أّية مبادرات إنسانية تخّفف 
من أزمات غزة، توّقع أن يكون رده "إيجابًيا"؛ ولكن وفق "ضمانات 

مصرية ودولية، بعدم خرق ما يتم التوصل إليه من اتفاقات". 
وأض���اف: "م���ن الواضح بأن إس���رائيل رفعت الفيت���و عن ملف 
المصالحة، والش���روط التي فرضتها للذهاب إلى حلول لمشاكل 
غزة، كإلقاء س���الح المقاومة، وتس���ليم جنود االحتالل األس���رى 

وجثثهم، وهذا ضمن رؤية تراها إسرائيل".   
وتابع أن"االحتالل يريد الذهاب إللقاء القطاع إلى أحضان السلطة 
الفلسطينية بالسيطرة عليه، وهذا يعود ألنه يرى في ذلك أقّل 
كلفة من اس���تمرار مس���يرات العودة، والتوجه نحو مواجهة مع 

القطاع، قد تفضي إلى نتائج غير محسوبة".

تقديم مبادرة »إنسانية«

الحــراك الدولــي تجــاه غــزة .. هــل يكســر حصارهــا؟ 
غزة/ قا�سم الأغا: 

تعود املب��ادرات ال�سيا�سية الدولية املتعلقة بقطاع 
غزة لتطفو على ال�سطح جمدًدا، فاحتًة بذلك باب 
الت�س��اوؤلت ح��ول جدّية ه��ذه املب��ادرات املقدمة، 
ومدى اإمكانية م�ساهمتها يف ك�سر اأو تخفيف ح�سار 

"اإ�سرائيل" املفرو�ض على القطاع منذ عام 2006.  
اأحدث تلك املب��ادرات، ك�سفت عنه و�سائل الإعالم 
الأمم  اإن  قال��ت  اإذ  املا�سي��ة،  اجلمع��ة  العربي��ة، 
املتحدة وم�سر على و�سك تقدمي مبادرة "اإن�سانية" 
"اإ�سرائي��ل"  ب��ن  "التوّت��ر" املت�ساع��د  لتخفي��ف 

واملقاوم��ة يف قط��اع غزة. وج��اء يف تقرير ن�سرته 
القن��اة "العا�س��رة" العربي��ة، اأن رئي���ض حكوم��ة 
الحتالل "بنيامن نتنياهو" قال لأع�ساء املجل�ض 
الوزاري امل�سّغر )الكابنيت( اإن هناك �سفقة هامة 

يتم اإعدادها.

ميالدينوف خالل اإحدى زيارته لغزة 

األغوار الشمالية / االستقالل:
 أصدرت قوات االحتالل االس���رائيلي، يوم أمس، قرارا عسكريا باالستيالء على أجزاء من 

أراض لمواطنين في خربة الرأس األحمر باألغوار الشمالية.
وقال الناش���ط الحقوقي عارف دراغمة في تصريح له،" إن االحتالل أصدر قرارا عس���كريا 
بوضع اليد على أجزاء من أراضي المواطنين؛ لصالح طريق عسكري شقته جرافات االحتالل 
قبل أيام للتدريبات". وأضاف ان هذا القرار جاء بعد أيام من شق الطريق، وتجريف خط 
مياه يغذي المنطقة. وشهدت المنطقة في األيام القليلة الماضية، عمليات شق طريق 

عسكري، وتدمير خط مياه، ومضايقات للعمال المتواجدين في المنطقة.

االحتالل يستولي على عشرات الدونمات 
في الرأس األحمر باألغوار الشمالية

رام الله/ االستقالل:
 وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين، تصريحات وزير الحرب اإلس���رائيلي 
ليبرمان عن إغراق قطاع غزة باللون األحمر، بأنها محاولة مفضوحة من قبل قيادة االحتالل 
لتغطية فش���لهم في وقف مسيرات العودة وكسر الحصار عبر موجات العدوان الدموي 

األخيرة على القطاع.
واعتبرت الجبهة في بيان صحفي، أن تصريحات ليبرمان األخيرة تعبير عن السياس���ة 
الفاشية التي تتبعها سلطات االحتالل ضد الشعب في القطاع، والضفة والقدس، وهي 
دع���وة إلغراق قطاع غزة بال���دم، عبر عملية عدوانية يتم التحضي���ر لها على يد حكومة 
اليمي���ن واليمين المتطرف بقي���ادة الثالثي نتنياهو، ليبرمان، بين���ت. ودعت الجبهة، 
القيادة الفلس���طينية الرسمية واللجنة التنفيذية والس���لطة الفلسطينية لإلقالع عن 
سياسة الصمت إزاء ما يتعرض له القطاع من أعمال عدوانية، ووصفت هذا الصمت بأنه 

تقاعس في تحمل الواجبات الوطنية نحو شعبنا في مواجهة العدوان.

رام الله/ االستقالل:
ق���ررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تش���كيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسس���ات 
»م.ت.ف«، واستقالليتها. كما قررت اللجنة خالل اجتماعها في مقر الرئاسة بمدينة رام 
الله وس���ط الضفة الغربية برئاسة الرئيس محمود عباس، يوم أمس السبت إلغاء كل ما 

يتعارض مع القوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها.
واعتبرت أن قانون القومية العنصري الذي أقرته الكنيست اإلسرائيلية في التاسع عشر 

من الشهر الجاري نقطة ارتكاز لصفقة القرن وجزء ال يتجزأ منها.
وأدان���ت اللجنة التنفيذية، ف���ي بيانها عق���ب  االجتماع، االقتحامات المس���تمرة من 
المتطرفين اإلس���رائيليين، بمن فيهم وزراء وأعضاء كنيست، التي كان آخرها أول أمس 

الجمعة، والذي شمل أيضا إغالق المسجد األقصى أمام المصلين.
ودعت اللجنة دول العالم إلى التدخل إللزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف هذه الممارسات 

واالستفزازات بالضفة الغربية ومدينة القدس والمسجد األقصى.

الديمقراطية: تصريحات 
ليبرمان دعوة إلغراق 
قطاع غزة بدماء شعبنا

»تنفيذية المنظمة« 
تشكل لجنة لتفعيل دوائر 

المنظمة واستقالليتها

لندن/ االستقالل:
دعا رئيس الهيئة الش���عبية العالمي���ة لدعم غزة عصام 
يوس���ف، إلى ض���رورة تأس���يس منظمة تعنى بش���ؤون 
الالجئين الفلس���طينيين، يتم تشكيلها بدعم من الدول 

العربية واإلسالمية.
وحّمل يوس���ف ف���ي تصريح صحف���ي ، ال���دول العربية 
مس���ؤولية حال���ة التده���ور الت���ي يعيش���ها الالجئون 
الفلسطينيون بسبب تقليص الدعم اإلنساني المخصص 
لهم، والذي أدى مؤخًرا إلى االستغناء عن خدمات المئات 

من الموظفين في قطاعات خدمية أساسية.

وأوضح أن دور هذه المنظمة يجب أن يرتكز على أس���س 
إدارة شؤون الالجئين الفلسطينيين من الناحية السياسية 
واإلدارية، بما في ذلك توفير المخصصات المالية الالزمة 
من أجل تقديم الدعم لكافة القطاعات المتعلقة بحياتهم 

من تعليم وصحة، ودعم إنساني.
وق���ال إن عل���ى ه���ذه المنظم���ة أيًضا مهمة أساس���ية 
تتلخ���ص في العمل على توفير الدعم السياس���ي الالزم 
لحماية الثوابت الفلس���طينية، على رأس���ها حق العودة 
لالجئين، والوقوف في وج���ه مخططات تصفية القضية 

الفلسطينية، السيما المتعلق منها بحقوق الالجئين.

وش���ّدد يوس���ف على أن تكون سياس���ة هذه المنظمة 
وبرنامج عملها قائم على اإليمان الراس���خ والثابت بحقوق 
الشعب الفلس���طيني كحق عودة الالجئين، والتعويض، 
إضافة لدعم وتأييد حق الفلس���طينيين في بناء دولتهم 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ولف���ت إلى أن تأس���يس منظمة تقوم على إدارة ش���ؤون 
الالجئي���ن، باتف���اق وتنس���يق كام���ل بي���ن دول عربية 
وإسالمية، س���يوفر شبكة أمان لماليين الالجئين، ويحول 
دون تحكم ال���دول المانحة بحج���م المخصصات المالية 

العتبارات سياسية.

دعوة لتأسيس منظمة عربية وإسالمية تدير شؤون الالجئين
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ونفذ الشهيد محمد طارق دار يوسف )17 
عاما( من قرية كوبر المطلة على مدينة رام 
الله وسط الضفة الغربية المحتلة ، عملية 
بطولي���ة داخل مس���توطنة "آدم" المقامة 
عنوة على أراضي موطني بلدة جبع شمال 
الق���دس المحتل���ة ، اصيب فيه���ا ثالثة 
مستوطنين، قتل أحدهم في وقت الحق، 
بعد م���رور أيام على الذكرى األولى لعملية 

مستوطنة  "حلميش " . 
وداهمت قوات االحتالل االسرائيلي، قرية 
كوب���ر،  فجر الجمع���ة الماضية واقتحمت 
منزل الشهيد الفتى دار يوسف، وأبلغت 
عائلة الشهيد بأنها ستعود لهدمه قريبا، 

كما اعتقلت ثالثة مواطنين.
وبارك���ت الفصائل الفلس���طينية عملية 
الطعن قرب مستوطنة "آدم" شرق القدس 
المحتلة والتي أسفرت عن مقتل مستوطن 

وإصابة 2 آخرين أحدهما بجراح حرجة.

ف�سل �سيا�سة العقاب
وأكد ع���زت بدوان رئيس بلدية قرية كوبر 

ش����مال غرب مدين����ة رام الله، أن جيش 
االحتالل ما زال يفرض حصارا مش����ددا 
على قرية كوبر بالرغم من انسحابه من 
داخل القرية، مش����ددا على أن الصمود 
الش����عبي والتكاتف الجماهيري دليل 
فشل سياس����ة العقاب الجماعي التي 
ينتهجه االحتالل ضد المناطق والقرى 

التي يخرج منها منفذي العمليات. 
وأش����ار بدوان ل�" االستقالل" إلى إصابة 
العشرات من ش����باب القرية بالرصاص 
الحي والمطاطي، من بينهم إصابة شاب 
وصفت حالت����ه بالخطي����رة ، بعد وقوع 
اش����تباكات عنيفة بينهم وبين جنود 
اقتحموا  الذين  اإلس����رائيلي،  االحتالل 
القرية  فجر يوم الجمعة بعد ادعائهم 
بتنفيذ الش����هيد دار يوس����ف عملية  

داخل مستوطنة " آدم " .
أوضح بدوان أن عش���رات الجنود داهموا 
عددا م���ن المنازل، وفتش���وها، وحققوا 
مع األهالي، وخربوا محتوياتها، وس���رقوا 
مبالغ مالية خاصة باألسر، واغلقوا مداخل 

القرية بالسواتر الترابية، وفرضوا حصارا 
عليها، ومنعوا دخول وخروج المواطنين 
منها ، كما اعتلى  القناصة أسطح المنازل 

وشرعوا بإطالق النار على الشبان .
وبي����ن أن االحتالل االس����رائيلي احتجز 
والمركب����ات  المواطني����ن  م����ن  ع����ددًا 
واتخذوهم دروعا بش����رية ، في ظل منع 
األهالي من التنقل ، وقبل انس����حابهم  
م����ن داخل القري����ة اعتقلوا نص����ر الله 
يوس����ف مش����عل )17 عاما(، وشقيقه 
محمد )21 عاما( ، وخلدون البرغوثي )42 

عاما ( .
ولفت إلى أن����ه في حال نف����ذت قوات 
االحتالل اإلس����رائيلي تهديدها بهدم 
من����زل عائل����ة منفذ العملي����ة بعد أخذ 
قياس����اته وفحص جدرانه ، فإن سكان 
القري����ة س����يقفون يدا واح����دة معهم 
وس����يعيدون بناءه مرة أخرى كما فعلوا 
س����ابقا مع عدة شهداء ، مشددا على أن 
س����كان القرية ، وقفوا سدا منيعا  أمام 

جنود االحتالل اإلسرائيلي .

 وذكر رئيس بلدية قرية كوبر أن القرية 
لها سجل نضالي كبير ، إذ تعد من أكثر 
القرى التي يوجد بها معتقلين وشهداء 
نف����ذوا عمليات بطولية ض����د االحتالل 
اإلس����رائيلي ؛ الرتكابه جرائم ضد أبناء 
شعبهم ، مشددا على أن القرية ستبقى 
كش����جر النخيل ش����امخة بأبطالها ، لن 

يهزمها أي احتالل . 

مل ت�سكل رادع
بدوره، اكد الكاتب والمحلل السياس����ي 
د. رفيق أحمد عوض فش����ل سياس����ة 
ينتهجها  الت����ي  الجماع����ي  العق����اب 
االحتالل اإلس����رائيلي ضد سكان قرية 
كوبر وغيرهم م����ن المواطنين في قرى 
ومدن مختلفة ، مشددا على أن سياسة 
االحتالل اإلسرائيلي برهنت فشلها على 
مدار س����نوات عديدة ، و لن و لم تشكل 

رادعًا  أمام تنفيذ العمليات . 
وقال عوض ل�"االس����تقالل" :"إن سياسة 
العقاب الجماعي التي يفرضها االحتالل 

اإلسرائيلي منذ العام 2015 لم تؤد إلى 
نتائ����ج مرضي����ة له ، ب����ل زادت من قوة 
وصالبة الفلسطينيين في تنفيذ المزيد 

من العمليات البطولية ضده". 
واضاف":" أن االحتالل اإلسرائيلي واهم 
ف����ي حصوله على هدوء كلما حول حياة 
الفلسطينيين إلى أشبه بالموت  ، وزاد 
من قبضت����ه ضد منف����ذي العمليات" ، 
مبين����ا أن االحتالل لم يقرأ التاريخ جيدا 
ليدرك الش����خصية القوية التي يتمتع 
بها الفلس����طينيون في مقاومته وعدم 

استسالمهم بسهولة.
ولف����ت إل����ى أن م����ا فعل����ه االحت����الل 
اإلس����رائيلي  م����ن إج����راءات انتقامية 
وعقابية في قري����ة كوبر ، ليس جديدًا 
على الفلس����طينيين بل تك����ررت ذات 
المش����اهد عل����ى مدار س����نوات عديدة 
في ق����رى ومدن أخرى ،  مش����يرا إلى أن 
الفلسطينيين يتحلون بعد كل تجربة 
انتقامية ينفذها االحتالل ضدهم بقوة  

صلبة ال يستطيع هدمها أحد. 

حصار واقتحام "إسرائيلي"

قرية كوبر.. شاهد على فشل سياسة العقاب الجماعي

غزة / �سماح املبحوح: 
ما زال الحتالل الإ�سرائيلي يوا�سل 

فر�ض ح�ساره امل�سدد على قرية 
كوبر �سمال مدينة رام اهلل و�سط 

ال�سفة الغربية املحتلة، الذي خرج 
منها منفذ عملية م�ستوطنة »اآدم« 

ال�سهيد حممد طارق دار يو�سف )17 
عاما( م�ساء اخلمي�ض املا�سي، رغم 

ان�سحابه من و�سط القرية. ومل 
تنجح �سيا�سة العقاب اجلماعي التي 

ينتهجها جي�ض الحتالل ال�سرائيلي  
�سد املناطق والقرى التي ينطلق منها 

منفذو العمليات �سد امل�ستوطنني 
وجنود الحتالل يف حتجيم وتقليل 

تلك العمليات بل تزيدهم اإ�سرارَا 
وقوة على موا�سلة من �سبقوهم يف 

درب املقاومة ال�سهادة. 

غزة / االستقالل:
بعث رئيس المكتب السياس���ي لحرك���ة المقاومة 
اإلس���المية )حماس( إس���ماعيل هنية عدة رسائل 
لق���ادة ال���دول العربي���ة واإلس���المية أطلعهم على 
عدوان االحتالل اإلس���رائيلي الممنهج ضد الشعب 
الفلس���طيني واالس���تيطان وتهويد مدينة القدس 
والمسجد األقصى المبارك، والحصار الظالم المفروض 
على قطاع غزة، وقضية األسرى في سجون االحتالل.

وأش���ار هنية في رس���ائله، إل���ى قان���ون »القومية 
اليهودية« الذي أق���ره االحتالل مؤخًرا، والذي اعتبره 
اعتداًء سافًرا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه 
ووطنه، وتحدًيا لألمتين العربية واإلس���المية وأحرار 
العالم، وانتهاًكا صارًخا لقرارات األمم المتحدة التي 

أكدت حق العودة والتعويض.
وش���دد على موقف حماس بالتأكيد على حق شعبنا 
المش���روع في الدف���اع عن أرضه ومقدس���اته، وعدم 
التفريط أو التنازل عن حقوقه وثوابته، وعلى رأسها 
ح���ق العودة وإقام���ة دولته المس���تقلة وعاصمتها 

القدس.

وطال���ب الدول العربية واإلس���المية بالوقوف س���ًدا 
منيًعا ضد قانون االحتالل العنصري برفضه وإدانته 
مع غيره من القواني���ن العنصرية التي تنتقص من 
الحق���وق والثوابت الفلس���طينية، واعتبارها قوانين 
باطلة ومرفوضة، ولن ترتب لالحتالل أي شرعية على 

األرض.
ودعا هنية إلى التحرك الجاد والفاعل عربًيا وإسالمًيا 
ودولًي���ا وعل���ى األصعدة كافة من أج���ل تجريم هذا 
القان���ون ووق���ف تطبيق���ه، مطالًبا بالتوج���ه للجنة 
مكافح���ة العنصرية في األمم المتح���دة إلدانة هذا 
القان���ون وإص���دار قانون أممي يبطل���ه، ويمنع قادة 
االحتالل من التمادي في سياستهم اإلجرامية ضد 

األرض والشعب والمقدسات.
ون���وه إلى أهمية العمل على تش���كيل جبهة تضم 
كل دول العال���م التي تقف مع الحق الفلس���طيني 
لمواجه���ة االنحياز الس���افر الذي تمارس���ه اإلدارة 
األمريكية وتبنيها دوًما للرواية اإلس���رائيلية، ووضع 
حد الستهتار االحتالل بالقرارات والمواثيق األممية 

والدولية.

نيويورك/ االستقالل:
المن���دوب الفلس���طيني الدائم لدى  طالب 
األمم المتحدة الس���فير رياض منصور، األمم 
المتحدة ومجلس األمن بالتحرك العاجل لمنع 
تده���ور األوضاع في القدس المحتلة وقطاع 

غزة.
أطلع السفير منصور، األمم المتحدة على آخر 
التطورات في ظل التصعيد الخطير بالقدس 
المحتلة، خاصة في المسجد األقصى المبارك.

واجتمع الس���فير منصور مع رئيس مجلس 
األم���ن، مندوب مملكة الس���ويد ل���دى األمم 
المتح���دة ألوف س���كوج، وأطلع���ه على آخر 
المحتلة،  الفلسطينية  التطورات في األرض 
وطل���ب منه التحرك في مجل���س األمن لمنع 

تدهور األوضاع في القدس وقطاع غزة.
كما التقى بمجلس سفراء دول منظمة التعاون 
اإلسالمي، وطالبهم بالقيام بواجباتهم تجاه 
ما يحدث في القدس الشريف، واالعتداءات 

المتكررة على حقوق المسلمين في األقصى
وكان الس���فير منص���ور بعث ثالث رس���ائل 

متطابق���ة إلى كل من رئي���س مجلس األمن 
)السويد(، ورئيس الجمعية العامة، واألمين 
الع���ام لألمم المتحدة، بش���أن الممارس���ات 
االس���تفزازية اإلس���رائيلية القمعي���ة التي 
ارتكبتها ق���وات االحتالل عقب انتهاء صالة 

الجمعة في المسجد األقصى.
وق���ال الس���فير منص���ور ف���ي رس���ائله إن 
"إس���رائيل"، تواص���ل عدوانها العس���كري 
على المدنيين الفلس���طينيين، بمن فيهم 
المصل���ون، وعل���ى األماك���ن المقدس���ة في 

المدينة، ال سيما المسجد األقصى.
ونقل منصور صورة الوضع المش���تعل الذي 
يمتد إلى مناطق أخ���رى عبر الضفة الغربية 
المحتلة وقطاع غزة المحتل المحاصر، مؤكًدا 
أن هذه االستفزازات ال يمكن اعتبارها أحداًثا 
منفصلة ع���ن النهج القمعي اإلس���رائيلي، 
وإنما تنس���جم مع المخططات اإلس���رائيلية 
العنصرية الت���ي تهدف باألس���اس إلنكار 
الوجود الفلس���طيني وحق���ه التاريخي في 

أرضه.

هنية يطالب الدول العربية

 واإلسالمية بمبادرة عاجلة لدعم شعبنا

منصور يطالب األمم المتحدة بالتحرك 
لمنع تدهور األوضاع في القدس وغزة 
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هناك ش����به إجم����اع تقريبا داخل دول����ة االحتالل 
اإلس����رائيلي عل����ى القب����ول بالصفق����ة األميركية 
المطروحة، وذلك من قبل معظم األحزاب، وخصوصا 
منها أحزاب اليمي����ن واليمين المتطرف التوراتية، 
وأحزاب “اليمين القوم����ي العقائدي” انطالقا من 
قناعتها بأن الخطة تهدف لخدمة المصالح الحيوية 
واالستراتيجية لكيانهم. وقد بّين استطالع للرأي 
أجري في “إسرائيل” مؤخرا، ونشر موقع صحيفة “ذا 
 ربع “اإلسرائيليين” 

َّ
جيروزاليم بوست” نتائجه، أن

يخش����ون من أن يفرض الرئيس األميركي، دونالد 
ترام����ب، ثمًنا على إس����رائيل خ����الل طرحه لخطته 
للس����الم، المعروفة باس����م “صفقة القرن”. ورغم 
االعتراف األميركي بالقدس المحتلة عاصمًة لدولة 
االحتالل في كانون أول/ ديس����مبر الماضي 2017، 
إال أن 21٪ من “اإلس����رائيليين” يخشون احتمال 
أن يعت����رف ترامب بدولة فلس����طينية عاصمتها 
القدس، وفًقا لما بّينه االس����تطالع الذي أعده مركز 
“س����ميث لالستش����ارات” لصالح “منتدى الشرق 
األوس����ط” و”مش����روع النصر األميرك����ي”. وأجري 
االستطالع على عينة شملت 800 يهودي بالغ في 
فلسطين المحتلة. وأظهر االستطالع أن ٥٩٪ من 
المس����تطلعة آراؤهم يعتب����رون الرئيس األميركي 
دونالد ترامب أكثر رئيس مؤيد ل�”إسرائيل” إطالًقا 
)أميركي وغير أميرك����ي(، في حين اعتقد 2٥٪ أن 
دعمه ل�”إس����رائيل” لن يكون بدون ثمن. ويعتقد 
معظم “اإلسرائيليين” وفق نتائج االستطالع إياه 
أن قضيتي الق����دس والالجئين ال ت����زاالن العقبة 
الكبرى أمام أي تسوية أو خطة سالم. و2٤٪ اعتبروا 
القدس العقب����ة األكبر، و2٥٪ اعتب����روا الالجئين 

العقبة الكبرى.
َر 21٪ عن قلقهم  وبحس����ب االس����تطالع، فقد َعبَّ
م����ن إمكاني����ة أن يعترف ترامب بدولة فلس����طين 
وتكون عاصمتها الق����دس، بينما قال 62٪ إنهم 
ال يعتقدون أن ذلك س����وف يحصل. إلى ذلك، بين 
االس����تطالع أن 68٪ من المستطلعين وافقوا على 
أن “مس����يرة أوسلو للسالم كانت إخفاقا”. كما بّين 
االس����تطالع ُمعطى آخر مهما، وهو التخلي المطلق 
عن مقولة “األرض مقابل الس����الم”، حيث تبين أن 
67٪ م����ن اليهود ال يعتق����دون أن هذه المعادلة 
تشكل أساسا لمفاوضات مستقبلية بين الطرفين.

وبّين االستطالع “أن 6٥٪ من اليهود في فلسطين 
المحتلة يعتقدون أنه يجب على “إس����رائيل” أن 

تحقق انتصارا وحسما في المواجهات العسكرية 
مع الفلسطينيين” من أجل إنهاء الصراع. وجاء هذا 
االستطالع على خلفية تصريحات كبار المسؤولين 
في أجه����زة األمن في دولة االحتالل اإلس����رائيلي، 
 “إس����رائيل عل����ى مفترق طرق 

َّ
والتي جاء فيها أن

إزاء قطاع غزة، حيث عادت فيها مس����ألة الحس����م 
إلى ج����دول األعم����ال”. كم����ا تبي����ن أن 77٪ من 
المستطلعين يوافقون على أنه في الجولة القتالية 
القادمة مع حركة حماس أو حزب الله يجب السعي 
إلى “الحس����م العس����كري” وتحت ش����عار “دعوا 

الجيش ينتصر”.
 “اإلسرائيليين” 

َّ
وعلى المستوى السياسي، تبين أن

ليس����وا قلقين من خطة اإلدارة األميركية للس����الم 
“صفق����ة الق����رن”، والش����روط التي س����تعرضها 
اإلدارة، برئاس����ة دونال����د ترامب. وتبي����ن أن ٥٩٪ 
من “اإلس����رائيليين” يرون في ترامب أكبر رئيس 
أميرك����ي داعم ل��”إس����رائيل”،. وبحس����ب المدير 
العام ل�”منتدى الش����رق األوسط، جيرج رومان، فإن 
“نتائج االس����تطالع تبعث برسالة واضحة للقيادة 
اإلس����رائيلية مفادها أن التوجه الذي اعتمد حتى 
اليوم لحل الصراع يجب أن يتغير. فنحن نش����هد 
عملي����ة صح����وة عاب����رة لألح����زاب مقاب����ل القوس 
السياس����ي الذي فقد الثقة بالعمليات السياسية 
مثل أوس����لو، ويدركون الحاجة لالنتصار والحسم. 
الحديث ع����ن دعوة مدوي����ة للجمه����ور اليهودي 
في إس����رائيل الذي يطلب من القيادة أمرا بسيطا: 

انتصارا إسرائيليا”.
إلى ذلك، وفي مس����ارات “صفقة القرن” المطبوخة 
أميركيا و”إسرائيليا”، تأتي لعبة نتنياهو الدموية 
ف����ي قطاع غزة، فهي لعبة مزدوج����ة، هدفها األول 
عزل الفلس����طينيين بشكل عام، والسلطة الوطنية 
الفلس����طينية وإضعافها، وإظهارها بموقع العاجز 

عن حماية القطاع وأهله.
وهدفه����ا الثاني، إع����ادة اس����تحضار حضور وقوة 
نتنياهو في المجتمع “اإلس����رائيلي” بعد الهزات 
الفضائحي����ة التي طالت����ه وطالت زوجت����ه، ومنها 
تلقيه الرشاوى الكبرى، والعموالت المالية بصفقة 
الغواصتين األلمانيتين. وبالفعل أسفرت العمليات 
العس����كرية األخيرة على القطاع عن صعود جديد 
لحض����وره وحض����ور ح����زب الليكود ف����ي المجتمع 
“اإلس����رائيلي” الصهيوني على أرض فلس����طين 
التاريخي����ة. ف�”بالدم والدم وح����ده” ينتعش غالة 

المتطرفين في دولة االحتالل اإلسرائيلي.
حقيقة األم����ر، فقد دغ����دغ نتنياهو ف����ي مواقفه 
وأفعال����ه األخي����رة جمهور اليمين الذي يكتس����ح 
المجتم����ع “اإلس����رائيلي”، متخ����ذا ع����دة مواقف 
وإجراءات ملموس����ة على األرض إلشباع نهم وغرائز 
جمهور اليمي����ن واليمين المتطرف، وهي أش����به 
بالغرائز البهيمية التي تؤشر إلى مديات عالية من 
النزعات الفاشية التي باتت منغرسة وسط الجمهور 
“اإلس����رائيلي”، وذل����ك من خ����الل: أوال التصعيد 
العسكري األخير ضد القطاع، والذي أعقب المجازر 
الت����ي ارتكبها جيش االحتالل بح����ق المتظاهرين 
السلميين المطالبين بحق العودة وفك الحصار على 
طول السياج األمني الفاصل شرق القطاع بين حدود 
العام 1٩٤8 وحدود العام 1٩67. ثانيا قيام بنيامين 
نتنياهو، بكش����ف عن ما زعم أنها الوثائق األصلية 
للبرنامج النووي اإليراني. ثالثا استغالل فرصة واقع 
نقل السفارة األميركية للقدس المحتلة والتغطية 
األميركية الواس����عة لسياساته. رابعا مغامراته من 
خالل الهجم����ات العدوانية “اإلس����رائيلية” على 
مواقع سورية. خامس����ا التحريض والحملة الكبيرة 
التي ش����نها نتنياهو وأركان اليمين على القيادة 
الفلسطينية، وشخص الرئيس محمود عباس وهي 
حملة ما زالت متواصلة إلى اآلن، بل وتتصاعد معها 
كل يوم لغة التحريض، والطعن بها وبش����رعيتها، 

واستعادة مقولة “فقدان الشريك الفلسطيني”.
 دولة االحتالل اإلسرائيلي تريد ترتيبات 

َّ
وعليه، إن

معينة بالنس����بة لقطاع غزة في إطار خطة “صفقة 
القرن”، بالتعاون مع اإلدارة األميركية، التي ستطلب 
مليار دوالر أميركي من بعض الدول العربية بهدف 
إع����ادة إعم����ار قطاع غ����زة كما أش����ارت العديد من 
المصادر، لكن س����يكون هذا اإلعمار في شبه جزيرة 
سيناء بدال من داخل غزة. وكان موضوع جمع األموال 
في صلب المباحثات التي أجراها كبير مستش����اري 
الرئيس وصهره، جاريد كوش����نر، ومبعوث الرئيس 
األميرك����ي الخاص لعملية التس����وية في الش����رق 
األوسط، جيس����ون جرينبالت، في جولتهما أوائل 

شهر تموز/يوليو 2018.
وبالنتيجة، هناك اندفاع “إسرائيلي” ورغبة قوية 
في تمري����ر ما يس����مى “صفقة الق����رن”، على أن 
تجري لقطاع غزة ترتيبات معينة تؤدي لفصله عن 
الضفة الغربية، وبالتالي ش����رذمة وتقسيم األرض 

الفلسطينية المحتلة عام 1٩67.

“صفقة القرن” على الجبهة “اإلسرائيلية”

دأب االحت���الل الصهيوني على عقاب أي قري���ة أو مدينة أو مخيم يخرج منه فدائي 
فلس���طيني لتنفيذ عملية عس���كرية ضد جن���ود االحتالل أو قطعان مس���توطنيه, 
فهو يرى ان سياس���ة العقاب الجماعي هي األنجع واألجدى والتي يجب ان تس���ود, 
فالقرية أو المدينة أو المخيم التي يخرج منها الفدائي الفلس���طيني يجب ان تدفع 
الثم���ن غاليا, وتكون عبرة لغيرها حتى ال يحذو احد حذو منفذ العملية, ويعمل ألف 
حس���اب للعقوبات المنتظرة التي تطال أس���رته وعائلته وأهل قريته, وحتى يصل 
الفلسطينيون لقناعة انه يجب ردع من يحاول القيام بهكذا عمليات ألن هذا الفعل  
له انعكاس س���لبي على الجميع, وبالتالي يجب ردعه ومنع���ه بأي صورة كانت, هذا 
هو التفكير الصهيوني »الش���اذ« والذي يس���تند إلى منطق »الزعرنة والعربدة وفرد 

العضالت«. 
قرية كوبر التي تقع ش���مال مدينة رام الله والتي خرج منها الش���هيد البطل الفتى  
طارق محمد دار يوسف 17 عاما تتعرض منذ نحو أسبوع لحصار ومداهمات وتفتيش 
على يد الجيش الصهيوني المجرم, كعقاب ألهل القرية على عملية »مستوطنة ادم« 
التي نفذها الش���هيد طارق وأدت لمقتل مستوطن صهيوني وإصابة آخرين بجراح, 
رغم ان العملية فردية ونفذت بس���الح ابيض وبقرار فردي, لم يس���تطع التنس���يق 
األمني اكتشافه وال حتى كل إجراءات امن االحتالل, وال وسائل التكنولوجيا الحديثة 
التي فشلت في ايقاف الشهيد طارق الذي اقتحم مغتصبة ادم وقام بتنفيذ العملية 

, فجاءت ردة فعل االحتالل تجاه قرية كوبر وسكانها بحجم الخيبة التي أصابته. 
االحت���الل لم يكتف بحص���ار القرية وتفتيش منازلها والش���روع في إجراءات لهدم 
منزل منفذ العملية البطولية, إنما قام بإطالق يد المس���توطنين لالعتداء على أهالي 
القري���ة, وقام جنود االحتالل وعصاباته المجرمة بس���رقة أموال المواطنين وتحطيم 
أثاث المنازل وترويع األطفال والنساء, فهذا الجيش هو األكثر ال أخالقية على مستوى 
العالم, ويمارس حرب عصابات ممنهجة ضد س���كان قرية كوبر, ويمنع حتى وسائل 
اإلعالم المختلف���ة من الوصول للقرية بعد ان أغلق مداخلها ومخارجها بإحكام, فهو 
يمارس سياسة االنتقام من السكان بالشكل والكيفية التي يريد, ظانا ان مثل هكذا 
إجراءات تكس���ر من إرادة الفلسطينيين وتردعهم, رغم ان كل هذه اإلجراءات وأكثر 
منها مارس���ها االحتالل وبشكل اعنف في قرى فلس���طينية أخرى دون ان يفلح في 
وق���ف العمليات الفدائي���ة, أو ينجح في ردع المجاهدي���ن الذين يقومون بواجبهم 

النضالي دون النظر إلى ردات فعل االحتالل.    
االحت���الل يصعد ف���ي غزة ويمارس سياس���ة القت���ل الممنهج ض���د المتظاهرين 
الس���لميين, ويس���تبيح المس���جد األقصى المبارك ويعتدي على المصلين ويطلق 
القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم, ويقوم بمحاصرة المصلين 
داخل األقصى والمصلى المرواني, ويشتبك مع المواطنين في الخليل وبيت لحم ورام 
الله والقدس وغيرها, ويهدد ويتوعد ويس���ن القوانين العنصرية, والعالم يصمت 
أم���ام جرائ���م االحتالل ويعجز عن مج���رد إدانتها, ورغم ذلك يصر الفلس���طينيون 
على المضي بانتفاضتهم المباركة ومس���يراتهم الس���لمية, فعقاب شعب بأكمله 
ل���ن يجدي, وحصار غزة لن يجدي, وعقاب قري���ة كوبر على بطولة أبنائها لن يجدي, 
فاالحتالل دائما يصطدم بواقع هذا الش���عب الذي ال يستس���لم للغزاة, وال تكسره 

قسوة الغاصبين وجبروتهم.   

عقاب قرية 
علي بدوان

لندع المواقف الرس���مية جانبا، أو نس���قطها من حسابنا لشبه 
نا، ولنلتفت لمواقف النخب، وهنا نجد ما قيل  انعدامها كم���ا بيَّ
ويق���ال وكتب ويكت���ب والكثير الكثير، وغالب���ه، وال نقول كله، 
يس���حبنا إلى لجة نواح تأخذنا من حي���ث الوعي، لتبتعد بنا عن 
به  أبجديات الصراع ومستوجبات االرتقاء بوعينا لمستوى ما تتطلَّ
المواجهة. هذه األبجديات، كانت وما زالت وس���تظل ما دام هذا 

الكيان قائما…
أسوأ ما في قانون “يهودية الدولة”، الذي استنه كنيست الكيان 
االحتاللي، هو فجور توقيته المستخف بصفاقة وغطرسة بأمة 
بكاملها، مس���تغال غيبوبتها في ظل واقعها المريع، الذي أزرى 
قة والممنوعة 

َّ
به المتحكمون في مصائر كتلته���ا الكبرى الممز

من اللحم���ة، ربط���ا باألنكى منه، وه���و، تالش���ي ردود األفعال 
الرس���مية العربية ذات المعنى، أقله لجهة وضوح الموقف، من 
هذه الوقاحة االس���تعمارية الممعنة، ومن���ذ النكبة، في اجتراع 
حقائقها الزائف���ة، بتزوير التاريخ، والس���طو عل���ى الجغرافيا، 
وتسويق األساطير واستدرارها من بطون الخرافات، لطمس كل 
د الوجود ألعدل قضية عرفها تاريخ  ما من شأنه أن يشير إلى مجرَّ
ه���ذا العالم، وألنصع حقوق غير قابلة لإلنكار والتصّرف، للعرب 
الفلسطينيين في كامل فلسطينهم التاريخية، وحقهم الثابت 
والمكفول في كل الشرائع السماوية واألرضية بتحريرها كاملًة 

والعودة لكاملها.
بمعن���ى أو بآخر، وأد م���ا يفترض أنها القضي���ة المركزية لألمة 

العربية في ظل ش���به صم���ت غالب رس���مياتها، والذي يوازي 
موضوعيا القبول بوجود كيان اس���تعماري لقيط في أحشائها، 
قة 

َّ
واإلقرار بتحّوله إلى مركٍز مقرٍر تدور من حوله أش���الء أمة ممز

تتناهش���ها غوائل التمذه���ب والطائفية، وكل ما تيس���ر من 
ضروب الفتن، أو ما ينس���جم مع وصية ب���ن جوريون المعروفة، 
ومنه محاوالت استنبات فطر اإلثنيات البائدة، إذ ال يكفون بحثا 
في كهوف التاريخ للعثور على أثر لرميم عظامها النخرة إلعادة 
بعثها… مثال: يطرح اآلن لديهم االعتراف بشيء اسمه “القومية 
اآلرامية” وس���حبها على المس���يحيين الفلسطينيين الموارنة، 

و”القومية الدرزية” بالنسبة لطائفة الموحدين، وهكذا.
حت���ى اآلن، على حد علمي، لم يصدر موقف رس���مي عربي واحد 
يرتفع إلى مستوى ووضوح الموقف العربي السوري، البلد الذي 
ل له اآلن  يواجه حربا كونية تدميرية منذ س���بعة أعوام، ويسجَّ
في س���فر نضاالت األمة الجريحة أنه واجه وصمد وخرج من بين 

األنقاض منتصرا.
لندع المواقف الرس���مية جانبا، أو نس���قطها من حسابنا لشبه 
نا، ولنلتفت لمواقف النخب، وهنا نجد ما قيل  انعدامها كم���ا بيَّ
ويقال وكت���ب ويكتب والكثي���ر الكثير، وغالب���ه، وال نقل كله، 
يس���حبنا إلى لجة نواح تأخذنا من حي���ث الوعي، لتبتعد بنا عن 
به  أبجديات الصراع ومستوجبات االرتقاء بوعينا لمستوى ما تتطلَّ
المواجهة. هذه األبجديات، كانت وما زالت وس���تظل ما دام هذا 
الكيان قائما، تس���تند إلى حقيقة واحدة بس���يطة وثابتة، وأي 

َتَلهٍّ يغفلها فيغّيبها بلوك حكايات “األبارتهيد”، والفاش���ية، 
والعنصرية، وما إلى ذلك، وهي باإلجمال صحيحة، لكنما التلّهي 
بها يس���هم في تش���ويه وعينا لخطورة ما نواجهه، وتشويهه 
ا ال يضيره وال يبالي بأن يوصم بهذه التوصيفات، بل  يخدم عدّوً
ال تخلو صفحات صحفه ذاته���ا في غالب الوقت ممن يتهمون 

كيانهم بمثلها…
مثال، قول تحذيري لعميرة هاس: إنه “س���يأتي يوم ليس فقط 
مون للمحاكمة،  سياس���يون وعسكريون إس���رائيليون س���يقدَّ
بل أيضا رج���ال قانون وقضاة عس���كريون ومدنيون ورجال آثار 
ومخططون. كل من س���مح ويسمح بتش���كيل البالد كطابق ثاٍن 

لليهود وكقبو � مقسم إلى غرف منفصلة � للفلسطينيين”.
ع اس���تعماري اس���تيطاني  أما هذه الحقيقة فهي: إننا إزاء تجمُّ
إحالل���ي غاٍز وغاصب، عمل منذ أول لحظة من انطالق مش���روعه 
ل فيها  الصهيون���ي على الوص���ول إلى هذه اللحظة الت���ي حوَّ
الكنيس���ت مجموعة من قوانينه العادي���ة المطبقة عمليا منذ 
النكب���ة األولى إل���ى قانون أساس���ي. بمعنى دس���ترتها، إذ ال 
دس���تور له ويس���تعيض عنه بالقوانين األساسية. ذلك يعني 
أن المس���تجد هنا هو إسباغ هذه الدسترة على ما كان يمارس…

وباستثناء أمرين قد تنطبق عليهما مقولة رب ضارة نافعة:
األول: أس���قط أمام ناظري البشرية كلها آخر أوراق التوت كاشفا 
عن عورة هذه الثكنة العدوانية، التي لطالما ظل جزء كبير وفاعل 
من هذه البش���رية يغض الطرف عنها متواطئا ومتس���ترا على 

بشاعة طبيعتها العدوانية االستعمارية، أو يرعاها ويساندها، 
ذلك بع���د أن واتت هذا الكيان المفتعل الفرصة واإلحس���اس 
بالقدرة مع توفر العصمة، وما أتاحته له مرحلة عربية ودولية لم 

يعد يشعر فيها بأنه في حاجة ألن يستر عوراته.
والثاني: أس���قط بالضربة القاضية جملة م���ن خرافات إيهامية 
ق  ر وسوَّ ر ونظَّ تس���ووية تصفوية بعد أن ُأستنفدت، لطالما بشَّ
لها االنهزاميون والمتأسرلون فلسطينيين وعربا. من مثل، “حل 
الدولتين، لشعبين يعيش���ان جنبا لجنب بسالم”! ولما جعلته 
الوقائ���ع التهويدية من التاريخ، خَلفه الحديث عن “حل الدولة 
الواحدة”، الذي يذكرنا بمقولة س���بقته في المحتل عام 1٩٤8، 
والقائلة، “دولة لكل رعاياها”…دسترة هذا القانون بددت كافة 
هذه األوهام وأعادت الصراع لمربع���ه األول، فكانت بحق إعالن 
بالنهاية المحتومة لألوسلوية دون وأدها بإبقائها تتنّفس في 

“المقاطعة” لحاجة في نفس التنسيق األمني.
ردود األفعال العائدة للنخب، التي كانت ما انفكت تنّظر للحلول 
اإليهامية البائدة حتى بعد انقراضها، تعكس مناحاتها الدائرة 
اآلن إثر صدور هذا القانون، وبالمفاهيم الشوهاء التي يتضمنها 
نواحها، خط���ورة مثقفي الخوذ البيضاء وجهاب���ذة الدايتونية 
ن���وا فهم في  الثقافي���ة على وع���ي وعقول أجيالن���ا. مهما تلوَّ
المحصلة رديف آلخرين باتوا اآلن يحتلون الشاش���ات مروجين 
ائين لبدعة الحليف العدو ضد  بال حياء للرواية الصهيونية وحدَّ

العدو البديل!

رأي

قانون “يهودية الدولة” ونخب “الخوذ البيضاء” و”الدايتونية” الثقافية
عبد اللطيف مهنا
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمود خليل مصطفى ابو العيش. 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)914367156( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد علي محمد كحيل 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)917410532( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ سامر اسماعيل احمد االشرم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803230507 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ آمال موسى حسين الخطيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)912715893( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
المش���روبات  ش���ركة  ج���ددت 
كوكاكوال/كاب���ي،  الوطني���ة 
رعايته���ا للمدرس���ة الكروي���ة 
التابعة لنادي ش���باب أبو ديس 
الرياضي، للعام الس���ادس على 
التوالي، من حيث توفير الشركة 
والمعدات  المس���تلزمات  كافة 

الرياضية الالزمة للتدريب.
وج���رى حفل توقي���ع االتفاقية 
في مق���ر الش���ركة الكائن في 
بيتوني���ا، بحض���ور مدي���ر عام 
شركة المشروبات الوطنية عماد 
الهندي، ورئيس نادي ش���باب 
أبو ديس زياد بحر، وعلي حلبية 
أمين سر النادي، وأمين صندوق 
النادي ناصر أبو هالل، إلى جانب 
عالء عيس���اوي ممثاًل عن شركة 

المشروبات الوطنية.

ش���راكة  على  الهندي  وأثن���ى 
نادي  الوطنية مع  المش���روبات 
شباب أبو ديس الرياضي خالل 

الماضي���ة،  الس���ت  الس���نوات 
والقائمين  النادي  بدور  مشيدًا 
علي���ه ف���ي رعايت���ه لتطوي���ر 

واألش���بال  األطف���ال  مواه���ب 
الكروية، مؤكدًا على أن الشركة 
ورعاية مختلف  ستواصل دعم 
األندي���ة الرياضي���ة المحلي���ة 
والمدارس الكروية في مختلف 
التي  الوطن، وخاصة  محافظات 
الشابة  بالفئات  االهتمام  تولي 
لتعزيز مكانتها على المستوى 
الرياضية  الفرق  الرياضي وبين 

األخرى.
من جهته، عبر بحر عن ش���كره 
لش���ركة المش���روبات الوطنية 
بتجدي���د الرعاية للن���ادي هذا 
العام، مؤكدًا أن دعم الش���ركة 
للنادي ترك أثرًا ملموس���ًا على 
مختلف االنش���طة والفعاليات 
التي يقدمها  الرياضة  والبرامج 
للفرق التي تشارك في البطوالت 

مع الفرق األخرى.

رام الله/ االستقالل:
تراجعت نفق���ات وزارة الداخلية واألمن الفلس���طيني، بنس���بة 23.2% خالل 

النصف األول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.
ووفق تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية، بلغت نفقات وزارة 

الداخلية واألمن خالل النصف األول من العام الجاري نحو 1.5 مليار شيكل.
كان إجمال���ي قيمة نفق���ات وزارة الداخلية واألمن الفلس���طيني، خالل الفترة 

المقابلة من العام الماضي، نحو 1.965 مليار شيكل.
يتزامن التراجع، م���ع إحالة آالف موظفي األجهزة األمني���ة في الضفة الغربية 

وقطاع غزة إلى التقاعد المبكر، خالل العام الجاري.

رام الله/ االستقالل:
أظهرت معطيات تقرير رس���مي، صادر عن وزارة المالية الفلسطينية، أن إجمالي الدعم 
األمريك���ي للموازنة العامة الفلس���طينية بلغ صفر دوالر خالل النص���ف األول من العام 
الجاري. جاء ذلك، بحسب النسخة النهائية لتقرير الميزانية الفلسطينية عن شهر يونيو 

حزيران الماضي، الصادر عن وزارة المالية.
ويأت���ي وقف الدعم، بالتزامن مع ضغوطات تمارس���ها اإلدارة األمريكية، على الس���لطة 
الفلسطينية، للقبول بما تس���مى صفقة القرن. وحتى قبل سنوات قليلة، كان متوسط 

الدعم السنوي األمريكي لفلسطين، يبلغ 300 مليون دوالر أمريكي.
وكانت الواليات المتحدة األمريكية أوقفت جزءا من دعمها المقدم لوكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلس���طينيين أونروا، نهاية العام الماضي. بينما قالت وس���ائل إعالم محلية 
الخميس الماضي، إن أمريكا أبلغت السلطة الفلسطينية رسميا، وقف الدعم غير المباشر، 

وهو تمويل مخصص لمؤسسات مجتمع مدني في فلسطين.

االستقالل/ وكاالت:
بعد أيام قليلة من توقعات سوداوية لصندوق النقد 
الدولي ترج���ح أن يصل معدل التضخم في فنزويال 
إلى »مليون في المائة« مع نهاية العام الجاري، تعهد 
الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو بتغيير قوانين 
التداول بالعملة األجنبية لجذب االستثمارات للبالد، 
معلنا أيضا أن بالده س���تحذف قريبًا خمسة أصفار 

من عملتها البوليفار.
وص���ّرح م���ادورو خالل جلس���ة لحكومت���ه: »في 20 

أغس���طس )آب( تبدأ خطة اإلنعاش االقتصادي مع 
تحديد سعر العملة الجديد، خمسة أصفار أقّل«. 

وأش���ار أيضا إل���ى تعديالت أخرى قائال: »سأرس���ل 
إلى الجمعية الوطنية التأسيس���ية، مشروع قانون 
يتعل���ق بتغير االنتهاكات في مج���ال الصرف، من 
أجل تصحيح بعض الجوانب التي من ش���أنها إزالة 
الحواجز أمام تدفق العمالت األجنبية، بحيث تكون 

هناك استثمارات بالعملة األجنبية في فنزويال«.
وكان الرئي���س قد أعلن طبع أوراق نقدية جديدة مع 

ح���ذف ثالثة أصفار، في إجراء كان من المفترض أن 
يدخل حّيز التنفيذ في الرابع من أغسطس المقبل. 
وفي وقت سابق أرجئ التداول بالعملة الجديدة الذي 
كان مرتقبا في الرابع من يونيو )حزيران( الماضي بناء 

على طلب المصرف المركزي.
ويهدف هذا اإلجراء الذي أعلن عنه مادورو األربعاء، 
إلى »تسهيل المعامالت المالية« و»حماية« البوليفار، 
حس���ب ما ق���ال. وأضاف أن »خمس���ة أصف���ار أقّل 

للحصول على نظام مالي ونقدي جديد ومستقّر«.

»المشروبات الوطنية« تجدد رعايتها 
للمدرسة الكروية لنادي شباب أبو ديس

جانب من حفل توقيع االتفاقية 

فنزويال تحذف 5 أصفار من عملتها.. ماذا يعني هذا ؟

1.5 مليار شيكل نفقات 
األجهزة األمنية في 

النصف األول من 2018

»صفر« دوالر.. الدعم 
األمريكي لموازنة فلسطين 

بالنصف األول من 2018

االستقالل/ وكاالت:
تتج���ه األنظار مجددًا إل���ى باب المندب بعد ق���رار المملكة 
العربية السعودية تعليق كل شحنات النفط الخام التي تمر 
عب���ر المضيق اثر الهجوم األخير على ناقلتي نفط كبيرتين 

هناك .
وقد اس���تبعدت مصادر في قطاعي النفط والشحن أن يؤثر 
الق���رار على إمدادات النفط الس���عودية إلى آس���يا لكنه قد 
يزيد تكاليف الشحن للسفن السعودية المتجهة إلى أوروبا 

والواليات المتحدة بسبب زيادة المسافات.
مضي���ق باب المندب، أو بوابة الدموع، ممر مائي يصل خليج 
عدن وبحر العرب بالبحر األحمر، ومنه عبر قناة السويس إلى 
البحر األبيض المتوسط. وهو يقع بين اليمن في آسيا وكل 

من جيبوتي وأريتريا في أفريقيا.
ومنذ افتتاح قناة الس���ويس ع���ام 1869 وربط البحر األحمر 
بالبحر المتوسط، تحول باب المندب إلى واحد من أهم ممرات 
النقل والمعابر البحرية بين أوروبا وحوض البحر المتوس���ط، 

وعالم المحيط الهندي وشرق أفريقيا.
ومما زاد أهمية الممر، أن عرض قناة عبور السفن بين جزيرة 
بريم والبر اإلفريقي، هو 16 كيلومترا وعمقها 100 إلى 200 
متر، مما يسمح للسفن وناقالت النفط بعبور الممر بسهولة 
في االتجاهين. علمًا أن المس���افة بين ضفتي المضيق هي 
30 كيلومترا من رأس منهالي في الجانب اآلسيوي إلى رأس 

سيان في الجانب اإلفريقي.
يقدر عدد الس���فن وناقالت النف���ط العمالقة التي تمر فيه 
باالتجاهين، بأكثر من 21000 قطعة بحرية سنويًا تمثل 7 

في المائة من حركة المالحة البحرية العالمية.
مضيق باب المن���دب هو رابع أكبر المم���رات من حيث عدد 
براميل النفط التي تمر فيه يوميًا. وقد مر عبر المضيق نحو 
3.8 ماليي���ن برميل في اليوم ع���ام 2013، أي نحو 6.7 في 
المائة من تجارة النفط العالمي���ة. وتدفق نحو 4.8 ماليين 
برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة عبر 
باب المندب عام 2016 ف���ي اتجاه أوروبا والواليات المتحدة 

وآسيا وفقا لإلدارة األميركية لمعلومات الطاقة.

االستقالل/ وكاالت:
م���ن المق���رر أن تجتمع ال���دول الكب���رى المنتجة 
للس���يارات، ب���دون الواليات المتح���دة، في جنيف 
لبحث تنسيق ردها المحتمل على تهديد الرئيس 
االمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على 

واردات السيارات.
وذكرت وكالة أنباء “بلومب���رج” لالنباء االقتصادية، 
أم���س الس���بت، أن ممثلين م���ن االتح���اد االوروبي 

وكندا والمكس���يك وكوريا الجنوبية واليابان سوف 
يجتمعون في جنيف ف���ي 31 تموز/يوليو الجاري، 
لبح���ث كيفية ال���رد إذا فرضت الوالي���ات المتحدة 
رس���وما على واردات الس���يارات، باإلضافة إلى بحث 
إمكانيات إص���الح منظمة التج���ارة العالمية، طبقا 

لمصادر مطلعة.
وذكر مسؤوالن أن المش���اركين سيبحثون إمكانية 
إب���رام اتفاق دولي لخفض الرس���وم الجمركية على 

السيارات، على الرغم من أن مسؤولين اثنين آخرين 
ذكرا أن ذلك ليسا جزءا من جدول االعمال الرسمي.

وكان وزي���ر التجارة االمريك���ي، ويلبور روس قد قال 
الخميس “لق���د أصدر الرئيس أوام���ر لنا لمواصلة 
التحقيق، وجمع موادنا معا، لكن ال ننفذ بالفعل أي 
ش���يء انتظارا لنتيجة المفاوض���ات. ما اتفقنا عليه 
هو عدم فرض رسوم جمركية على السيارات، بينما 

تمضي المفاوضات قدما”.

اجتماع مرتقب لبحث تهديد واشنطن
 بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات

االستقالل/ وكاالت:
تراج���ع س���هم ش���ركة تويت���ر األمريكي���ة للتواصل 
االجتماع���ي أول أمس الجمعة، بنس���بة 20%، بعد أن 
سجلت الشركة تراجعًا في عدد مستخدميها، بعد يوم 
من تعرض شركة فيس بوك ألكبر خسارة في يوم واحد. 
وأنهى س���هم منصة التواصل االجتماعي على 34.12 
دوالر بعدما انخفض بمقدار 8.82 دوالر عن مس���توى 
إغالق يوم الخميس. كما أغلق سهم فيس بوك الجمعة 

عل���ى 174.89 دوالر، بعد انخفاضه بنس���بة 19% يوم 
الخمي���س، بعد إصدارها تحذيرًا بتباطؤ نمو اإليرادات. 
وأعاد تراجع سهم تويتر سعره إلى المستوى الذي كان 
عليه في يونيو )حزيران(، لكن تراجعه بنس���بة 20 % 
كان األكبر خالل أربع سنوات. وتم طرح الشركة للتداول 

في البورصة في نوفمبر )تشرين الثاني( 2013.
وقالت تويتر في بيان، إن عدد مس���تخدميها الشهرى 
انخفض بمقدار مليون ليصل إلى 335 مليون مستخدم 

في الربع الثاني من العام الجاري.
وعل���ى الرغم من أن هذا الرقم يزي���د بمقدار 9 ماليين 
عن مستوى الفترة نفسها من العام الماضي، وتوقعت 
الش���ركة المزيد من االنخفاضات في وقت تواصل فيه 

إغالق الحسابات المزيفة.
وإلى جانب جهودها في تطهير منصتها من الحسابات 
المزيفة، تمت اإلشارة إلى قواعد خصوصية أكثر صرامة 

في أوروبا كسبب في تراجع عدد المستخدمين.

سهم »تويتر« يسجل أكبر تراجع منذ 4 سنوات بقيمة 20 %

باب المندب المغلق وتجارة 
النفط... وقائع وأرقام 
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االستقالل/ األناضول:
أعلنت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في 
العراق أمس الس���بت، إيعاز مجلس المفوضين من 
القض���اة المنتدبي���ن، بإنهاء تكلي���ف 5 مدراء من 
مكات���ب المفوضية إثر تهم ب� "التالعب والفس���اد 

المالي".
وقال المتحدث باسم مفوضية االنتخابات القاضي 
ليث جبر حم���زة، إن "مجلس المفوضين من القضاة 
المنتدبي���ن، ق���رر تنفيذ مصادق���ة رئيس مجلس 
الوزراء عل���ى التوصيات المتضمنة اتخاذ اإلجراءات 
القانوني���ة بخصوص عزل مدي���ر عام مكتب صالح 

الدين، ومدير مكتب انتخابات األردن، ومدير مكتب 
انتخابات تركيا".

وأضاف "حمزة" ف���ي بيان اطلعت عليه "األناضول"، 
أن "المجلس ق���رر أيضا إنهاء تكليف وعزل كل من 
مدير مكتب انتخابات كرك���وك، ومدير عام مكتب 

انتخابات األنبار".
وأوضح أن "مجلس المفوضي���ن اتخذ قراره بعد أن 
أوصت اللجنة التحقيقية بذلك، بس���بب ارتكابهم 
مخالفات وتالعب وفساد مالي، بعد مصادقة رئيس 
مجلس الوزراء على توصياته���ا وإحالة عدد منهم 

للقضاء".

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الشهر الماضي، 
أن اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء للنظر بطعون 
االنتخاب���ات، كش���فت حاالت تزوي���ر ببعض مراكز 

االقتراع، فيما حّمل المسؤولية للمفوضية.
وأعلن���ت المفوضية العليا المس���تقلة لالنتخابات، 
الخميس الماضي، انتهاء عملية العد والفرز اليدوي 
ألص���وات الناخبين في 16 محافظة بالبالد من أصل 

.18
وف���ي 3 يوليو / تموز الجاري، بدأت عملية إعادة فرز 
األص���وات يدويا، لكن المفوضية ل���م تعلن نتائج 

حتى اليوم.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / حسن صالح مصلح حمادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)414836510( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ حنان محمد هاشم حسونة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411064959 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ جيهان موسى اسماعيل يوسف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)951075035( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ايمان فتحي محمد الحبيبي
 عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400851101( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
قررت محكمة مصرية، أمس السبت، إحالة أوراق 75 متهًما إلى المفتي ألخذ 
رأيه الش���رعي في إعدامهم في القضية المعروفة إعالمًيا ب� "فض اعتصام 

رابعة" التي تعود لعام 2013، حسب مصدر قضائي.
وق���ال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اس���مه- إن محكم���ة جنايات القاهرة 
المنعقدة ف���ي طرة )جنوبي العاصمة( قضت بإحالة أوراق 75 ش���خًصا )44 

حضوريا و31 غيابيا( للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم.
ومن بين المتهمين البارزين المحالين للمفتي: المرشد العام لإلخوان 
محمد بديع، عصام العريان وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وعاصم 
عبد الماجد وصفوت حجازي وطارق الزمر ووجدي غنيم، المحامي أسامة 
نجل الرئيس محمد مرسي، المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب 
الوس���ط، وزير التموين األسبق باسم عودة، المصور الصحفي محمود 

شوكان.
وأوضح المصدر أن حيثيات إدانة المتهمين في قضية "أحداث فض اعتصام 
رابعة العدوي���ة" -التي وقعت في 14 أغس���طس/آب 2013 بميدان "رابعة" 
)ش���رق القاهرة(- هي قطع الطرق والقتل العمد مع سبق اإلصرار للمواطنين 

وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم.
ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استش���اريا للمحكمة وليس إلزاميا، 
وللمتهمين درجة تقاٍض واحدة أمام محكمة النقض )أعلى محكمة طعون( 

بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية.
وفي 14 أغس���طس/آب 2013، فض���ت قوات من الجيش والش���رطة بالقوة 

اعتصامين ألنصار محمد مرسي في ميدانْي النهضة ورابعة.

االستقالل/ وكاالت
أكد رئي���س اللجنة الدولية لكس���ر 
الحصار عن غزة زاهر بيراوي أن سفن 
كسر الحصار المتجهة إلى قطاع غزة 
تسير  وفلس���طين(  حرية،  )العودة، 
وفًق���ا للخطة والبرنام���ج الزمني لها، 
متوقًعا وصولها ش���واطئ غزة مساء 

األحد أو صباح االثنين.
وقال بيراوي في بيان صحفي أمس 
السبت إن "الس���فن تخطت الحدود 
المصرية تج���اه الش���رق، ونأمل أن 
تتكلل مس���اعيها بالنجاح والوصول 

لشواطئ غزة".
الحقوقية  المنظم���ات  وناش���د كل 
والدولي���ة بب���ذل جهده���ا العملي 
والحقيقي للحيلولة دون االعتداءات 
"اإلس���رائيلي" على الس���فن التي ال 
تحمل سوى نشطاء دوليين سلميين، 
وبعض األدوية والمساعدات الرمزية 

للقطاع الصحي.
وأض���اف أن اللجنة الدولية لكس���ر 
الحص���ار تحال���ف أس���طول الحرية 

الذين  الدول  خاطبوا وزراء خارجي���ة 
لهم رعايا مشاركين في سفن كسر 
الحصار ع���ن غزة للتدخ���ل لضمان 
وص���ول الس���فن الى ش���واطئ غزة، 

وحماية رعاياهم.
ويوج���د عل���ى متن الس���فن 45 من 
المتضامنين الدوليين والشخصيات 

العامة من حوال���ي 15 دولة، بما في 
ذلك الفريق اإلعالمي ومنهم مراسلو 

قناة الجزيرة وقناة برس تي في.
وتحمل عل���ى متنها كمي���ة رمزية 
م���ن األدوية والمس���تلزمات الطبية 
لإلس���هام في تخفيف آالم الجرحى 
والمرض���ى الفلس���طينيين وخاصة 

جرح���ى مس���يرة الع���ودة الكب���رى 
المحرومين من الخروج للمعالجة في 

الخارج بسبب الحصار.
وكانت سفن كسر الحصار انطلقت 
منتص���ف مايو الماضي من ش���مال 
أوروبا تحت ش���عار "ألجل مستقبل 

عادل لفلسطين".

االستقالل/ وكاالت:
قدم المحقق األميركي الخاص روبرت مولر قائمة تش���مل 35 
شخصا كشهود للمحكمة التي تحقق مع بول مانافورت المدير 
الس���ابق لحملة الرئيس دونالد ترامب باالنتخابات الماضية، 
وتش���مل مصرفيين ومحاس���بين، وفق���ا لما جاء ف���ي وثائق 

للمحكمة.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة االتحادية بوالية فيرجينيا محاكمة 
مانافورت الثالثاء المقبل وتستمر ثالثة أسابيع، وستحقق في 
18 اتهاما تتعل���ق بالتزوير المصرفي والتهرب الضريبي في 
فترة س���بقت إدارته لحملة ترامب، وكان خمسة من الشهود 
المحتملين في قضية مانافورت قد ُأعلن عنهم في وقت سابق 

بعد أن أعطيت لهم الحصانة مقابل الشهادة أمام المحكمة.
وُيتهم مانافورت بالحصول على ماليين الدوالرات من عائدات 
استش���ارات سياس���ية في أوكرانيا، وتحويلها إلى حسابات 

خارجية، لكن المتهم دفع ببراءته.
ويشغل عدد كبير من الشهود مناصب كمسؤولين تنفيذيين 
في بنوك أقرضت مانافورت وش���ركة المحاس���بة التي أعدت 
إقراراته الضريبية، وآخرون شاركوا في تعامالت مالية، ويمكن 
أن تطلب شهادتهم لتقديم دليل موثق يبرهن على التهرب 

المصرفي والضريبي صلب القضية.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال رئيس حركة "النهضة" التونس���ية راش���د 
الغنوش���ي، إن حركته ال ترى مصلحة في اإلطاحة 
بالحكومة، ألن ذلك س���يدخل البالد في فراغ لمدة 
3 أو 4 أشهر، مشيرا إلى أن ذلك جعلهم يطالبون 

بتعديل وزاري في حده األدنى.
ج���اء ذلك في تصريحات الغنوش���ي للصحفيين 
أمس السبت، خالل إش���رافه في العاصمة تونس 
على "الملتق���ى الوطني لرؤس���اء البلديات"، الذي 

نظمته "النهضة" الفائزة برئاس���ة 132 بلدية من 
جملة 350 نافست عليها في االنتخابات.

وقال الغنوش���ي "أرجح أن يجري رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد تغييرا وزاريا قد يشمل 6 وزارات، 
ضمن نط���اق صالحياته باالستش���ارة مع رئيس 

الجمهورية الباجي قائد السبسي".
وأواخر مايو / أيار الماضي، أقر الشاهد بوجود أزمة 
سياسية تمر بها البالد، محمال مسؤوليتها لحافظ 
السبس���ي )المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، 

نجل الرئيس السبسي(.
وأعل���ن حزب "نداء تون���س" )الحاكم( في بيان له، 
مايو / أيار الماض���ي، أن "الحكومة الحالية تحولت 
إلى عنوان أزمة سياس���ية، ولم تعد حكومة وحدة 

وطنية".
ويتك���ون االئتالف الحاكم ف���ي تونس حاليا من 
من ح���زب حركة "نداء تون���س" )ليبرالي(، وحركة 
"النهضة" )إس���المية(، و"آفاق تونس" )ليبرالي(، 

وحزب "المسار" )يساري(.

االستقالل/ وكاالت:
صّدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيس����ي أمس الس����بت، على ترقية الفريق 

محمد زكي، وزير الدفاع واإلنتاج الحربي إلى رتبة »فريق أول«.
وأعلن السيس����ي الترقية خالل الجلس����ة االفتتاحية للمؤتمر الوطني الس����ادس 
للش����باب )يعقد على مدار يومين(، في جامعة القاهرة غربي العاصمة، وفق وكالة 

األنباء المصرية الرسمية.
ومنتصف يونيو / حزيران الماضي، عّين السيسي، محمد زكي، قائد قوات الحرس 
الجمهوري، وزيرا للدفاع بديال عن الفريق أول صدقي صبحي، في الحكومة الجديدة 

برئاسة مصطفى مدبولي وزير اإلسكان.
وشغل »زكي« منصب قائد وحدات المظالت، ثم قائدا لوحدات الحرس الجمهوري 
في أغسطس / آب 2012 خالل عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، الذي 

أطاح به قادة الجيش بعد عام من الحكم في 3 يوليو / تموز 2013.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال المدير العام لألمن العام في لبنان اللواء عباس ابراهيم أمس الس���بت، إن 
الس���لطات األمنية في البالد تعمل على تسهيل عودة النازحين السوريين إلى 

بالدهم مع ازدياد أعدادهم في الفترة المقبلة.
وتمنى إبراهيم خالل جولته في مركز انطالق النازحين في شبعا اللبنانية "عودة 
آمن���ة للنازحين إلى بلدهم"، مؤكدًا "أن األمن العام س���يواصل مهامه في إعادة 

النازحين".
وأشار بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية لإلعالم الرسمية في لبنان إلى أن الفترة 
المقبلة "ستشهد عودة مئات آالف النازحين )السوريين( من لبنان إلى ديارهم 

بالتنسيق بيننا وبين المبادرة الروسية".
ودع���ا إبراهيم النازحين إلى "التوجه بكثافة إلى مراكز األمن العام في المناطق 

اللبنانية كافة لتسجيل أسمائهم.. حتى يعود هؤالء بكل راحة وطمأنينة".

مصر: إحالة أوراق

 75 متهمًا للمفتي

توقعات بوصولها غدا االثنين
سفن كسر الحصار تخطت الحدود المصرية باتجاه غزة

مدير حملة ترامب أمام 
المحكمة بـ 18 اتهامًا

الغنوشي: ال نرى مصلحة في اإلطاحة بكل الحكومة

لبنان: توقعات بعودة مئات 
آالف النازحين السوريين

ترقية وزير الدفاع المصري 
إلى رتبة »فريق أول«

العــراق: عــزل مــدراء فــي إدارة
 االنتخابــات علــى خلفيــات »فســاد وتزويــر«

اإحدى �صفن ك�صر احل�صار 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / آمنة عبد الهادي حسن القطروس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903771822( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ أماني عوض محمود الشيخ سالمة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801548694 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/عماد فريج محمد صبح 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901319293( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن تغير اسم صيدلية 
تعلن صيدلية فلسطين المركزية عن تغير اسمها وعنوانها 

)s( والعنوان الجديد هو: خليج فارم – رفح/ الشابورة / بلوك
 وتعود لصاحبتها : منى أحمد جودة.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت مص���ادر إعالمية "إس���رائيلية" أن إدارة 
الرئي���س األميرك���ي دونالد ترامب، مارس���ت 
ضغوًطا على رئيس حكومة االحتالل بنيامين 
نتنياه���و، في س���بيل تحريك مش���روع "قناة 
البحرين" مع األردن، وس���ط مخاوف أردنية من 
تهرب "إسرائيلي" من مشروع إقامة قناة تربط 
بين البحر األحمر والبحر الميت، والذي يهدف 

باألساس إلى منع جفاف البحر الميت.
وكان المشروع الذي أعلن عنه ألول مرة منذ أكثر 
من 15 عاما وجرى الحديث حينها عن مشاريع 
ضخمة جدا تقام في الجانب األردني، تشارك 
فيها "إسرائيل" واألردن والسلطة الفلسطينية، 
بهدف تثبيت مستوى المياه في البحر الميت 
الذي يواصل االنخفاض بشكل مقلق، وتوفير 
مياه الشرب والكهرباء لألردن والفلسطينيين، 
والدفع بما يس���مى ب�"الس���الم اإلقليمي"، قد 
تعطل في أعقاب حادثة السفارة اإلسرائيلية 

في عمان.وأش���ار المصدر إل���ى أنه في أعقاب 
"انتهاء" أزمة السفارة، توقع األردنيون تحريك 
المشروع واالنتقال إلى المرحلة التالية، بما في 
ذلك نشر مناقصة دولية. ومع ذلك، لم يحدث 
أي شيء من هذا القبيل على الرغم من الطلبات 

األردنية المتكررة.
وبحس���ب ما كشف عنه المراس���ل السياسي 
للقناة العاش���رة، باراك رافيد، فإن المستشار 
س���يمحون،  آف���ي  لنتنياه���و،  االقتص���ادي 
ونتنياهو، يعارضان مشروع القناة ويعتقدان 
أن فوائدها ال تبرر تكلفتها. واقترح سيمحون 
عل���ى األردنيين مش���روًعا بدي���اًل "ميد دييد" 
)متوسط ميت( إنشاء خط أنابيب في إسرائيلي 

يربط البحر األبيض المتوسط   بالبحر الميت.
وأض���اف المراس���ل أن األردنيي���ن صدموا من 
الع���رض اإلس���رائيلي وما وصف���وه بمحاوالت 
التمل���ص من المش���روع الذي يع���ود بفوائد 
اقتصادية عل���ى المملكة، وف���ي أعقاب ذلك 
توج���ه األردنيون إلى البي���ت األبيض وطالبوا 
ترامب بالتدخل والضغط على نتنياهو إلتمام 
المش���روع، علًما بأن الواليات المتحدة تشارك 
بالمش���روع وتعهدت بتمويل المش���روع بملغ 

يقدر ب�100 مليون دوالر.

الداخل المحتل/ االستقالل:
قّررت القوى السياس���ّية في مدينة ش���فا عمرو، إقامة 
وقفة احتجاجية مس���اء يوم السبت القادم )الرابع من 
آب/أغس���طس(، إحياًء للذكرى ال�13 لمجزرة شفا عمر، 
وتنديدا بقانون القومي���ة الذي تمت المصادقة عليه 

مؤخرا.
وقالت القوى السياسّية في بيان لها الجمعة، إن الوقفة 

تأت���ي تنديًدا بالمجزرة، ورًدا عل���ى مجموعة القوانين 
العنصرية التي سنتها السلطات اإلسرائيلّية، مؤخًرا، 

منها قانون القومية العنصري .
واستش���هد في المجزرة أربعة من فلس���طينيين من 
أهالي المدينة، هم: هزار ودينا تركي، ميشيل بحوث 

ونادر حايك.
وارتكبت المجزرة ع���ام 2005، من قبل اإلرهابي ناتان 

زادة، ف���ي حافلة مواصالت عامة كانت تقل عش���رات 
السّكان .

وكان الجندي اإلسرائيلي اإلرهابي زادة يستقل حافلة 
تمر من مدينة ش���فا عمرو، حيث بدأ بإطالق النار على 
مستقلي الحافلة، ما أدى إلى استشهاد 4 وإصابة 15 
آخرين، قبل أن يتمكن مواطنون غاضبون من شفاعمرو 

من صّد اإلرهابي ومنعه من مواصلة جريمته.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس السبت، 
أن جهاز االستخبارات اإلسرائيلي "الموساد"، نفذ 800 

عملية اغتيال خالل العقد الماضي.
وأضافت أن "الموس���اد" اس���تخدم عدة أس���اليب في 
تنفيذ عملي���ات االغتي���ال، بدءا من تدبي���ر عمليات 
تفجيرية، إلى اس���تهداف أش���خاص بعينهم ودس 
السم لهم في متعلقات شخصية مثل أنابيب معجون 

األسنان.
واس���تندت الصحيفة في ه���ذا التقري���ر إلى كتاب 
"انه���ض واقت���ل أوال: التاري���خ الس���ري لالغتياالت 
المستهدفة إلسرائيل"، للصحفي اإلسرائيلي رونين 
بيرغمان، الذي يس���تعرض عددا من عمليات االغتيال 

السرية للموساد.

وفي الس���ياق، لفتت أن فريقا من الموساد قام بتدبير 
عملية اغتيال القيادي بحركة "حماس" محمود المبحوح، 
في يناير / كانون الثاني 2010 بمدينة دبي اإلماراتية.

وأوضحت أن عمالء الموس���اد وصل���وا إلى المبحوح في 
غرفته بأحد الفنادق، ودس���وا له الس���م في رقبته عبر 
جهاز موجات فوق صوتية عالي التقنية، دون أن يتم 

اختراق جلده، ليلفظ أنفاسه األخيرة بعدها بدقائق.
وخارج نطاق الس���نوات العش���ر األخيرة، قالت "ديلي 
مي���ل" إن "جهاز الموس���اد قتل عددا من األش���خاص 
أكثر من أي جهاز آخر في أي دولة بالعالم، منذ الحرب 

العالمية الثانية )1939 � 1945(".
وضربت مثاال على محاولة اغتيال الرئيس الفلسطيني 
الراحل ياسر عرفات عندما كان رئيسا لمنظمة التحرير 

الفلسطينية عام 1968.

وأوض���ح المص���در أن العملية تمت "من خالل أس���ير 
فلسطيني بعد إخضاعه لعملية غسيل دماغ"، مبينا أن 
الموساد استعان بطبيب نفسي سويدي المولد للقيام 
بعملية "غس���ل الدماغ" ألسير كش���ف الكتاب اسمه 

األول وهو "فتحي".
وبحسب الصحفي "بيرغمان"، تم إخضاع األسير لهذه 
العملية لمدة ثالثة أش���هر، تم تدريب���ه خاللها على 

إطالق النار على صور عرفات.
وفي 19 ديس���مبر / كانون األول 1968، قام فريق من 
الموس���اد بتهريب "فتحي" عبر "نه���ر األردن" أمال أن 
يصل إلى مقر إقامة عرف���ات، لكنه خيب أملهم حين 
ذهب مباش���رة إلى قس���م للش���رطة األردنية، واتهم 
الموس���اد بمحاولة غس���ل دماغه، وانته���ت العملية 

بالفشل، بحسب المصدر نفسه.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت وس���ائل إعالم عبرية، إحراز تقدم كبير في االتصاالت بين 

مصر واألمم المتحدة لوضع حل لقطاع غزة.
وذكرت القناة 14 العبرية، إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
نتنياه���و يجري مباحثات مع كب���ار الوزراء، وقريبًا س���ُتقدم مبادرة 

للتسوية السياسية في غزة.
وأكدت القناة أن نتنياهو أجرى محادثات مع وزراء كبار في حكومته، 
أبلغهم فيها أنه سيتم، قريبا، الدفع بمبادرة لتسوية سياسية في 

غزة، بمشاركة جهات دولية، منها مصر واألمم المّتحدة.
ونقلت القناة عن أحد وزراء الكابينيت قوله "إن هناك رغبة في البدء 
بهذا المس���ار، وهن���اك نّية لذلك، أيًضا، ونأم���ل أن يجري تصويت 
عل���ى ذلك في الحكومة"، في حين نقلت عن مصدر دبلوماس���ي أن 
مصر تمارس "ضغوطات كبيرة" على كافة األطراف للقبول بالمبادرة 
التي وصفها بأنها "غير مس���بوقة، لكن من المبّكر الحديث عن أنها 

ستنجح".
وتدور المباحثات بمش���اركة رئيس جهاز المخابرات المصري، اللواء 
عب���اس كامل ، ومبعوث األمم المتحدة الخاص لعملية الس���الم في 
الشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف، باإلضافة إلى كبير مستشاري 

الرئيس األميركي وصهره، جاريد كوشنر.
وقالت القناة إن هناك ضغوطا هائلة من مصر واألمم المتحدة ومن 

جميع األطراف للتوصل إلى تسوية ومبادرة غير مسبوقة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
يب����دأ وزير جيش االحتالل "اإلس����رائيلي" أفيغ����دور ليبرمان باختيار 

رئيس األركان القادم للجيش "اإلسرائيلي" قريًبا.
وُيجري ليبرمان استشارات ومقابالت مع ألوية مرشحين للمنصب هم: 

أفيف كوخافي، نيتسان ألون، ويائير غوالن.
وتنته����ي والية رئيس األركان الحالّي اللواء غادي أيزنكوت في األول 
من كانون الثاني 2019. وبموجب القانون "اإلس����رائيلي" عند نهاية 
العملي����ة يوصي ليبرمان بتعيين رئي����س األركان، وعلى الحكومة أن 

تصادق عليه.
ورغم أن مقربين من ليبرمان قالوا األس����بوع الماضي إنه ليس هناك 
مرش����ح نهائي وقد تحدث مفاجآت، يق����در الكثيرون أن اللواء أفيف 
كوخافي، الذي يعمل نائب رئيس األركان، هو المرش����ح الرائد. وفي 
وظائفه األخيرة، ش����غل كوخافي منصب رئيس شعبة االستخبارات، 

ولواء الشمال.

القدس المحتلة/ االستقالل:
رأى محلل الش���ؤون العس���كرية ف���ي صحيفة 
»معاري���ف« العبري���ة »طل لف رام«، أن س���قوط 
الصواري���خ مؤخ���را ف���ي بحيرة طبري���ا تأتي في 
س���ياق تراجع الوضع األمني في الش���مال الذي 
بدأ منذ األسبوع األخير، مؤكدا أن التقديرات في 
المؤسس���ة األمنية اإلسرائيلي تشير إلى ان هذا 
اإلنزالق مرتبط بالقتال في جنوب الجوالن السوري 

المحتل بين الجيش السوري وتنظيم »داعش«.
وأضاف لف رام أن الجانب »اإلس���رائيلي« يعتقد 

أن »داع���ش« هو من أطل���ق صواريخ غراد، ما دفع 
جيش االحتالل بالرد النار عل���ى مصادر النيران، 
مضيفا أن أحداث مش���ابهة قد تتزايد في األيام 
القادم���ة كلما ازداد القتال في الجانب الس���وري 
إلى أن ُيحس���م بش���كل تام، ما يزيد من احتمال 
س���قوط صواريخ أو قذائف ه���اون على األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
ووفقا ل� لف رام، فإن »السياس���ات »اإلسرائيلية« 
تعتمد ما يمكن تس���ميته ب�« الرد بالنار على كل 
حادثة من هذا النوع«، لكن بشكل ال يورط الكيان 

في القتال الداخلي في سوريا«، مضيفًا أنه »حتى 
لو رد الجيش على الصواري���خ األخيرة في بحيرة 
طبريا، فإن الرد من المتوقع أن يكون موزونًا بشكل 

نسبي«.
وقال »ل���ف رام« إن »الجانب »اإلس���رائيلي« أكد 
موقف���ه رفض التواجد العس���كري اإليراني على 
األراضي الس���ورية، والذي قد يش���كل تهديدًا 
على كيان العدو في المستقبل، لذلك لن يكتفوا 
بإبع���اد الق���وات اإليرانية مس���افة 100 كلم عن 

الحدود«، على حد قوله.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال الوزير "اإلسرائيلي" عن حزب الليكود تساحي 
هنغبي، أمس السبت، إن "رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو مس���تعد لالنتخابات وأنه يريد إجراءها 

أكثر من غيره".
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن هنغبي وهو 
وزير التع���اون اإلقليمي، أن حلف���اء نتنياهو في 
االئتالف الحكومي لم يس���محوا لنتنياهو بإجراء 

االنتخابات مبكرا.
ورأى هنغبي أنه أكثر قربا لرئاس����ة الوزراء 
القري����ب كممثل لحزب  في المس����تقبل 

الليكود.

القناة 14: مبادرة 
»دولية« للتسوية 

السياسية بغزة

من هو المرشح 
األقوى لرئاسة أركان 

جيش االحتالل؟

وقفة احتجاجية بشفا عمرو تنديدًا بقانون »القومية«

»ديلي ميل«: الموساد نفذ 800 عملية اغتيال خالل العقد الماضي

نتنياهو يحاول التملص من مشروع »قناة البحرين« مع األردن

 بنيامني نتنياهو

»معاريف«: »إسرائيل« ستعتمد ردًا موزونًا على أي صواريخ تستهدفها 

وزير إسرائيلي: نتنياهو يريد انتخابات مبكرة أكثر من غيره 
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االستقالل/ وكاالت:
غض���ب االس���تاذ الجامع���ي الفنزويلي 
خوس���يه إيبارا عندم���ا أدرك انه يحتاج 
الى أجر أربعة أشهر ليتمكن من إصالح 
حذائ���ه القديم فما كان من���ه إال أن روى 
قصته عبر "تويتر" مخلفا موجة تضامن 

واسعة.
وكت���ب هذا الرج���ل البال���غ 41 عاما عبر 
حس���ابه على "تويتر" نهاي���ة حزيران/

يوني���و "أنا ال أخجل من القول إني أتوجه 
الى جامع���ة فنزويال المركزية للتدريس 
منتع���ال هذا الح���ذاء، فأجري كأس���تاذ 

جامعي ال يكفي لتغيير النعل".
وقد أرف���ق تغريدته بصورة ملتقطة من 
فوق لحذاء اسود قديم يحتاج نعله الى 
لصق. وأعيد بث التغريدة عشرة االف مرة 
ونالت 5400 إشارة إعجاب وألف تعليق.

ويحمل ش���هادة دكتوراه ف���ي الصحة 
العامة ويتقاضى 5,9 ماليين بوليفار في 

الش���هر )1,7 دوالر في السوق السوداء 
وهي المرجع االساس���ي راهن���ا( بالكاد 
تمكنه من شراء كيلوغرام من اللحم في 
هذا البلد حيث تتراجع القدرة الشرائية 

بسرعة مخيفة بسبب التضخم الجامح.
ويتوقع أن يبلغ التضخم نس���بة مليون 
في المئة في حلول نهاية السنة الحالية 
على م���ا أعلن صن���دوق النق���د الدولي 

االثنين.
وم���ن أج���ل إص���الح حذائه طل���ب منه 
االس���كافي 20 مليون بوليفار وهو مبلغ 
بعيد المنال يعكس التفاوت الكبير في 

االقتصاد الفنزويلي.
ومنذ بث تغريدته يتلق���ى إيبارا هدايا 
هي عبارة عن أحذية جديدة أو مستعملة 
ومالبس ومبال���غ مالية ومئات رس���ائل 
الدعم. وقد أسس حركة سماها "أحذية 
الكرامة" لمس���اعدة زمالئه على ما يقول 

لوكالة فرانس برس.

االستقالل/ وكاالت:
يس����تقبل  األعوام،  مئ����ات  منذ 
مس����جد أقيم بالهواء الطلق بال 
س����قف، المصلين، في مصيف 

كادرغا، شمال شرقي تركيا.
المسجد، الذي يتألف من ساحة 
رة  ُمس���وَّ األعش���اب  تكس���وها 
بحج���ارة، ومئذنتي���ن، يقع على 
هضب���ة كادرغا، التي ترتفع 800 
متر عن مس���توى س���طح البحر، 
على حدود واليتي غوموش هانة 

وطرابزون.
ومع حل���ول الصيف، يتجه عدد 
أهال���ي والي���ات طرابزون  م���ن 
وغيرس���ون، وغوموش هانة إلى 
مصيف كاردغا، ويحرصون على 
أداء ص���الة الجمعة في مس���جد 
اله���واء الطلق ال���ذي يبلغ عمره 

557 عامًا.
وفي تصري���ح ل�«األناضول«، قال 
إمام المس���جد عاكف يازجي، إن 
ن  دار االفت���اء ف���ي المنطقة ُتعيِّ

إمامًا مؤقتًا للمس���جد، في أشهر 
الصيف.

ولفت إل���ى األهمي���ة التاريخية 
للمسجد، حيث يروى أن السلطان 

الفات���ح أدى ص���الة الجمعة مع 
جن���وده بهذا الموق���ع، في أثناء 

هه لفتح طرابزون. توجُّ
وذكر يازج���ي أن الس���لطان أمر 

بإحاطة المكان بحجارة لتحصين 
الموق���ع، وف���ق الرواي���ات، وبات 
مس���جدًا ألداء صالة الجمعة منذ 

ذلك الحين، وحتى يومنا.

مسجــد بالهــواء …. بــال سقــف وال سجــاد!

االستقالل/ وكاالت:
كشف تقرير رس����مي في والية كاليفورنيا األميركية أن موظفة في 
دائرة النقل كانت تأخذ يوميا قيلولة لمدة 3 س����اعات خالل سنوات، 

األمر الذي كلف دافعي الضرائب عشرات اآلالف من الدوالرات.
وأوردت شبكة »فوكس نيوز« األميركية، أن الموظفة ال تزال على رأس 

عملها رغم ما ارتكبته.
ورفض تقرير مدقق الوالية نشر اسم الموظفة، مكتفيا بالقول إنها 
تعمل في مجال إدخال بيانات ملكيات السيارات وعناوين أصحابها.

وأوضح أنه بين فبراير 2014 وديس����مبر 2017 كانت الموظفة تأخذ 
قيلولة تس����تغرق 3 س����اعات أثناء العمل، مش����يرا إل����ى أنها بلغت 
بالمجمل 2200 س����اعة عمل، األمر ال����ذي كلف دافعي الضرائب في 

الوالية 40 ألف دوالر.
وطبق����ا للتقرير، فإن موظف البيانات ف����ي الدائرة ينجز في المعدل 
560 معاملة يوميا، لكن هذه الموظفة كانت تنجز 200 فقط، ملقية 
بباقي العب الوظيفي على زمالئها. وعلى قلة عملها، فإنه كان مليئا 

باألخطاء.

قيلولة متكررة تكلف 
والية أميركية

 آالف الدوالرات

فنزويال: أستاذ جامعي يحتاج إلى 
أجر أربعة أشهر إلصالح حذائه! 

االستقالل/ وكاالت:
»كل الخضراوات الخاصة بك، حتى تكبر«، لم يكن يدرك أي ش���خص 

أن نصيح���ة أمه تلك، قد تكون حامية له من »مرض العصر«، 
بحس���ب تقارير صحفية عالمية. ونشرت المجلة الدولية 

للس���رطان قائمة بالخض���راوات األفضل واألس���وأ 
بالنس���بة لمرض���ى »الس���رطان« أو كما يطلق 
عليه »مرض العصر«. وقالت المجلة إن أس���وأ 

الخضراوات على مرضى السرطان، هو »الذرة«، 
بس���بب احتوائه على نس���ب مرتفعة من 
السكر والنشا، وهو ما تتغذى عليه الخاليا 
الس���رطانية. أما قائمة الخضراوات األفضل 

فج���اءت عل���ى النح���و التالي: الخض���راوات 
الصليبية، مثل: القرنبيط والكرنب والبروكلي.

الخض���راوات الصفراء والبرتقالي، مث���ل: الجزر، والفلفل 
األصفر، والقرع العس���لي. وتساهم تلك الخضراوات تحديدا 

»القرع العسلي« في تخفيض مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي بنسب 
عالي���ة. وتحتوي تلك الخض���راوات على مضادات أكس���دة وألياف 
رئيسية تعزز من قدرة الجسم على منع نشأة ونمو الخاليا السرطانية.

»الكرنب« من أفضل 
الخضراوات التي تحميك من 
»السرطان«.. والذرة أسوأها!

االستقالل/ وكاالت:
طورت ش���ركة تكنولوجية أمريكية ناش���ئة 
شاشة ثالثية األبعاد أو شاشة "هولوغرافيك" 
تنتهج فلس���فة جديدة ومختلف���ة عن بقية 
شاش���ات "ثري دي" الراهنة، ُتحرر المستخدم 
من ارتداء نظارة الواق���ع االفتراضي واالنعزال 
عن محيطه الواقعي، ويرى المحتوى بش���كل 

طبيعي.
وأوضحت ش���ركة "لوكينغ غالس" التي تتخذ 
من بروكلين مقرًا لها، أن شاش���تها ال تتطلب 
س���وى توصيلها بكمبيوت���ر أو الب توب عبر 
كابل يو إس بي أو كابل إتش دي إم آي، بعدها 
يستطيع المستخدم عرض أي محتوى ثالثي 

األبعاد بفضل برامج مثل مايا أو يونيتي.
وقالت الشركة إنها تهدف إلى خلق تجربة 
ثالثي���ة األبع���اد دون ارتداء نظ���ارة "في آر" 
لم���دة طويلة وم���ا ينتج عنها من مش���اكل 
صحية ونفس���ية، بل تسمح للمستخدمين 
بدمج العال���م االفتراضي داخل الواقعي، بل 
والتحك���م به عبر اإليماءات بواس���طة جهاز 

ماجيك ليب مثاًل.

شاشة قد تنهي عصر الواقع االفتراضي قبل انتشاره!

االستقالل/ وكاالت:
قالت دراس���ة حديثة إن الصيام لمدة يومين في األس���بوع، يمكن أن يس���اعد 
األشخاص المصابين بمرض السكري على إنقاص الوزن، والتحكم في مستويات 

السكر في الدم، بنفس فعالية الحمية اليومية.
ويقترح الخبراء أن المرضى يمكن أن يس���تفيدوا من النظام الغذائي 5: 2 الذي 
يتناولون الطعام فيه عادة لمدة خمس���ة أيام في األسبوع، ثم يقتصرون على 

تناول 600 سعرة حرارية أو أقل في اليومين المتبقيين.
وتّدعي دراسة أجراها علماء في جامعة جنوب أستراليا، أن هذا النظام الغذائي 
يمكن أن يعمل فقط، باإلضافة إلى الحد من استهالك السعرات الحرارية لمدة 

سبعة أيام في األسبوع، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ويقول الباحثون إن فقدان الوزن مهم في معالجة مرض السكري من النوع 2، والذي 
يؤث���ر على ماليين البالغين في جمي���ع أنحاء العالم وغالبا ما يرتب���ط بزيادة الوزن، 
وتغيير النظام الغذائي هو وسيلة شائعة لعالج هذه الحالة، التي تصبح أسوأ عند 
تناول الكثير من السعرات الحرارية واألطعمة الدهنية أو السكرية. وتشير الدراسة 
إلى أن الصيام لمدة يومين - ولكن ليس بش���كل متتاٍل - قد يكون أسهل بالنسبة 
للمرضى من تقييد ما يأكلونه كل يوم، لذلك قد يكون لديهم فرصة أفضل للنجاح.

الصوم يومين أسبوعيًا.. 
الحمية األفضل 

للمصابين بـ »السكري«
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غزة / عبدالله نصيف:
الزال���ت األندي���ة الغزية تعلن عن ض���م صفقاتها الجدي���دة ، خالل فترة 
االنتق���االت الصيفي���ة الجاري���ة ، و ذل���ك اس���تعدادا للموس���م الكروي 

الجديد2019 / 2018 .
و أعلن نادي خدمات الش���اطئ ع���ن انضمام الالعب محم���د أبو كرش إلى 

صفوف الفريق األول لكرة القدم استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز .
ويلع���ب أبو كرش الذي ش���ارك مع فريق خدمات النصيرات في الموس���م 
الماضي في خط الوس���ط، حيث يسعى الش���اطئ إلى تعزيز صفوفه بعد 
رحيل عدد من الالعبين. فيما استعاد نادي الصداقة العبه حربي السويركي 

الرتداء قميصه بالموسم الكروي المقبل .
و لعب الس���ويركي الموس���م الماضي في صفوف نادي خدمات الشاطئ 
بعدما فش���لت صفق���ة انتقاله لفري���ق جبل المكبر بعدم���ا رفضت قوات 

االحتالل اصدار تصريح له .
و سيش���كل السويركي إضافة قوية للمدفعجية خالل المرحلة المقبلة لما 

يمتلكه من مهارات فنية و بدنية عالية .
ه���ذا و أعلن ن���ادي خدمات رفح عن ضم الثنائي الح���ارس محمود الجزار و 
ومحمود شيخ العيد من فريق القادسية في صفقة تبادلية بين الناديين 
، حيث سيحصل القادسية على خمسة العبين من خدمات رفح على سبيل 
اإلعارة. ويأتي ضم الجزار وش���يخ العيد في ظل ما قدماه مع القادسية في 
الموسم الماضي من مستويات الفتة في دوري الدرجة الممتازة على الرغم 

من هبوط الفريق.
في المقابل سيحصل القادس���ية على خمسة العبين من خدمات رفح هم 
الحارس جابر أبو خاطر والالعب أمج���د النبعات وأحمد أبو كوش إلى جانب 

تجديد إعارة الالعب محمد عواجة للقادسية.

غزة / عبدالله نصيف:           
أعلن مجل���س إدارة نادي خدمات البريج ، عن تولي الدكتور أيوب أبو زاهر اإلدارة الفنية 

لفريق الكرة األول ، استعدادًا للموسم الجديد لدوري الدرجة األولى 2019 / 2018 .
و قال أبو زاهر  ل�"االستقالل":"  إن المرحلة القادمة تتطلب الكثير من التركيز ، لبناء فريق 
من الناشئين" .  وأضاف":" إن مجلس إدارة النادي طلب منه إنشاء فريق يعتمد على أبناء 
المخيم ،  و الدفع بعناصر جديدة من صغار الس���ن ليكون للشباب قاعدة تفيد لسنوات 

قادمة  وجعلهم مستقبال للفريق األول .
هذا ويعتبر الدكتور أبو زاهر من المدربين أصحاب البصمة الواضحة في مجال التدريب ، 
حيث سبق و أن عمل مدربًا للفريق األول لفريق النصيرات في دوري الدرجة األولى العام 
الماضي ، و كاد أن يصعد بالفريق للدرجة الممتازة إال أن بطاقة الصعود خسرها بالثواني 

األخيرة ، لصالح خدمات خانيونس .

الضفة الغربية / االستقالل:
حق���ق أهلي الخلي���ل و األمعري و وادي النيص و بالط���ة الفوز على كل من 
ثقافي طولكرم و مؤسس���ة البيرة و المكبر و ش���باب الظاهرية على التوالي 

، ضمن لقاءات الدور الثاني من بطولة كأس أبو عمار ألندية المحترفين .
و اقت���رب أهلي الخليل من حجز مقعده، ف���ي الدور نصف النهائي لكأس 
أبو عمار، ألندية المحترفين بالضفة الغربية، بعد الفوز المهم على ثقافي 

طولكرم بهدف دون رد ، لحساب المجموعة الثالثة.
ورفع األهلي رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين، بعد الفوز السابق على جاره 

شباب الخليل، بينما توقف رصيد الثقافي عند 3 نقاط في المركز الثاني.
وتمكن الالعب محمد الجعبري، م���ن إحراز هدف المباراة الوحيد، مع بداية 
الش���وط الثاني.  وفي مب���اراة أخرى، حس���م مركز األمعري ديربي رام الله 
والبيرة، مع الجار مؤسسة البيرة، بهدفين نظيفين، ليحصد أول 3 نقاط في 

المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد البيرة عند نقطة واحدة.
وعوض األمعري خسارته السابقة أمام هالل القدس، بهدف 

دون مقابل، وفاز بهدفين نظيفين بفضل نجميه إبراهيم الحبيبي، وهمام 
أبو حسنين من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع .

هذا و قلب فريق مركز بالطة تأخره أمام فريق جبل المكبر، إلى فوز مستحق 
بثالثة أهداف مقابل هدف .

استهل "المكبر" التسجيل بهدف عن طريق أحمد إلياس في الدقيقة 26 
، لينتهي الشوط األول على هذا الهدف.

وفي الش���وط الثان���ي تغير الح���ال وانقلب لمصلحة "بالطة" الذي بس���ط 
سيطرته، واس���تطاع تعديل النتيجة في الدقيقة 58 عن طريق أدهم أبو 
رويس. وتقدم "بالطة" عند الدقيقة 69 بواسطة العبه عمر أردنية بالهدف 
الثاني، وقبل النهاية بأربع دقائق وس���ع الوافد الجديد خالد س���الم الفارق 

بهدف ثالث .
 فيما واصل ترج���ي واد النيص مطاردته لبالطة، متصدر المجموعة األولى 
بفارق األهداف، وفاز على ش���باب الظاهرية بهدف قاتل، لالعبه المخضرم 

سميح يوسف، في الوقت بدل الضائع، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط .

االستقالل / وكاالت:
اقترب اإلس���باني ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي اإلنجليزي، من الرحيل عن 

فريقه، صوب الدوري اإليطالي ، خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأكدت صحيفة "ميرور" اإلنجليزية أن المهاجم اإلسباني يستعد لالنتقال 

إلى ميالن، وذلك بعد رغبته الشديدة في الرحيل عن تشيلسي .
وأوضحت أن موراتا البالغ من العمر 25 عاًما، لم يس���تقر بش���كل كبير في 
الن���ادي اللندني، عقب انضمامه الصيف الماض���ي، حيث أحرز 11 هدًفا 

في 31 مباراة.
وذكرت أن الصفقة تتوقف على موافقة إدارة تشيلسي، حيث ستكلف 

إدارة الروسونيري ما بين 58 و62 مليون جنيه إسترليني.
وأوضح لوكا أنتونيني، مدافع ميالن السابق، أن الصفقة ستتم، حيث 
ت���م االتفاق بين الالعب وميالن، على االنضمام للروس���ونيري خالل 

الفترة الجارية.
وأشار إلى أن موراتا، يناسب ميالن، أكثر من الفرنسي كريم بنزيما، 

العب ريال مدريد .

االستقالل / وكاالت:
 مسؤولي إدارة نادي تشيلسي، 

َّ
يبدو أن

مصممون على إتمام صفقة ضم نجم 
يوفنتوس روجاني ، هذا الصيف.

وقالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية 
 البلوز أرسل وفًدا لمدينة تورينو 

َّ
، إن

اإليطالي���ة، إلتم���ام صفق���ة ضم 
المدافع دانييلي روجاني.

 "البل���وز" 
َّ

وذك���رت الصحيف���ة أن
يجهزون عرًضا يصل إلى 40 مليون 

يورو؛ للتعاقد مع قلب دفاع "السيدة العجوز".
كان روجان���ي، 23 عاًم���ا، قد انض���م للبيانكونيري قبل 
عامين ليتوج معه بلقب "الس���يري آ" 3 مرات، والكأس 3 

مرات، والسوبر اإليطالي مرة .

�أبــو كــر�ش يــوقع للبحريــة و �صفقــة
 تبادليــة بيــن"�لأخ�صــر "و�لقاد�صيـة 

�أبــو ز�هــر:  مهمتــي 
مــع �لربيــج بنــاء فريــق 

جديــد يعتمــد علــى �ل�صبــاب

�أهلــي �خلليــل ير�كــم �نت�صار�تــه  و�لأمعــري يح�صــم »دربــي« ر�م �لله 

ت�صيل�صي ي�صع 40 
مليون يورو على 
طاولة يوفنتو�ش

مور�تا ي�صتعد لالنتقال
 �إىل عمالق �إيطايل
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رام الله / االستقالل:
قال وزير العمل، رئيس الصندوق الفلسطيني للتشغيل مأمون أبو شهال إن المرجعية 
الوحيدة للش���عب الفلسطيني هي القيادة الفلس���طينية، وأي دعم خارجي ال يمكن أن 
يتم بمعزل عن الحكومة الفلسطينية وأجهزتها ومؤسساتها الوطنية، وال يمكن تجزئة 

فلسطين في تنفيذ المشاريع التنموية.
وشدد أبو شهال خالل لقائه مع نائب الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي UNDP جيف���ري برويت، على عزم الحكومة الفلس���طينية تحديد قناة موحدة 

لتلقي الدعم والتمويل وتوجيهه نحو برامج وأولويات وطنية.
وأكد خالل اللقاء الذي جرى لبحث أطر التعاون والعمل المش���ترك بين UNDP وصندوق 
التش���غيل في خلق فرص العمل وزيادة التشغيل ودعم القطاع الخاص، أن للتشغيل 
والتخفيف من حدة الفقر والبطالة في فلسطين وقطاع غزة تحديدا أولوية قصوى لدى 
القيادة الفلسطينية. وأضاف ان مشكلة الفقر والبطالة تحتاج إلى تركيز الجهود وتوجيه 
الموارد بكفاءة وفعالية، وهو ما دفع الوزارة إلى اإلسراع في إنشاء مراكز للتدريب المهني 
األمر الذي يتطلب توفير دعم مالي وفني كبير، إضافة إلى دعم تعزيز الوعي نحو أهمية 
لتدريب المهني كبوابة لس���وق العمل. وش���دد على أهمية دور الصندوق الفلسطيني 
للتش���غيل والحماية االجتماعية كذراع وطني لمواجهة ومكافحة افة البطالة من خالل 

كوادره البشرية وخطته االستراتيجية ونظامه وأهدافه.
وقال أبو ش���هال إن لدى "الصندوق" رؤية لتعظيم ه���ذه المحافظ بدعم من العديد من 

الشركاء لتصل إلى مليار دوالر خالل السنوات الثالث المقبلة.
وأكد وزير العمل أهمية دور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دعم الشعب الفلسطيني 
وتمكينه، مثمنا توجهاته في دعم قطاع األعمال وتعزيز فرص التشغيل بشكل خاص.

النصيرات/ االستقالل:
أعلنت  بلدية النصيرات عن تنفيذ حزمة من  المشاريع خالل النصف الثاني من عام 2018م، 
بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات Mdlf، بتكلفة إجمالية 803 ألف يورو. وتتضمن 
المش���اريع الخدماتية التي سيتم تنفيذها، بناء س���ور المدينة الرياضية، وإنشاء وتشطيب 
الطابق األرضي للمرحلة الثانية في  الس���وق المركزي بواقع 40 محل متعددة االستخدامات، 
وتنفيذ شبكة  صرف صحي بمنطقة  المفتي، وتبليط شارع الحرثاني بمحيط السوق المركزي، 
وتنفيذ مشروع صرف صحي بمنطقة شلط  واآلثار، باإلضافة إلى تطوير المتنزه البلدي . وذكر 
مدير دائرة المشاريع في بلدية النصيرات م. خليل اسماعيل ، أنه من المتوقع البدء في تنفيذ 
جزء من هذه المش���اريع بعد ش���هر ونصف من اآلن، بعد أن تم اإلع���الن عن مناقصة لثالثة 

مشاريع، قامت شركات المقاوالت بشراء العطاءات لها.

وكان���ت وزارة الصحة أعلنت استش���هاد الهمص، صباح امس الس���بت، متأثًرا 
بجراحه التي أصيب بها أمس.

في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، شّيعت جماهير المحافظة الشهيد غازي 
أبو مصطفى )43 عاما(، من المستشفى "األوروبي" تجاه منزله في حي "المنارة" 

جنوب المدينة.
وأدى المش���يعون صالة الجنازة على جثمان الشهيد، في مسجد "أهل السنة"، 

قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة.
وكان الش���هيد أبو مصطفى قد أصيب برصاصة قناص إس���رائيلي في رأس���ه 
مباش���رة على الرغم من إصابته قبل عدة أسابيع بالرصاص في قدمه، حيث كان 

يسير على عكازين خالل مشاركته في فعاليات يوم الجمعة الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية، الجمعة  استش���هاد الطفل السطري، وأبو 
مصطفى، خالل مش���اركتهما في مسيرة "العودة"، وإصابة 246 فلسطينًيا، 90 

منهم بالرصاص الحي، و11 وصفت حالتهم بالخطيرة.
وبدأ الفلس���طينيون في 30 آذار/ مارس الماضي، حركة احتجاجية أطلق عليها 
"مسيرة العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم األرض"، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" 
لالجئين الفلسطينيين ورفع الحصار اإلس���رائيلي عن القطاع، وهي مظاهرات 

الزالت مستمرة حتى اآلن، وخلفت عشرات الشهداء وآالف الجرحى.

الصيادين بينما كانوا يمارس���ون مهنتهم في عرض البحر، ولم تعلن المصادر 
الطبية إصابة أي من الصيادون بهذه االعتداء.

ويتعرض الصيادين بشكل يومي الستهداف االحتالل اإلسرائيلي، مما يعطل 
عملهم ويحرمهم من كسب قوت يومهم.

فيما أعلنت مصادر طبية، ع���ن إصابة طفل) 11 عاًما(  برصاص قوات االحتالل، 
شرق خزاعة جنوب قطاع غزة، صباح يوم أمس السبت.

رام الله/ االستقالل:
ناش���دت الحركة األسيرة في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي أعضاء اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير باتخاذ قرار بإعادة صرف مس���تحقات أس���رى قطاع غزة التي قطعتها 

الحكومة منذ أبريل/نيسان الماضي.
ودعا األس���رى المجتمعين، في رسالة عاجلة ومفتوحة وّجهوها لهم أمس السبت 
، التخاذ قرار ُينهي معاناة أكثر من 150 عائلة أس���ير فلس���طيني من أسرى قطاع 
غزة يقبعون حاليًا في سجون االحتالل، ويخوضون إضراًبا عن الطعام إلعادة صرف 
مستحقاتهم المالية لعائالتهم. وأّكدت الحركة األسير على ضرورة أن تبقى قضية 
األسرى ُمجمع عليها، وأن يتم إزالة الظلم الذي وقع على عوائل األسرى. ودعا األسرى 
في رس���التهم الرئيس محمود عباس لتنفيذ ق���راره حين قال "لو بقي لدينا قرش 
واحد فس���وف يتم صرفه لعائالت الشهداء واألسرى"، مشّددين على أنه آن األوان 

لوضع حّد لهذه المعاناة وتنفيذ هذا القرار.
وقطعت حكومة الوفاق برئاس���ة رامي الحمد الله في أبريل/نيسان الماضي رواتب أسرى 
قطاع غزة في سجون االحتالل إضافة لمخصصات عدد من أهالي الشهداء. وألول مّرة في 
تاريخ الحركة األس���يرة يخوض األسرى في سجون االحتالل إضراًبا عن الطعام للمطالبة 

 من حقوقهم قطعته السلطة الفلسطينية وليس االحتالل اإلسرائيلي.
ّ

بحق

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس، 
"إن األشقاء المصريين أرسلوا لنا موضوعا أو فكرة 
ع���ن موضوع المصالحة، وغدا ) اليوم( س���يذهب 
وف���د يحمل موقفا فلس���طينيا واضحا بخصوص 

المصالحة الوطنية."
وأض���اف عباس، في مس���تهل اجتم���اع اللجنة 
التنفيذية، الذي عقد في مقر الرئاس���ة بمدينة 
رام الله، امس الس���بت، "أن الوفد الفلس���طيني ال 
يحمل ردا على أح���د، ألنه عندما نتحدث في هذا 
الموضوع، فإننا نتحدث عن الموقف الفلسطيني 
ال���ذي اتخذناه ف���ي 2017/10/21، وهو الموقف 

الذي نحن ثابتون عليه".

وفي س���ياق آخر، أدان عباس إج���راءات االحتالل 
اإلسرائيلي في المسجد األقصى المبارك، مؤكًدا 
أنه���ا "ل���م تعد تحتم���ل، وال بد م���ن وقفة جادة 

لوقفها".
وق���ال: "كذلك الموقف األميركي الخاص بصفقة 
العصر، هذه الصفقة الت���ي رفضناها ونرفضها 
وس���نرفضها وانتهى أمرها بالنسبة لنا، ولم يعد 

لدينا أي اهتمام بها".
وتابع "بالتالي س���نتحدث عن ه���ذا األمر وعن 
ردود أفعالنا أو القرارات التي يمكن أن نتخذها 
خالل هذه الفترة، س���واء في اجتماعات اللجنة 
التنفيذية أو المجلس المركزي، وصوال إلى األمم 

المتحدة".

ت�شييع جثامني    ..

�إطالق نار  ..

عبد �هلل لـ "�ال�شتقالل" ..

تصريح ل�"االس���تقالل"، أمس السبت، أن وفًدا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة 
"فتح" سيتوجه اليوم األحد إلى العاصمة المصرية )القاهرة(؛ للقاء المسؤولين 
المصريين، وتقديم "مالحظ���ات" الحركة على "األفكار" المصرية للمصالحة مع 

حركة "حماس".
وق���ال: "الوفد يحم���ل مالحظات على األف���كار المصرية، على قاع���دة أن إنهاء 
االنقسام يحمي الجميع، خصوًصا في ظل المخاطر التي تهّدد قضيتنا الوطنية.

ولف���ت إلى أن المصالحة بالنس���بة ل�"فتح" قرار اس���تراتيجي، كما قال، "وما هو 
مطلوب اآلن اس���تكمال تطبيق ما اّتفق عليه س���ابًقا )اتفاق���ا القاهرة 2011/ 

.")2017
وفي 19 يوليو الجاري، أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل 
هنية وزير المخابرات المصرية عباس كامل موافقة حركته على الورقة المصرية 
التي بلورتها القاهرة لتطبيق المصالحة؛ إاّل أن حركة "فتح" تقول إن ما عرضته 

القاهرة عبارة عن "ُرؤى وأفكار" غير نهائية.
ووّقع���ت حركتا "حماس" و"فتح" ب� 12 أكتوب���ر 2017، اتفاقًا بالقاهرة لتطبيق 
بنود المصالحة برعاية مصرية، تم بموجبه تس���ليم حرك���ة "حماس" الوزارات 
والهيئ���ات والمعابر كاّفة في قط���اع غزة إلى حكومة الوف���اق الوطني، وإعادة 
المئ���ات من موظفي الس���لطة الُقدامى لوزاراتهم هناك، فيما بقيت مش���كلتا 
"الجباية الداخلية" وموظفي حكومة "حماس" الس���ابقة، عقبتين كبيرتين أمام 

إتمام المصالحة.

رام الله/ االستقالل:
دعت القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة رام الله والبيرة للمشاركة في االعتصام 
أم���ام الصليب األحمر الدولي في البيرة يوم الثالث���اء المقبل ، ضمن الحملة الوطنية 
إلسقاط قانون االحتالل سرقة مخصصات أهالي الشهداء واألسرى، واسنادا لألسرى 
المضربين عن الطعام. وطالبت القوى في بيان صدر عنها، يوم أمس السبت، جماهير 
محافظة رام الله والبيرة بالمشاركة في االعتصام أمام وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
"األونروا" في رام الله، يوم األربعاء المقبل رفضا لقرارات إنهاء عقود مئات الموظفين، 
وتقليص الخدمات وتأكيدا على التمس���ك بدور الوكال���ة وعملها حتى تحقيق حق 

العودة وفق القرار األممي 194.
وش���ددت القوى على االستمرار في االعتصام المفتوح والرباط في الخان األحمر، وتأدية 
ص���الة الجمعة المقبلة في القرية، رفضا للترحيل والتهجير ومحاوالت االقتالع، وتأكيدا 

على الصمود والبقاء وتصميم شعبنا على افشال مخطط القدس الكبرى.

بيت لحم/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل مس����اء امس السبت، اثنين من الرسامين اإليطاليين 
الذين قاموا برس����م جدارية عهد التميمي على ج����دار الفصل العنصري في 

مدينة بيت لحم.
وأفاد المنسق العام للجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية منذر عميرة، 
بأن قوات االحتالل اعتقلت الرس���امين االيطاليين اثناء وضعهما اللمسات األخيرة على 
جدارية عهد التميمي التي تم رسمها على جدار الفصل العنصري على المدخل الشمالي 
لبيت لحم في محيط مسجد بالل بن رباح، واستولوا على كافة المعدات واللوازم الخاصة، 

إضافة الى اعتقال الناشط مصطفى االعرج.
وأش���ار إلى أن الرس���امين جاءا من إيطاليا خصيصا لرس���م صورة التميمي تكريما لها 
في يوم إطالق س���رحها الذي س���يصادف اليوم االحد ، الفتا الى أنهما تعرضا س���ابقا 
الى المالحقة م���ن قبل قوات االحتالل. وأظهر مقطع فيدي���و لعملية االعتقال، تصدي 
المواطنين والمتضامنين لقوات االحتالل لمحاولة منعها من اعتقال المتضامنين، فيما 

أجهشت إحدى المتضامنات اإليطاليات بالبكاء العتقال رفقائها.

رام الله/ االستقالل: 
أفاد نادي األس���ير، مس���اء امس الس���بت، بأن إدارة معتق���الت االحتالل نقلت 
األس���ير وليد المسالمة )43 عاما( من معتقل "نفحة" إلى مستشفى "سوروكا" 
اإلسرائيلي بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي. وأضاف نادي األسير، في بيان 
له، أن األس���ير مس���المة ظهرت عليه أعراض خالل الساعات الماضية تمثلت 
بالتهابات حادة في اللسان والحلق، وارتفاع في الحرارة، قبل أن يتم نقله الحقا 

إلى مستشفى "سوروكا".
ويذكر أن األس���ير مس���المة من بلدة بيت عوا بمحافظة الخليل وهو أب لخمسة 

أبناء، واعتقل عام 2002 ومحكوم بالّسجن مدى الحياة.

قلقيلية/ االستقالل:
أصيب 7 مواطنين بجروح وحاالت اختناق، مساء امس السبت، خالل مواجهات مع قوات 

االحتالل اإلسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
وكانت مسيرة سلمية انطلقت  بمش���اركة اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح والمئات 
من أبناء القرية الذين رددوا الش���عارات الوطنية المناهضة لالحتالل والمطالبة بتوسيع 

رقعة المقاومة الشعبية.
وأفاد منس���ق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن جنود االحتالل هاجموا 
المشاركين في المس���يرة بالرصاص الحي واألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل 
الغ���از والصوت، ما أدى إلصابة مصور تلفزيون فلس���طين لؤي س���محان وأربعة آخرين 
باألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، إضافة إلى إصابتين باالختناق بينها عضو المجلس 

الثوري لحركة "فتح" عبد اإلله األتيرة، عولجت جميعها ميدانيا.
وأكد شتيوي أن قوات االحتالل اقتحمت منزل المواطن عبد الله علي الذي أصيب بدوره 
بكسور في كلتا يديه جراء وقوعه بعد مطاردة جيش االحتالل للشبان، كما حطم الجنود 
نوافذ منزله وزجاج مركبته الخاصة، وكذلك نوافذ منزل المواطن محمد طحبوش، واعتلوا 

سطحيهما الستخدام القناصة الذين أطلقوا الرصاص الحي والمعدني تجاه الشبان.

أبو شهال: أي دعم خارجي 
ال يمكن أن يتم بمعزل عن 

الحكومة الفلسطينية

7  إصابات خالل مواجهات 
مع االحتالل في كفر قدوم

االحتالل يعتقل »رسامين 
إيطاليين« بعد رسمهما 
جدارية لعهد التميمي

نقل األسير مسالمة  
لمستشفى »سوروكا« بعد 

تدهور الوضع الصحي

األسرى يناشدون اللجنة 
التنفيذية إعادة صرف 

رواتب أسرى غزة

دعوة للمشاركة في 
فعاليات األسبوع التضامني 

مع األسرى والخان األحمر

بلدية النصيرات تنفذ حزمة 
مشاريع خدماتية قريبًا 

عباس: مصر أرسلت لنا فكرة عن المصالحة ووفد فتح بالقاهرة اليوم 

حممود عبا�س
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رام الله / االستقالل:
قال وزير العمل، رئيس الصندوق الفلسطيني للتشغيل مأمون أبو شهال إن المرجعية 
الوحيدة للش���عب الفلسطيني هي القيادة الفلس���طينية، وأي دعم خارجي ال يمكن أن 
يتم بمعزل عن الحكومة الفلسطينية وأجهزتها ومؤسساتها الوطنية، وال يمكن تجزئة 

فلسطين في تنفيذ المشاريع التنموية.
وشدد أبو شهال خالل لقائه مع نائب الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي UNDP جيف���ري برويت، على عزم الحكومة الفلس���طينية تحديد قناة موحدة 

لتلقي الدعم والتمويل وتوجيهه نحو برامج وأولويات وطنية.
وأكد خالل اللقاء الذي جرى لبحث أطر التعاون والعمل المش���ترك بين UNDP وصندوق 
التش���غيل في خلق فرص العمل وزيادة التشغيل ودعم القطاع الخاص، أن للتشغيل 
والتخفيف من حدة الفقر والبطالة في فلسطين وقطاع غزة تحديدا أولوية قصوى لدى 
القيادة الفلسطينية. وأضاف ان مشكلة الفقر والبطالة تحتاج إلى تركيز الجهود وتوجيه 
الموارد بكفاءة وفعالية، وهو ما دفع الوزارة إلى اإلسراع في إنشاء مراكز للتدريب المهني 
األمر الذي يتطلب توفير دعم مالي وفني كبير، إضافة إلى دعم تعزيز الوعي نحو أهمية 
لتدريب المهني كبوابة لس���وق العمل. وش���دد على أهمية دور الصندوق الفلسطيني 
للتش���غيل والحماية االجتماعية كذراع وطني لمواجهة ومكافحة افة البطالة من خالل 

كوادره البشرية وخطته االستراتيجية ونظامه وأهدافه.
وقال أبو ش���هال إن لدى "الصندوق" رؤية لتعظيم ه���ذه المحافظ بدعم من العديد من 

الشركاء لتصل إلى مليار دوالر خالل السنوات الثالث المقبلة.
وأكد وزير العمل أهمية دور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دعم الشعب الفلسطيني 
وتمكينه، مثمنا توجهاته في دعم قطاع األعمال وتعزيز فرص التشغيل بشكل خاص.

النصيرات/ االستقالل:
أعلنت  بلدية النصيرات عن تنفيذ حزمة من  المشاريع خالل النصف الثاني من عام 2018م، 
بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات Mdlf، بتكلفة إجمالية 803 ألف يورو. وتتضمن 
المش���اريع الخدماتية التي سيتم تنفيذها، بناء س���ور المدينة الرياضية، وإنشاء وتشطيب 
الطابق األرضي للمرحلة الثانية في  الس���وق المركزي بواقع 40 محل متعددة االستخدامات، 
وتنفيذ شبكة  صرف صحي بمنطقة  المفتي، وتبليط شارع الحرثاني بمحيط السوق المركزي، 
وتنفيذ مشروع صرف صحي بمنطقة شلط  واآلثار، باإلضافة إلى تطوير المتنزه البلدي . وذكر 
مدير دائرة المشاريع في بلدية النصيرات م. خليل اسماعيل ، أنه من المتوقع البدء في تنفيذ 
جزء من هذه المش���اريع بعد ش���هر ونصف من اآلن، بعد أن تم اإلع���الن عن مناقصة لثالثة 

مشاريع، قامت شركات المقاوالت بشراء العطاءات لها.

وكان���ت وزارة الصحة أعلنت استش���هاد الهمص، صباح امس الس���بت، متأثًرا 
بجراحه التي أصيب بها أمس.

في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، شّيعت جماهير المحافظة الشهيد غازي 
أبو مصطفى )43 عاما(، من المستشفى "األوروبي" تجاه منزله في حي "المنارة" 

جنوب المدينة.
وأدى المش���يعون صالة الجنازة على جثمان الشهيد، في مسجد "أهل السنة"، 

قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة.
وكان الش���هيد أبو مصطفى قد أصيب برصاصة قناص إس���رائيلي في رأس���ه 
مباش���رة على الرغم من إصابته قبل عدة أسابيع بالرصاص في قدمه، حيث كان 

يسير على عكازين خالل مشاركته في فعاليات يوم الجمعة الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية، الجمعة  استش���هاد الطفل السطري، وأبو 
مصطفى، خالل مش���اركتهما في مسيرة "العودة"، وإصابة 246 فلسطينًيا، 90 

منهم بالرصاص الحي، و11 وصفت حالتهم بالخطيرة.
وبدأ الفلس���طينيون في 30 آذار/ مارس الماضي، حركة احتجاجية أطلق عليها 
"مسيرة العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم األرض"، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" 
لالجئين الفلسطينيين ورفع الحصار اإلس���رائيلي عن القطاع، وهي مظاهرات 

الزالت مستمرة حتى اآلن، وخلفت عشرات الشهداء وآالف الجرحى.

الصيادين بينما كانوا يمارس���ون مهنتهم في عرض البحر، ولم تعلن المصادر 
الطبية إصابة أي من الصيادون بهذه االعتداء.

ويتعرض الصيادين بشكل يومي الستهداف االحتالل اإلسرائيلي، مما يعطل 
عملهم ويحرمهم من كسب قوت يومهم.

فيما أعلنت مصادر طبية، ع���ن إصابة طفل) 11 عاًما(  برصاص قوات االحتالل، 
شرق خزاعة جنوب قطاع غزة، صباح يوم أمس السبت.

رام الله/ االستقالل:
ناش���دت الحركة األسيرة في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي أعضاء اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير باتخاذ قرار بإعادة صرف مس���تحقات أس���رى قطاع غزة التي قطعتها 

الحكومة منذ أبريل/نيسان الماضي.
ودعا األس���رى المجتمعين، في رسالة عاجلة ومفتوحة وّجهوها لهم أمس السبت 
، التخاذ قرار ُينهي معاناة أكثر من 150 عائلة أس���ير فلس���طيني من أسرى قطاع 
غزة يقبعون حاليًا في سجون االحتالل، ويخوضون إضراًبا عن الطعام إلعادة صرف 
مستحقاتهم المالية لعائالتهم. وأّكدت الحركة األسير على ضرورة أن تبقى قضية 
األسرى ُمجمع عليها، وأن يتم إزالة الظلم الذي وقع على عوائل األسرى. ودعا األسرى 
في رس���التهم الرئيس محمود عباس لتنفيذ ق���راره حين قال "لو بقي لدينا قرش 
واحد فس���وف يتم صرفه لعائالت الشهداء واألسرى"، مشّددين على أنه آن األوان 

لوضع حّد لهذه المعاناة وتنفيذ هذا القرار.
وقطعت حكومة الوفاق برئاس���ة رامي الحمد الله في أبريل/نيسان الماضي رواتب أسرى 
قطاع غزة في سجون االحتالل إضافة لمخصصات عدد من أهالي الشهداء. وألول مّرة في 
تاريخ الحركة األس���يرة يخوض األسرى في سجون االحتالل إضراًبا عن الطعام للمطالبة 

 من حقوقهم قطعته السلطة الفلسطينية وليس االحتالل اإلسرائيلي.
ّ

بحق

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس، 
"إن األشقاء المصريين أرسلوا لنا موضوعا أو فكرة 
ع���ن موضوع المصالحة، وغدا ) اليوم( س���يذهب 
وف���د يحمل موقفا فلس���طينيا واضحا بخصوص 

المصالحة الوطنية."
وأض���اف عباس، في مس���تهل اجتم���اع اللجنة 
التنفيذية، الذي عقد في مقر الرئاس���ة بمدينة 
رام الله، امس الس���بت، "أن الوفد الفلس���طيني ال 
يحمل ردا على أح���د، ألنه عندما نتحدث في هذا 
الموضوع، فإننا نتحدث عن الموقف الفلسطيني 
ال���ذي اتخذناه ف���ي 2017/10/21، وهو الموقف 

الذي نحن ثابتون عليه".

وفي س���ياق آخر، أدان عباس إج���راءات االحتالل 
اإلسرائيلي في المسجد األقصى المبارك، مؤكًدا 
أنه���ا "ل���م تعد تحتم���ل، وال بد م���ن وقفة جادة 

لوقفها".
وق���ال: "كذلك الموقف األميركي الخاص بصفقة 
العصر، هذه الصفقة الت���ي رفضناها ونرفضها 
وس���نرفضها وانتهى أمرها بالنسبة لنا، ولم يعد 

لدينا أي اهتمام بها".
وتابع "بالتالي س���نتحدث عن ه���ذا األمر وعن 
ردود أفعالنا أو القرارات التي يمكن أن نتخذها 
خالل هذه الفترة، س���واء في اجتماعات اللجنة 
التنفيذية أو المجلس المركزي، وصوال إلى األمم 

المتحدة".

ت�شييع جثامني    ..

�إطالق نار  ..

عبد �هلل لـ "�ال�شتقالل" ..

تصريح ل�"االس���تقالل"، أمس السبت، أن وفًدا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة 
"فتح" سيتوجه اليوم األحد إلى العاصمة المصرية )القاهرة(؛ للقاء المسؤولين 
المصريين، وتقديم "مالحظ���ات" الحركة على "األفكار" المصرية للمصالحة مع 

حركة "حماس".
وق���ال: "الوفد يحم���ل مالحظات على األف���كار المصرية، على قاع���دة أن إنهاء 
االنقسام يحمي الجميع، خصوًصا في ظل المخاطر التي تهّدد قضيتنا الوطنية.

ولف���ت إلى أن المصالحة بالنس���بة ل�"فتح" قرار اس���تراتيجي، كما قال، "وما هو 
مطلوب اآلن اس���تكمال تطبيق ما اّتفق عليه س���ابًقا )اتفاق���ا القاهرة 2011/ 

.")2017
وفي 19 يوليو الجاري، أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل 
هنية وزير المخابرات المصرية عباس كامل موافقة حركته على الورقة المصرية 
التي بلورتها القاهرة لتطبيق المصالحة؛ إاّل أن حركة "فتح" تقول إن ما عرضته 

القاهرة عبارة عن "ُرؤى وأفكار" غير نهائية.
ووّقع���ت حركتا "حماس" و"فتح" ب� 12 أكتوب���ر 2017، اتفاقًا بالقاهرة لتطبيق 
بنود المصالحة برعاية مصرية، تم بموجبه تس���ليم حرك���ة "حماس" الوزارات 
والهيئ���ات والمعابر كاّفة في قط���اع غزة إلى حكومة الوف���اق الوطني، وإعادة 
المئ���ات من موظفي الس���لطة الُقدامى لوزاراتهم هناك، فيما بقيت مش���كلتا 
"الجباية الداخلية" وموظفي حكومة "حماس" الس���ابقة، عقبتين كبيرتين أمام 

إتمام المصالحة.

رام الله/ االستقالل:
دعت القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة رام الله والبيرة للمشاركة في االعتصام 
أم���ام الصليب األحمر الدولي في البيرة يوم الثالث���اء المقبل ، ضمن الحملة الوطنية 
إلسقاط قانون االحتالل سرقة مخصصات أهالي الشهداء واألسرى، واسنادا لألسرى 
المضربين عن الطعام. وطالبت القوى في بيان صدر عنها، يوم أمس السبت، جماهير 
محافظة رام الله والبيرة بالمشاركة في االعتصام أمام وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
"األونروا" في رام الله، يوم األربعاء المقبل رفضا لقرارات إنهاء عقود مئات الموظفين، 
وتقليص الخدمات وتأكيدا على التمس���ك بدور الوكال���ة وعملها حتى تحقيق حق 

العودة وفق القرار األممي 194.
وش���ددت القوى على االستمرار في االعتصام المفتوح والرباط في الخان األحمر، وتأدية 
ص���الة الجمعة المقبلة في القرية، رفضا للترحيل والتهجير ومحاوالت االقتالع، وتأكيدا 

على الصمود والبقاء وتصميم شعبنا على افشال مخطط القدس الكبرى.

بيت لحم/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل مس����اء امس السبت، اثنين من الرسامين اإليطاليين 
الذين قاموا برس����م جدارية عهد التميمي على ج����دار الفصل العنصري في 

مدينة بيت لحم.
وأفاد المنسق العام للجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية منذر عميرة، 
بأن قوات االحتالل اعتقلت الرس���امين االيطاليين اثناء وضعهما اللمسات األخيرة على 
جدارية عهد التميمي التي تم رسمها على جدار الفصل العنصري على المدخل الشمالي 
لبيت لحم في محيط مسجد بالل بن رباح، واستولوا على كافة المعدات واللوازم الخاصة، 

إضافة الى اعتقال الناشط مصطفى االعرج.
وأش���ار إلى أن الرس���امين جاءا من إيطاليا خصيصا لرس���م صورة التميمي تكريما لها 
في يوم إطالق س���رحها الذي س���يصادف اليوم االحد ، الفتا الى أنهما تعرضا س���ابقا 
الى المالحقة م���ن قبل قوات االحتالل. وأظهر مقطع فيدي���و لعملية االعتقال، تصدي 
المواطنين والمتضامنين لقوات االحتالل لمحاولة منعها من اعتقال المتضامنين، فيما 

أجهشت إحدى المتضامنات اإليطاليات بالبكاء العتقال رفقائها.

رام الله/ االستقالل: 
أفاد نادي األس���ير، مس���اء امس الس���بت، بأن إدارة معتق���الت االحتالل نقلت 
األس���ير وليد المسالمة )43 عاما( من معتقل "نفحة" إلى مستشفى "سوروكا" 
اإلسرائيلي بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي. وأضاف نادي األسير، في بيان 
له، أن األس���ير مس���المة ظهرت عليه أعراض خالل الساعات الماضية تمثلت 
بالتهابات حادة في اللسان والحلق، وارتفاع في الحرارة، قبل أن يتم نقله الحقا 

إلى مستشفى "سوروكا".
ويذكر أن األس���ير مس���المة من بلدة بيت عوا بمحافظة الخليل وهو أب لخمسة 

أبناء، واعتقل عام 2002 ومحكوم بالّسجن مدى الحياة.

قلقيلية/ االستقالل:
أصيب 7 مواطنين بجروح وحاالت اختناق، مساء امس السبت، خالل مواجهات مع قوات 

االحتالل اإلسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
وكانت مسيرة سلمية انطلقت  بمش���اركة اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح والمئات 
من أبناء القرية الذين رددوا الش���عارات الوطنية المناهضة لالحتالل والمطالبة بتوسيع 

رقعة المقاومة الشعبية.
وأفاد منس���ق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن جنود االحتالل هاجموا 
المشاركين في المس���يرة بالرصاص الحي واألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل 
الغ���از والصوت، ما أدى إلصابة مصور تلفزيون فلس���طين لؤي س���محان وأربعة آخرين 
باألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، إضافة إلى إصابتين باالختناق بينها عضو المجلس 

الثوري لحركة "فتح" عبد اإلله األتيرة، عولجت جميعها ميدانيا.
وأكد شتيوي أن قوات االحتالل اقتحمت منزل المواطن عبد الله علي الذي أصيب بدوره 
بكسور في كلتا يديه جراء وقوعه بعد مطاردة جيش االحتالل للشبان، كما حطم الجنود 
نوافذ منزله وزجاج مركبته الخاصة، وكذلك نوافذ منزل المواطن محمد طحبوش، واعتلوا 

سطحيهما الستخدام القناصة الذين أطلقوا الرصاص الحي والمعدني تجاه الشبان.

أبو شهال: أي دعم خارجي 
ال يمكن أن يتم بمعزل عن 

الحكومة الفلسطينية

7  إصابات خالل مواجهات 
مع االحتالل في كفر قدوم

االحتالل يعتقل »رسامين 
إيطاليين« بعد رسمهما 
جدارية لعهد التميمي

نقل األسير مسالمة  
لمستشفى »سوروكا« بعد 

تدهور الوضع الصحي

األسرى يناشدون اللجنة 
التنفيذية إعادة صرف 

رواتب أسرى غزة

دعوة للمشاركة في 
فعاليات األسبوع التضامني 

مع األسرى والخان األحمر

بلدية النصيرات تنفذ حزمة 
مشاريع خدماتية قريبًا 

عباس: مصر أرسلت لنا فكرة عن المصالحة ووفد فتح بالقاهرة اليوم 

حممود عبا�س
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بغداد/ االستقالل:
كاد ش���جار بين طيارين تطور الحقًا إلى عراك باأليدي على متن إحدى 
طائ���رات الخطوط الجوية العراقية داخل مقص���ورة القيادة، أن يودي 

بحياة 150 راكبًا كانوا على متن الطائرة.
وأفاد مس���افرون على متن الرحلة المرعبة، أن تدخل أمن الطائرة لفك 
االش���تباك ال���ذي أدى إلى تحطم أج���زاء من مقصورة القي���ادة، أنقذ 

الموقف.
وكانت الطائرة تحلق على ارتفاع 37 ألف قدم وقت اندالع الشجار.

وأعلنت الش���ركة العامة للخطوط الجوية العراقية، في بيان، عن قيام 
وزارة النقل بفتح التحقيق مع الطيارين اللذين تش���اجرا في الجو، وقد 

صدرت األوامر سلفًا بإيقافهما عن الطيران.
وقال البي���ان، تم تكليف مفتش ع���ام الوزارة بإتم���ام اإلجراءات 
األصولي���ة بحقهم���ا، ولن يكون هن���اك أي تهاون م���ع أي طرف، 
ولن تكون أمامهم���ا أي فرصة لإلفالت من العقوبات المش���ددة، 
وس���يواجهان أش���دها وأعنفها أقلها الحرمان من الطيران مدى 

الحياة. وسيكونان عبرة لمن يعتبر.

شجار بين طيار 
ومساعده كاد أن يهلك 

ركاب طائرة عراقية 

االستقالل/ وكاالت: 
أثارت نقوش���ات غريبة تم رس���مها على عظام امرأة دفنت قبل نحو 
4500 عام حيرة العلماء، حيث تم اكتشاف طقوس الدفن هذه التي 

ال تشبه أي شيء في أوروبا، على طول نهر دنيستر في أوكرانيا.
ويعتقد العلماء، أن النقوشات رسمت بعد تحلل جسد المرأة بالكامل، 

مما سمح بنقشها مباشرة على العظام.
ولم يتم اكتش���اف أي تقليد مش���ابه في أوروبا يعود إلى عصور ما 
قبل التاريخ، ويقول الباحثون إن االكتش���اف الجديد المحّير، يثبت 
أن طقوس الدفن في العصور القديمة كانت معقدة، وتشتمل على 
العديد من التفاصيل الغريبة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتنتم���ي العظام التي تم العثور عليها المرأة يتراوح عمرها بين 25 
و30 عامًا، وفق���ًا لعلماء من جامعة بوزنان، ويعتق���د الباحثون، أنها 
كانت مغطاة بنماذج من صنع اإلنسان، تم نقشها باستخدام قطران 
تم الحصول عليه من األش���جار. ومن المرجح أن يكون القبر قد ُأعيد 
فتح���ه بعد وقت على وفاة المرأة، حيث جرى نقش الرس���ومات على 

عظامها، ومن ثم ترتيب العظام من جديد قبل دفنها.

موسكو/ االستقالل: 
رجع����ت دودت����ان للحي����اة بع����د 
اس����تمرارهما متجمدتي����ن آلالف 
السنين، في عّينة من التربة أخذت 

من سيبيريا في روسيا.
وفي مختب����ر تابع لمعه����د علوم 
الترب����ة ف����ي العاصمة الروس����ية 
للحياة،  موس����كو، رجعت دودتان 
خالل تجربة عل����ى عينة متجمدة 
م����ن الترب����ة تعود إل����ى عصور ما 
قبل التاريخ، جلبت من س����يبيريا، 
وتحتوي على 300 دودة متجمدة.

وذك����ر موق����ع "س����ايبرين تايمز" 
الروس����ي، إن إح����دى الدودتي����ن 
يعتقد أنه����ا متجمدة منذ حوالي 
32 ألف عام، واألخرى منذ 42 ألف 

عام.
وأوضح الموقع أن����ه بعد أن ذابت 
الدودتان  كان����ت  الت����ي  الترب����ة 
متجمدتين به����ا، أظهرتا عالمات 
عل����ى الحياة، وبدأتا ف����ي الحركة، 

وتناول الطعام.
وأش����ار إلى أن آلية التكيف التي 
أظهرتها الدودتان، ستكون ذات 
أهمية كبيرة ف����ي علوم مثل علم 
األحياء  وعلم  البيولوج����ي  األحياء 

الفضائية.
ومن المرج����ح أن تغير اآللية التي 
عادت بها الدودتان للحياة، معظم 
المتعلق����ة  الحالي����ة  النظري����ات 

بالحياة خارج الكرة األرضية.

ويتوق����ع العلماء أنه إذا اس����تمر 
التغي����ر المناخ����ي، وتس����بب في 
ذوبان الجليد ف����ي مناطق عديدة 
، أن تع����ود العدي����د م����ن األحياء 

الشبيهة للحياة.

عودة دودتين للحياة بعد تجمدهما آالف السنين

لندن/ وكاالت: 
حذر خبي���ر النوم مارك ريديك من 
األضرار الصحية التي قد يتعرض 
لها األش���خاص في ح���ال نومهم 
أمام المروحة خ���الل أيام الصيف 

الحارة.
وأش���ار ريدي���ك، إلى أن تش���غيل 
المروحة يؤدي إل���ى إثارة الغبار في 
الغرفة، كما أنه يخفض درجة الحرارة 
إل���ى مس���تويات قد تك���ون مضرة، 

بحسب صحيفة مترو البريطانية.
وأوض���ح ريدي���ك أن الن���وم أمام 
المروح���ة ق���د يحدث مش���كالت 
مثل الحساس���ية والربو والتهاب 
العضالت والجيوب األنفية، فضالاً 
عن ذلك، تن���ذر المروحة بحصول 

جفاف للجلد أو العين.
ويق���ول خب���راء إن درج���ة الحرارة 
نوم  لم���كان  والمريحة  المثالي���ة 
اإلنسان تتراوح بين 16 و18 درجة 

مئوية.
ويج���د الناس صعوبة ف���ي النوم 

أثناء ارتفاع درجة الحرارة بس���بب 
التعرق.

وفضال عن ذلك، يجدر بمستخدمي 
المروح���ة أن يناموا على فراش من 

القط���ن، وارتداء مالبس واس���عة، 
وش���رب كمية كافية م���ن المياه، 
الكافيين  تن���اول  ع���ن  واالبتعاد 
والكح���ول. وينص���ح الخبي���ر من 

يص���رون على تش���غيل المروحة 
رغم درايتهم بمضارها، أن يضعوا 
أمامه���ا ع���ددا من عب���وات المياه 

المتجمدة والمخلوطة بالملح.

االستقالل/ وكاالت: 
تحول حفل زفاف في الصين إلى مأس���اة، بعد أن أنشقت األرض، لتبتلع 
ع���ددًا من المدعووين، عل���ى إثر انهيار في أرضي���ة صالة الحفالت في 

الفندق.
وكانت األمور تسير على ما يرام، خالل حفل الزفاف الذي ُأقيم  قبل ايام  
شمالي الصين، قبل أن ُيفاجأ الحضور، بانهيار في أرضية المكان، لتبتلع 

طاولة وستة من المدعووين، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وس���ارع باقي الحضور إلى س���حب المدعوين الذين سقطوا في الحفرة، 
وأش���ارت التقاري���ر إل���ى إصاب���ة 3 منهم بج���روح مختلف���ة. وأظهرت 
التحقيقات، أن انهيار األرضية، ناتج عن تسرب في أنابيب المياه تحت 

موقع الحادثة.
ويظهر مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل االجتماعي على نحو 
واسع، عملية انتشال المدعوين الستة من الحفرة، في الوقت الذي كان 

األطفال يراقبون عن كثب ما يحدث.
وسارعت الس���لطات المختصة إلى إطالق تحقيق في الحادثة، وُيعتقد 
أن األرضية أصبحت أكثر ضعفًا مع تس���ريب المي���اه من األنابيب، ومع 
وجود عدد كبير من الطاوالت والمدعوين، فش���لت األرضية في حملهم، 

مما تسبب بالكارثة.

حفرة تبتلع المدعوين 
في حفل زفاف

نقوشات غريبة على تحذير من النوم أمام المروحة في الصيف!
عظام امرأة دفنت قبل 
4500 عام تحير العلماء
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