
رام الله/ االستقالل:
قال الرئيس محم���ود عباس إن هناك قضايا تس���تدعي 
الحوار العاجل مع األخ���وة اللبنانيين، »ألننا نريد حل هذه 

القضاي���ا بالحوار والمفاوض���ات، ونرفض التصعيد من أي 
جه���ة كانت«. وأضاف عباس في مس���تهل 
اجتماع اللجن���ة التنفيذية لمنظمة التحرير 

القدس المحتلة/ االستقالل:
نف����ذت قوات االحتالل اإلس����رائيلي أمس حملة هدم 
طالت العديد من المنش����آت التجارية بمدينة القدس 
المحتلة، فيما جّرفت أراضي تعود لمواطنين بنابلس. 

كما أصيب العش����رات من المواطنين باالختناق خالل 
مواجه����ات مع االحت����الل في رام الل����ه، بينما اعتقلت 
قوات االحتالل 20 مواطنا وصادرت قطع سالح بحملة 
دهم وتفتيش بالضفة.  فق����د هدمت جرافات بلدية 

االحتالل اإلس����رائيلي ي����وم األربعاء خمس����ة محالت 
تجارية في حي أبو تايه ببلدة س����لوان جنوبي القدس 

المحتلة تعود للمقدسي محمد حمدان 
العباسي؛  بحجة البناء بدون ترخيص.
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القدس المحتلة/ االستقالل:
قرر ما يسمى قائد هيئة القوى البشرية في جيش 
االحتالل اإلسرائيلي اللواء موتي الموز، سلسلة من 
التعيينات ف���ي الحاخامات العس���كرية، بناًء على 
توصية كبير الحاخامات في الجيش اإلس���رائيلي، 

الحاخام إيال كريم.
وذك���رت القن���اة العبرية الس���ابعة مس���اء أمس، 

أنه س���يتم تعيي���ن حاييم فايس���برج حاخامًا في 
القيادة المركزية وس���يتم ترقيت���ه إلى رتبة مالزم 
أول، وس���يتم تعيين ديفيد هيموف في منصب 
حاخام القيادة الجنوبية وس���يتم ترقيته إلى رتبة 
مالزم أول. وأضافت أنه سيتم تعيين أوفير طوبول 
في رتبة مالزم كحاخام بالقوات البحرية، وس���يتم 
تعيين نيريا روزنتال حاخام سالح الجو اإلسرائيلي.

االحتالل يقرر تعيين حاخامات 
في مناصب كبيرة بالجيش

رام الله/ االستقالل:
كش���ف نادي األس���ير الفلس���طيني، األربعاء، معلومات جدي���دة عن ظروف 

استش���هاد األس���ير نصار ماجد طقاطقة )31 عامًا( في زنازين 
معتقل "نيتسان الرملة"، تؤكد أنه استشهد نتيجة للتعذيب.

غزة / محمد أبو هويدي:
تتواصل االحتجاجات واالضرابات في جميع مخيمات الالجئين الفلسطينيين 
في لبنان لليوم الخام���س على التوالي، للتنديد بقرارات وزارة العمل اللبنانية 

غزة/ دعاء الحطاب:
ال زال كيان االحتالل اإلس���رائيلي  يتخّب���ط في التعامل مع قطاع 
غزة، حي���ث ال زال عاجزًا عن إيجاد اس���تراتيجية واضحة للتعامل 

غزة/ دعاء الحطاب
عل���ى غي���ر عادته التي دأب عليها في كل موس���م من مواس���م 
الحص���اد، يتوجه المزارع قصر محمد إلى حقله المزروع بأش���جار 

أزمة الالجئين الفلسطينيين في لبنان 
تتفاعل.. والقضية تراوح مكانها

تصاريح »عمال غزة« تكشف تخّبط 
»إسرائيل« في التعامل مع القطاع

تردي األوضاع االقتصادية بغزة 
تالحق مزارعي وباعة »التين والصبر«

قوات االحتالل تقمع املواطنني بقنابل الغاز امل�شيل للدموع عند املدخل ال�شمايل ملدينة البرية   ) وفا (

األسير جعفر عز الدين يواصل إضرابه لليوم الـ31
جنين/ االستقالل:

أفادت هيئة شؤون األس���رى والمحررين أمس األربعاء، أن 
األس���ير جعفر إبراهيم عز الدي���ن )48 عامًا( من بلدة عرابة 

جنوب محافظة جنين يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام 
منذ تاريخ 2019/6/16، احتجاجًا على اعتقاله 
اإلداري. وأوضحت الهيئ���ة في بيان صحفي 

القدس: استمرار الفعاليات الرافضة لقرار 
االحتالل هدم 100 شقة في صور باهر

عباس: نرفض التصعيد مع األشقاء اللبنانيين

االحتالل يدعي إحباط عملية 
تحويل أموال من غزة إلى الضفة

انتزاع قرار من االحتالل بإعادة 
فتح سدة قلقس جنوب الخليل 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن المتحدث باس���م لجنة أهالي حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب ش���رق 
الق���دس المحتلة حمادة حم���ادة، اليوم األربعاء، اس���تمرار الفعالي���ات الرافضة لقرار 

نادي األسير: األسير طقاطقة 
استشهد نتيجة تعرضه للتعذيب

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين أمس األربعاء بأن إدارة سجون االحتالل 

اإلسرائيلي أعادت ممثل معتقل عسقالن األسير ناصر أبو حميد 
وكافة األسرى إلى المعتقل. وأوضحت الهيئة أن مصلحة سجون 

االحتالل يعيد 13 قارب صيد
 لغزة بعد احتجازها لسنوات

إدارة سجون االحتالل تعيد األسير
 أبو حميد وأسرى عسقالن للمعتقل

إصابات باالختناق واعتقال 20 مواطنًا ومصادرة سالح بالضفة
االحتــالل يشــن حملــة هــدم تطــال منشــآت
 تجاريــة بالقــدس ويجــّرف أراضي بنابلــس

التربية: إعالن نتائج 
الثانوية العامة اليوم
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن المتحدث باســـم لجنة أهالي حي وادي الحمص في بلدة 
صور باهر جنوب شـــرق القدس المحتلة حمادة حمادة، اليوم 
األربعاء، اســـتمرار الفعاليات الرافضة لقرار االحتالل هدم 16 

بناية بواقع مئة وحدة سكنية في الحي.
ولفت حمادة، فـــي تصريحات صحفية، إلـــى أن وفودا وصلت 
اليوم إلى الحي من بينها أعضاء كنيســـت من حزب "ميرتس" 
اليســـاري، تم من خاللهم إيصال رســـالة لحكومـــة االحتالل 
تطالـــب بوقـــف عملية الهدم، مشـــيرا إلى أن صـــالة الجمعة 
المقبلـــة ســـتقام في الحـــي، فضال عـــن تنفيـــذ العديد من 

الفعاليات األخرى.
وبّين أن ســـلطات االحتـــالل ماضية في قراراهـــا، وقد أبلغت 
شركة كهرباء القدس بضرورة فصل التيار الكهربائي عن تلك 
الشـــقق تمهيدا لهدمها، معربا عن أملـــه بأن تفضي الجهود 

القانونية إلى وقف عملية الهدم.
ُيذكر أن المـــدة التي منحها االحتالل لســـكان هذه الوحدات 
الســـكنية لهدمها بأنفســـهم تنتهي يوم غـــد الخميس، ّما 

يجعل الباب مفتوحا أمام االحتالل لهدمها بعد هذه المهلة.

االستقالل/ وكاالت:
دعا رئيس اتحــــاد مجالس الدول األعضاء 
في منظمــــة التعاون اإلســــالمي الحبيب 
المالكــــي، أمــــس األربعــــاء، بالربــــاط إلى 
استحداث "جائزة فلسطين للديمقراطية 
والعدالــــة التاريخيــــة"، وذلــــك مــــن أجل 
اســــتعادة زخم االهتمام الدولي بالقضية 

الفلسطينية.
واعتبر المالكي، في خطابه خالل االجتماع 
االســــتثنائي الثالــــث للجنــــة التنفيذية 
لالتحــــاد الذي انعقد بعاصمة المغرب، أن 

هذه الجائزة تكتســــب أهمية خاصة "في 
ســــياق إقليمي ودولي غطت أحداثه على 
هذه القضيــــة وجعلت االحتــــالل ينفرد 
بالشــــعب الفلسطيني، و)من أجل( تذكير 
المجموعة  الدولية، وخاصــــة  المجموعــــة 
البرلمانيــــة الدوليــــة، بمشــــروعية حقوق 
الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".

وشــــدد المالكــــي على ضــــرورة العمل مع 
منظمــــة األمم المتحدة مــــن أجل تحديد 
يــــوم عالمي ســــنوي لمناهضة  واعتماد 
التخويف من اإلســــالم والمسلمين، أو ما 

يسمى باإلسالموفوبيا، والتعصب، من أجل 
التسامح وحوار الحضارات، وذلك من طرف 

الجمعية العامة لألمم المتحدة.
ويضــــم اتحاد مجالــــس الــــدول األعضاء 
فــــي منظمة التعاون اإلســــالمي، الذي تم 
تأسيسه في 17 حزيران 1999، 54 برلمانا 
عضــــوًا، ويهدف إلــــى التعريف بســــمو 
التعاليم اإلســــالمية والعمل على نشرها، 
وتوفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق بين 
مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ادعـــى جيش االحتالل اإلســـرائيلي، أمس األربعاء، 
أنه كشـــف محاولة لتحويل أموال من قطاع غزة إلى 
الضفة الغربية من قبـــل حركة حماس ، في عملية 

أطلق عليها " إغالق الصنبور".
وقال المتحدث باســـم جيش االحتـــالل تحت بند 
"ســـمح بالنشـــر"، إن حماس كانت تهـــدف لدعم 
وتمويل العمليـــات في الضفـــة الغربية من خالل 

األموال التي كانت تحولها، على حد زعمه.
وأضاف أن العملية التي قادها الجيش اإلسرائيلي 
بالتعاون مع جهاز األمن العام الشـــاباك، كشـــف 
خاللها عـــن عالقة بيـــن كبار نشـــطاء حماس في 
قطاع غزة مع عناصر المنظمة في الضفة، ومنها تم 

الكشف عن مســـار تحويل األموال من خالل شركة 
ســـفريات زوار الحرمين المملوكـــة لألخوين هاني 
وفراس البلبيسي وصراف األموال محمد السويسي 

الذي يعمل من قطاع غزة.
وتابع المتحدث:" كجـــزء من العملية اعتقلت قوات 
الجيش والشـــاباك 3 مشـــتبه بهم ينشطون في 
البنية التحتية التابعة لمنظمة حماس في الضفة 
وهـــم: إبراهيم مظفر أحد ســـكان مـــزارع النوباني 
وهو ناشط من حماس وسجين سابق، وخالد مظفر 
)شقيق إبراهيم( - من ســـكان مزارع النوباني وأحد 
نشطاء حماس، ومحمد أبو سالم أحد سكان رنتيس 

ناشط من حماس وسجين سابق.
من جهته عقب وزير الحرب اإلســـرائيلي الســـابق 

وزعيم حزب إسرائيل بيتنا "أفيغدور ليبرمان"، على 
تلـــك المزاعم بالهجوم على رئيـــس وزراء االحتالل 

بنيامين نتنياهو.
وقال ليبرمان في تصريحات نقلتها القناة السابعة 
العبرية:" لقـــد تلقينا اليوم دليـــاًل إضافًيا على أن 
عائدات األموال التي يدفعها رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو إلـــى منظمة حماس في غـــزة تذهب في 
النهاية لتمويل )اإلرهاب( في الضفة الغربية وفي 

القدس "، على حد تعبيره.
وأضاف ليبرمان:" رغم استســـالم  نتنياهو لحماس 
والمزايـــا العديدة التي يقدمها لقطاع غزة، يواصل 
قادة حماس جهودهم الدؤوبة لتنفيذ هجمات ضـد 

المستوطنين في الضفة الغربية والقدس".

رام الله/ االستقالل:
قال الرئيس محمود عباس إن هناك قضايا تستدعي الحوار 
العاجل مع األخوة اللبنانييــــن، »ألننا نريد حل هذه القضايا 
بالحوار والمفاوضات، ونرفض التصعيد من أي جهة كانت«.

وأضاف عبــــاس في مســــتهل اجتماع اللجنــــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الذي عقد األربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة 
رام اللــــه، لذلك ســــيتم ايفاد عضو اللجنــــة التنفيذية عزام 
األحمد لمتابعة هذه القضايا مــــع اإلخوة اللبنانيين، ونؤكد 
رفضنا لكل أشكال التصعيد، ألن األهم حل المشاكل وليس 

تعقيدها.
وتابع: »ســــنناقش الوضع القائم اآلن في لبنان، والذي يأتي 
عقــــب الظروف التــــي مررنا بها هناك، والتــــي كانت ممتازة 
كقضية صابر مراد وغيرها التي انعكست ايجابا على عالقاتنا 

االخوية مع االشقاء في لبنان«.
وشهدت كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان 
األربعاء إضراًبا عاًما وشــــاماًل احتجاًجــــا على قرار وزارة العمل 
اللبنانية بإغالق عشــــرات المؤسسات التي يعمل بها عمال 

فلسطينيون.

القدس: استمرار الفعاليات الرافضة لقرار 
االحتالل هدم 100 شقة في صور باهر

عباس: نرفض التصعيد 
مع األشقاء اللبنانيين

الخليل/ االستقالل:
أعلن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة األربعاء، عن انتزاع قرار موافقة من الجانب اإلسرائيلي 

رسميًا بفتح سدة قلقس أمام المواطنين بعد اغالق دام ألكثر من 19 عامًا.
وأكّد أبو ســـنينة أن هذه الموافقة لم تكن وليدة اللحظة إنما نتاج جهود وضغوط مورســـت من 
قبل السكان الذين ُيقدر عددهم بما يزيد عن 5000 نسمة، وجهود بلدية الخليل ووزارة الشؤون 

المدنية.
وقال أبو ســـنينة إّن البلدية وفور االنتهاء من االجراءات ستباشـــر العمل في تأهيل 
المفرق قلقس وإنشاء دوار فيه ِوفق المخططات التي أعدها مهندسو البلدية، موضحًا 
أهمية فتح الســـدة فهي بمثابة رابط مروري ما بين طرفي المدينة ويعتبر حاًل إلنهاء 
معاناة ســـكان المنطقة اليومية وأســـاس لتطوير المنطقـــة وامتدادها ضمن الرؤية 

االستراتيجية للمدينة.

أطلق عليها »إغالق الصنبور«

االحتالل يدعي إحباط عملية تحويل أموال من غزة إلى الضفة
غزة/ االستقالل:

كشـــفت وسائل إعالم إســـرائيلية، أمس األربعاء، عن تقديم الئحة 
اتهـــام بحق أحد المواطنين الفلســـطينيين في قطـــاع غزة بدعوى 

تقديم المساعدة للمقاومة الفلسطينية.
وذكرت القناة 13 العبرية، أن مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية 
قـــدم الئحة اتهام ضد أحد ســـكان غزة األســـير »يوســـف قرموط« 
الرتكابه »جرائم ضد أمن الدولة« وتقديمه الخدمة لمنظمة وصفتها 

بأنها )إرهابية(.
وضمن الئحة االتهام ســـمح قرموط لنشطاء حماس بتمديد كابالت 
الكهرباء التي تفّعل الصواريخ إلى منزله بحيث يمكنهم من إطالق 
الصواريخ من داخل المنزل دون االقتراب من قاذفات الصواريخ، على 

حد زعم القناة.
ولم تذكر القناة كيف ومتى تم اعتقال األسير قرموط.

االحتالل يقدم الئحة اتهام بحق 
أسير غزة بدعوى دعم المقاومة

الستعادة زخم االهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية
اتحاد دول التعاون اإلسالمي يدعو الستحداث 

»جائزة فلسطين للديمقراطية والعدالة التاريخية«

بعد 19 عاما على إغالقها
انتزاع قرار من االحتالل بإعادة 
فتح سدة قلقس جنوب الخليل 
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والمتابعـــة  القـــوى  لجنـــة  وأعلنـــت 
الشامل  لبنان اإلضراب  الفلســـطينية في 
أمـــس األربعـــاء، فـــي جميـــع المخيمات 
والتجمعـــات الفلســـطينية حتـــى تراجع 
وزيـــر العمل عن اإلجـــراءات المتخذة ضد 

الالجئين الفلسطينيين.  
وجددت اللجنة في بيانها، مطالبتها وزير 
العمل بالتراجع عن قراراته بالكامل، مؤكدة 
على الطابع الســـلمي الحضاري للتحركات 
في جميـــع األماكـــن، ودعت إلـــى تجنب 
االحتكاك مع قوى األمن، وعدم اللجوء إلى 

العنف.
ورفضت لجنة المتابعة الفلســـطينية كل 
الفلســـطينية  القضية  تمييـــع  محاوالت 
عبـــر اإلجـــراءات الجديدة التـــي اتخذها 
بإغالق  والمتمثلة  اللبنانـــي  العمـــل  وزير 

مؤسسات تجارية لهم.
أمـــس معظم  الشـــامل  وعـــّم اإلضـــراب 
لبنان، حيث  المخيمات الفلســـطينية في 
أغلق المحتجون جميع مداخل مخيمي عين 
الحلـــوة والمية ومية في صيـــدا باإلطارات 
المشـــتعلة، وذلـــك اســـتجابة لــــ "يـــوم 

الغضب" الذي دعت إليه القوى السياسية 
الفلسطينية واللجان الشعبية ولجنة تجار 

سوق الخضار.
الق�ضية تراوح مكانها

وفـــي تعقيبه على األزمة التي تعيشـــها 
مخيمات اللجوء في لبنان، أوضح مســـؤول 
اإلعالم فـــي حركة الجهاد اإلســـالمي في 
لبنان خالد أبو حيط، أن القوانيين اللبنانية 
تحرم الالجئين الفلسطينيين من ممارسة 
أكثر من 70 مهنة ال سيما المهن التي لها 
نقابات وتنظم حســـب القانـــون اللبناني، 
ولكـــن وزارة العمل واألجهـــزة اللبنانية لم 
تالحق الفلسطينيين في السابق ألن لهم 

خصوصية".
وأوضح أبو حيط لـ"االستقالل"، أن المشكلة 
بدأت تتفاقم مؤخرًا ألن وزير العمل الجديد 
الذي عّيـــن مؤخرًا في الحكومـــة اللبنانية 
أصـــر على تطبيـــق قانون عمـــل األجانب 
في لبنـــان على الالجئين الفلســـطينيين، 
مما أوجد مشـــكلة كبيرة ألن الالجئين في 
لبنان لهم وضع خاص ألن معظمهم ولدوا 
ويقيمـــون هناك منذ عشـــرات الســـنين، 

ولهم إقامة رســـمية دائمة ومسجلون في 
سجالت الداخلية اللبنانية.

وبين مســـؤول اإلعالم فـــي حركة الجهاد، 
أن وزير العمل اللبنانـــي أصر على معاملة 
الالجئيـــن في لبنـــان على أنهـــم أجانب، 
حيث يقضي قانون العمـــل اللبناني على 
أن الالجئ الفلســـطيني قبل أن يعمل في 
لبنان عليـــه أن يحصل على إجازة عمل أواًل 
إن كان عامـــاًل ولكن التعقيـــدات اإلدارية 
والروتينية في الدولة اللبنانية ال تســـاعد 
إجازة عمل  للحصول على  الفلســـطينيين 

مما يتطلب دفع مبالغ كبيرة.
وفّند أبـــو حيط مزاعـــم وزارة العمل بأنها 
تعفي الفلســـطينيين من الرسوم، مؤكدًا 
أن هذا الكالم غير صحيح ألن هناك رسومًا 
أخرى تتمثل في قانون الضمان االجتماعي 
اللبناني تصل إلى 300 دوالر ســـنويًا وإذا 
أراد الالجـــئ أن يعمل عند رب عمل لبناني 
هناك، عليه دفع ما نســـبته 25 في المائة 
من قيمة راتبـــه لرّب العمل اللبناني، وهذا 
يعنـــي أن رب العمـــل اللبناني لن يفضل 
العامـــل الفلســـطيني وإضافـــة إلى ذلك 

فإن الفلسطيني ال يســـتفيد من الضمان 
االجتماعـــي إال ببند واحد مـــن أصل أربعة 
بنـــود ويأخذ بطاقة مكتوبًا عليها يدفع وال 
يستفيد وأنه ُيحرم من أبسط الحقوق مثل 
العالج والتعليم المجاني وغيرها من األمور 

األخرى.
الالجئيـــن  مطالـــب  أن  علـــى  وشـــدد 
الفلسطينيين ستبقى مشرعة إلى أن يتم 
إعفاؤهم مـــن طلب إجازة العمـــل، معتبرًا 
أنه من غيـــر المقبول مـــن وزارة العمل أن 
تفرض على صاحب مهنة حرة أو رب عمل 
فلســـطيني الحصول على إفادة مصرفية 
بإيـــداع مبلغ مائة مليون ليـــرة لبنانية أي 
مـــا يعادل 63 ألـــف دوالر أمريكي، وكيف 
لالجئ فلســـطيني فقير أن يوفر مثل هذا 
المبلغ ومن ضمن الشروط أيضًا أن تشغل 
مقابل كل عامل فلســـطيني 3 لبنانيين أو 
تدخل في هذا المحل أو المشـــروع شريكًا 

لبنانيًا؟.
ولفـــت أبو حيط إلى أن األمور ال زالت تراوح 
مكانها إلـــى اآلن وأن الحوارات التي جرت 
مـــع القوى الفلســـطينية واللبنانية أكدت 

على تعسف هذه اإلجراءات من قبل وزارة 
العمل ورفضتها جملة تفصياًل.

حقوقنا ب�ضيطة
من جانبهم، رفض الالجئون الفلسطينيون 
هذا القانون الذي يرونه "تعسفيًا وظالمًا" 
بحقهـــم، مؤكدين أن مطالبهـــم واضحة 
ويجب مســـاواتهم بالحقوق ألنهم ليسوا 

أغرابًا بل هم مقيمون في لبنان قسرًا.
وناشـــد الالجئ الفلسطيني مهيب موعد، 
الحكومـــة اللبنانية ووزيـــر العمل اللبناني 
بالتراجـــع عن مثل هـــذه القـــرارات التي 
تنسجم مع صفقة القرن التي تستهدف 

القضية الفلسطينية.
وقال موعد لـ "االستقالل" :"إن وزارة العمل 
بتطبيقهـــا لقانـــون إجازة العمـــل، تهدد 

وجودنا وتعرضه للخطر".
وأكد الالجئ الفلســـطيني، أنه يجب على 
الدولة اللبنانية والشـــعب اللبناني وجميع 
التيـــارات والقوى اللبنانيـــة أن تقف في 
وجـــه هذه القرارات التعســـفية وأن تمنع 
تطبيقها أو تمريرها لما تحمله من مخاطر 

على السلم االجتماعي في لبنان.

بدعوى »مكافحة العمالة األجنبية«

أزمة الالجئين الفلسطينيين في لبنان تتفاعل.. والقضية تراوح مكانها
غزة / حممد اأبو هويدي:

تتوا�ضل االحتجاجات واال�ضرابات يف جميع خميمات 
الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان لليوم اخلام�س على 

التوايل، للتنديد بقرارات وزارة العمل اللبنانية االأخرية 
والتي مت�س حقوق العمال الفل�ضطينيني يف لبنان.

وبداأت وزارة العمل اللبنانية تطبيق خّطتها لـ "مكافحة 
العمالة االأجنبّية غري ال�ضرعّية" التي كانت اأعلنتها 

يف ال�ضاد�س من يونيو/حزيران املا�ضي، بهدف احلد 
من ارتفاع البطالة وحماية اليد العاملة اللبنانية 

من املناف�ضة "غري امل�ضروعة" كما قالت. االأمر الذي 
قوبل برف�س فل�ضطيني عارم، حيث راأى الالجئون 

الفل�ضطينيون هناك اأن تطبيق خطة الوزارة اللبنانية 
يعترب م�ضا مبا�ضرا مبعي�ضتهم بعد اأن مت حترير حما�ضر 

�ضبط قانونية ومالية بحق م�ضغليهم، حتت �ضعار 
"مكافحة العمالة االأجنبية غري ال�ضرعية".

جنين/ االستقالل:
أفـــادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين أمس 
األربعـــاء، أن األســـير جعفـــر إبراهيم عـــز الدين 
)48 عامـــًا( من بلدة عرابة جنـــوب محافظة جنين 
يواصـــل إضرابه المفتوح عن الطعـــام منذ تاريخ 

2019/6/16، احتجاجًا على اعتقاله اإلداري.
وأوضحت الهيئـــة في بيان صحفـــي األربعاء أن 
إدارة معتقالت االحتالل تتعمد تنفيذ سلسلة من 
االجراءات العقابية بحق األســـير عز الدين وذلك 
إلرهاقـــه وثنيه عن اإلضراب، حيـــث أقدمت على 
زج األســـير داخل عزل معتقل "الرملة" وتفتيشه 
تفتيشـــًا عاريا، باإلضافة إلـــى حمالت التفتيش 

القمعية لزنزانته بشكل يومي.
وذكـــرت أن األســـير عـــز الديـــن يرفـــض إجراء 

الفحوصات الطبية وقاطع عيادة المعتقل.
ويعاني األسير عز الدين تدهورا خطيرا على حالته 
الصحية بسبب طول فترة اإلضراب الذي يخوضه 
منذ )31 يوما(، واإلهمال الطبي الذي تنتهجه معه 

سلطات االحتالل
وكانـــت قـــوات االحتالل قـــد اعتقلـــت القيادي 
في حركة الجهاد اإلســـالمي "عـــز الدين" بتاريخ 
2019/1/30 وأصدرت محكمة إســـرائيلية حكمًا 
بحقه بالســـجن لـ 5 شـــهور، لكن يوم اإلفراج عنه 
أصدر ضده قرارًا تعسفيًا باالعتقال االداري وفور 

صدور القرار أعلن األســـير خوضه إلضراب مفتوح 
عن الطعام، علمـــًا بأن هذا االضـــراب الرابع الذي 

يخوضه األسير عز الدين خالل سنوات اعتقاله.
يذكر أن األسرى المضربين حاليًا باإلضافة لألسير 
جعفر عـــز الدين، هم كل من: أحمـــد زهران )42 
عامًا( من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله، 
وثالثة أســـرى من مخيم الدهيشـــة في محافظة 
بيت لحم األســـير وهم: محمد أبو عكر )24 عامًا(، 
ومصطفى الحســـنات )21 عامًا( واألســـير حسن 
الزغاري، واألسير حذيفة حلبية )28 عامًا( من بلدة 
أبو ديس، واألسير جمال الطويل من محافظة رام 

الله.

يعاني ظروفًا صحية خطيرة

األسيــر جعفــر عــز الديــن يواصــل إضرابــه لليــوم الـ31
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )331 / 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
زياد وحيد محمد موسى من سكان غزة هوية رقم 970908760 بصفته 

وكيال عن: مصطفى محمد يحيى القيس
بموجب وكالة رقم: 775 / 2019 الصادرة عن بنغازي

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 835  قسيمة 93  المدينة غزة الدرج

 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقـــدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامـــة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من 
تاريخ هـــذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البدء فـــي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 7/17/ 2019م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 330/ 2019(
يعلـــن للعموم انه تقـــدم لـــإلدارة العامـــة لألراضي والعقـــارات بغزة 
السيد: شـــادي أسعد سليمان أبو دقة من ســـكان خانيونس هوية رقم 
802313486 بصفته وكيال عن: نعمه عبد الكريم موسى أبو دقه ومهند 
وماهر ومازن ووسيم ويوسف وماجده ومنال ومنى وأنور وساره أوالد محمد 

سلمان أبو دقه وأسماء مرازيق سليمان أبو دقه
بموجب وكالة رقم: 4179 / 2019 الصادرة عن خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 236  قسيمة 26  المدينة عبسان + قطعة 244 قسيمة 8 + 9 + 10 المدينة عبسان 
 فمن لـــه أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضه إلـــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 7/16/ 2019م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )332 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: رائد يوسف حسين 
قرموط من ســـكان بيت حانون هوية رقـــم 901594473 بصفته وكيال عن: بهاء وعالء أبناء 
صبحي أبو العوف وهيام إسماعيل حسين رجب وسلوى إسماعيل حسين ساق الله وايمان 
زهير أحمد عبد العال باألصالة عن نفسها وبوكالتها عن ميسره زهير أحمد بكر زغره وهبة 
زهير أحمد بركات وزهير احمد حمدان أبو العوف ووالء ورجاء وسناء بنات صبحي أبو العوف 

وشفا إسماعيل حسين رجب ومهدية وتوفيق وصبحية أبناء إسماعيل حسين أبو العوف
بموجب وكالة رقم: 1264 / 2018 الصادرة عن شمال غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 587  قسيمة 5  المدينة بيت حانون

 فمن لـــه أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضه إلـــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 7/17/ 2019م

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

رام الله/ االستقالل:
األسرى  شــــؤون  هيئة  أفادت 
األربعــــاء  أمــــس  والمحرريــــن 
بــــأن إدارة ســــجون االحتــــالل 
اإلســــرائيلي أعــــادت ممثــــل 
معتقل عسقالن األسير ناصر 
إلى  أبو حميد وكافة األســــرى 

المعتقل.
وأوضحــــت الهيئة أن مصلحة 
سجون االحتالل جّمعت مساء 
وعلى  المعتقل  أسرى  الثالثاء 
رأسهم ممثل المعتقل األسير 
ناصــــر أبــــو حميد مــــن أماكن 

نقلهم، وأعادتهم جميًعا عبر البوســــطة إلى معتقل 
عسقالن.

وأشارت الهيئة إلى أن إدارة المعتقل نقلت في وقت 

سابق ممثل المعتقل األسير 
تعسفي،  بشــــكل  حميد  أبو 
ممــــا دفــــع أســــرى المعتقل 
فــــي  والدخــــول  للتصعيــــد 
إضراب مفتوح عــــن الطعام، 
األســــرى  بين  الحــــوار  ولكن 
أثمر  السجون  واســــتخبارات 
التصعيد  بتعليق  اتفاق  عن 
مقابل إعادة األسير أبو حميد 

للمعتقل.
وذكرت أن "األسرى كانوا في 
انتظار عودة األسير أبو حميد 
لكنهــــم تفاجأوا  للمعتقــــل، 
باقتحــــام قــــوة كبير من وحــــدات القمــــع لغرفهم، 
ونقلهم جميًعا إلى ســــجون أخرى دون أي أسباب أو 

مبررات، ثم ُأعيدوا أمس جميًعا للمعتقل".

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكـــر موقع المســـتوطنين7 العبري، أمس األربعـــاء، أن قيادة جيش االحتالل 
اإلســـرائيلي تنوي زراعة أشـــجار قرب منازل المســـتوطنات فـــي غالف غزة، 

لحمايتها من الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.
ووفق الموقع العبري، يأتي قرار زرع األشـــجار كعبرة من الصاروخ الذي أصاب 
ســـيارة مســـتوطن خالل المواجهة األخيرة مع المقاومة قـــرب كيبوتس »يد 

موردخاي« الواقع شمالي بيت حانون حيث ُقتل المستوطن »موشيه فيدر«.
وأعلن جيش االحتالل اإلســـرائيلي، الثالثاء، عن تقدم بناء الجدار األرضي مع 
حـــدود قطاع غزة، حيث تم االنتهاء من بنـــاء 40 كيلو مترامن الجدار في إطار 
هذا المشروع الهندســـي لمواجهة أنفاق غزة، وبشـــكل موازي يتواصل بناء 

الجدار العلوي.
وتقول مصادر أمنية »إســـرائيلية«: »رغم التقدم في بناء الجدارين الســـفلي 

والعلوي إال أن فصائل المقاومة في غزة تعاظمت قوتها على الحدود«.
وأضافت مصادر عسكرية، أنه جرى تقدم في بناء السياج العلوي بطول 3متر 
ونصف، وتم بناء 12 كيلو مترًا، مبينة أن المشـــروع سيســـاهم أيضا بالعثور 

على أنفاق هجومية اجتازت السياج الفاصل منذ عدوان 2014.
ولفتت المصادر ذاتها، أنه تم الكشف عن 18 نفًقا هجومًيا، ُعثر على 16 من 

بينها خالل العامين الماضيين.

األشجار.. لحماية غالف غزة 
من صواريخ المقاومة

غزة/ االستقالل:
أعادت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس 
األربعاء، 13 قارب صيـــد، كانت قد احتجزتها 

خالل السنوات الماضية من عرض بحر غزة.
وقال زكريا بكر منســـق لجـــان الصيادين في 
اتحـــاد العمل الزراعي: »وصلت بعد ظهر اليوم 
)أمس( القوارب المفرج عنها من قبل ســـلطات 
االحتالل إلى مرفأ الصيادين غربي مدينة غزة«.

وأضاف »القوارب التي تم اعادتها عبارة عن 4 
حسكات شنشوله، و8 حسكات سنار، وحسكة 

واحدة متوسطة الحجم«.
وذكر أن قوات االحتالل اإلســـرائيلي ســـرقت 
كافة محركاتها ومعدات الصيد الخاصة بهذه 
القـــوارب التي تم تســـليمها لتصل عبارة عن 

هياكل قوارب ال تصلح للعمل.
وأشـــار إلى انه بإعادة هـــذا العدد من القوارب 

تكون ســـلطات االحتالل ســـلمت خالل شهر 
44 قاربـــا بعد جهد قامت به عدة مؤسســـات 
حقوقية والتي انتزعـــت حكما قضائيا بإعادة 

65 قاربا.
وكان مركـــز الميـــزان لحقوق اإلنســـان، تقدم 
مع جمعيتـــا »عدالة« و«حقوق اإلنســـان«، برد 
للمحكمة الُعليا بضرورة تحرير »كافة القوارب 
دون قيد أو شرط، مع كافة المعدات التي كانت 

على متنها«.
وذكـــر المركز أن ذلك الطلب جـــاء لمنع تكرار 
»الحاالت التي أعادت بها إسرائيل قوارب صيد 
ألصحابها دون الممتلكات التي كانت عليها«.

يشـــار إلى أن قوات االحتـــالل تحجز قرابة 50 
قاربـــا اســـتولت عليها بحريـــة االحتالل خالل 
مهاجمتهـــا الصياديـــن على مدار الســـنوات 

الماضية.

االحتالل يعيد 13 قارب صيد
 لغزة بعد احتجازها لسنوات

إدارة سجون االحتالل تعيد األسير 
أبو حميد وأسرى عسقالن للمعتقل

رام الله/ االستقالل:
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســـطينية، أمـــس االربعـــاء، الـــدول 
العربية إلى وقـــف التطبيع مع االحتالل 

اإلسرائيلي.
جاء ذلك خالل اجتماعها أمس برئاســـة 
الرئيس  محمود عباس ، في مقر الرئاسة 

بمدينة رام الله.
وجددت التنفيذية دعوتها لجميع الدول 
المعنية وقف جميع أشـــكال  العربيـــة 
التطبيع مع دولة االحتالل االســـرائيلي، 
وضـــرورة احتـــرام التزاماتها المنصوص 
عليهـــا فـــي مبـــادرة الســـالم العربيـــة 
والتزاماتهـــا بأحـــكام المقاطعـــة التي 

قررتها جامعة الدول العربية.
وثمنـــت التنفيذيـــة اســـتمرار الجهود 
المصرية الهادفة إلزالة أسباب االنقسام 
تنفيـــذ االتفاقـــات والتفاهمـــات كافة 
وصواًل إلى تنفيذ دقيق وأمين التفاق 12 
اكتوبر 2017، والعودة إلى إرادة الشعب 
بانتخابات عامة حرة ونزيهة، وبما يضمن 

تحقيق الشراكة الوطنية.
في ســـياق آخر، أكدت اللجنة التنفيذية 
أن إجـــراءات وزارة العمـــل اللبنانية بحق 
العمال وأرباب العمل الفلســـطينيين ال 
عالقة لهـــا بمكافحة العمالـــة االجنبية 
غيـــر الشـــرعية، ألن الجميع فـــي لبنان 
يعلم أن الفلســـطينيين في هـــذا البلد 

الشقيق ليســـوا مهاجرين غير شرعيين 
بل الجئون لهم مكانة سياسية وقانونية 
نصـــت عليها قـــرارات لألمـــم المتحدة 
تحفـــظ حقهم في العـــودة الى ديارهم 
وممتلكاتهـــم التي هجـــروا منها بالقوة 
الغاشـــمة في فلسطين وأن  العسكرية 
محاولـــة الـــوزارة تصنيفهم فـــي خانة 
الهجرة غير الشـــرعية غير مقبول، فضال 
علـــى أن ذلك يندرج في إطار غير قانوني 
وغير انساني ويمكن ان يوظف سياسيا 
بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق 
الالجئين الفلسطينيين من خالل دفعهم 
الى الهجرة الخارجية على طريق تصفية 

قضيتهم الوطنية العادلة.

انتقدت إجراءات »العمل اللبنانية« بحق الالجئين الفلسطينيين
»تنفيذية المنظمة« تدعو الدول

 العربية لوقف التطبيع مع االحتالل



الخميس 15 ذو القعدة 1440 هــ 18 يوليو 2019 م

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

بايداع مخطط تفصيلي للشارع رقم M12 بعرض 16 مترًا وارتداد 3 أمتار 
منطقة تنظيم  خانيونس _  بني سهيال
قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لالبنية والتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 
رقـــم 18/2019 المنعقـــدة بتاريـــخ 2019/5/22 عن ايـــداع المخطط 
التفصيلي لمســـار الشـــارع رقم M12 بعرض 16 مترًا وارتداد 3 أمتار 
والفاصـــل بين نفوذ بلدية خانيونس وبلدية بني ســـهيال والمحصورة 
بين شـــارع رقم 15 شـــماال وحتي نهاية نفوذ بلديـــة خانيونس جنوبا 
والمار بالقسائم رقم )38_ 39_ 40_ 41_ 43 _ 44(  من القطعة رقم 42 

والقسائم رقم )2_ 3_ 4_ 5_ 6_16_17( من القطعة رقم 221 
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن 

وعليه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في االراضي واالبنية واالمالك 
االخرى المشـــمولة بهذا المشـــروع االطالع على خارطة المشروع مجانا 
خالل ســـاعات الدوام الرســـمي وتقديم االعتراضـــات عليه الى مكتب 

اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس وبلدية بني سهيال 
)) وسوف لن يلتفت الي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
و تنظيم المدن بمحافظات غزة 

بايداع مجدد لمشروع تنظيمي عمراني هيكلي للمواصي والنفوذ الموسع لبلدية القرارة لالعتراض 
منطقة تنظيم_ القرارة 

قانون تنظيم المدن رقم )28(   لسنة  1936  
تعلــــن اللجنة لمركزيــــة لألبنية و  تنظيم المــــدن بمحافظات غــــزة للعموم انها 
قد قررت بجلســــتها رقم 2018/43 المنعقدة بتاريــــخ 2018/11/21 إعادة إيداع 
المشــــروع التنظيمي العمراني الهيكلي للمواصي و النفوذ الموسع لبلدية القرارة 
لمنطقة تنظيم القرارة الســــابقة ايداعه و المنشــــورات في جريدتي فلســــطين و 
الرســــالة بتاريخ 2015/12/14 إيداع مجددا لمدة ثالثين يوما بالمنطقة المذكورة 
لالعتراض وفقا لنص المادة )16( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936.

و عليـــه ووفقا لنص المادة )17( من ذات القانون فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في 
األراضي و األبنية او األمالك األخرى المشـــمولة بهذا المشـــروع او باي مشروع اخر سواء 
بصفتهم من أصحاب هذه األمالك او بأي صفة أخرى االطالع مجانا على المشروع المودع 
بموجب هذا اإلعالن لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء و التنظيم بمقرها في بلدية القرارة 
خالل ساعات الدوام الرسمي و تقديم االعتراضات عليه مدة ثالثين يوما من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين ايهما اقرب .
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((.

 اللجنة املركزية لالبنية و تنظيم املدن
 مبحافظات غزة 

�سند توكيل خا�ص  رقم  3138/  2019 
لدى دائرة كاتب عدل حمكمة �سلح �سمال غزة 

انا الموقع ادناه/ احمد عوض حســـن أبو مذكور من ســـكان/جباليا – ارض 
الشنطي و احمل هوية رقم )908746134(

قد وكلت عني و انبت مناب نفســـي وعوضا عن شـــخصي السيد/ وسام 
عوض حسن أبو مذكور من سكان جباليا- ارض الشنطي – و يحمل هوية 

رقم )900987314(
و ذلك في القيام بدال مني في قبض و صرف و سحب و إيداع ايه مبالغ ماليه 
بالغ ما بلغت قيمتها وذلك من بنك فلسطين فرع غزة تحت حساب جاٍر رقم 
)1118726( او أي فرع من فروع بنك فلســـطين و كذلك وكلتك في استالم 
بطاقة الصرف االلي و الرقم الســـري الخـــاص بها و تجديدها وكذلك وكلته 
في عمل بطاقة التيســـير و اســـتالمها و تجديدها و الغائها او ايه بطاقات 
أخرى و في إتمام كافه المعمالت البنكية و سحب كشوفات بنكية و تحديث 
الحساب باسمي و كذلك وكلته في إيداع الشيكات و صرفها و اصدار دفاتر 
شيكات جديدة و ذلك بستمرار  و في التوقيع نيابة عني على جميع االوراق 
و المستندات التي لها عالقة بهذا الخصوص و في عمل ما يلزم عمله وهذه 

وكالة خاصة مني له بذلك مفوضه لقوله ورايه و عمله. 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن سعيد خليل حميدان الهسي     
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم   
700454077فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة.

وفيما أبدى جهاز الشـــاباك اإلسرائيلي 
اعتراضـــه على إدخال العمـــال الغزيين 
إلى الكيان، وقالـــت صحيفة "يديعوت 
أحرنـــوت"، الثالثـــاء، إن قيـــادة جيش 
االحتالل "االسرائيلي" وما تسمى باإلدارة 
المدنية يؤيدون إدخالهم للعمل داخل 
المستوطنات المحاذية للقطاع، معتبرة 
أن عمال غزة أقل تكلفة لـ"إسرائيل" من 
العمال التايلنديين والذين يعملون في 

مجال الزراعة في غالف غزة. 
وكان رئيس حكومـــة االحتالل بنيامين 
نتنياهـــو زعـــم الخميـــس الماضي أن 
لعملية  اإلســـرائيلي يســـتعد  الجيش 
عســـكرية واســـعة ومفاجئة ضد قطاع 

غزة.
وقــــال نتنياهــــو خالل زيارته عســــقالن 
اإلقليمــــي  المجلــــس  رئيــــس  ولقائــــه 
للمدينة: " أفّضل أن تكون هناك تهدئة، 
لكننا نستعد لحملة واسعة ومفاجئة في 

غزة، ال أســــتطيع أن أشرح أكثر من ذلك، 
اعتبارات االنتخابات ال تهمني".

مراوغة وخداع 
المختص في الشـــأن االقتصادي أسامة 
نوفـــل، اعتبـــر أن مـــا يرّوجـــه االحتالل 
اإلســـرائيلي حول قضية "عمـــال غزة"، 
يأتي ضمـــن تفاهمـــات التهدئة التي 
تم االتفاق عليه ســـابقًا بيـــن المقاومة 
الفلسطينية واالحتالل، مبينًا أن موافقة 
الكيان على إصـــدار التصاريح التجارية 
لبعض المواطنين، ال تعدو كونها مجرد 
دعايـــة لالســـتهالك اإلعالمـــي بهدف 

تحسين صورة "إسرائيل" أمام العالم. 
وأوضح نوفل خالل حديثه لـ"االستقالل"، 
أن االحتـــالل يماطل ويـــراوغ في تنفيذ 
تفاهمـــات التهدئـــة، وفـــي مقدمتها 
الســـماح لعمال غزة بالدخول إلى الكيان 

للعمل هناك.
واعتبر أن االختـــالف في وجهات النظر 

بين الجهات السياســـية اإلســـرائيلية 
والعســـكرية األمنية حول تلك القضية، 
ُيؤكـــد نوايا االحتـــالل بالمراوغة وخداع 
العالم بأنه يقدم التسهيالت للغزيين.  
العمـــال  بإدخـــال  الســـماح  أن  وبيـــن 
لـ"إسرائيل" من شـــأنه أن ُينّشط عجلة 
االقتصاد في القطاع، ويخفض معدالت 
البطالة والفقر، منوهًا إلى أن تشغيل 5 
آالف عامل ال يعني أن الحياة ســـتتغير 
أو أن المشـــكلة ســـتحل، فالقطاع مازال 
يعاني مـــن ويالت الحصـــار والضائقة 
الماليـــة واالقتصاديـــة الصعبـــة التي 

يعيشها أكثر من مليوني مواطن. 
توجهات اأمنية اإ�سرائيلية 

أما المختص بالشـــأن اإلسرائيلي باسم 
أبـــو عطايا، فـــرأى أن تصديـــر االحتالل 
هذه القضية )عمال غـــزة( وإثارة الجدل 
الداخلي )السياســـي واألمنـــي( حولها، 
يأتي فـــي ســـياق محـــاوالت االحتالل 

التي تمارس  الضغوطـــات  التهرب من 
عليه بشأن رفع الحصار عن غزة المحاصرة 
منذ نحـــو 12 عامًا؛ ليظهر أمام المجتمع 
أنه يتعرض لضغوطات داخلية  الدولي 

تحول دون التزامه ببنود التهدئة.
وقال في حديثه لـ"االســـتقالل": " عندما 
يتحدث االحتالل عن رفع نسبة العمالة 
التـــي ســـتدخل لمســـتوطناته من غزة 
لنحو خمســـة آالف عامـــل، فهو يريد أن 
عليه،  الممارســـة  الضغوطـــات  يخفف 
وفـــي ذات الوقت يريد شـــراء التهدئة 
بثمـــن يســـتفيد منـــه"، مســـتدركًا أن 
"االحتالل لدية أزمة بمسألة العمالة بعد 
ثورة يهود الفالشـــة عليه، مما سيعود 
بالفائدة عليـــه خاصًة أن العمالة الغزية 
بالتايالنديين الذين  أقل تكلفة مقارنة 

يجلبهم". 
وتوقــــع أن يلتــــزم االحتــــالل بتنفيــــذ 
تفاهمــــات التهدئة في هــــذه المرحلة، 

كــــون نتنياهو فــــي مــــأزق وأي انهيار 
بالتهدئة سيضعه في حالة حرجة، نظرًا 
لوجود منافسين كثر بالحلبة السياسية 
اإلســــرائيلية في ظل الحالــــة االنتخابية 
واالتهامات الموجهة إليه بأنه "يشترى 
األمن بغزة باألموال القطرية، ويحاول أن 
يتاجر بأمن مستوطني الغالف"، بالتالي 
هو يحاول فرض التهدئة وبذات الوقت 
يواجــــه خصومه بأنه مــــن يفرض األمان 

ويتحكم بزمام األمور. 
واعتبـــر أن تنفيذ االحتالل نيته بإدخال 
العمال من غزة للمســـتوطنات، انتصار 
كبير للمقاومة بغزة، وجزء من حالة فرض 
المعادلة، كونهـــا تحققت تحت ضغط 
مســـيرات  ومطالبات  المقاومة  وضربات 
العـــودة من أجل تخفيـــف الحصار، كما 
تشـــّكل خطوة إيجابية على طريق كسر 
الحصار وتحســـين الواقـــع االقتصادي 

بغزة.

خالف داخل المؤسستين األمنية والسياسية

تصاريح »عمال غزة« تكشف تخّبط »إسرائيل« في التعامل مع القطاع
غزة/ دعاء احلطاب:

ل زال كيان الحتالل الإ�سرائيلي  يتخّبط 
يف التعامل مع قطاع غزة، حيث ل زال عاجزًا 
عن اإيجاد ا�سرتاتيجية وا�سحة للتعامل معه، 

فتارًة يهدد ب�سّن عدوان �سده، وتارة اأخرى 
يلّوح بتخفيف �سغوطات احل�سار عليه خ�سية 
من انفجار الأو�ساع الأمنية. وكانت اآخر �سور 

التخبط التي وقع بها الكيان يف التعامل مع 
القطاع املحا�سر، م�ساألة ال�سماح لنحو خم�سة 

اآلف عامل غزي للعمل داخل امل�ستوطنات 
املحاذية للقطاع، حيث اأبرزت هذه الق�سية 
مدى اخلالف بني املوؤ�س�ستني الإ�سرائيليتني 

ال�سيا�سية والأمنية.
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ سماهر جبارة سليمان كوارع 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
( فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   407922137

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

�إعالن جريدة 
أنا المواطن / بشار نعيم نايف االغا من سكان خان يونس هوية رقم )801137068(   
تقدمت بطلب ترخيص بناء لدى بلدية خان يونس على أرض القطعة رقم 72 قسيمة 
رقم 1 منطقة قاع القرين والبالغ مســــاحتها 250 م2 أي مائتي وخمســــون متر مربع 
وحدودها كالتالي : يحدها من الشــــرق /أرض ســــمحات األغا  ومن الغرب/أرض بثينة 
األغا ومن الشمال / شارع ومن الجنوب /أرض عبد الفتاح األغا فمن له حق أي حق على 
األرض المذكــــورة أعــــاه أو اعتراض على ذلك فعليه التقدم بطلــــب إلى بلدية  خان 
يونس خال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان . 2019/7/16 

 مركز خدمات اجلمهور 
 بلدية خان يون�س 

                                                                     

مو�سم خ�سارة 
ويقول محمد خال حديثه لـ"االســـتقال":" 
موســـم التين هذا العام غير مبّشر ويحمل 
خسائر كبيرة للمزارعين"، مضيفًا:" الموسم 
تأخر عن موعده، فاســـتمرار فصل الشـــتاء 
لنحو 6 شهور، أثر ســـلبًا على موعد العقد، 
الذي كان يجـــب أن يتم في أوائل شـــهر 
مارس، فتأخر إلى بداية شهر أبريل ، وهذا 
بـــدوره أّثر علـــى حجم نمو الثمـــرة وكمية 

االنتاج".
ولفت إلى أن تأخر فصل الصيف أّثر ســـلبا 
على التمثيل الفســـيولوجي لثمرة التين، 
نظرا لعدم أخذها كفايتها من طول النهار 
وقصره، والمسافة الكافية بين موعد العقد 
والنضـــج، مـــا أدى إلى زيادة نســـبة الثمار 

المتساقطة وتراجع مستوى االنتاج.
وبّيـــن أن ضعـــف اإلنتاج عمـــل على رفع 
األســـعار فـــي البداية، لكن ســـوء األوضاع 
االقتصادية التـــي يعاني منها المواطنون 
فـــي القطـــاع أجبرنا على خفض األســـعار، 
األمر الـــذي يعود بالخســـارة الكبيرة علينا 

كمزارعين. 
وأشـــار إلى أن ســـعر كيلو التيـــن للتجار 
والباعة يتراوح ما بين "6-7" شـــواقل، بينما 
يباع الكيلو للمواطن العادي في االســـواق 

ب "10 - 12" شـــيقا، منوهًا الى أن أعدادًا 
محدودة من المواطنين يستطيعون شراءه 
بهذا الســـعر، بينما تلجأ الغالبية العظمى 
للبحث عن الفواكه األقل سعرًا مثل البطيخ 

والشّمام والموز وغيرها.
ويلجـــأ المزارعون إلى "تزييت" حبات التين 

قبـــل قطفهـــا بيـــوم أو يومين، لتســـريع 
إنضاجها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، 
وهي خطوة مفيدة زراعيا وتجاريا، رغم أنها 

َمهمة شاقة ومرهقة كما يقول محمد.
وأوضح أن دهن التين بالزيت النباتي يفيد 
المزارع في تنظيم عملية التسويق، بحيث 

يســـتطيع أن يقطـــف كميـــة كافية في 
وقـــت معين، لتســـويقها وتحقيق مردود 

اقتصادي جيد.
الإقبال �سعيف 

وعلى إحدى زوايا سوق النصيرات الشعبي 
وسط القطاع، كان الشـــاب نور حمد، يبيع 

الصبـــر )التين الشـــوكي(، مغـــازاًل الماّرة 
ببراعته في الترويج لثمـــاره المتراصة في 

الصناديق "البكسة" على األرض. 
وبخفـــة ملفتة، يدير حمد طرف الســـكين 
حول ثمـــرة الصبـــر، لينزع قشـــرتها التي 
تشي بنضوج الثمرة، ثم يضعها في أطباق 

باستيكية قبل تغليفها؛ لبيعها للزبائن.
ويقول حمد خال حديثه لـ"االســـتقال": " 
إن الكثير من الزبائن يفضلون شراء الصبر 
مقشـــرا، نظـــرا لصعوبة تقشـــيره، وتجنبًا 
لإلصابة بأشواكه، ولهذا نقوم بهذه المهمة 
عنهم مقابل رفع السعر شيكلين مقابل كل 

صندوق. 
واشـــار الى أن صندوق الصبر غير المقشر 
يبـــاع بنحـــو "10-13" شـــيكا ، بينما يباع 
طبق الصبر المقشـــر بوزن كيلـــو غرام ب" 
15" شيكا، وفي أحيان أخرى أقل من ذلك 
بقليل، تبًعا لنظريـــة العرض والطلب التي 

تتحكم في األسعار.
وأوضح أن إقبال المواطنين على شراء الصبر 
عادة يكون كبير جدا، كونه فاكهة موسمية 
طيبة المذاق، وليس لإلنسان دخل فيها، إال 
أن اإلقبال عليه هذا العام منخفض مقارنة 
بالســـنوات الماضية نظرا لســـوء األوضاع 

االقتصادية. 

غالء في األسعار وقلة في اإلنتاج

تردي األوضاع االقتصادية بغزة تالحق مزارعي وباعة »التين والصبر«
غزة/ دعاء احلطاب

عل��ى غري عادته الت��ي داأب عليها يف كل مو�سم 
من موا�سم احل�ساد، يتوجه املزارع ق�سر حممد 
اإىل حقل��ه امل��زروع باأ�سج��ار الت��ن، بخط��وات 

متثاقل��ة؛ ليجن��ي ثم��رات الت��ن النا�سج��ة؛ 
متهي��دا لعر�سه��ا يف الأ�س��واق عّله��ا جت��د م��ن 
ي�سرتيها يف ظل الأو�ساع القت�سادية ال�سعبة 
الت��ي يعاين منها قطاع غ��زة املحا�سر.  وي�سكو 

امل��زارع حمم��د من �سع��ف كميات انت��اج التن، 
وقلة الطلب عليه رغم انخفا�س �سعره مقارنة 
بال�سنوات املا�سية، موؤكدًا اأن املو�سم احلايل من 

اأ�سواأ املوا�سم التي مّرت عليه. 

رام الله/ االستقال:
أطلق المركز الفلســـطيني األربعاء تقريـــره الدوري الذي يصدره 
سنويًا تحت عنوان: »انتهاكات حرية الرأي والتعبير في السلطة 
الفلســـطينية )الفترة مـــا بين 1 إبريـــل 2018 وحتى 31 مارس 
2019(«، وهو التقرير السابع عشر من نوعه الذي يصدره المركز 
لرصـــد انتهاكات الحق فـــي حرية الرأي والتعبير في الســـلطة 

الفلسطينية.
ويأتي التقرير في ظل اســـتمرار حالة االنقســـام الفلسطيني، 
والتي دخلت عامها الـ13، وتمثل أحد االسباب الرئيسية لتدهور 
الحريات العامة، ســـيما الحرية التعبير، والتي شـــهدت تدهورًا 

خال الفترة التي يغطيها التقرير.

وقد انعكس تأثير االنقســـام بشـــكل كبير خـــال الفترة التي 
يغطيهـــا التقريـــر، حيث رصد أبـــرز انتهاكات حريـــة التعبير 
والصحافـــة، وخاصة تلك التـــي واكبت الحراك الشـــعبي )بدنا 
نعيـــش( في قطاع غزة، والحراك الذي انطلق في الضفة الغربية 
للمطالبة برفع العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على 

قطاع غزة.
واســـتند التقريـــر إلى 8 مؤشـــرات كيفية لقيـــاس حالة حرية 
الرأي والتعبير في مناطق الســـلطة الفلسطينية: سن قوانين أو 
اصـــدار لوائح أو قرارات إدارية تنتهـــك حرية التعبير؛ االعتقال 
واالســـتدعاء التعســـفي للصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي 
وإخضاعهم للمعاملة الاإنسانية والحاطة بالكرامة؛ اعتداء على 

صحفييـــن أثناء تأديتهـــم لعملهم؛ تحريك دعـــاوى قضائية 
بســـبب ممارســـة حرية الرأي والتعبير؛ فرض قيـــود على حرية 
الوصـــول للمعلومات؛ قيود على حرية االبـــداع والبحث العلمي؛ 
اعتداء على مقار صحفية؛ استمرار العمل بالقوانين التي تقوض 

الحق في حرية الرأي والتعبير.
وعرض التقرير لواقع حرية التعبير في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وذلك في ضوء القانون األساسي الفلسطيني والمعايير الدولية، 
وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، 
والملزم للسلطة الفلسطينية بموجب انضمامها للعهد منذ العام 

.2014
وقدم التقرير إفادات موثقـــة لصحفيين واصحاب رأي تعرضوا 

النتهاكات بســـبب عملهم أو ممارستهم لحرية التعبير، وصلت 
في بعض الحاالت إلى استخدام االعتقال التعسفي والتعذيب 

والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة.
كما وظفت في بعض الحاالت وســـائل القانون بشكل تعسفي 
لتقويض حرية التعبير، من خال توجيه االتهامات الكيدية، في 
مخالفة واضحة للقانون األساسي الفلسطيني والمعايير الدولية.

وقد خلص التقرير في نهايته إلى مجموعة من التوصيات التي 
من شـــأنها أن تعزز ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، كان 
أبرزها: تفعيل الرقابة على األجهـــزة األمنية والعمل على إنهاء 
ظاهـــرة االســـتدعاءات واالعتقاالت التعســـفية، وحظر تحريك 

دعاوى كيدية ضد أصحاب الرأي، أو حجزهم على ذمة التحقيق.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ باسل اسعد سلمان بركة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804430148

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن سلطان جمال عبد الرحمن النجار 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
910572630 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/يونس رمضان يونس التتر...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   931683312

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نهى جهاد العبد عياد...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804493864

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ياسر اسعد ابراهيم الخليلي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
( فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   800402216

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد عز الدين هاشم الشيخ ديب...... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
( فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   900338252

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

مركـــز حقوقــي يرصــد تدهــور حريــة الــرأي بالضفــة وغــزة
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ارتقى األســــير الشــــهيد نصار طقاطقة إلى العال وهــــو في العزل االنفرادي في ســــجون االحتالل 
الصهيوني, حيث كان يخضع للتحقيق ويتعرض للتعذيــــب والعنف واإلهمال الطبي, وتدهورت 
حالته الصحية تحت أعين الســــجان, ولم يكن الشــــهيد طقاطقة يعاني مــــن أية أمراض, مصلحة 
السجون الصهيونية أبلغت األسرى باستشهاد طقاطقة, وأغلقت األقسام, ومنعت الزيارات, والغت 
كافة المحاكم وتنقالت األسرى, بينما أعلن األسرى في سجون االحتالل حالة االستنفار واالستعداد 
ألي مواجهة قادمة, وشــــرعوا بالتكبير والطرق على األبواب, وترديد الشــــعارات الوطنية والشعارات 
المنددة باالحتالل وجرائمه المتزايدة بحق األســــرى الفلســــطينيين, وأغلقوا األقسام في وجه إدارة 
الســــجون, ورفضوا تســــلم وجبات الطعام,  الشيخ عدنان قال » أن المؤشــــرات كلها تدل على أن ما 
حصل مع األسير نصار هو ذاته ما حدث مع األسير عرفات جرادات الذي استشهد في تحقيق سجن 
»مجدو«  نتيجة تعرضه للضرب، واصفا الجريمة بالنكراء وأنها ال تســــتدعي لجنة تحقيق إلثباتها؛ 
بــــل تحتاج وقفة جدية ترقى لحجم الجريمة، وصرخة في وجه العالم والمجتمع الدولي؛ الذي يدعي 

حقوق اإلنسان«. 
الشـــهيد نصار طقاطقة هو األســـير رقم 220 الذي يستشهد داخل ســـجون االحتالل الصهيوني 
منذ العام 1967م, ويبدو ان مسلســـل القتل وتصفية األســـرى الفلسطينيين على يد الصهاينة لن 
ينتهي, طالما ان هناك تواطؤ من المجتمع الدولي في حماية األسرى الفلسطينيين, ومن المفترض 
أن المعتقلين الفلســـطينيين محميون بموجب القانون الدولي اإلنســـاني والسيما اتفاقية جنيف 
الرابعة لعام 1949م، التي كفلت حقهم في تلقي الزيارة، بحســـب نص المادة )116(, وفق المقررات 
الدولية والسيما نص المادة )37( من قواعد األمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955م، 
والمبدأ )19( من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشـــخاص الذين يتعرضون ألي شكٍل من 
أشكال االحتجاز أو الســـجن لعام 1988م، وينطوي أيضًا على معاملة غير إنسانية للمعتقلين والتي 
حظرتها المـــادة )1/10( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســـية لعام 1976م, لكن 
االحتالل ال يرى أي غضاضة في انتهاك قواعد القانون الدولي ألنه أمن العقاب, ومن أمن العقاب أساء 
األدب, ولألسف المجتمع الدولي ال تسري قوانينه إال على الضعفاء فقط فهم المستهدفون.  السلطة 
الفلسطينية طالبت بتشريح جثمان الشهيد لمعرفة أسباب الوفاة, وهذا األمر يمثل مخرجا لالحتالل 
من المأزق الذي وضع نفسه فيه, فاللجنة عندما تشكل وتخرج بقراراتها تكون القضية كلها قد ماتت 
وقبرت إلى غير رجعة, بالضبط كاللجنة التي شكلت للبحث في أسباب وفاة الشهيد الرمز ياسر عرفات, 
والتي تتضارب مواقف السلطة حتى اآلن في تحديد سبب الوفاة, رغم ان السبب معروف ألصغر طفل 
فلسطيني, ويبدو ان الســـلطة استجابت لطلب االحتالل بتشكيل لجنة تحقيق تحت ذريعة انك إذا 
أردت ان تقتل أي قضية مثارة فشـــكل لها لجنة تحقيق, ولجان التحقيق تأخذ أياما وشهورا وأحيانا 
سنوات, وتخلص في النهاية إلى ال شيء, فلمصلحة من توفر السلطة طوق النجاة إلسرائيل للتملص 
من جريمة قتل أسير فلسطيني تحت التعذيب, الم يفزعكم نحيب أمه المكلومة والتي كانت تبحث 
له عن عروس لتفرح به, وتنتظر اإلفراج عنه بفارغ الصبر, هل كل شـــيء أصبح يقاس عندكم بميزان 
الربح والخسارة, إننا نضم صوتنا لصوت الشيخ المجاهد خضر عدنان نصير األسرى وحامل لوائهم بأن 
»ترفع السلطة الفلسطينية يدها عن موضوع تشكيل لجنة تحقيق في الجريمة وانتظار النتيجة من 

مجرم، ألن االحتالل لن يأتي للفلسطيني  بحق وال عدل، فهو احتالل مارق، سارق، قاتل«.  
الشهيد 220 لن يكون األخير في سلسلة األسرى الشهداء, طالما ان السلطة تتعامل بهذا المنطق 
مع جرائم االحتالل, دعوا األسرى األبطال يأخذون حقهم من االحتالل بالشكل الذي يرونه مناسبا, وما 
علينا فقط إال ان نبقى مناصرين لألســــرى في معاركهم مع االحتالل ومتضامنين معهم بفعالياتنا 

الوطنية, فهل هذا كثير؟!. 

الشهيد نصار 220 

رأي

نتعـــرض لمؤامرة  بل مؤامرات, القضية في عنق الزجاجة، 
تمر في حالة اختناق شديد، ال ندفع هذا الثمن تلقاء حالة 
من االزدحام الطبيعية فـــي اقتتال على مصالح متناقضة 
بين قوة دولية تريد أن ترســـم المشـــهد الشرق أوسطي 
لصالحها، إنمـــا هذا االكتظاظ يعبر عن إرادة الشـــر التي 
تستهدف فلســـطين في صراع مدفوع الثمن فلسطينيًا 
لصالـــح العـــدو الصهيونـــي . المؤامرة لـــن تقتصر على 
مكان وزمان وليســـت عابرة إال إذا ُأســـقطت كما ســـقطت 
المؤامرات الســـابقة التي جرت في ظل توازن قوى جزء من 
الـــدول العظمى كان منحازًا معنا يقدم العون السياســـي 

واالقتصادي .
الظـــروف اختلفـــت والموازيـــن تغيرت، والـــدول العربية 
التـــي ســـاندت القضيـــة واســـتخدمت األدوات للتأثير 
علـــى المواقف دفاعًا عنها أصبحت ســـكاكين ُتطعن بها 
القضية وُمشـــهرة على رقبة القرار الفلسطيني، ولم يعد 
في المنطقة يساندنا ومستعد ألن يقف معنا إال األطراف 
المســـتهدفة معنـــا، فـــال ينبغي لنـــا االكتفـــاء بالصراخ 
واالستشهاد بالتضحيات، علينا أن ال نبقى أسرى لمنظومة 

ُبنيـــت وُتبنـــى، تقيدنا وُتطلـــق العنان ألعدائنا، ســـاحة 
الصـــراع فيها حقوقنا وتوزيعها ، بينمـــا أعداؤنا أصبحت 
اعتداءاتهم ومنجزاتهم التي ُفرضت علينا بقوة الســـالح 
خارج الحســـبة، فال مكان لإلغراق في الحســـابات والتردد 
والبكائيـــات التي لن تعد لنا حقوقًا، ولـــن تحمي لنا وطنًا 

ومقدسات، ولن تعيد الفلسطينيين إلى فلسطين.
علينـــا أن نعترف أننا كنـــا في المكان الخطـــأ  على مدار 
العقـــود الثالثة األخيرة دفعنـــا إبانها أثمانـــًا غالية إبان 
هذه الخطيئة التي موضعت الشـــعب الفلســـطيني في 
المكان الذي ال يتـــالءم مع ما يتعرض له من احتالل وقمع 
واضطهـــاد . ذهبنا إلى هذا االختيار ونحن ندرك أن النظم 
الرجعيـــة التي التصقنا فيها وأصبحنا نتحرك في وعائها 

ودائرة التزاماتها .
نحن نخضع لالحتالل شـــعب مقاوم يحتاج لبيئة مقاومة 
وفضاء حر مـــن القيود يتحرك باتجاه أهدافه بالوســـائل 
التي أعادت لكل الشعوب حقوقها، هذه األدوات ال يمكن 
أن نتحصل عليهـــا إال ممن يدعمون المقاومة ويؤيدونها. 
على كل الثوريين في الثورة الفلسطينية بكل تياراتها أن 

يصرخوا في وجه التقليدييـــن الذين يريدون للقضية أن 
تبقى أسيرة ما يستطيعون وفق عالقاتهم، تبرر حركتهم 
وفق القـــدرات التي يملكونها . ال بد من الثورة وإعادة روح 
التضحية واإلباء، ال بـــد من المصارحة القضية في مأزق، ال 
بد مـــن التضحية، قولوا لألجيـــال الحقيقة بكل تجلياتها 
الدفاع عن فلســـطين والقضية بأيدينا، ومواقفنا ستحدد 
مواقف اآلخرين منا . فإن ســـرنا في ركب المستســـلمين 
معتقدين أن وطننا ســـيعود رأفًة وشـــفقًة علينا تطبيقًا 

لمقررات أممية نكون مخطئين. 
ال شيء بدون ثمن ، لم تتحرر الشعوب واألمم إال بالتضحية 
واختيار المكان والمســـار الصحيـــح ، ال نريد أن نلعب دور 
الضحية بفيلـــم محروق تكرر ألف مرة علـــى مدار العقود 
الماضية صنع تاريخًا ألشـــخاص أبرز أسماء كبيرًا في كذا 
وكـــذا ، وبقيت القضية في الرحى والشـــعب يدفع الثمن 

دون وجهة ودون هوية .
من ادعـــى حمايتنا فـــي العقـــود الماضية واســـتدرجنا 
للمربعات السياســـية المهلكة لنا ولقضيتنا يطعننا في 
ظهورنا، ومن ُأّلبنا عليه نجده ثابتًا على مواقفه، مســـتعدًا 

لإليفاء بتعهداته الشـــاملة التي تليق بالثورة والمقاومة 
واحتياجات الوطن المسلوب في كل المراحل والظروف .

أيها الفلســـطينيون قولوا ألبنائكـــم الحقيقة؛ دون وطننا 
الـــدم، دون وطننا التضحية، ال خيار آخر غزة التي شـــكلت 
جزيـــرة في بحر شـــرق تهافت واستســـلم ، على حدودها 
وقف الغزاة، على حدودها بقيت فلســـطين، من حدودها 
سيرســـم المستقبل شكلت نموذجًا ومثااًل، حوربت بالجوع 
من األعـــداء، وعويرت بذلك من األصدقـــاء، وكأن الثورات 
تسير على البســـاط األحمر ، وتعود األوطان برايات بيضاء 

ُترفع .
لقد انطلـــت الحقيقة على المتفزلكين والمنتفعين الذين 
يدورون حول األشـــياء واألشـــخاص، وأصبحت ظهورنا في 
الحائط في لبنان وفي كل مكان أمام اســـتحقاق الحقيقة، 

إما استكانة واستسالم، وإما نشهر سيوفنا من غمدها.
ال خيار آخر، ولن يختار شعبنا إال خيار المواجهة والمقاومة 
في كل مكان بمبادرة ودون تردد. فيا أيها الفلســـطينيون 
خذوا الكتاب بقوة واعلموا يقينًا أنه ال يحدث في ملك الله 

إال ما أراد الله .

محمود مرداوي مقاومــة ال استســالم

فــــي الخامــــس مــــن ســــبتمبر1972م اقتحمت 
مجموعة من المقاتلين الفلســــطينيين يتبعون 
لمنظمة أيلول األسود القرية الرياضية بميونيخ 
األلمانية واحتجزوا أعضــــاء الفريق الصهيوني 
المشــــارك في تلــــك البطولة وطالبــــوا باإلفراج 
عن 236 أســــيرا فلســــطينيا وعربيا من السجون 
الصهيونيــــة باإلضافة إلى أحد أفــــراد الجيش 
األحمر الياباني . العملية انتهت بمقتل 11 من 
الرياضيين الصهاينة وطيار مروحية وشــــرطي 
المانيين واستشــــهاد خمســــة مــــن المقاتلين 
الفلســــطينيين واعتقال ثالثة آخرين بعد فشل 
الكوماندوز اإلســــرائيلي في تنفيذ عملية إنقاذ 
لرياضييه أثناء محاولــــة نقلهم عبر المروحيات  
. وقد ُاعُتبرت هــــذه العملية من أنجح العمليات 
التي قامت بهــــا المقاومة الفلســــطينية خالل 
تاريخ الصراع مع العدو رغم أنها لم تحقق جميع 
أهدافها باإلفراج عن األســــرى ولكنها ســــلطت 
الضوء علــــى مظلومية هذا الشــــعب وحقه في 
القتال والكفاح للحصول على حقوقه !! واعتبرت 
كذلك من أفشــــل عمليات اإلنقاذ التي قام بها 
العــــدو لما نتج عنها من قتل جميع المختطفين 

الصهاينة . 
العدو اإلســــرائيلي لم يتقبل تلك اإلهانة التي 
ُوجهــــت له واهتــــزاز صورته أمــــام العالم فقام 
بمطــــاردة كل من لــــه عالقة بالعمليــــة واغتال 
مجموعة كبيرة منهم بطرق مختلفة وفي أماكن 
متعددة . تكرر هذا األمر في الثاني والعشــــرين 
من يناير عام 1995م عندما فجر االستشهاديان 
أنو ســــكر وصــــالح شــــاكر أحزمتهما الناســــفة 
على مفــــرق بيت ليد القريبة مــــن مدينة نتانيا 
وأوقعــــا أكثر مــــن 24 قتيال بين العســــكريين 
الصهاينــــة وأصابــــا أكثر مــــن 85 آخرين . هذه 
العملية ٌوصفت بأنهــــا األكثر خطورة في تاريخ 
الصراع الفلســــطيني اإلسرائيلي ،خصوصا أنها 
اســــتهدفت جنودا صهاينة متوجهين الماكن 
،وُنفذت بطريقة جديدة  العســــكرية  خدمتهم 
لم يعهدها الصهاينة من قبل وهي مشــــاركة 

استشــــهاديين في العملية وليــــس واحدا كما 
كان يجري ســــابقا وهذا خّلف مزيدا من القتلى 
والجرحى .على إثر هذه العملية اغتالت إسرائيل 
األمين العام للجهاد اإلســــالمي الدكتور فتحي 
الشــــقاقي وثلة من القادة العســــكريين الذين 
خططوا لها وكان على رأســــهم الشهيد القائد 
محمود الخواجا والشهيد القائد محمود الزطمة .

 أنا هنا ال أســـتعرض التاريخ أو اســـترجع فصوله 
الغابرة، وإنمـــا أحاول أن أقرأ الواقع والمســـتقبل 
انطالقـــا من تلك األحـــداث التي شـــكلت تحوال 
مفصليا في حالة االشـــتباك بين المقاومة والعدو 
. فالظروف التي نعيشها اآلن تشبه إلى حد كبير 
ما جرى في عامـــي 72و95 من ناحية تلقي العدو 
صفعة قاســـية هزت أركان مؤسسته العسكرية 
بشـــدة، وألقت بظـــالل قاتمة وآثـــار كارثية على 
منظومـــة الردع التي يفتخر بها العدو أمام العالم 
. وأقصـــد هنا ما جرى شـــرق مدينـــة خانيونس 
جنوب قطاع غزة قبل تســـعة أشهر تقريبا ،حيث 
أفشلت المقاومة الفلسطينية وبالتحديد كتائب 
القســـام عملية أمنية معقدة كانت تنوي أجهزة 
االســـتخبارات الصهيونية القيـــام بها في عمق 
قطاع غـــزة، وقتلت وأصابـــت العديد مـــن أفراد 
القوات الخاصة التي كانت تشارك بتلك العملية 
، واســـتولت علـــى أجهزة ووثائق مهمـــة للغاية 
أدت لكشـــف مجموعة كبيرة من العمالء ومعرفة 
األساليب التي يســـتخدمها العدو في محاوالته 
الســـتهداف المقاومة وكوادرهـــا . ومن آثار تلك 
العملية أيضا فقد العدو لمزيد من قوة الردع التي 
كان يتباهى بها ، وحدوث استقاالت وربما إقاالت 
لمجموعة من كبار قادته العسكريين واألمنيين .

منذ تلـــك العملية التي أطلقـــت عليها المقاومة 
» حد الســـيف » والعدو يبحث بكل الوســـائل عن 
رد اعتباره وحفظ ســـمعته التـــي تضررت كثيرا 
بســـبب الفشـــل المدوي الناتج عن تلك العملية 
. وباتـــت خياراته محصورة  فـــي قيامه برد فعل 
قوي ومؤثر وصاخب لـــرد جزء من اعتباره المبعثر 
وهيبته المفقودة ، وهذا األســـلوب تعودنا عليه 

خالل الســـنوات الماضيـــة ، وهذا الـــرد المتوقع 
ســـيحاول العدو مـــن خالله إعادة الثقـــة لقواته 
التي باتت مهزوزة وشـــبه منهـــارة بفعل الضربة 
التـــي تلقتها في خانيونس ، وســـيحرص العدو 
أن يكـــون رد فعلـــه وطريقة انتقامـــه خارجة عن 
المألوف لتوازي حجم الخســـارة التي تعرض لها 
والهزيمة التي ُمنـــي بها . ولذلك من الُمتوقع ان 
يلجأ العدو لتنفيذ عملية اغتيال كبيرة لشخصية 
وازنة تكون مقدمة لمواجهة عسكرية شرسة قد 
تستمر أسابيع وربما أكثر، وهذا العدوان المتوقع 
والذي تدركه المقاومة جيدا وتستعد له يمكن أن 
يتوسع ليشمل أطرافا أخرى في اإلقليم خصوصا 
في ظل حالة التوتر والتصعيد بين محور المقاومة 

والمحور األمريكي الصهيوني .
ويمكن أن ُيفســــر ما يحدث اآلن من تسهيالت 
وتنــــازالت يقدمها العــــدو في عديــــد الملفات 
كالمعابر والمستشفى والعمال والبحر على أنها 
مجرد خديعة لطمأنه فصائل المقاومة ،ودفعها 
للركون للهدوء فيما هو يعمل على قدم وســــاق 
لتنفيذ خطة شــــيطانية قد تكــــون وصلت إلى 
مراحلهــــا النهائيــــة . لذلــــك يجــــب أن يكون 
الجميع وبغض النظر عــــن موقعه أو مكانه على 
أهبة االســــتعداد ألي طارئ قد يقع خالل الفترة 
القادمــــة !! الجميع مدعو للتكاتــــف والتعاضد 
قــــوال وفعــــال لمواجهــــة مرحلة قد تكــــون من 
أصعب المراحل في تاريخ شــــعبنا الفلسطيني، 
خصوصا في ظــــل ما ُيحاك ضده مــــن مؤامرات 
ومشــــاريع لتصفية قضيته العادلة . نحن نأمل 
ان يكون هذا التحليل في غير مكانه !!وأننا نبالغ 
في قراءتنا للمشــــهد !! ونأمل كذلك ان تذهب 
األمور إلى مزيد مــــن الهدوء يرافقها المزيد من 
اإلجراءات لكســــر هذا الحصار الظالم !! ولكن من 
يعرف هذا العــــدو ويفهم كيف يفكر ويخطط 
ال بد له مــــن ان ُيبقي عيونه وآذانه مفتوحة في 
جميــــع األوقات وتعمــــل فــــي كل االتجاهات !! 
ويجب كذلــــك أن تبقى يده علــــى الزناد لرد أي 

عدوان وردع أي معتًد .

هل تسعى »إسرائيل »الستعادة قوة الردع 
المفقودة ؟! وما هي خياراتها المتاحة ؟ 

بقلم :أحمد عبد الرحمن
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رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن من أهم نتائج 
زيارته والوفد الــــوزاري ورجال األعمال، إلى العراق 
الشقيق، تعهدهم بمنح الالجئين الفلسطينيين 
حقوقــــا مســــاوية لحقوق العراقيين، وتحســــين 

اوضاعهم.
وأوضح اشــــتية في مســــتهل اجتماع الحكومة 
األربعاء، في مدينة رام الله، أن الجانبين اتفقا على 
تأسيس شركات مشتركة بين القطاعين الخاص 

والعام من البلدين.
وقــــال إن "االجتماعات بين الجانبين كانت مثمرة 
جدا، وأهــــم نتائجها أن اخواننا الفلســــطينيين 
في العراق )نحو 7 آالف الجئ( ســــينالون معاملة 

العراقي ويحصلون على كامل حقوقهم".
وأضــــاف اشــــتية أن القادة العراقييــــن أكدوا أن 
بلدهم ســــتفي بكامل التزاماتهــــا المالية تجاه 
السلطة الفلســــطينية، كما تعهدت في جامعة 

الدول العربية.

ولفت إلى أن االجتماعــــات الثنائية بين البلدين 
تناولت عدة قضايا أهمها: االســــتيراد والتصدير 
واالســــتثمار والزراعــــة والطاقــــة، وفتــــح بنــــوك 

فلسطينية في العراق، واستيراد البترول.
وقــــال اشــــتية إن رئيس الــــوزراء العراقي أكد أن 
مؤسســــات ووزارات واسواق العراق مفتوحة لكل 
ما هو فلسطيني، وأنه سيقوم بتأسيس شركات 

بين القطاعين الفلسطيني والعراقي، اضافة الى 
تبادل التعاون المشــــترك مع الــــوزارات العراقية 
مع وجود لجنة من الطرفين لتنفيذ ما تم االتفاق 

عليه.
وأشــــار إلى ان هذه الزيارة تأتي وفقا لتوجيهات 
الرئيــــس محمود عبــــاس، وتوجهــــات الحكومة 

باالنفكاك من العالقة مع االحتال ل.

تعهد عراقي بمنح الجئينا حقوًقا مساوية للعراقيين
اشتية: اتفاق على تأسيس شركات فلسطينية عراقية مشتركة

االستقالل/ وكاالت:
قال رجل األعمال الفلســـطيني والمدير التنفيذي لشـــركة »كوول 
نت« هاني العلمي، إن أعمال المنتدى االقتصادي العالمي )دافوس 
الصيف( التي اســـتضافتها مدينة »داليان« شـــمال شرق الصين؛ 
كان بمثابة فرصة قوية إليجاد آليات لتطوير العالقات التجارية مع 
العديد من الدول، باإلضافة إلى إيجاد شراكات لبناء جسور التواصل 
ما بين الريادي الفلسطيني ورياديين من العالم ممن حضروا المؤتمر.

وأضاف العلمي تعقيبا على مشـــاركته في الدورة الـ 13 من منتدى 
)دافوس( في الصين أنـــه يأمل أن يكون هناك مخرجات جيدة في 
القريب العاجل من االجتماعات التي تم عقدها على هامش المنتدى 
إلى جانب إيجاد اآلليات المناســـبة لتنفيذ ما تمت مناقشـــته في 
اللقاءات من حلول تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتطوير 

القطاع التجاري الفلسطيني.
وجاءت مشاركة العلمي ضمن الوفد الرسمي الفلسطيني الذي ضم 
ممثليـــن عن القطاع الخاص ورياديين فلســـطينيين، بحضور وزير 
الريادة والتمكين أسامة الســـعداوي، ووزير االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات اسحق سدر، فيما تضمنت المشاركة حضور العديد من 
الندوات والمحاضرات واللقاءات التي بحثت قضايا الصناعة والتجارة 
والتمويل بين الدول المشـــاركة؛ حيث شارك في المؤتمر أكثر من 
1500 شخص من 90 دولة، من بينهم وزراء وسياسيون وأكاديميون 

وخبراء اقتصاد وممثلون عن كبرى شركات المال والتمويل.
كما اعتبر العلمي أن حضور المنتدى االقتصادي العالمي الذي نّظم 
في بداية الشهر الجاري، شكل بيئة مناسبة إلقامة عالقات وشراكات 
جديـــدة وتبادل الخبرات مـــع خبراء صينيين فـــي المجال التجاري 
واالســـتثماري، ووضع فلسطين على خارطة المشاريع الريادية على 

مستوى العالم.
 الصين تســـتضيف المنتدى في مدينتي 

َّ
وتجدر اإلشـــارة إلى أن

»تيانجين« و«داليان« منذ إنشـــائه عـــام 2007، حيث من المعروف 
أن إنشـــاء منتدى دافوس الصيفي جاء بناًء على اقتراح مشترك من 
الحكومة الصينية والمنتدى االقتصـــادي العالمي الذي يتخذ من 

جنيف مقرًا له.

المنتدى االقتصادي في 
الصين: فرصة للتشبيك بين 
الريادي الفلسطيني والعالمي رام الله/ االستقالل: 

أطلــــق وزير االتصــــاالت وتكنولوجيا 
بالتعاون  المعلومات د. اسحق ِسدر، 
مع وزارة التنميــــة االجتماعية، »خط 
المحدود  الدخــــل  لــــذوي  التمكين« 
عبر شــــركة »بالتل«، إحدى شــــركات 
مجموعــــة االتصاالت الفلســــطينية، 
والذي جــــاء انبثاقًا عن رؤية الحكومة 
الـ 18 فــــي تعزيز صمــــود المواطن 

الفلسطيني.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي بمدينة 
رام الله، أّكد فيه الوزير ِســــدر أن هذا 
اإلنجــــاز جــــاء لتمكيــــن ذوي الدخل 
المحــــدود في المجتمع مــــن التمتع 
من  واالســــتفادة  االنترنت،  بخدمات 
مزايا هــــذه الخدمات، كونها أصبحت 

متطلًبا أساسًيا لكل مواطن.
وأوضــــح أنه يجب العمــــل والتعاون 
بين الجهــــات المختصــــة كافة من 
أجل حصول المواطــــن على مختلف 
الخدمــــات بجــــودة عالية وبأســــعار 
مناسبة؛ لضمان عدم توجهه لمصادر 
غيــــر موثوقة للحصــــول على خدمة 

اإلنترنت.
وأضاف: »نحن فــــي وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيــــا المعلومات نحمل على 
عاتقنا مســــؤولية تلبيــــة احتياجات 
المواطــــن وتوفير كل مــــا يبحث عنه 
علــــى خدمات  للحصول  ويحتاجــــه؛ 
تكنولوجيــــا المعلومــــات واالنترنت 

بأفضل جودة وأنسب االسعار«.
التمكيــــن«  إلــــى أن »خــــط  وأشــــار 
ســــيكون متاًحا للمواطنين من الفئة 
المســــتهدفة ابتداًء مــــن يوم األحد 

)2019/7/21( فــــي معارض شــــركة 
االتصاالت الفلسطينية )بالتل(.

وبّيــــن أن الخــــط ســــيوفر للمواطن 
خدمــــة متكاملة الجوانب، تشــــمل: 
خط الهاتف، وخط النفاذ، واالنترنت 
بسرعة )4( ميجا، مقابل )40( شيكال 
شــــامال ضريبــــة القيمــــة المضافة، 
باإلضافة لحزمة شهرية بحجم )60( 
جيجا ومكالمات محلية على شــــبكة 
»بالتل«، األمر الذي ســــيمكن شريحة 
واســــعة مــــن المواطنيــــن الوصول 
لإلنترنت بكل ســــهولة وجودة عالية 

وبأقل األسعار.
ودعا المؤسسات الحكومية واألهلية 
والقطاع الخــــاص ورجال األعمال إلى 
الوقوف أمام مسؤولياتهم الوطنية، 
ودعم وتمكين ذوي الدخل المحدود 

وتعزيز صمودهم.
وشــــكر الوزيــــر ِســــدر وزارة التنمية 
االجتماعيــــة على تعاونها في تزويد 
المسوحات  المطلوبة وعمل  البيانات 
والدراســــات الالزمة، كما شكر شركة 
»بالتــــل« لتوفيرها »خــــط التمكين«؛ 
دعمــــًا منهــــا لتوجه الــــوزارة بتوفير 
والتزامًا  كافــــة  للفئــــات  الخدمــــات 
المجتمع؛ بهدف  بمسؤوليتها تجاه 
الفلســــطينيين في  تعزيز صمــــود 
أرضهم في ظل األزمات، والمنافســــة 
الشــــركات  مــــن  الشــــرعية  غيــــر 

اإلسرائيلية.
بــــدوره، أكــــد المدير العام لشــــركة 
االتصاالت الفلسطينية )بالتل( معن 
ملحم أن »خط التمكين جاء استجابًة 
الــــوزارة بتقديــــم  مباشــــرة لطلــــب 

خــــط بمزايــــا خاّصة لفئــــات معينة؛ 
لتمكينهــــم من التمتــــع باإلنترنت، 
وإيماًنا من الشركة بأن االنترنت أصبح 

حاجة ال يمكن االستغناء عنها«.
ولفــــت ملحم إلــــى »إجراء دراســــات 
احتياجــــات  لتحديــــد  مختّصــــة 
المواطنين المتنوعة، بناًء على الفئات 
المختلفة الموجودة في المجتمع، إذ 
كان لوزارة التنميــــة االجتماعية دور 
كبير في تحديد هــــذه الفئات، وبناًء 
علــــى هذه الدراســــات تــــم تصميم 
»خــــط التمكيــــن«. وقــــال: »إن الخط 
ســــيقدم مزايــــا وعروضــــًا تناســــب 
احتياج المواطن، وخدمة متكاملة من 
الجوانب كافة، تشــــمل خط الهاتف 
الثابت، وخط النفاذ واالنترنت وليس 

خط النفاذ فقط«.

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت بيانات نشــــرها مكتب إحصاء االتحاد األوروبي )يوروســــتات( أمس 
األربعاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي في منطقة العملة األوروبية 

الموحدة في حزيران الماضي إلى 1.3%، في تعديل لتقديرات سابقة.
ورغم ارتفاع التضخم بـ 0.1% مقارنة بأيار، فال يزال أقل بكثير من النســــبة 
التي يســــتهدفها البنك المركزي األوروبي، دون الـ2% لمنطقة اليورو التي 

تضم 19 دولة.
وكان يوروســــتات أعلــــن تقديرات أولية لمعدالت التضخم أشــــار فيها إلى 

استقراره عند 1.2% في أيار.
وإذا مــــا تم تعديل التضخم في حزيران الســــتبعاد عناصر الطاقة واألغذية 
والتبغ والكحول، وهي العناصر األكثر تقلبا، فإن تكلفة المعيشــــة تكون قد 

ارتفعت بـ 1.1 % على أساس سنوي في حزيران ، مقابل 0.8% في أيار.
وكان المركزي األوروبي أنهى فــــي أواخر عام 2018 خطة تحفيز طارئة كان 
تبناها في 2015 لتحفيز النمو االقتصادي وتعزيز التضخم في أعقاب األزمة 

المالية التي شهدتها أوروبا.
وخالل األشــــهر الماضية تجــــددت المخاوف في ظل تباطــــؤ النمو وتراجع 

التضخم إلى ما دون المستهدف.
وفتح رئيــــس المركزي األوروبي ماريو دراجي الشــــهر الماضــــي الباب أمام 
إمكانيــــة تبني المزيد من التدابير التحفيزية إذا ما لم تتحســــن التوقعات 

االقتصادية ويرتفع التضخم في منطقة اليورو.

رام الله: إطالق خط التمكين لإلنترنت لذوي الدخل المحدود

ارتفاع معدل التضخم 
في منطقة اليورو إلى 

1.3 % في يونيو

ألول مرة في فلسطين

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ لينا زياد توفيق الشيخ ديب...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
( فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   900531047

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد طالل عبد القادر الحمارنه...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900625757

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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االستقالل/ وكاالت:
وقع ممثلو المجلس العسكري االنتقالي 
الحرية  »إعــــالن  الســــودان وقــــوى  في 
والتغيير« أمس األربعاء، باألحرف األولى 
على وثيقة االتفاق السياســــي بشــــأن 
ترتيبات وهياكل الحكــــم خالل الفترة 
االنتقالية المحددة بثالث ســــنوات في 
حين تم تأجيل التوقيــــع على الوثيقة 

الدستورية إلى يوم الجمعة المقبل.
وهذا االتفاق هــــو األول من نوعه الذي 
يتم التوقيــــع عليه منذ ثالثة أشــــهر، 
من عمر المفاوضات التي تلت ســــقوط 
نظام عمر البشير في 11 إبريل /نيسان 

الماضي.
الحسن  األفريقي محمد  المبعوث  وقال 
ولد لبات، عقب التوقيــــع على الوثيقة، 
إن »التوقيع على االتفاق السياسي بين 
المجلس العسكري وقوى إعالن الحرية 
والتغيير يشــــكل خطوة مهمة ويفتح 

عهدًا جديدًا في السودان«.
وأضاف »هذا االتفاق يســــهل الخطوة 
الثانية الخاصة بالمصادقة على دستور 

الفترة االنتقالية في السودان«.
وعلق نائب رئيس المجلس العســــكري 
الحاكم محمــــد حمدان دقلو )حميدتي( 
والــــذي وقــــع الوثيقــــة عــــن المجلس 

إن »هــــذه لحظة  بالقــــول  العســــكري، 
تاريخية« للسودان.

وأضــــاف أن االتفــــاق يشــــكل »لحظة 
تاريخيــــة في حيــــاة األمة الســــودانية 

ومســــيرتها النضاليــــة، ويفتــــح عهدًا 
جديدًا وواعدًا من الشــــراكة بين القوات 
المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة 
الثورة الســــودانية المجيدة وشــــركائنا 

في قوى الحرية والتغيير«.
وينــــص االتفــــاق الموقع على إنشــــاء 
مجلــــس للســــيادة مناصفــــة بواقع 5 
أعضاء لكل طــــرف، إضافة إلى مجلس 
وزراء تشــــكله قــــوى »إعــــالن الحريــــة 
والتغيير«، كما ينص اإلعالن عن تأليف 
مجلس تشريعي بعد 3 أشهر تحصل 
بموجبه »الحريــــة والتغيير« على ثلثي 
األعضاء، وأن تترك النســــبة المتبقية 

لبقية القوى السياسية.
وأّجل الطرفان مناقشــــة وثيقة اإلعالن 
الدســــتوري الذي يمثل عصب الخالف 
بين الطرفين، بعد جملة من المالحظات 
التي طرحتها قوى »الحرية والتغيير«، 
ال ســــيما موضوع حصانــــات المجلس 
و«تغولهــــا«،  وصالحياتــــه  الســــيادي 
بحســــب »الحريــــة والتغييــــر«، علــــى 

صالحيات مجلس الوزراء.
الوطني من  قــــوى اإلجمــــاع  وتتكــــون 
نحــــو 17 حزبــــًا، في مقّدمتهــــا »الحزب 
و«الحزب  البعــــث«  و«حزب  الشــــيوعي« 

الناصري«.

السودان: قوى »الحرية والتغيير« والمجلس العسكري يوقعان وثيقة االتفاق السياسي

االستقالل/ وكاالت:
أعرب الرئيس الروســـي فالديمير بوتين عن اســـتعداد 
بالده إلجـــراء حوار بناء مع االتحـــاد األوروبي في مختلف 

القضايا.
وذكر بيـــان صادر عن الكرمليـــن، أمس األربعاء، 
أن الرئيس بوتين بعث رســـالة تهنئة إلى وزيرة 
الدفـــاع األلمانيـــة الســـابقة أورســـوال فون دير 
الين، التي تســـلمت منصب رئيسة المفوضية 

األوروبية.
وأعـــرب بوتين في الرســـالة عـــن ثقته بـــأن تخدم الين 
تحقيـــق المســـاواة والشـــراكة المتبادلة بيـــن االتحاد 

األوروبي وروسيا.
وأكد بوتين على اســـتعداد روســـيا إلجراء حـــوار بناء مع 

االتحاد األوروبي حول القضايا السياســـية واالقتصادية 
واالجتماعية الراهنة.

ووافـــق البرلمان األوروبـــي في جلســـة تصويت عقدها 
بالجمعيـــة العامـــة في مقره بستراســـبورغ الفرنســـية، 
الثالثـــاء، على تعييـــن الين، رئيســـة لمفوضية االتحاد 

األوروبي. 
وفـــازت فون ديـــر الين بـ 383 صوتـــا، مقابل رفض 327 
صوتا تعيينهـــا في المنصب، فيما امتنـــع 22 نائبا عن 

التصويت. 
وتعتبر الين )43 عاما(، أول ألمانية تشـــغل منصب وزيرة 
الدفاع )2013 ـ 2019(، فضال عن كونها أول امرأة أوروبية 
تصل رئاسة مفوضية االتحاد األوروبي، أعلى منصب في 

االتحاد.

االستقالل/ وكاالت:
جّددت الجمهورية اإلســـالمية في إيران، األربعاء، 
نفيهـــا أن تكـــون مســـتعدة لطـــرح برنامجهـــا 
الصاروخي للتفاوض مع واشنطن من خالل التأكيد 
أّن قدراتهـــا الصاروخية »خـــّط أحمر لن تتفاوض 

بشأنها«.
وأكـــد رئيس مكتب الرئاســـة اإليرانيـــة، محمود 
واعظـــي أمس في معـــرض رّده على ســـؤال على 
هامش اجتمـــاع للحكومة، عن مـــدى صحة قبول 
إيران بالتفاوض حول قدراتها الصاروخية، بالقول 
إّن »منظومتنا الدفاعية خّط أحمر، وأكدنا مرارًا أننا 

لن نتفاوض بشأنها«.
وعّلـــق واعظـــي على تصريحـــات وزيـــر الخارجية 

األميركي مايك بومبيو الثالثاء في هذا الخصوص 
بالقول: »إننا نســـمع كثيـــرًا تصريحات متناقضة 
عن المســـؤولين األميركييـــن، وتناقضات اإلدارة 

األميركية أكثر من غيرها«.
وكان بومبيـــو قـــد ذكر خـــالل اجتمـــاع للحكومة 
األميركية في البيت األبيـــض أّن إيران قالت إّنها 

مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.
بدوره، قال الرئيـــس األميركي دونالد ترمب خالل 
اجتمـــاع حكومته الثالثاء إّن تقدمـــًا كبيرًا تحقق 
مـــع إيران من دون أن يوضـــح طبيعة هذا التقدم، 
مضيفًا أنه يسعى إلى »التفاوض والعمل معها«، 
مؤكـــدًا أّنـــه ال يســـعى إلـــى تغيير النظـــام في 

»الجمهورية اإلسالمية«.

بوتين: روسيا مستعدة إلجراء 
حوار بناء مع االتحاد األوروبي

إيــران تؤكــد: برنامجنــا 
الصاروخــي »خــط أحمــر«

االستقالل/ وكاالت:
قال مســــؤول عســــكري رفيع في الهند أمس األربعاء، إن شحنات منظومة 
»إس-400« الروسية لبالده ستكتمل بحلول أبريل/نيسان عام 2023 ، وذلك 
بمقتضى عقد قيمته خمســــة مليارات دوالر تم توقيعه في تشــــرين أول/
أكتوبر الماضي على هامش زيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين للهند.

وذكــــرت وكالــــة »بلومبرج« لألنبــــاء أن وزير الدولة الهندي لشــــؤون الدفاع 
شــــريباد نايك قال أمام البرلمان أمس، في معرض رده على ســــؤال، إن قرار 
الهند شــــراء الصواريخ من روســــيا جاء بناء على تهديــــد منظور وجوانب 
تشــــغيلية وتكنولوجية، وإنه يهــــدف إلى الحفاظ علــــى جاهزية القوات 

المسلحة الهندية.
ولم يرد نايك بشكل مباشر على سؤال من النواب بشأن ما إذا كانت الواليات 

المتحدة هددت الهند بعقوبات نتيجة لصفقة المنظومة الدفاعية.
وتفــــرض الواليات المتحدة عقوبات على شــــركة روســــوبورون إكســــبورت 
الحكومية الروســــية المسؤولة عن تصدير األســــلحة، بسبب تورط موسكو 

في األزمة األوكرانية.
ض صفقة منظومــــة الصواريخ إس -400 الهنــــد لعقوبات أمريكية  وتعــــرِّ
بموجب التشــــريع المعروف باســــم مكافحة أعداء أمريــــكا من خالل قانون 

العقوبات )كاتسا(.

االستقالل/ وكاالت:
أكدت وكالة "األناضول" التركية الرســـمية 
مقتـــل "موظف" فـــي القنصليـــة العامة 
التركية لدى مدينة أربيل الكردية العراقية 

في هجوم مســـلح استهدف أحد المطاعم 
أمس األربعاء.

وكانـــت شـــبكة "رووداو" الكردية المحلية 
ذكرت أن ما ال يقل عن ثالثة قتلى، بينهم 

نائب القنصل التركي، ســـقطوا في إطالق 
النار.

 وذكـــرت أيضـــا أن إطالق النار أســـفر عن 
سقوط عدد من الجرحى.

مقتل موظف في القنصلية العامة التركية بإطالق نار في أربيل »إس 400« الروسية 
تصل الهند في 2023

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت وكالة "بلومبيـــرغ" األميركية أمس األربعاء، 
أّن الواليات المتحدة تخّطط إلطالع الدبلوماسّيين 
األجانب المقيمين في واشنطن هذا األسبوع، على 
مبادرة جديدة لألمن البحـــري لحماية المالحة في 
الخليج، وذلك بعد سلســـلة هجمـــات على ناقالت 

نفط في األشهر الماضية.
وتعمل القيادة المركزية األميركية على خّطة لمنع 
ما يهّدد المالحة في الخليج العربي، ومضيق هرمز، 
وخليج ُعمان، وفق الممثل األميركي الخاص بشأن 

إيران برايان هوك.
وقـــال هـــوك، خـــالل حـــدث مـــن تنظيـــم موقع 

"أكســـيوس" الثالثـــاء: "عندما كنُت فـــي الخليج، 
سمعُت بشكل واضح الحاجة إلى أمن بحري أفضل".

وذكـــرت الوكالة أّن حوالي ثلث النفط الخام مّر عبر 
مضيق هرمز العام الماضي، ما يســـّلط الضوء على 

دوره الرئيسي في أسواق النفط العالمية.
وأعلـــن هوك، وفـــق "بلومبيرغ"، أّن اســـتراتيجية 
حماية طرق الشـــحن ســـيتّم الكشـــف عنها في 
مؤتمر صحافي مشـــترك مـــع وزارة الدفاع يوم غد 
الجمعة، مشددًا على أّن أي جهد سيحتاج إلى دعم 

الدول األخرى حّتى ينجح.
وقال: "معظـــم النفط الذي يتدّفـــق عبر المضيق 
يجد طريقه نحو آســـيا. من المهـــم جدًا أن تلعب 

الدول التي تشاطرنا الرأي في المنطقة دورها".
وتحاول الواليـــات المتحدة تشـــكيل تحالف في 
غضون أســـابيع، ســـيؤّمن مرافقة بحرية للشـــحن 
التجـــاري، وفق ما أكده الجنـــرال مارك ميلي خالل 
جلســـة استماع في مجلس الشيوخ في 11 يوليو/

تموز الجاري.
ويأتي الكشف عن هذه الخطة األميركّية بعد يوم 
من معلومات متضاربة بشـــأن مصيـــر ناقلة نفط 
أجنبّية كان قد اختفى أثرهـــا بعدما انجرفت نحو 
المياه اإليرانية عبر مضيق هرمز، ولكن ســـرعان ما 
أكدت إيران نقلها إلى شـــواطئها بعد "عطل فني" 

أصابها.

بلومبيرغ: خطة أميركية جديدة لحماية المالحة بالخليج 
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كوااللمبور/ االستقالل:
سحبت في مقر االتحاد اآلسيوي لكرة 
كوااللمبور  الماليزية  بالعاصمة  القدم 
القرعـــة المزدوجة لمونديـــال 2022، 

وكأس آسيا 2023.
الوطنـــي  المنتخـــب  وجـــاء 
الفلســـطيني فـــي المجموعـــة 
الرابعـــة لتصفيـــات بطولتـــي 
وكأس   2022 العالـــم  كأس 
إلـــى   2023 اآلســـيوية  األمـــم 
الســـعودية،  جانـــب منتخبات: 

أوزباكستان، اليمن، سنغافورة.
ويشـــارك في الدور الثاني 40 منتخًبا، 
ســـيتم توزيعها علـــى 8  مجموعات، 
بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات 
تتنافس بنظـــام الـــدوري المجزأ من 

مرحلتين.
المجموعـــة األولـــى: الصين، ســـوريا، 

الفلبين، مالديف، جوام.
األردن،  أســـتراليا،  الثانية:  المجموعة 

تايوان، الكويت، نيبال.

المجموعـــة الثالثـــة: إيـــران، العراق، 
البحرين، هونج كونج، كمبوديا.

الســـعودية،  الرابعـــة:  المجموعـــة 
اليمـــن،  فلســـطين،  أوزبكســـتان، 

سنغافورة.

المجموعة الخامسة: قطر، قيرغيزستان، 
عمان، الهند، أفغانستان. 

السادســـة:  المجموعـــة 
اليابان، طاجيكستان، ميانمار، منغوليا، 

بنجالديش

اإلمارات، فيتنام،  السابعة:  المجموعة 
تايالند، ماليزيا، أندونيسيا.

المجموعـــة الثامنة: كوريـــا الجنوبية، 
لبنان، كوريا الشـــمالية، تركمانستان، 

سيريالنكا.

القاهرة/ االستقالل:
جدد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، عقد الدولي الفلسطيني 
محمود وادى مهاجم الفريق لمدة ثالثة مواسم، اعتبارًا من بداية الموسم المقبل 

2019/2020 وحتى نهاية موسم 2021/2022.
ووّقع الالعب »وادي« الملقب بـ«البرج الفلسطيني« بالتوقيع على تعاقده الجديد 
في حضور لجنة التعاقدات بالمجلس، والتي يرأسها محمد الخولي نائب رئيس 
النادي ومعه المهندس عدنان حلبية وأحمد شملة عضوا المجلس، وفى حضور 
الالعـــب ومدير أعماله. الجدير بالذكر أن محمـــود وادي كان قد انضم لصفوف 
المصري مطلع الموســـم الماضي قادمًا من صفوف فريق األهلي األردني ، حيث 
نجح في إحراز سبعة  أهداف مع الفريق ببطولة الدوري باإلضافة إلحرازه لهدفين 

في النسخة الخامسة عشرة من البطولة الكونفيدرالية األفريقية.

المنتخب الفلسطيني في مجموعة صعبة

النادي المصري يجدد 
تعاقده مع البرج الفلسطيني

القاهرة/ االستقالل:
يوم واحد فقط يفصلنا عن نهاية منافســـات 
بطولة كأس األمم األفريقية المقامة حالًيا في 
مصر، المحدد نهايتها غدا الجمعة 19 يوليو/ 

تموز 2019.
ويتنافس منتخبا السنغال والجزائر على اللقب، 

عندما تقام المباراة النهائية غد الجمعة.
وســـتمثل مباراة الســـنغال والجزائـــر، صراًعا 
ثنائًيا بين الســـنغالي ماني نجـــم ليفربول، 

والجزائر رياض محرز نجم مانشستر سيتي.
فبعد المنافســـة القوية بيـــن الثنائي برفقة 

أنديتهمـــا على لقب الـــدوري اإلنجليزي على 
مدار الموســـم المنصرم، انتقلت المنافســـة 

مجدًدا إلى مستوى آخر في القارة السمراء.
ويبحث كل من ماني ومحرز عن قيادة منتخبيهما 
إلى التتويج بلقب أمم أفريقيا، بجانب تسجيل 
األهداف للفوز بجائزة هداف البطولة، الســـيما 
أن الفائز باللقب ســـيكون األقرب للفوز بجائزة 

أفضل العب أفريقي في عام 2019 .
رياض محرز ســـبق لـــه أن تـــوج بالجائزة في 
عام 2016، بعدما قاد فريقه ليســـتر ســـيتي 

لتحقيق المعجزة بالفوز بلقب البريميرليج.

أما ماني فعانى على مدار الســـنوات الماضية، 
حيث تواجد النجم الســـنغالي فـــي القائمة 
الثالثية في آخر 3 ســـنوات، فحـــل ثالثا عام 
2016، ثـــم احتـــل الوصافـــة فـــي العامين 

الماضيين خلف المصري محمد صالح.
وســـيكون ماني أمام فرصة ذهبية للفوز 
بالجائـــزة التـــي اســـتعصت عليه في 
الســـنوات الثالث الماضيـــة، إذا تمكن 
فريقه مـــن التتويج بلقب أمـــم أفريقيا 
للمـــرة األولى في تاريخـــه، بجانب حصد 

لقب الهداف.

سباق مشتعل بين محرز ومانى نحو المجد الفردي

االستقالل / وكاالت
ذكـــرت تقارير صحفية، أن مســـيرة النجم األرجنتيني، 
ليونيل ميســـي، الدولية قد تعترضها عقوبات قاسية، 
وذلك بعد تصريحاته النارية تجاه اتحاد أميركا الجنوبية 
»كونميبـــول«، بعـــد حصول منتخب بـــالده على المركز 

الثالث في كوبا أميركا األخيرة بالبرازيل.
وكان ميســـي قد انتقد مـــا تعرض لـــه منتخب بالده 

تحكيمًيا، على حد وصفه، وقال نًصا »ينبغي أال نكون 
ضمن هذا الفساد«.

وقال ميتري غوستافو أوبريو وهو محاٍم أرجنتيني، 
ويعمل عضـــًوا في محكمـــة التحكيـــم الرياضية 

»تـــاس«، »أود أن أقتـــرح على ميســـي االعتذار ألنه 
معرض لعقوبة كبيرة«، وذلـــك وفًقا لما نقلته صحيفة 

»موندو ديبورتيفو«.
وأضـــاف »يجب أيًضـــا أن يطالبه االتحـــاد األرجنتيني 

باالعتذار عما قاله«.
وتعرض ميســـي للطرد في مباراة تحديد المركز الثالث 
أمام تشيلي بعد اشتباك قوي مع ميديل قائد »الالروخا«، 
وهو ما يســـتلزم إيقافه لمدة ال تقـــل عن مباراتين، كما 

انتقد اتحاد »الكونميبول«، واتهمهم بالفساد.
ووفًقا لتقارير أرجنتينية، فإن ميســـي معرض لعقوبة 
صارمة قد تصل لإليقاف لمدة عامين، ما يهدد مستقبله 
الدولي، على الرغم من أن االتحاد األرجنتيني يتوقع شيًئا 

أقل بكثير قد يصل إلى 3 مباريات ال أكثر .

مسيرة ميسي 
الدولية في خطر! خانيونس/ محمد العقاد

أســـدل الســـتار علـــى بطولة مربيـــة األجيال 
المرحومة أ. رندة الفرا لكرة القدم الخماســـية 
للموسم الخامس، حيث توج فريق عائلة معمر 
بلقب البطولة مساء أمس األربعاء، في المباراة 
التـــي أقيمت على ملعـــب الفدائي بمحافظة 
خانيونـــس، و التي ينظمهـــا مجلس عائالت 

محافظة خانيونس.
وحضـــر المبـــاراة النهائية محافـــظ محافظة 
خانيونـــس أحمد الشـــيبي، ورئيـــس بلدية 
خانيونس عالء البطة، ورئيس مجلس عائالت 
خانيونس بالل الفرا، ورئيس اتحاد كرة القدم 
فرع الوســـطى والجنوب شريف الددا، ورئيس 
اللجنة الرياضية حازم شـــبير، وعدد لفيف من 

الشخصيات االعتبارية .
شـــوط أول انتهـــى بالتعـــادل اإليجابي بين 

الفريقين ، و أحرز
شـــريف معمر الهـــدف األول ، ولم تدم فرحة 
معمـــر كثيرًا بالهدف ، حيث اســـتطاع خليل 
مطر من مراوغة دفاعات الخصم ليسددها على 

المرمى لتسكن الشباك .
و في الشـــوط الثاني جاء عكـــس األول بداية 
متوازنة بيـــن الفريقين، مـــع أفضلية لعائلة 
الفرا بهجمات مكثفـــة من أجل خطف هدف 
الفوز ولكنها بائت بالفشل ليسجل بالل النجار 

هدف التقدم لفريق معمر .
وقبل نهاية اللقاء بثـــواِن كاد النجار ان يلدغ 

عائلة الفرا بالهدف الثالث ولكن تصديًا رائعًا 
من حـــارس الفريق فهد الفرا أنهى الشـــوط 
الثانـــي والمباراة بفوز معمـــر بهدفين مقابل 

هدف على الفرا .
و في ختام اللقاء وزعت الجوائز الفردية وحصل 
على هداف البطولة الالعب بالل النجار وأفضل 

حارس فهد الفرا.
وفي هـــذا اإلطار قال رئيـــس مجلس عائالت 
خانيونـــس بـــالل الفرا في حديـــث خاص لــ" 
االستقالل": "إن هذه البطولة هي األضخم على 
مستوى فلســـطين حيث شارك بها 62 عائلة 
من محافظات خانيونس وتم اجراء 55 مباراة، 
حيث فاز فيها جميع الفرق بالروح العالية التي 

تمتعت بها جميع الفرق".
وبين الفرا أن أســـم البطولة جاء تيمنًا بمربية 
األجيال الفاضلة في محافظة خانيونس و التي 
لها باع طويل في التعليـــم وأن راعي البطولة 
هم أبناؤها، مشـــيرًا إلى أنهـــم في المجلس 
مســـتمرون في األنشـــطة الرياضيـــة وهناك 
مارثون رياضي كبير ومجموعة من األنشـــطة 

قريبًا.
وأشـــار الفـــرا إلـــى أن الهـــدف مـــن البطولة 
واألنشـــطة هي تقوية أواصر المحبة بين أبناء 
العائـــالت والترابط والتخفيف مـــن حدة أثار 
الحصار واالنقسام بهذه األنشطة وتقارب بين 

جميع العائالت .

عائلة معمر تتزين بلقب بطولة »رندة الفرا«
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غزة/ االستقالل:
أعلن أمس األربعاء عن وفاة اللواء جمال كايد في مركز الحســـين للسرطان في العاصمة 
األردنية عمان ، بعد صراع مع المرض. وكان اللواء كايد يعاني من مرض الســـرطان لفترة 
مـــن الوقت، ونقل للعالج في األردن قبل عـــدة أيام. وفي 9 يوليو الجاري هاتف الرئيس 
محمود عباس اللواء كايد لالطمئنان على صحته. وكان اللواء كايد شـــغل منصب القائد 

األعلى لقوات األمن الوطني الفلسطيني في قطاع غزة.

وفاة قائد قوات األمن الوطني 
رام الله/ االستقالل:السابق بغزة اللواء جمال كايد 

حذرت وزارة الصحــــة أمس األربعاء المواطنين 
المفرقعــــات واأللعاب  من خطــــر اســــتخدام 
الناريــــة، وما قد ينجم عنهــــا من إصابات وبتر 

لألطراف.
وأضافــــت الوزارة في بيان صحفي أن أقســــام 

المستشــــفيات تســــجل سنوًيا  الطوارئ في 
إصابــــات ناتجة عــــن اســــتخدام المفرقعات 
واأللعاب النارية، ومنها إصابات نتج عنها بتر 

لألطراف وفقء للعيون.
 وأشــــارت إلى أن ضحايا هــــذه المفرقعات ال 
تقتصر على مســــتخدميها بل تتعداهم إلى 

المحيطين بهم، وخصوًصا األطفال. 
وتمنــــت وزيــــرة الصحة مــــي الكيلــــة النجاح 
والتوفيق لطلبة الثانوية العامة، وأن يحتفلوا 
الجميع  بنجاحهم بسالمة وطمأنينة، مناشدة 
"أال تتحــــول فرحة طالبنــــا وأهاليهم إلى حزن 

ومصيبة باستخدام المفرقعات".

رام الله/ االستقالل:
أعلنـــت لجنة االمتحانات العامة في وزارة التربيـــة والتعليم أمس األربعاء، أن 
نتائج امتحان الثانوية العامة ستعلن اليوم الخميس الساعة الثامنة صباحًا.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن النتائج ســـتعلن عبر الموقع اإللكتروني 
الخاص بنتائج امتحان الثانوية العامة www.psge.ps وأيضًا َعبر الرســـائل 

القصيرة من شركتي جوال وأوريدو، وعبر صفحات مديريات التربية.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن مجلس بلدية مدينة شــــيفيلد، شمال إنجلترا، األربعاء، االعتراف 
بدولة فلسطين، ورفع العلم الفلسطيني على سارية أمام مقر البلدية.

وقالــــت مجموعة دعم فلســــطين في حــــزب العمــــال البريطاني التي 
شــــاركت ودعمت المجلس البلدي في شيفيلد لتحقيق هذا االعتراف، 
إنها ســــتنقل هذا القرار إلى البرلمان البريطاني لمناقشته في شهر 

أيلول المقبل.
وحيا سفير دولة فلســــطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط حملة 
أصدقاء فلسطين في حزب العمال بمدينة شيفيلد، على الجهود التي 
قاموا بها من أجل اعتراف بلدية شــــيفيلد بدولة فلسطين، ورفع علم 

فلسطين عاليًا في ساحة البلدية.
ونقل زملط إلى رئيســــة أصدقاء فلســــطين في حزب العمال بمنطقة 
شــــيفيلد جولي بيرين، شــــكر القيادة الفلســــطينية علــــى التضامن 
والجهــــد الحثيث الذي بذلته الحملة من أجل اعتــــراف البلدية بدولة 
فلســــطين، مؤكــــدا أن هذا الدعــــم ليس رمزيًا فقط بل يبنى بشــــكل 
تراكمي نحو اعتراف بريطانيا بفلســــطين، والذي تأخر كثيرا وهو حق 
للشــــعب الفلســــطيني وواجب على بريطانيا التي ساهمت في نكبة 

ومأساة شعبنا بسبب وعد بلفور المشؤوم.

رام الله/ االستقالل:
تعاملت طواقم الدفاع المدني مع 100 
حريـــق خالل عشـــر ســـاعات فقط من 
يوم أمس األربعاء )منذ الساعة الثامنة 
صباحا وحتى الساعة السادسة مساء(، 
منهـــا 62 حريق أعشـــاب، و15 حريق 

أشجار، أتت على ما يقارب 300 شجرة.
وأوضح تقرير صادر عن إدارة العالقات 
العامـــة واإلعـــالم  في جهـــاز الدفاع 
المدنـــي، أن الطواقـــم تعاملـــت مـــع 
عشـــرات الحرائـــق التـــي كان أغلبها 
بســـبب اإلهمال، موضحا أن الطواقم ما 
زالت تتعامـــل مع عدد من الحرائق في 
محافظـــات: أريحا، وطولكـــرم، ورام الله 

والبيرة.
وأضـــاف التقرير أنه تـــم التعامل مع 
حرائق مشـــاطب للمركبـــات في ثالث 
مناطـــق في نابلس وطولكـــرم، كما تم 

التعامل مع حرائق منازل في محافظتي 
رام الله والبيرة، وقلقيلية.

وكانـــت أعلـــى التدخالت فـــي مجمل 
األحداث، وفق البيان، بمحافظة رام الله 

والبيرة بــــ 21 تدخال في حين تعاملت 
الطواقم مـــع 15 تدخال فـــي محافظة 
طولكـــرم، وتوزعت باقي التدخالت بين 

مختلف المحافظات.

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين عدم 
إشـــعال النيران في األعشـــاب الجافة 
مهما كان السبب، واالتصال المبكر على 

الرقم 102 في حال حصول أي طارئ.

الدفاع المدني بالضفة: 100 حريق
 في أعشاب وأشجار خالل 10 ساعات

بلدية شيفيلد البريطانية 
تعترف بدولة فلسطين

وبحسب المعلومات التي توفرت حتى الساعة، وفق بيان 
لنادي األسير، فإن األسير طقاطقة اعُتقل في تاريخ 19 
حزيران 2019، بعد اقتحام قوات خاصة لمنزله في بلدة 
بيـــت فجار، وتم نقلـــه إلى مركز تحقيق "المســـكوبية" 
وبعدها إلى مركز تحقيق "الجلمة"، وبحســـب األســـرى 
بـــدأت تظهر عليه مالمـــح تدهور في حالتـــه الصحية 
بســـبب التحقيق. وفـــي تاريخ 9 تموز، تـــم إدخاله إلى 
"معبار" معتقل "مجدو" وتم نقله إلى إحدى الزنازين في 
معتقل "مجدو"، واعتدى عليه السجانون بالضرب المبّرح 

وقاموا بتقييده "بالبرش" أي السرير.
ويـــوم الخميس الماضي 11 تموز رفضـــت اإلدارة نقله 
إلى األقســـام العامة بذريعة أنه معاقب، وفي يوم األحد 

الماضي تم نقله إلى "معبار" معتقل "مجدو" على حّمالة، 
ووضعه فـــي غرفه تحـــت رقابة خاصة بســـبب وضعه 
الصحي، وجرى نقله الحقًا إلى المستشـــفى في "الرملة" 

حتى تم اإلعالن عن استشهاده يوم الثالثاء.
وجدد نادي األســـير تأكيده أن األسير طقاطقة تعرض 
للتعذيب في معتقل "مجدو" قبل استشـــهاده، مشيرًا 
إلى أن هناك معلومات أولية ُتشـــير إلـــى احتمالية أنه 

أصيب بكسور في أطرافه نتيجة للتعذيب.
وتعقيبًا علـــى ذلك، قـــال رئيس نادي األســـير قدورة 
فارس: "إن ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي تســـتخدم 
التعذيب الممنهج بحق األسرى سواء التعذيب النفسي 
والجســـدي، وهناك المئات من الشـــهادات ألسرى عن 

عمليات التعذيب على مـــدار عقود من الزمن، وكل ذلك 
ُينفـــذ دون أدنى اعتبـــار على ما نصت عليـــه القوانين 
واألعراف الدوليـــة، باعتبار أن التعذيب محرم، وســـبق 
األسير طقاطقة قبل عام من اآلن، األسير عزيز عويسات 
من القدس، والذي ُاستشهد أيضًا نتيجة للتعذيب على 
يد الّسجانين، وما تزال سلطات االحتالل تحتجز جثمانه، 

في إمعان واضح في الجريمة".
وطالب نادي األسير الجهات الحقوقية الدولية بالوقوف 
عند مســـؤولياتها والتحقيق بشـــكل جدي في ظروف 
استشهاد األسير نصار طقاطقة والعشرات من األسرى، 
معتبـــرًا أن مرور هذه الجريمة يعني الســـماح لالحتالل 

بتنفيذ المزيد من الجرائم.

واعتدت قوات االحتالل خالل عملية الهدم بالضرب على والدته 
منور داوود العباسي ونجليها معتصم ومهدي، واعتقلت األخير 

احترازيا.
وذكـــر محمد حمدان العباســـي )33 عاًما( صاحـــب المحالت أن 
العشـــرات من عناصر الوحدات الخاصة وجنود االحتالل حاصروا 
المكان، وشـــتموا والدته ودفعوها، وعندما حاول أشقاؤه الدفاع 

عنها اعتدت قوات االحتالل عليهم بالضرب.
وأضاف العباســـي أن محاميه سامي ارشـــيد توّجه إلى محكمة 
االحتالل العليا صباح أمس لتقديم اســـتئناف على قرار الهدم، 
فأجلت بلدية االحتالل بالقدس عملية الهدم لمدة ساعتين، ثم 

رّدت محكمة االستئناف اإلسرائيلية وقررت هدم المحالت.
وأشـــار إلـــى أّنه تلقى عـــدة إخطارات تقضي بهـــدم المحالت، 
ورفضـــت بلدية االحتالل بالقدس عقـــد اتفاقية لدفع مخالفات 

بناء بدل الهدم.
وأوضح أن المحالت التجارية بنيت قبل ٤ سنوات ونصف، وتبلغ 
مســـاحتها نحو 300 متر مربع، وتضم مطعـــم ومعارض مطابخ 

وأبواب وسجاد، ومكتب محاسبة.
وافاد العباسي بأن المحالت التجارية تعتبر مصدر الرزق الوحيد 
ألصحابها، إذ تعتاش ســـت عائالت من دخلهـــا تضم نحو 35 
فرًدا، بينهـــا مكتبه للمحاســـبة، ويعيل زوجته وخمســـة أوالد 

أكبرهم عمره خمس سنوات وأصغرهم عامان ونصف.
ولفت إلى أن األمـــر ال يقتصر على ذلك، بل إن أصحاب المحالت 

يوّفرون أيضا مصروًفا شهرًيا لثماني عائالت مستورة.
وعّلق على هدم المحالت بقوله: "يحاول االحتالل كســـر عزيمتنا 
بهدم مصدر رزقنا الوحيد، إال أنهـــم هدموا الحجر ولن يهدموا 

عزيمتنا وإرادتنا".

هدم ب�صور باهر وبلدة اجليب
في السياق، هدمت جرافات بلدية االحتالل صباح أمس مغسلة 
ســـيارات في بلدة صور باهر بالقـــدس المحتلة، تعود للمواطن 

مراد سعد، بحجة مصادرة األرض.
كما هدمت جرافات االحتالل االسرائيلي، أمس، مغسلة وبركسا 
تعود ملكيتهما لعائلة المواطن وضاح ابو دية، في بلدة الجيب 

شمال غرب مدينة القدس المحتلة.
وقال وضاح ابو دية صاحب المنشـــأة المســـتهدفة، إن جرافات 
االحتالل شـــرعت منذ صبـــاح اليوم )أمس( ودون ســـابق انذار، 
بتطويـــق المنطقـــة في "حـــي الخاليلـــة" من البلـــدة ومنعت 
المواطنين من الوصول اليها، حيث اجرت عملية الهدم لمغسلة 
تبلغ مســـاحتها نحو 60 مترا، وبركسا تبلغ مســـاحته 20 مترا، 
باإلضافة الـــى جزء من منـــزل تعود ملكيته للمواطن يوســـف 

حسين أبو دية، بحجة عدم الترخيص.

جتريف اأرا�ض
إلى ذلك، جرفت آليات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، مساحات من 
أراضي المواطنين في بلـــدة حوارة جنوب نابلس، ونصبت بيوتا 

متنقلة "كرفانات".
وقال مسؤول ملف االســـتيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن 
جرافـــات االحتالل تعمل منذ ســـاعات علـــى تجريف أراض في 
منطقـــة النقار في بلدة حوارة، فيمـــا جرى وضع عدد من البيوت 

المتنقلة على أراضي المواطنين.

مواجهات واعتقاالت
وفي سياق متصل، أصيب العشرات من الشبان بحاالت اختناق، 
أمـــس، خالل مواجهات اندلعت مع جنود االحتالل االســـرائيلي 

قرب حاجز بيت إيل العسكري شمال مدينة البيرة.
وأطلق جنود االحتالل الغاز المسيل للدموع بكثافة اتجاه الشبان 
الذين خرجوا في مســـيرة من جامعة بيرزيت، بدعوة من الحركة 
الطالبية في الجامعـــة، تنديدا بالجريمة التـــي ارتكبتها إدارة 
ســـجون االحتالل بحق األسير الشهيد نصار طقاطقة )31 عاما(، 

من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
وتوجه المشـــاركون صوب حاجز مســـتوطنة "بيـــت إيل"، حيث 
شـــهدت المنطقة تواجدا مكثفا لجنود االحتالل، كما انتشرت 

قوات إضافية عند التالل المحيطة.

مـــن جهة ثانية، اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس 20 
مواطًنـــا من الضفـــة الغربية المحتلة والقـــدس، وصادرت قطع 

سالح وذخيرة، ومالبس عسكرية وأكواعًا متفّجرة.
وقالت مصادر محلية إن االحتالل اعتقل خمسة مواطنين من رام 
الله، وجميعهم من األسرى السابقين، وهم القيادي في حماس 
فايز وردة، وســـامي حسين، وخالد أبو البها، والثالثة من بيتونيا، 
وكذلك ماهر داليشـــة من مخيم الجلزون، ومحمد أبو ســـليم من 
رنتيس غـــرب رام الله. كما جـــرى اعتقال الفتـــى زيد بعجاوي 
من يعبد جنوب جنين، ومحمد عبـــد الرحمن نوفل من قلقيلية، 
وسيد الجبري وشرف أبو سالم من مخيم عايدة شمال بيت لحم، 
والفتى موســـى جودت العمور من تقوع، وصادر جنود االحتالل 

مركبة لألسير خليل داود أبو مفرح في ذات البلدة.
وأضافت المصادر أن االحتالل اعتقل أيًضا، األســـير السابق عمر 
ســـليمان أبو عياش من بيت أمر شـــمال الخليل، وشهاب عارف 

قزاز من دورا جنوًبا.
مـــن جهته أفاد مركـــز معلومات وادي حلـــوة أن قوات االحتالل 
اعتقلت أمس، الفتى علي الطويل، )15 عاما(، من حي وادي حلوة 

ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.
واقتـــاد االحتالل الفتـــى الطويل الى أحد مراكـــزه في المدينة 

المقدسة للتحقيق معه.

الصحة تحذر من خطر استخدام المفرقعات واأللعاب النارية

االحتالل ي�صن ...

نادي االأ�صري ...

التربية: إعالن نتائج 
الثانوية العامة اليوم
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االستقالل/ وكاالت:
عندمـــا خطا رائد الفضاء األميركي نيل أرمســـترونغ 
خطوتـــه األولى على ســـطح القمـــر، وقـــال كلمته 
المشـــهورة »إنها خطوة صغيرة بالنســـبة إلنسان، 
لكنهـــا قفزة هائلة للبشـــرية«. أخـــذ كاميرته وخلد 
اللحظة بالتقاط صورة لكيس قمامة. وقالت صحيفة 
لوفيغارو الفرنسية إن هذا يعني أن أول شيء فعله 
رواد الفضاء فـــي مهمة أبولـــو 11   عندما خرجوا من 
مركبتهم هو رمي القمامة على السطح، مشيرة إلى أن 
مهام أبولو الســـت خلفت وراءها مئات الكيلوغرامات 
من »النفايـــات« المدرجة في كتالوغ نشـــرته وكالة 

الفضاء والطيران األميركية )ناسا( عام 2012.
رمي القمامة بهذه الســـرعة ربما كان بسبب أن على 
رواد الفضاء التخلص بأسرع ما يمكن من فضالتهم 
التي كانـــت رائحتها كريهة، بعد أربعة أيام. وعاش 

كل من نيل أرمسترونج وبوز ألدرين ومايكل كولينز 
في مقصورة صغيرة للغاية بدون دش أو مراحيض.

ومن المفترض -تقول الصحيفة- أن تحتوي »حقيبة 
القفز« هذه، من بين أشياء أخرى، على »أكياس البراز«، 
وهي عبارة عن جهاز بالستيكي شفاف يلبسه رائد 
الفضاء ليســـمح بتلبية احتياجاته في حالة انعدام 
الـــوزن تقريبا، مع أن رواد الفضـــاء يرتدون حفاظات 

تحت مالبسهم حتى اليوم.
ولكن فيما عدا جانب الدعابة، فإن مســـألة الفضالت 
هذه ليســـت ضـــارة للغاية، إذ تشـــير معاهدة عام 
1967 الصادرة من األمم المتحدة حول استكشـــاف 
الفضـــاء إلى أن جميع أعضاء المنظومة يجب عليهم 
التأكد من تجنـــب »أي تلويث ضار بالفضاء واألجرام 
الســـماوية« مع أن البـــراز يحتوي علـــى العديد من 

الميكروبات الحية.

ومن غير المرجـــح -تقول لوفيغـــارو- أن تكون تلك 
الكائنات الحية قـــد نجت مع البقاء فترة طويلة على 
ســـطح القمر، تعرضـــت خاللها باســـتمرار للقصف 
باألشـــعة الكونية، مع أن التأكد من ذلك مستحيل، 
مما جعل العلماء يفكرون بجدية كبيرة في استعادة 
هـــذه »العينـــات« وإعادتهـــا إلى األرض للدراســـة. 
وأشـــارت الصحيفة إلى أن الحفـــاظ على مواقع أبولو 
يطرح مشكلة أخرى، خاصة أن مهامها الست خلفت 
وراءها مئات األشياء واألدوات )و96 كيسا من أكياس 
القمامة عالية التقنية( وخمسة أعالم أميركية ال تزال 
في مكانها. وتساءلت: هل يجب الحفاظ على المواقع 
كأثر من التـــراث العالمي المشـــترك أم تنظيفها؟ 
خاصة أنها تحتـــوي على مواقع التجارب التي قامت 
بهـــا بعثات أبولـــو 16 و17 على مســـاحات صغيرة 

ومكشوفة.

االستقالل/ وكاالت:
انقـــض ثعبـــان النمر، فـــي مدينة بورت أوف ســـبين 
بترينيداد وتوباغو، على حارس حديقة الحيوان بدل أن 

يتلقف »وليمته« المكونة من  أرنب. 
 ،Trinidad & Tobago Guardian وذكرت صحيفـــة
أن الحـــادث وقع أمام أعين زوار حديقـــة الحيوان، عند 
قـــدوم الحارس إلطعام الثعبـــان، إذ هجم على مطعمه 
بعد فتحه باب القفص وتجاهـــل األرنب الذي أحضره 

له الحارس وأمســـك ببطنه. واســـتطاع زميل الحارس 
مساعدة شـــريكه بســـرعة، وانتزع الثعبان المتمسك 
بالضحيـــة وألقاه في قفصه وأوصد البـــاب عليه. وأكد 
الحـــارس، الذي أصيب بجراح طفيفـــة، للصحفيين، أن 
هذه ليست الحالة األولى من هذا القبيل، التي يتعرض 
لها فـــي حياته المهنية. وأنه تعرض للعض بشـــكل 
متكرر من مختلف أنواع الثعابين على مدار 27 سنة من 

العمل في حديقة الحيوان.

االستقالل/ وكاالت:
أثرت موجة البرد التي تجتاح العاصمة اليابانية، بشكل كبير، 
على أسعار الخضراوات في طوكيو، السيما ثمرة الخيار التي 

زاد ثمنها بنسبة 70 %.
وبحسب صحيفة  »ذا غارديان« البريطانية، فإن الغيوم التي 
تخيم على العاصمة اليابانية، هي األكثر كثافة منذ بدء وكالة 

الطقس بالبالد في جمع البيانات سنة 1961.
وأوضحـــت وزارة الزراعة والغابات والصيد، أن  غياب أشـــعة 

الشـــمس وتدنـــي درجة الحـــرارة، أثرا علـــى المحاصيل في 
ضواحي طوكيو، وهو ما أدى إلى صعود كبير في األسعار.

وتدوم هذه الموجة من البرد عشرين يوما، وال يستمتع سكان 
طوكيو في هذه الفترة بأشـــعة الشمس الدافئة سوى ثالث 

ساعات فقط في اليوم الواحد.
لكن الطقـــس جلب الفائدة إلى مناطق أخـــرى من هذا البلد 
اآلسيوي، فالدفء الذي تسجله جزيرة هوكايدو شمالي البالد، 
أدى إلى تراجع كبير في أسعار كل من البصل والفجل والجزر.

أول صورة على القمر كانت لكيس قمامة!

ثعبان جائع ينقض على مطعمـه!

االستقالل/ وكاالت:
أظهر مقطع فيديو طائرة بريطانية، وهي تقوم بهبوط مثير للرهبة، في إحدى 
الجزر السياحية باليونان، وبدت المركبة التجارية وهي تحلق على علو أمتار فقط 

من رؤوس المصطافين.
وبحســـب ما نقلـــت صحيفة "ديلي ميـــل"، فإن الطائرة كانـــت تنزل في مطار 
جزيرة "ســـكياتوس"، وثمة لوحة تحذر الناس من االقتراب لكنهم ال يمتثلون 

ويفضلون االقتراب ألجل عيش اإلثارة والتقاط الصور.
لكن هذا الهبوط المثير ليس أمرا جديدا في هذه الجزيرة اليونانية، ألن الناس 

اعتادوا عليه، وباتوا يتابعونه بشكل يومي.
وبمـــا أن مدرج المطار قصير جـــدا وال تتعدى مســـافته 1.6 كيلومتر، تضطر 
الطائرات التي تقلع من الجزيرة، إلى االنطالق بخزان شبه فارغ تقريبا من الوقود.

وحين تســـتطيع الطائرة أن تقلع وتحمل نفسها إلى الجو، تقوم بالهبوط في 
مطار "تيسالونيكي" القريب، ألجل التزود بالوقود.

»أزمة خيار« تضرب العاصمة اليابانية!

هبوط مخيف لطائرة بريطانية 
قرب رؤوس السائحين


