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غزة/ االستقالل: 
دعت الهيئ���ة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار أمس 
الخميس، جماهير ش���عبنا الفلسطيني ألوسع مش���اركة اليوم بالجمعة 
ال� 67 للمسيرات، على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة. وقالت الهيئة 
ف���ي بيان وصل االس���تقالل: »ندعو أهالي القطاع إلى أوس���ع مش���اركة 
والحشد الكبير في فعاليات اليوم (الجمعة) التي ترفع شعار حرق العلم 
الصهيوني«، مح���ذرًة االحتالل من »التمادي في التصعيد والغطرس���ة 
بحق أبناء ش���عبنا. وأضافت أن »الفوز باالنتخابات (الكنيست) هذه المرة 
لن يكون على حس���اب دماء األبرياء من ابناء ش���عبنا ف���ي غزة (..) وعلى 

رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو أن يعلم أن س���بب فش���له في 
االنتخابات سيكون صمود شعبنا في غزة«. وتابعت: »نؤكد على إصرارنا 
في المضي في طريق اس���تعادة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة 
واحترام إرادة وأهداف ش���عبنا، الذي يتوق إلى الحرية و زوال االحتالل«، 
مش���يرًة إلى »هذا يتطلب تنفيذ قرارات المرك���زي (عام 2015) لمنظمة 
التحرير، بما فيها إلغاء أوس���لو وملحقاته األمني���ة واالقتصادية«. وأدى 
قمع االحتالل المتعّمد للمشاركين في مسيرات العودة منذ انطالقتها ب� 
ب�30 مارس (آذار) 2018، إلى ارتقاء (306) ش���هيًدا، وإصابة أكثر من 31 
ألًفا بجراح مختلفة، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

»وطنية العودة« تدعو ألوسع مشاركة 
اليوم بُجمعة »حرق العلم الصهيوني« 

تهنئــة بالتفــوقتهنئــة بالتفــوق تهنئــة بالتفــوق
يتقدم الوال����د والوالدة واالخوة واالخ����وات بأحر التهاني 

والتبريكات البنتهم الغالية على القلب

 حال عماد عبد اهلل مهنا
لمناسبة حصولها على الترتيب األول مكرر على قطاع غزة 
الفرع العلمي بمعدل ( 99.7)  متمنين لها مستقبال زاهرا

وألف مباركـ

يتقدم الوالد والوالدة واالخوة واالخوات بأحر التهاني والتبريكات 
البنتهم الغالية على القلب

ا�صالم عادل حمدين الب�صيتي
لمناس���بة حصولها على الترتيب الرابع مكرر على قطاع غزة الفرع 

العلمي بمعدل ( 98.7)  متمنين لها مستقبال زاهرا

وألف مباركـ

يتقدم الوالد والوالدة واالخوة واالخوات بأحر التهاني والتبريكات 
البنتهم الغالية على القلب

مي�صاء عبد املالك عودة امل�صدر 
لمناسبة حصولها على الترتيب العاشر مكرر على قطاع غزة الفرع 

االدبي بمعدل ( 98.6)   متمنين لها مستقبال زاهرا

وألف مباركـ

القدس المحتلة/ االستقالل:
دمرت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الخميس، 
بنى منش���آت زراعية واس���تولى على أخرى في شمال 
وجن���وب الضف���ة، فيما ع���ادت وأجرت صب���اح أمس 

قياسات للمنازل المهددة بالهدم في وادي الحمص 
بقرية صور باهر بالقدس مع انتهاء المهلة المحددة 
لألهالي لهدم منازلهم بأيدهم.  وقي شمال الضفة، 
دمرت قوات االحت���الل اراض وطرق زراعية، وصادرت 

بيتا متنقال في قرية عصيرة الش���مالية ش���مال غرب 
نابلس. وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان 

في شمال الضفة الغربية الن جرافات 
االحتالل تحرسها قوة عسكرية، 

مستوطنون يجددون اقتحام األقصى.. 
االحتالل يدمر ويصادر منشــآت زراعية ويأخذ 
قياسات المباني المهددة بالهدم بصور باهر 

لماذا تتمسك فتح بتطبيق 
اتفاق 2017 للمصالحة؟ 

غزة / محمد أبو هويدي:
ما زال الس���جال في ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس سيد الموقف 
بع���د مرور م���ا يقارب م���ن عامين على توقي���ع اتف���اق 2017 للمصالحة في 

العاصمة المصرية القاه���رة، الذي لم ير النور على أرض الواقع 
بفعل تمسك كل طرف بموقفه وحساباته الخاصة. 

األسير عزالدين يواصل إضرابه وسط 
تدهور مستمر بوضعه الصحي

جنين/ االستقالل: 
أكدت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى أن القيادي بحركة 

الجهاد اإلس���المي األس���ير جعفر إبراهيم محمد ع���ز الدين من 
محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مازال مستمًرا في 

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين بأن نتائج تشريح جثمان األسير الشهيد نصار 

طقاطقة تفيد بتعرضه إلهمال طبي متعمد نتج عنه التهاب رئوي حاد. 
وأكدت الهيئة في بيان أمس الخميس، أن عملية التش���ريح اس���تمرت 

هيئة االسرى: نتائج تشريح طقاطقة 
تؤكد سبب استشهاده إهمال طبي

غزة / سماح المبحوح: 
رحالها  حط���ت  غام���رة  فرح���ة 
في بيت المتفوق���ة بالثانوية   

العام���ة " االنجاز"  
 ، العاطي  عبد  آالء 

العاطي":  عبد  "املتفوقة 
حلمي بدرا�صة الطب 

اأ�صبح حقيقة 

06

التعاون الإ�صالمي: لن 
نقبل باأي اإجراء يقو�ض 

و�صع القد�ض التاريخي

القاهرة/ االستقالل: 
حملت جامعة الدول العربية، سلطات االحتالل االسرائيلية 
المس���ؤولية كاملة عن استشهاد األس���ير المعتقل نصار 

الجامعة العربية تطالب بتحقيق
 دولي باستشهاد األسير طقاطقة

تواصل احتجاجات الالجئين  في لبنان رفضًا لقرارات وزير العمل

مركز حقوقي ُيحذر 
من تفاقم اأزمة الأدوية 

مب�صايف قطاع غزة

بيروت/ االستقالل: 
يواص���ل أهالي مخي���م عين الحلوة في مدين���ة صيدا جنوب 
لبنان امس الخميس، إضرابهم العام لليوم الرابع على التوالي 

احتجاًجا على قرار وزارة العمل اللبنانية بمكافحة العمالة غير 
الشرعية التي تش���مل الفلسطينيين. وذكرت 
»الوكال���ة الوطنية لإلعالم« اللبنانية الرس���مية 

امل�ستوطنون يوا�سلون اقتحاماتهم لباحات امل�سجد االأق�سى    

االحتــالل يشــن حملــة اعتقــاالت
 ومداهمات واسعة في الضفة والقدس 
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الضفة الغربية/ االستقالل: 
شـــنت قوات االحتالل االســـرائيلي حمله 
اعتقاالت ومداهمات واســـعة نفذتها في 
المحتلين  الغربية ومدينة القدس  الضفة 
طالـــت العشـــرات مـــن المواطنيـــن التي 

حولتهم الى التحقيق. 
 المعتقلين مطلوبون 

ّ
وأعلـــن االحتـــالل أن

ألجهزته األمنية، مشـــيرا إلـــى تحويلهم 
للتحقيق.

ففي مخيم الدهيشـــة جنـــوب بيت لحم، 
أصيب عـــدد من الّشـــبان بالرصاص الحّي 
والمطاطـــي في مواجهـــات اندلعت داخل 
المخيـــم، أطلـــق خاللها الّشـــبان األلعاب 
النارية وألقـــوا زجاجات حارقة صوب قّوات 

االحتالل.
واعتقلت القوات الفتى إسماعيل العيشة 

والّشـــاب فارس شـــمارخة عقـــب اقتحام 
المخيم.

وفـــي دورا جنوب الخليـــل، اعتقلت قّوات 
االحتالل الشـــاب معتصم سمير الزير بعد 
تفتيـــش منـــزل عائلته، وإطـــالق القنابل 

الغازية داخل المنزل.
وأفادت مصـــادر محلية بأن قوات االحتالل 
اعتقلـــت أربعـــة مواطنيـــن خـــالل حملة 
مداهمات في بلـــدة الزاوية غـــرب مدينة 

سلفيت شمال الضفة المحتلة.
وذكرت مصادر  محلية بأن قوة عســـكرية 
كبيـــرة من جيش االحتالل اقتحمت البلدة، 
وشـــنت عمليات دهم للعديد من المنازل 

وتفتيشها العبث بمحتوياتها.
واعتقلت كال من ليث ابراهيم بكر شـــقير، 
ونجيـــب مصطفـــى موقدي ونجلـــه كرم، 

ورفعت عبـــد الحميد شـــقير ونجله عمرو، 
ورأفت يوســـف عبد الله شقير ونجله أرقم، 

وناهل أحمد رزق شقير.
وفـــي وقت الحـــق، أخلت قـــوات االحتالل 
ســـبيل كل من ونجيـــب مصطفى موقدي 

ورفعت عبد الحميد شقير ونجليهما.
كما داهمت قوات االحتـــالل منزل رئيس 
بلدية الزاوية نعيم حمودة، وســـلمته بالغا 
لمراجعة مخابراتهـــا. واندلعت فجر امس 
مواجهـــات عقب اقتحام قـــوات االحتالل 

مخيم جنين واعتقال شابين.
وقالت مصادر محلية إن المواجهات تركزت 
في وسط المخيم وعلى شارع حيفا وتخللها 
إطـــالق كثيـــف للرصاص من قبـــل قوات 

االحتالل.
وأشـــارت إلى اعتقال الشابين أمين حسن 

بني غرة، وكسوم السعدي وتفتيش منزلي 
ذويهما في ظل اعتقاالت يومية يشهدها 

المخيم.
كمـــا اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، 
مساء امس الخميس، 15 شابًا شرق مدينة 
القدس المحتلة بسبب إطالق ألعاب نارية 
خـــالل احتفاالتهم بالنجاح فـــي الثانوية 

العامة 2019.
ووفقـــًا لموقع المســـتوطنين 7، فإن قوات 
االحتالل اإلســـرائيلي تواصـــل البحث عن 
شبان آخرين احتفلوا بفرحة نتائج الثانوية 
العامة في فلسطين بإطالق كميات كبيرة 

من األلعاب النارية.
وأشار الموقع اإلسرائيلي بأن المستوطنين 
فـــي الضفة وشـــرق القـــدس المحتلتين 
اشتكوا من دوي انفجارات قوية وإطالق نار 

كثيف قرب المستوطنات مما أثار حالة من 
الخوف الشديد لدى المستوطنين.

وزعم المستوطنون أن الرصاص الذي أطلقه 
الفلسطينيون خالل احتفاالتهم في النجاح 
بــــ نتائـــج الثانوية العامة في فلســـطين 
2019 وصل إلى منازلهم وســـياراتهم مما 

شكل خطرًا على حياتهم.
وفي ســـياق متصـــل، اقتحمـــت مخابرات 
االحتالل اليوم عدة أحياء في بلدة ســـلوان 
جنوبي المسجد األقصى المبارك، والحقت 
الشـــبان أثناء إلقائهم المفرقعات النارية، 

ابتهاًجا بنجاح طلبة الثانوية العامة.
وأفـــاد مركـــز معلومـــات وادي حلـــوة بأن 
مخابرات االحتالل أوقفت المركبات والشبان 
عند مفرق الجسر ببلدة سلوان، وفتشتهم 

جسدًيا، وذلك بحًثا عن المفرقعات.

غزة/ االستقالل: 
قــــال مركز الميزان لحقوق اإلنســــان إن قوات االحتالل 
اإلســــرائيلي ارتكبــــت 628 انتهاًكا بحــــق المواطنين 
الفلســــطينيين في المنطقة العازلة شرقي قطاع غزة 

خالل النصف األول من عام 2019.
ورصــــد المركز فــــي تقرير أصدره بعنــــوان "ممنوع من 
الوصــــول"، 261 اســــتهداًفا إســــرائيلًيا ضــــد العمال 
الفلســــطينيين وممتلكاتهــــم على امتداد الســــياج 
الشمالي والشرقي لقطاع غزة، ما أدى إلصابة 15 مواطًنا 

بينهم ثالثة أطفال وسيدتين.
وأشــــار إلــــى أن قوات االحتــــالل خالل النصــــف األول 
من العــــام الجاري اســــتهداف التجمعات الســــلمية 
الفلســــطينية على امتداد السياج الفاصل لقطاع غزة، 
مســــتخدمة مختلف أنواع األسلحة الرشاشة والثقيلة 
وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع شهداء 

وإصابات.
ووثق التقرير 183 استهداًفا للمسيرات السلمية على 
الحــــدود ما أدى إلــــى استشــــهاد 27 مواطًنا بينهم 9 
أطفال وامرأة، وإصابة 3572 آخرين، بينهم 1201 طفل 

و166 امرأة.
ورصد 30 حالة اعتقال خالل الفترة المذكورة، أســــفرت 
عن اعتقال 56 فلســــطينًيا، منهم 15 طفاًل، باإلضافة 

إلى 27 عملية توغل.
وتناول التقرير 7 أنماط من االنتهاكات التي اقترفتها 
قوات االحتــــالل في المنطقة مقيــــدة الوصول، والتي 
تمثل 35% من مساحة األراضي الزراعية في قطاع غزة.

وأشــــار إلى أن قــــوات االحتــــالل تقصــــف بالقذائف 
المدفعيــــة وتفتح نيران أســــلحتها الرشاشــــة تجاه 
العاملين في المنشآت الصناعية والزراعية من مزارعين 
ورعــــاة أغنام وصائدي عصافير وجامعي حجارة وحديد 

وبالستيك "الخردة".
وأحصى التقرير 159 حالة إطالق نار ضد مزارعين وحالة 
إطالق نار ضد صائدي العصافيــــر، و41 إطالق نار ضد 
رعاة األغنام، و11 ضد عمال جمع الحصمة والخردة، و49 

عملية قصف وإطالق نار تجاه مناطق خالية.
ونوه إلــــى أن قوات االحتالل تعتقــــل المواطنين ممن 
تصل إليهم في المنطقة، فتحتجزهم لفترات مختلفة، 
وتعتدي عليهم بالضرب جسدًيا، وتوجه لهم اإلهانات 

اللفظية، وتحط من كرامتهم اإلنسانية.
ولفــــت إلى أن اآلليات العســــكرية تتوغــــل بالمنطقة 
وتجــــّرف األراضــــي والمنشــــآت الزراعيــــة والصناعية 
وتدّمرها، وترش األراضي الزراعية بالقرب من الســــياج 
الفاصــــل بالمــــواد الكيماوية، ما يلحق أضــــراًرا فادحة 
ويتســــبب في فقــــدان آالف الفلســــطينيين لمصادر 

رزقهم.
وخلــــص التقريــــر إلــــى أن قــــوات االحتــــالل ترتكب 
انتهاكات منظمة بحق المواطنين الفلسطينيين عموًما 
والمشاركين في التظاهرات السلمية ومختلف العمل 
ال ســــيما المزارعين، في محاولــــة منها إلى تدمير بنية 
االقتصاد الفلسطيني وإفقاره، فضاًل عن االستمرار في 
فرض منطقة عازلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون 

الدولي.
وجـــدد مركـــز الميزان إدانتـــه الســـتمرار انتهاكات 
االحتـــالل الرامية إلى فرض منطقـــة عازلة على طول 
الســـياج الحدودي، محماًل قوات االحتالل المسئولية 
القانونية المترتبة على اســـتمرار احتـــالل األراضي 

الفلسطينية.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات واسشة في الضفة والقدس 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت القنـــاة 13 العبرية، امس الخميـــس، أن عائلة أحد 
قتلى عملية مستوطنة بركان التي نفذها الشهيد أشرف 
نعالوة، قد رفعت شـــكوى أمام الشـــرطة اإلسرائيلية ضد 

محامية العائلة ميراف خوري.
وتتهم عائلة المستوطن، المحامية خوري بأنها تعمل على 

تنسيق شـــهادات أفراد العائلة المعتقلين لدى االحتالل 
ومنهم والدته، لتكون متطابقة فيما بعضها. متهمًة إياها 

بمحاولة تعطيل سير التحقيقات.
وكانت العائلة توجهت إلى نقابة المحامين اإلسرائيليين 
للضغـــط عليها إلجبـــار المحامية للتوقف عـــن المرافعة 

والدفاع عن عائلة نعالوة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقـــل جيـــش االحتالل اإلســـرائيلي مســـاء أمس 
الخميس، شـــاًبا فلسطينًيا شـــمالي قطاع غزة، بزعم 

التسلل داخل األراضي المحتلة.
وبحسب المتحدث باســـم جيش االحتالل، 
فإن الشـــاب اجتاز الحدود شمال قطاع غزة 

وتم اعتقاله"، ُمشـــيًرا إلى أن "المتسلل كان 
يحمل ســـكينًا، وتم إحالته للتحقيق". على 

حد قوله.
وذكرت وســـائل إعـــالم عبرية، أن قـــوات الجيش أن  
فلسطينيين حاولوا عبروا السياج الفاصل من شمال 

قطاع غزة إلى الداخل المحتل.

االحتالل يشتقل شاًبا بزعم
 محاولته التسلل شمال قطاع غزة

عائلة مستوطن ترفع شكوى
 ضد محامية عائلة نشالوة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قـــال قائـــد القـــوات البريـــة في جيـــش االحتالل 
اإلسرائيلي العميد أوري غوردين، امس الخميس، إن 
قوات االحتالل مستعدة لدخول قطاع غزة وهزيمة 

حركة حماس، على حد زعمه.
ووفقـــًا إلذاعة جيش االحتالل، أضـــاف غوردين، أن 
جيش االحتالل أكثر اســـتعدادًا للحرب في غزة مما 
كان عليه عام 2014، مشـــددًا على جهوزية قواته 

لدخول القطاع.
وكان رئيـــس حكومة االحتالل هـــدد في أكثر من 
مناســـبة، بأن جيش االحتالل ينتظر إذنه من أجل 

دخول واحتالل غزة.

628  انتهاكًا إسرائيليًا شرق قطاع غزة بـ 6 أشهر

االحتــالل يهــدد قطــاع غــزة مــن جديــد

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين بأن نتائج تشريح جثمان األسير الشهيد نصار 

طقاطقة تفيد بتعرضه إلهمال طبي متعمد نتج عنه التهاب رئوي حاد.
وأكدت الهيئة في بيان أمس الخميس، أن عملية التشـــريح اســـتمرت لخمس ساعات، 
وأنه تم أخذ عينات من جسمه، ومن األدوية التي أعطيت له بعد اعتقاله من قبل األطباء 
التابعين إلدارة الســـجون، وســـيتم فحصها لمعرفة مدى تأثيرها على جسد الشهيد 
طقاطقة. وأضافت الهيئة أن "حكومة االحتالل وإدارة السجون تتحمل المسؤولية الكاملة 
عن هذه الجريمة، كون هذا النوع من االلتهاب ينتج عنه أعراض خارجية على الجســـد، 
وكان يفترض تحويله فورا إلحدى المستشفيات المدنية لتلقي العالج، لكنه ترك وحيدا 
يصارع المرض في زنزانته االنفرادية في عزل نتسيان، كما ظهرت على ذراعيه وقدميه 
آثار القيود الحديدية". واألسير الشهيد طقاقطة (31 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت 
لحم، اعتقل بتاريخ 2019/6/19، وتعرض لتحقيقات قاسية وعزل، واستشهد صباح يوم 

االثنين 2019/7/16 في عزل "نتسيان" في الرملة. 

هيئة االسرى: نتائج تشريح طقاطقة 
تؤكد سبب استشهاده إهمال طبي

خانيونس/ االستقالل: 
أطلقت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس الخميس، النار تجاه مرصد للمقاومة 

شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب شـــهود عيان، فإن إطالق النار استهدف المرصد بشكل مباشر بدون 
وقـــوع إصابات في صفـــوف المقاومين الذيـــن كانوا بداخلـــه. وتتعمد قوات 
االحتالل في األيام األخيرة استهداف مراصد المقاومة على طول حدود القطاع.

االحتالل يستهدف مرصدا 
للمقاومة شرق خانيونس
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ووّقعت كل من حركتي فتح وحماس في 
الثاني عشــــر من تشــــرين األول/ أكتوبر 
عــــام 2017، اتفاقًا ثنائيًا فــــي القاهرة، 
وذلك برعاية مصرية، واالتفاق الذي وقع 
ينص على إجــــراء تمكين حكومة الوفاق 
الوطني من ممارســــة مهامهــــا، والقيام 
بمســــؤولياتها الكاملة في إدارة شــــؤون 
قطاع غزة، كما فــــي الضفة الغربية بحد 
أقصى األول من كانون األول/ ديســــمبر 
2017 مع العمل على إزالة كافة المشاكل 

الناجمة عن االنقسام.
واصطــــدم االتفاق بعراقيــــل حالت دون 
تنفيذه بشكل كامل، حيث اتهمت حركة 
فتح حمــــاس بأنها لم تســــمح لحكومة 
الوفــــاق الوطني آنذاك برئاســــة د. رامي 
الحمد الله، القيام بمسؤولياتها بالقطاع، 
فيما قالــــت حركة حماس آنذاك: إن فتح 
لم تكن تريد حل مشكلة موظفيها، بعد 
أن دعت الموظفين المستنكفين للعودة 
إلــــى العمــــل، واتهمتها بعــــدم اعتماد 

الشراكة، والتفرد بالقرار السياسي.
مل يعد قائما 

أكد الكاتب والمحلل السياســـي حســـام 
الدجني، أن تمســـك حركة فتح بتطبيق 

اتفـــاق 2017، الموقع برعاية مصرية في 
القاهرة، والذي لم يعد قائمًا بشكل عملي 
بعد تشـــكيل حكومة محمد اشتية قبل 
عدة أشـــهر، لرغبتها بالعـــودة إلى قطاع 
غـــزة على قاعدة اإلطاحـــة بحركة حماس 
وحكمهـــا لغزة وليس على أســـاس مبدأ 
الشـــراكة مع حمـــاس والفصائل االخرى 
في القطاع لكون هذا االتفاق يساهم في 
تمكين الحكومة وحركة فتح في القطاع. 
وأوضــــح الدجني لـــــ "االســــتقالل"، "أن 
اتفاقي(2011 - 2017) لم يعدا يناسبان 
طبيعــــة المرحلــــة الجديــــدة، لذلك فان 
األصــــل أن يجلــــس طرفــــي االنقســــام 
والفصائــــل كلهــــا و يتــــم التوافق على 
دمــــج كافــــة االتفاقيات باتفــــاق جديد 
على أســــاس رؤية تنســــجم مع طبيعة 
المتغيــــرات والتطــــورات الحاصلة خالل 
الســــنوات األخيرة في المنطقة وخاصة 
في ظــــل الحديث عــــن صفقــــة القرن ، 
وأن يكون هنــــاك إرادة وطنية حقيقية 

ونابعة من ثقة من كال الطرفين".
ولفــــت الى أن تمســــك حركــــة حماس 
بتطبيــــق 2011 و حركــــة فتــــح باتفاق 
2017 يدلل على رغبة كل طرف بالمناورة 

من خالل تشــــبثه بالوحدة وإعادة اللحمة 
الوطنية وإنهاء االنقسام ولكن الطرفين 
يضعان العراقيل أمام تنفيذ االتفاقيات 

التي وقعت.
وراي أن حركة فتـــح تتخذ من المصالحة 
ورق ضغط على اإلدارة األمريكية للوصول 
إلى أهداف تخصها وليست استراتيجية 
تتعلق بصرف أموال المقاصة وتحسين 

واقع السلطة في الضفة.
وحول دخــــول أطراف أخــــرى على ملف 
رعايــــة اتفــــاق المصالحــــة رأى أن الدور 
المصري مهمًا وال يمكن االســــتغناء عنه 
في ملــــف المصالحة والملفــــات األخرى 
التــــي تتعلــــق بالقضية الفلســــطينية، 
مشــــيرا إلى أن حركتي حمــــاس وفتح ال 
تستطيعان التخلي عن هذا الدور، وأن ما 
تقوم به روســــيا حاليًا هو من باب تعزيز 
عالقة حركة حماس بسوريا التي تشهد 

فتورا منذ عدة سنوات. 
اآلية تنفيذ فقط 

بدوره، واعتبر الكاتب والمحلل السياسي 
طالل عوكل، اتفــــاق 2011 الذي وافقت 
عليــــه جميــــع الفصائل بمــــا فيها فتح 
وحماس هو االتفاق األساس للمصالحة، 

وأن اتفــــاق 2017 كان عبــــارة عن آليات 
لتنفيذ االتفاق السابق.

وقال" كان من المفترض أن تقوم حكومة 
الحمدلله التي تم تشكيلها لتنفيذ بنود 
اتفاق 2017 سواء فيما يتعلق بممارسة 
عملها في قطاع غــــزة، والتحضير إلجراء 
االنتخابات التشريعية والرئاسية ، ولكن 
هذه الحكومة وضــــع العراقيل أمام ذلك 
من خالل التــــذرع بالتمكيــــن في قطاع 

غزة".  
وأضاف" بعد ان وصلت االمور الى طريق 
مسدود وشــــكل الرئيس عباس حكومة 
اشــــتية بدال من حكومــــة الحمدلله التي 
هى حكومة بعيدة عن التوافق الوطني، 
بات عمليا  اتفاق 2017 الغيًا بسبب عدم 
تنفيذ بنوده وهذا يؤكد أن حركة فتح ال 
تريد تنفيذ االتفاق فلماذا هذا التمسك 

الفتحاوي؟.
ووضعت الســــلطة المزيد مــــن العراقيل 
أمــــام تنفيذ االتفاق بعد حادثة التفجير 
التي اســــتهدفت موكب رئيس حكومة 
الوفــــاق د. رامــــي الحمــــد اللــــه ومديــــر 
المخابــــرات الفلســــطينية اللــــواء ماجد 
فــــرج، في آذار/ مــــارس 2018، في قطاع 

غــــزة، والتي تمثلت بفــــرض العديد من 
العقوبات على قطاع غزة.

ولفت عوكل الى أن المشــــكلة الحقيقية 
تكمن بأن كل طرف من طرفي االنقسام 
متمســــك برؤيته السياســــية ويعتبرها 
الحســــابات  وفــــق  الصحيحــــة  هــــي 
والمعطيــــات التــــي تخصــــه، وهذا يعد 
العائق األساس الذي يمنع تحريك ملف 
المصالحــــة وحدوث اختراقــــًا واضحًا في 
هذا الملف، مشــــيرا الى أن األمر يحتاج 
إلى مبــــادرة وروح وطنية عالية تشــــعر 
بعظــــم الوحدة وأن يتــــم التنازل للوطن 

على حساب األهواء والمصالح الفئوية.
ودعا الى ضــــرورة وجود توافق جدي وأن 
تقدم حماس تنازاًل على طاولة المصالحة، 
وكذلك أن تبتعد فتح عن المطالبة بطرح 
سالح المقاومة على طاولة الحوارات، وأن 
تأتي حكومة اشتية لتستلم قطاع غزة، 
وأن  يدعو  رئيس السلطة اإلطار القيادي 
الفلســــطينية  التحرير  لمنظمة  المؤقت 
في ضوء هذا االجتماع ليتم التوافق على 
تشــــكيل حكومة وحــــدة وطنية جديدة 
متوافق عليها وبعــــد ذلك تنفذ اآلليات 

التي تنهي ملف االنقسام.

لماذا تتمسك فتح بتطبيق اتفاق ك201 للمصالحة؟ 
غزة / حممد اأبو هويدي:

ما زال ال�سجال يف ملف امل�ساحلة بني 
حركتي فتح وحما�س �سيد املوقف بعد 

مرور ما يقارب من عامني على توقيع 
اتفاق 2017 للم�ساحلة يف العا�سمة 

امل�سرية القاهرة, الذي مل ير النور 
على اأر�س الواقع بفعل مت�سك كل طرف 

مبوقفه وح�ساباته اخلا�سة. 
ويف خ�سم العراقيل املتوا�سلة اأمام 

ملف امل�ساحلة, برز يف االآونة االأخرية 
مت�سك حركة فتح بتطبيق اتفاق 2017 

كاماًل بت�سليم قطاع غزة للحكومة 
الفل�سطينية , ويف املقابل تتجنب حما�س 

احلديث عن هذا االتفاق, وتوؤكد اأن 
اتفاق 2011 وخمرجات بريوت 2011 

هي االأ�سا�س.

جنين/ االستقالل: 
أكدت مؤسســـة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرحـــى أن القيـــادي بحركة الجهاد اإلســـالمي 
األسير جعفر إبراهيم محمد عز الدين من محافظة 
جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مازال مستمًرا 
فـــي إضرابه المفتوح عن الطعـــام لليوم (33) على 
التوالي، رفًضا لتحويلـــه لالعتقال اإلداري بدون أن 

يوجه له أي اتهام.
ونقلت المؤسســـة عن األســـير عزالدين في رسالة 
له، إنه ما زال مســـتمًرا في إضرابه عن الطعام دون 
أي فحوصات أو مدعمـــات، وأن وضعه الصحي في 
تدهور مســـتمر، ويتعرض يومًيا ألوجاع في جميع 

مفاصل جسمه ورأسه ودوران مستمر.
وأوضح أنه وقع أرًضا مرتين داخل الغرفة، بســـبب 

انخفاض الضغط والســـكر، وهو اآلن ال 
يقوى على شـــرب الماء، وكلما حاول 
أن يشرب يشعر بحالة من الغثيان 
والتقيؤ واالستفراغ، إضافة إلى أنه 
يقـــوم بإرجاع أحمـــاض مؤلمة وال 
يقـــوى على النوم بســـببها وذات 
مرارة عاليـــة، ونزل وزنه إلى حوالي 

20 كيلو.
وأضـــاف "إنني رغم كل شـــيء أرى 

النهايـــة قريبة إما الشـــهادة أو 
النصر المحتم بإذن الله وإنني 
أدعو اللـــه أن يلهمني الصبر 

والقوة".
وأشـــار فـــي رســـالته إلى أن 

ثبتت  اإلســـرائيلية  "عوفـــر"  محكمـــة 
الثالثاء الماضي في جلســـة المحكمة 
قرار االعتقال اإلداري بحقه لمدة ثالثة 
أشـــهر، وأن النيابة العسكرية ترفض 

اإلفراج عنه قبل عيد األضحى.
وكانـــت محكمة ســـالم العســـكرية 
حكمـــت بتاريـــخ 2019/05/27 علـــى 
األسير عزالدين بالسجن الفعلي لمدة 
خمســـة أشـــهر وغرامة ماليـــة قدرها 
خمســـة آالف شيكل، بعد أن 
وجهت له تهمة االنتماء 
والعضويـــة في حركة 
اإلســـالمي  الجهاد 
بنشاطات  والقيام 

في صفوفهـــا. وكان من المقرر أن يتم اإلفراج عنه 
يـــوم األحد 2019/06/16، إال أن ســـلطات االحتالل 
حولتـــه لالعتقـــال اإلداري التعســـفي لمدة ثالثة 

أشهر بدون أي اتهام.
فيما ُيواصل 5 أســـرى إدارييـــن اخرين إضرابهم 
المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل، منذ فترات 
متفاوتة، أقدمهم تجاوز الشهر. في حين عّلق أسيٌر 
إضرابه بعد التوصل إلى اتفاٍق مع إدارة المعتقالت 
الصهيونية يقضي بتحديد موعد إطالق ســـراحه. 
 األســـير الشـــيخ جمال 

ّ
وأعلنـــت مصادر محلية أن

الطويل من مدينة البيرة، عّلق إضرابه المفتوح عن 
الطعام، بعد 5 أياٍم مـــن خوضه، وذلك بعد اتفاق 
علـــى أن يكون هذا التمديد األخير له، على أن يتم 

إطالق سراحه بعد 4 أشهر.

األسير عز الدين يواصل إضرابه وسط تدهور مستمر بوضعه الصحي
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جنين/ االستقالل: 
رزق فجــــر امس ، األســــير عمر شــــريف 
خنفر من مخيم جنيــــن ، بالتوأم "محمد 
شــــريف " وهند خــــالل عمليــــة أجريت 
في مشــــفى "الشــــهيد خليل سليمان" 
الحكومي في مدينة جنين باشراف وزيرة 
الصحة الدكتور مي كيلة ومتابعة مدير 
المستشفى الدكتور نجي نزال والدكتور 

وسام بكر .
وأوضــــح الدكتور نزال، أن زوجة األســــير 
خنفــــر ادخلــــت الليلــــة قبــــل الماضية 
للمستشــــفى قبــــل موعد الــــوالدة التي 
كانت متوقعة في 7-8 ، مبينًا أن الطبيب 
المختص في المستشــــفى يتابع الحالة 

منذ الحمل وحتى الوالدة .
 واضــــاف " تبيــــن الليلة قبــــل الماضية 
ان الوالــــدة تعاني من حالــــة والدة مبكرة 
وادخلــــت على الفــــور لغرفــــة العمليات 
بمتابعة حثيثة من الوزيرة كيلة والطاقم 

الطبــــي في المشــــفى الذي سيســــتمر 
بالمتابعة ورعاية التوأم حتى خروجهما 

من الحضانة بكامل الصحة والسالم .
وذكــــر أخصائــــي النســــائية والتوليــــد 
الدكتــــور رائــــد نزال الذي اجــــرى عملية 
الوالدة المبكــــرة ، انها تكللــــت بالنجاح 
بفضل متابعة وجهود الطاقم الطبي كون 
الوالدة كانت في االسبوع الـ34 من الحمل 
، موضحــــًا ان صحتهــــا والطفلين جيدة 
ومســــتقرة ، حيث ادخل التوأم لقســــم 
الحضانة في المشفى للمتابعة بعد اجراء 
كافة الفحوصــــات المطلوبة لهما والتي 
أوزانهما وأنفاسمها جيدة  أن  كشــــفت 

والحمد لله .
وعبرت زوجة األســــير خنفر عن فرحتها 
الكبيــــرة بتحقيق الحلم الــــذي انتظرته 
ورفيق دربها طوال الســــنوات الماضية ، 
وقالت " الشكر لرب العالمين الذي اكرمنا 
بإنجاب التوأم وكلنا أمل أن يكونا بشرى 

خير بتحــــرر والدهما الذي قضى 17 عامًا 
خلف القضبان ".

 وتضيــــف " فرحتنا منقوصة وشــــعرت 
بحزن وألم كبير الفتقادي لزوجي في أهم 
واجمل مناسبة في العمر بسبب االحتالل 
الذي حرمني من وجوده ايضًا عندما رزقنا 
ابنتــــي االولى هاوند حيــــث كان مطلوبًا 
لالحتــــالل ، ونتمنــــى ان نفــــرح بحريته 
ليتربى التوأم وابنتي التي اصبحت بعمر 
18 عامًا بكنف ورعايــــة وحضن والدهم 

الصابر ".
وينحدر األســــير عمر خنفر، (40 عامًا) من 
مخيــــم جنين ، تعرض للمطــــاردة خالل 
انتفاضــــة االقصى ، واعتقــــل في اليوم 
األخير من معركة ومجــــزرة مخيم جنين 
في نيســــان 2002 ، ويقضي في سجون 
االحتالل حكمًا بالسجن الفعلي 19 عامًا 
بتهمة قيادة كتائب شــــهداء االقصى 

ومقاومة االحتالل .

جدة/ االستقالل: 
أكدت اللجنـــة التنفيذية للدول األعضاء 
في منظمـــة التعاون اإلســـالمي أن األمة 
اإلســـالمية والـــدول األعضـــاء لن تقف 
مكتوفـــة األيـــدي، ولن تقبل بـــأي إجراء 
عدائي يقوض من وضـــع مدينة القدس 

التاريخي كعاصمة لدولة فلسطين.
ودعت كافـــة الـــدول االعضـــاء الى بذل 
قصارى الجهود وعلى كافة المســـتويات 
من أجـــل حماية مدينة القـــدس، بما في 
ذلك وقف التعامل مع الشـــركات الدولية 
التـــي يثبت تورطها في تنفيذ مشـــاريع 
لصالح النظام االســـتعماري اإلســـرائيلي 
ومنع كافة الجهات التي تساهم في ذلك 

من دخول بلدانهم أو التعامل معهم.
جاء ذلك في بيانهـــا الختامي الذي صدر 
األربعـــاء، عقـــب االجتماع االســـتثنائي 
مفتـــوح العضويـــة على مســـتوى وزراء 
خارجيـــة الـــدول االعضاء فـــي المنظمة 
لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة 

القدس المحتلة.
وكلفت هيئة مكتـــب اللجنة التنفيذية 
بالتحضيـــر والتنســـيق لتشـــكيل وفد 
للتوجه إلى عواصم الـــدول المؤثرة لنقل 
موقـــف المنظمة والـــدول األعضاء اتجاه 
القدس، والعمل على تشكيل قوة ضغط 

دوليـــة على "إســـرائيل"، مـــن أجل وقف 
انتهاكاتها وإجراءاتها االستيطانية في 
المدينة. كما كلفت األمين العام بتوجيه 
رســـائل إلى كافة الجهـــات الدولية ذات 
الصلة، بما فيها مجلس األمن والبرلمانات 
الدولية ورؤســـاء وبطاركـــة الكنائس في 
العالم بمن فيهم بابا الفاتيكان ومجلس 
الكنائس العالمي، الطالعهم على خطورة 

الوضع في القدس والطلب منهم بسرعة 
التدخل.

ودعت اللجنة جميع دول العالم، ال ســـيما 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وجميع 
المؤسســـات والهيئـــات الدوليـــة، إلـــى 
االلتزام بقرارات الشـــرعية الدولية بشأن 
ا ال يتجـــزأ من  القـــدس التـــي تعد جـــزًء
األرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، 

واالمتناع عن اتخاذ أية خطوة من شأنها 
أن تتضمن أي شكل من أشكال االعتراف 
العلنـــي أو الضمنـــي بضم "إســـرائيل" 
لمدينـــة القدس بشـــكل غيـــر قانوني، 
بما فـــي ذلك من خالل نقـــل ممثلياتها 

الدبلوماسية إلى المدينة.
وحثت الدول األعضاء في منظمة التعاون 
على مقاطعة الدول التي افتتحت بعثات 

دبلوماسية في القدس، ووقف أي نوع من 
العالقات والتبـــادالت التجارية والزيارات 
معها ســـواء كانت فعاليات سياســـية أو 
ثقافية أو رياضية أو فنية مشـــتركة إلى 
حين تراجعها عن ذلك والتزامها بقرارات 

مجلس األمن الدولي ذات الصلة.
وأكـــدت دعمهـــا للجهـــود والمســـاعي 
الفلســـطينية الهادفـــة إلـــى مســـاءلة 
"إســـرائيل" عن جرائمها بحق الشـــعب 
الفلسطيني، داعية لتقديم كافة أشكال 
والفني  والقانونـــي  السياســـي  الدعـــم 

والمادي الالزم.
وشـــددت على أن قضية القدس تشـــكل 
جوهر قضية فلسطين، وأن السالم الشامل 
والعادل لـــن يتحقق إال بإنهـــاء االحتالل 
لدولة فلســـطين وفي القلب منها مدينة 

القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين.
وجـــددت تأكيدها على جميـــع القرارات 
واالجتماعات  المؤتمـــرات  عـــن  الصادرة 
السادســـة  اإلســـالمية  االســـتثنائية 
والسابعة ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة 

عن لجنة القدس في دوراتها السابقة.
وأعربت عن قلقها من اســـتمرار محاوالت 
تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة 
القـــدس، ونقـــل البعثات الدبلوماســـية 

لبعض الدول إليها.

ابتعاون اإلسالمي: بن نقبل بأي إجراء يقوض وضع ابقدس ابتاريخي

رام الله/ االستقالل: 
اصدرت محكمة عوفر العســــكرية قرار اعتقاٍل إداري 
بحق األســــير حمزة عواد(28عامًا) من سكان بلدة كوبر 

قضاء مدينة رام الله، وذلك مدة ستة أشهر.
وأفاد مكتب إعالم األســــرى أنه فــــي الوقت الذي كان 
ذوو األســــير عــــواد ينتظرون اإلفراج عنــــه بعد قضاء 
محكوميتــــه الفعلية والبالغة ســــتة أشــــهر، رفض 
االحتالل إطالق سراحه، وقام بإصدار قرار اعتقال إداري 

بحقه دون تهمة.
وأوضــــح أن قوات االحتــــالل كانت اقتحمــــت بتاريخ 
2019/2/5 بلدة كوبر وقرى أخرى في رام الله، ونفذت 
حملة مداهمــــات وتفتيش واقتحامات واســــعة في 
منازل المواطنين واعتقلت العشرات منهم، من بنيهم 
األســــير حمزة عــــواد، وقامت بنقله إلى ســــجن عوفر، 
وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن الفعلي مدة ستة أشهر، 

وحين انتهت المدة حولته إلى االعتقال اإلداري.

جنين/ االستقالل: 
وجهت عائلة األسير الشاب زياد عبد الجبار الحسنات البالغ من 
العمر( 20 عامًا) من مخيم الدهيشـــة مناشدة إلى المؤسسات 
الحقوقية الدولية والمحلية المعنية بالدفاع عن األســـرى، وإلى 
منظمة الصليب األحمر الدولـــي للتدخل من أجل إنقاذ حياته، 
حيث يعاني من مرض الصرع، ويتعرض دائمًا إلى نوباٍت حادٍة 

تؤدي إلى فقدانه الوعي.
وقال شـــقيقه جبر وهو الوحيد الذي يســـمح لـــه بزيارته في 

ســـجن نفحة الصحراوي، إن هذه النوبات تصيبه خالل الزيارة، 
ويشـــاهده حينما يســـقط على األرض، مؤكدًا أن إدارة السجن 

تماطل في تلقيه العالج الالزم.
كما ترفض إدارة الســـجون إدخال الدواء الذي كان يتناوله قبل 
اعتقاله، مطالبًا بالعمل على إطالق سراحه إلنقاذ حياته. وكانت 
قوات االحتالل اعتقلت الحســـنات من منزله قبل ثالثة أشهر، 
وما زال موقوفًا وُيعرض للمحكمة بين الحين واالخر بتهمة إلقاء 

زجاجات حارقة باتجاه جنود االحتالل لدى اقتحامهم المخيم.

تحويل األسير حمزة عواد
 بإلداري رغم انتهاء محكوميته

عائلــة أسيــر مــن بيــت بحــم
 تناشــد إلنقــاذ حياتــه

القاهرة/ االستقالل: 
حملـــت جامعة الدول العربية، ســـلطات االحتالل االســـرائيلية المســـؤولية كاملة عن 
استشـــهاد األســـير المعتقل نصار طقاطقة داخل جدران العزل االنفرادي خالل فترة 
التحقيق، األمر الذي يكشـــف ممارســـة المحققين ألقســـى أنواع التعذيب النفســـي 

والجسدي.
وقال األمين المســـاعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو 
علي في تصريح صحفي أمس الخميس، إن الجامعة تحمل سلطات االحتالل المسؤولية 
كاملة عن حياة كافة األســـرى المعتقلين في سجونها، وتحذر من هذه الممارسات في 
إطار مسلســـل القتل البطيء الذي تنتهجه، وأدى الستشـــهاد أعداد من األســـرى كان 

آخرهم الشهيد نصار.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومتابعة هذه القضية بما يضمن المساءلة 
الدولية لســـلطات االحتالل عن هـــذه الجريمة الجديدة التي تضاف لســـجل الجرائم 

المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك األسرى.
وأكد ضـــرورة قيام المنظمـــات والهيئات والمؤسســـات الحقوقية بدورها اإلنســـاني 
والقانوني لحماية األســـرى والتصدي لنهج ســـلطات االحتالل في التنصل من جميع 
المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق االنسان، وكذلك االلتزامات المتعلقة بها 
على النحو المحدد في ميثاق األمم المتحدة واالعالن العالمي لحقوق االنسان، واتفاقية 

جنيف المتعلقة.

ابجامعة ابعربية تطابب بتحقيق 
دوبي باستشهاد األسير طقاطقة

أسير من جنين يرزق بابتوأم من نطفة مهربة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )335 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
-1يوسف محمد إبراهيم دعيج من سكان جباليا هوية رقم 900621558
-2حسام محمد إبراهيم دعيج من سكان جباليا هوية رقم 903285344
بصفتـــه وكيال عن: محمود وخضر وبشـــير وشـــريف واحمد أبناء محمد 

محمود خضر وحفيظه وعايشه بنات محمود محمود خضر 
بموجــــب وكالة رقم: 242 / 2014 الصادرة عن جباليا + 486 / 2014 جباليا + 240 
/ 2014 جباليا + 241 / 2014 جباليا + 485 / 2014 جباليا + 483 / 2014 جباليا

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 918  قسيمة 31  المدينة جباليا النزلة + 919 قسيمة 37 + 16 المدينة جباليا النزلة
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 7/18/ 2019م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )326 / 2019(

يعلـــن للعموم انـــه تقدم لـــإلدارة العامـــة لألراضي والعقـــارات بغزة 
الســـيد: توفيق سليمان ســـلمي أبو زايد من سكان دير البلح هوية رقم 
903227601 بصفته وكيال عن: موســـى وأحمد وآمنة وحياه وتمام أبناء 

سليمان سلمي أبو زايد ومروان سلمي سليمان أبو زايد 
بموجب وكالة رقم: 3963 / 2016 الصادرة عن دير البلح

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2336  قسيمة  11 المدينة النصيرات

 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقـــدم باعتراضه إلـــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 7/19/ 2019م

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

اعالن �صادر عن جمعية الن�صر اخلريية
تعلن جمعيـــة النصر الخيرية عـــن عقد االجتماع (العـــادي) للجمعية 
العموميـــة عن العـــام (2019) وذلك يوم االحـــد الموافق 2019/7/30م 
الســـاعة 11:00 (صباحا) في مقر الجمعية الكائن في محافظة رفح حي 

النصر / مسجد طارق أبو الحصين وذلك لمناقشة (جدول االعمال )
-1 قراءة التقرير المالي واالداري لعام 2018

-2 وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية
-3 اعتماد مدقق حسابات خارجي قانوني

وذلك بعد اســـتكمال االتي في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 
الى الساعة 2:00

-1 استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 
لعام (2019) وذلك حتي تاريخ 2019/7/21

-2 فتـــح باب الترشـــيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلـــك لمدة 3 أيام من 
تاريخ 2019/7/22م حتي تاريخ 24-7-2019م

-3 فتـــح باب االعتراض والطعـــون لعضوية مجلـــس اإلدارة والجمعية 
العموميـــة وذلـــك لمدة 2 أيـــام من تاريـــخ 2019/7/25 حتـــي تاريخ 

2019/7/28
-4 فتح باب االنسحاب لمدة 1 يوم من تاريخ 2019/7/29م

  ومع فائق االحرتام والتقدير ,,,
  جمل�س اإدارة اجلمعية

بيروت/ االستقالل: 
يواصـــل أهالـــي مخيـــم عيـــن الحلوة 
في مدينـــة صيدا جنـــوب لبنان امس 
الخميس، إضرابهـــم العام لليوم الرابع 
علـــى التوالي احتجاًجا علـــى قرار وزارة 
العمل اللبنانيـــة بمكافحة العمالة غير 

الشرعية التي تشمل الفلسطينيين.
لإلعالم"  الوطنيـــة  "الوكالـــة  وذكـــرت 
امـــس أن أهالي  الرســـمية  اللبنانيـــة 
المخيـــم يواصلون أيًضـــا إغالق جميع 
مداخل المخيم الرئيسة والفرعية، رفًضا 

لقرار وزير العمل بحق الفلسطينيين.
أعلن وزيـــر العمل اللبنانـــي كميل أبو 
ســـليمان، فـــي مؤتمـــر صحافي أمس 
الخميس، أنه أعطى تعليماته لتسهيل 
إعطاء اجازات العمل بأسرع وقت، وقال: 
"كل ما نفعله في وزارة العمل هو تطبيق 
القانون ونريد أن نعامل الفلسطينيين 
ليتوقف  للقوانيـــن،  وفًقا  كلبنانييـــن 
الشـــغب على الطرقات ألن ال معنى له 
وقانون العمـــل اللبناني يحمي العمال 

الفلسطينيين من الطرد التعسفي".
وأضاف أبو سليمان: "مستمرون بتطبيق 
القانـــون وال قـــرار ضد الفلســـطينيين 
ونطبـــق القوانيـــن التـــي تؤمـــن لهم 
التسهيالت، ال أفهم االحتجاجات وكل 
مـــا نفعله نحـــن هو تطبيـــق القوانين 

وحماية الفلسطينيين أنفسهم".

وأشـــار أبـــو ســـليمان إلـــى أن هناك 
جامعـــات وشـــركات كبيرة ال تســـمح 
ألحد ان يعمل بدون إجازة ألنها تطبق 
القانون. وختم قائاًل: "شرحت للجهات 
الفلسطينية حقيقة ما نفعله وفسرت 
لهـــم ان عقـــد العمل يســـاعد العامل 

الفلسطيني".
وكانت وزارة العمل اللبنانية قد أطلقت 
خطـــة لمكافحة العمالة غير الشـــرعية 
وأعطت مهلة شهر للمخالفين لتسوية 

أوضاعهم بدأت فـــي 10 حزيران/يونيو 
الماضـــي حيـــث تطالب الـــوزارة جميع 
العامليـــن األجانـــب بالحصـــول علـــى 

إجازات عمل.
وانطلقـــت في 10 تمـــوز/ يوليو الحالي 
حمـــالت التفتيش من قبل وزارة العمل 
بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي وبمساعدة من قوى 
األمن الداخلي بعد انتهاء مهلة الشهر 
التي أعلنت عنها الوزارة كفترة ســـماح 

لتســـوية األوضـــاع خالل إطـــالق خطة 
مكافحـــة اليـــد العاملـــة األجنبية غير 

الشرعية.
وشـــملت هـــذه الحملة إغـــالق المحال 
التي تشـــغل عمااًل أجانب، من بينهم 
قانوني،  غيـــر  بشـــكل  فلســـطينيون 
وتنظيم محاضر ضبط للشـــركات التي 
تشغل العمال األجانب من دون إجازات 

عمل لهم.

بيروت/ االستقالل: 
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس الخميس، أن "موضوع قرار 
وزير العمل كميل أبو سليمان بشأن العمال الفلسطينيين انتهى، داعيًا وزير 

العمل إلى عقد مؤتمر صحفي وإعالن ذلك".
جـــاء رد بري على مداخلـــة لعضو كتلة الوفاء للمقاومـــة النائب علي عمار في 
جلسة لمجلس النواب، وقال عمار إننا "نعيش تداعيات قرار وزير العمل حول 

العمال الفلسطينيين، والوضع كاد ينفجر والجيش منهك في الطرقات".
وفي اإلطار ذاته، قال رئيس الحكومة اللبنانية ســـعد الحريري إنني "سأطلب 
من وزير العمل أن يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة األجنبية إلى مجلس 

الوزراء لنتخذ القرار المناسب".
يذكـــر أن قرار الوزيـــر اللبناني أثار موجهة غضب فلســـطينية في مخيمات 
الالجئين بلبنـــان، وعّمت أجواء اإلضراب العام فـــي المخيمات األربعاء، تلبية 
لدعوات أطلقتها لجنة المتابعة الفلســـطينية فـــي لبنان، ووصف حقوقيون 
الخطوة الحكوميـــة اللبنانية بأنها "عنصرية"، وال تتعلـــق بإجراءات قانونية، 

وهي باألساس بيروقراطية، وتستخدم في اإلطار السياسي الضيق.

تواصن احتجاجات الالجئين  في لبنان رفضًا لقرارات وزير العمن

غزة/ االستقالل: 
أعرب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عن قلقه البالغ من تفاقم أزمة نقص 
األدوية في مشـــافي قطاع غزة، محذًرا من تداعياتها الخطيرة على حياة آالف 

المرضى الذين هم بحاجة ماسة للعالج.
وأوضح المركز في بيان صحفي أن أزمة نقص األدوية والمســـتلزمات الطبية 
في مرافق القطاع الصحية، تفاقمت على نحٍو شـــديد، وباتت تشـــكل خطورة 
على حياة المرضى، خصوًصا في ضوء نقص األصناف الدوائية، والتي وصلت 

إلى نحو %61.5 من قائمة األدوية التخصصية.
ووفًقـــا لمصادر وزارة الصحة بغـــزة، فإن 25 صنًفا فقط مـــن أصل 65 صنًفا 
من قائمة األدويـــة التخصصية لمرضى األورام تتوفر في مســـتودعاتها، ما 
يعني وقـــف البروتوكوالت العالجية لنحو 8000 مريـــض في القطاع، فضاًل 
عن النقص الشـــديد في األدوية المخصصة لمرضى الكلى، وأقســـام الوالدة، 

والمرضى النفسيين.
وناشـــد المركز الفلســـطيني، السلطة الفلســـطينية بتحمل مســـؤولياتها 
والتدخل العاجل لضمان توريد األدوية والمستهلكات الطبية الالزمة للمرافق 

الصحية في قطاع غزة، للتخفيف من معاناة المرضى في مشافي القطاع.
ودعا إلى التنســـيق بين دوائر وزارة الصحة في كٍل من رام الله وغزة، والعمل 
علـــى ضمان الحق فـــي الصحة لكل مواطن، بما في ذلك أفضل مســـتوى من 

الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن الوصول إليه.

بري: قرار وزير العمن بشأن 
العمال الفلسطينيين »انتهى»

مركز حقوقي ُيحذر من تفاقم 
أزمة األدوية بمشافي قطاع غزة

واشنطن/ االستقالل: 
والمبعوث  األمريكــــي،  الرئيــــس  قــــال مســــاعد 
الخاص للمفاوضات الدولية، "جيسون غرينبالت" 
إن "صفقــــة القــــرن" ســــتكون "واقعيــــة"، مؤكدًا 
أنهــــا ال تســــتخدم مصطلــــح "حــــل الدولتين" أو 

"المستوطنات".
وكشــــف "غرينبالت" عــــن بعــــض المالمح حول 
الشــــق السياسي لخطة الســــالم األمريكية، وأكد 
أن "صفقــــة القــــرن" ال تتعامل مــــع مصطلح "حل 
الدولتين"، وتركز على قضايا مسكوت عنها مثل 
الحل لوضع غــــزة والتعامل مع فصائل مثل حركة 

"حماس" و"الجهاد اإلسالمي".
وأوضح غرينبالت " نحن ال نستخدم هذه العبارة’ 

حل الدولتين’، واستخدام هذه العبارة يؤدي إلى 
ال شيء. ال يمكن حل صراع معقد مثل هذا الصراع 

بشعار مكّون من كلمتين".
وقال في هذه الصــــدد "نحن ال نقدم أي ضمانات 
بخالف الجهود المخلصة لحل الموانع وال نستطيع 
دفع األطــــراف للعــــودة إلى طاولــــة المفاوضات، 
ومــــا ينبغــــي أن يجعلهم يعودون إلــــى الطاولة’ 
الفلسطينيون’ هو عندما يرون الخطة السياسية 

التي سيتم ربطها بالخطة االقتصادية".
وأضــــاف: " ال يوجد أي قيمــــة للخطة االقتصادية 
التي أعلــــن عنها خالل ورشــــة البحرين الشــــهر 
المنصرم"، مشــــددا على أن "الجزء االقتصادي من 
خطة الســــالم لن يتحرك إلى األمــــام دون اتفاق 

سياسي".
ولدى ســــؤاله عن مصير نحو 400 ألف مستوطن 
يعيشــــون فــــي مســــتوطنات بالضفــــة الغربية 
قال المســــؤول األمريكــــي " أفضل’ اســــتخدام’ 
لفــــظ األحياء أو المــــدن ألنها كذلــــك وألن كلمة 
مستوطنات هي مصطلح تحقير يتم استخدامه 
بشــــكل متحّيز لوضع إصبع علــــى جانب واحد من 

الصراع".
واســــتبعد المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية 
أن تقدم واشنطن أي ضمانات للفلسطينيين في 
الشق السياسي من خطة الســــالم، بعد مقاطعة 
البحرين االقتصادية  الفلسطينية ورشة  السلطة 

أواخر يونيو/حزيران 2019.

»غرينبالت»: المستوطنات االسرائيلية يجب تسميتها مدنًا وعدم تحقيرها
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غزة / سماح المبحوح: 
فرحــــة غامــــرة حطــــت رحالها فــــي بيت 
المتفوقــــة بالثانوية   العامــــة " االنجاز"  
آالء عبــــد العاطــــي ، بعدمــــا تربعت على 
عــــرش أوائل قطــــاع غزة  خاصــــة وأوائل 
الوطن عامة، بحصدها المرتبة األولى على 
مستوى فلسطين بمعدل 99.7% بالفرع 

العلمي . 
وتقف الطالبة عبد العاطي، الحاصلة على 
مرتبــــة "األول على مســــتوى الوطن" في 
الفــــرع العلمــــي والحاصلة علــــى معدل 
الفرع العلمي، وســــط عائلتها  99.7 في 
وعيونهــــا تلمع من شــــدة الفرح، ومنزلها 
يمتلئ بالمهنئين من األقارب واألصدقاء 
والمعلمــــات اللواتي حضــــرن لتهنئتها 

بتفوقها ونجاحها.
وكانــــت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت 
نتائــــج الثانويــــة العامة » االنجــــاز« في 
محافظــــات الوطن صباح أمس الخميس ، 
إذ تقدم لالختبارات  نحو 75 ألف مشتركا 
في كافة الفــــروع ، نجح منهم حوالي 52 
ألف  طالــــب وطالبة بنســــبة نجاح بلغت 

 . %69.13
ولــــم تجد كالمــــا يعبر عن مــــدى وحجم 
فرحتها وســــعادتها بتفوقها بالثانوية 
العامــــة، مبينــــه انها صدمت من شــــدة 
المفاجأة عند معرفتها معدلها، حيث لم 
تتوقع الحصــــول على الترتيب األول على 
مستوى الوطن ، فكل ما تمنته أن تحصل 
على معدل عال كما شقيقها عبد الرحمن 
الذي تفوق بالثانوية العامة و حصل قبل 

عامين على معدل %99 .
وقالت الطالبــــة عبد العاطــــي: " عائلتي 
الســــند والداعم األول لي في مســــيرتي 
العملية خاصة بمرحلــــة الثانوية العامة 
، فشــــقيقي عبد الرحمن مثلــــي األعلى 
ومرشدي بتوجيهاته ألحصد ثمرة تعبي 

كما فعل هو ". 
وتضيف عبد العاطي بنبرة صوت خالطها 

التفوق واالنتصار : " اتمني دراسة الطب 
وأن أكون طبيبــــة تفتخر بها عائلتي كما 
شقيقي عبد الرحمن الذي سبقني له قبل 
عامين ، فالســــير على خطاه بالتفوق هي 

النعمة الكبرى التي سأحظى بها ".  .
ل   حصولها على المركز األوَّ

َّ
أّكدت على أن

بالفرع العلمــــي، كان ثمرة جهد مضاعف 
أصــــّرت أن تبذله، باإلضافة لدعم والدّيها 

والذي كّون حافزًا كبيرًا لها للنجاح.
التــــي ســــبقت اعالن  وعــــن اللحظــــات 
النتائج تابعــــت : "  لم يغمض لي جفن 
يوم النتائج , فطــــول الليل  كنت أصلي 
وأدعــــو الله أن يمن علي بالنجاح والتفوق 
ألكلل تعــــب عائلتى علــــي , وأرى ثمرة 
جهدي ترســــم فى صفحات المتفوقين 
واألوائل , إلى أن اســــتقبلت خبر تفوقي 

بالبكاء الــــذي يعبر عن فرحتــــي الكبيرة 
وبالزغاريد واالحتفاالت من أهلى وجيراني 
وأصدقائي , فهو معدل مشــــرف وكنت 

سعيدة جدا به " .  
أوضحت أن شــــعورها بالتفوق وتحقيق 
الهدف الذي بذلت في سبيله جهدا كبيرا 
فرحــــة ال يمكن أن تترجمهــــا الكلمات أو 
تستجمعها حروف أي لغة على البسيطة 
، مشيرة الى أن فرحتها تتضاعف لكونها 
أســــعدت كل من ســــاندها فــــي تخطى 

مرحلة الثانوية العامة بتفوق " . 
حول ظروف دراســـتها في ظـــل االجواء 
الصعبة التي مر بها قطاع غزة خالل الفترة 
الماضيـــة  بينت أنهـــا كانت تدرس على 
"أضواء الليدات" بســـبب انقطاع الكهرباء 
تحديدًا في المساء، مبينة أن رغم األجواء 
الحاّرة في شـــهر رمضان الكريـــم، اال أن 
ثقتهـــا كانـــت الركيزة التي اســـتندت 
عليها، بتحطيم كافة الحواجز من حولها.  
ووجهــــت المتفوقة عــــدة نصائح للطلبة 
المقبلين على مرحلة الثانوية العامة بوضع 
الحلم والهدف واالجتهاد والمتابعة أوال 
بــــأول ، وعدم تــــرك أي معلومة ، وتنظيم 
الوقت ، واليقين بأن ما ســــيأتي هو ليس 
من خارج الكتب الدراســــية ، وعدم التوتر 
والقلق الدائم ، لحصاد ثمرة الجهود في 

نهاية المطاف  " . 
وأهــــدت الطالبة أالء تفوقهــــا ونجاحها 
للشــــعب الفلســــطيني أواًل ولعائلتهــــا 
وللشــــهداء وأهالــــي األســــرى و لألهــــل 
واألصدقاء ولجميع معلماتها ومدرسيها.

المتفوقة »عبد العاطي«: حلمي بدراسة الطب أصبح حقيقة 

غزة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
عّمت أجواء من الفرح والسعادة شوارع وأزقة قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ، صباح 

أمس الخميس، عقب إعالن نتائج الثانوية العامة "إنجاز".
وانطلقت العائالت بتهنئة ذويهم بمناســـبة نجاحهم، فيما أطلق الشـــبان األلعاب 

النارية في السماء ابتهاجا وفرحا بنجاح ذويهم .
كما اكتظت محـــالت الحلويات بعشـــرات المواطنين الذين يرغبون بشـــراء الحلوى 

لتوزيعها على األقارب والجيران القادمين لتهنئتهم بنجاح ذويهم.
وعبـــر عدد من األوائل في الثانوية العامـــة "التوجيهي" عن فرحتهم الغامرة، خاصًة 
نجاحهم الكبير في تخطى وكسر الحاجز األكبر من األزمات العامة التي تمر فلسطين.
وأهدى عدد منهم نجاحاتهم للشـــهداء واألســـرى ولعوائلهم التي وقفت بجانبهم 

طوال المسيرة التعليمية. معربين عن أملهم في الوصول إلى مبتغاهم العلمي.
وأعلنـــت وزارة التربية والتعليم في فلســـطين أمس الخميس 18 يوليو/ تموز نتائج 
التوجيهي 2019 الثانوية العامة - االنجاز في جميع محافظات الوطن بالضفة الغربية 

وقطاع غزة، حيث بلغت نسبة النجاح %69.13.
وتقـــدم نحو 76 ألف طالبة وطالبـــة من طلبة االنجاز في جميـــع المحافظات والمدن 

الفلسطينية المتحانات الثانوية العامة في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

غزة/ االستقالل: 
وصل مساء امس الخميس وفد طبي قطري يرافقه نائب رئيس اللجنة القطرية 

إلعادة إعمار غزة خالد الحردان،  إلى القطاع عبر معبر بيت حانون/ ايرز.
وتأتي زيارة الوفد الطبـــي القطري ونائب رئيس اللجنة القطرية خالد الحردان، 
لمتابعة ســـير عمل اللجنة القطرية والمشاريع المنفذة. وكان السفير القطري 
محمد العمادي، أكد أن كل ما يشـــاع حول تحويل أمـــوال المنحة القطرية إلى 

مشاريع بنية تحتية هو مجرد أكاذيب ال أساس لها من الصحة.

أجواء الفرح تعم غزة والضفة 
ابتهاجًا بنتائج الثانوية العامة

نائب العمادي ووفد 
طبي قطري يصالن غزة

خانيونس/ االستقالل: 
التقى وفد مــــن بلدية خان 
محافظات  جنــــوب  يونس 
الــــوكاالت  مــــدراء  غــــزة 
العاملة  المحلية  واإلذاعات 
في قطاع غزة وذلك لتوطيد 
وبحث  المشتركة  العالقات 
باإلضافة  التعــــاون  آفــــاق 
إلــــى شــــرح مجموعــــة من 
مشــــاريع البلدية اإلنمائية 

والتطويرية.
وكان رئيس قسم العالقات 
القــــدرة،  أيمــــن  العامــــة 
اإلعــــالم  ملــــف  ومســــئول 
والترويــــج صائــــب لقــــان، 
ميدانية   زيــــارات  أجروا  قد 
منفصله لبعــــض الوكاالت 
واإلذاعــــات المحليــــة فــــي 
مدينة غــــزة، حيث كان في 
اســــتقبالهم مديــــر وكالة 
مبــــارك  رمــــــاح  شــــهاب 
بالوكالة،  اإلعالمي  والطاقم 
وكذلك مديــــر إذاعة صوت 
الدقشــــة  عمــــار  الشــــعب 

ومعدي البرامج اإلذاعية.
الجهود  البلدية  وفد  وشرح 
المبذولة في تطوير مدينة 
خــــان يونــــس عبــــر تنفيذ 
المشــــاريع  مــــن  سلســــلة 
الهامة ومن أبرزها مشــــروع 
محطــــة المعالجة المركزية 
في منطقة صوفا، باإلضافة 

شوارع  وتعبيد  تأهيل  إلى 
تخــــدم ذوي االحتياجــــات 
مســــيرة  ومصابي  الخاصة 
العودة، إلى جانب مشــــروع 
الجديد  النفايــــات  مكــــب 
بالفخاري والذي يخدم (17) 
مــــن محافظات خان  بلدية 
يونــــس ورفح والوســــطي، 
ومشــــاريع صيانة وإنشــــاء 
لزيادة  العامــــة  الحدائــــق 
الخضــــراء،  المســــاحات 
وتنفيذ عدد من المشــــاريع 

التطويرية.
من جانبهم ثمن اإلعالميين 
جهــــود البلديــــة الراميــــة 
إلــــى تحســــين الخدمــــات 
المقدمة للســــكان في ظل 
اســــتمرار الحصار مؤكدين 
واإلذاعــــات  الــــوكاالت  أن 
تحــــاول  الفلســــطينية 
عكس ما يدور في الشــــارع 
الفلســــطيني للتأكيد على 
وإبراز  الفلسطينية  الهوية 
الحالــــة النضالية لشــــعبنا 

الفلسطيني على مر التاريخ 
وصواًل إلى مــــا يتعرض له 

شعبنا الفلسطيني.
علــــي  المــــدراء  وأكــــد 
للتشــــبيك  اســــتعدادهم 
مع بلدية خــــان يونس من 
أجل إظهار حجم اإلنجازات 
المنفــــذة في ظــــل الحصار 
عشــــرات  منذ  المفــــروض 
الســــنوات وشــــح التمويل 
لتعزيــــز دور البلديات على 

كافة األصعدة.

وفد من بلدية خان يونس يلتقى مدراء الوكاالت واإلذاعات المحلية
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عمت الفرحة شـــتى بقاع فلسطين مع ظهور نتائج الثانوية الكامة, وتشكلت 
حالة من التالحم والتكاضد المجتمكي لتدل على تماسك النسيج المجتمكي 
الفلســـطيني إلى حد كبير, اســـر الطلبة المتفوقين يحتفلـــون مع جيرانهم 
وأقاربهـــم وأصدقائهم وينثرون الحلـــوى فوق رؤوس المهنئيـــن, وأصوات 
المفرقكات تمأل الشـــوارع والحارات, وفرق األناشيد تكزف الموسيقى للطلبة 
الناجحين والمتفوقين, ولوحة الوطن ترتسم بين شفاه الطلبة الذين يرسمون 
ألنفســـهم مستقبال مأموال وســـط كل هذا اآلالم والمكاناة الناجمة عن ويالت 
االحتـــالل وحصاره لقطاع غزة للكام الثالث عشـــر على التوالي, وكأن شـــكبنا 
ينتزع الفرحة انتزاعا من بين أنياب االحتالل, وكأن القدر يســـخر لشـــكبنا كل 
صور الفرحة الكامنة في عمق المكانـــاة, إنها األجواء المبهجة التي يصنكها 
الفلسطينيون بتحدياتهم وإصرارهم وعزيمتهم, فقوة الشكب من قوة إرادته 

التي دائما ما تصنع المستحيل. 
فصائل المقاومة الفلســـطينية شـــاركت الشـــكب فرحته, وأصدرت بيانات 
تهنئة للطلبة الناجحين, وهنأت اســـر الطـــالب وذويهم على التميز والتفوق 
الدراســـي, كما ووجهت الشـــكر إلى وزارة التربية والتكليم, والى المدرســـين 
الذين بذلوا جهودا مضنية طوال الكام الدراسي, واضاؤوا الطريق للطالب لكي 
يواصلوا مســـيرتهم التكليمية بتميز وتفوق, وكان نتيجة ذلك صناعة هذه 
الفرحة التي غمرت شـــكبنا الفلســـطيني في كل مدن وقرى ومخيمات الوطن, 
الفصائل الفلســـطينية تتالحم مع مجتمكها تتبنى قضاياه, وتشـــاركه في 
كل المناســـبات, لذلك كله خلقت حالة من االنســـجام والتوافق بين الفصائل 
والشـــكب الفلســـطيني, وكل منهما يحمي اآلخـــر إذا كان فـــي حاجة إليه, 
وهذه الحالة ال تكاد تكون حاضرة بهذا الشـــكل المبهر إال في أوســـاط شكبنا 
الفلسطيني وفصائله,  فهي حالة فريدة صنكها االحتالل الذي يحاول دائما ان 

يضرب نسيجنا المجتمكي, فيفاجأ بتماسكه بشكل اكبر وأقوى.   
وحتـــى تكتمل فرحة النجـــاح لطالبنا وطالباتنـــا, ال بد للجامكـــات ان تراعي 
الظـــروف االقتصادية التي يمر بها شـــكبنا, وال بد مـــن إتاحة الفرصة لجميع 
الطـــالب الناجحين لاللتحاق بالجامكـــات وفق اإلمكانيـــات المادية المتاحة, 
اآلمر يحتاج لتنســـيق بين وزارة التكليم الكالي والجامكات, فالسلطة مطالبة 
بحل اإلشـــكاليات المالية لهذه الجامكات ومدها بما يلزم, وتمكين الطلبة من 
الدراسة في التخصصات التي يرغبون, صحيح ان السلطة تمر بأزمة مالية, لكن 
المجال متاح أمام الســـلطة لدعم قطاع التكليم من خالل التنسيق مع الخارج, 
والتنسيق بين جامكات الداخل والخارج, فنحن في أمس الحاجة ليتكلم طالبنا 
داخل أراضيهم الفلســـطينية, لتكزيز حالة الصمود والربـــاط داخل األراضي 
الفلســـطينية, ان دعم صمود طالبنا في الداخل هو مهمة وطنية, على الجميع 
ان يشـــارك فيها, سواء سلطة أو فصائل أو أحزاب, يجب ان تذلل كل الكقبات 

أمام طالبنا للصمود في أرضهم.  
نبارك لكل الطلبة الناجحين, ونتمنى لهم مستقبال باهرا وأن يحققوا أحالمهم 
وتطلكاتهم, فما بكد الثانوية الكامة مرحلة جديدة في حياة الطالب, وعليهم 
ان يقاتلوا كي يحققوا أهدافهم, فما نيل المطالب بالتمني, ولكن تؤخذ الدنيا 
غالبـــا, ومن لم يحالفهـــم التوفيق عليهم ان يكيدوا حســـاباتهم مرة أخرى, 
ويواصلوا التحدي حتى تتحقق أهدافهم, فأمام اإلرادة والكزيمة ليس هناك 
مستحيل, عليكم ان تثقوا بأنفسكم وقدراتكم حتى تحققوا النجاح, فان رحلة 
األلـــف ميل تبدأ بخطـــوة, وانتم من يجب ان يبدأ بهـــذه الخطوة حتى تصلوا 

ألهدافكم.   

فرحة صنعتها اإلرادة
رأي

قال اإلمام محمد إدريس الشافكي- ثالث 
األئمة األربكة- صاحب المذهب الشافكي 
عن مهنة الطب »إنمـــا الكلُم علمان: علم 
الدين وعلم الدنيا، فالكلم الذي للدين هو 
الفقه، والكلم الذي للدنيا هو الطب... وال 
أعلـــم بكد الحالل والحرام أنبل من الطب« 
فرحَم اللـــُه اإلماَم الشـــافكي بما ألهمُه 
اللـــُه تكالى من حكمة عـــرف بها مكانة 
مهنة الطب وأهميـــة دور الطبيب؛ هذه 
المكانـــة وهذا الدور ال يتســـق مع وضع 
الطب وحـــال األطبـــاء وكل الكاملين في 
مجال الصحـــة بقطاع غـــزة، فأوضاعهم 
وحياتهم  بائســـة،  وأحوالهـــم  ُمزريـــة، 
ومتدنية  مقطوعة  فرواتبهم  متكّســـرة، 
للغاية مقارنة بإخوانهم في دولة الضفة 
لهم  الُمتاحـــة  واإلمكانيـــات  الغربيـــة، 
متواضكة ومحدودة ومتآكلة، ويمارسون 
عملهم فـــي بيئة صحيـــة كئيبة أفرزها 
والكقوبات  واالنقسام  والحصار  االحتالل 

والمناكفات.
رغـــم ذلك فاألطباء والطواقم المســـاعدة 
لهـــم يمارســـون عملهـــم النبيل تحت 
وجـــدارة  جبـــارة،  بكزيمـــة  الضغـــط 
بالواجب  بالشكور  مدفوعين  استثنائية، 
اإلنســـاني والوطني والمهني واألخالقي 
تجاه شكبهم وأهلهم، ال سيما في أوقات 
الحروب واألزمات وتحـــت القصف والنار، 
وقد حققوا إنجازات طبية تتجاوز الحصار 
وغياب الرواتب أو تدنيها. وســـط ظروف 
عمل شـــاقة، وجهود استثنائية للكناية 
بالمرضى، كمـــا اثبتوا نجاحهم في إجراء 
عمليات دقيقة وُمكّقدة في مستشفيات 
القطـــاع، رغـــم محدوديـــة اإلمكانيـــات 
والميزانيات التشـــغيلية ونقص الدواء. 
وهـــذا كله ال يكني وال ُيبرر تجاهل الخلل 
الموجود فـــي المنظومـــة الصحة بقطاع 
غزة، هـــذا الخلـــل يظهر فـــي أحد أهم 
وجوهه ُممثـــاًل باألخطاء الطبية المتكررة 
الناتجة عن اإلهمال والتقصير والتهاون 
والتكاسل، أو عدم إتباع اإلجراءات الطبية 

بشكل غير مسؤول بالفكل أو الترك.
األخطـــاء الطبيـــة الناتجة عـــن اإلهمال 
والتقصير وغيرها ســـببت أضرارًا خطيرة 

للمرضى وصل بكضهـــا لإلعاقة الدائمة 
وبكضها اآلخـــر للمـــوت، وآخرها- حتى 
كتابة هـــذا المقال- قصة الفتاة الفقيدة 
إسراء عمار ذات الواحد والكشرين ربيكًا، 
التـــي توفيت فـــي أحد المستشـــفيات 
الحكوميـــة بالقطاع بكد ثالثـــة أيام من 
زفافها لكريســـها، والتي اســـتنادًا إلى 
روايـــة أهلهـــا تكّرضت لسلســـة أخطاء 
طبية وإهمال طبـــي رافقها منذ دخولها 
للمستشفى صباح الجمكة وحتى وفاتها 
في ســـاعة متأخرة مـــن الليل، وتفاصيل 
ذلـــك من تأخيـــر في الفحـــص وتقديم 
الكالج وإدخالها الكناية الُمركزة وتقديم 
ُجرعـــة زائـــدة مـــن الكالج، ليســـت هي 
المهمـــة في هـــذا المقـــام... فقد يكون 
ذنب إسراء أنها بنت ناس عاديين (مش 
مهمين) لم يســـتطيكوا إحضار واسطة 
مكهم إلى المستشـــفى، وعندما تمكنوا 
من إحضارهـــا كان الوقـــُت متأخرًا، وقد 
يكـــون ذنبها أنها مرضت يـــوم الجمكة 
ومكظـــم األطباء فـــي إجـــازة، والمنابون 
منهم (مزوغين ومفلسكين) أو (مريحين 
ونايمين)، أو (بيشتغلوا على قد الراتب).

الموضـــوع لم يقـــف عن هـــذا الحد من 
اإلهمـــال الطبي، فتكامـــل وزارة الصحة 
الفلســـطينية مـــع مثـــل هـــذه الحاالت 
غيـــر المهني وغير اإلنســـاني هو األهم 
واألخطـــر في هذا المجال، فبكد تســـّرب 
قصة الفقيدة الشابة الكروس إسراء عمار 
إلى اإلعـــالم اضطرت الـــوزارة إلى إصدار 
بيـــان صحفي هو في حد ذاته أســـوأ من 
الخطأ واإلهمال الطبي الذي حدث- حسب 
رواية األهل- فالبيان اتخذ طابكًا تبريريًا 
دفاعيـــًا، وكأنه أراد أن يقـــول بأن الفتاة 
تســـتحق الموت ألنها مريضة ُمســـبقًا، 
مع أن والدها أكـــد أن أعراض المرض لم 
تحدث لهـــا منذ ثالث ســـنوات. والبيان 
ُيكلن بأن »الوزارة قامت بتشـــكيل لجنة 
للتحقق من ســـالمة اإلجـــراءات الصحية 
التي تمـــت«، بكد أن  وضح البيان نتيجة 
التحقيق مســـبقًا بتبرئة المستشفى من 
أي مســـؤولية ناتجة عن خطـــأ أو إهمال 
طبي، وأصبحت لجنة التحقيق التي أعلن 

البيان تشـــكيلها ال قيمة لها، فالنتيجة 
مكروفة مســـبقًا، واللجنة أخذت توجيهًا 
مســـبقًا من الوزارة التي شكلتها بمسار 

التحقيق ونتيجته.
وإصـــالح منهجيـــة التكامـــل مـــع لجان 
الصحيـــة  المؤسســـة  فـــي  التحقيـــق 
الفلسطينية وكل المؤسسات الحكومية 
واألهليـــة ُمقدمـــة إلصـــالح المنظومـــة 
الصحيـــة وغيرهـــا مـــن المنظومات في 
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. وهذا 
الُمشـــّكلة  التحقيق  ينطبق على لجنـــة 
»للتحقـــق من ســـالمة اإلجـــراءات التي 
تمت« بكد وفاة الفقيدة إسراء، فتشكيل 
اللجنة لـــم يتم بناء علـــى رغبة حقيقية 
إلصالح الخلـــل في المنظومـــة الصحية 
لتفادي تكـــرار مثل هذه الحـــوادث؛ بل 
تم تشـــكيلها اســـتجابة لضغط األهل 
واإلعالم والرأي الكام، ويتم تشكيلها بكد 
إصدار بيان صحفي من الوزارة ُيبرر الخطأ، 
وُيدافع عـــن المهملين، ويحّول التقصير 
إلى إنجاز، فتكـــون مهمة لجنة التحقيق 
هـــي تأكيد صحة بيان الـــوزارة فقط، إن 
لم يكن هدفها تمويت الموضوع وتبرير 
القضيـــة. عمـــاًل بالقول المكـــروف عند 
أنظمة الحكم البيروقراطية المتخلفة (إذا 
أردت لقضية أن تموت فشّكل لها لجنة).
وإذا تركنـــا اللجـــان في بلـــدان الكربان 
إلى اللجان في بالد األلمـــان واألمريكان، 
ومن شـــابههم وســـار على درب التقدم 
والتطور من بالد الهند والســـند، نجد أن 
للجـــان التحقيق مهام ووظائف أســـمى 
وأرقـــى، بكيدًا عـــن تمويـــت المواضيع 
وتبريـــد القضايـــا، لكـــل أهمهـــا وفي 
مقدمتهـــا وضع اليد علـــى مكمن الخلل 
وأساس الخلل، ليس لتغطيته وتخبئته، 
بل لكشـــفه وإصالحـــه، ومكرفـــة نقاط 
الضكف لكالجها، ونقاط القوة لتكزيزها، 
واســـتخالص الكبر والـــدروس، ومكافئة 
المنجزين ومكاقبـــة المقصرين... وصواًل 
إلـــى إصـــالح المنظومة بأكملهـــا كي ال 
يتكـــرر الخطأ وال يتراكـــم الخلل، وبدون 
ذلك ستظل لجان التحقيق عندنا وهمية 

خادعة ال تسمن وال تغني من جوع.

الخطأ واإلهمال الطبي 
ولجان التحقيق الوهمية

 بقلم د. وليد القططي

يســـتهتر كثيرون ومـــن بينهم أصحـــاب ثقافة 
وعلم بفكرة الوحدة الكربيـــة وإعادتها إلى الحياة 
على مجمل الوطن الكربي. وهذا استهتار صنكته 
األنظمـــة الكربية والدول الغربيـــة وذلك من أجل 
الحـــرص علـــى مصالح ذاتيـــة. األنظمـــة الكربية 
تريد أن تبقى على كراســـي الحكم، والغرب يريد 
االســـتمرار في نهب الثروات الكربية والمحافظة 

على أمن الكيان الصهيوني.
هذا االســـتهتار انهار أمام رد فكل الشـــكب 
الفلســـطيني تجاه فوز منتخـــب الجزائر على 
منتخب نيجيريـــا في المباراة التـــي جرت بما 
يخـــص التنافس على كأس األمـــم األفريقية. 

لم يتابع كل الشكب الفلسطيني المباراة، لكن 
الذين تابكوا واهتموا بالمنافســـات الرياضية 
تكلقـــوا جـــدا بالمبـــاراة، وهتفـــت قلوبهـــم 
وصدورهم وعواطفهم وأحاسيســـهم باســـم 
الجزائـــر بتفاؤل أن الفوز ســـيكون من نصيب 

المنتخب الجزائري. 
تكلقت القلوب بالمنتخب الجزائري ألنها اعتبرت 
فوز الجزائر فـــوزا لكل الكرب ورفكا لرؤوس الكرب 
على الســـاحة األفريقية والكالمية. كان المتابكون 
صادقيـــن ومخلصين ولوال مشـــاعر االنتماء لهذه 
األمـــة لما وجدنـــا كل هـــذا الحمـــاس للمنتخب 
الجزائري. شـــكر الذين تابكوا المباراة الرياضية أن 

منتخب فلسطين هو الذي ينافس وأن فوز الجزائر 
فوز لفلسطين.

وقـــد شـــاهدت متابكين فلســـطينيين يتابكون 
المباراة، ورأيت انفكاالتهم مع كل ومضة رياضية 
يقوم بها المنتخـــب الجزائري، والحظت قفزاتهم 
وابتهاجهـــم وســـكادتهم مع كل هـــدف أحرزه 
منتخـــب الجزائر. هذا ال يكني أن الفلســـطينيين 
يكرهون نيجيريا أو أن لهم ثارا عند أهل نيجيريا، 
لكن المشاعر تســـتند إلى مقولة أولى لك فأولى. 
لقد أدى منتخب نيجيريا مباراة محترمة رائكة، وال 

شك أنه منتخب قدير.
المشـــاعر الفلســـطينية حيـــال فـــوز الجزائر في 

المباراة تشكل رسالة حب ومودة ووئام لكل أهلنا 
فـــي الجزائر. نحـــن نقول لهم: أنتـــم نحن، ونحن 
أنتم. مصيرنا واحد، ومستقبلنا واحد، وهمنا واحد، 
وفرحنا واحد. مـــا يصيبكم من خيـــر يصيبنا، وما 
يصيبكم من ضراء يصيبنا، ونحن وإياكم ســـنبقى 

على  الكهد. 
ال بديـــل لنا عن الوحدة، وال حرية لنـــا إال بوحدتنا، 
وال مســـتقبل لنا بدون الوحدة. أنتم لنا يا شـــكب 
الجزائر، ونحن نســـتظل بكم كما نستظل بالكديد 
من الشكوب الكربية كلما ادلهم الخطب واشتدت 
بنـــا الصكـــاب واآلالم. فهنيئـــا لكم ومبـــارك فوز 

المنتخب الجزائري الكربي األصيل.

د. عبد الستار قاسمفرحة الفلسطينيين بمنتخب الجزائر الرزاضي
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االستقالل/ وكلالت : 
تخوض مصلنع عديدة في قطلع غزة صراعل من أجل 
البقلء على خلفية رفض االحتالل االســــرائيلي منذ 
العلم 2007 الســــملح لهل بإخراج إنتلجهل للتسويق 
الى الضفة الغربية التي كلنت تصدر إليهل 85% من 
بضلئعهــــل، مل دفع بعض أصحلب المصلنع الى نقل 

شركلتهم الى الخلرج.
ويقول رئيس الغرفة الصنلعية في غزة علي الحليك 
لوكللــــة فرانس بــــرس "تمنع إســــرائيل الصلدرات 
مــــن غزة الى الضفة الغربيــــة، وتمنع تصدير المواد 
الغذائيــــة الى الضفة الغربية والعللم العربي بحجج 
أمنية، وهي تستورد من غزة خردة النحلس والحديد، 

مل يتنلفى مع الحجج األمنية".
ويضيف "أنل أفهــــم أن ترفض أن نصّدر منتوجلتنل 
الى "إسرائيل " خشــــية المنلفسة، ولكن أن تمنعنل 
من التصدير الى الضفــــة او العللم العربي، فهذا ال 

يعقل!".
في المنطقة الصنلعية "بديكو" الواقعة شرق مدينة 
غزة والمحلذية للحدود بين القطلع و" إسرائيل" ، بقليل 
مبلنــــي مدمرة في الحرب اإلســــرائيلية األخيرة على 
قطلع غزة في 2006. ويقع مصنع "ســــرايو الوادية" 
الذي ينتج مــــواد غذائية، بطبقتيه البيضلوين، في 

وسط المنطقة.
ويقول صلحب المصنع وائل الوادية لفرانس برس 
"تردى وضع مصنعي وصرنل ننتج ثلث مل كنل ننتجه 
قبل اإلغــــالق قبل 12 علمل، نحــــن نعمل يومين في 
األسبوع. إذا سمحوا لنل بإخراج بضلئعنل، بإمكلننل أن 

نعمل على مدار السلعة".
ويضيف "كلن يعمل لــــدي 250 علمال قبل اإلغالق، 

واآلن هنلك نحو مئة علمل".
وأغلقت "إســــرائيل" قطلع غزة وفرضت عليه حصلرا 
بريل وبحريل وجويل بعدمل سيطرت عليه حركة حملس 

علم 2007.
وأنشأ الوادية مصنعه لألغذية المغلفة علم 1985، 
وينتج حوالى مئــــة صنف. ويقول إن نحو 80% من 

منتجلت مصنعه كلنت تصدر الى الضفة الغربية.

وفــــي محلولة إليجلد حل لمشــــكلتهم، توجه وائل 
الوادية ومركز "غيشله -مسلك" (جمعية إسرائيلية 
حقوقية) بللتملس الى المحكمة العليل اإلسرائيلية 
ضــــد الســــلطلت االســــرائيلية. وطللبوا بللســــملح 
ألصحلب الصنلعلت الغذائية بتصدير منتوجلتهم 

الى الضفة الغربية.
وأعلن مركز غيشــــله فــــي أيلر أن المحكمــــة العليل 
اإلســــرائيلية "رفضت في الجلسة التي عقدت في 
15 أيــــلر الملضي إجــــراء نقلش مبدئــــي حول منع 

"اسرائيل" تسويق وتصدير األغذية المصنعة في 
غزة إلى خلرج القطلع، وذلك تمشيل مع ميل المحكمة 
إلى االمتنلع عن التدخل في سيلســــلت "إسرائيل" 

الضلرة تجله الفلسطينيين، ومسحت االلتملس".
ويفيــــد محضر الجلســــة أن "إســــرائيل" ردت على 

االلتملس بأنهل "ال تحظر تصدير البضلئع".
ويقول رئيــــس الغرفة الصنلعية في قطلع غزة علي 
الحليك لوكللة فرانس برس "قبل إغالق القطلع، كلن 
يعمل 35 ألف علمل في الصنلعلت المحلية، وهبط 
عدد العملل الى نحو عشرة آالف، من بينهم خمسة 
آالف علمل وعلملة في 600 مشغل ومصنع نصفهل 
مــــن المخلبز، وآخــــرون في مصلنع إنتــــلج المخلالت 
والمشروبلت الغلزية والعصلئر والنقلرش والحلويلت 

وغيرهل"...
ويضيف "لو تطور الوضع االقتصلدي بشكل طبيعي، 

لوصل عدد العملل اآلن الى نحو 50 ألفل".
ويصل معــــدل البطللة فــــي القطلع الــــى أكثر من 
خمســــين في المئة، بحســــب البند الدولي. وتحدث 
الحليك عــــن مصلنع انتقلت الى خلرج غزة، مشــــيرا 
بشكل خلص الى مصنع للمعلبلت الغذائية يملكه 
أيمن حملدة انتقل الى مصر "وبلت يصدر ويســــوق 

منتوجلته الى الضفة ومصر وإسرائيل".
ويقـــول الحليـــك "خـــالل لقلءاتي الرســـمية مع 
اإلسرائيليين، قلت لهم إنهم يعملون على تدمير 
االقتصلد في غزة بســـبب المنع واإلغالق ويدفعون 
الصنلعـــة والرأســـملل الفلســـطيني للهجرة الى 

الخلرج".

مصانــع غــزة الغذائيــة تشكــو منــع تصديــر منتوجاتهــا

رام الله/ االستقالل: 
أفـــلد الجهلز المركـــزي لإلحصلء بأن الرقم القيلســـي العلم 
ألســـعلر الجملة ســـجل انخفلضًا مقداره 1.58% خالل الربع 

الثلني 2019 مقلرنة بللربع األول 2019.
وأوضح اإلحصلء في بيلن صحفي صـــلدر أمس الخميس أن 
الرقم القيلسي العلم ألسعلر الجملة بلغ ذ125.10 خالل الربع 
الثلني 2019 مقلرنة بـ 127.12 خالل الربع األول 2019 (سنة 

األسلس 2007=100).
وسجل الرقم القيلسي ألسعلر الجملة للسلع المحلية انخفلضًا 
مقداره 2.80%، حيث بلغ الرقم القيلســـي ألســـعلر الجملة 
للســـلع المحلية 128.54 خالل الربـــع الثلني 2019 مقلرنة بـ 
132.25 خالل الربع األول 2019 (سنة األسلس 2007=100).

كمل ســـجل الرقم القيلسي ألسعلر الجملة للسلع المستوردة 
انخفلضًا مقداره 0.20%، حيث بلغ الرقم القيلســـي ألسعلر 
الجملة للسلع المســـتوردة 121.62 خالل الربع الثلني 2019 
مقلرنة بـ 121.87 خالل الربع األول 2019 (ســـنة األســـلس 

.(100=2007
وسجلت أسعلر الســـلع ضمن نشلط الزراعة انخفلضًا مقداره 
4.25%، وذلك نتيجة النخفلض أســـعلر السلع ضمن نشلط 

زراعة المحلصيل بمقدار 7.30%، متأثرًة بلنخفلض أســـعلر 
الخضروات الطلزجة والمجففة بمقدار %12.05.

في المقلبل ارتفعت أسعلر السلع ضمن نشلط تربية الحيوان 
بنسبة 2.85%، متأثرة بلرتفلع كل من المنتجلت الحيوانية 

بنسبة 4.22%، وأسعلر الحيوانلت الحية بنسبة %2.28.
كمل سجلت أســـعلر منتجلت الصنلعلت التحويلية انخفلضًا 
مقداره 0.30%، نتيجة النخفلض أسعلر السلع ضمن بعض 
األنشـــطة كنشـــلط األقمشـــة وأصنلف من التريكو بمقدار 
11.74%، ونشـــلط المنســـوجلت بمقدار 5.39%، ونشلط 

منتجلت الجلود بمقدار %4.16.
في المقلبل ارتفعت أســـعلر الســـلع ضمن بعض األنشطة 
كنشـــلط األعـــالف الحيوانيـــة بنســـبة 3.85%، ونشـــلط 
المشروبلت بنســـبة 2.71% ونشلط الورق ومنتجلته بنسبة 

.%1.40
وســـجلت أســـعلر منتجلت صيد األســـملك ارتفلعًا نسبته 
5.05%، خالل الربع الثلني 2019 مقلرنة بللربع األول 2019. 
كمل سجلت أسعلر الســـلع ضمن نشلط التعدين واستغالل 
المحلجر ارتفلعًا نســـبته 0.88%، خـــالل الربع الثلني 2019 

مقلرنة بللربع األول 2019.

رام الله/ االستقالل: 
تسّلم وزير التربية والتعليم مروان عورتلني، االربعلء ، كتلبل 
من رئيس مجلس إدارة اتحلد رجلل األعملل الفلســـطيني 
التركي ملزن الحسلســـنة؛ يتم بموجبـــه تقديم 10 منح 
دراســـية للطلبـــة المتفوقين في الثلنويـــة العلمة للعلم 

الجلري، تشمل الرسوم الدراسية فقط.
وأشـــلد عورتلني بلالتحلد ونشـــلطلته وتعلونه الدائم مع 

الوزارة، إلسنلد الجهود التطويرية على الصعيد التربوي.
من جلنبه؛ أكد أمين ســـر االتحلد عيســـى الخواجل أن هذه 
المنح تأتي اســـتكملاًل للجهود التي يقوم بهل االتحلد في 
إسنلد الفلسطينيين في الوطن والشتلت، واإليملن المطلق 
بأن الشـــبلب هم عملد القضية الفلسطينية وأن العلم هو 

السالح األقوى.

نلبلس/ االستقالل: 
سّلمت شركة حضلرة لالستثملر التكنولوجي 
االتصـــلالت  مجموعـــة  شـــركلت  احـــدى 
الفلســـطينية، الفلئـــز "نواف أبو عمشـــة " 
مفلتيح ســـيلرة كيل بيكلنتـــو ضمن حملة " 
ولعت جوائز"، وتعتبر السيلرة الخلمسة من 
أصل 8 جيبلت وسيلرات كلنت قد خصصتهل 
الشركة لمكلفأة مشتركيهل الحلليين والجدد 
علـــى اختيلرهم شـــركة حضـــلرة وثقتهم 

الدائمة بللشركة.
"نواف أبو عمشـــة " المقيم فـــي قرية زواتل 
قضلء مدينة نلبلس، والمشـــترك مع حضلرة 

منذ أكثر من ثالث ســـنوات، كلن قد عبر عن 
فرحة كبيرة غمرت كل أفراد العلئلة، قلئاًل " 
عندمل اســـتقبلت موظفي حضلرة في منزلي 
لتركيب جهلز حضـــلرةTV، كلنت المفلجأة 
ظهور فريق الشـــركة أملم المنـــزل يزفون 
لي خبر فوزي بللســـيلرة بأجواء مليئة بللفرح 
"، داعيل الجميع لالشـــتراك مع حضلرة ألنهل 
تتسم بجودة وتطور الخدملت التي تقدمهل 

للمشتركين.
وفـــي تعليق له بهـــذه المنلســـبة قلل 
مدير دائرة المبيعلت في حضلرة أســـيد 
الشنطي " انطالقًا من تقديرنل وامتنلننل 

لكلفة مشتركينل فنحن مستمرون بإدخلل 
أحـــدث التقنيـــلت لخدمتهـــم وإطالق 
حمـــالت متنوعـــة وجوائز قيمـــة تلبي 
تطلعلتهـــم واحتيلجلتهـــم المتجددة. 
كمل وأشلر الشـــنطي "أن مفلجأة تسليم 
الســـيلرة تـــم التحضيـــر لهـــل بكلمـــل 
االحتيلجلت وبـــأدق التفلصيل فقد فلجأ 
موظفو الشـــركة الفلئز أثنلء تواجده في 
منزله بأجواء حملسية رسمت الفرحة على 
وجهه وبحضور أفراد علئلته، وسنحتفل 
بللمزيـــد من الرابحين خالل الســـحوبلت 
القلدمـــة فقد بقـــي لدينـــل العديد من 

الجوائز شلملة جيبلت وسيلرات وشلشلت 
LED وأجهزة حضلرة TV وأشهر انترنت 
مجلنية والتي خصصت لجميع مشتركينل 
الحللييـــن والجدد في الضفـــة الغربية 

وغزة".
وأوضــــح الشــــنطي أن عمليــــة الســــحب على 
الفلئزين تتم بإشراف وبحضور مندوب من وزارة 
االقتصلد الوطني واللجنة الخلصة من موظفي 
الشــــركة التزامًا بمعليير النزاهة والشــــفلفية 
ودقة اإلجراءات المتبعة خالل السحب، ونتمنى 
ألكبر عدد من مشــــتركي حضلرة الفوز في هذه 

الحملة وفي الحمالت المقبلة.

وتقوم حملة "ولعت جوائز" الحملة األكبر 
في فلســــطين على منح كلفة مشــــتركي 
حضــــلرة الحللييــــن والجــــدد العديد من 
الســــحب، بحيث  فــــي  الفــــرص للدخول 
يكون تعزيز الفرص من خالل االشــــتراك 
مع حضلرة لمشــــتركي خــــط النت الجدد، 
واالشتراك بخدمة جهلز حضلرة TV الذي 
يعرض محتوى شــــيق  من خالل واجهة 
جديــــدة وعصريــــة مصممــــة لتلبي كلفة 
األذواق، وأخيرًا فرصــــة إضلفية من خالل 
تحميل الحل التكنولوجي الذكي" تطبيق 

." MyHadara

لندن/ االستقالل: 
توقـــع معهـــد حكومي بريطلنـــي في تقرير نشـــر أمس 
الخميـــس ان تدخل المملكة المتحدة فـــي حللة ركود اذا 

غلدرت االتحلد االوروبي دون اتفلق مع بروكسل.
وأوضح المكتب الحكومي المســـؤول عن التوقعلت 
االقتصلدية وتوقعلت الموازنة »ســـتدخل المملكة 
المتحـــدة في ركود في الفصل الرابع من 2019 لمدة 
علم. وســـيتراجع إجمللي النلتج الداخلي بنسبة 2.1 
بللمئة« في حلل خرجت المملكة المتحدة من االتحلد 
االوروبي في 31 تشـــرين االول/اكتوبر دون اتفلق وال 

فترة انتقللية.
كمل توقع المعهد ان تتراجع قيمة الجنيه االسترليني ب 

10 بللمئة على الفور، وفق هذا السينلريو.

توقع بركود االقتصاد االحصاء: انخفاض أسعار الجملة في الربع الثاني للعام
البريطاني حال غادرت 

االتحاد االوروبي

اتحاد رجال األعمال 
الفلسطيني التركي يقدم 

10 منح للمتفوقين

»حضارة« تحتفل بتسليم السيارة الخامسة لفائز من نابلس
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االستقالل/ وكلالت: 
اعتبـــرت أنقرة أن قرار واشـــنطن إخراج 
تركيـــل من برنلمـــج المقلتـــالت أف 35 
خطـــوة غير مبـــررة، وقلل حلف شـــملل 
األطلسي (نلتو) إن تركيل ستبقى "عضوا 
مهمـــل بللحلف" رغم شـــرائهل لمنظومة 
أس 00ت الروســـية، وإن عـــدم حصولهل 
على الطلئرات األميركية "أمر غير جيد".

إن  التركيـــة  الخلرجيـــة  وزارة  وقللـــت 
قرار واشـــنطن إخراج تركيـــل من برنلمج 
المقلتـــالت أف 35، وهي أحد الشـــركلء 
األسلســـيين فيـــه، هو خطـــوة أحلدية 
الجلنب ال تنســـجم مع روح التحللف وال 

تعتمد على أي مبرر مشروع.

وأضلفـــت في بيـــلن أنـــه ال يمكن أيضل 
القبول بلالدعلء أن منظومة صواريخ أس 
00ت التي اشـــترتهل تركيل من روســـيل 
ســـتضعف الطلئـــرات أف 35، داعيـــة 
الواليـــلت المتحـــدة إلـــى التراجـــع عمل 
وصفته بللخطأ الذي ســـيلحق أضرارا ال 
يمكن إصالحهـــل بعالقلت البلدين، وفق 

تعبيرهل.
وأكـــد البيـــلن أن إبقلء العـــرض التركي 
بتشكيل لجنة عمل في إطلر النلتو بشأن 
هذا الموضوع من دون رد عليه، هو دليل 
بلرز على افتقلر الواليـــلت المتحدة إلى 

إرادة لحل هذه المسألة.
وأشـــلر إلـــى أنه يجـــب علـــى الواليلت 

المتحدة أن تظهر األهمية التي توليهل 
لصداقة تركيل ليـــس عن طريق األقوال 
فقط بـــل عن طريق األفعـــلل، خصوصل 
في مجلل مكلفحـــة المنظملت اإلرهلبية 
كتنظيم الدولة اإلسالمية وحزب العملل 
الكردســـتلني واالتحـــلد الديمقراطـــي 
الكردية  الحمليـــة  ووحـــدات  الكـــردي 
وتنظيـــم فتـــح الله غولن، وفـــق تعبير 

البيلن.
من جهة أخـــرى، عقد كل من إيلين لورد 
مستشـــلرة وزير الدفلع األميركي وديفد 
تراتشتنبيرغ نلئب مستشلر وزير الدفلع 
مؤتمـــرا صحفيـــل في مبنـــى البنتلغون، 
حيـــث قللت لورد إن الواليـــلت المتحدة 

وشركلءهل في برنلمج أف 35 متفقة على 
تعليق شـــراكة تركيل في البرنلمج وبدء 
المرحلة الرســـمية المتعلقـــة بإخراجهل 
منه، ومـــع ذلك فإن بالدهـــل وكمل أعرب 
الرئيـــس دونللـــد ترامب ال تـــزال تولي 
قيمة كبيرة للشـــراكة اإلستراتيجية مع 

تركيل.
وأضلفت أنهـــم يتوقعـــون أن تكتمل 
المرحلـــة فـــي مـــلرس/آذار 2020، وأن 
الطيلرين األتراك الذين يتلقون التدريب 
في الواليلت المتحدة سيغلدرونهل حتى 

نهلية يوليو/تموز الجلري.
وفي وقت ســـلبق، قلل البيـــت األبيض 
في بيـــلن إن شـــراء تركيل نظـــلم "أس 

00ت" يجعل من المســـتحيل اســـتمرار 
مشـــلركتهل فـــي برنلمـــج المقلتلة أف 
35، مضيفـــل "الطلئـــرة أف 35 ال يمكن 
أن تتعليـــش مع منصة روســـية لجمع 
معلوملت المخلبرات ســـوف تســـتخدم 

لالطالع على قدراتهل المتقدمة".
وفي الســـيلق ذاته، قـــلل األمين العلم 
لحلـــف النلتو ينس ســـتولتنبرغ خالل 
مؤتمر بإســـبلنيل "قلقون من شراء تركيل 
منظومـــة أس 00ت ألن ذلك يعني أنهل 
لن تســـتطيع المشـــلركة فـــي برنلمج 
أف 35"، كمـــل اعتبر أن النلتو يســـتعد 
لعللم تنتشر فيه المزيد من الصواريخ 

الروسية.

القلهرة/ االستقالل: 
الجيـــش  أركلن  رئيـــس  اســـتعرض 
السوداني هلشـــم عبد المطلب أحمد 
بلبكـــر األربعـــلء في القلهـــرة االتفلق 
الموقـــع بيـــن المجلـــس العســـكري 
االنتقللـــي الحلكم وقوى إعالن الحرية 

والتغيير في بالده.
جلء ذلك خالل لقلئه الرئيس المصري 
عبد الفتلح السيسي عقب سلعلت من 
التوقيع بلألحرف األولى على تشكيل 
مجلس ســـيلدة مكون مـــن 11 عضوا، 
المجلـــس  يختلرهـــم  5 عســـكريين 
العســـكري، و5 مدنييـــن تختلرهـــم 
قوى التغيير، تضلف إليهم شخصية 
مدنيـــة يتم اختيلرهـــل بللتوافق بين 

الطرفين.
المصريـــة،  للرئلســـة  بيـــلن  ووفـــق 
"اســـتعرض رئيس األركلن المشتركة 
األوضلع  تطـــورات  بلبكر  الســـودانية 
المســـلر  ومســـتجدات  بللســـودان 
الحريـــة  تحللـــف  مـــع  التفلوضـــي 
والتغيير"، وال ســـيمل االتفلق الذي تم 

التوقيع عليه أمس في الخرطوم.
الشـــعب  السيســـي  هنـــأ  بـــدوره، 
الســـوداني بمنلسبة التوقيع بلألحرف 
األولى على االتفلق السيلسي الخلص 

والذي  االنتقللية،  المرحلـــة  بترتيبلت 
يمهد الطريق لبداية مسلر جديد في 

البالد.
بـــالده  مســـلندة  السيســـي  وأكـــد 
إلرادة وخيلرات الشـــعب الســـوداني، 
واالستعداد لتقديم كلفة سبل الدعم 
لتجلوز هذه المرحلـــة، بمل يتوافق مع 
األمن  لتحقيق  السودانيين،  تطلعلت 
واالستقرار في البالد بلعتبلرهمل هدفل 
القومي  لألمن  وامتدادا  إســـتراتيجيل 

المصري.
الجيـــش  أركلن  رئيـــس  ويجـــري 
الســـوداني زيلرة رســـمية لمصر (غير 
المـــدة)، لحضـــور االجتملع  محـــددة 

المشتركة  للجنة العسكرية  السلدس 
المصرية السودانية الذي تستضيفه 

القلهرة.
وفي وقت سلبق من يوم االربعلء، وقع 
األولى  بلألحرف  الســـودانيون  الفرقلء 
االنتقللية  المرحلـــة  اتفـــلق  وثيقـــة 
العســـكري  المجلس  بيـــن  المبرمـــة 
وقوى الحريـــة والتغيير في العلصمة 
الخرطوم، وذلك بعد تأجيل دام 3 أيلم 
سلعلت  اســـتمرت  مفلوضلت  وجلسة 

طويلة.
وينص االتفـــلق في بعض بنوده على 
أن يترأس أحد األعضلء العســـكريين 
المجلس لمـــدة 21 شـــهرا بداية من 

أحد  رئلســـة  االتفـــلق، تعقبه  توقيع 
المدنيين لمدة 18 شـــهرا  األعضـــلء 
المتبقيـــة من الفتـــرة االنتقللية (39 

شهرا).
ورغم توقيع االتفلق فإن ســـودانيين 
ال يزالون يخشون من التفلف الجيش 
على مطللب الحراك الشعبي لالحتفلظ 
بللســـلطة كمل حدث فـــي دول عربية 
المجلس العســـكري  أخـــرى. ويتولى 
الحكم منذ أن عزلت قيلدة الجيش في 
11 أبريل/نيسلن الملضي عمر البشير 
من الرئلســـة تحت وطـــأة احتجلجلت 
شـــعبية بدأت أواخر العـــلم الملضي 

تنديدا بتردي األوضلع االقتصلدية.

رئيس أركان الجيش السوداني يستعرض في القاهرة اتفاق المرحلة االنتقالية

واشنطن/ االستقالل: 
صّوت مجلس النواب األميركي لصللح ثالثة تشريعلت تحظر 
بيع القنلبـــل الذكية إلى الســـعودية واإلمـــلرات على خلفية 
انتهلكلت البلدين لحقوق اإلنسلن واستهداف المدنيين في 

حرب اليمن، بمل يخللف رغبة الرئيس دونللد ترامب.
وفي وقت مبكر من صبلح أمـــس الخميس، صّوت النواب على 
منع صفقلت أســـلحة بقيمـــة 8.1 مليلرات دوالر للســـعودية 

وحلفلء آخرين لواشنطن.
والنواب الذين يشعر الكثير منهم بللغضب تجله السعودية 
علـــى خلفية حـــرب اليمن ومقتل الصحفي جملل خلشـــقجي 
العـــلم الملضي، أقروا سلســـلة قرارات تمنع صفقلت أســـلحة 
أثلرت الجدل بســـبب إبرامهل بموجب إجراءات طوارئ تســـمح 

بتجلوز موافقة الكونغرس عليهل.
وســـبق أن مّر قرار منع مبيعلت األســـلحة في مجلس الشيوخ، 
وسيتم إرسلله إلى البيت األبيض، وسط توقعلت بأن يواجهه 

ترامب بللنقض للمرة الثللثة له منذ توليه منصبه.
وكلن ترامـــب قد تجـــلوز تصويتل مملثال للكونغرس الشـــهر 
الملضي، في محلولـــة لتمرير صفقة مبيعـــلت تقدر قيمتهل 
بنحو 8 مليـــلرات دوالر، متذرعـــل بللتهديـــدات اإليرانية في 

المنطقة.

مجلس النواب األميركي
 يقر حظر بيع القنابل

 الذكية للسعودية واإلمارات

أنقرة تندد بقرار واشنطن إخراجها من برنامج مقاتالت أف35

موسكو/ االستقالل:
أعرب المدير التنفيذي لشـــركة »روســـتلخ« للصنلعـــلت الدفلعية 
الروسية الحكومية »سيرغي تشيميزوف« عن استعداد روسيل بيع 

تركيل مقلتالت »سو35-«.
جلء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، بشـــأن التعلون 

التقني العسكري المتزايد بين تركيل وروسيل.
واقترح تشـــيميزوف علـــى تركيل بيعهل مقلتالت روســـية الصنع، 
: »ذا رغب نظراؤنل األتراك فنحن مستعدون لبيعهم مقلتالت  قلئالاً

سو35-«.
وطلئـــرات »ســـو35-« القتللية، من تصميم شـــركة ســـوخوي 
ا ومحركين، وتستخدم ألغراض  ا واحداً الروسية، وتمتلك مقعداً

متعددة.
ويأتي العرض الروســـي لتركيـــل بعد يوم من إعـــالن وزارة الدفلع 
األمريكيـــة (البنتلغـــون)، عن بـــدء مرحلة إخراج تركيـــل من برنلمج 
إنتلج مقلتالت »إف 35« بسبب شرائهل منظومة الدفلع الصلروخي 

الروسية »إس 00ت«.

واشنطن/ االستقالل: 
عّبر وزير الخلرجيـــة األميركي مليك بومبيو عن 
أمله في أن تســـتجيب طهران لدعوة بالده في 
إجراء مفلوضلت من دون شـــروط مســـبقة، في 
حين اتهم نظيـــره اإليراني محمد جواد ظريف 

واشنطن بشن حرب اقتصلدية على بالده.
وردا على ســـؤال بشـــأن تصريحلته التي أشلر 
فيهل إلى اســـتعداد طهران للتفلوض بشـــأن 
برنلمجهـــل الصلروخي، قلل بومبيو خالل حديث 

إذاعي إن ذلك راجع للقيلدة اإليرانية.
وســـبق أن قـــلل بومبيـــو إن إيران مســـتعدة 
للتفلوض بشـــأن برنلمجهـــل الصلروخي نتيجة 
لتأثيـــر العقوبـــلت عليهـــل، ملمحل إلـــى وجود 

إمكلنية للتفلوض أيضل بشأن الملف النووي.
وكلنت إيران جـــّددت رفضهل القلطع التفلوض 
بشـــأن قدراتهل الدفلعيـــة، وقلل رئيس مكتب 

الرئيس اإليراني إن القدرة العسكرية الدفلعية 
إليران خط أحمر.

من جهـــة أخـــرى، قـــلل ظريـــف للصحفيين 
علـــى هلمش مشـــلركته في منتـــدى التنمية 
المســـتدامة بنيويـــورك، »أعتقـــد أن الواليلت 
المتحدة ضللعة في حرب اقتصلدية ضد إيران 
والتي أوضحهـــل الرئيس دونللـــد ترامب بكل 

فخر«.
وأضلف أن تلك »الحرب« تستهدف المدنيين 
وليس العسكريين أو المسؤولين، وأنهل »ترقى 
للعمل اإلرهلبي ألنهل ترهب الشـــعب بهدف 

تحقيق تقدم في األجندة السيلسية«.
وقـــلل ترامب خالل اجتمـــلع إلدارته في البيت 
األبيـــض الثالثـــلء إن تقدمـــل كبيـــرا ُأحرز مع 
إيران، مضيفل »نريد مســـلعدتهم، وســـنكون 
في صللحهم وســـنعمل معهم ونســـلعدهم 

بأي طريقـــة ممكنة، لكـــن ال يمكنهم امتالك 
سالح نووي، ونحن ال نبحث عن الطريق لتغيير 

النظلم« اإليراني.
واعتبـــر أن االتفلق النووي الذي وقعه ســـلفه 
بلراك أوبلمل غير منلسب، ألنه يتيح إليران إجراء 

التجلرب على الصواريخ البلليستية.
في السيلق، نقلت صحيفة بوليتيكو األميركية 
عن مصلدر قولهل إن السينلتور الجمهوري راند 
بول اقترح على ترامـــب التحدث مع اإليرانيين 
بهدف تخفيف حدة التصعيد بين واشـــنطن 
وطهران، مضيفـــة أن ترامب وافق على تواصل 

السينلتور بول مع ظريف الذي يزور نيويورك.
وقللت المجلـــة إن هذا القرار أثلر غضب الكثير 
من المسؤولين في إدارة ترامب خشية أن يؤدي 
تدخل بول إلفشـــلل حملة »الضغط القصوى« 

التي تملرسهل إدارة ترامب على إيران.

بومبيــو يعــرب عــن أملـه فــي قبــول
 طهــران التفــاوض دون شــروط مسبقــة

روسيا تبدي استعدادها لبيع 
تركيا مقاتالت »سو35-«
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القاهرة/ االستقالل: 
تعود منتخبا الجزائر والســـنغال لمواجهـــة بعضهما في بطولة 
كأس األمم األفريقية لكـــرة القدم، عندما يلتقيان اليوم الجمعة 
على اســـتاد القاهرة الساعة العاشرة مساءا، في المباراة النهائية 
لنســـخة المسابقة المقامة حاليًا في مصر، غير أن تلك المواجهة 
تحمل طابعًا خاصًا بينهما، بالنظر إلى سعي كل منتخب العتالء 
عرش الكرة األفريقية حتى انطالق النسخة المقبلة للبطولة التي 

ستقام بالكاميرون عام 2021.
ويمتلـــك المنتخب الجزائري "الخضـــر" أفضلية كبيرة في تاريخ 
مواجهاتـــه مع نظيـــره الســـنغالي، والتي بدأت فـــي األول من 
مايـــو (أيار) عام 1977، ففي 22 مباراة ســـابقة جرت بينهما على 
الصعيدين الرسمي والودي، حقق منتخب الجزائر 13 فوزًا، مقابل 

4 انتصارات فقط للسنغال، بينما حيم التعادل على 5 لقاءات.
وبلغ عدد األهداف التي ســـجلها المنتخب الجزائري في شـــباك 
منتخب الســـنغال 34 هدفًا، بينما ســـجل السنغاليون 18 هدفًا 
فقـــط، وهو ما يعكـــس حجم تفوق الخضر على منتخب "أســـود 

التيرانغا" في المواجهات السابقة.
وحقق منتخب الجزائر أكبر انتصار على نظيره السنغالي في 25 
يوليو (تموز) عام 1993، عندمـــا تغلب عليه 4-0 في التصفيات 

المؤهلة لكأس األمم األفريقية بتونس عام 1994.
فـــي المقابـــل، حقق المنتخب الســـنغالي انتصـــاره األكبر على 
الجزائر في 22 ســـبتمبر (أيلول) عام 2001، حينما فاز عليه 0-3 
في التصفيات األفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم عام 2002 

بكوريا الجنوبية واليابان.
وهذه هي المواجهة الخامســـة بين المنتخبين في بطوالت أمم 
أفريقيا، وبطبيعة الحال يمتلك المنتخب الجزائري األفضلية أيضًا 

في مواجهاتهما األربع السابقة في المسابقة القارية.
وحقق منتخـــب الجزائر ثالثة انتصارات، بينمـــا فرض التعادل 
نفســـه على اللقاء الرابع، ومـــازال منتخب الســـنغال يبحث عن 

انتصاره األول حتى اآلن.
وبدأت مواجهات المنتخبين في أمم أفريقيا بنسخة البطولة التي 
أقيمـــت في الجزائر عام 1990، عندمـــا التقيا في المربع الذهبي 
آنذاك، حيث فاز "محاربو الصحراء" 2-1، ليستكمل الفريق مشواره 

الناجح ويتوج بلقبه الوحيد في البطولة.
وجـــاءت المواجهة الثانيـــة بين المنتخبين بأمـــم أفريقيا خالل 

نسخة المســـابقة عام 2015، التي أقيمت في غينيا االستوائية، 
حينما التقيا في مرحلة المجموعات، إذ واصل المنتخب الجزائري 

تفوقه عقب فوزه 2-0 على السنغال.
في المقابل، فرض التعادل اإليجابي 2-2 نفسه على اللقاء الثالث 
بينهما بالبطولة، عندما تقابال في دور المجموعات عام 2017 في 
الغابون، قبل أن تســـتأنف الجزائر تفوقها بالفوز 1-0 في مرحلة 
المجموعات بنســـخة المســـابقة الحالية، وهو مـــا يدفع منتخب 
الســـنغال لمحاولة الثأر مـــن تلك الهزيمة، ووضـــع حد للتفوق 

الجزائري عليه في أمم أفريقيا.

وبوجه عام، لم يتمكن منتخب الســـنغال من تحقيق أي فوز على 
نظيره الجزائري في مختلف المباريات الرســـمية والودية منذ 31 
مايـــو (أيار) عـــام 2008، عندما تغلب عليـــه 1-0 في التصفيات 

المؤهلة لبطولتي كأس العالم وأمم أفريقيا 2010.
ولم يكن طريق الجزائر نحو المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، 
مفروًشـــا بالورود، بل ظهرت خالله عدد من العقبات والمشكالت 

التي تجاوزها محاربو الصحراء بضراوة.
استاد القاهرة كان شهدًا على تفوق ملحمي للجزائر على نيجيريا 
فـــي الدور قبل النهائي، بطله كان رياض محرز بتســـجيل هدف 
قاتل فـــي الدقيقة 90+5 بعدما كان الفريقـــان في الطريق نحو 

األوقات اإلضافية.
واليوم ســـيكون المنتخب الجزائري على موعد جديد مع اســـتاد 
القاهرة، ســـيكون بإمكانه خاللـــه كتابة تاريـــخ للمحاربين عند 
مواجهة السنغال. هذا وقد ينتظر السنغاليون بشغف للتتويج 
بأول نسخة في تاريخ بالدهم بكأس األمم األفريقية، بعدما تأهل 

منتخب بالدهم  للنهائي.
ويلعب الســـنغال نهائي نسخة 2019 من كأس األمم األفريقية 
اليـــوم أمام الجزائـــر وعينة علـــى اللقـــب األول للمنتخب وآمال 

الجماهير تصب على نجم الفريق ساديو ماني.
وبالرغم من عدم ظهور الســـنغال بالشـــكل الذي توقعه الجميع 
كمرشـــح قوي للتتويج باللقب، لكن "أسود التيرانجا" نجحوا في 

حجز بطاقة التأهل لنهائي البطولة األفريقية.
وتعقد الجماهير الســـنغالية آماال كبيرة على ساديو مانى، نجم 
“أسود التيرانجا” المحترف في صفوف ليفربول اإلنجليزي، في 
التتويج بلقب كأس األمم األفريقية في النهائي الذي ســـيجمع 

منتخب بالده مع الجزائر اليوم.

نهائي أفريقيا: التاريخ يساند الجزائر وروح الثأر تحفز السنغال

تورينو/ االستقالل: 
انضم مدافـــع فريق أياكـــس الهولندي ماتيـــاس دي ليخت 
الخميس بشـــكل رســـمي إلى صفوف يوفنتوس حامل لقب 

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وانتقـــل المدافـــع الصاعد دي ليخت البالغ مـــن العمر 19 عاًما 
»للسيدة العجوز« بعقد يمتد لمدة 5 أعوام، بعد اجتياز الكشف 

الطبي للفريق اإليطالي.
ودفـــع يوفنتـــوس 85.5 مليون يورو ألياكـــس، للحصول على 

توقيع ماتياس دي ليخت.
وذكر يوفنتوس فـــي بيانه: »ماتياس دي ليخت رســـمًيا بات 
العًبا في يوفنتوس«، ونشـــر يوفنتوس عبر حسابه على موقع 
»تويتر« مقطع فيديو وبعض الصور لالعب لدى وصوله للخضوع 

للفحص الطبي.
وقـــال المدافع دي ليخت فـــي مقطع فيديو قصير: »ســـعيد 

بوجودي هنا في يوفنتوس«.
وتقدر قيمـــة صفقة انتقال دي ليخت بنحـــو 75 مليون يورو، 

بجانب 10 ماليين ونصف كحوافز إضافية.
وتــــوج دي ليخت مــــع أياكس الموســــم الماضي بثنائية 
الدوري، والكأس في هولندا، كما سجل الهدف الذي حسم 
فوز أياكس على يوفنتوس في دور الثمانية بدوري أبطال 

أوروبا.

غزة/ االستقالل:
قدم شباب خانيونس نجمه وهدافة التاريخي 
محمد بركات، عقـــب العودة لناديه بعد غياب 
موســـمين، وذلك في احتفاليـــة داخل النادي 
بحضـــور العبي الفريـــق األول، والجهاز الفني 

ومجلس اإلدارة وعدد من أنصار النادي.
وخاض بـــركات أكثر من تجربـــة محلية خارج 
أســـوار شـــباب خان يونس، حيـــث لعب في 
الموســـم الماضي مع الجـــار اتحاد خانيونس، 

قبل أن يمثـــل الصداقة، كما احترف قبل عدة 
ســـنوات في الدوري السعودي، ويعتبر بركات 
مـــن الالعبين القالئل الذين تجـــاوزوا حاجز الـ 

100 هدف في الدوري الفلسطيني.
 وينظر شباب خانيونس بأهمية كبيرة لعودة 
العبه المخضرم، لما يمكن أن يكون له من تأثير 
إيجابي علـــى هجوم الفريق، وعلـــى الالعبين 

الشبان الذين تم تصعيدهم للفريق األول.
هذا وقد أعلن المدافع مروان شيخ العيد، فسخ 

عقده مع فريق بيت حانون الرياضي بالتراضي، 
تمهيـــدا لخوض تجربـــة جديدة فـــي األيام 

المقبلة.
وقال شـــيخ العيد "إنه قرر الرحيل عن صفوف 
بيـــت حانـــون الرياضـــي بالتراضـــي، متمنيا 

التوفيق للفريق خالل الموسم الجديد".
ولعـــب المدافع مع شـــباب جباليا في النصف 
الثاني من الموســـم األخير، وقـــّدم معه عرضا 

جيدا في دوري الدرجة الممتازة.

يوفنتوس ُينهي 
صفقة دي ليخت رسميًا

االستقالل/ وكاالت: 
قال يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، إن محمد صالح سيعود 
إلى تدريبات ليفربول بعد ثالثة أســــابيع من اآلن، وذلك بسبب 

التزاماته الدولية مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.
وأكد كلوب أن نفس األمر ينطبق على الثنائي روبرتو فيرمينو 
وأليســــون بيكر، اللذان شــــاركا في كوبا أمريــــكا رفقة منتخب 
بالدهما البرازيل، وقال كلوب في هذا السياق: “سيأتي محمد 
صالح والبرازيليون إلى إيفيان (معســــكر الريدز جنوب شــــرق 
فرنســــا)”. وتابع: “هــــذا يعني أن أمامنا ما يقرب من أســــبوع 
حتى مباراة مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية، وحوالي 
12 يومًا حتى مباراة نورويتش ثــــم 15 أو 16 يومًا حتى مباراة 

تشيلسي في كأس السوبر األوروبي”.
وتابع: “علينا أن ننتظر، الشيء الجيد هو أنه عندما يكون لديك 
اســــتراحة قصيرة، لن تخســــر الكثير، لقد احتاجوا إلى ثالثة 
أسابيع ولذا فقد وافقنا عليها، لكنهم يتدربون اآلن مرة أخرى”.

وأختتم بالقول: “كنت أفضل لو عادوا بعد أسبوع، لكن هذا لن 
يكون ضروري على اإلطالق! لذلك، لديهم عطلة لثالثة أسابيع 

وبعد ذلك سيكونون معنا هنا تحضيرًا للموسم الجديد”.

الكشف عن موعد 
عودة محمد صالح 
لتدريبات ليفربول

بركات يعود لبيته وشيخ العيد يفسخ عقده مع الحوانين
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رشــــرعت بتدمير الطــــرق الزراعية التي 
قامت البلدية ربالتعارن مع اتحاد لجان 
الرعاية الصحية بشــــقها فــــي منطقة 
“خلة اللحام” جنــــوب عصيرة لتمكين 
المواطنين من الوصــــول الى اراضيهم 
كما قامت بإغالق 3 طرق اخرى بالحواجز 

الترابية.
رأرضح دغلس ان المشررع الذي يحمل 
اســــم “حارس الجبل” قام بشــــق طرق 
فرعيــــة ررئيســــية للمواطنيــــن بطول 
13 كليــــو مترا ليتمكــــن المواطنين من 
الوصــــول الى اراضيهم رعدم الســــماح 
للمستوطنين باالستيالء على المزيد من 

اراضي المواطنين في المنطقة.
رقال دغلس ان قــــوات االحتالل دمرت 
المشررع بحجة عدم السماح بالعمل في 
مناطــــق “ج” رصــــادرت “كرفانا” الحد 

المواطنين
رفــــي جنــــوب الضفة، اســــتولت قوات 
االحتالل على خيم رخاليا شمســــية في 

بلدة نحالين غرب بيت لحم.
رأفادت مصادر محلية أن قوات االختالل 

اقتحمت منطقة عين فارس راســــتولت 
على خمــــس خيم تســــتخدم كحظائر 
لتربيــــة المواشــــي اضافــــة الــــى خاليا 

شمسية .
رأكــــدت أن هذه اإلجراءات التعســــفية 
اســــتيطاني  تنــــدرج ضمــــن مخطــــط 
لالســــتيالء علــــى أراضــــي منطقة عين 
فــــارس التي تعتبــــر الســــلة الغذائية 

للبلدة.
المبانــــي  قياســــات  يأخــــذ  االحتــــالل 
المهددة بالهدم في حي رادي الحمص

رفــــي ذات الســــياق ، اقتحمــــت قوات 
االحتالل اإلســــرائيلي صباح أمس، حي 
رادي الحمص بقريــــة صور باهر جنوب 
شــــرق مدينة القدس المحتلة، رأخذت 

قياسات المنازل المهددة بالهدم.
رانتهــــت امس المهلــــة التي حددتها 
ســــلطات االحتالل ألهالــــي الحي لهدم 
منازلهــــم بأيديهــــم، رســــط حالة من 
الترقب رالخوف تســــود أرســــاط أهالي 

الحي.
رأفــــاد رئيــــس لجنة أهالي حــــي رادي 

بــــأن طواقم  الحمــــص حمادة حمــــادة 
من بلديــــة االحتالل برفقــــة عناصر من 
الشرطة رمقارلين إسرائيليين اقتحموا 
الحــــي صباح أمــــس، رأخذرا قياســــات 
هندســــية للمباني المهــــددة بالهدم، 

رذلك للمرة الثانية.
رأشــــار إلى أن إجــــراءات االحتالل هذه 
تأتــــي تمهيــــًدا لعملية الهــــدم، بعد 
انتهــــاء المهلة التــــي حددها االحتالل 
ألهالي الحي لهدم منازلهم ذاتًيا اليوم.

ركانــــت محكمة االحتــــالل العليا أقرت 
مؤخًرا، هدم 16 بناية سكنية تضم 100 
شــــقة بالحي، بذريعــــة "قربها من جدار 
رأنها تشــــّكل خطًرا  العنصري  الفصل 
أمنًيا"، رهي سابقة خطيرة تمنح الضوء 
األخضر لالحتالل لهدم مبان رمنشــــآت 

محاذية للجدار في الضفة الغربية.
رأمهلت محكمة االحتالل السكان حتى 
الثامن عشــــر من الشــــهر الجاري لهدم 
هــــذه المباني مــــن قبــــل أصحابها، رإال 
ســــتهدمها جرافات بلدية االحتالل في 
القدس رتحمل تكاليف الهدم لألهالي.

رأفادت لجنة حي رادي الحمص األربعاء 
بــــأن ســــلطات االحتالل أبلغت شــــركة 
كهرباء محافظة القــــدس بنيتها هدم 
بيوت في صــــور باهر، رأنه يتوجب على 
الشــــركة فصل التيار الكهربائي حينما 
يتم تبليغهم رســــمًيا عن موعد الهدم 

غير المعلن عنه.
ريواصــــل أهالــــي الحــــي فعالياتهــــم 
لقــــرار االحتالل  الرافضة  االحتجاجيــــة 
هــــدم 16 بنايــــة ســــكنية فــــي الحي، 
حيث ســــتقام صــــالة الجمعــــة غًدا في 
الحــــي، باإلضافة إلى تنظيم العديد من 

الفعاليات.
ررادي الحمص يقع خارج الخط الوهمي 
لبلدية االحتالل فــــي القدس، رتصنف 
غالبيــــة أراضيه ضمن مناطق "أ" التابعة 
للســــيادة الفلســــطينية رفًقا التفاقية 
أرســــلو، ريقطن في الحــــي نحو ٦ آالف 
فــــرد مهددين  بينهــــم ٥٠٠  نســــمة، 

بالتهجير في حال ُهدمت منازلهم.
ررفــــق األهالي في صور باهر، فإن رادي 
الحمــــص هو منطقة التوســــع الوحيدة 

المتبقيــــة مــــن القريــــة المحاصرة بين 
األحياء اإلسرائيلية رالجدار الفاصل.

رجرى خــــالل الســــنوات األخيــــرة، بناء 
العديــــد من المبانــــي في صــــور باهر، 
بموافقــــة مكاتــــب التخطيــــط التابعة 
للســــلطة الفلســــطينية، ريسكنها في 

الغالب أزراج رعائالت من القرية.
رجــــدد عشــــرات المســــتوطنين، امس 
اســــتفزازية  اقتحامــــات  الخميــــس، 
للمســــجد األقصى  بحراسة مشددة من 

قوات االحتالل الخاصة.
رقال مصــــدر في األرقاف االســــالمية، 
إن عددا من المســــتوطنين أدرا صلوات 
باب  رشــــعائر تلموديــــة في منطقــــة 
الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد 

األقصى.
رتولت عناصــــر من الوحــــدات الخاصة 
بشــــرطة االحتــــالل حراســــة رحمايــــة 
المستوطنين من لحظة اقتحام المسجد 
من جهة باب المغاربــــة رتجوالهم في 
المســــجد، رحتى الخــــررج منه من جهة 

باب السلسلة.

غزة/ االستقالل: 
اإلســـالمية  المقارمـــة  حركـــة  قالـــت 
(حمـــاس) إن االتهام الموجـــه للحركة 
من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع بــ "تســـييس" الحراك الشعبي 
بلبنـــان، رتوظيفـــه في  الفلســـطيني 
اســـتقطاب الشارع مع حلفائها رمنهم 
رينافي  باطـــل  "اتهـــام  اللـــه"،  "حزب 

الحقيقة".
ركان "جعجـــع" اّتهم "حماس" رجهات 
لبنانيـــة بالوقوف رراء األزمـــة األخيرة 
(الحراك)، التي أعقبت قرار رزير العمل 
اللبناني بشأن الالجئين الفلسطينيين 
رالتجار. رقـــال "جعجع" عبـــر "تويتر": 
"التحـــركات التـــي تجـــري بالمخيمات 
خلفيتها سياسية بحتة، رتقف خلفها 

قـــوى فلســـطينية كـحمـــاس، رأخرى 
لبنانية كحزب الله".

رأضافـــت "حمـــاس" فـــي بيـــان رصل 
"االستقالل" أمس الخميس، أن "االتهام 
محارلة من جعجع لتشويه صورة الحراك 
الشـــعبي الفلســـطيني الـــذي اّتصف 
بالحكمـــة رالعقالنيـــة، ركان يعبر عن 
الرفض الفلســـطيني الشامل لإلجراءات 

التعسفية التي اتخذها رزير العمل".
رتابعت: "منذ اللحظة األرلى لإلجراءات 
التي اتخذها رزير العمل ضد الالجئين 
الفلســـطينيين، أعلنت حماس رفضها 
لهذه اإلجـــراءات، رأرضحت األســـباب 
الرفض،  لهذا  راالجتماعيـــة  القانونية 
الفـــوري،  بالتراجـــع  الوزيـــر  رطالبـــت 
نظرًا لخطـــورة اإلجـــراءات رتداعياتها 

السلبية"، مشدًدة على أن اتهام جعجع 
للحركـــة رهي تقف إلـــى جانب حقوق 

شعبنا شرف كبير".
ردعـــا بيـــان الحركـــة "جعجـــع" رحزبه 
ررزير العمل إلى إلغـــاء اإلجراءات فورًا، 
رالبقاء ضمـــن مربع التفاهـــم الوطني 
اللبناني، الذي برز خالل النقاش الحكيم 
رالمســـؤرل الذي جرى داخل المجلس 
النيابـــي، رالـــذي يؤكد على اســـتثناء 
الالجئين الفلســـطينيين من المعاملة 

كالعامل األجنبي.
رجـــدد البيـــان التأكيـــد علـــى "عمق 
الفلســـطينية  اللبنانيـــة  العالقـــة 
رحرصنا (بحماس) على الحوار الشـــامل 
لمـــا فيه مصلحـــة الشـــعبين اللبناني 

رالفلسطيني".

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
أصيب (5) أشــــخاص بجررح متفارتة من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة أمس 
الخميس، أثناء عبثهم باأللعاب النارية، خالل االحتفاالت بإعالن نتائج الثانوية العامة 

(اإلنجاز).
رقال المتحدث باســـم الشـــرطة بالضفة العقيد لؤي ارزيقات: »إن أخطر هذه اإلصابات كانت 
لطفل (12 عاًما) رصل لمستشـــفى رفيديا بنابلس مصاًبا ببتر بإصبعيه (الخنصر رالبنصر) من 
يده اليمنى نتيجة عبثه بالمفرقعات شـــرق نابلس، رقد باشرت رحدة حماية األسرة راألحداث 

بإجراءاتها لمعرفة تفاصيل الحادثة«.
رأكد »ارزيقات« أن الشـــرطة راألجهزة األمنية تعمل على الحد من انتشار المفرقعات راأللعاب 
الناريـــة راســـتخدامها أثناء االحتفاالت، مضيًفا أن »الشـــرطة تمكنت مـــن القبض على (13) 
شـــخًصا في عدد من المحافظات لعبثهم باأللعاب النارية، رضبطت بحوزتهم (255) صندرًقا 
منها، كما حجزت عدًدا من المركبات، رأرقفت ســـائقيها لقيامهم بـالتشحيط رتعريض حياة 

اآلخرين للخطر«.
رناشـــد المواطنين كافة بعدم اســـتخدام هذه »األلعاب«، رضرررة منـــع أبنائهم من تدارلها 
أر شـــرائها؛ »لما فيها من خطر على ســـالمتهم رإقالق راحة المواطنين رتعريض ســـالمتهم 

للخطر«.

»حماس«: اتهامات »جحجع« للحركة تشويه 
للحراك الشحبي الفلسطيني بلبنان

5 إصابات باأللحاب النارية 
بينها بتر بيد طفل بالضفة

االحتالل يدمر ..

غزة/ االستقالل: 
أعلنـــت رزارة الصحة في قطاع غزة أمـــس الخميس، عن بدء حملة التطعيم 
الخاصة بحجاج بيت الله الحـــرام لهذا العام، األحد المقبل (7/21) رينتهي 

الخميس (7/25).
رفـــي بيان رصل »االســـتقالل«، قالت الـــوزارة إنه »تـــم تخصيص 6 مراكز 

الستقبال الحجاج للتطعيم في محافظات القطاع المختلفة.
رأرضحت أنها ســـتكون على النحو التالي: »محافظة الشـــمال: مركز صحي 
شـــهداء جباليا، محافظة غزة مركزي: شهداء الشاطئ - مركز شهداء صبحة 
الحرازين، المحافظة الوســـطى: مركز صحي شهداء دير البلح، محافظة خان 
يونس: مركز صحي شـــهداء خانيونس، محافظة رفح: مركز صحي شهداء 

رفح«.
رطالبت جميع الحّجاج إحضار ما يفيد التســـجيل من مكتب الحج المسجل 
طرفه، مشيرًة إلى أن كل حاج يمنح بطاقة تطعيم درلية بعد إعطاء التطعيم 
ربشكل شـــخصي. رقالت إنه يتم تطعيم الحجاج جميعًا اللتهاب السحايا 
الرباعي، ريســـتثنى من تلقى الُلقاح خالل العامين الماضيين رالســـيدات 

الحوامل.

االستقالل/ ركاالت: 
زعـــم الرئيـــس األميركـــي »درنالد 
 ســـفينة 

ّ
أن الخميس،  ترمب« أمس 

عســـكرية أمريكية كانـــت تبحر في 
مضيق »هرمز« (بذات اليوم) أسقطت 
طائرة إيرانية مسّيرة بعدما اقتربت 

منها لمسافة خطرة.
 »الطائرة اإليرانية 

ّ
راّدعى »ترمب« أن

المســـّيرة اقتربت من سفينة اإلنزال 
 

ّ
األميركية (يو أس أس بوكســـر) أقل

مـــن ألف متـــر؛ مما دفع بالســـفينة 
الحربيـــة إلى القيـــام بعمل دفاعي، 
أسفر عن تدمير الطائرة المسّيرة في 
الحال، بعدما عّرضت سالمة السفينة 

رطاقمها للخطر«.
ريأتـــي إســـقاط الطائـــرة في رقت 

يتصاعـــد فيه »التوتـــر« في منطقة 
الخليـــج بيـــن الواليـــات المتحـــدة 
رإيران، منذ أن أعادت إدارة الرئيس 
الجمهوري فرض عقوبات اقتصادية 

على الجمهورية اإلسالمية.
رقـــال »ترمب«: »هـــذه أحدث حلقة 
من مسلســـل طويـــل مـــن األعمال 
االســـتفزازية رالعدائية التي تقوم 
بهـــا إيران ضد الســـفن العاملة في 
(..) راشنطن تحتفظ  الدرلية  المياه 
 فـــي الدفـــاع عن منشـــآت 

ّ
بالحـــق

موظفينـــا رمصالحنـــا، رتدعـــو كل 
الدرل إلى إدانة محارلة إيران عرقلة 
العالمية  رالتجـــارة  المالحـــة  حرية 
عبـــر المضيـــق رالعمـــل معنـــا في 

المستقبل«

»الصحة« تبدأ األحد المقبل 
حملة تطحيم حجاج غزة

»ترمب« يزعم إسقاط طائرة
 إيرانية مسيرة فوق مضيق »هرمز«
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