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القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت ما يس���مى قيادة »الجبه���ة الداخلية« في جيش 
االحت���الل، تحصين 20 موقًعا إس���رائيلًيا من الهجمات 
الصاروخية، تحس���ًبا من إقدام حزب الل���ه اللبناني على 
اس���تهدافها بصواريخ دقيقة، حس���ب ما أف���اد الموقع 

اإللكتروني لصحيفة »هآرتس«، مساء أمس الثالثاء.
وأوض���ح الموق���ع أن قرار الجبه���ة الداخلي���ة يأتي في 
أعقاب تقديرات اس���تخباراتية بأن حزب الله س���يعمل 
على اس���تهداف مواقع إس���تراتيجية ف���ي الكيان من 
أجل اإلضرار بقدرات الجيش القتالية وتسجيل انتصار 

معنوي في مواجهة مقبلة، علما بأن تقرير مراقب الدولة 
اإلس���رائيلي للعام 2016، كان قد لفت إلى خلل وإخفاق 

في تحصين مواقع تعتبر إستراتيجية في »إسرائيل«.
وقامت الجبهة الداخلية بتحديد المنشآت االستراتيجية 
التي قد تكون هدًفا لهجمات حزب الله، من خالل عملية 
مس���ح للمواقع المهمة والحساسة، وتقرر تحصين عدد 
م���ن المواقع بما في ذلك بناء جدران خرس���انية، وتعزيز 
األس���قف والبنايات وتثبيت أبواب مقاومة لألضرار لمنع 
إصابتها بش���ظايا صاروخية، بما ف���ي ذلك دفن بعض 

المواقع بحيث تكون تحت مستوى األرض.

خوفا من صواريخ حزب الله... االحتالل يقرر تحصين 20 موقعًا استراتيجًيا 

غزة/ االستقالل:
ال زال���ت ردود الفعل الغاضب���ة والمنددة باإلج���راءات اللبنانية 
"العنصرية" ضد الالجئين الفلسطينيين تتوالى، باعتبارها جزء 

غزة / سماح المبحوح
رأى محللون سياسيون أن محاولة الواليات المتحدة األمريكية 
إفش���ال الجهود المصري���ة المتعّثرة إلتم���ام المصالحة بين 

خريجون بغزة يطالبون الحكومة تبني 
سياسات عادلة لحل أزمة البطالة

غزة/ االستقالل:
ش���ارك مئات الخريجين في قط���اع غزة أمس الثالثاء، في وقفة حاش���دة 
لمطالبة الحكومة بتبني سياسات عادلة وعاجلة لحل أزمة البطالة المتفشية 

تنديد حقوقي واسع باإلجراءات اللبنانية 
»العنصرية« ضد الالجئين الفلسطينيين

الجهود المصرية »المتعثرة« إلتمام 
المصالحة تصطدم بالفيتو األمريكي!

»اإ�صرائيل« تقرر بناء مدينة 
ا�صتيطانية على اأرا�صي 

الزاوية وعزون عتمة

خالف أمني إسرائيلي بشأن 
تشغيل آالف العمال من غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت صحيفة عبرية، النقاب عن خالف في وجهات النظر بين جهاز المخابرات 

اإلس���رائيلي العام ال� »شاباك« والجيش، في السماح لنحو 5 آالف 
عامل فلس���طيني من قطاع غزة، بالدخول إلى »إسرائيل« بغرض 

8 أســرى يواصلــون معركة األمعاء الخاوية
رام الله/ االستقالل:

أك���د مرك���ز أس���رى فلس���طين للدراس���ات أن ثمانية أس���رى 
فلس���طينيين يواصلون معركة األمعاء الخاوي���ة احتجاًجا على 

استمرار االعتقال اإلداري المتجدد بحقهم، بعد أن انضم لقائمة 
المضربين القيادي بحركة حماس األسير جمال 
الطويل. وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز الباحث 

رام الله - غزة/ قاسم األغا: 
ن���ّددت فصائل ومراك���ز حقوقية فلس���طينية بجريمة إعدام األس���ير نصار 
ماج���د عمر طقاطقة (31 عاًما) فجر أمس الثالث���اء؛ نتيجة التعذيب واإلهمال 
الطبّي المتعّمد داخل زنازين العزل االنفرادي في س���جن الرملة "اإلسرائيلي". 
وحّمل هؤالء في بيانات منفصلة وصلت "االس���تقالل" إدارة س���جون االحتالل 

المس���ؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد األسير "طقاطقة"، 
مطالبين بتش���كيل لجن���ة تحقيق دولية للوقوف على أس���باب 

وسط حالة من االستنفار داخل السجون

تنديد فلسطيني واسع بجريمة إعدام األسير »طقاطقة« ومطالبات للمقاومة بالرد

القد�س الدولية حتذر من 
اأي التفاف اإ�صرائيلي على 

ن�صر »باب الرحمة«

الضفة المحتلة- غزة/ االستقالل:
شهد يوم أمس الثالثاء العديد من االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية بحق 

أبناء ش���عبنا ومقدس���اته وممتلكاته. فقد استشهد فجر أمس 
الطف���ل طارق ذباين���ة (7 أعوام) من بلدة ترقومي���ا قضاء الخليل 

استشهاد طفل دهسه مستوطن بالخليل والمقاومة 
تسقط طائرة »إسرائيلية« مسيرة وسط القطاع

أبو مرزوق: نتوقع عدوانا 
إسرائيليا على غزة في كل لحظة 

هل اتفقت ال�صلطة 
�صًرا مع »اإ�صرائيل« ملنع 

انهيارها اقت�صاديًا؟
القدس المحتلة/ االستقالل:

كش���ف موقع عبري أم���س الثالثاء 
النقاب عم���ا قال إنه 
»فحوى اتفاق س���ري 
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عائالت اجلنود 
الإ�صرائيليني الأ�صرى لدى 

املقاومة تهاجم نتنياهو
الصحة بغزة: نواجه أزمة 
نقص أدوية »غير مسبوقة« 11

11

) APA images (  وقفة بغزة تنديدًا بجرمية اإعدام الحتالل لالأ�شري ال�شهيد ن�شار طقاطقة

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت مؤسس����ة القدس الدولي����ة أهالي القدس 

المحتلة إلى قط����ع الطريق على أي 
التفاٍف إس����رائيلي على نصر باب 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ررت س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي بن���اء مدينة 

اس���تيطانية جدي���دة على أراض���ي الضفة 
الغربية جنوب محافظة قلقيلية على أراضي 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
طالبت بعثات االتحــــاد األوروبي في القدس ورام 
الله اليوم الثالثاء "إسرائيل" بوقف سياسة هدم 
المنازل وتهجير وطرد الســــكان الفلسطينيين، 
معتبرة أن هذه الممارســــات "تقــــوض إمكانية 
تحقيــــق حل الدولتين والســــالم الدائــــم". وفق 

تعبيرها.
وقال بيــــان للبعثات األوروبية إنهــــا تتابع بقلق 
النية المعلنة لســــلطات االحتالل بالشــــروع في 
هدم عشرة مبان فلسطينية تضم حوالي سبعين 
شقة األمر الذي يعرض ثالث أسر تضم 17 فردًا 
ومنهم تســــعة أطفال لخطــــر التهجير في حّي 

وادي الحمص في القدس.

كمــــا أشــــار البيــــان بقلــــق إزاء طرد الســــلطات 
اإلسرائيلية عائلة فلسطينية من بلدة سلوان في 
شــــرق القدس قبل أيام، إضافة إلى تلقى العديد 
من العائالت األخرى في وادي ياصول أوامر هدم، 
مــــع وجود حوالــــي 50 قضية حاليــــا في محكمة 

منطقة القدس.
وجاء فــــي البيان "تماشــــيًا مع الموقــــف الثابت 
لالتحاد األوروبي فيما يتعلق بسياسة االستيطان 
اإلســــرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب 
القانون الدولي كغيرها مــــن اإلجراءات المتخذة 
في هذا الســــياق مثل عمليات النقل القســــري، 
والطرد، والهدم ومصادرة المنازل، يتوقع االتحاد 
من السلطات اإلسرائيلية إعادة النظر في تنفيذ 

عمليات الهدم والطرد المعتزمة".
وأضاف :"تســــتذكر بعثات االتحاد األوروبي في 
القدس ورام الله اســــتنتاجات مجلس الشــــؤون 
الخارجيــــة المتعاقبة، والتي كــــرر فيها االتحاد 
األوروبي معارضته القوية لسياســــة االستيطان 
اإلسرائيلية واإلجراءات المتخذة في هذا السياق، 

بما في ذلك عمليات اإلخالء والهدم".
وشــــدد بيان البعثات األوروبية على أن "استمرار 
هذه السياســــة يقــــوض إمكانيــــة تحقيق حل 
الدولتين والسالم الدائم، كما يهدد بشكل خطير 
إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية لكل من 
الدولتين" الفلسطينية واإلسرائيلية. وفق تعبير 

البيان.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي بناء 
مدينة اســـتيطانية جديدة علـــى أراضي 
الضفـــة الغربية جنـــوب محافظة قلقيلية 
علـــى أراضي قريتي الزاويـــة وعزون عتمة، 
بمســـاحة ٢7٤٦دونمـــًا تشـــمل منطقـــة 

صناعية كبيرة.
وقــــال خبير األراضــــي واالســــتيطان خليل 
التفكجي فــــي تصريح صحفــــي أمس: "إن 
المســــؤول اإلســــرائيلي عن أمالك الغائبين 
الفلســــطينيين في مكتب رئيــــس الوزراء 
اإلســــرائيلي أعلــــن اإلثنين عــــن تفاصيل 
المخطط إلقامة مدينــــة على أراضي قريتي 

الزاويــــة / وعزون العتمة على مســــاحة تبلغ 
٢7٤٦ دونمًا، وربطها بشبكة الطرق السريعة 
، مشــــيرًا إلى أنه سيبدأ المخطط من الحدود 
الشــــرقية لمدينة كفر قاسم باتجاه أراضي 

عزون العتمة شرقًا وباتجاه أراضي الزاوية .
ووفـــق ما كشـــفه القـــرار تـــم اإلعالن عن 
إقامة مقبـــرة بمســـاحة ٢٤٣دونمًا بتاريخ 
٢01٩/٤/1٢وفق المشروع رقم 1٩٢/1 وقال 
التفكجي إن هـــذه األراضي مالصقة تمامًا 
لألراضي المحتلة عام 1٩٤8 ما يعني قضم 
المزيـــد مـــن األراضي وتغيير فـــي حدود 

الهدنة عام 1٩٦7.
وأضـــاف أن هـــذه المدينـــة ستمســـح او 

ستقام في معظمها على ما يسمى "الخط 
األخضر" وستشـــمل مرافق عديدة وربطها 
بشبكة الطرق على جانبي ما يسمى "الخط 
االخضر" و ســـيتم البناء بالقـــرب من هذه 
المدينة مقبرة كبيرة على مساحة تزيد عن 

٢٤٣دونمًا .
وتابع يقول :"تعتبر هذه المدينة الجديدة 
التي تقع الى الشـــرق من مستوطنة راس 
العين ضمـــن المخطط القديـــم الذي تم 
طرحه عام 1٩٩0 على الحكومة اإلسرائيلية 
وتم تأجيل تنفيذه، ضمن مخطط النجوم 
لرئيس الوزراء األسبق ارئيل شارون، والذي 
من اهم أهدافه مســـح ما يســـمى "الخط 

األخضر"، والبناء فوقه حتى ال يكون هناك 
أي مفاوضات مستقبلية للعودة الى حدود 

الرابع من حزيران 1٩٦7 .
وأوضح التفكجي أن هذا المشـــروع يندرج 
ضمن مجموعة من المشاريع التي تهدف 
الى تسمين مســـتوطنات الضفة الغربية 
وتوســـيعها والـــذي تـــم التخطيـــط لها 
وتخصـــص ٦5 مليـــون شـــيكل لتنفيذه 
وتوســـيع النفوذ للعديد من المستوطنات 
من ضمنهـــا التخطيـــط لهـــذه المدينة 

االستيطانية الجديدة.
واكد التفكجي انه فـــي نفس الوقت يتم 
بناء العديد من البؤر االستيطانية الجديدة 

حـــول مدينة القدس المحتلـــة والتي كان 
اخرها، شـــرق الخان األحمر حيث تم وضع 
بناء جديد فوق التالل التي تقع إلى الشرق 
من الخـــان األحمر وذلك فـــي 1٩/٢01٩/٦ 
والبنـــاء هناك يســـير بســـرعة وعلى مدار 

الساعة. 
وقـــال: "لقد تم طرح عطـــاءات لعمل أفالم 
وثائقيـــة للترويـــج لمد القطـــار الهوائي 
القديمة  البلـــدة  ) لتطويـــق  (التلفريـــك 
وخاصة جنوبها في ســـلوان وباب المغاربة 
مرورًا بســـماء المســـجد األقصـــى المبارك 
جنوبًا باتجاه الشرق حيث الطور ومقبرة باب 

الرحمة وباب االسباط.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكـــر موقع إعالمي عبري الثالثـــاء أن تقدًما جوهرًيا وكبيًرا أحرز 

مؤخرًا في مشروع بناء السور األرضي الضخم حول قطاع غزة.
ووفقًا لما نشـــره موقع »وااّل« فقد جرى االنتهاء من بناء ما طوله 
٤0 كيلومتًرا من أصل ٦0 كيلومتًرا من السور األرضي بعمق عدة 
أمتار في باطن األرض، بينما جرى االنتهاء من بناء 1٢ كيلومتًرا 

من الجدار الذكي والمتطور فوق األرض.
ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها إن »الجيش تفاجئ من 
السرعة الكبيرة التي يتقدم بها المشروع، حيث كشف المشروع 
حتـــى اآلن عن وجود أكثر من 15 نفًقـــا عابر للحدود منذ عامين 
وحتى اآلن ومع ذلك فالجيش يعتقد بوجود المزيد من األنفاق 
تحت الحدود (السياج األمني بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة 

عام 1٩٤8)«.
في حين يعتقد الجيش بأن حركة »حماس« وفصائل المقاومة 
في القطاع ســـتجد الوســـيلة لتعويض ما خســـرته من أنفاق 
والبحث عن وســـائل جديـــدة للهجوم عبر طائـــرات صغيرة أو 

صواريخ دقيقة أو قذائف هاون متطورة وغيرها.
وشرع جيش االحتالل عقب الحرب األخيرة على قطاع غزة صيف 
عام ٢01٤ ببنـــاء جدار أرضي في محاولة لمنع فصائل المقاومة 
بغزة من حفر أنفاق هجومية إلى داخل فلســـطين المحتلة عام 

.1٩٤8

جنين/  االستقالل:
ذكـــرت صحيفة هآرتـــس العبرية، في عددهـــا الصادر أمس الثالثـــاء، أن جيش 
االحتالل اإلسرائيلي جّمد خطة لالستيالء على ٢٩ دونًما كان سيستولي عليها في 
محيط حاجز الجلمة قرب جنين شمال الضفة الغربية. وبحسب الصحيفة، فإن قرار 
التجميد جاء بعد تقديم التماس من أصحـــاب تلك األراضي أمام المحكمة العليا 
اإلسرائيلية. مشيرًة إلى أن الجيش قرر تجميد الخطة وفحص بدائل أخرى من أجل 
تنفيذ خطته الهادفة إلى توســـيع الحاجز للسماح بإفراغ مواد البناء والبضائع من 

الشاحنات التجارية المختلفة.
واســـتولى الجيش على تلك األراضي بموجب قرار عســـكري وقع في العاشر من أكتوبر/ 
تشرين أول ٢018، حيث قدم أصحاب تلك األراضي التماًسا للعليا يوضحون أنها أراٍض 
ذات ملكية خاصة. ما دفع ممثاًل عن الجيش للقيام بجولة في تلك المنطقة مع مقدمي 
االلتماس أخبرهم خاللها أنه ال يفهم أســـباب اعتراضهم، خاصًة وأن المبادرة لتوسيع 

المعبر جاءت من رجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين.

االحتالل يجمد االستيالء 
على 29 دونمًا قرب جنين

االتحاد األوروبي يطالب »إسرائيل« بوقف 
سياسة هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين

»إسرائيل« تقرر بناء مدينة استيطانية على أراضي الزاوية وعزون عتمة

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشـــفت صحيفة عبريـــة، النقاب عـــن خالف في 
وجهات النظر بين جهاز المخابرات اإلسرائيلي العام 
الـ »شاباك« والجيش، في السماح لنحو 5 آالف عامل 
فلســـطيني من قطاع غزة، بالدخول إلى »إسرائيل« 

بغرض العمل، في إطار اتفاقية التهدئة.
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، الثالثاء، إن 
المؤسسة األمنية االســـرائيلية تدرس السماح 
لنحو 5 آالف عامل، من سكان قطاع غزة، بالعمل 
فـــي الزراعة والبنـــاء في التجمعات الســـكانية 

اإلسرائيلية في مناطق غالف قطاع غزة.
ولفتت إلى أن بحث هذا األمر، يجري في سياق 
عدة خطوات إســـرائيلية، تهدف إلى الحفاظ 

على التهدئة في قطاع غزة.
واشارت في هذا الصدد إلى أن الفلسطينيين 
من الضفـــة الغربية الذيـــن يحملون تصاريح 
عمـــل، يعملون بالفعل في البناء بمســـتوطنة 
»سديروت«، على بعد عدة كيلومترات من غزة، 
بينما ُيمنع الفلســـطينيون في غزة من العمل 
في »إســـرائيل« منذ االنفصال عن القطاع عام 

.٢005
ونقلت الصحيفة عن مســـؤول أمني إسرائيلي 
يدعم خطـــوة الســـماح لعمال غـــزة، قوله إن 

»العمالة الغزية، أرخص تكلفة من التايالنديين 
الذين تجلبهم إسرائيل«.

ونقلت الصحيفة العبرية ذاتها، عن مســـؤول 
في الجيش االســـرائيلي، يدعم فكرة السماح 
بعمل العمالة الغزية، قوله: » في غزة سيختار 
الناس العمل في اســـرائيل على حفر االنفاق، 
سيتم فحص كل واحد من 5 آالف شخص في 
طريقـــه من والى قطاع غزة وسيكســـب ٣500 
شيكل (قرابة 1000 دوالر) شهريا، مقابل 1000 
شيكل (٢80 دوالر) من الممكن أن يجنيها في 
قطاع غزة، في حـــال كان محظوظا ولديه عمل 

هناك«. وفق قوله.
وأضاف: »نحن نتحدث عن ٢5 مليون شـــيكل 
شهريا (أكثر من 7 ماليين دوالر) ستدخل إلى 
القطاع شـــهريا من خالل العمال مما ســـيتيح 
شـــراء المنتجات فـــي غزة وتحســـين الوضع 
االقتصادي، هناك األمر الذي ســـيؤدي بدوره 

إلى هدوء«.
غير أن الصحيفة أشارت إلى أن جهاز المخابرات 
اإلســـرائيلي العام الـ »شـــاباك« يعارض هذه 
الخطـــوة، ألنه »على عكس الضفة الغربية، فإن 
»إســـرائيل« ليس لها وجـــود داخل قطاع غزة، 
وهو ما ال يمكنها مـــن تنفيذ اعتقاالت فورية 

للمشتبهين إذا لزم األمر«.
وقالـــت الصحيفة: »يخشـــى الشـــاباك من أن 
ترسل »حماس« العمال إلى داخل المجتمعات 
اإلســـرائيلية في غالف قطاع غزة من أجل جمع 
الجيش اإلســـرائيلي،  المعلومات عن دوريات 
والجـــداول الزمنيـــة المدرســـية والمعلومات 

الحساسة المماثلة«.
وأضافـــت نقال عن الـ »شـــاباك«، إنه عالوة على 
ذلك، تســـيطر حمـــاس على الجانـــب الغزي 
من المعابـــر الحدودية مع »إســـرائيل«، بينما 
فـــي الضفة الغربيـــة تديرها قوات الســـلطة 
الفلسطينية بالتعاون مع الجيش اإلسرائيلي، 
وهذا من شـــأنه أن يجعـــل عمليات التفتيش 
األمنـــي للعمـــال الذيـــن يغـــادرون القطـــاع 

ويدخلونه »أكثر صعوبة«.
يذكـــر أن الحصار اإلســـرائيلي المفروض على 
قطاع غـــزة منذ العـــام ٢00٦ تســـبب بأزمات 
وتداعيـــات كارثية على ســـكان القطاع، ووفقًا 
لتقارير أوروبية فإن ٤0 في المائة من ســـكان 
قطاع غـــزة البالغ عددهم 1.٩5 مليون نســـمة 
يقبعون تحت خـــط الفقر، فيما يتلقى 80 في 
المائة، منهم مساعدات إغاثية نتيجة الحصار 

اإلسرائيلي.

خالف أمني إسرائيلي بشأن تشغيل آالف العمال من غزة موقع عبري: تقدم »جوهري« 
ببناء السور األرضي حول غزة
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وكانت قوات االحتالل اعتقلت األســـير الشهيد "طقاطقة" قبل 
نحو شـــهر، بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة "بيت فجار" قضاب 
بيت لحـــم، جنوبي الضفـــة المحتلة، ونقلتـــه للتحقيق بمركز 
توقيـــف "الجلمة"، ومّددت توقيفه ثالث مـــرات، حتى ُأعلن عن 

استشهاده فجر أمس، داخل العزل االنفرادي.
وفي أعقاب ذلك، أعلن األســـرى في ســـجون االحتالل عن إعالن 
حالة "االســـتنفار واالســـتعداد" ألي مواجهة قادمـــة مع إدارة 
الســـجون، وشـــرعوا بالتكبير والطرق على األبواب، وقاموا بإغالق 

كافة األقسام، وأبلغوا اإلدارة أنهم لن يستلموا وجبات الطعام.
د  اإعدام متعمرّ

وقالـــت حركـــة الجهاد اإلســـالمي في فلســـطين، "إن االحتالل 
تعّمد إعدام األســـير طقاطقة، محذرًة إياه من تصاعد اعتداباته 

وانتهاكاته الممنهجة ضد األسرى داخل السجون.
وأضافت الحركة بلسان القيادي فيها خضر عدنان أن "االحتالل 
الذي يقتل أســـرانا بشكل بطيب ال ســـيما المضربين منهم عن 
الطعـــام والمعزوليـــن انفرادًيا، مـــن خالل تعذيبهم جســـدًيا 

ونفسًيا وممارسة سياسة اإلهمال الطبّي المتعمد ضدهم.
وعّبـــر عدنان عن رفـــض حركته لرواية االحتـــالل "الباطلة" حول 
االستشـــهاد، داعًيا الكل الفلســـطيني وفي مقدمتهم فصائل 
المقاومـــة إلى تقدير الموقف ولجم تغـــّول االحتالل المتواصل 

على أسرانا البواسل.
وباستشـــهاد األســـير "طقاطقة" يرتفع عدد شـــهداب الحركة 
األســـيرة في ســـجون االحتالل منـــذ العام 1967، إلـــى (220) 

شهيدًا، وفق إحصابات رسمية. 
اإجرام الحتالل 

من جهتهـــا، قالت حركـــة "حماس": "إن استشـــهاد األســـير 
طقاطقـــة، بالرغم من أنه لـــم يمض على اعتقالـــه الكثير (نحو 
شهر) يؤكد مجدًدا على الوجه اإلجرامي لالحتالل في تعامله مع 
أســـرانا البواسل من خالل أقبية التحقيق المظلمة، وعبر سياسة 

اإلهمال الطبي والعزل االنفرادي".
وأشارت الحركة إلى أن تفاصيل جريمة االستشهاد تتطلب لجنة 
تحقيق دولية؛ لتظهـــر للعالم تفاصيل التعذيب الذي تعرض 
له في عزل الرملة، وسلســـلة اإلجـــرابات القمعية التي يعانيها 

األسرى وحرمانهم من أبسط ظروف المعيشة اإلنسانية.
وفيمـــا دعت جماهير شـــعبنا والقـــوى والفصائـــل إلى تحرك 
جماهيري واســـع لحماية أســـرانا؛ شـــّددت على أن "شعبنا لن 
ينسى شـــهدابه وأســـراه، وعهد الحرية الذي قطعته المقاومة 

ألسرانا سيتواصل بقوة وصالبة لتحقيقه".
جرمية جديدة 

كما حّملـــت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســـطين، االحتالل، 
المســـؤولية الكاملـــة عـــن جريمـــة وتداعيات إعدام األســـير 

"طقاطقة"؛ "جراب سياســـة اإلهمال الطبي والقتل البطيب، التي 
تتبعها إدارة السجون بحق األسرى األبطال".

وقالت الديمقراطية: "إن استشـــهاد طقاطقـــة جريمة جديدة 
تضاف إلى ســـجل جرائم االحتالل ضد أســـرانا وشعبنا بشكل 
عام؛ األمر الذي يتطلب تشـــكيل لجنة تحقيـــق دولية محايدة 
للوقوف على مالبســـات استشهاده ونقل ملف جرائم االحتالل 

بحق األسرى لمحكمة الجنايات الدولية". 
وطالبت المنظمات اإلنســـانية والحقوقية الدولية كاّفة "إلدانة 
هذه الجريمة النكراب، والتدخل العاجل إلنقاذ األسرى بوضع حد 
لسياسة اإلهمال الطبي، واإلفراج عن األسرى المرضى، والسماح 
للمؤسســـات الطبية الفلســـطينية بزيارة األسرى واالطالع على 

ظروف اعتقالهم دون مضايقات".
ودعت "الديمقراطية" قيادة الســـلطة الفلسطينية إلى تدويل 
قضية األســـرى، وتصعيد الحراك الجماهيري الداعم والمساند 

لحقوقهم وتسليط الضوب على معاناتهم المتفاقمة.
خمالفة القانون

من جهتها، أدانت هيئة شؤون األسرى والمحررين جريمة إعدام 
سلطات االحتالل لألسير "طقاطقة" داخل عزل معتقل "الرملة".

ودعـــت الهيئة إلى فرض القانون الدولـــي على كيان االحتالل، 
وفتـــح تحقيقـــات بقضايا مخالفاتـــه القانونية بحق األســـرى 
الفلسطينيين، كالتعذيب الجسدي والنفسي واإلهمال الطبي، 
وغيرها من االنتهاكات واإلجرابات التنكيلية المرتكبة بحقهم.

جلنة حتقيق
بدورها، طالبت الحركة األسيرة في سجون االحتالل، المؤسسات 

الدوليـــة والحقوقية للوقـــوف عند مســـؤوليتها والضغط على 
االحتالل لتشـــكيل لجنة تحقيـــق محايدة لمعرفـــة تفاصيل 

جريمة إعدام األسير نصار طقاطقة.
وقالـــت الحركة األســـيرة: "ُنحّمل االحتالل المســـؤولية الكاملة 
والمباشـــرة عن استشـــهاد األســـير طقاطقة نتيجة التعذيب 

واالعتداب واإلهمال الطبي الذي تعرض له".
وتابعـــت: "ما ســـمعناه (من االحتالل) عن استشـــهاد األســـير 
طقاطقـــة ال يمثـــل الحقيقة كاملـــًة، فما زالت الجثـــة محتجزة 
وتحمل الكثيـــر من الدالئل واإلشـــارات التي تؤكـــد على جرم 
االحتـــالل، وال زال الغموض يلف أوضاع األســـرى المضربين عن 

الطعام والمعزولين وأصحاب الملفات الطبية".
وأهابت بأبناب شـــعبنا وفصائل المقاومة بضرورة مساندة ودعم 
األسرى، "فالشـــهيد طقاطقة لن يكون األخير، ما لم تكن هناك 
مواقـــف جدية ضد دولـــة االحتالل، فأنتم ســـندنا األول وأملنا 

الكبير الذي نتشبث به".
دعوة للتحرك العاجل 

من جهته، أّكد مركز األســـرى للدراسات أن السكوت على جريمة 
استشهاد "طقاطقة" سيضاعف قائمة شهداب الحركة الوطنية 
األســـيرة، محذًرا من اســـتمرار سياسة االســـتهتار الطبي في 

السجون.
وأوضح مدير المركز د.رأفت حمدونة أن "الحالة الصحية لألسرى 
المرضى بمستشـــفى ســـجن مراج بالرملة، متردية وهناك خطر 
حقيقي على حياتهم نتيجة االســـتهتار الطبـــي وعدم توفير 
الرعاية والعناية الصحيـــة واألدوية الالزمة والفحوصات الطبية 

الدورية لهم".
ولفت إلى أن سلطات االحتالل مارست عشرات أساليب التعذيب 
الجسدي بحق األسرى منذ لحظة االعتقال مروًرا بأقبية التحقيق 
للحصـــول على االعترافـــات بالقوة، وحتى خـــالل االعتقال أثناب 

القمع المستمر لألسرى.
وأكمل: "من بين هذه األســـاليب أيًضا الضرب المبرح وباألقدام، 
تغطية الوجه والرأس، الشـــبح بأنواعه المختلفة، أساليب الهز 
العنيف، التقييد من الخلف على كرســـي قصيـــر، الحرمان من 
قضاب الحاجة، استخدام الجروح، وتجاهل حالة األسرى الصحية 
وممارســـة االســـتهتار الطبي خاصة مع ذوي األمراض المزمنة، 

ولمن يحتاجون لعمليات جراحية".
وحـــّذر حمدونـــة من أن اســـتمرار االحتالل في سياســـته دون 
ضغوطات دولية جدية من أجل إنقاذ حياة المرضى؛ ســـُيخلف 

المزيد من الضحايا في صفوف األسرى.
في السياق، قالت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان إنها تابعت 
بقلق واستنكار شـــديدين نبأ استشهاد األسير طقاطقة داخل 
ســـجن "نيتســـان"؛ نتيجة التعذيب وسياســـة اإلهمال الطبي 

المتبعة من إدارة سجون االحتالل.
واعتبرت المؤسســـة أن " ما حدث مع المعتقل طقاطقة انتهاك 
واضح يتنافى مع المبادئ األساســـية لمعاملة الســـجناب، التي 
اعتمدتهـــا الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة في عـــام 1979 

و1990".
وبّينـــت أن تلك المبادئ األممية المعتمـــدة "أكدت على حماية 
صحة السجناب والرعاية الطبية لألشخاص المحتجزين، واعتبرت 
أن أي مخالفـــة في هـــذا الجانب يرقى إلى درجـــة المعاملة غير 
اإلنســـانية". ميدانًيـــا، نظمت لجنة األســـرى للقـــوى الوطنية 
واإلســـالمية وعشـــرات المواطنيـــن وقفتيـــن منفصلتين في 
مدينتي غزة ورام الله؛ للتنديد بجريمة إعدام االحتالل األســـير 

الشهيد نصار طقاطقة.
وقالت لجنة األسرى خالل وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب 
األحمر بغزة: "إن األسير الشهيد نصار طقاطقة تعّرض لعملية 
قتل وتصفية داخل ســـجون االحتالل، داعيًة فصائل المقاومة 

للرد على جريمة االحتالل.
وفي رام الله، اعتصم عشرات المواطنين وسط المدينة، رافعين  

صور األسير الشهيد والعلم الفلسطيني.
وطالـــب الُمعتصمون المؤسســـات الحقوقيـــة واألمم المتحدة 
بالوقوف عند مســـؤولياتها ومحاســـبة االحتالل على سياساته 

اإلجرامية.
كمـــا طالبوا المقاومـــة الفلســـطينية بالرد علـــى جريمة إعدام 
الشهيد "طقاطقة"، مؤكدين أن "رسالة األسرى لشعبنا وفصال 

المقاومة أاّل تمر هذه الجريمة مرور الكرام".

وسط حالة من االستنفار داخل السجون

تنديد فلسطيني واسع بجريمة إعدام األسير »طقاطقة« ومطالبات للمقاومة بالرد
رام اهلل - غزة/ قا�شم الأغا: 

دت ف�ش��ائل ومراكز حقوقي��ة فل�ش��طينية بجرمية  ن��درّ
اإعدام الأ�ش��ري ن�ش��ار ماج��د عمر طقاطق��ة )31 عاًما( 
فج��ر اأم�س الثالثاء؛ نتيجة التعذي��ب والإهمال الطبيرّ 

��د داخل زنازين العزل النفرادي يف �ش��جن الرملة  املتعمرّ
ل هوؤلء يف بيانات منف�شلة و�شلت  "الإ�شرائيلي". وحمرّ
"ال�شتقالل" اإدارة �شجون الحتالل امل�شوؤولية الكاملة 
واملبا�ش��رة عن ا�شت�ش��هاد الأ�ش��ري "طقاطق��ة"، مطالبني 

بت�ش��كيل جلن��ة حتقي��ق دولي��ة للوق��وف عل��ى اأ�ش��باب 
ال�شت�ش��هاد احلقيقي��ة، ودح���س مزاعم الحت��الل باأن 
�س لها ال�شهيد قبل اعتقاله، كانت  "م�شاكاًل �شحيرّة" تعررّ

ال�شبب وراء ذلك.

رام الله/ االستقالل:
أكد مركز أســـرى فلسطين للدراسات أن ثمانية أسرى فلسطينيين يواصلون معركة 
األمعـــاب الخاوية احتجاًجا على اســـتمرار االعتقـــال اإلداري المتجدد بحقهم، بعد أن 

انضم لقائمة المضربين القيادي بحركة حماس األسير جمال الطويل.
وأوضـــح الناطـــق اإلعالمي للمركز الباحث رياض األشـــقر في بيـــان صحفي له أمس 
الثالثـــاب، أن القيادي الطويل (56 عاًما) في مدينـــة البيرة أعلن االضراب المفتوح عن 

الطعام منذ ثالثة أيام بعد تجديد اإلداري له للمرة الرابعة.
وأشـــار إلى أن الطويل معتقل منذ نيســـان من العام الماضي تحت االعتقال اإلداري، 

وكان أمضى سابقًا 13 عاًما، في سجون االحتالل.
وبين أن األســـير القيادي في حركة الجهاد اإلســـالمي جعفر إبراهيم عز الدين (48 
عاًما) من جنين، مضرب منذ 16 يونيو الماضي، ودخل شهره الثاني على التوالي، علًما 
أنه أســـير ســـابق أعيد اعتقاله في يناير 2019، وصدر بحقه قراًرا إدارًيا بعد انتهاب 

محكوميته البالغة 5 شهور.
وأوضـــح أن صحة عـــز الدين تراجعت بشـــكل كبير فـــي األيام األخيـــرة، ونقل إلى 
"مستشـــفى الرملة"، حيث يعاني من آالم حادة في كل أنحاب جســـده وصداع مستمر 
وضعف في النظر، ونقص وزنـــه أكثر من 16 كيلو جرام، وهناك خطورة حقيقة على 
حياته. وذكر أن األســـير أحمد عمر زهران (25عاًما) من رام الله، مضرب منذ 23 يونيو 
الماضي ضـــد اعتقاله اإلداري، الذي جدد له لمرتين دون تهمة، وهو أســـير ســـابق 
أمضي سنوات في السجون قبل أن يعاد اعتقاله في نهاية فبراير الماضي، وتراجعت 

صحته بشكل واضح ويعاني آالًما شديدة في جسده ودوخة مستمرة.
وأشار إلى أن ثالثة أســـرى التحقوا بمعركة األمعاب الخاوية في األول من يوليو/تموز 
الجـــاري، وهم محمـــد نضال أبو عكـــر (22عاًما)، ومصطفى الحســـنات من بيت لحم، 
وحذيفة بدر حلبية (33 عاًما) من أبو ديس شرق القدس المحتلة، والذي يعاني ظروًفا 
صحية سيئة، وتعّرض أثناب طفولته لحروق بليغة، وأصيب سابًقا بسرطان الدم، وهو 

بحاجة لمتابعة صحّية بعد أن ُشفي منه.
كما انضم لإلضراب في العاشـــر من يوليو الجاري الشـــقيقان حســـن وأشرف محمد 
الزغـــاري من مخيم الدهيشـــة في بيت لحم، وكان أعيد اعتقال حســـن (23عاًما) في 
يوليـــو من العام الماضي وصدر بحقـــه قرار اعتقال إداري وتـــم التجديد له 3 مرات 
متتالية، علًما أنه اســـير ســـابق اعتقل لمدة خمس ســـنوات على ثالث فترات أولها 
وهو طفل. فيما أمضى شقيقه أشرف (25عاًما) 4 سنوات في سجون االحتالل، وأعيد 

اعتقاله في 2018/8/30، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري جدد له 3 مرات.
وجدد األشـــقر مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل العاجل إلنقاذ 
األســـرى المضربين، ألن أوضاعهـــم الصحية في خطر، خاصـــة أن اعتقالهم اإلداري 

تعسفًيا وغير قانوني.
ودعا كافة أبناب الشـــعب الفلسطيني ومؤسساته الرســـمية والشعبية إلى تصعيد 

فعاليات التضامن مع األسرى المضربين الذين تتراجع أوضاعهم بشكل مستمر.

8 أســرى يواصلــون معركــة األمعــاء الخاويــة
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دولة فل�شطني 
وزارة احلكم املحلي 

 اعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية
 و تنظيم المدن بمحافظات غزة 

بإيـــداع مجدد لمشـــروع تنظيمي عمراني هيكلـــي للمواصى و  النفوذ 
الموسع لبلدية القرارة  لالعتراض 

منطقة تنظيم_ القرارة 
قانون تنظيم المدن رقم (28)   لسنة  1936  

تعلــــن اللجنة المركزية لألبنيــــة و  تنظيم المدن بمحافظات غــــزة للعموم انها قد 
قررت بجلستها رقم 2018/43 المنعقدة بتاريخ 2018/11/21 إعادة إيداع المشروع 
التنظيمي العمرانــــي الهيكلي للمواصي و النفوذ الموســــع لبلدية القرارة لمنطقة 
تنظيم القرارة الســــابق ايداعه و المنشــــور في جريدتي فلسطين و الرسالة بتاريخ 
2015/12/14 إيــــداع مجددا لمدة ثالثين يوما بالمنطقــــة المذكورة لالعتراض وفقا 

لنص المادة (16) من قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936.
و عليـــه ووفقا لنص المادة (17) من ذات القانـــون فانه يجوز لجميع أصحاب 
الحقوق في األراضي و األبنية او األمالك األخرى المشـــمولة بهذا المشـــروع او 
باي مشـــروع اخر ســـواء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك او بأي صفة أخرى 
االطالع مجانا على المشـــروع المودع بموجب هذا اإلعـــالن لدى مكتب اللجنة 
المحلية للبناء و التنظيم بمقرها في بلدية القرارة خالل ساعات الدوام الرسمي 
و تقديـــم االعتراضات عليه مدة ثالثين يوما من تاريخ نشـــر هذا اإلعالن في 

الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين ايهما اقرب .

((وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ)).

اللجنة املركزية لالأبنية و تنظيم املدن                    
مبحافظات غزة

دولة فل�شطني
وزارة احلكم املحلي

   إعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

  بإيداع مجدد للمخطط التفصيلي للشارع رقم (10) بعرض (12) متر بدون ارتداد 
  منطقة تنظيم : القرارة

 قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســـتها 
رقـــم 2019/4 المنعقـــدة بتاريخ 2019/1/23 عن إيـــداع مجدد للمخطط 
التفصيلي لمســـار الشـــارع رقـــم (10) بعـــرض  12 متر بـــدون ارتداد 
والمحصور بين شارع رقم 17 وشارع رقم 7 والمار بالقسائم رقم (5-4-3-
6-7-8-9-73-78-10-11-72-79-80-92-13-14-15-91) من القطعة رقم 
(37) والقسائم رقم (4-17-16-3-5-2) قطعة رقم (2354) والقسائم رقم 

(18-16-15-14-10-20-21-22-5-3-2) من القطعة رقم (2355) 
لالعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 

وعليـــه فانه يجـــوز لجميع أصحـــاب الحقوق فـــي األراضي 
واالبنية واالمالك األخرى المشـــمولة بهذا المشـــروع االطالع 
على خارطة المشـــروع مجانا خالل ســـاعات الدوام الرسمي 
وتقديم االعتراضات عليـــه الى مكتب اللجنة المحلية للبناء 

والتنظيم ببلدية القرارة 
(( وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ))

 اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن
  مبحافظات غزة

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة الأرا�شي الفل�شطينية

الإدارة العامة لت�شجيل الأرا�شي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 279/ 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
مصطفى ســـليمان ســـلمان أبو دقة من ســـكان خانيونس هوية رقم 
700240500 بصفته وكيال عن: نادين ودارين وريهام ولينا وأحمد أبناء 
نبيل ســـليمان خضر (أبو دقة) وليلى عبـــد الحميد أمين المهندس (أبو 
دقة) ومي نبيل سليمان سليمان (أبو دقة) وأمالك ومحمد أبناء سليمان 

سليمان خضر (أبو دقة)
بموجب وكالة رقم: 2098 / 2019 الصادرة عن القاهرة + 492 / 2019 القاهرة

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 236  قســـيمة 26 + 25  المدينة عبسان + قطعة 235 قسيمة 
18 + 29 المدينـــة عبســـان + قطعـــة 244 قســـيمة 10 + 9 + 8 + 1 

المدينة عبسان + قطعة 237 قسيمة 2 + 4 المدينة عبسان 
 فمن له أي اعتراض بهذا الشــــأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســــة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 7/15/ 2019م

م�شجل اأرا�شي غزة 
اأ. ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

 وقالت المصـــادر: " إن هناك رغبة أمريكية فـــي أن يظل الوضع 
بيـــن الضفة وغزة بشـــكله الراهن"، موضحـــة  أن الوضع الراهن 
وفقـــا  للمنظور األمريكـــي، يصب في مصلحة تصـــوره الخاص 
لتسوية النزاع، وهي خطة اإلمالءات األميركية لتصفية القضية 
الفلســـطينية، المعروفة إعالميا بـ"صفقة القـــرن"، التي يتبناها 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، ويســـّوقها صهره ومستشـــاره 
جاريد كوشـــنر والمبعوث األميركي لعملية "الســـالم" جيســـون 

غرينبالت.
وزار وفـــد من جهاز المخابـــرات المصرية، قطاع غـــزة  قبل أيام؛ 
الستئناف جهوده في تثبيت التهدئة مع "إسرائيل"، وبحث ملف 
المصالحة الفلسطينية، إاًل أن نتيجة تلك الزيارة لم ترق بعد آلمال 
وتطلعات الشارع الفلسطيني، خاصة ما تم تسريبه باألمس حول 

اإلخفاق المصري المتجدد إلتمام المصالحة.
ورفضت حركة "فتح" المقترحات التي قدمتها الفصائل في ورقة 
ُمجَمع عليها نهاية األســـبوع الماضي. وكشف مصدر قيادي في 
"حمـــاس"، في حديث إلى "األخبار" اللبنانيـــة، أن "الوفد المصري 
حصـــل على رّد ســـلبي على حمـــاس، التي قدمـــت رؤية تتعلق 
بتأليف حكومة مكّونة من الفصائل يرأسها محمد اشتية (رئيس 
الحكومة الحالي)، على أن يتم تسليم المعابر والوزارات الحكومية 

لها في قطاع غزة خالل أســـبوعين". لكن "فتح" تصّر على تســـّلم 
حكومتها إدارة غزة كليًا على أســـاس اتفاق القاهرة 2017، الذي 
 حكومة "التوافق 

ّ
تـــرى "حماس" أنه منتهي الصالحية بعد حـــل

الوطني"، وتأليف السلطة حكومة جديدة. 
ووفق المصدر، لم يتوصـــل المصريون إلى صيغة توافقية لدفع 
عجلة المصالحة حتى اللحظة، واكتفت "فتح"، على لســـان عضو 
لجنتها المركزية عزام األحمد، بتأكيد أنها قررت عدم الحديث عن 

تطورات ملف المصالحة، خاصة أنه ال جديد يذكر فيه.
اأبعاد عدة

وعلـــى الرغم من تواصـــل تعّثر جهود المصالحـــة، إال أن المحلل 
السياسي صالح لطفي من الداخل المحتل، رأى أن الفيتو األمريكي 
لتحقيـــق المصالحة الداخلية بين األطراف الفلســـطينية يحمل 
أبعـــادًا عدة متعلقة بتأثير المصالحـــة على العالقة القائمة بين 
االحتالل اإلسرائيلي والسلطة وفشل صفقة القرن، وكذلك عودة 
القضية الفلسطينية على سلم األولويات بالنسبة للفلسطينيين 

ومن يناصرهم. 
وأوضح لطفي في حديثه لـ"االستقالل" أن اجماع الكل الفلسطيني 
بمـــا فيهم حركتا حمـــاس وفتح على رفض صفقـــة القرن، دفع 
الواليات المتحدة األمريكية إلبداء قلقها تجاه فشل مخططاتها 

باستغالل واستنزاف مقدرات المنطقة بدءًا من لبنان ودول الخليج 
مرورا ببالد الشام. 

ولفت إلى أن امريكا و"إسرائيل" معنيتان ببقاء الوضع على ما هو 
عليه، بل وأســـوأ من ذلك، إذ أن بقاء الوضع  يعني إبقاء الســـلطة 
في رام الله تحت الســـيطرة اإلسرائيلية المباشرة وغير المباشرة 
واستمرار التعاون األمني المطلق مقابل زيادة االستيطان وتغول 

السلطة على الفصائل المقاومة خاصة الجهاد وحماس. 
وبّين أن إتمام المصالحة يعني عودة القضية الفلسطينية لجوهر 
الصـــراع  بالمنطقة، بعد نجاح أمريكا فـــي جعل العديد من دول 
الخليج تتواطأ معها ومع الكيان اإلسرائيلي، على حساب الشعب 

الفلسطيني وقضيته.
وشــــدد علــــى أن جميــــع الفلســــطينيين يدركــــون أن المصالحة 
بيــــن حركتي فتح وحماس تمثــــل عودة الحياة مجــــددا للقضية، 
وعودة العمل الوطني والسياســــي بقوة، وكذلك مطالبة الشــــعب 
الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة. وأشار إلى أن القلق األمريكي 
نابع من نواياها بإعادة الهيمنة على المنطقة وتقسميها من جديد.

وأكد أن إنهاء الخالفات  والصراع الدائر بين حركتي فتح وحماس،  
منذ ســـنوات طويلة يأتي بتنازل الطرفين عن مصالحهما لصالح 
الشـــعب الفلســـطيني وهو الذي ســـيؤدي بنهاية المطاف إلى 

استكمال مشروع التحرير وزوال االحتالل اإلسرائيلي.

لن تنجح
بدوره أكد الكاتب والمحلل السياســـي عبـــد اللطيف حصري، أن 
واشنطن غير معنية بإتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس و 
تقوم بدورها للحيلولة دون ذلك بالنيابة عن االحتالل اإلسرائيلي 

، من أجل الحفاظ على بقائه. 
وأوضح أن رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد 
أكثر من مرة أن االنقســـام بين غزة والضفة الغربية المحتلة يوفر 

لدولته ما لم توفره الحرب لو استمرت لسنوات.
وبّين أن مصر حاولت إيجاد ســـبل إلعادة المفاوضات والحوار بين 
حركتي وحماس ولكنها تصطدم بتشديد الحصار االسرائيلي و 
تهميش السلطة سياســـيا ما يؤدي إلى تعميق االنقسام الذي 

يخدم مصلحة "إسرائيل". 
وأشـــار إلى أن أمريـــكا التي تحاول القفز على الحالة السياســـية 
الفلســـطينية من خالل تمرير صفقة القرن تحت ذريعة السالم 
االقتصادي، والتي فشـــلت بتمريرها على الشعب الفلسطيني، 
ال يمكن أن تنجح في بقاء الشـــقاق بيـــن الحركتين وعدم إتمام 
المصالحـــة ، لرفض جميع الفصائل بناء دولة بغزة وتطبيق نظام 

االبرتهايد بالضفة الغربية المحتلة. 

واشنطن تولي «صفقة القرن» األولوية
الجهود المصرية »المتعثرة« إلتمام المصالحة تصطدم بالفيتو األمريكي!

غزة / �شماح املبحوح
راأى حمللون �شيا�شيون اأن حماولة الوليات املتحدة 

ة لإمتام  الأمريكية اإف�شال اجلهود امل�شرية املتعثرّ
امل�شاحلة بني حركتي حما�س وفتح، ي�شب ل�شالح 

بقاء الحتالل الإ�شرائيلي بقوة؛ لتنفيذ خمططاته 
ال�شتيطانية وكذلك بقاء ال�شيطرة الإ�شرائيلية 

املبا�شرة وغري املبا�شرة وا�شتمرار التعاون الأمني املطلق 
مع ال�شلطة الفل�شطينية والذي ي�شب كذلك يف م�شلحتها 

)اإ�شرائيل(. وبح�شب م�شادر م�شرية، على �شلة مبلف 
الو�شاطة التي يقوم بها جهاز املخابرات العامة امل�شري يف 

امللف الفل�شطيني، اأكدت وجود ممانعة اأمريكية لتحقيق 
امل�شاحلة الداخلية بني حركتي حما�س وفتح.
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دولة فل�شطني
ال�شلطة الق�شائية

املجل�س الأعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة جباليا ال�شرعية

 الموضوع / مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة جباليا الشرعية

الى / غســـان فرح عبد الله العطعوط من جباليا وسكانها سابقا ومجهول محل اإلقامة 
فـــي جمهورية مصر العربية يقتضي حضورك الى هـــذه المحكمة يوم االحد الواقع 
في 2019/8/25م الســـاعة التاسعة صباحا لحضور جلسة الدعوى أساس 2019/515 
وموضوعها تفريق للشقاق والنزاع والمقامة من قبل زوجتك المدعية / ايناس محمود 
ســـيد كاتبه من يافا وســـكان جباليـــا وان لم تحضر في الوقـــت المعين يجر بحقك 

المقتضي الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول . وحرر في 2019/7/16م

قا�شي جباليا ال�شرعي
حممد خليل احلليمي

اعالن �صادر عن جمعية
 احتاد املزارعني اخلريية

باإلشارة الى اجتماع مجلس اإلدارة رقم (151) فقد قرر مجلس 
اإلدارة فتح باب التنســـيب للجمعية وتسديد رسوم العضوية  
اعتبارا من يوم  الخميس الموافق 2019/7/18 حتي يوم االحد 
2019/7/21 لغاية  الســـاعة الثانية ظهرا وفتح باب الترشيح 
لعضويـــة مجلـــس اإلدارة اعتبارا مـــن يوم الثالثـــاء الموافق 
2019/7/23 وحتي يوم األربعاء الموافق 2019/7/24 وســـحب 
الترشـــيح من عضوية مجلس اإلدارة اعتبارا من يوم الخميس 
الموافـــق 2019/7/25 وعقد اجتماع الجمعيـــة العمومية يوم 
االثنيـــن الموافـــق 2019/7/29 الســـاعة 11 صباحـــا في مقر 
الجمعية التعاونية الزراعية بيت الهيا وذلك لمناقشـــة وإقرار 
التقرير المالـــي واإلداري اوتعيين مدقق حســـابات الجمعية 

وانتخاب مجلس إدارة جديد .

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ هاشم عارف هاشم العشي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
914577606  ) فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نهي محمد أحمد صبره...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   909090086

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد ماهر عصام حمد...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   400566170

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وكان وزير العمل اللبناني كميل أبو ســـليمان 
أطلق قبل أيام، حملة لمكافحة العمالة األجنبية 
"غير الشـــرعية" في مختلف المناطق اللبنانية 
تتضمن إغـــالق المحـــال التي تشـــغل عمااًل 
أجانب بشـــكل غير قانونـــي، وتنظيم محاضر 
ضبط بالشـــركات التي تشغل العمال األجانب 
مـــن دون إجـــازات عمـــل لهم، بهـــدف إعطاء 
األولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من 
فرص العمل لها في ظل المنافسة الناجمة عن 

تدفق النازحين السوريين إلى لبنان.

"اإجراءات تع�شفية"
وفـــي هذا الصـــدد، قالت المنظمـــة العربية 
لحقوق اإلنســـان في بريطانيـــا إن اإلجراءات 
التـــي اتخذتهـــا وزارة العمـــل اللبنانية ضد 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان بالمالحقة 
في أماكـــن عملهـــم ومقاضاة مشـــغليهم 
وإغالق مؤسســـاتهم، هي "إجـــراءات جائرة 
وتعســـفية تعمق أزمة الالجئين دون مسوغ 

إنساني أو قانوني".
وبينت المنظمة فـــي بيان صحفي أمس،  أن 
الـــوزارة بتلك اإلجـــراءات تخالـــف القوانين 
المحليـــة اللبنانيـــة، والتـــي تمنـــح العمال 
الفلســـطينيين داخـــل لبنـــان خصوصيـــة 
بموجب التعديالت التي جرت على القانونين 
128 و129 اللذيـــن أقرهما المجلس النيابي 
فـــي العـــام 2010، حيـــث أصبـــح الالجـــئ 
الفلســـطيني ُيعامل كفئة خاصة من العمال 
األجانـــب، وله وضعية قانونيـــة تختلف عن 

باقي الجنسيات.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي ومؤسسات 
المجتمـــع المدنـــي اللبنانـــي الضغـــط على 
الحكومة اللبنانية للعدول عن كافة اإلجراءات 
التعســـفية بحق الالجئين الفلســـطينيين، 
وتيســـير ممارســـتهم لحقهم فـــي العمل 

والتنقل واإلقامة بصورة كريمة.
"قرار مجحف"

مـــن جهتها أعربـــت الهيئـــة الدولية لدعم 
حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن قلقها 

واســـتنكارها للقـــرار اللبناني بحـــق العمال 
الفلسطينيين في لبنان من خالل مالحقتهم 
فـــي أماكن عملهـــم وتحريـــر محاضر ضبٍط 
بحقهـــم وإغالق مؤسســـاتهم، ما يؤدي إلى 

التضيق على الالجئين الفلسطينيين.
واعتبـــرت أن قرار وزير العمل اللبناني يعمق 
من حجـــم المشـــكالت التي يعانـــي منها 
الالجئون الفلسطينيون في لبنان، خاصة في 

ضوء محدودية فرص العمل.
ووصفت القـــرار بـ "المجحـــف"، وأن مبرراته 
غير كافية وغير مقنعة، وسيؤدي إلى اوضاع 
كارثية اقتصادية وإنسانية خاصة أن حوالي 
%80 من القوة العاملة من فلسطينيي لبنان 
يعملـــون إما لحســـابهم الخـــاص أو كعمال 

باألجرة.
وحثـــت الحكومة والرئاســـة اللبنانيتان على 
إصـــدار مواقف عمليـــة تترجـــم مواقفهما 

للحقـــوق  الداعمـــة  المعلنـــة  السياســـية 
الفلســـطينية من خـــالل إلغـــاء كل القيود 
المفروضـــة علـــى العمالة الفلســـطينية في 
لبنان، وضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة 

في القانون الدولي.
"تفاقم املعاناة"

مـــن جانبـــه، عبـــر المرصد األورومتوســـطي 
لحقوق اإلنسان، عن قلقة البالغ، من إجراءات 
الحكومة اللبنانية التي من شـــأنها أن تؤدي 
إلى إغالق المؤسســـات التي يملكها الجئون 
فلسطينيون أو مالحقة العمال الفلسطينيين 
ومنعهم مـــن العمل على امتـــداد األراضي 

اللبنانية.
وقال المرصد األورومتوســـطي ومقره جنيف 
في تقريـــر موجز له، إن خطة العمل اللبنانية 
تنذر بتفاقم معاناة الالجئين الفلسطينيين 

وتتجاهل خصوصية قضيتهم.

وقالت مسؤولة االتصال واإلعالم في المرصد 
"ســـيلين يشـــار" إن اســـتمرار وزارة العمل 
اللبنانية فـــي إجراءاتها الحالية يشـــير إلى 
تجاهلهـــا الخصوصيـــة التـــي يتمتـــع بها 
الالجئـــون الفلســـطينيون بموجـــب تعديل 
القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس 
النيابـــي، إذ تصنفهم الوزارة عمـــااًل أجانب 
متجاهلة ما نص عليه التعديالن من الحفاظ 
علـــى خصوصية العامل الفلســـطيني وعدم 

معاملته بالمثل.
ووفًقـــا ألرقـــام وكالـــة الغوث، تقـــّدر أعداد 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 400 
ألف الجئ، يعيش منهم -وفق اإلدارة العامة 
لدائرة اإلحصـــاء المركزي اللبناني- 174 ألف 

الجئ في 12 مخيًما تابعين لـ "أونروا".
 نحو %36 من الشـــباب 

ّ
وتفيـــد التقارير أن

الفلسطيني في لبنان يعاني من أزمة البطالة.

وبحسب متابعة األورومتوسطي، وصلت نسبة 
الفقر في أوساط الالجئين الفلسطينيين في 
لبنان إلى 89,1 % والبطالة إلى %56، وُيحرم 
الالجئ الفلسطيني في لبنان من ممارسة أي 
حق مدنـــي أو اجتماعي، وُيمنـــع من التقدم 
إلى ما يزيـــد على 20 وظيفة بســـبب بعض 

القوانين العنصرية.

موقف جلنة حكومية لبنانية
بدورهـــا، دعت لجنـــة حكوميـــة لبنانية إلى 
بالبـــالد، ومراعاة  احترام حقـــوق الالجئيـــن 

خصوصية أوضاع الالجئين الفلسطينيين.
وقالت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في بيان 
صحفــــي إنها "تتابع اســــتراتيجية وزارة العمل 
لمكافحة العمالة األجنبية غير النظامية، والتي 
الفلســــطينيين والنازحين  تتضمن الالجئيــــن 
السوريين أكثر من ســــواهم". وأضافت "تغيب 
عــــن إجــــراءات وزارة العمــــل الخصوصية التي 
الفلســــطينيون بموجب  الالجئون  بهــــا  يتمتع 
تعديــــل القانونيــــن 128 و129 اللذين أقرهما 

المجلس النيابي في العام 2010".
وتابعت أن "الوزارة تقوم بشمولهم بصفتهم 
عمـــااًل أجانـــب، متجاهلـــة مـــا نـــص عليه 
التعديالن من الحفاظ على خصوصية العامل 

الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل".
وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت وزارة 
العمل اللبنانية خطـــة لمكافحة اليد العاملة 
غير الشـــرعية بالبالد، للحد من ارتفاع نسبة 

البطالة محليا.
ومن بين التدابيـــر التي أقرتها الخطة إقفال 
المؤسســـات المملوكـــة أو المســـتأجرة من 
أجانب ال يحملـــون إجازة عمـــل، ومنع وإلزام 
المؤسســـات التجارية المملوكة ألجانب بأن 

يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.
ويعيـــش 174 ألًفا و422 الجًئا فلســـطينًيا، 
فـــي 12 مخيًمـــا و156 تجمًعـــا فلســـطينًيا 
أحدث  بحســـب  الخمس،  لبنـــان  بمحافظات 
إحصاء إلدارة اإلحصاء المركزي اللبنانية عام 

.2017

تفاقم معاناتهم وتتجاهل خصوصيتهم

تنديد حقوقي واسع باإلجراءات اللبنانية »العنصرية« ضد الالجئين الفلسطينيين
غزة/ ال�شتقالل:

ل زالت ردود الفعل الغا�شبة واملنددة بالإجراءات 
اللبنانية "العن�شرية" �شد الالجئني الفل�شطينيني 
تت��واىل، باعتباره��ا ج��زءًا ل يتجزاأ من "�ش��فقة 

القرن" التي ت�شتهدف ت�شفية الق�شية الفل�شطينية 
ويف املقدم��ة منها "ق�ش��ية الالجئ��ني". فقد نددت 
اأم���س العدي��د م��ن املوؤ�ش�ش��ات احلقوقي��ة العربية 
والدولية وحتى اللبنانية، بالقرار اللبناين الأخري 

ب�ش��اأن ت�ش��غيل الالجئ��ني الفل�ش��طينيني بلبن��ان، 
مطالب��ة ب��ريوت بالرتاج��ع ع��ن الق��رار ال��ذي من 
�ش��اأنه اأن يفاقم معاناتهم عو�ش��ا ع��ن اأنه يتجاهل 

خ�شو�شيتهم.
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أعلن أنا المواطن/ افراج حرب حمدان ابو جامع  ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل ؤلقم 
) فعلـــى من يجدهـــا ؤلجاء أن يســـلمها   927615849

مشكوؤلا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ؤلوال صالح كامل حرز الله...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل ؤلقم 
) فعلـــى من يجدهـــا ؤلجاء أن يســـلمها   403064066

مشكوؤلا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جمال ؤلياض عبد قنيطة ه...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل ؤلقم 
) فعلـــى من يجدهـــا ؤلجاء أن يســـلمها   953103777

مشكوؤلا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطنة/ اســـراء محمـــد ناصـــر عايش ابو 
عاصـــي...... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل ؤلقـــم 401295662) فعلى من يجدهـــا ؤلجاء أن 

يسلمها مشكوؤلا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن  مصطفى خالد مصطفى ابو مدين
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل ؤلقم  

404595696) فعلـــى مـــن يجدهـــا ؤلجاء أن يســـلمها 
مشكوؤلا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ احمد محمود عبدالغني العروقي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل ؤلقم 
) فعلـــى من يجدهـــا ؤلجاء أن يســـلمها   910810233

مشكوؤلا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سليم عدنان سليم محسن...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل ؤلقم 
) فعلـــى من يجدهـــا ؤلجاء أن يســـلمها   800327231

مشكوؤلا إلى أقرب مركز شرطة 

اعالن
تعلن الهيئة الفلســـطينية لالجئين عن نيتها بيع أصول الهيئة ( اثاث 
مكتبي + أجهزة كهربائيـــة ) بطريقة الظرف المختوم للمعاينة مراجعة 
مقر الهيئة أيام األؤلبعاء والخميس 17+2019/7/18 من الساعة 4-6 مساء 
ســـيتم فتح المظاؤليف يوم السبت 2019/7/20 الساعة 12 وذلك في مقر 

الهيئة الكائن في مدينة غزة ش. النصر عماؤلة الصفدي الدوؤل األول 

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشـــف موقع عبري أمس الثالثاء النقـــاب عما قال إنه 
"فحوى اتفاق سري بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 
يقضي بتنفيذ خطوات لمنع انهياؤل السلطة اقتصادًيا".

وقال موقـــع "تيك ديبكا" إنه "علـــى الرغم من تصريح 
الســـلطة فـــي العلـــن أنها لن تشـــترك بأي مشـــروع 
اقتصادي مرتبط بصفقة القـــرن إال أن ممثليها التقوا 
سًرا مع ممثلين إســـرائيليين كباؤل للنظر في مقترحات 
عرضها ؤلئيس الـــوزؤلاء اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
في محاولة الســـتئناف تحويل األموال للســـلطة لمنع 

انهياؤلها مالًيا".
وذكـــر الموقع أن الرئيس محمود عباس أعطى موافقته 

علـــى إداؤلة المحادثات بعد اطالعه على مقترح نتنياهو 
الذي ينص على مواصلة خصم "إسرائيل" قيمة فاتوؤلة 
ؤلواتب األســـرى والشـــهداء، مقابل أال ُتلزم "إسرائيل" 

السلطة بدفع ضرائب على الوقود الذي تشتريه منها.
وقالت مصادؤل للموقع إن مجموع الضرائب التي تحولها 
الســـلطة إلسرائيل شـــهرًيا عن الوقود تصل إلى 200 
مليون شـــيقل أي نحو 50-55 مليون دوالؤل، وهي قيمة 

قريبة من المبلغ الذي تقتطعه "إسرائيل" من السلطة.
وأشاؤلت مصادؤل للموقع إلى أن قطر توسطت بين السلطة 
و"إسرائيل" في هذا الملف، ووافقت على دعم ميزانية 
الســـلطة بـ 50 مليون دوالؤل شـــهرًيا، كما ستسمح لها 
بالحصول على منحة بقيمة 250 مليون دوالؤل من بنوك 

قطرية، وجرى تحويل جزء من المبلغ مؤخًرا للسلطة.
وكان المجلس الوزاؤلي اإلســـرائيلي المصغر للشـــؤون 
السياســـية واألمنية (الكابنيت) صادق في 17 فبراير/ 
شباط الجاؤلي على خصم ؤلواتب األسرى الفلسطينيين 
من عائدات الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" لمصلحة 

السلطة الفلسطينية.
وقال الكابينت إنه صادق على اجتزاء مبلغ 502,697,000 
شيقل من أموال المقاصة خالل عام 2019 بواقع نحو 42 

مليون شيقل شهرًيا.
وشدد الرئيس عباس وؤلئيس الوزؤلاء محمد اشتية على 
ؤلفض قبول أموال المقاصة منقوصة، وضروؤلة استالمها 

كاملة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت مؤسسة القدس الدولية أهالي القدس 
المحتلــــة إلى قطع الطريق علــــى أي التفاٍف 
إســــرائيلي على نصــــر باب الرحمــــة، وذلك 
بالحفاظ عليه كمصلى من مصليات المسجد 

األقصى المسقوفة.
وقالت المؤسســــة في بيان صحفي الثالثاء: 
إن" االحتالل اإلســــرائيلي يحاول أن يتحايل 
على نصر باب الرحمة، إذ يؤكد بشكٍل متتاٍل 
عدم اعترافه به كمصلى، فيقتحمه باألحذية، 
ويشــــترط إخراج الســــجاد منه إلدخال مواد 
اإلعماؤل، وُيسحب من المصلى القاطع الخشبي 
بيــــن صفــــوف الرجال والنســــاء ثــــم خزانة 

األحذية".

وأشــــاؤلت إلى أن مصلى باب الرحمة ُفرغ من 
أثاثــــه مرتيــــن متتاليتين حتــــى اآلن خالل 
أســــبوٍع واحد، وذلك في تصعيد إسرائيلي 
واضــــح تجاهــــه يســــتهدف االلتفاف على 
اإلنجاز الجماهيري الكبيــــر الذي تحقق في 
هبة باب الرحمة، والتي تشــــكل "ؤلأس حربة 

الفعل الجماهيري".
وأكــــدت أن الربــــاط الشــــعبي واالحتضــــان 
الجماهيري وحــــده الكفيــــل بحماية هوية 

مصلى باب الرحمة في هذه المعركة.
وشــــددت علــــى أن المعركــــة علــــى األثاث 
والســــجاد ال تتعلــــق بقيمتــــه أو بمنفعته، 
بل تتعلــــق بهوية المــــكان باعتباؤله مصلًى 
مسقوًفا من مصليات األقصى يصر المحتل 

على ؤلفض االعتــــراف به، مؤكدة على ضروؤلة 
إفشــــال مسعاه هذا، ألنه ليس هو من يحدد 

وجهة استخدام أي جزٍء من أجزاء األقصى.
وأعربــــت عن اســــتغرابها من صمــــت دائرة 
األوقاف اإلسالمية والحكومة األؤلدنية إزاء ما 
يدوؤل فــــي مصلى باب الرحمة، وقالت: "ما زلنا 
-ومعنا كثير من محبي األقصى وأهله-نتطلع 
إلى موقٍف واضــــح من األوقــــاف والحكومة 
األؤلدنية تجاه المصلى، إذ من شأنه أن يفشل 
المسعى الصهيوني ويقوي الصف العربي 
واإلسالمي، أما غموض الموقف أو تأخره فمن 
شأنه أن يترك مســــاحة للمحتل لن يتوانى 
عن اســــتغاللها ضــــد المصلــــى واألقصى 

والمرابطين".

وأكدت وقوفها إلى جانــــب األؤلدن واألوقاف 
اإلســــالمية فــــي أي تحرٍك تقــــوم به لوقف 
صالحياتها  واستعادة  اإلسرائيلي  العدوان 

الحصرية في إعماؤل أسواؤل المسجد األقصى.
 ودعــــت وزؤلاء خاؤلجيــــة منظمــــة التعــــاون 
اإلســــالمي فــــي اجتماعهم الموســــع الذي 
ســــينعقد غًدا األؤلبعــــاء، بأن يتبنــــوا موقًفا 
واضًحا من المعركة على مصلى باب الرحمة، 
وأن يعــــززوا موقف األؤلدن واألوقاف في هذه 
المواجهــــة، وأن يدعمــــوا موقفها في وقف 
التغــــول على صالحياتهــــا الحصرية بإعماؤل 

أسواؤل األقصى.
وؤلأت مؤسسة القدس بأن تطوؤلات األحداث 
في القدس من مصلى باب الرحمة واألقصى 

عموًما مروؤًلا بالعيســــوية وصوؤل باهر، وحتى 
اختيــــاؤل نتنياهــــو لمجموعة مــــن "متطرفي 
منظمات المعبد" عزز بهم حكومة تصريف 
األعمــــال التــــي يقودها لتمثل أكبــــر نفوٍذ 

حكومي لهم في تاؤليخهم،
وحــــذؤلت مــــن أن كل هذه التطــــوؤلات تؤكد 
أن الوضــــع في القدس مرشــــح لالنفجاؤل، وأن 
المواجهة الجماهيرية التالية ؤلبما تكون في 

الشهوؤل القليلة القادمة.
ودعت كل القوى الشعبية وحركات المقاومة 
للوقوف إلــــى جانب المقدســــيين في هذه 
المعركة، ودعم صمودهم بشــــكٍل حقيقي 
فهم قــــادؤلون على انتزاع النصــــر في هذه 

المواجهات.

المعركة تتعلق بهوية المكان ال باألثاث
القدس الدولية ُتحذر من أي التفاف إسرائيلي على نصر »باب الرحمة«

هل اتفقت السلطة سًرا مع »إسرائيل« لمنع انهيارها اقتصادًيا؟

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة هآؤلتس العبرية، أمس الثالثاء، أن الشرطة اإلسرائيلية تسعى 
للحصـــول علـــى مبلغ 40 مليون شـــيكل لشـــراء نظام متطوؤل لمراقبة نشـــاط 

مستخدمي االنترنت.
 ،(Verint) وبحســـب الصحيفة، فإن النظام الذي ستشتريه الشـــرطة يسمى
ويستخدم لتحليل معلومات اســـتخباؤلاتية يتم جمعها من أنشطة الشبكات 
االجتماعية والمنتديات المغلقة وبرامج الشبكات المشفرة، والشبكات المسماة 
"العالم المظلم". وتقوم شركة Verint Systems، التي تملك مقًرا في هرتسليا، 

بتطوير أنظمة األمن والمخابرات لألجهزة األمنية والتجاؤلية.
وتعتبر Verint Systems شـــركة ؤلائـــدة عالمًيا في مجال إنتـــاج المعلومات 
االستخباؤلية من االنترنت، بما في ذلك الشبكة العميقة والشبكة المظلمة، حيث 
يتم تنفيذ نشـــاط غير قانوني، وقد أثبتت قدؤلاتها في هذا المجال وأنظمتها 
مثبتة من قبل العشرات من العمالء الباؤلزين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 
هيئات تطبيق القانون واألمن واالســـتخباؤلات. حتـــى أن بريطانيا تعاقدت مع 

الشركة لشراء مثل هذه األنظمة في السنوات المقبلة.
وبحسب تقرير صادؤل عن المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان في عام 2014، 
ساعدت الشركة منظمات األمن الداخلي في آسيا الوسطى على التجسس 
على مواطنيها من خالل الســـماح لهم بمراقبـــة حركة اإلنترنت والهاتف 
في تلك البلدان. وفي أبريل/ نيسان الماضي، وؤلد أن وحدة سايبر اخترقت 
أنظمة الشركة وطالبوا بفدية، إال أن الشركة أحبطت الهجوم وحددته منذ 

بدايته.
والنظام الذي تسعى الشـــرطة اإلسرائيلية المتالكه مصمم لتحديد مواقع أي 
نشاط غير طبيعي على اإلنترنت، ويمكنه مراقبة نشاط بعض المستخدمين أو 
المجموعات على الشبكات االجتماعية، ومراقبة أنشطة المواقع المحمية بكلمة 
مروؤل، حتى عن طريق تقديم مســـتخدمين مزيفيـــن، يتم نقل المعلومات إلى 
الشـــرطة في الوقت الحقيقي، حتى تتمكن من تتبع أي نشاط مثير لالشتباه، 
ويتم استخدام أدوات مماثلة من قبل منظمات اإلنفاذ والمخابرات في إسرائيل 

وحول العالم.
واستثمرت الشرطة اإلسرائيلية 4 ماليين شيكل في عام 2017 في نظام الذكاء 

االصطناعي ألغراض االستخباؤلات التي تقدمها الشركة.

شرطة االحتالل تسعى لشراء 
برنامج تجسسي لمراقبة االنترنت

ؤلام الله/ االستقالل:
قـــال ؤلئيس هيئـــة شـــؤون األســـرى والمحرؤلين 
الثالثـــاء،  اللواء قـــدؤلي أبو بكر إن معاناة األســـرى 
والمحرؤلين المقدســـيين وعائالتهم مضاعفة، في 
ظـــل الضغوطـــات الممنهجة والموجهـــة من قبل 
الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة ومخابراتها، والتي 
تســـتهدف هذه الشـــريحة المناضلـــة، وتحاؤلبها 

بمجريات وتفاصيل الحياة اليومية.
وأوضح أبو بكر أن الحرب على المقدسيين مفتوحة، 

والمضايقـــات تهـــدف إلى خنق ســـكان المدينة 
المقدســـة وضواحيها وقراها، ودفعهم للخروج من 
بيوتهم وترك مكان سكنهم، ضمن مخطط لتفريغ 

العاصمة من السكان العرب الفلسطينيين.
جاء ذلك خـــالل زياؤلتـــه منزل األســـير المضرب عن 
الطعام ضد اعتقالـــه اإلداؤلي حذيفة حلبية (28 عاًما) 
من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، والذي يعاني 
مـــن وضع صحي صعب، حيث أنه مريض بالســـرطان 
ومصاب بحروق في جسده، وجدد له االعتقال اإلداؤلي 

للمرة الثالثة على التوالي. وأشـــاؤل إلى أن االقتحامات 
اليوميـــة في القـــدس، ومـــا يرافقها مـــن إعدامات 
واعتداءات واعتقاالت وغرامات خيالية، تكشف مدى 
جشـــاعة هذه السياسة الفاشـــية العنصرية، والتي 
أصبحت ؤلوتينًا يوميًا تماؤلسه شرطة وأجهزة االحتالل.
وفي ســـياق متصـــل، زاؤل أبو بكر أيًضا األســـيرين 
المحرؤلين مشـــير حلبية من أبو ديس، والذي أمضي 
15 عاًما، ووسيم الجالد من القدس والمبعد إلى بلدة 

عناتا، والذي أمضي 15 عاًما.

ضغوطات ممنهجة لالنتقام منهم
أبو بكر: معاناة األسرى المقدسيين وعائالتهم مضاعفة 
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في قاع البئر لم يبق ماء, في جوف صفقة القرن لم يبق للسلطة الفلسطينية ما يمكن ان يروي ظمأها, فالصفقة 
األمريكية بدأت باالعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لما تسمى بدولة »إسرائيل« وتم نقل السفارة األمريكية إليها 
لترسيخ هذا األمر, وفرض سياسة األمر الواقع على السلطة, ولم يعد هناك ما يسمى بالقدس الشرقية, أو القدس 
الغربية, إنما هى قدس موحدة بشرقيها وغربيها أهدتها أمريكا إلسرائيل, وهذا ما كنا نتوقعه ونحذر منها دائما, 
ثم جاءت الخطوة التالية لصفقة القرن بإســــقاط حل الدولتين, ألن فلســــطين ال تتســــع لشعبين, لذلك أهدتها 
اإلدارة األمريكية إلسرائيل, لتسقط خيار حل الدولتين, وأصبحنا نسمع عما هو اقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي, 
ثم كانت الضربة الثالثة بتحويل القضية الفلســــطينية من قضية سياسية احتلها اليهود عنوة وطردوا سكانها 
األصليين منها, إلى مجرد قضية إنســــانية تحتاج لحلول اقتصادية وتحسين ألوضاع الناس المعيشية, وتجسد 
ذلك عمليا في عقد مؤتمر البحرين في المنامة, والذي انتهى بمخرجات كارثية أظهرت القضية الفلسطينية على 

أنها مجرد قضية إنسانية تتطلب تحسين أوضاع الناس المعيشية.  
باألمس أكد مسؤول في الحزب الجمهوري األمريكي مايك هاكبي، »المقرب من الرئيس األمريكي دونالد ترامب«، وحاكم 
والية أركنســـاس الســـابق، أنه تحدث إلى الرئيس ترامب مؤخـــًرا حول إمكانية االعتراف بالمســـتوطنات كجزء من دولة 
إسرائيل,  وأضاف هاكبي في حديث مع صحيفة (يسرائيل هيوم)، أنه يدعم تماًما مثل هذه الخطوة، وقال ذلك لترامب، 
متابًعا: »أعبر عن رأيي كفرد مســـتقل، وليس كممثل لإلدارة، لكن في رأيي ســـتكون هذه خطوة مبررة تسهم في األمن«. 
وأوضح، أن »هذه المناطق هي الضفة الغربية، وهي مناطق الوطن القديم للشـــعب اليهودي«، هذه الخطوة تحدثنا عنها 
مرارا وتكرارا, ونبهنا الســـلطة الفلسطينية إليها, وحذرناها من أطماع االحتالل في ضم أجزاء من الضفة إليه, وطالبناهم 
بوقف التنسيق األمني مع االحتالل, والتحلل من أوسلو وملحقاتها, ووقف اللقاءات المباشرة وغير المباشرة مع االحتالل, 
لكن السلطة لم تستمع إلينا, ولم تستجب لمطالبنا, وبقيت تراهن على مسار التسوية األوحد لحل القضية الفلسطينية, 
والحقيقـــة ان هذا الواقع لم يصدم الســـلطة ألنها لم تتخذ أي إجراء لمجابهته, وهـــى تتعامل ببالدة مع خطوات أمريكا 
واالحتالل .  هذه الخطوات ليســـت األخيرة, فمسار صفقة القرن يمضي بســـرعة كبيرة, وفق المخطط الموضوع لها, وما 
يشجع على ذلك هو التعاطي الرسمي العربي مع صفقة القرن, واستخدامهم كأدوات تنفيذ لهذه الصفقة المشؤومة, أما 
الخطوات التالية التي ستسعى اإلدارة األمريكية لفرضها ستتمثل في القبول بكونفدرالية مع األردن, وترسيخ مبدأ تبادل 
األراضي, وتوطين الالجئين الفلســـطينيين, وفك عزلة »إســـرائيل« وبذلك يكتمل مخطط أمريكا بخصوص صفقة القرن 
في شـــقها األساسي الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية, أما شقها اآلخر فهو يهدف لفرض مزيد من الهيمنة 
األمريكية على مقدرات األمة, وثرواتها, وثقافتها, وأمنها, وسياستها, وفرض الوصاية عليها, ونهب خيراتها, وأطماع 
اإلدارة األمريكيـــة هنـــا ليس لها حدود, فكلما جبن العرب في مواجهة سياســـاتها, زادت أطماع أمريكا في خيرات األمة 
وثرواتها, نحن نحذر من القادم, وننصح السلطة والدول العربية بضرورة مجابهة السياسة األمريكية بكل قوة, ألن القادم 

أعظم وأصعب مما يتخيلون, فالبئر األمريكي الذي تأملون في االرتواء منه, قاحل ولم يبق في قعره ماء.   

لم يبق ماء 
رأي

ال اكتب عبدا لشـــخص أو لحزب أو جماعة أو إرضاء ألحد أو من اجل مقابل وإنما 
من باب الوفاء والعهد ألهل الوفـــاء, الذين كتبوا كلمات وحروف الوطن ليس 
هكـــذا اعتباطا, إنما بدمهم الطاهر المقـــدس الزكي األحمر القاني, اكتب عن 
الذين أعطونـــا المعنى الحقيقي للحياة وان الشـــهادة هي العامل والمعادل 
الموضوعي للحياة, فال حياة لنا دون الشـــهداء وســـيرتهم وسجلهم الخالد, 
اكتب عن الذيـــن أعطوا أوقاتهم وثواني أعمارهم مـــن اجل وطنهم وأمتهم 

المكلومة المجروحة, التي تقتل بعضها البعض. 
عندمــــا بثت القنــــاة العبرية التقرير عن مالبســــات ومتابعة وشــــهود ومحللين 
صهاينة عن اغتيال الشهيد المفكر والقائد والمؤسس واإلنسان لفت انتباهي 
في التقرير ان عناصر جهاز الموســــاد تعرفوا عليه أثناء عودته من السوق ومعه 
هدايا ألطفاله وأبنائه, أطلقوا أكثر من ســــت رصاصات على جسده, وسقط على 
األرض ودمه على صدره وقميصه, هنا تذكرت ان فتحي الشــــقاقي لم يكن فقط 
قائدًا وسياســــيا وزعيما وطبيبا, إنما كان إنســــانًا بكل ما فــــي الكلمة من معنى, 
يمتلك كتلة كبيرة من المشــــاعر واالحساسيس اإلنسانية, وانه أب يحب كباقي 
البشر, وليس مجرما وقاتال كما سوق هذا التقرير, وهذا اإلعالم الصهيوني الذي 

يصورنا بأننا إرهابيون, نرسل أطفالنا وأبناءنا للموت.  
فتحي الشـــقاقي عندما توفيت والدته وهو صغير, كان هو من يربي, وتحمل 
أعباء التربية واإلشـــراف على إخوانه, فـــكان حنونا ومحبا وناصحا ومعلما لهم, 
فتحي اإلنســـان والشـــهيد يعلمنا بأن المناضل ليس فقط من يحمل صاروخا 
ورصاصـــه وقنبلة, ال المناضل والمجاهد الحقيقي مـــن يحمل القيم واألخالق 
والمفاهيم اإلنسانية الراقية, وال يبحث عن الموت من اجل الموت, إنما من اجل 
حيـــاة وكرامة وحرية اآلخرين, وفي موت ورحيل الشـــهداء هو حياة لنا بصدق 
حياة, فتحي الشقاقي واحمد الياسين وأبو جهاد وجهاد جبريل وكل الشهداء 

ناضلوا واستشهدوا من اجل حياة أطفالنا ومستقبلهم الواعد والقادم.

فتقريـــر القناة العبريـــة الصهيونية لم يفلح في إيصال رســـالته العدوانية, 
وانـــه قادر على الوصـــول للمقاومين والمجاهدين أينما وجدوا في فلســـطين 
المحتلة أو خارجها, إنما نجح التقرير المعد له من شـــهور, وانفق عليه الكثير 
من الجهد والوقت والمال في إظهار إنســـانية اإلنسان والمقاوم الفلسطيني, 
عندما اظهروا أنهم أطلقوا الرصاص عليه وهو  يحمل الهدايا إلبراهيم واسامه 

ولخوله التي كان يحبها فكل أطفال شعبنا هم أبنائه. 
فتحي الشقاقي استشهد وهو عائد من ليبيا بعدما ذهب لهناك لتطيب جراح 
الفلســـطينيون من أبناء شـــعبه الذين طردوا على الحدود, وكأن الفلسطيني 
قدره الطـــرد والتهجير واإلذالل واالهانة واالعتداء عليـــه وعلى حقه بالعيش 
كباقي البشـــر, وكأن الفلســـطيني ال وطن له سوى الشـــتات والمنافي , ولكن 
ال يعلمـــون ان لنا وطن مغروس فينا ونحن مغرســـون فيه, وطن يعيش فينا 
ونعيـــش فيه, وطن ندفـــع بدمنا من أجـــل طهره وحريته واســـتقالله, وطن 
لن نقبلـــه مجزءًا ناقصًا, بل وطـــن بكل حروفه التي نحفظهـــا عن ظهر قلب, 
وطن ال يمكن يقبل القســـمة علـــى اثنين, وطن كان وســـيبقى لنا, مهما كنا 
ضعفاء اإلمكانيات, ولكننا أقوياء بالمنطق والواقع والتاريخ والحاضر والماضي 
والمســـتقبل, هنا كنا وهنا الزلنا وهنا سنبقى . فسالما لفتحي ورفاق وتالمذة 
فتحي ومن ســـاروا على نهجـــه المقدس وحملوا الهدايـــا والوصايا والميراث 
العظيم , فعهدنا بهم جميعا ومع كل مناضل وحر وشريف ومجاهد ان نحافظ 
علـــى كل ما تركتموه وان حاول البعض حرف بوصلتنا الواضحة وقبلة جهادنا 

القدس بوابة السماء ومعراج األنبياء مهراق دم الشهداء وكاشفة العورات.
فـــي مالطـــا قتلوك ولم يقتلوا فينـــا روحك وفكرك , في مالطـــا غدروا بك ولم 
يســـتطيعوا قتل إنسانيتك ودمك يغطي جسدك, في مالطا كانت خيانتهم 
الن ذلـــك هو طبعهـــم ونهجهم وأفكارهـــم التلمودية الحاقـــدة والمدججة 

باإلرهاب والعنف والقتل, فسالم على الشهداء ريحانة الوطن .

قبــــل أيــــام قليلة فقــــط, كشــــف النقاب عــــن إخفاء ومســــح 
المؤسســــة األمنية في تل أبيب لوثائق األرشيفات العسكرية 
مــــن المســــتندات والدالئل علــــى جرائم ارتكبتهــــا العصابات 
الصهيونيــــة بحــــق الفلســــطينيين إبــــان النكبــــة عــــام 48 .. 
فحساســــية المســــتندات التي توثق  عشــــرات المجازر وكيف 
تمت عمليات التهجير, دفع إســــرائيل إليداعها داخل صناديق 

حديدية مغلقة برفقة مستندات مفاعلها النووي في ديمونا.
عديد الدراســــات التي تناولت الفكر الصهيوني العالمي, تؤكد 
انطالق قادة الحركة الصهيونية ومؤسســــي دولة إسرائيل من 
قناعــــة مفادها أن هــــذه الدولة تعيش في أزمــــة وجود كيانية 
ســــترافقها لألبد، على اعتبار أنها تعيش في قلب محيط عربي 
ال يمكن أن يســــلم بوجودها, األمر الذي أدى إلى سيادة الطابع 
العسكري لكيان االحتالل برمته, وليس أدل على ذلك التصريح 
الــــذي أداله رئيس حكومة االحتــــالل األول »ديفيد بن غوريون« 

عندما قال: »إسرائيل عبارة عن مجتمع للمحاربين«.
في هذا اإلطار, جاء قرار كيان االحتالل بتدريس سيرة اإلرهابي 
»عزرائيل ليفنات« للطالب في المدارس وإظهاره بشــــكل البطل 
بعدمــــا خطط ونفذ مجزرة دير ياســــين عــــام 1948م, في حين 
أطلق وصف »رمز البطولة في إســــرائيل« على الســــفاح »مائير 
هارتسيون« وهو صاحب أكبر المجازر خالل حروب االحتالل, ومن 
أبرزها مجزرة قرية »قبية« في الضفة المحتلة التي نفذها برفقة 
»شــــارون« وراح ضحيتها نحو 70 شهيدا, هذا إلى جانب تعليم 
سيرة حياة المجرم »يوآش تســــيدون« الطيار اإلسرائيلي الذي 
أســــقط طائرة ضباط هيئة األركان المصرية عشية حرب 1956 

وقتل جميع من كانوا على متنها.
ما يؤكد ما ســــبق, هو توصل المرجعيات الروحية للتيار الديني 

الصهيونــــي مــــع هيئــــة أركان الجيــــش إلى اتفاق فــــي أواخر 
الســــبعينات القرن الماضي, ينص على تولى المدارس الدينية 
مهمة إعداد الشــــباب الذين ينتمون لتيار الصهيونية الدينية 

لمرحلة الجيش والقتال.
شــــواهد كثيرة حديثــــًا لها دور فــــي إثبات حقيقــــة العقلية 
الصهيونية اإلجرامية, كان آخرها إعدام الشــــاب »محمد عبيد« 
فــــي قرية العيســــاوية بالقــــدس المحتلة على يــــد جندي في 
الجيــــش اإلســــرائيلي قبل أيام, وإعدام الشــــاب »عبــــد الفتاح 

الشريف« بمدينة الخليل في مشهد وثقته الكاميرات.
الالفــــت أن العقلية العنصرية لم تتوقف عند مســــتوى محدد 
وهو مــــا يؤكد وجود نهــــج يدرس في المؤسســــات التعليمية 
اإلســــرائيلية -كما تحدثت- يدفع باتجاه الحقد والعنصرية لكل 
ما هــــو عربي وفلســــطيني, فالقتل واإلرهاب ال يمارســــه جنود 
الجيش اإلســــرائيلي فقط بل المســــتوطنين أيضًا الذي نفذوا 
جريمــــة إحراق الفتى »محمد أبو خضيــــر« بعد خطفه من غابات 
مدينــــة القدس عام 2014 وإحراق عائلة »دوابشــــة« في مدينة 

نابلس.
ال يمكن تفســــير مــــا يدور ســــوى أن اإلجرام ال زال يرســــخ في 
التركيبــــة الصهيونيــــة من األســــاس, وهذا في مقابــــل إبقاء 
»البكائيــــة اليهودية« كركن ثابت في المشــــهد العالمي, فمن 
خاللها يســــوق اليهود المظلومية ويتخذون من المحرقة نقطة 

انطالق, في حين هم يواصلون القتل بكل أشكاله.
لم يشهد التاريخ البشري إرهابًا بكل مستوياته مع سبق النوايا 
والتخطيط على التنفيذ بأبشع الصور واألشكال، كاإلرهاب الذي 
مارســــته الحركة الصهيونية, التي تحــــاول زورًا وبهتانًا إلصاق 

هذه التهمة بالعرب والفلسطينيين على وجه الخصوص.

فتحي الشقاقي.. شهيدا قتلوك 
وأنت تحمل الهدايا والوصايا

العنوان »عقلية االحتالل اإلجرامية«

األسير المحرر ثائر عزيز حالحله

باسل القاضي

كانت النكبة التي أنزلتها إسرائيل بالشعب الفلسطيني خالل 
عامــــي 1947 _ 1948  وال زالت واحدة من الجرائم العظمى في 
التاريخ ، وهي التي يســــميها إيالن بابــــي » التطهير العرقي 
في فلســــطين » في كتابــــه الذي يحمــــل ذات العنوان ؛ فقد 
تمت إقامة  إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني أحفادا 
والجئين ، واستهدف المشروع األساسي إقامة دولة بأكبر عدد 
من اليهود ، وأقل عدد من العرب الفلســــطينيين بأي وســــيلة 
بما في هذا المجازر الجماعية ضد شــــعب أعزل . وقاد ذلك إلى 
إجبار 800 ألف فلسطيني إلى ترك وطنهم ، وقتل آالف منهم 
بدم بارد . ودمرت حملة الشهور الستة اإلسرائيلية التي بدأت 
في نهاية 1947   531 قرية فلســــطينية و11 منطقة حضرية 
في ضواحي مــــدن مثل تل أبيب وحيفــــا والقدس . وتصنف 
مبادئ نورمبرج التطهير العرقي لشــــعب مــــن وطنه باعتباره 
جريمــــة عظمى في حق اإلنســــانية . ولم يحدث أن حوســــبت 
إســــرائيل على القتــــل الجماعــــي، وتدمير البيــــوت، وإتالف 
المحاصيل والممتلكات األخرى في أفعال وحشــــية لم يظهر 
فيها اإلســــرائيليون أي شــــفقة على الرجال العزل ، والنســــاء 
واألطفال ، فمعايير نورمبرج أقصيت عن التاريخ اإلســــرائيلي 
الرســــمي ، وحلت محلها الخرافة التي تقول إن الفلسطينيين 
تركــــوا بالدهم راضين ، خوفا من الضــــرر الذي قد تلحقه بهم 

الجيوش العربية التي غزت هذه البالد . 
ويقول فلســــطيني عاش تجربة تلك الذكريــــات المرعبة : » ال 
أستطيع نســــيان ثالثة أيام من الرعب في يوليو 1948 لكون 
األلم ما فتىء يلفح ذاكرتي ، وال أســــتطيع التخلص منه مهما 
كان عظــــم المحــــاوالت  التي  أقــــوم بها . فــــي البداية ، طرد 
الجنود اإلســــرائيليون آالف الفلســــطينيين من بيوتهم قرب 
ســــاحل البحر مع أن بعض األسر التي تعيش في تلك البيوت 
عاشــــت فيها قرونا سابقة . أسرتي تعيش في مدينة اللد من 
1600 ســــنة على األقل . وإثر طردنا سرنا متعثرين في التالل 
الوعرة ، وتابعنا ســــيرنا ثالثة أيام مميتــــة دون ماء . وتعقبنا 

الجنود اإلسرائيليون يطلقون النار فوق رؤوسنا بين وقت وآخر 
إلرهابنا ودفعنا لمواالة ســــيرنا . ومأل الرعب قلبي ذا األحد عشر 
عاما ، متســــائال عما ســــيحدث لنا . وتذكرت في تلك اللحظة 
ما ســــمعته مرارا من أبي وأصدقائــــه متحدثين عن رعبهم من 
آخر المجازر التي اقترفها اإلرهابيون اليهود ، وسألت نفسي : 
هــــل يقتلوننا أيضا ؟! ولم ندِر ما نفعل غير طاعة أوامر الجنود 
اإلسرائيليين، والســــير على وجوهنا متعثرين دون هدى بين 
التالل الصخرية . ســــرت يدي في يد جدي الذي كان يحمل ما 
تبقى من مملوكاتنا، وهي وعاء سكر صغير ، وشيء من الحليب 

البن عمتى ذي العامين المصاب بالتيفوئيد » ،
ويســــتعيد الناجون من الفلســــطينيين الرعــــب الذي اجتاح 
قريــــة دير ياســــين يوم 9 أبريــــل حين دخلها دخــــوال عنيفا 
جنود إســــرائيليون يمثلون الدولة التي تقترب من اإلعالن عن 
قيامها ، وأطلقوا نيران رشاشــــاتهم خبط عشواء على بيوتها 
، فقتلــــوا كثيريــــن فيها ، ثم جمعوا من تبقى من ســــكانها ، 
وذبحوهــــم بدم بــــارد ، وكان بينهم صبية وأطفال ومســــنون 
ونســــاء ، اغتصبــــوا بعضهن قبل أن يذبحوهــــن ، ويقدر عدد 
قتلى القرية ب 120 . ويصف شــــاهد عيــــان هول ذلك اليوم 
علــــى النحو التالي : »كنت في القريــــة حين هاجمها اليهود . 
بدؤوا بتطويقها وتبادل النار معنا ، وما أن دخلوها حتى حمي 
القتال في طرفها الشــــرقي ، وامتد بعدئذ إلى ســــائر أطرافها 
: إلى مقطع الحجارة، وإلى وســــطها حتــــى انتهى إلى بيوتها 
الغربية ، فقتلوا النســــاء والصبية دون تمييز ، ودافع شبانها 
عنها في شــــجاعة ورجولة ». وتسبب القتال في موت عشرات 
آخريــــن، وواجهت قرى كثيــــرة ذات المصيــــر . كان ما يفعله 
اإلســــرائيليون مرســــوما بعناية بهدف القتــــل المنظم ، وهو 
النهج الذي اتبعته إســــرائيل بعد ذلك باستعمال المزيد من 

القوة واألسلحة  الممنوعة دوليا .
وفي تقرير اســــتقصائي بصحيفة  »هآرتس« ُذكر أن شــــعبة 
األمن الســــري بوزارة الحرب اإلســــرائيلية (ماالب ) عملت على 

إخفــــاء مجريات النكبة، وجاء في ذلــــك التقرير أن » فرق عمل 
تلك الشــــعبة ســــعت إلى تطهير أرشيفات إســــرائيل، وإزالة 
الوثائق التاريخية، وإخفائها وفق جهد منســــق لطمس أدلة 
النكبــــة » . وعلمت »هآرتس أن مــــاالب ( كلمة عبرية مؤلفة من 
بــــوادئ حروف كلمات أخرى) أخفى شــــهادات قادة من جيش 
الدفاع اإلسرائيلي عن » مجازر جماعية للفلسطينيين ، وتدمير 
لمدنهم وقراهم ، وعن انتزاع ملكية أراضي البدو في السنوات 
العشر األولى لدولة إســــرائيل » ، وأخبر يحيل حوريف رئيس 
شــــعبة األمن السابق » هآرتس » أنه بدأ ذلك المشروع بهدف 
محو ماضي إسرائيل الشائن مع أن معلومات مفصلة عن النكبة 
نشــــرت من قبل . وهدف حوريف وغيره من ذوي الصلة بهذه 
القضيــــة كان ومازال إعادة اختراع التاريخ بشــــأنها ، وهذا أمر 
مأخوذ به في بلدان كثيرة من ذات الماضي القبيح المزعج الذي 
تريد أن تمحوه من سجلها العام ، مثلما حدث في دفن السجل 
التاريخي لإلساءة الرهيبة التي اقترفتها السلطات األميركية 
بحق الســــود األفريقييــــن والهنود الحمــــر. فالوثائق الخاصة 
بتطوير المشروع النووي اإلســــرائيلي ، وعدوان إسرائيل على 
دول في منطقة الشــــرق األوسط، وتاريخ النكبة ، كلها مدفونة 
في أقبية ســــرية . ويحمل تقرير » هآرتس » المفصل عنوان » 
دفن النكبة : كيف تخفي إســــرائيل منهجيا الدليل على طرد 
العــــرب في 1948؟! » بإخفاء وثائــــق تاريخية عن الرأي العام . 
وعالوة على إخفاء ماضي إســــرائيل القبيح ، يستهدف ماالب 
تقويض مصداقية ما نشر من الوثائق عن النكبة . والواقع أنه 
ليس مهما كيف ننشر التاريخ ، وكيف نتعلم ما فيه . المهم 
أن الحقيقة التي ينشــــدها المؤرخون موجــــودة في أحداثه . 
كتاب بابي » التطهير العرقي في فلســــطين » ، وكتاب هوارد  
زن » تاريخ شــــعبي للواليات المتحدة » يكشفان السجل العام 
الــــذي يجب أن يعرفه مواطنو هاتيــــن الدولتين ، وكل مواطن 

آخر في العالم .
. (GLOBAL RESEARCH) ستيفن لندمان في*

 ماذا فعلت »إسرائيل« إلخفاء جريمة النكبة الفلسطينية ؟!
  ترجمة : حماد صبح 
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أعلن أنا المواطنة/ نبيلة خالد صالح شصاب 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   968959247

مشكورا إلى أقصب مصكز شصطة.

أعلن أنا المواطن/أحمد زكي كامل القدرة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   931987016

مشكورا إلى أقصب مصكز شصطة 

أعلـــن أنـــا المواطن/عبد الحميد عيســـى اســـماعيل ابو 
نحلـــه...... /. عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل رقـــم 905502241 فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقصب مصكز شصطة 

أعلن أنا المواطن/محمد جهاد خالد ابو بكص...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   400973434

مشكورا إلى أقصب مصكز شصطة 

رام الله/ االستقالل:
وقع وكيل وزارة العمل سامص سالمة مع نائب مديص عام معهد األبحاث التطبيقية– القدس 
(أريج) نـــادر هصيمات، أمس الثالثاء، مذكصة تفاهم للمصحلة الثانية ضمن مشـــصوع "من 
أجل سياسات مالية داعمة للتنمية"، والممول من قبل منظمة "أوكسفام"، الذي يهدف 
للتعصيف بمدى اســـتجابة المال العـــام الحتياجات المواطنين، خاصـــة الفقصاء واألقل 
تمثيال منهـــم، كما يدعم تخصيص موازنة عادلة تعطـــي األّولوية الحتياجات الفقصاء 
والّمهمشين، وتقديم الدعم الفني للموظفين في القطاع العام فيما يتعلق بإدارة المال 
العام. وأكد سالمة أهمية المصحلة األولى من المشصوع لدورها في تسليط الضوء على وزارة 
العمل من منظور الموازنة، وإشـــصاك المواطن وتوعيتـــه في مجال المال العام، من خالل 
رسم السياسة المالية والصقابة عليها لضمان تلبيتها الحتياجات المواطنين األساسية. 
وأشار سالمة إلى أهمية االنفتاح في المصحلة الثانية من المشصوع مع شصكاء وزارة العمل 

من عمال وأصحاب عمل، باعتبارهم شصكاء أساسيين للوزارة في تحقيق أهدافها.
بدوره، قال هصيمات إن الشصاكة بين الوزارة والقطاع األهلي، تساهم في وصول المعلومة 
والخدمة للمواطنين، ال ســـيما أن شـــصيحة واســـعة من المجتمع ال يعلمون حقوقهم أو 
واجباتهـــم، بالتالي يؤدي ذلك إلى شـــصاكة حقيقية ودمـــج مجتمعي متكامل يضمن 
مشـــاركة المواطنين في الشـــأن المالي العام.واتفق الطصفان على تطويص موازنة الوزارة 
بحيث تصبح مستجيبة للفئات المهمشة واألقل تمثيال، وتطويص وإصدار موازنة المواطن 
2020، وتطويص دليل إرشادي إلعدادها والموازنة التشاركية المستجيبة للنوع االجتماعي 

والقائمة على المشاركة في وزارة العمل.

»العمل« و »أريج« يوقعان مذكرة تفاهم 
للمرحلة الثانية ضمن مشروع »من أجل 

سياسات مالية داعمة للتنمية«

االستقالل/ وكاالت:
عّدل البيت األبيض عجـــز الميزانية للعام المالي 2019 وتوقع أن يكون 
تصيليون دوالر أمصيكي، وهو األعلى منذ 2012، وفقا لما قاله مكتب اإلدارة 

والميزانية في آخص مصاجعة له لمنتصف فتصة التقييم.
وجاء في تقصيص من المكتب الثالثاء، أنه بدون إحداث إصالح، ستســـتمص 
العجوزات بتصيليون دوالر في عموم سنوات الميزانية، وستدفع الديون 

ألكثص من 33 تصيليون دوالر بحلول 2029.
وقال التقصيص »إن تيار تزايـــد عجوزات الميزانية ال يمكن تغييصه إال عبص 

جهود ملموسة لضبط اإلنفاق، وإعادة الحكومة إلى حجم مناسب«.
وأضـــاف التقصيص أن العجز باإلنفاق ناجم جزئيـــا عن الخفض الضصيبي 
بـ1.5 تصيليون دوالر لعشـــص ســـنوات، منذ أواخـــص 2017، وهو ما خفض 

بشكل ملموس معدالت ضصائب الدخل من الشصكات واألشخاص.
وأشار كذلك إلى أن اإلنفاق ازداد أيًضا بسبب زيادات باإلنفاق العسكصي، 
وفًقـــا لمطالـــب الجمهوريين، وزيـــادات في مجـــاالت الصعاية الصحية 
والتعليـــم، وغيصها، وفقا لمطالب الديمقصاطيين. وعلى أســـاس مقتصح 
الميزانية للســـنة المالية 2020 الذي أرسله الصئيس تصامب للكونغصس 
في مارس، هناك أكثص من 2.9 تصيليون دوالر ســـيتم خفضها باإلنفاق، 

وفقا للتقصيص.

االستقالل/ وكاالت:
 

ُ
رغم تباطـــؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الصيني، ال تخل

البيانات الصســـمية من نقاط مضيئة، ال ســـيما في مجال 
التصنيع، إذ أكد »المكتب الوطني لإلحصاءات« أن الصين 
تحتل المصتبة األولى عالميًا فـــي إنتاج أكثص من 100 من 
منتجات الصناعـــة الخفيفة، وفي صدارتهـــا الدراجات 

والبطاريات واألثاث. 
فعلى مدار السبعين عامًا الماضية، نما اإلنتاج الصناعي 
الصيني بوتيصة ســـصيعة، حيـــث زادت القيمة الصناعية 
المضافة المجمعـــة 970.6 مصة، من 12 مليار يوان تناهز 
1.75 مليار دوالر ســـنة 1952، إلى 30.52 تصيليون يوان 
عام 2018، بمتوسط   نمو نسبته 11% على أساس سنوي، 
إذا ُحســـَبت بسعص ثابت، وفقًا لما أوردته وكالة »شينخوا« 
التي نقلت عن التقصيص أن التأثيص الدولي للقطاع الصناعي 

الصيني أحدث تغييصات تاريخية. 
ففي عـــام 2010، تفّوقت القيمـــة المضافة التصنيعية 
للصين (باألسعار الجارية للدوالر) على الواليات المتحدة 
باعتبارهـــا أكبـــص دولة تصنيعيـــة في العالـــم ألول مصة، 

واحتفظت بالمصكز األول منـــذ ذلك الحين. وبلغت حصة 
الصيـــن مـــن القيمة المضافـــة التصنيعيـــة 27% من 

اإلجمالي العالمي عام 2017. 
ورغم أن إنتـــاج معدات التكنولوجيـــا العالية بدأ متأخصًا 
في الصين، إال أنه توّســـع ســـصيعًا، ليبلغ إنتاج الهواتف 
المحمولة وأجهزة الكمبيوتص وأجهزة التلفزيون 1.8 مليار 
و310 ماليين و190 مليون وحدة عام 2018 على التوالي، 

بما يمثل بين 70% إلى 90% من الناتج العالمي.
لكن شـــحنات الهواتـــف المحمولة انخفضـــت %6.3 
إلى 34.31 مليون وحدة الشـــهص الماضـــي، وفقًا لتقصيص 
صادر عـــن »األكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت«. وبلغ إجمالي الشحنات في النصف األول من 
السنة 186 مليون وحدة، بانخفاض 5.1% مقارنة بنفس 

الفتصة من العام الماضي. 
وتتوقع الصين أن يتجاوز اإلنفاق على بناء المدن الذكية 
38.92 مليار دوالر بحلول عام 2023، وفقًا لتقصيص نشصته 
»شصكة البيانات الدولية«، بعدما احتلت بكين وشانغهاي 
عام 2018، المصتبة الخامسة من حيث اإلنفاق على المدن 

الذكية في جميع أنحاء العالم. 
وســـتجذب المجـــاالت ذات األولوية، بما فيها مشـــاريع 
الطاقة المصنة والبنية التحتية والســـالمة العامة القائمة 
علـــى البيانات والنقـــل الذكي، أكثص مـــن نصف إجمالي 

اإلنفاق بين عاَمي 2019 و2023. 
وبلـــغ إنتاج الســـيارات 27.82 مليون وحـــدة عام 2018، 
ليبقى فـــي المصتبة األولى على مســـتوى العالم. وذكصت 
البيانـــات الصادرة عـــن »الجمعية الصينيـــة لمصنعي 
الســـيارات« أن الشـــصكات صّدرت 96 ألف سيارة الشهص 

الماضي، بزيادة 22.6% مقارنة بمايو/أيار. 
وســـجلت صادراتها في يونيو/حزيصان انخفاضا بنســـبة 
3.3% على أساس ســـنوي، لتتحّسن قياسًا باالنخفاض 

المسجل بنسبة 16.4% في مايو/أيار. 
وخالل النصف األول من العام، تم تصديص نحو 488 ألف 
سيارة، بانخفاض 4.7% على أساس سنوي. كما أظهصت 
البيانات أن صادرات ســـيارات الصكاب انخفضت %12.2 
على أســـاس ســـنوي خالل هذه الفتصة، بينمـــا ارتفعت 

صادرات السيارات التجارية %15.5.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن أمين عام الغصفة التجارية االيصانية العصاقية المشـــتصكة حميد حســـيني أن ايصان 
ستجني عوائد مالية بنحو 5 مليارات دوالر من تصديص الغاز والكهصباء للعصاق هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء »فارس« االيصانية الثالثاء عن حسيني قوله إن وفدا من البنك المصكزي 
االيصاني ســـيتوجه للعصاق بهدف بحث امكانية شـــصاء السلع عبص السيولة المحققة من 

خالل تصديص الكهصباء والغاز لهذا البلد المجاور.
من جهة ثانية، أكد حسيني استئناف تنفيذ المشاريع الهندسية مثل بناء استاد وشبكة 
المياه والصصف الصحي بمدينة الناصصية فضال عن المشــــاريع االســــكانية، التي توقفت 
بسب تنظيم »داعش« االرهابي ولشح الموارد المالية. وبّين أن الغصفة التجارية المشتصكة 
تسعى لعقد اجتماع بين وزارة االسكان العصاقية ومنظمة المدن الصناعية االيصانية بهدف 
استئناف المشاريع المعلقة في العصاق فيما بدأت بالفعل مجدًدا أعمال بعضها، الفتًا الى 

أن جميع المشاريع السيما الفنية والهندسية ستنطلق في أقصب وقت ممكن.

إيران تجني 5 مليارات دوالر 
عبر تصدير الطاقة للعراق

البيت األبيض يتوقع عجزًا بالميزانية 
بقيمة تريليون دوالر لهذا العام

الصين األولى عالميا في إنتاج أكثر من 100 منتج

االستقالل/ وكاالت:
أعلـــن البنـــك المصكزي األردنـــي الثالثاء، ارتفـــاع الدخل 
الســـياحي لألردن بنســـبة 8.3% في النصف األول من 
العام الجاري ليصل إلى 2.6 مليـــار دوالر، مقارنة مع 2.4 

مليار دوالر للفتصة ذاتها من عام 2018.
وأوضح البنك المصكزي األردني، في بيان، االرتفاع بشـــكل 

رئيسي لزيادة عدد الســـياح الكلي القادمين لألردن إلى 
2438.6 ألف سائح خالل النصف األول من 2019، بنسبة 

زيادة 5.6% مقصنة مع الفتصة المماثلة في 2018.
وأظهصت بيانات دائصة اإلحصاءات األردنية العامة، نهاية 
الشهص الماضي، نمو الناتج المحلي اإلجمالي 2% في الصبع 
األول مـــن العام الحالي، صعودا من 1.8% في األشـــهص 

الثالثة الســـابقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو 
االقتصاد األردني نحو 2.5% في 2019 بأكمله.

وشـــصع األردن بتنفيـــذ بصنامـــج إصالحـــات هيكلية في 
اقتصـــاده أقصه صندوق النقـــد الدولي عام 2016 بهدف 
خفض الدين العام األردني عام 2021 إلى نسبة 77% من 

مستوى مصتفع بلغ 99% في ميزانيات األعوام الماضية.

2.6 مليار دوالر الدخل السياحي لألردن في 6 أشهر

غزة/ االستقالل:
شـــارك مئات الخصيجين فـــي قطاع غزة 
أمس الثالثاء، في وقفة حاشـــدة لمطالبة 
الحكومة بتبني سياســـات عادلة وعاجلة 
لحل أزمة البطالة المتفشـــية في القطاع، 
وتوفيص وتلبيـــة أدنى حقوقهم المتمثلة 

في وظيفة وحياة كصيمة.
واحتشد جموع الخصيجين والخصيجات من 
كافة محافظات القطـــاع، أمام مبنى وزارة 
العمل في مدينة غزة، حاملين شـــعارات 
تندد باتســـاع رقعة البطالة في شـــصيحة 
الشباب، وذلك بدعوة من مجلس الشباب 

بحصكة فتح (ساحة غزة).
وقالـــت أمانة ســـص المجلس إنهـــا تنحاز 
لمطالـــب الشـــباب وقطـــاع الخصيجيـــن 
والخصيجات وتدعم كافة مطالبهم، مؤكدة 
أن جهودها ستســـتمص من أجل الضغط 
لخلق حياة كصيمـــة للخصيجين واالنصياع 
لمطالبهـــم وحقوقهـــم بالعيش الكصيم 
وتوفيص فصص عمـــل وإطالق خطة وطنية 
طموحة. وحّذر منســـق لجنـــة الخصيجين 
والخصيجات بالمجلس ســـالم ســـعد، من 
تداعيات تفشي ظاهصة بطالة الخصيجين 
الفلســـطينية الســـيما  األراضـــي  فـــي 

قطاع غزة، جّصاء االنقســـام وتعثص جهود 
المصالحة وغياب الخطط الحكومية، إلى 

جانب استمصار االحتالل والحصار الظالم.
وقال ســـعد: إن "غياب الخطـــة الوطنية 
لتشـــغيل الشباب، أســـهم بشكل كبيص 
في تنامـــي الفقص والبطالـــة في صفوف 
الشـــصيحة التـــي يتطلع إليهـــا الجميع 
كصافعـــة للمجتمع، كما وأســـس لواقع ال 

تحمد عقباه".
وطالـــب الحكومة الفلســـطينية بتحييد 
قضايا الشـــباب والخصيجين عن تأثيصات 
االنقسام السياســـي، والعمل على زيادة 
حصة قطاع غـــزة في التوظيف الحكومي 

أسوة بنظصائهم في الضفة الغصبية.
كما طالـــب بتفعيل الصنـــدوق الوطني 
للتشـــغيل والحماية االجتماعية، وبدعم 

مبادرات الشباب الصيادية، من خالل إقصار 
امتيازات اإلعفاء الجمصكي، وتوسيع بصامج 

اإلقصاض بدون فائدة.
وسّلم وفد من لجنة الخصيجين والخصيجين 
ُجملة البنود المطلبية الُمنبثقة عن الوقفة 
إلى وزارة العمل، منتظصًة ردًا عاجال عليها 
من قبل الحكومة، والتي عليه سيتم البناء 

لخطوات قادمة.

خريجون بغزة يطالبون الحكومة تبني سياسات عادلة لحل أزمة البطالة
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أعلن أنا المواطن/احمد عماد عيسى عمر...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل ؤلقم 
) فعلـــى من يجدهـــا ؤلجاء أن يســـلمها   403635972

مشكوؤلا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد مروان ؤلضوان الطبجي...... /.
عن فقـــد بطاقة تعريف التي تحمل ؤلقم 400605432) 
فعلى من يجدها ؤلجاء أن يســـلمها مشـــكوؤلا إلى أقرب 

مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد جهاد محمد ناجي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل ؤلقم 
800175325  ) فعلـــى مـــن يجدها ؤلجاء أن يســـلمها 

مشكوؤلا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ صبحي ناصر صبحي فيصل...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل ؤلقم 
400653283  ) فعلـــى مـــن يجدها ؤلجاء أن يســـلمها 

مشكوؤلا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ قدس برس:
قــــال ؤلئيس كتلــــة اإلصــــالح النيابية، 
في مجلــــس النواب األؤلدنــــي، عبد الله 
العكايلــــة، إن اتفاقية الغاز بين األؤلدن 
ودولــــة االحتــــالل، تعد أحــــد الجوانب 
األساســــية في مشــــروع صفقة القرن، 
وهي مجحفة وظالمــــة بكل المقاييس 
والمعاييــــر، وهدفهــــا خدمــــة الكيان 

الصهيوني.
وفي حــــواؤل خــــاص مع وكالــــة »قدس 
برس«، حول موقــــف كتلة اإلصالح من 
وما كشــــفته مؤخرا حولها،  االتفاقية، 
قــــال العكايلــــة، إن االتفاقيــــة »باطلة 
سياســــيًا واقتصاديــــًا، ألنهــــا تعطي 
العــــدو هيمنــــة علــــى األؤلدن، وتمنحه 
فرصــــة للتحكم بأحد شــــرايين الدولة، 

المتمثل بالطاقة، ويجب إسقاطها«.  
وكشــــف أن االتفاقية ستكلف خزينة 
األؤلدن »المنهكــــة« أساســــًا 11 مليــــاؤل 
دوالؤل، »ســــيتم ضخها لخدمة اقتصاد 
االحتالل، الذي ســــينتج بهــــا صواؤليخ 
وقذائف لقتل مزيد من الفلسطينيين 

األبرياء«، وفق وصف العكايلة.

ويــــرى العكايلــــة أن »الحــــل األمثــــل 
للتعامل مــــع االتفاقية، »توقيع مذكرة 
لحجب الثقة عن حكومة عمر الرزاز، فإن 
استجاب النواب، فيكونوا قد انسجموا 
مــــع موقفهم الرافــــض لهــــا، وإذا لم 
مسؤولية  يتحملون  فإنهم  يستجيبوا 

تمريرها«.

ووصف العكايلة موقف األؤلدن الرافض 
لصفقــــة القــــرن، ومدى انســــجامه مع 
توقيع صفقــــة الغاز مع دولة االحتالل، 
بالمتناقــــض، وعّده ليــــس جديدًا على 
الحكومة، إذ قامت بالمشاؤلكة في وؤلشة 
المنامة، ؤلغم كل المطالبات الشــــعبية 

والنيابية بعدم الذهاب إلى البحرين.

واستبعد العكايلة أن تعرض الحكومة 
األؤلدنيــــة اتفاقية الغــــاز على مجلس 
النــــواب، قائــــال: »ال أعتقــــد أصــــاًل أن 
المجلس،  علــــى  ســــتعرض  االتفاقية 
ألن أنابيب الغاز تــــم تمديدها فعليًا، 
ولكن في حال عرضها ســــترفض جملة 

وتفصليًا«. 

دعا إلسقاطها
رئيسسكتلةساإلصالحسالنيابية:ساتفاقيةسالغازس
بينساألردنسواالحتاللسجزءسمنس»صفقةسالقرن«س

االستقالل/ األناضول:
أعلنـــت حركة »النهضة« التونســـية، الثالثاء، عن وجود 
احتمال ألن يترشح ؤلئيسها ؤلاشد الغنوشي، لالنتخابات 
التشريعية المقبلة بدائرة العاصمة في أكتوبر/تشرين 
أول المقبل. وقال الناطق باســـم الحركة، عماد الخميري، 
في تصريحات لألناضول »إن القانون األساســـي للحركة 
يقـــول إن ؤلئيس الحركة يبقى دائما مرشـــح الحزب في 
اســـتحقاقات االنتخابات الكبيرة سواء كانت تشريعية 

أو ؤلئاسية«.

وأضـــاف الخميري أن ترشـــح ؤلئيـــس الحركة على ؤلأس 
قائمة »تونس1-« (العاصمة) لالنتخابات التشـــريعية، 

»إمكانية واؤلدة ولكن ليست نهائية إلى حد اآلن«.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل االجتماعي مساء 
اإلثنيـــن، أخباؤل عن قـــراؤل للمكتب التنفيـــذي للنهضة 
يقضي بترشـــيح الغنوشـــي علـــى قائمـــة »النهضة« 

لالنتخابات التشريعية في دائرة »تونس1-«.
وفي حزيران/ يونيو الماضي أجرت »النهضة« انتخابات 
داخلية على مســـتوى المحافظات ليختاؤل كباؤل الناخبين 

فيهـــا (أعضاء المكاتـــب المحليـــة والجهوية للنهضة 
والمستشـــاؤلين البلديين التابعين لهـــا) أعضاء قوائم 

الحركة التي ستترشح لالنتخابات التشريعية القادمة.
وفي الخامس من يوليو الجاؤلي وّقع الرئيس التونســـي، 
الباجـــي قايد السبســـي، أمرا ؤلئاســـيا متعلقـــا بالدعوة 

لالنتخابات التشريعية والرئاسية.
ومن المنتظـــر أن تجرى االنتخابات التشـــريعية في 6 
أكتوبر المقبل، على أن يجرى الدوؤل األول من االنتخابات 

الرئاسية في 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشـــفت وسائل اعالم عبرية، النقاب عن أن كوؤليا الجنوبية اشترطت استثناء 
البضائع المنتجة في األؤلاضي المحتلة بالقدس ومستوطنات الضفة الغربية 
المحتلة، وكذلك الجوالن الســـوؤلي المحتل، نظير توقيع اتفاقية تجاؤلة مع تل 

أبيب.
وذكـــرت القناة 13 العبرية، علـــى موقعها، أنه من المقـــرؤل أن يتوجه ؤلئيس 
حكومة االحتالل اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ســـيؤول نهاية الشهر 
الجاؤلي لتوقيع االتفاقية، كما سيزوؤل في هذا اإلطاؤل اليابان أيضا نهاية الشهر 

الجاؤلي.
ونقلت القناة العبرية عن مســـؤولين إســـرائيليين، أن االتفاقية تشمل بنًدا 
تســـتثني فيه منتجات المســـتوطنات في الضفة الغربية، والقدس وهضبة 

الجوالن، من االستفادة من التسهيالت الواؤلدة فيها.
وتشـــير القناة العبرية، إلى أن تل أبيب ؤلفضت في السابق إضافة البند، الذي 
يســـتثني األؤلاضي المحتلة عام 1967، من اتفاقية التجـــاؤلة الحرة مع كوؤليا 
الجنوبية، األمر الذي أؤلجأ التوقيع على االتفاقية، لكنها قرؤلت مؤخًرا االستجابة 

للشرط الكوؤلي.
وحسب القناة ستضيف »إســـرائيل« لالتفاقية ؤلسالة تحفظ على هذا البند، 
كما فعلت في اتفاقيات مشابهة مع االتحاد األوؤلوبي، تقول فيها »إنه بالنسبة 
إلسرائيل ال أهمية لهذا البند فيما يتعلق بوضع المستوطنات المستقبلي«.

وباستثناء الواليات المتحدة، تعتبر معظم دول العالم األؤلاضي العربية التي 
اســـتولت »إسرائيل« عليها في حرب عام 1967 أؤلاض محتلة، وتشمل الضفة 

الغربية بما فيها شرقي مدينة القدس، وقطاع غزة وهضبة الجوالن السوؤلي.

كورياسالجنوبيةستشترطساستثناءس
بضائعسالمستوطناتسمنستوقيعس

اتفاقيةستجارةسمعس»تلسأبيب«

االستقالل/ وكاالت:
(50) لمجلس وزؤلاء اإلعالم العرب بالقاهرة أمس  عقدت أعمال الدوؤلة العادية الـ
الثالثاء، برئاســـة المملكة العربية الســـعودية، وبحضوؤل وزؤلاء اإلعالم العرب أو 
من يمثلونهم، باإلضافة إلى االتحادات والمنظمات العربية المماؤلســـة لمهام 
إعالميـــة، حيث تم خـــالل هذه الدوؤلة مناقشـــة قضايا اإلعـــالم الهامة وؤلؤاه 

االستراتيجية وبحث آليات تطويره.
وبحسب بيان الجامعة العربية فإن جدول أعمال هذه الدوؤلة بحث ثمانية عشر 
بندًا، في مقدمتها القضية الفلســـطينية كونها إحدى البنود الرئيســـة التي 
تعرض بشكل دائم على المجلس والتي الزالت تعتبر القضية المركزية لالمة 
العربية خاصة في ظل تعنت الجانب االســـرائيلي، باإلضافة إلى الموضوعات 
االخـــرى التي تندؤلج تحته كالخطة اإلعالمية الدولية للتصدي للقراؤل األمريكي 

األحادي باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي.
وناقش المجتمعون عددًا من البنود المهمة األخرى كاالستراتيجية اإلعالمية 
العربية، الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة، دوؤل اإلعالم العربي في 
التصدي لظاهرة اإلؤلهاب، واللجنة العربية لإلعالم االلكتروني، وعاصمة اإلعالم 
العربي، باإلضافة إلى موضوعات اخرى. والجدير بالذكر أن مجلس وزؤلاء اإلعالم 
العرب يأتي من ضمن المجالس الوزاؤلية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول 
العربية ويضم في عضويته كل الدول األعضاء لدى الجامعة، وينعقد مرة كل 

عام بمقر األمانة العامة أو احدى الدول األعضاء.

قال األمين العام لجمعية حماية المســـتهلك بالسودان، ياسر 
ميرغني، الثالثاء، إن المستشـــاؤل القانونـــي بوزاؤلة العدل، تقدم 
بطلب للمحكمة لســـحب بالغه القاضي بإلغاء قراؤل عودة خدمات 
اإلنترنـــت بالبالد. وفي تصريحـــات صحفية، أوضـــح ميرغني، 
أن المستشـــاؤل بـــوزاؤلة العدل، حيدؤل أحمد عبـــد الله، حضر أمام 
القاضية، عواطـــف عبد اللطيف، وطالب بســـحب بالغه النتفاء 

أسبابه، دون تفاصيل أخرى حول هذه الجزئية.
وأضـــاف أن »المستشـــاؤل القانوني، ذكر أمـــام القاضي ما يلي: 
تقدمت بطلب بتاؤليـــخ 10 يوليو الجاؤلي، إللغـــاء القراؤل الخاص 

بإلغـــاء قراؤل عـــودة خدمـــات اإلنترنـــت بالســـودان«. وتابع أن 
»القاضية سألته قائلة: »بالغك كأنه لم يكن؟ فأجاب المستشاؤل 
بنعم«. وعادت خدمة االنترنت، األســـبوع الماضي، إلى الهواتف 
المحمولة، عقب أمر من محكمة ســـودانية، لشركات االتصاالت 
الثالثـــة في البـــالد بإعادة خدمـــة االنترنت، التـــي تم قطعها 

بالتزامن مع فض اعتصام الخرطوم 3 يونيو/حزيران الماضي.
وقدؤل البنك الدولي، في يونيو الماضي، خســـائر الســـودان من 
إيقاف خدمات اإلنترنت بنحو 45 مليون دوالؤل، في اليوم الواحد، 

وفقا لموقعه اإللكتروني.

االستقالل/ وكاالت:
اخترقت سفينة حربية تابعة لبحرية االحتالل اإلسرائيلي 
ليلة الثالثاء المياه اإلقليمية اللبنانية لمســـافة 100 متر 

مقابل منطقة ؤلأس الناقوؤلة جنوبي لبنان.
وذكـــر موقـــع »I24« اإلســـرائيلي أن الســـفينة الحربية 
اإلســـرائيلية مكثـــت 4 دقائق على األقـــل داخل المياه 
اإلقليمية اللبنانيـــة، مبّيًنا أن الحكومـــة اللبنانية أبلغت 
قـــوات »اليونيفيـــل« التابعة لألمم المتحـــدة باالختراق 

اإلسرائيلي.

ولم تعّلق حكومة االحتالل اإلســـرائيلي أو جيشـــه على 
عملية االختراق للمياه اإلقليمية اللبنانية، والذي ؤلصدته 
قـــوات »اليونيفيل« قبالة الحدود البرية في ؤلاس الناقوؤلة 

بين شمال فلسطين المحتّلة وجنوب لبنان.
وأشـــاؤل الموقع اإلســـرائيلي إلى أن عملية االختراق جاءت 
بعـــد تحقيق تقّدم بجهود أمريكية بين حكومة االحتالل 
والحكومـــة اللبنانيـــة بشـــأن محادثات ترســـيم الحدود 
البحريـــة والتي من المتوقع بدء أولى جوالتها في شـــهر 

يوليو الجاؤلي.

السودان:سمستشارسقانونيسيسحبس
بالغهسإللغاءسقرارسعودةساإلنترنت

سفينةسحربيةسإسرائيليةستخترقس
المياهساإلقليميةساللبنانية

تونس:سالغنوشيسمرشحس»النهضة«سالمحتملسلالنتخاباتسالتشريعية (50)س عقدسالدورةسالعاديةسالـ
لمجلسسوزراءساإلعالمسالعرب
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الضفة الغربية/ االستقالل:
أعلن نـــادي األمعري، أحـــد أندية دوري 
المحترفين بالضفة الغربية المحتلة، عن 
التعاقد مع المدافع تامـــر صالح القادم 
من هالل القدس، والحارس توفيق علي 
القادم مـــن ترجي واد النيص لموســـم 
واحد فقط للدفاع عن شـــباكه للموســـم 
المقبـــل. ويعتبر صالح مـــن المدافعين 
المميزين في دوري المحترفين وإضافة 
قويـــة للفريق من أجـــل الظهور بصورة 

مميزة في الدوري للموسم المقبل.
بينمـــا يعتبر توفيق علي مـــن الحراس 

المميزيـــن وإضافـــة قوية بمركز حراســـة 
المرمـــى لما يتميز به من خبرات واســـعة فـــي المالعب مع 

األندية ومنتخب فلسطين .
وجـــاء التعاقد مع »علي وصالح« من أجل تحســـين، وتطوير 

قدرات تشكيلة األمعري استعدادًا للموسم المقبل.
وأعلن األمعري في وقت ســـابق عن تعاقده مع الشـــقيقين 
ســـامح مراعبة وحمادة مراعبة، حيث يلعـــب األول في مركز 
الوســـط المهاجم، والثاني في قلب الهجوم، كما تعاقد مع 

الجناح نمر واصف، العب نادي ثقافي طولكرم.
من جهته، كشف هالل القدس عن تعاقداته الجديدة، حيث 
أعلن الناطـــق اإلعالمي للنادي، تامر عبيدات أن الفريق اتفق 

بشـــكل نهائي مع الحارس الدولي رامي حمـــادة، والالعبين 
محمـــد يامين، محمد أبو ميالة، محمد عبيد، موســـى فيراوي، 
هاني عبد الله، ســـامر الجندي، ســـاري جاد الله، محمد حمو، 
صقر شقيرات، أحمد كاشور، محيي أبو اسنينه، مصطفى أبو 
غـــوش، عمر الزعانين. وفي واحدة مـــن أهم صفقات الفريق 
، اســـتطاعت الهيئة اإلدارية لنادي جبل المكبر، التعاقد مع 
العب منتخبنا الوطني شادي شـــعبان لقيادة وسط الفريق 
للموسم الكروي القادم. ويعتبر شعبان واحد من أبرز الالعبين 
على الســـاحة الفلسطينية ِلما يمتلك من إمكانيات وقدرات 
كبيرة جعلته أساســـيًا مع المنتخب الفلســـطيني على مدار 

السنوات السابقة.

غزة/ االستقالل:
قـــرر نجـــم وســـط الصداقة 
الســـويركي،  الســـابق حربي 
العودة لصفوف ناديه اتحاد 
الشـــجاعية والذي غادره منذ 

سنوات.
نادي  إدارة  مجلـــس  وتوصل 
اتحـــاد الشـــجاعية التفـــاق 
نهائي يقضي بعودة الالعب 
الســـويركي من جديد، بعدما 
النادي  خارج  تجربتين  خاض 
مع فريقي الصداقة والشاطئ.

األوراق  على  السويركي  ووّقع 
لمدة  للنادي  لينضم  الرسمية 

موســـم واحد، بحضـــور أعضاء مجلـــس اإلدارة، ومن 
المقـــرر أن يكون حربي تحت إمرة والده المدير الفني 

الحالي لفريق اتحاد الشجاعية.
ويتطلع فريق اتحاد الشـــجاعية الستعادة البطوالت 
من جديد، بعدما نجح في تشـــكيل فريق للمستقبل 
 خامسًا في مسابقة الدوري 

ّ
في الموسم الماضي، فحل

العام، وبلغ نهائي الكأس، الذي خســـره أمام خدمات 
رفح بركالت الترجيح.

من جانبـــه، منح مجلـــس إدارة نـــادي خدمات 

خانيونس، نجم ومهاجم الفريق محمود فحجان 
كتاب االستغناء الخاص به؛ ليصبح العبًا حرًا في 

الموسم المقبل. 
وســـيقرر الالعب وجهتـــه الجديدة خالل األســـابيع 
المقبلة، تمهيـــدا للظهور بقميص فريـــق آخر غير 

خدمات خانيونس ألول مرة.
يشـــار إلى أن فحجـــان يعّد أحد أبنـــاء نادي خدمات 
خانيونس، وســـبق له قيادة الفريق للدرجة الممتازة 
مرتيـــن، قبل الهبـــوط لألولـــى في أواخر الموســـم 

المنصرم .

األؤلعري يضم صالح وحارس 
المنتخب.. والمكبر يتعاقد ؤلع شعبان

السويركي يعود لـ«المنطار«.. 
وفحجان يغادر أسوار »الذئاب«

القاهرة / االستقالل:
فــــي محاولة لمزيد من إثبات الذات وتضميد الجراح، يختتم منتخبا 
تونس ونيجيريا، مشاركاتهما ببطولة كأس أمم أفريقيا الـ32، عندما 

يلتقيان اليوم األربعاء في مباراة تحديد المركز الثالث .
وتمثل المواجهة "تحصيل حاصل" لمنتخبي تونس ونيجيريا بعد 
ضياع فرصة المنافســــة على اللقب، لكن المباراة قد تتسم بأهمية 
للفريقين بعــــد بطولة ناجحة لكليهما، وخروج مشــــرف من المربع 

الذهبي.
 من الفريقين لختام جيد لهذه المســــيرة الناجحة التي 

ٌ
ع كل ويتطلَّ

قدماها بالبطولة، إضافة لكون المباراة فرصة مثالية أمام العديد من 
العناصر الشابة في كل من الفريقين الكتساب مزيد من الخبرة .

ولم تتردد جماهير كل من الفريقين في التصفيق وتشجيع العبيها 
عقب انتهاء مباراتهما في المربع الذهبي؛ حيث قدم المنتخبان ما يستحق اإلشادة، 

خاصة منتخب تونس، الذي سطع أمام السنغال .
وســــقط نسور قرطاج أمام السنغال بهدف نظيف في الوقت اإلضافي، عبر النيران 

الصديقة؛ حيث ارتطمت الكرة برأس ديالن برون، وارتدت إلى داخل المرمى لتحبط 
آمال نسور قرطاج بعد مباراة رائعة.

الهزيمة كانت هي األولى لنسور قرطاج في البطولة بعد 3 تعادالت بالدور األول، ثم 
التعادل مع غانا في ثمن النهائي؛ وحســــم التأهل بركالت الترجيح، ثم الفوز على 

مدغشقر بثالثية نظيفة في دور الثمانية.
في المقابل، يتطلع منتخب نيجيريا الفائز بلقب البطولة 3 مرات سابقة 

الستعادة اتزانه سريًعا بعد صدمة المربع الذهبي.
وكانت مباراة النســــور، أمام الجزائر، في طريقها لالنتهاء بالتعادل (1-
1)، واللجــــوء ألوقات إضافية، لكن رياض محــــرز، وّجه لطمة كالصاعقة 

لنيجيريا، وانتزع الفوز للجزائر في الدقيقة (5+90).
وقدم نسور نيجيريا بطولة جيدة في مجملها؛ حيث فازوا على بوروندي، 

وغينيا بالدور األول، وخسروا بشكل مفاجئ أمام مدغشقر .
وأطــــاح في األدوار اإلقصائية بمنتخبي الكاميرون حامل اللقب وجنوب 
أفريقيا أحد األبطال السابقين للبطولة، لكنه سقط أمام براعة المنتخب 
الجزائــــري الذي يعتبــــر الفريق األفضل واألكثــــر جاهزية في البطولة 

الحالية .
ويغيب النجم الشهير يوسف المساكني، وحارس المرمى معز حسن عن صفوف 
تونس؛ بســــبب اإلصابة، فيما يغيب الظهير األيســــر جاميلو كولينز عن صفوف 

المنتخب النيجيري لإليقاف بسبب اإلنذارات.

تونس تتحدى نيجيريا في ؤلواجهة »تضميد الجراح« بأؤلم أفريقيا

االستقالل / وكاالت:
كشـــفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلســـبانية عن اقتراب نادي برشـــلونة من 
حســـم التعاقد مع الجوهرة البرازيلية إيغور غوميس سيلفا من نادي فولتا ريدوندا 

البرازيلي، خالل سوق االنتقاالت الصيفية الجارية .
ووفقًا للصحيفة الشـــهيرة عبر موقعها اإللكتروني الرســـمي، فإن نادي برشـــلونة 
اإلسباني بات على وشك التوقيع مع المدافع البرازيلي الشاب إيغور غوميس سيلفا 
الظهير األيمن لنادي فولتا ريدوندا، واإلعالن الرسمي عن الصفقة خالل األيام القليلة 
القادمة. وأوضحت أن إيغور غوميس ســـيلفا الذي (18 عامًا)، ســـيصل إلى النادي 
الكتالوني برشـــلونة هذا الصيف ببطاقة الحريـــة، حيث كان يلعب في ناديه فولتا 
ريدونـــدا البرازيلي بمركز الظهير األيمن وفي بعض األحيان يتم الدفع به في مركز 

الظهير األيسر.
وذكرت أن االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ُيلزم نادي برشلونة بدفع حوالي 350 
ألف يورو لناديه األصلي فولتا ريدوندا البرازيلي، وسيوقع إيغور غوميس سيلفا مع 

البرسا لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن يبدأ مسيرته في كتالونيا مع الفريق الثاني.

جوهرة برازيلية على 
أعتاب برشلونة!

القاهرة / االستقالل:
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن حصوله رسميا على توقيع أشرف بن 
شـــرقي الجناح المغربي المحترف في صفوف الهالل الســـعودي والذي كان معارا 

للنس الفرنسي في الموسم الماضي .
بن شرقي الذي تألق بقميص الوداد ووصل أوج تألقه في 2017 مع التتويج مع فريقه 
بدوري أبطال أفريقيا، أعلن مرتضى منصور ضمه بعقد لمدة 3 مواسم، على أن يصل 
الالعب اليوم األربعاء. وأكد مرتضى أن هناك 4 صفقات أخرى ســـيتم اإلعالن عنها، 
وهي ضم العبين ممن شاركوا مؤخرا مع منتخب مصر، األمر الذي سيكون خير تدعيم 

صفوف الفريق في الموسم الجديد لتلبية طموحات النادي .
واقترب مسئولو الزمالك من إتمام التعاقد مع إسماعيل الحداد مهاجم فريق الوداد 

المغربي خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.
ومن المنتظر أن يتم التعاقد مع الحداد في صفقة تبادلية مع المغربى حميد أحداد 
مهاجم الزمالك الذى ســـينتقل إلى الوداد في الفترة المقبلة، باإلضافة إلى ســـداد 

األبيض مقابل مادى.
وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن رحيل حميد أحداد ووجود اتجاه لدخوله في صفقة 

تبادلية مع العب في صفوف الوداد المغربي .

الزؤلالك يتعاقد ؤلع »بن شرقى« 
ويقترب ؤلن ضم الحداد 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت محكمة االحتـــالل المركزية في مدينة القدس المحتلة، أمس الثالثاء، 
قرارين يقضيان بالسجن الفعلي على أسيرين من سكان بلدة صور باهر جنوب 

شرق القدس المحتلة.
وأفاد رئيس لجنة أهالي األســـرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب بأن 
محكمة االحتالل حكمت على األســـير نسيم حمادة بالسجن لمدة أربع سنوات 
ونصف، وأضافت مدة ســـبعة أشـــهر من وقف التنفيذ ليصبح الحكم خمس 

سنوات وشهرين.
وأوضح أنها حكمت أيًضا على األســـير أيوب نعمان عفانة بالســـجن لمدة أربع 
ســـنوات، الفًتا إلى أن قاضي المحكمة أدان األسيرين حمادة وعفانة بعدة تهم 

تتعلق بمقاومة االحتالل.

االستقالل/ وكاالت:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. موسى 
أبومـــرزوق، أمس الثالثاء، أن حركتـــه تتوقع في كل 

لحظة حصول عدوان إسرائيلي على قطاع غزة.
وقـــال أبو مرزوق فـــي تصريحات من موســـكو لقناة 
الميادين: "نحن نتوقع في كل لحظة حصول عدوان 
اســـرائيلي ويجب أن نكون مســـتعدين لمواجهته 

وصّده".
وحـــول المصالحة، أكد ترحيب حمـــاس بأي لقاءات 
 مـــكان، مضيفا : 

ّ
فلســـطينية فلســـطينية فـــي أي

 دعوة من هذا القبيل".
ّ

"سنستجيب ألي

ودعـــا أبو مرزوق، حركـــة فتح، إلى "تجـــاوز صفحات 
الماضي و فتح كل الملفات الفلســـطينية وال ســـيما 

الوحدة الوطنية".
وشـــدد علـــى حـــرص موســـكو علـــى  المصالحـــة 
الفلسطينية وال سيما أن االحتالل يتذرع باالنقسام 
الفلســـطيني، متابعا أن حركته دعت روسيا للوقوف 

إلى جانب الشعب الفلسطيني المحاصر.
ونوه إلى أن "روســـيا تســـتطيع أن تكـــون العبًا قويًا 
فـــي المنطقة ألنها بحاجة الـــى المزيد من المواقف 
اإليجابية"، مردفا إن "جهود روســـيا مشهود لها في 

المنطقة لمواجهة الهيمنة األميركية عليها.

وأوضح أن "موســـكو تقف مع الشـــعب الفلسطيني 
باســـتمرار وتتصدى للضغـــوط الدوليـــة لتصفية 
قضيتنا"، مشـــدًدا على أهمية أن يكون هناك توازن 
قـــوى في المنطقة لمواجهة "اســـتفراد أميركا التي 
تعبـــث بقضيتنا". ووفق القيادي فـــي حماس، فإن 
الرباعية الدولية ليســـت إطارًا جامعـــًا لحل القضية 

الفلسطينية وهي من فرضت الحصار على غزة.
وفي ما يخص عالقـــة حماس مع إيران، بين أنها "لم 
تنقطع أبدًا وهي مستمرة ومتينة"، الفتا إلى ضرورة 
أن "يكون هناك تكاتف من كل العالم المحب للحرية 

مع إيران في مواجهة الحصار األميركي الظالم".

جنوبي الضفة الغربية المحتلة، 
عقب دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي على طريق 
»فرش الهوا« ليلة فــــي وقت متأخر من ليل االثنين. 
وأدان تجمع المؤسســــات الحقوقيــــة (حرّية) جريمة 
قتل الطفل ذباينة (7 أعوام) مؤكدًا أن اســــتهداف 
المســــتوطنين لحــــق الفلســــطينيين فــــي الحياة، 
وتعريضها للخطر بشــــكٍل تعّســــفي، يندرج ضمن 
أعمال القتل العمد المحظورة بموجب قواعد القانون 

الدولي، وهي جرائم تُوجب مساءلة مقترفيها.
واعتبـــر تلك الجرائـــم نتيجة متوّقعـــه وحتمية 
لجريمة االســـتيطان ولتصريحات وتحريض قادة 
االحتالل وانتهاجهم ألسلوب التصفية الجسدية 
واإلعدام خارج نطاق القانون ضد الفلســـطينيين، 
ل إحـــدى السياســـات الممنهجـــة  التـــي ُتشـــكِّ
لسلطات االحتالل. إلى ذلك، أغلقت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، مســـاء أمس، مداخل بلدة عزون شرق 

قلقيلية. وأفاد الناشـــط الشبابي في البلدة محمد 
رضـــوان، بأن قـــوات االحتالل أغلقـــت المدخلين 
الشمالي (الرئيسي) والغربي (طريق عزبة الطبيب- 
عزون) بالبوابات الحديدية، ما تسبب بأزمة مرورية 
خانقة. وفي ســـياق آخر، اعتقلـــت قوات االحتالل 
اإلســـرائيلي (11) مواطنًا خالل مداهمات متفرقة 
بالضفة المحتلة. وبين نادي األسير الفلسطيني، 
في بيان له، أن االحتالل اعتقل خمســـة مواطنين 
من محافظـــة جنين، وهم: محمد معتصم الصباغ، 
ومجاهد العامر، وأيســـر الســـعدي، وأوس عويس 

ومحمد طه أبو سرية.
فيما اعتقل مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، 
وهما: يوسف أبو رمضان وعمر البرغوثي، باإلضافة 
إلى المواطنين أنس سلمان وحسن كمال شواهنة 
من قلقيلية، ومهران حســـني محمود ســـمارة من 

محافظة سلفيت، وثائر قطيش من طولكرم.

إلى ذلـــك، هدمت قـــوات االحتالل اإلســـرائيلي، 
أمس، منشأة زراعية في خربة »غوين« جنوب بلدة 
الســـموع بمحافظة الخليل، تعـــود للمواطن أحمد 

محمد موسى عقل الحوامدة.
وأفاد شـــهود عيـــان، بأن قـــوات االحتالل هدمت 
بركسا لتربية المواشـــي في منطقة غوين جنوب 

السموع يعود للمواطن المذكور.
وتستمر ســـلطات االحتالل في سياسة التضييق 
على المواطنين في خربة »غوين« المهددة بالهدم، 

بهدف تهجيرهم واالستيالء على أراضيهم.
وكانـــت قوات االحتـــالل اإلســـرائيلي، قد هدمت 
صباح أمس، بركة لـــري المزروعات في منطقة واد 
الغروس القريبة من ما تسمى مستوطنة »كريات 
أربع« شـــرق مدينـــة الخليل، بســـعة 4500 كوب 
تقريبا، تستعمل لري المزروعات، وتعود ملكيتها 
للمواطـــن زايد الجعبري وعائلته، وذلك بحجة أنها 

تقـــع في المنطقة المســـماة«ج«. أمـــا في القدس 
المحتلة، فقد جدد عشـــرات المستوطنين، أمس، 
اقتحاماتهم للمســـجد األقصى المبارك، من جهة 
باب المغاربة، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات 

الخاصة بشرطة االحتالل.
وأوضح مسؤول العالقات العامة واإلعالم في دائرة 
األوقاف اإلســـالمية بالقدس فراس الدبس، أن 41 
مســـتوطنا و115 موظًفا من حكومة االحتالل و25 
عنصرا من المخابرات اقتحموا المسجد، وأدى قسم 
منهم طقوسا تلمودية في باحاته، إلى أن غادروه 
من باب السلســـلة. أما في قطـــاع غزة، فقد أصيب 
عصر أمس مواطنان، برصاص االحتالل اإلسرائيلي 

في بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة.
ووصفـــت مصادر طبيـــة حالة اإلصابتيـــن ما بين 
الطفيفـــة إلى المتوســـطة، مشـــيرة إلـــى أنه تم 
نقلهما لمستشـــفى األندونيسي (شمال القطاع) 

لتلقي العالج.
من جهتها، تمكنت المقاومة الفلسطينية أمس، 
من السيطرة على طائرة إسرائيلية مسّيرة صغيرة 
بعد إســـقاطها بإطالق النار عليها أثناء تحليقها 

في أجواء بلدة جحر الديك وسط قطاع غزة.
وذكـــر مصدر فـــي المقاومة تمكـــن مقاومون من 
الســـيطرة علـــى طائـــرة التصوير اإلســـرائيلية 
الصغيرة التـــي كانت تحّلق قرابة الســـاعة 7:15 
صباًحا في أجواء المنطقة الحدودية لجحر الديك، 

بعد إطالق النار نحوها.
ولفت المصدر إلى أن الطائرة اإلسرائيلية هي من 
نوع »كواد كابتر«، وتصّنف من الطائرات المسيرة 

التي تستخدم بغرض التصوير.
يذكر أن المقاومة سيطرت مرات عّدة على طائرات 
إسرائيلية مماثلة، إما بعد سقوطها بسبب خلل أو 

من خالل إسقاطها بإطالق النيران عليها.

اإ�شابتان بر�شا�س ..

دعا «فتح» إلى تجاوز صفحات الماضي

أبو مرزوق: نتوقع عدوانا إسرائيليا على غزة في كل لحظة 

رام الله/ االستقالل:
نشرت وزارة الصحة مجموعة من اإلرشـــادات للمواطنين، للوقاية من موجة الحر، التي 

ستتأثر بها البالد اليوم األربعاء.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمـــس الثالثاء، أن االحتياطات الواجب اتخاذها، تتمثل 
في تجنب أشـــعة الشـــمس العمودية، وضرورة العمل في الظل، واإلكثار من شـــرب 
الســـوائل وارتداء مالبس فضفاضة ومريحة وعدم الخروج إلى الشوارع لغير الضرورة، 
خاصـــة األطفال وكبار الســـن والمرضـــى. ودعت الـــوزارة المواطنين لتفـــادي تناول 
المشـــروبات المحالة، والتي تحتوي على الكافيين، وإغالق النوافذ المقابلة للشـــمس 

بالستائر، وإبقائها مغلقة عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة.
وقالت الصحة "إن التعرض ألشـــعة الشـــمس مع بذل جهد جسماني، خاصة في الجو 
الجاف، يســـبب فقدان كميـــة كبيرة من الماء واألمالح؛ األمر الـــذي يؤدي إلى اإلصابة 
بالجفاف، ومن ثم لضربة الشـــمس". وأشـــارت إلى أن أعراض ضربة الشـــمس تتمثل 
في احمرار الجلد وجفافه وســـخونته والشعور بالتعب والصداع، وارتفاع درجة الحرارة، 
وتســـارع في ضربات القلب، وفقدان الوعي، ويمكن أن تصل الحالة إلى الغيبوبة، وقلة 

إفراز البول، وتغير السلوك، وأحياًنا اإلصابة بتشنجات.
ونبهت الصحة إلى أنه في حال شـــعور أي مواطن باألعراض السابقة، فإنه يجب نقله 

إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى؛ للتعامل معه، وتقديم العالج المناسب له.

السجن الفعلي ألسيرين 
من القدس عدة سنوات

القدس المحتلة/ االستقالل:
هاجمـــت عائـــالت الجنود اإلســـرائيليين األســـرى 
لدى حركة "حماس"، مســـاء األربعـــاء، رئيس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو، بعـــد اجتماع عقد 
بينهما أمـــس ألول مرة منذ فترة بعـــد قطيعة جراء 

خالفات بشأن قضيتهم.
وخرجت ليا غولدن والـــدة الضابط هدار الذي فقدت 
أثاره في رفح إبان حرب 2014، وهي تبكي بعد نصف 
ساعة من االجتماع في مكتب نتنياهو. حيث اتهمت 

األخير بأنه يحاول العمل على إسكاتهم وتهدئتهم 
مع اقتراب فعاليات إحياء ذكرى أسره والجندي أورون 

شاؤول.
وبحســـب غولدن، فإن نتنياهو اقترح عليهم السفر 
إلـــى نيويورك لمقابلة مســـؤولين في األمم المتحدة 
لمناقشـــة قضية أبنائهم والحديث عنها خالل حفل 
هنـــاك، إال أن العائلـــة رفضت وأبلغتـــه أنها قامت 
بنشـــاط سابق وتوجهت بنفسها لألمم المتحدة منذ 

عامين وحققت نجاًحا كبيًرا هناك.

وأشـــارت إلى أنهـــا واجهت نتنياهو خالل الجلســـة 
وقالت لـــه "كنت أتســـاءل لماذا تتذكرنـــا اآلن، بعد 

خمس سنوات لم تفعل شيًئا فيها".
وقالـــت العائلـــة إنه ليس مـــن الواضح لنـــا لماذا ال 
يســـتعد نتنياهو إلعادة أبنائنا مقابل عمليات إعادة 
التأهيـــل التي تجري فـــي غزة، ومـــا إذا كان يعتزم 
ا من الترتيب  الوفاء بوعده بأن عودتهم ســـتكون جزًء
في غزة. متهمـــًة إياه بالتخلي عن الجنود والمدنيين 

اإلسرائيليين.

غزة/ االستقالل:
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إنها تواجه أزمة غير مسبوقة من 

نقص األدوية والمستهلكات الطبية األساسية.
وأضافت الصحة في بيان على لســـان الناطق باســـمها أشـــرف 
القدرة أن األزمة الدوائية التي تشهدها المستشفيات والمراكز 
الصحية هي االصعب خالل ســـنوات الحصار االســـرائيلي على 

قطاع غزة.
وأوضح القدرة أن احتياج وزارته الســـنوي من األدوية والمســـتهلكات الطبية 
يبلغ 40 مليون دوالر، »توفر منها خالل النصف األول من العام الجاري نحو 10 
مليون دوالر لألدوية والمســـتهلكات الطبية من جهات مختلفة، وهذا يمثل 

نصف احتياجنا في الستة أشهر«.
وأشـــار إلى أن تراجع االستجابات المختلفة مع احتياجات المرضى تسبب في 

حرمان %50 من مرضى قطاع غزة من العالج.
وطالب القدرة »كافة الجهات باتخاذ اجراءات عاجلة وفاعلة لتلبية االحتياجات 
الدوائيـــة لمرضى األورام وأمراض الدم والمناعة والكلى واالنواع المختلفة من 
الحليـــب العالجي واألدوية العصبية والنفســـية واألمراض المزمنة والحوامل 

واألطفال والرعاية األولية«.

االستقالل/ وكاالت:
اعتبر الرئيـــس األمريكي، دونالد ترامب، أنـــه تم إحراز تقدم 
كبير في إطار قضية إيران، مشـــيرا إلى أن الواليات المتحدة ال 

تسعى إلى تغيير النظام في الجمهورية اإلسالمية.
وقـــال ترامـــب، في تصريح أدلـــى به خالل اجتمـــاع للحكومة 
األمريكية، الثالثاء، إنـــه "تم تحقيق تقدم كبير في ما يخص 

إيران"، دون ذكر أي تفاصيل توضيحية.
وأضاف ترامب: "نريد مساعدة إيران والعمل معها، وال نسعى 

إلى تغيير النظام فيها".
وفي ســـياق متصل، شـــدد الرئيس األمريكـــي أن على إيران 
"الخـــروج من اليمن"، الذي يمر بحرب مســـتمرة بين الحوثيين 
المدعوميـــن إيرانيا والحكومة المعترف بها دوليا المؤيدة من 

قبل التحالف العربي بقيادة السعودية.
وأعلــــن الرئيس األمريكي، يــــوم 8 مايو 2018، عن ســــحب 
بــــالده من االتفــــاق النووي مع إيــــران الذي أبــــرم عام 2015 
بين الجمهورية اإلســــالمية مــــن جهة والواليــــات المتحدة 
وروســــيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، 
ووصف مرارا هذه الصفقــــة بالهائلة، فيما أعاد الحقة فرض 
العقوبــــات االقتصادية على الطــــرف اإليراني وقام بتطبيق 
إجراءات تقييدية موجعة جديدة، ما تســــبب في توتر كبير 
بين البلدين زادت حدته مع تشــــدد لهجتهما العســــكرية 

وتبادلهما اتهامات باإلرهاب.
وتشهد األوضاع في المنطقة تصاعدا مستمرا منذ مايو 2019، 
حينما أعلنت إدارة ترامب أن الســـلطات اإليرانية تخطط لشن 
هجمات على القوات والمصالـــح األمريكية في منطقة الخليج 
وبدأت بإرسال وحدات عسكرية إضافية إلى المنطقة بسبب ما 
وصفته بالتهديدات اإليرانية، وذلك تزامنا مع وقوع هجمات 
عدة على ناقالت نفط بمضيق هرمز اتهمت واشنطن طهران 

بالوقوف وراءها.

ترامب: إحراز تقدم كبير 
في إطار قضية إيران

عائالت الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى المقاومة تهاجم نتنياهو

»الصحة« تنشر إرشادات للتعامل 
مع األجواء الحارة اليوم

الصحة بغزة: نواجه أزمة 
نقص أدوية »غير مسبوقة«
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االستقالل/ وكاالت:
أكدت دراســـة حديثة أن ضبط ضغـــط الدم المرتفع مرتبط بتقوية الدماغ وتحســـين 

الذاكرة.
وينصـــح األطبـــاء بأن ضغط الدم المثالي هو 120 على 80، إذ أن الرقم األول يشـــير إلى 
الضغط على جدران الشـــرايين أثناء نبض القلب، وهو الرقم الذي يوليه األطباء اهتماما 

أكبر، ألنه مرتبط بمخاطر اإلصابة بأمراض القلب، خاصة مع التقدم في العمر.
وقامت الدراســـة التي تحمل اســـم »SPRINT MIND«، ونشـــرتها عيـــادة »كليفالند« 
األمريكية، بتحليل بيانات ما يقرب من 700 مريض، ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وتم 

ضبط ضغط دمهم على 120 أو أقل، مقابل مجموعة أخرى اجتازت 140.
وتلقى المرضى فحوصات ألدمغتهـــم مرتان، األولى مع بداية التجربة، أما المرة ال  أخرى 
فكانت بعد 4 ســـنوات، ووجـــد الباحثون أن أولئك الذين لديهـــم ضغط دم 120 كانوا 
يملكون مادة بيضاء قليلة، وهو ما يعني فرصة أقل باإلصابة بضعف اإلدراك، ولم يظهروا 
أداء منخفًضا في المهمات التنفيذية، وســـرعة المعالجـــة، والذاكرة، وكذلك المهمات 

المتعلقة بالتعليم.
ويقول اختصاصي طب الشيخوخة، رونان فاكتورا، إن »مثل هذه الدراسات جيدة للغاية، 
خصوصا بالنســـبة للمرضى األكبر ســـنا، خاصة مع مالحظتنا صـــراع البعض منهم مع 
مرض فقدان الذاكرة (ألزهايمر) ومعاناتهم من ضعف في اإلدراك«، مشـــيرا إلى أن هذه 

الدراسات تشكل حافزا قويا للعمل نحو جعل ضغط دم المرضى ال يعلو عن 120.
ولكن اســـتبعد معدو دراســـة »SPRINT MIND«، المرضى الذيـــن يعانون من أمراض، 
كالســـكري وأمراض الكلى وعدد من الحاالت األخرى، وذلك للتأكيد على أنه ال يؤخذ في 

االعتبار العديد من سيناريوهات الحياة الواقعية، المتعلقة بإدارة ارتفاع ضغط الدم.

كيف تتحكم في ضغط 
الدم عن طريق رأسك؟!

االستقالل/ وكاالت:
نشـــرت جمعية حمايـــة الحياة البرية في الهند، شـــريط 
فيديـــو ُيظهر نمرًا يطارد رجلين يســـتقالن دراجة نارية، 
أثناء مرورها على الطريق في محمية موتاهغا للحياة البرية؛ 
لكنه يتراجع في اللحظة األخيرة ويختفي بين األشجار في 

الغابة.
وحسب موقع “CNN” بالعربية، كان الرجالن يتجوالن في 
محمية موتاهغا للحياة البرية عندما بدأ النمر بمطاردتهما؛ 

ولكن بعد مطاردة قصيرة اختفى النمر وسط الغابات.
ويبدو من األصوات أن الرجلين ُأصيبا بفزع شديد وصل حد 

الصراخ، ولم يهدأ صراخهما إال بعد ابتعاد النمر.
ويقول التقرير: إن النمور باتت تعيش بالقرب من اإلنسان 
مـــع تقلص مســـاحة موطنها الطبيعي، ومـــع تزايد النمو 
الســـكاني للبشر، خســـرت هذه الحيوانات نحو 95% من 
مساحة موطنها؛ وهو ما يجعل الصراع يحتدم بين اإلنسان 

والحيوان.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع متوسط العمر المتوقع للمرأة في بكين إلى 
84.63 ســـنة في عام 2018، بزيادة قدرها 12.37 
سنة عن أربعة عقود مضت، حسبما ذكرت صحيفة 

بكين يوث ديلي أمس.
في عام 2017، كان متوسط العمر المتوقع لسكان 

بكين 82.15 سنة.
وانخفض معـــدل وفيات األمهات والرضع في عام 

2018 بنسبة 68 في المئة و 88 في المئة بالترتيب 
مقارنـــة بعام 1979، وفقـــا للصحيفة التي نقلت 

إحصاءات نشرتها لجنة الصحة لبلدية بكين.
وانخفض معدل وفيات الرضـــع واألطفال دون 
ســـن الخامسة من ســـكان المدينة المسجلين 
إلـــى 2.01 و 2.69 وفاة لـــكل 1000 مولود حي 
بالترتيـــب في عام 2018، ليصل إلى مســـتوى 

البلدان المتقدمة.

»نمر« يطارد رجلين على دراجة نارية!متوسط عمر المرأة البكينية 84 عاما!

االستقالل/ وكاالت:
في الوقت الذي تســـابق فيه الواليات المتحدة 
الزمن إلعادة البشـــر إلى القمر للمرة األولى منذ 
50 عامـــًا، يهـــدف مختبر تمولـــه إدارة الفضاء 
والطيران األميركية (ناسا)، بوالية كولورادو، إلى 
إرسال أجهزة روبوت إلى هناك لنشر تلسكوبات 
ستسبر أغوار مجّرتنا ويتحكم فيها رواد الفضاء 

عن ُبعد.
وُتعد التلسكوبات الالسلكية التي ستزرع على 
الجانب البعيـــد من القمر من بين مشـــروعات 
عديـــدة تباشـــرها وكالـــة الفضـــاء األميركية 
وشركات خاصة ودول أخرى، ستغير وجه القمر 

خالل السنوات العشر المقبلة.

وقـــال جاك بيرنز، مدير شـــبكة االستكشـــاف 
وعلوم الفضاء في جامعة كولورادو التي تعمل 
على مشـــروع التلسكوب »ال يشـــبه هذا برنامج 

أبولو من أيام أجدادنا«.
وأضاف، في مقابلة من مختبره في حرم الجامعة 
بمدينـــة بولدر »هـــذا برنامج من نـــوع مختلف 
للغاية، واألهم أنه سيتضمن تضافر عمل اآلالت 

والبشر«.
وسيرســـل فريق بيرنز عربـــة متجولة على متن 
مركبة إنزال قمرية إلى الجانب البعيد من القمر. 
وستستكشف العربة الســـطح الصخري الوعر، 
بما في ذلك جبل يزيد ارتفاعًا على أي جبل على 
ســـطح األرض، لتضع شـــبكة من التلسكوبات 

الالسلكية من دون مساعدة كبيرة من البشر.
وســـيتمكن رواد الفضاء من التحكم في الذراع 
اآللية الوحيدة للعربـــة المتجولة، من موقع في 
مدار حول القمر ســـيطلق عليه اسم (جيتواي)، 
تعكف مجموعـــة من وكاالت الفضـــاء الدولية 
على تأسيسه. وستكون المنصة نقطة عبور من 
وإلى سطح القمر، ومحطة لتزويد مهمات الفضاء 

السحيق بالوقود.
وستضع العربة المتجولة، التي يجري بناؤها في 
مختبر الدفع النفاث التابع لناســـا، في باسادينا 
بواليـــة كاليفورنيا، التلســـكوبات التي ال يزيد 
حجم الواحد منها على حجـــم علبة الحذاء على 

سطح القمر المكون من أتربة وصخور محطمة.

االستقالل/ وكاالت:
أظهـــر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل االجتماعي، قيـــام راعي أغنام في إحدى مناطق المملكة 
العربية السعوية، باالستعانة بلوح طاقة شمسية وثبته على حماره، لمساعدته في توليد الكهرباء وشحن 

أجهزته النقالة خالل عمله.
ووثق مقطع الفيديو، حيلة الراعي السوداني، لمساعدته في شحن أجهزته أثناء عمله في رعي األغنام، في 

المناطق النائية التي ال يتواجه بها كهرباء.
وعلق العامل على الفكرة البســـيطة القليلة التكلفة، أنها تســـاعده في توليد الطاقة الكهربائية لشـــحن 

أجهزته النقالة.

في السعودية.. راعي أغنام 
يثبت لوحًا شمسيًا على حماره 

لشحن أجهزته النقالة!

إرسال »روبوت« لنشر تلسكوبات على سطح القمر

االستقالل/ وكاالت:
يمكن أن ينســــى حتى األشخاص المعتادين على السفر 
نظارة الشمس عند الذهاب في عطلة. ولكن إذا ما اضطررت 

لشراء نظارة شمس خالل عطلتك، عليك توخ الحذر.
وينوه اتحاد وكاالت التفتيــــش الفني في ألمانيا إلى أن 
نظارات الشمس المشتراه من األكشاك عند الشواطئ أو 
الباعة الجائلين غالبا ما تكون هزيلة الجودة أو معيبة وهو 
ما يمكن أن يتســــبب في إمكانيــــة التعرض لضرر طويل 

األمد يصيب القرنية وعدسة العين.
ولتجنــــب هذا، يجــــب على المشــــترين االنتبــــاه للرموز 

الموجودة على النظارة مثل »يو في 400« وتعني األشعة 
فوق البنفســــجية. وإذا كانت الرموز الموجودة تشير إلى 
»يو في 400« أو »100 بالمئة يو في« فهذا يشــــير إلى أن 

النظارة توفر حماية كافية من أشعة الشمس الضارة.
وعالوة على ذلك، يمكن للمشترين إجراء اختبار. ارتد نظارة 
الشمس وركز على خط مستقيم، فإذا بدا مشوها، فهذه 
إشــــارة على أن العدســــات معالجة بشكل هزيل، بحسب 
الخبراء. واألمر عينه ينطبق على مجاالت الرؤية الضبابية. 
إذا رأيت أي من هذه اإلشــــارات فمن األفضل أال تشــــتري 

النظارة.

االستقالل/ وكاالت:
تمكن باحث من جامعة “يوتـــاه” األمريكية من إنجاز 
اختراع ثوري، سيســـهم في إراحة الكثيرين، إذ ابتكر 
 جهاز إلكتروني يشـــحن نفســـه 

ّ
بطارية الهاتف أو أي

بنفسه، وذلك دون اللجوء إلى توصيله بالكهرباء لفترات 
طويلة.

وابتكر البروفيســـور ماثيو فرانكوير، شـــريحة صغيرة، 
لها القدرة على االستفادة من الحرارة الزائدة، الموجودة 
بالجهـــاز ” هاتف، كمبيوتر لوحـــي، كمبيوتر محمول، 
وذلك بهدف إنتاج مزيٍد من الكهرباء، باالســـتفادة من 

اإلشعاع الحراري.
ونالت شريحة الســـيليكون الجديدة مسمى “األداة”، 
التي تساعد بطاريات تلك األجهزة على أن تكون أطول 
عمرًا بصورة مدهشـــة، كما يمكن االستفادة منها في 

إنتاج ألواح شمسية أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
وأوضح المخترع األمريكي أن تلك الشريحة، ستستفيد 
من تلك الطاقة المهدرة، التي تخرج لمجرد أن الهاتف 
ارتفعت درجة حرارته، لكن شريحة السيليكون الجديدة 
ستســـهم في تبريد الهاتف أو الحاسب وتحويل تلك 

الحرارة إلى طاقة إضافية للبطارية.

ال تشتِر النظارة الشمسية »رخيصة الثمن«»اختراع ثوري«.. هاتف يشحن نفسه بنفسه!
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