
غزة/ االستقالل: 
أصيب عشرات المتظاهرين بأعيرة مطاطية برصاص 
االحتالل شرقي بلدة خزاعة جنوبي قطاع غزة، وذلك 
خ���الل بدء توافد المتظاهرين عص���ر أمس الجمعة، 

للمش���اركة ف���ي الجمعة ال����67 لمس���يرات العودة 
وكس���ر الحصار عند الحدود الشرقية للقطاع. وقالت 
وزارة الصح���ة إن 97 متظاهًرا أصيبوا بجراح مختلفة 
منه���ا 36 بالرصاص الحي من قب���ل قوات االحتالل 

االس���رائيلي واصابة 4 مس���عفين وصحفيين خالل 
المس���يرة. قالت مصادر محلية أن من بين المصابين 

الصحفي سامي مصران، الذي تعرض 
إلصابة بالوجه برصاص االحتالل 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذك���رت وس���ائل إع���الم عبري���ة، ام���س 
الجمع���ة، أن حريقين اندلع���ا في إحدى 
المستوطنات اإلسرائيلية في غالف غزة .
وقال���ت موقع »حدش���وت 24« العبري، أن 
حريقي���ن اندلع���ا في كيبوت���س بئيري، 

يشتبه أنها بفعل بالونات حارقة أطلقت 
من غزة.

وأض���اف الموق���ع، أن���ه تم رص���د إطالق 
مجموعة من البالونات المفخخة فوق عدد 
من الكيبوتس���ات في المجلس االقليمي 

شعر هنيغف.

حريقان في »غالف غزة«

 بفعل بالونات حارقة

غزة / محمد أبو هويدي:
أصبحت البطالة تشكل هاجسًا كبيرًا ومقلقًا لدى الفلسطينيين 
س���يما في ظل الظروف الصعبة التي يعيش���ونها خصوصا في 

قلقيلية/ االستقالل: 
اصيب نحو 50 فلس���طينيا بالرصاص الحي والمطاطي وح���االت االختناق، في 

مواجه���ات وصفت باألعنف منذ س���نوات، حي���ث قمعت قوات 
االحتالل اإلسرائيلي المس���يرة االسبوعية في قرية »كفر قدوم« 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى عش���رات المقدسيين صالة الجمعة، في حي عين اللوزة 
ببلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك، تنديدا بهدم 

القدس المحتلة/ االستقالل : 
قال وزير خارجية الكيان اإلس���رائيلي "يس���رائيل" كاتس 
إنه دع���ا جميع الزعماء الدينيين إل���ى الضغط على حركة 

"حماس" من أجل إعادة 4 جنود إس���رائيليين تم أس���رهم 
أثن���اء الع���دوان على قطاع غزة ع���ام 2014. 
وأضاف كاتس، في تغريدة عبر "تويتر": "في 

االحتالل يدعو للضغط على »حماس« إلعادة أسراه

العشرات يؤدون صالة الجمعة 
بسلوان تنديدًا بهدم 5 متاجر

50  مصابا في قمع االحتالل 
لمسيرة »كفر قدوم« االسبوعية 

غزة/ االستقالل: 
دعت الهيئة جماهير ش���عبنا للمشاركة الفاعلة في فعاليات الجمعة الثامنة 

والس���تين جمع���ة ( الجئي لبن���ان) و ذلك دعم���ا لصمودهم و 
نضالهم الس���لمي العادل ضد الق���رارات و اإلجراءات المجحفة 

الهيئة الوطنية تطلق مسيرة 
للشاحنات رفضًا لحصار غزة

تعديالت عباس بالسلطة القضائية.. 
تغول يعزز هيمنة السلطة التنفيذية

فصائل ومؤسسات: تصريحات »غرينبالت«
 انقالب أمريكي جديد على الحقوق الفلسطينية

غزة / سماح المبحوح: 
أث���ارت التعدي���الت والق���رارات الخاص���ة بالس���لطة القضائية 
الصادرة عن رئيس الس���لطة محمود عباس والمتعلقة بإقرار سن 

غزة / سماح المبحوح: 
أث���ارت التعدي���الت والق���رارات الخاص���ة بالس���لطة القضائية 
الص���ادرة عن رئيس الس���لطة محمود عب���اس والمتعلقة بإقرار 

الفقــر والبطالــة 
يالحقان خريجي غزة 

الالجئون في لبنان يخرجون في مظاهرات حاشدة بعنوان »جمعة الغضب«
بيروت/ االستقالل:

ش���ارك اآلالف من الالجئين الفلس���طينيين ف���ي مخيمات 
لبنان، في مظاهرات “جمعة الغضب” االحتجاجية المنددة 

بقرار تقييد عم���ل الالجئين من قبل وزي���ر العمل اللبناني. 
وأفادت مصادر إعالمية بأن المتظاهرين رفعوا 
ش���عارات موجهة لوزير العمل مكتوب عليها، 

اجتماع علني بين 
وزيري خارجية البحرين 
و»إسرائيل« في واشنطن

»الكابينــت« يــدرس 
آلية للتخفيف االقتصادي 

عن السلطة خشية انهيارها 

 إصابــة عشــرات المواطنيــن برصــاص
 االحتالل في جمعة »حرق العلم الصهيوني«

غزة/ االستقالل: 
أفاد مركز حنظلة لألسرى والمحررين، بان مصلحة سجون 
االحت���الل نقل���ت مجموعة م���ن األس���رى المضربين عن 

الطع���ام، إلى زنازين العزل االنف���رادي. وأوضح المركز أن 
االحتالل نقل األسرى المضربين عن الطعام، 
وهم محمد أبو عكر، إلى عزل سجن عسقالن، 

االحتالل يعزل 3 أسرى مضربين بهدف كسر إرادتهم
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قيادي في حماس: سنمضي في
نقل اأحد االإ�صابات خالل املواجهات مع االحتالل �صرق غزة اأم�ض    ) APA imaegs ( مسيرات العودة مهما بلغت التكاليف
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قلقيلية/ االستقالل: 
فلســــطينيا   50 نحــــو  اصيــــب 
والمطاطــــي  الحــــي  بالرصــــاص 
مواجهات  في  االختناق،  وحاالت 
وصفــــت باألعنف منذ ســــنوات، 
حيــــث قمعــــت قــــوات االحتالل 
اإلســــرائيلي المسيرة االسبوعية 
في قرية "كفر قدوم" شرق مدينة 

قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وشــــارك نحو 500 شــــخص من 
أبناء القرية ومن مختلف المناطق 
المجــــاورة، فــــي المســــيرة التي 
انطلقت بعــــد أداء صالة الجمعة 
من مسجد القرية الرئيسي صوب 
منزل الطفل عبد الرحمن اشتيوي 
الــــذي أصيب األســــبوع الماضي 
برصاصة في رأســــه، ويرقد حتى 
اآلن في قســــم العناية الحثيثة 
الداخل  فــــي  مستشــــفى  فــــي 
المحتل، تضامنا مع ذويه، ورفضا 
للطفولة  االحتالل  الســــتهداف 

الفلسطينية.
وأوضح منسق المقاومة الشعبية 
فــــي القرية مــــراد اشــــتيوي أن 
المتحدثين عقدوا مؤتمر صحفيا 
طالبوا خاللــــه بمالحقة االحتالل 
في المحافل الدولية على جرائمه 
الفلســــطيني  الشــــعب  بحــــق 
وأطفالــــه، مؤكديــــن على فداحة 

ما ارتكبه بمحاولــــة قتله للطفل 
اشتيوي الذي لم يكن يشكل أي 
خطورة تذكر على جنود االحتالل 

المدججين بالسالح.
وأشار اشتيوي إلى أن كفر قدوم 
باتت محطة رئيسية في مسيرة 
المقاومة الشعبية، حيث أنها لم 
تتوقــــف منذ انطالقها قبل أكثر 
من 10 ســــنوات، مــــا يدلل على 
إصرار أبنــــاء القرية على تحقيق 
مطلبهم بفتح الشــــارع الرئيسي 
حيث  بمحيطها،  يربطهــــا  الذي 
اغلقه االحتــــالل بداية انتفاضة 

عــــام 2001 لحمايــــة  االقصــــى 
المســــتوطنين الذين يتواجدون 
في مستوطنة "قدوميم" المقامة 

على أراضي الفلسطينيين.
وبعــــد انتهاء المؤتمــــر، تحركت 
المواجهات  مكان  الجموع صوب 
الدائمة، وفور وصولهم باشرتهم 
قــــوات االحتــــالل -التي انتشــــر 
أفرادهــــا بشــــكل كثيــــف فــــي 
مختلف المحاور، واعتلى بعضهم 
الســــكنية  البنايــــات  أســــطح 
المجاورة-، باطالق كثيف لقنابل 
الغاز المســــيلة للدمــــوع، ما أدى 

الصابة نحو 20 مشــــاركا بحاالت 
اختنــــاق، مــــن بينهم مراســــل 
فضائية الغــــد العربي الصحفي 

خالد بدير.
وقال الهالل األحمر الفلسطيني 
إن طواقمــــه عملــــت علــــى عالج 
أعدادهــــم  لكــــن  المصابيــــن، 
ارتفعــــت بشــــكل مفاجــــئ بعد 
للرصاص  االحتــــالل  اســــتخدام 
الحــــي والمطاطــــي، حيــــث تــــم 
إحصاء نحــــو 50 مصابــــا، وجرى 
نقل بعضهم إلى المستشفيات 

الحكومية والمراكز الصحية.

سلفيت/ االستقالل: 
اقتحــــم مئات المســــتوطنين الليلة قبــــل الماضية بلدة 
كفل حارس شمال مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية 
المحتلــــة، بحجــــة أداء طقوســــهم الدينيــــة بمقاماتها 

االسالمية.
وأفادت مصــــادر محلية بأن دوريــــات االحتالل اقتحمت 

البلدة مســــاء الخميس وانتشــــرت في أحيائها، تمهيدا 
لدخول المستوطنين، كما تواجدت على المدخل الرئيس 
للبلدة وأغلقتــــه في وجه المواطنيــــن. ووصلت في وقت 
الحق عدة حافــــالت ومركبات تقل مئات المســــتوطنين 
الذين دنســــوا المقامات اإلسالمية، تحت حراسة مشددة 

من قوات االحتالل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى عشـــرات المقدسيين صالة الجمعة، في حي عين 
اللوزة ببلدة ســـلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك، 
تنديدا بهدم االحتالل خمسة متاجر في حوش أبو تايه 

بالحي.
وأفاد ت مصادر محلية بأن عشرات المقدسيين شاركوا 

بالصالة أمـــام المتاجـــر المهدمة، تنديـــدا بالهجمة 
اإلســـرائيلية على القدس وســـلوان عامة، ولسياســـة 

الهدم التعسفي.
وكان االحتالل هدم خمســـة محـــالت تجارية، إضافة 
إلى مخزن آخر صغير تعـــود ملكيتها للمواطن محمد 

العباسي.

50  مصابا في قمع االحتالل لمسيرة »كفر قدوم« االسبوعية 

القدس المحتلة/ االستقالل : 
قال وزير خارجية الكيان اإلسرائيلي "يســـرائيل" كاتس إنه دعا جميع الزعماء 
الدينيين إلى الضغط على حركة "حماس" من أجل إعادة 4 جنود إســـرائيليين 

تم أسرهم أثناء العدوان على قطاع غزة عام 2014.
وأضــــاف كاتس، في تغريــــدة عبر "تويتر": "في المؤتمــــر الوزاري للنهوض 
بالحرية الدينية: دعوت جميع الزعماء الدينيين للضغط على حماس إلعادة 

األسرى  إلى أسرهم".
ونظمـــت وزارة الخارجية األمريكية المؤتمر في واشـــنطن العاصمة بين يومي 
16 و18 يوليو/تموز، بمشاركة مئات الزعماء الدينيين والحكومات والناجين من 

االضطهاد الديني ومنظمات المجتمع المدني.
ومطلع أبريل/نيسان 2016، كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لـ"حماس"، 
ألول مرة، عن وجود 4 إســـرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف بشكل رسمي 

ما إذا كانوا أحياًء أم أموات.
فيما أعلنت حكومة االحتالل، في أوقات ســـابقة، عن فقدان جنديين في قطاع 
غزة خالل العدوان اإلســـرائيلي الذي بدأ في 8 يوليو/تموز 2014 واستمر لغاية 
26 أغســـطس/آب من العام نفسه، هما آرون شـــاؤول، وهدار جولدن، لكن وزارة 
األمن اإلســـرائيلية عادت وصنفتهمـــا، في يونيو/حزيـــران 2016، على أنهما 

"مفقودان وأسيران".
وإضافة إلى الجنديين، تحدث االحتالل عن فقدان إســـرائيليين اثنين أحدهما 

من أصل إثيوبي، خالل عامي 2014 و2015.
وأكـــدت "حماس" في أكثر من مناســـبة إنها لن تكشـــف عن مصير االســـرى 
اإلسرائيليين ما لم يفرج االحتالل عن أسرى فلسطينيين اعادت اعتقالهم في 

السنوات الماضية بعد االفراج عنهم في صفقة تبادل عام 2011.
وتقول حركة "حماس" إنها ســـتكون مستعدة الحقا لتســـليم األسرى مقابل 
اإلفراج عن معتقلين فلســـطينيين من الســـجون اإلســـرائيلية وبخاصة ذوي 

األحكام العالية.

االحتالل يدعو للضغط على 
»حماس« إلعادة أسراه

مئات المستوطنين يقتحمون 
مقامات كفل حارس بسلفيت

العشرات يؤدون صالة الجمعة 
بسلون تنديدًا بهدم 5 متاجر

غزة/ االستقالل: 
قال مركز أســــرى فلســــطين للدراسات 
إنه رصــــد تصاعــــًدا واضًحا في نســــبة 
االعتقاالت التــــي ينفذها االحتالل بحق 
أبناء شــــعبنا من مدينة القدس المحتلة 
منــــذ بداية العام الجــــاري حيث رصد ما 
يزيد عــــن 900 حالة اعتقــــال من بلدات 

ومناطق المدينة المقدسة.
وأوضـــح الناطق اإلعالمـــي للمركز الباحث 
رياض األشقر في بيان وصل "االستقالل" 
نسخه عنه أن االعتقاالت في مدينة القدس 
لوحدها تشكل ثلث نسبة االعتقاالت التي 
جرت في كل انحاء األراضي المحتلة خالل 
الســـتة الشـــهور االولى من العام، والتي 

بلغت 2600 حالة اعتقال.

ولفت إلى أن ذلك يدلل على استهداف 
واضح للمقدســــيين بهدف ردعهم عن 

حماية المقدسات والدفاع عن االقصى.
وبين "األشــــقر" أنه شــــهر فبراير شهد 
أوســــع حملــــة اعتقاالت خــــالل النصف 
األول من العام بحق المقدسيين، وذلك 
تزامنًا مع أحداث فتح بــــاب الرحمة أمام 
المصلين، حيث اعتقل العشرات بينهم 

قيادات وطنية ورجال دين.
ومــــن بين المعتقــــل كان الشــــيخ "عبد 
العظيم سلهب" رئيس مجلس األوقاف، 
والشــــيخ "ناجح بكيرات" نائب مدير عام 
أوقاف القدس، كما ســــلم الشــــيخ" رائد 
دعنا"، قــــرارًا بإبعاده عن األقصى لمدة 6 
أشهر، واعتقل "ناصر قوس" مدير نادي 

األسير في القدس.
وأضاف األشقر أن االعتقاالت طالت كافة 
المقدسيين، وتوزعت على كافة  شرائح 
قرى وبلــــدات ومناحي مدينــــة القدس، 
النصيب االكبر  العيسوية  بينما احتلت 
من عمليات االعتقال ووصلت الى (295) 
حالة اعتقــــال، وتالها منطقة شــــعفاط 
ووصلت حاالت االعتقال منها (130) حالة 
، ثم ســــلوان (120) حالــــة ، ومن القدس 
القديمــــة (105) حالــــة ، ومن المســــجد 

االقصى (65) حالة اعتقال .
وأشــــار إلــــى أن االعتقاالت مــــن القدس 
تركزت على فئة األطفال القاصرين والتي 
وصلــــت الى حوالــــى (300) حالة اعتقال 
وهو ما يشكل ثلث حاالت االعتقاالت من 

القدس منذ بداية العام بينهم اكثر من 
(17) طفل لم تتجاوز أعمارهم 12 عام .

ولم يكتــــِف االحتالل بأوامــــر االعتقال 
ألطفــــال القــــدس انمــــا يســــتهدفهم 
بقرارات الحبــــس المنزلّي والتي تقضي 
بمكــــوث الّطفــــل فترات محــــّددة داخل 
البيت، ويمنع من الخروج من البيت حّتى 
للعالج أو الــــّدراس، وكذلك فرض عقوبة 
االبعــــاد عن المنــــازل، والغرامات المالية 
الباهظة على معظــــم األطفال الذين تم 
عرضهم علــــى المحاكم ســــواء صدرت 
بحقهم أحكام بالسجن الفعلي مصاحبة 
للغرامة، ام غرامة مالية فقط مقابل اطالق 

سراحهم.
وأفاد بــــأن االحتالل واصل اســــتهداف 

النساء المقدســــيات وخاصة المرابطات 
فــــي المســــجد االقصى فقــــام باعتقال 
العديد منهن خالل العام الجاري ووصلت 
حاالت االعتقال بين النساء والفتيات من 
القــــدس (43) حالة بينهن قاصرات وقد 
تم االفراج عن غالبيتهن، مقابل الحبس 
المنزلي، أو اإلبعــــاد عن االقصى لفترات 

مختلفة.
كما اعتقل ثالثة من أمهات األسرى" فور 
خروجهن من المسجد األقصى وحولهن 
للتحقيــــق فــــي مركز شــــرطة القشــــلة 
بالقــــدس القديمــــة وهن: خلــــود االعور 
"والدة االســــير صهيب االعــــور"، وإيمان 
األعور "والدة االسير محمد األعور"، ونجاح 

عودة.
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وتأتي التعديالت في ظل تزايد المطالبات 
من مؤسســـات المجتمع المدنـــي وخبراء 
القانون والقضاء ، بضـــرورة انقاذ القضاء 
من التدهور الحاصل له ، خاصة أن الشهور 
الماضية شـــهدت تحـــركات وجهودًا في 
هذا المجال أبرزها تشكيل الرئيس للجنة 
رسمية لبحث سبل وآليات اصالح القضاء.

تدخل �صافر 
القضـــاء  لمجلـــس  الســـابق  الرئيـــس 
األعلى الفلســـطيني سامي صرصور اعتبر 
أن التعديـــالت والقـــرارات الجديدة التي 
أصدرهـــا رئيس الســـلطة محمود عباس، 
تدخـــل ســـافر مـــن الســـلطة التنفيذية 
بالسلطة القضائية، ألنه ال يوجد بالدستور 
الفلســـطيني مواد قانونيـــة تعطي الحق 
ألي شخص بالسلطة التنفيذية مهما كبر 

التدخل بالسلطة القضائية .
ووصف صرصور لـ"االستقالل " أن اإلصرار 
على إصدار قـــرار بقانـــون بمثابة طريقة 
التفافية للتدخل بشـــؤون القضاء، مشيرا 
إلى أن هذا غير جائز وغير دســـتوري، في 
ظل وجود مواد بالدســـتور الفلســـطيني 
تنص على مبدأ استقالل القضاء والفصل 

بين السلطات .
وأشـــار إلى وجـــود قـــرار بقانـــون صادر 
بموجب المادة  3ت من القانون األساســـي 

الفلسطيني ، ينص  على السماح لرئيس 
السلطة باتخاذ قرارات وتعديالت في حالة 
الضرورة واالستعجال ، وهذا ال ينطبق على 

الحالة القضائية  الفلسطينية . 
وأوضح أن إحالة القضاة ممن تجاوزا ســـن 
الســـتين للتقاعد ســـيخلق مشكلة مالية 
كبيرة ،  حيث يتوجب على الحكومة صرف 
مســـتحقات تقاعدية لهم ، مما يستدعي 
تعييـــن عدد آخر مـــن القضاة يســـتلزم 
صرف رواتب لهم، وكذلـــك ترقية قضاة 
مـــن محكمة االســـتئناف للمحكمة العليا 

وبذلك سيصدر لهم عالوة . 
وقـــال : " إنه فـــي حال إقـــرار التعديالت 
بهـــدف تطوير القضـــاء، فالخطوة بحاجة 
إلرادة سياســـية  لتنفيذ ما تـــم االتفاق 
عليه عند إقرار الخطة الخماســـية ، إذ تم 
االتفاق على تعييـــن 00ت قاضى ، ولكن 

ذلك لم يحدث". 
وأضـــاف : " علـــى مدار وجـــودي كرئيس 
لمجلس القضاة لم يتم تعين ســـوى  10 
قضاة فقط ، وهذا ما خلق مشـــكلة بيني 
وبيـــن الرئيس و عليه تـــم اقالتي نتيجة 
طلبـــي بتعيين عدد آخر يصل لـ0ت قاضيًا 

وبناء مزيد من المحاكم   " . 
وتابـــع : " مجلس القضاء األعلى نشـــأ منذ 
صـــدور قانون الســـلطة القضائية أي منذ 

حوالي 20 عاما على اعتبار انه دائم وليس 
انتقالـــي ، ولم يرد حينها انشـــاء مجلس 

انتقالي " .
ورأى أن مجلـــس القضـــاة الحالي بحاجة 
إلصـــالح فقط  ، و ال داعي إلنشـــاء مجلس 
انتقالـــي ، العتباره هـــدرًا لحقوق بعض 

القضاة  . 

غري قانونية
عبد الكريم شـــبير المحامي والمستشـــار 
القانوني اتفق مع ســـابقه بأن التعديالت 
التي أجراها رئيس السلطة بشأن السلطة 
القضائية غير قانونية وغير دســـتورية ، 
ألن المجلس االنتقالي ال يعين إال في حال 
عـــدم وجود مجلس قضـــاء أعلى ، و كذلك 
اقرار ســـن التقاعد للقضاة يخالف قانون 

السلطة القضائية  .
وأوضح شـــبير لـ"االســـتقالل " أن السلطة 
القضائيـــة  تعتبـــر من الســـلطات التي 
تراقب على مؤسســـات الدولـــة فال يجوز 
للســـلطة التنفيذيـــة ورئيســـها التغول 

عليها . 
وبين أن التعديالت التي يراد تمريرها في 
قانون الســـلطة القضائية تسمى مذبحة 
القضـــاة ، إذ تمركزت الســـلطات الثالث 
فـــي يد رئيس  الســـلطة محمود عباس  ، 
وهذا مخالف للدســـتور الذي ينظم عمل 

المجلـــس التشـــريعي والقانـــون الـــذي 
يحكم الســـلطة التنفيذية ، مشيرا الى أن 
ذلك يعد انتهاكًا لســـيادة القانون وعدم 
احترامه و انهاء لمبدأ استقاللية القضاء .

وأشـــار أن التعديالت  تلغـــي صالحيات 
رئيـــس مجلـــس القضاء باإلشـــراف على 
الســـلطة القضائيـــة وتعييـــن القضـــاة 
والموظفيـــن ، إذ أصبـــح الرئيـــس عباس 
يعيـــن رئيـــس المكتب الفنـــي  ورئيس 
لجنـــة التفتيـــش القضائـــي و يختار من 
يريد بمرســـوم رئاسي ،  مطالبا من رئيس 
الفلســـطيني  والكل  والحكومة  الســـلطة 

وضع األمور بنصابها الدستورية .  
خمالفة للقانون

بدورهـــا ، أكـــدت الهيئـــة الدولية لدعم 
  ، الفلســـطيني "حشد"  الشـــعب  حقوق 
التي   القرارات والتعديـــالت الجديدة  أن 
أصدرها رئيس الســـلطة محمـــود عباس 
، فيمـــا يتعلق بالســـلطة القضائية تأتي 
مخالفـــة لنص المـــادة 100 مـــن القانون 
األساســـي المعـــدل ، الـــذي نـــص على 
أنه ينشـــأ مجلـــس أعلى للقضـــاء ويبين 
القانـــون طريقة تشـــكيله واختصاصاته 
وقواعد ســـير العمل فيه ، ويؤخذ رأيه في 
مشـــروعات القوانين التي تنظم أي شأن 
من شئون السلطة القضائية بما في ذلك 

النيابة العامة . 
ورأت الهيئـــة أن طريقة وأســـلوب إصدار 
التعديالت الراهنة تكـــرار لذات التجارب 
التنفيذية منذ  الســـلطة  التي اعتمدتها 
عـــام 2005 دون أن تـــؤدي إلـــى نتيجة 

إيجابية .
وأشارت إلى أن السلطة التنفيذية ساقت 
العديد من المبررات لهذين القرارين ، من 
بينهمـــا أنهما من بيـــن التوصيات التي 
خلصت لها اللجنة الوطنية لتطوير قطاع 
العدالـــة ، وذلك نتيجـــة التراجع المطرد 
لثقـــة الجمهور بأداء الســـلطة القضائية 
والمســـوح  واإلحصائيات  للتقاريـــر  وفقا 

الرسمية والمجتمعية . 
الحقوقية  المؤسسات  كما استنكر تجمع 
"حرية" اســـتمرار تغّول رئيس  الســـلطة 
محمـــود عباس، على الســـلطة القضائية، 
ومحاولتـــه إحكام الســـيطرة على إرادتها 
مـــن خالل إصـــدار قرارين بقـــوة القانون، 
خّفض بموجب أحدهما سن تقاعد السادة 
القضاة الى الســـتين، وحل بموجب اآلخر 
مجلـــس القضـــاء األعلـــى الحالي وأنشـــأ 
مجلســـًا انتقاليًا لمدة عـــام، بزعم "ترتيب 
أوضاع القضاء واستعادة ثقة المواطن به 
وتعزيز فرص الوصـــول للعدالة وتقصير 

أمد التقاضي

تعديالت عباس بالسلطة القضائية .. تغول يعزز هيمنة السلطة التنفيذية
غزة / �صماح املبحوح: 

اأثارت التعديالت والقرارات اخلا�صة بال�صلطة 
الق�صائية ال�صادرة عن رئي�ض ال�صلطة حممود 

عبا�ض واملتعلقة باإقرار �صن تقاعدي  للق�صاة واإن�صاء 
جمل�ض ق�صائي انتقايل ، النقا�ض واجلدل بني االأطر 

وال�صخ�صيات واملوؤ�ص�صات احلقوقية والقانونية ، يف 
ظل احلاجة الإنقاذ الق�صاء من التدهور احلا�صل له . 

واأ�صدر رئي�ض ال�صلطة الفل�صطينية حممود 
عبا�ض اخلمي�ض ، قرارين لهما قوة القانون 

، عدل يف اأحدهما قانون ال�صلطة الق�صائية 
بحيث عمل على تخفي�ض �صن تقاعد الق�صاة 
اإىل )60 عاما(، وحل مبوجب االآخر جمل�ض 

الق�صاء االأعلى احلايل ، واإن�صاء جمل�ض ق�صاء 
اأعلى انتقاليا ملدة عام واحد ، يتوىل خالله مهام 

جمل�ض الق�صاء االأعلى.

غزة/ االستقالل: 
دعت الهيئة جماهير شــــعبنا للمشــــاركة الفاعلة 
فــــي فعاليات الجمعة الثامنة والســــتين جمعة ( 
الجئي لبنان) و ذلــــك دعما لصمودهم و نضالهم 
السلمي العادل ضد القرارات و اإلجراءات المجحفة 

بحقهم.
وأعلنــــت الهيئــــة فــــي مؤتمــــٍر صحفــــي، أمس 
الجمعــــة ، في ختام فعاليــــات جمعة "حرق العلم 
ألهلنا  ودعمهــــا  عن مســــاندتها  الصهيونــــي"، 
الالجئيــــن الفلســــطينيين فــــي لبنان، مشــــددًة 
علــــى "رفض إجــــراءات التضييق علــــى الالجئين 

الفلسطينيين".
كمــــا وجهت التحية لالجئين الفلســــطينيين في 
لبنــــان، وأكــــدت أن حالة اللجوء الفلســــطيني في 
مخيمات لبنان مؤقتة وأن حق العودة ال بديل عنه.

 وأكــــدت على "عدم قبــــول لبنان لصفقــــة القرن 
يترجمــــه التراجع عن القرارات التي تســــتهدف 
الالجئين"، مبينــــًة أن "اإلجراءات الجديدة تهدف 
لدفع الالجئين للقبول بأي حل سياســــي وخاصة 

صفقة القرن".
ودعت لعقــــد اجتمــــاع لإلطار القيــــادي المؤقت 
من أجل رســــم اســــتراتيجية المواجهة الوطنية 

للمخططــــات الصهيونية واألمريكية ، وإعادة بناء 
مؤسســــاتنا الوطنية واالتفاق علــــى جدول زمني 
لتنفيذ اســــتحقاق المصالحة، والتخلص من عبء 
اتفاقية أوســــلو والتزاماتها االمنية واالقتصادية 

بما في ذلك سحب االعتراف بالكيان. 
بينمــــا أعلنــــت عــــن "مســــيرات للشــــاحنات في 

قطاع غزة يوم االثنين المقبل رفًضا للحصار".
  وأكدت علــــى أن تهديدات العــــدو الصهيوني 
الجديدة بشن عدوان جديد على القطاع ال تخيف 
شــــعبنا، كمــــا أن محاولــــة الدفع بغزة الــــى أتون  
العملية  االنتخابية الصهيونية لعبة مكشــــوفة 

وخاسرة لن يجني من ورائها القادة الصهاينة إال 
خيبــــة األمل، مضيفة " فنحن بمقاومتنا وصمودنا 
قــــادرون على خلط األوراق وإفشــــال مخططاتهم 

الخبيثة". 
وثمنت الجهود المبذولــــة التي تقوم بها حمالت 
مقاطعــــة االحتالل ولجــــان مقاومــــة التطبيع في 
الوطــــن العربــــي، والتي بــــدأت تتوســــع وتحقق 
انجــــازات كبيرة علــــى صعيد التصــــدي للتطبيع 
ورمــــوزه، مطالبــــة بالمزيد من هــــذه الجهود على 
كل المســــتويات لمحاصرة التطبيع واجتثاث هذا 

المرض السرطاني من الجسد العربي.

الجمعة القادمة بعنوان "الجئي لبنان" 

الهيئــة الوطنيــة تطلــق مسيــرة للشاحنــات رفضــًا لحصــار غــزة
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 "PBS" لشـــبكة  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
األمريكيـــة: "ال أتذكر حتى حالة واحدة أخطأت 
فيها إسرائيل، أو تجاوزت سلطتها، وحتى إذا 
كانة هناك أخطاء فإنها تفعل كل ما بوسعها 

إلصالحها".
وعن مســـتوطنات االحتالل التي تبتلع الضفة 
الغربّية، أعرب عن معارضته استخدام مصطلح 
"المستوطنات"، مشيًرا إلى أنه يفضل مصطلح 
"البلدات والضواحي"، وأن الضفة ليسة أراٍض 

محتلة، بل "متنازع عليها"، كما قال.
تصريحات وقحة 

الرســـمية  والجهـــات  الفصائـــل  واعتبـــرت 
الفلســـطينية فـــي بيانـــات اّطلعـــة عليها 
"االستقالل" أن أقوال مبعوث اإلدارة األمريكية 
"غير الواقعية"، تعد تغواًل أمريكًيا جديًدا على 
ا سافًرا في 

ً
حقوق شعبنا الفلسطيني، وانحياز

تبّنيه رواية اليمين الحاكم المتطرف بالكيان، 
من خالل إنكار االحتالل لألرض الفلسطينية.

حركة المقاومة اإلســـالمية (حماس) ســـارعة 
فـــي وصف تصريحـــات المســـؤول األمريكي 
بـ"الوقحـــة". وقالة الحركة بلســـان المتحّدث 
باسمها ســـامي أبو زهري: "إن هذه تصريحات 
محتلـــه،  ليســـة  الضفـــة  بـــأن  غرينبـــالت 
(إســـرائيلية)  أحياء وضواحي  المســـتوطنات 
وقحـــة، وتؤكـــد أن إدارة ترمب اختـــارت موقع 

العداء للشعب الفلسطيني واألمة".

ت�صويه للحقائق
أما الجبهـــة الديمقراطية لتحرير فلســـطين، 
فقـــد عـــّدت تصريحات "جيســـون غرينبالت" 
التي يدافع فيها بشـــكل مستمية عن جرائم 
االحتالل بأنها "تشويه للحقائق في توصيفه 

للوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة".
وقالـــة الجبهة فـــي بياٍن وصل "االســـتقالل" 
أمس الجمعة، إن "الحقيقة كما تقرها الشرعية 

الدولية أن إســـرائيل دولة احتالل واســـتعمار 
اســـتيطاني إحاللـــي، تقوم سياســـاتها على 
التمييز العنصري، ضد الفلسطينيين والعرب 
داخل الكيان، وضد شـــرائح واسعة من اليهود 
أنفســـهم، كمـــا تعّمـــدت تهجير الســـكان 

األصليين من أراضيهم".
وأضافة أن "غرينبالت بادعاءاته المكشـــوفة، 
ومحاولتـــه بناء حقائق، وفقـــًا لمعايير صفقة 
ترمب – نتنياهو، إنما يتصادم بشـــكل واضح 

ووقح، مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن تلك القرارات "أقرت بأن الضفة 
الفلسطينية، وفي القلب منها القدس، وقطاع 
غـــزة، هي أراٍض فلســـطينية محتلـــة بالحرب 
اإلسرائيلية العدوانية في حزيران 67، وكذلك 
الجوالن الســـوري المحتل ومزارع شـــبعا وتالل 

كفر شوبا في الجنوب اللبناني".
وشـــّددت على أن محاوالت "غرينبالت" تزييف 

الحقائـــق والوقائـــع الدامغـــة، لـــن تفلح في 
بنـــاء واقع جديد، بل ســـتزيد مـــن عزلة اإلدارة 
األمريكيـــة وكيان االحتالل، أمـــام الرأي العام، 

وفي المجتمع الدولي.
انقالب اأمريكي

الخارجيـــة  وزارة  اســـتنكرت  جهتهـــا،  مـــن 
والمغتربيـــن الفلســـطينية أقـــوال ومواقف 
غرينبـــالت التي أدلى بها، معتبرًة إّياها "إمعاًنا 
أمريكًيـــا رســـمًيا في االنقالب على الشـــرعية 
الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي وميثاق 
األمـــم المتحدة، واســـتخفاًفا بعقـــول القادة 

الدوليين".
وفي بيـــان وصل "االســـتقالل" أمس الجمعة، 
قالة الخارجية: "إن غرور غرينبالت وتغّوله على 
حقوق شعبنا أوصله إلى مرحلة توزيع صكوك 
غفران للمسؤولين اإلسرائيليين للتغطية على 
بالصوت  الموثقـــة  انتهاكاتهـــم وجرائمهم 

والصورة في األمم المتحدة والمحاكم الدولية، 
وفي مئـــات التقاريـــر األممية والصـــادرة عن 

منظمات مختلفة بما فيها اإلسرائيلية".
ولفتة إلى أن مفهـــوم "الواقعية" الذي يروج 
له "غرينبالت" دفعه لتحويل "إســـرائيل" بكل 
عنجهيـــة من جاّلد محتل إلـــى ضحية، وتبني 
روايـــة وأفـــكار اليميـــن الحاكم فيهـــا بإنكار 
وجود االحتالل للضفـــة الغربية، وتكرار رغبته 
في تسمية المســـتوطنات بـ "األحياء والمدن"، 
متوهًمـــا بـــأن "الواقعيـــة" تفترض تســـليم 
واستسالم شـــعبنا ألفكار وروايات "غرينبالت" 

وحكام "تل أبيب".
وتابعة: "غرينبـــالت تمادى في االســـتهتار 
بعقولنا حين يعود للحديث عن ما تسمى خطة 
السالم األميركية (صفقة القرن)، وسط تجاهل 
إدارته لعبارة حل الدولتين، والدفاع عن قرارات 
ترمب المشـــؤومة بخصوص قضيـــة القدس 

والالجئين واألونروا".
وتســـاءلة: "مـــاذا بقي بعد أقـــوال غرينبالت 
فـــي  خطته المزعومة ليعرضه على الشـــعب 
الفلســـطيني ؟ أم أن لديه الكثير ليقدمه في 

تلك الخطة لصالح االحتالل واالستيطان ؟
وأّكـــدت "الخارجيـــة" علـــى أن "فريـــق ترمب 
المتصهين يتصرف وكأنـــه ال يوجد مجتمع 
دولي، فكما ينكر وجـــود االحتالل ينكر أيًضا 
كل ما يتعلـــق بالمجتمع الدولي والشـــرعية 

الدولية وقرارات األمم المتحدة".
وتســـعى إدارة "دونالد ترمب" األمريكية إلى 
فرض سياسيات على الفلسطينيين  لتصفية 
القضية الفلســـطينية تحة مسمى "صفقة 
القرن"، بدأتها الشـــهر الماضي بعقد ورشـــة 
اقتصادية في البحرين بمشاركة أنظمة عربية؛ 
لإلعالن عن الشـــق االقتصـــادي للصفقة، إاّل 
أنها اســـتضمة بالرفض الفلسطيني الواسع 

للورشة ومخرجاتها. 
ووفًقا للتســـريبات اإلعالمية في هذا الصدد؛ 
فإن "صفقة القرن" عبارة عن مجموعة سياسات 
أمريكية تتطابـــق تماًما مـــع الرؤية اليمينية 
"اإلسرائيلية" في حســـم الصراع، على حساب 

حقوق وثوابة الشعب الفلسطيني.
وكانة صحيفة "واشـــنطن بوسة" األمريكية 
كشـــفة أن الصفقة (خطة ترمب) "لن تشمل 
إقامة دولة فلســـطينية ذات سيادة بل حكمًا 

ذاتيًا ورفاهية اقتصادية".
ومـــا يؤكد تطابق الصفقة مـــع رؤية االحتالل، 
"إزاحـــة" الرئيـــس األمريكي "دونالـــد ترمب" 
القدس المحتلة عن طاولـــة المفاوضات، بعد 
إعالنهـــا عاصمة لـ"إســـرائيل"، ونقل ســـفارة 
"واشـــنطن" إليها، ثم قراره بقطع المساعدات 
األمريكية عـــن "أونروا" فـــي محاولة لتصفية 

قضية الالجئين الفلسطينيين.

فصائل ومؤسسات: تصريحات »غرينبالت« انقالب أمريكي جديد على الحقوق الفلسطينية
غزة/ قا�صم االأغا:

ت ف�ص��ائل وموؤ�ص�ص��ات ر�ص��مية فل�ص��طينية  ع���رّ
عن رف�ص��ها ال�ص��ديد لت�ص��ريحات مبعوث االإدارة 
ال�ص��رق  يف  ال�ص��الم«  ل�«مفاو�ص��ات  االأمريكي��ة 

عى فيها  االأو�ص��ط »جي�ص��ون غرينبالت«، التي ادرّ
اأن كي��ان االحت��الل »�ص��حية« وال�ص��فة الغربية 
املحتلة اأرا���ضٍ »غري حمتلة«. وكان »غرينبالت«، 
ق��ال م�ص��اء اخلمي���ض: »اإن اإ�ص��رائيل �ص��حية يف 

نزاعها مع الفل�صطينيني، اإذ مل ترتكب اأي اأخطاء 
جتاهه��م خ��الل عق��ود الن��زاع، ومن��ذ تاأ�صي�ص��ها 
تعر�ص��ت لهجم��ات متك��ررة وال ت��زال تتعر���ض 

لهجمات اإرهابية«. وفق تعبريه.

بيروت/ االستقالل:
الالجئيـــن  مـــن  اآلالف  شـــارك 
الفلسطينيين في مخيمات لبنان، في 
الغضـــب”  “جمعـــة  مظاهـــرات 
االحتجاجية المنددة بقرار تقييد عمل 

الالجئين من قبل وزير العمل اللبناني.
بـــأن  إعالميـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
المتظاهرين رفعوا شـــعارات موجهة 
لوزير العمل مكتـــوب عليها، “الكرامة 

هو عنواننا”.
وقالة المصادر إن التحركات ال تتوقف 
فـــي مســـيرات غاضبة تضم الشـــبان 
والفصائل المشاركة ونساء المخيمات 
فى لبنان، وبّينة أن غالبية المتظاهرين 

من الشباب.
ودعا النشـــطاء في هاشتاج #جمعة_

الغضب_في_المخيمـــات إلـــى النزول 
للشوارع والمشاركة في فعاليات تقام 

على مداخل المخيمات.
وزير العمل اللبناني كميل سليمان كان 
قد أعلن إعفاء الالجئين الفلسطينيين 

مـــن شـــرط التســـجيل المســـبق في 
الضمـــان االجتماعـــي وإعفائهـــم من 

الرسوم.
وطالبة الفصائل الفلسطينية الحكومة 
اللبنانيـــة بمراعـــاة خصوصيـــة وضع 
لبنان  فـــي  الفلســـطينيين  الالجئين 
واستثنائهم من القوانين التي أقرتها 

وزارة العمل اللبنانية.
ودعا مبعوث الرئيس الفلسطيني إلى 
لبنان عزام األحمد، الخميس، إلى تغليب 
لغـــة الحوار لحل أي مشـــاكل. وأضاف 
خالل مؤتمر صحفي أن الفلسطينيين 
اللبناني وال يريدون  بالقانون  ملتزمون 

قوانين خاصة بهم.

فــــي الســــياق ذاتــــه، وصــــل عضو 
المكتب السياســــي لحركة حماس، 
عزت الرشق، فجر أمس الجمعة، إلى 
بيروت، مبعوثا مــــن رئيس المكتب 
للحركة، إســــماعيل  السياســــي 
هنيــــة لمتابعــــة أوضــــاع الالجئين 

الفلسطينيين في لبنان.

الالجئون في لبنان يخرجون في مظاهرات حاشدة بعنوان »جمعة الغضب«

واشنطن/ االستقالل: 
انسحب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، من المؤتمر 
الــــذي ينظمه وزيــــر الخارجيــــة األمريكي مايــــك بومبيو، 
في واشــــنطن لتعزيز الحريات الدينيــــة، بعدما بدأ الوزير 

اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، كلمته.
وانتشر مقطع فيديو من داخل المؤتمر، يظهر فيه الوزير 
اللبنانــــي وهو يغادر القاعة، مع شــــروع كاتــــس، في إلقاء 

كلمته.
وقال باســــيل في افتتاح االجتماع الــــوزاري، إن "لبنان بلد 
التعايش بين األديان، وهو البلد الوحيد في المنطقة الذي 
أبى إال وأن تكون السلطة مقسمة مناصفة بين األديان، فال 
تشعر أقلية بســــطوة أكثرية، وال تهدر حقوق طائفة من 

قبل أخرى، وال يسيطر العدد على حساب الشراكة".

انسحاب وزير خارجية لبنان 
من مؤتمر أمريكي عند بدء 

كلمة نظيره اإلسرائيلي
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رشـــكلت البطالة ناقوس خطر كبير على 
قطاعات التعليم رســـوق العمل رخاصة 
مـــا أحدثته من فجوة مهولة بين صفوف 
الخريجيـــن راحتياجات الســـوق الذي ال 
يقدر على استيعاب األعداد الكبيرة التي 

تخرجها الجامعات كل عام.
ركان جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني 
كشف أرل أمس، أن نســـبة البطالة بين 
خريجـــي الجامعات المحليـــة، بلغت 50 
بالمائـــة، حتى نهاية عـــام 2018، فيما 
الفئات  البطالة لمختلـــف  بلغت نســـبة 
العمرية فوق ســـن العمـــل، 31 بالمائة 
في نفس العام، رفق ما. رقالت رئيســـة 
اإلحصـــاء الفلســـطيني عال عـــوض "إن 
الدراســـة المعلنـــة حـــول الفجـــوة بين 
التعليم رسوق العمل، "خرجت بمؤشرات 
صادمة، تدق ناقوس الخطر، رتســـتدعي 
عمـــال تكامليا بين جميـــع األطراف ذات 

العالقة ".
رذكرت عـــوض أن بيانات مســـح القوى 
العاملة، تشير إلى دخول 40 ألف شخص 
سنويا لســـوق العمل، ثلثهم تقريبا من 
الشـــباب، رفي المقابل، ســـوق العمل ال 
يستوعب أكثر من 8 آالف بالحد األقصى 
في تلك الفترة. رتابعت عوض: "تجارزت 
البطالـــة بيـــن الشـــباب الخريجيـــن 50 
بالمائة، هذا يعنـــي أن فجوة متصاعدة 
بين عدد الشباب الحاصلين على شهادة 
دبلوم متوسط فأعلى، مقابل فرص العمل 
التي يحتاجها السوق". ريحتل تخصص 
العلوم اإلنســـانية رالصحافـــة راإلعالم، 
النســـبة األعلى مـــن حيـــث البطالة بين 
الخريجين، بنسبة 60 بالمائة ر32 بالمائة 
على التوالي بين الذكور، ر82 بالمائة ر83 

بالمائة على التوالي بين اإلناث.
حتلم بوظيفة

الخريجة الجامعيـــة إيناس ماهر التي 

مضـــى علـــى تخرجها أربعة ســـنوات 
من كليـــة التربية قالت :"إن مشـــكلة 
البطالة التي يعانـــي منها الخريجين 
في الجامعات متواصلة رتزاد يوما بعد 
يوم رسوق العمل ال يستوعب كل تلك 

األعداد السنوية التي تقدر باآلالف".
رأكدت ماهـــر لـ "االســـتقالل" أنه من 
حقهـــا الطبيعـــي أن تحصـــل علـــى 
رظيفها ألنها أمضت أربع سنوات في 
تحصيلهـــا العلمي ردفعـــت عائلتها 
مقابل ذلك الكثير مـــن المال، مطالبة 
المسؤرلين بضرررة إيجاد حلول جذرية 
لهذه المشـــكلة الن فرص التشـــغيل 
الجزئيـــة ال تحل  المؤقـــت رالحلـــول 

المشكلة.

رتأمل ماهر أن يحالفها الحظ بأن تجد 
الوظيفـــة التي تحلم بهـــا رخاصة أن 

معدلها في الجامعة كان مرتفعًا.
فرحة قتلت

رال يختلـــف حالـــة خريـــج الصحافـــة 
االســـالمية خالد  الجامعة  راالعالم من 
دارد عـــن ســـابقته، الـــذي كان يمني 
النفس بـــأن يلتحق بوظيفة تناســـب 
تخصصه الذي درســـه فـــي الجامعة، 
لكنه صـــدم في الواقـــع المرير رماتت 
فرحة التخرج في قلبه ألن سوق العمل 
مليء بالخريجيـــن الذين يحملون مثل 

شهادته.
رقال دارد لـ "االستقالل" : "انا رزمالئي 
فرحنا كثيرا بتخرجنا لكننا لم نكن نعلم 

ماذا ينتظرنا بعد تلك الفرحة، لنعاني 
بعـــد ذلك ريـــالت الحيـــاة رصعابها، 
رنبحث عن فرصـــة عمل أر حتى بطالة 

هنا أر هناك لها رلم نجدها.
اأزمة متفاقمة 

من جانبه يرى المختص رأســـتاذ علم 
االقتصـــاد فـــي جامعة األزهـــر معين 
رجب أن البطالة في فلسطين أصبحت 
تشـــكل خطرًا كبيرًا على سوق العمل 
رهي ليســـت رليدة هذه اللحظة رإنما 
تراكم لسنوات طويلة ربدأت باالنتشار 
مع دخول الســـلطة إلـــى الضفة رغزة 
ألن درلـــة االحتـــالل أصبحـــت تفرض 
قيودًا على حركة العمـــال في الداخل 

رإجراءات مختلفة البتزازها.

رأرضح رجب لـ "االستقالل" أن السلطة 
الفلسطينية رالحكومات التي تشكلت 
على مدار تلك السنوات لم تعد خططًا 
رسياســـات تحارب رتقضي على هذه 
البطالة التـــي كانت عامًا بعد عام تكبر 
إلى أن أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا 

يدق كل بيت فلسطيني.
رعـــزا تفاقم مشـــكلة البطالـــة إلى أن 
التعلمية  البرامج  بيـــن  رجود انفصاما 
الجامعات ربين احتياجات السوق  في 
المحلي للعمل، رلكنه أشـــار أنه يمكن 
التعامل مع هذا الواقع باتخاذ سياسات 
من خالل تشجيع خريج الثانوية العامة 
لاللتحـــاق بتخصصات مهنية ركليات 
حرفية تناسب السوق ريستجيب لها .

أن هناك  االقتصـــادي  المختـــص  رأكد 
تقصيرًا رإهماال ال يـــزاالن موجودين من 
جانب الوزارات المختصـــة رخاصة رزارة 
العمل في هذا الشـــأن ألن مســـؤرليتها 
تنفيذ رتطبيق قانون العمل الفلسطيني 
رلكـــن هذا لـــم يحـــدث ركل الحلول لم 
ترتق الى المطلـــوب رهذا ما اكده تقرير 
اإلحصاء المركزي األخيرة من أعداد رأرقام 
مخيفـــة للبطالة رخاصة في غزة بفعل ما 
تشـــهده من حصار رتضييق رشح سوق 

العمل رغيرها من االزمات. 
رتوقـــع رجـــب، ارتفـــاع البطالـــة في 
فلســـطين بســـبب عدم رجود مشاريع 
تحتضـــن  رتطويريـــة  اســـتثمارية 
في  رتســـاهم  رالعمـــال  الخريجيـــن 
الحـــد مـــن البطالة، مضيفا " لألســـف 
ال يوجـــد رؤيـــة كاملة لـــدى الحكومة 
تعمل على إيجاد مثل هذه المشـــاريع 
المســـتدامة رالتي تعتمد على الناتج 
بالنفع  رتعـــود  رتســـتغله،  المحلـــي 
على الفلسطينيين رتســــاهم في تطور 

اقتصادهم. 

الفقــر والبطالــة يالحقــان خريجــي غــزة 
غزة / حممد اأبو هويدي:

اأ�ص��بحت البطالة ت�ص��كل هاج�ص��ًا كبريًا ومقلقًا 
الظ��روف  ظ��ل  يف  �ص��يما  الفل�ص��طينيني  ل��دى 
الت��ي يعي�ص��ونها خ�صو�ص��ا يف قط��اع  ال�ص��عبة 

غ��زة الذي يع��اين من كثافة �ص��كانية متزايدة، 
وح�ص��ار م�ص��دد منذ اأك��ر من) 13 عام��ا(، مما 
نت��ج ع��ن ذل��ك اأزم��ات اقت�ص��ادية ح��ادة اأثرت 
ب�صكل مبا�صر على خمتلف القطاعات احلياتية.   

وي�ص��عر اخلريج��ون يف قط��اع غزة بحال��ة م��ن 
القهر والغنب النتظارهم �ص��نوات دون احل�ص��ول 
على وظيفة توؤمن لهم م�ص��تقبلهم، يف ظل غياب 

احللول اجلذرية للم�صاكل املتفاقمة.

برركسل/ االستقالل: 
دعـــا برلمـــان برركســـل إلى ضـــرررة اتخاذ 
قرارات لمعاقبة "إســـرائيل" على سياستها 
العنصرية ضد الفلســـطينيين، من ضمنها 
قطـــع العالقات التجاريـــة رالمصرفية رمنع 
تأشـــيرات الدخول، ررقف التعارن العلمي 

بين الجامعات معها.
رأكد النائب األرل لرئيس برلمان برركســـل 
فؤاد أحيـــدار، على  أهميـــة تجديد العمل 
السياســـي أررربيـــا، رعدم اقتصـــاره على 
درلة راحدة إليقاف "إســـرائيل" عن مواصلة 

سياساتها العنصرية.
رقال: "في بلجيكا ناقشـــنا ملفـــات الدفاع 
عـــن القضيـــة الفلســـطينية لكنهـــا درلة 
صغيرة، كما أدانت األمم المتحدة إسرائيل 
عشـــرات المرات في حين تتجاهل األخيرة 
هـــذه القرارات، ريتزامن مـــع ذلك الحصانة 

راالنحياز لها من قبل البعض".

رأشــــار إلى نقاش البرلمــــان البلجيكي عدة 
قرارات من ضمنها المطالبة بقطع العالقات 
التجاريــــة مع "إســــرائيل"، إال أن أميركا في 
إطــــار دعمها لـ (تل أبيب) تؤكد لها أنه في 
حــــال إقــــدام أي من الدرل علــــى مثل هذه 
الخطوات فإن هناك جهات أخرى ســــتقوم 

بتعويضها.
رأضاف: "لو كانت درلة أخرى غير "إسرائيل" 
تفعل الشـــيء نفســـه لكانت حوسبت منذ 
رقت طويـــل، نحن فـــي راقع يقـــاس فيه 

بمكيالين، رناقشنا ذلك في البرلمان".
ردعـــا أحيدار كل شـــخص مؤمـــن بالعدالة 
للتحرك من أجل القضية الفلسطينية، الفتا 
إلـــى أن العالم متعطش للعدالة، رنحن ضد 
"إســـرائيل" ألنها غير عادلـــة رليس ألنهم 
يهود أر إســـرائيليون، ندينهم ألنهم غير 
عادلين، رلألســـف "اســـرائيل" لديها حرية 
مطلقة للقتـــل، رهو ما يجعلنـــي في حالة 

غضب، ما يهمني أن نجتمع كلنا للبحث عن 
العدالة".

رأكـــد أن الشـــعب الفلســـطيني يســـعى 
من أجـــل الحرية راالســـتقالل أرال، ريرحب 
باالتفاقيـــات رالتعـــارن مع الـــدرل األخرى 
لكنه يمنح األرلوية لحريته رتقرير المصير 
منذ ســـبعين عامـــا، الفتا إلى أن الشـــعب 
الفلسطيني يرفض األموال التي تأتي على 
حســـاب التنازل عن الثوابت الوطنية، رأن ما 
يسعى إليه هو قيام درلته الحرة المستقلة، 

رإدانة جرائم االحتالل.
رحول تقديم لجنة فلســـطين مشررعا في 
البرلمان الفيدرالي البلجيكي لقطع العالقات 
"إســـرائيل"،  رالدبلوماســـية مع  الرســـمية 
قال احيـــدار: "هناك الكثير من النقاشـــات 
رالتحـــركات، لكن "اســـرائيل" تتابـــع بناء 
المســـتوطنات متجاهلة النداءات العالمية، 

رالعالم يقول لها توقفي رهي مستمرة".

رحول تمييـــز منتجات المســـتوطنات في 
أررربـــا، قال احيـــدار: "كل منتج يوضع عليه 
مصدره، لكن بالنســـبة للمستوطنات ال يتم 
ذلـــك، فالمنتج القادم مـــن األرض المحتلة 
يمر بشركة إسرائيلية، ربالتالي يتم اعتباره 
بضاعة إسرائيلية"، مضيفا: "كلما استهلكنا 
"اسرائيل"  أعطينا  اســـرائيلية كلما  بضائع 

مزيدا من القوة".
ردعـــا إلـــى ضـــرررة توعيـــة المســـتهلك، 
راستهداف "إسرائيل" في مواضع محددة، 
مثل منع تأشيرات الدخول، ررقف التعارن 
العلمـــي بين الجامعات، رقطـــع االتفاقيات 
التجارية رالمصرفية، ال أن نكتفي بالطلب من 
المستهلك الصغير االمتناع عن استهالك 
البضائع االســـرائيلية فقط، مشددا على أن 
هذا ال ينفي أنه بسبب المقاطعة قد تفلس 
بعض الشركات في "إســـرائيل" رلكنها قد 

تحصل على تعويضات.

برلمان بروكسل يطالب بمعاقبة »إسرائيل« على جرائمها
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
"إســـرائيل  حـــزب  رئيـــس  قـــال 
الديمقراطيـــة" يهـــود بـــاراك إن 
التحالف بين حزب "العمل و"غيشر" 
برئاســـة أورلي ليفي ابيكســـيس 
يضر بفرص إســـقاط رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربا 

عن أمله للتراجع عن هذه الخطوة.
مهرجـــان  خـــالل  بـــاراك  وقـــال 
انتخابـــي أقيـــم فـــي قريـــة عين 
شـــيمير التعاونيـــة إن "االنتصار 
في االنتخابات هو الشـــيء المهم 
الوحيد وعليه يجب على المعسكر 
ويخوض  يتحد  أن  الديموقراطـــي 
االنتخابات كقوة واحدة الســـتبدال 
الحكومة السيئة وتحالفها النجس 
مع العنصرييـــن الكهانيين"، كما 

قال.
ورأى أن تشكيل التحالف بين ليفي 
وابكسيس ســـيؤدي إلى تهميش 
حـــزب العمـــل وســـيضر بالفرص 

إلسقاط نتنياهو في االنتخابات.
وأضاف بـــاراك أن "هذه االنتخابات 
هي حاســـمة بالنســـبة لمستقبل 
الدولـــة إذ أنها تتعـــرض لهجوم 

مستمر على أسسها".
ووصف الحملـــة االنتخابية األخيرة 

بميعة ويجب هذه المرة تشديدها، 
معتبًرا أنه إذا فاز نتنياهو مرة أخرى 
فـــي االنتخابات فلـــن تقدم ضده 
لوائـــح االتهام ليس خـــالل هذه 

السنة وليس في غضون سنتين.
كما هاجم بـــاراك تحالف نتنياهو 
مع اليمين المتطرف والعنصريين 
من التيار الكهاني أي اتباع الحاخام 
المتطـــرف الراحـــل مئيـــر كاهانا 

حيث قـــال إن حاخامات هذا التيار 
كانوا مصـــدر االلهام لقاتل رئيس 
الوزراء الراحل يتسحاك رابين وأنه 
يحرفـــون الدين اليهودي واألخالق 

اليهودية.
يشـــار إلى أن باراك كان قد اعتزل 
الحياة السياســـية بعد انســـحابه 
من حكومـــة نتنياهو عـــام 2013 
ومنذ ذلك الحين انشغل في مجال 

األعمـــال ثـــم أعلن هـــذا العام عن 
عودته إلى الحلبة السياسية وإقامة 

حزب "إسرائيل الديمقراطية".
وتثير خطوة باراك األخيرة جداال في 
صفـــوف المعارضة إذ يرى البعض 
أن احتمال احتيازه نســـبة الحسم 
ضئيلة وعليه فإن الحزب الجديد قد 
يهدر العديد من األصوات مما يضر 

بفرص إسقاط نتنياهو.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
افتتح جيش االحتالل اإلســـرائيلي الخميس، مدرسة للكوماندوز بحضور قائد 

المنطقة الوسطى وقائد لواء الكوماندو في الجيش كوبي هيلر.
وجاء في بيان للجيش بأن المدرســـة مهمتها تدريب وتهيئة الجنود لالنخراط 

في لواء »الكوماندوز« الذي يضم غالبية الوحدات الخاصة.
وســـتعمل المدرسة -وفق البيان- على توجيه الجنود نحو الهدف األسمى وهو 

القتال على شتى الجبهات.
في حين نقل عن قائد لواء الكوماندوز قوله إنه وبعد ثالث ســـنوات 
ونصف من تشـــكيل اللواء تم تدشين مدرســـة الكوماندو لتشكل 
مرحلة أخـــرى في مراحـــل تطور األداء العســـكري، الفًتـــا إلى عظم 

التحديات القائمة.

غزة/ االستقالل: 
بحـــث رئيـــس بلدية غـــزة م. نزار حجـــازي، قضايا 
التنميـــة اإلقتصاديـــة المحلية وســـبل تعزيزها 
وتحقيقها من خالل التنسيق والتعاون والتشبيك 
مع أصحاب العالقـــة والجهات االقتصادية الفاعلة 

في مدينة غزة.
جاء ذلك خالل لقاء عقد فـــي مقر البلدية الرئيس، 
مع اللجنة اإلستشارية للتنمية االقتصادية المحلية 
حضره إلـــى جانب رئيس البلديـــة، عضو المجلس 
البلـــدي رائد رجب، والمدراء العامون وعدد من مدراء 

الدوائر ذات العالقة.
وشـــارك في اللقاء منســـق اللجنة االستشارية د. 
وائل الداية، ومديـــر اتحاد لجان العمل الزراعي في 
قطـــاع غزة م. محمـــد البكري، ومديـــر مركز التجارة 
الفلســـطيني (Paltrade) محمد ســـكيك، ومدير 
اقليم غزة في مؤسسة فاتن لإلقراض منى العلمي، 
واستشاري المكتب الوطني إلعادة إعمار غزة م. عماد 
المصري، ورئيس قسم السياسة النقدية واألسواق 
الماليـــة في ســـلطة النقد د. ســـيف الدين عودة، 

والمحاضر الجامعي د. محمد صبره.

وشـــهد اللقاء عرض آلية عمل اللجنة االستشارية 
بعضوية بلدية غـــزة، في األشـــهر الماضية، وأبرز 
األنشـــطة والفعاليـــات التـــي نفذتها، وال ســـيما 
اللقاءات المركزة التي عقدتهـــا مع كوادر البلدية، 
لبحث المبادرات الممكن تنفيذها في مجال التنمية 
االقتصادية المحلية على مستوى مدينة غزة، فضاًل 
عن عقد اجتماعات ولقاءات مع جهات ذات العالقة 
مثل وزارات االقتصاد والســـياحة والبنوك، واتحاد 
العمـــل الزراعي واتحـــاد العمل الصناعـــي ورجال 
األعمال لبحـــث أوجه التعاون فـــي تحقيق تنمية 

اقتصادية مستدامة.
وناقـــش الجانبـــان الخطوات القادمـــة لتعزيز دور 
البلدية في التنمية االقتصادية المحلية، بما يشمل 
مأسســـة هذا العمل داخل البلدية، ودعم استدامة 
العالقة بين اللجنة االستشارية وبلدية غزة، بهدف 

تفعيل إستراتيجية التنمية االقتصادية المحلية.
مـــن جانبه؛ أكد رئيس البلدية علـــى أهمية تعزيز 
التنميـــة االقتصادية في مدينة غـــزة وأثرها على 
المواطنين فـــي خلق فرص عمل والحـــد من الفقر 
وتحسين مســـتوى المعيشـــة، في ظل اإلمكانات 

المتاحـــة والتحديـــات التي نواجههـــا من حصار 
واعتداءات إسرائيلية.

وأوضح حجـــازي أن البلدية ســـتعمل خالل الفترة 
القادمة على مأسســـة دورها الوظيفي في التنمية 
االقتصاديـــة المحليـــة مـــن خـــالل مجموعـــة من 
اإلجراءات والخطوات التي ســـيتم إقرارها بالتشاور 
مع اللجنـــة االستشـــارية والجهـــات ذات العالقة 

بالتنمية االقتصادية المحلية.
وبحث الجانبـــان أهميـــة تطوير قواعـــد البيانات 
الموجـــودة في بلديـــة غزة لخدمة أغـــراض تنمية 
االقتصاد المحلي والقطاعات اإلقتصادية، والعمل 
علـــى تطوير رؤى اقتصادية مشـــتركة لمشـــاريع 

تطويرية تخدم مدينة غزة.
يذكر أن اللجنة االستشـــارية تضم في عضويتها 
ممثليـــن عن جهات اقتصادية فاعلة مثل ســـلطة 
النقد، وبـــال تريد، واتحـــاد لجان العمـــل الزراعي، 
واتحاد الصناعات الفلســـطيني، ومؤسســـة فاتن 
لإلقـــراض، والمكتـــب الوطنـــي إلعادة إعمـــار غزة، 
والهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات 

السياحية، وخبراء وأكاديميين اقتصاديين.

خانيونس/ االستقالل: 
أنهت بلدية عبســـان الكبيـــرة كافة االســـتعدادات إلطالق خدمـــة اإلنترنت 
الالســـلكي المجاني واي فاي (Paltel Abasan Free )) والذي يخدم مؤسسات 

وأهالي البلدة.
حيث شـــملت المرحلة األولى من المشـــروع تزويد مركز البلدة »دوار الساقية« 
ومركز خدمات الجمهور ومركز بناء الشـــبابي وعيادة شـــهداء عبســـان الكبيرة 

بخدمة الواي فاي المجانية.
تأتي هذه الخدمة في إطار مشـــروع بلدية عبســـان الكبيـــرة نحو االنطالق إلى 
المدينة الذكية وذلك بتمويل من شـــركة االتصاالت الفلسطينية وتقوم فكرة 
الخدمة على إتاحة المجال لكافة المواطنين من تصفح االنترنت مجانًا في بعض 

المؤسسات والمناطق العامة بالبلدة.
وذلك لضمان الحد األدنى من وصول جميع ســـكان البلدة للخدمات اإللكترونية 

التي تعكف البلدية على تطويرها حاليا.
ويعتبر ذلك بمثابة خطوة أولى على طريق توسيع نطاق الخدمة والمستفيدين 

منها وتوسيع واتاحة الخدمة في مؤسسات جديدة وأحياء ومناطق أخرى.
يذكر أن بلدية عبسان الكبيرة تسعى من خالل تفعيل خدمة االنترنت المجاني 
تدشـــين اولى الخطوات نحـــو تطبيق اإلطار االســـتراتيجي للتحول إلى بلدية 

الكترونية لألعوام )2023-2019).

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نقل موقع القناة 7 العبرية عن صحيفة »إســـرائيل اليوم« 
قولها إنه من المتوقع أن يناقش الكابنيت قريبا التخفيف 
االقتصادي عن السلطة الفلسطينية من أجل التحايل على 
القانون لتعويـــض ما يتم اقتطاعه مما يصرف من رواتب 

لمنفذي العمليات.
وفقا للصحيفة فقد جرى في األسابيع الماضية محادثات 
بين الطرفين إليجاد طريقة لتخفيف الضغط االقتصادي 

عن الســـلطة الفلســـطينية، وأن هذه المحادثات أجريت 
بموافقة المســـتوى السياســـي بســـبب قلق المؤسســـة 

العسكرية من أن السلطة ستنهار اقتصادًيا.
وفًقـــا للمخطط المقترح فإن وزارة المالية اإلســـرائيلية لن 
تفرض على الســـلطة الضرائب على الوقود الذي تشتريه 
من شركات الوقود اإلسرائيلية، مما سيعمل على تخفيف 
الضغط االقتصادي عليها حيث ســـيتم اعفائها من 200 

مليون شيكل من الضرائب سنويا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشـــفت مصادر إعالميـــة عبرية، الجمعة ، عـــن لقاء جرى 
بين وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، ونظيره 
اإلســـرائيلي يســـرائيل كاتس، في العاصمـــة األمريكية 

واشنطن.
وذكرت القناة 13 العبرية إن اللقاء جاء بمبادرة من المبعوث 
األمريكي للشأن اإليراني، بريان هوك، على هامش مؤتمر 

حول حرية األديان عقد في واشنطن.

وقالت إن الوزيرين البحريني واإلســـرائيلي تصافحا خالل 
اللقـــاء، وتم التقـــاط صورة تذكارية لهمـــا، دون تفاصيل 

إضافية.
وكان آل خليفـــة، قـــال قبل نحو شـــهر فـــي لقاء 
خـــاص مع القناة ذاتها على هامش مؤتمر البحرين 
االقتصادي إن »إســـرائيل جزء أساسي وشرعي من 
الشـــرق األوسط والشـــعب اليهودي جزء من تراث 

المنطقة«.

باراك: تحالف حزبي »العمل« و »غيشر« يضر بفرص إسقاط نتنياهو

القدس المحتلة/ االستقالل: 
 اقتحم عشـــرات المستوطنين، ساحات المســـجد األقصى المبارك، في مدينة 

القدس المحتلة.
 (325) مســـتوطنًا اقتحموا باحات 

ّ
وأفاد موقع حدشـــوت 24 العبري، أن

المسجد األقصى، خالل األســـبوع المنصرم، بحماية من شرطة االحتالل 
اإلسرائيلي.

جيش االحتالل يفتتح مدرسة 
عسكرية األولى من نوعها

 325 مستوطنًا اقتحموا 
األقصى االسبوع الماضي

اجتماع علني بين وزيري خارجية 
البحرين و »إسرائيل« في واشنطن

»الكابينت« يدرس آلية للتخفيف 
االقتصادي عن السلطة خشية انهيارها 

بلدية عبسان الكبيرة تستعد إلطالق 
خدمة االنترنت الالسلكي المجاني 

بلدية غزة تبحث التنمية االقتصادية المحلية مع لجنة استشارية
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الجمعة الســـابعة والستون لمســـيرات العودة الكبرى حملت شـــعار جمعة حرق العلم, 
والمقصود به هو العلم الصهيوني الذي بدأت عديد العواصم العربية واإلسالمية ترفعه 
في ســـمائها, متحدية إرادة الشعوب, ونظرتها إلسرائيل على أنها العدو المركزي الذي 
يتربص باألمة , ولديه أطماع توســـعية في أراضيها, ويســـعى للسيطرة على مقدراتها 
وثرواتها, خرج الفلســـطينيون باألمس بعشـــرات اآلالف كي يحرقوا العلم اإلسرائيلي, 
ويقولون للعرب ان«إسرائيل«هى التي تحتل أرضنا,وتقتل أطفالنا, وتدنس مقدساتنا, 
وتســـتبيح دماءنا, وان جلســـات التطبيع الرســـمية والعلنية مع العرب والمسلمين, لن 
تجعلكم حلفاء لألمة, ولن تغسل أيديكم من دماء األبرياء العالقة بهم, ولن تنقي أثوابكم 
من الرجس والنجس, لقد احرق الفلسطينيون أعالم »إسرائيل« حتى تدرك األمة كلها ان 
هذا االحتالل الباغي ال مكان له بيننا, وانه ســـيبقى في عزلته ولن يخرجه منها ال تطبيع 
المطبعين, وال هرولة وتهافت المتهافتين إلقامة عالقات معه, فهؤالء ال يعبرون عن إرادة 
الشعوب, وال خياراتها, إنما يعبرون عن أنفسهم فقط, والحاشية التي تدور في فلكهم, 

ولكن الشعوب منهم براء.  
لم تزهنا حالة العشق والغرام  في اللقاء الذي جمع بين وزيري الخارجية البحريني الشيخ 
خالد بن أحمد واإلسرائيلّي يسرائيل كاتس أحد صقور حزب (ليكود) الحاِكم الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو، في العاصمة األمريكّية، واشـــنطن, 
ألننا ندرك ان البحرين خاضت بأقدامها في مســـتنقع التبعية المطلقة لالحتالل واإلدارة 
األمريكية, وهى تلهث وراء التطبيع مع هذا الكيان المجرم ألن مليكها يخشى على عرشه, 
ويخشـــى ان يسحب البســـاط من تحت قدميه, فالمعارضة البحرينية قوية ونافذة, وهو 
يعتقد واهما ان الذي سيحمي عرشـــه هو أمريكا و«إسرائيل«, لذلك نجده يلقى بنفسه 
تحت قدميهما لحمايته من غضبة الشـــعب ونقمته, رغم ان الشعب البحريني ال ينشد 
من مليكه إال العدل, واحترام اإلرادة, والتخلص من التبعية ألعداء األمة التاريخيين, جلس 
وزيـــر خارجية البحرين مع المجرم كاتس, الذي ينادي بطرد الفلســـطينيين من أرضهم, 
وتهويد القدس, ومصادرة األراضي غي الضفة لصالح المســـتوطنات, ويحرض على غزة 
ليل نهار, ويتوعدها بالويالت, ورغم ذلك يخرج علينا ليقول ان »إسرائيل« ماضية في مد 

جسور التالقي مع الدول العربية .
ســـنحرق علم كيانهم أمام أعينهـــم وهم ينظرون, ســـنزلزل األرض من تحت أقدامهم 
ونقذف الرعب والفزع في قلوبهم, سنستمر في مسيراتنا حتى نحقق أهدافنا, لن نقبل 
بالحصار, ولن تمر صفقة القرن, ولن نتخلى عن فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها, 
ربما يســـعدكم أيها الصهاينة األشـــرار لقاءا تطبيعيا مع دولة عربية, لتخرجوا إلينا عبر 
الشاشـــات بابتسامة صفراء, وتعتقدون أنكم ســـتهزموننا بمظاهر االستسالم الرسمي 
العربي لسياســـاتكم في المنطقة, لكن هيهات, فكل هذه العالقات العربية ســـتبقى 
مجـــرد صور, وهى في حقيقتهـــا لن تفك عزلتكم, أو تجعلكم مقبولين بين الشـــعوب 
العربية, هنيئا لكم تطبيعكم مع الرســـميين العرب وتنابلة الســـلطان والسماسرة, لكن 
الشعوب ســـتبقى تمقتكم وتعاديكم وتتبرأ ممن يتحالف معكم, واأليام ستثبت لكم 
ان األمة كلها ســـتقف أمامكم لتجابهكم بحد الســـيف, وتحبط مخططاتكم, وتطردكم 
من أرضنا المغتصبة, عليكم ان تســـمعوا هتافات شـــعبنا وهو يقوم بحرق أعالمكم, ال 
لالحتالل, والقدس عربية إسالمية, وفلسطين كل فلسطين لنا, وال للتطبيع, ال للتوطين, ال 

لالستسالم, إنها ثوابت شعبنا التي لن يحيد عنها أبدا مهما كلفه ذلك من ثمن.      

جمعة حرق العلم 
رأي

ُيصّنــــف الفلســــطينّيون فــــي لبنان 
تصنيًفــــا ُمجحًفــــا ، ســــبعون عاًمــــا 
الفلســــطينّي فــــي انتظاٍر   

ُ
يعيــــش

غامــــٍض، “العودة، العــــودة ، العودة 
 ال يريــــد التعاطف 

َ
 التاريخ

ّ
” ، لكــــن

، فمكثــــوا في  الفلســــطينيين  مــــع 
الُمخّيمــــاِت ، في لبناَن ال يســــتطيع 
 

ّ
الحــــق يمــــارَس  َأْن  الفلســــطينّي 
اإلنســــانّي البديهــــّي ، ال زالت بعض 
الجهات في قعِر األفكار الماضوّية ( 
الحرب األهلّية ، الفلسطينّي الغريب 
، الغربــــاء ، االحتالل الفلســــطينّي ) ، 
لذلك لم تتمّكن بعض وسائِل اإلعالم 
من االنصياِع للحقائــــِق ، أو الخضوع 
لضــــرورِة التضامن مع شــــعٍب يواجه 

ا . احتالاًل اقتالعّيً

لــــم يزاحْم الفلســــطينّي أحــــًدا ، لم 
ُيطالــــْب بحقوٍق تضاهيــــه مع غيره ، 
الفلســــطينّي متواضٌع فــــي حقوقِه ، 
متقّشٌف في حياتِه المترعة بالحلكِة 
، لكّنــــه أيًضا ال يقبل َأْن يتم امتهانه 
عبــــر اســــتالِب هويتــــه ، أو انتــــزاع 
القماشــــة التي تســــتتر من خاللها 
عورته المعيشّية ، أو إفزاعه بقراراٍت 
تتالءم مع مــــا ُيحاك ضــــده (صفقة 
القــــرن) ، فالذين انتفضــــوا وصرخوا 
وهتفــــوا وأّججوا النيران لم يدفعهم 
إاّل القلــــق من القراراِت الغامضِة التي 
ِق الذي يحاصرهم ، هذا  ال تأبه بالتقلُّ
إذا تجاوزنا الواقع المخيماتّي من فقٍر 
وعــــوٍز وامالق بالحقــــوِق البدائّيِة ألي 
 العويَل الفلســــطينّي 

ّ
مجتمــــٍع ، لكن

االســــتعالئيين  إلــــى  يتنــــاَه  لــــم 
الذيــــن يرتطمون بجــــدراِن أفكارهم 

الشوفينّية العنصرّية .
انتفاضُة الُمخّيمات داخل الُمخّيمات 
 أوراق 

َ
، صــــراخ الضحايــــا لن يــــؤذي

 ُهنالك َمن 
َّ

الشجر خارج الُمخّيم ، ألن
يريد استثمار الضحّية ، واستغاللها 
وتجييرها  المطالــــِب  علــــى  للوثــــِب 
لتشكيِل وجٍه آخر له ، وجٌه يستحوذ 
جمالــــه من أشــــالِء معانــــاة المخيم ، 
 كاملٌة مع 

ٌ
المطالــــُب جلّيــــٌة : حقــــوق

 ، الحفاِظ على الهوّية الفلســــطينّية 
ق   الجٍئ ، وهذا يتحقِّ

ِّ
 العودِة لكل

ّ
وحق

باالحتجاِج ضمن الُمخّيم عبر عصياٍن 
مدنــــيٍّ ال يتوّقــــف إال بالحصوِل على 

الحقوِق والمطالب .

» نشـــرت صحيفـــة، الديلـــي ميل 
صـــورة، إيهود باراك، رئيس الحزب 
الجديـــد، (إســـرائيل ديموقراطية) 
وهـــو يدخـــل إلـــى بيـــت، جيفرى 
اليهـــودي  المليونيـــر  إبشـــتين، 
منهاتن  واليـــة،  فـــي  األمريكـــي، 
األمريكية عام 2016م ، كان، إيهود 
بـــاراك يضع لثامـــا ، ُيخفي معظم 

وجهه.
المليونيـــر، جيفري ُادين عام 2009 

بأنـــه ُيتاجـــر بالجنـــس للفتيـــات 
القاصرات، وسجن ثالثة عشر شهرا.

م محامـــي، إيهود بـــاراك طلبا  قـــدَّ
بمحاكمة الصحيفة، وهددها، قائال: 
»كنُت مدعوا للطعام، وضعُت اللثام 
اتقـــاًء للبـــرد، إن نشـــر الصورة هو 
ِفرية دم ضدي، مـــن قبل نتنياهو 

والليكود«!!
ردْت الصحيفة: »الصورة ُنشرت عام 
2016، لـــم يعترض عليها أحد، ألن 

بـــاراك كان غير معروف، ها هو ُيقر 
بأنها صورتـــه، ولكن.... بعد دخوله 
المكان، دخلُت أربع قاصرات المكان 

نفسه«
غرد، باراك فـــي تويتر: »لقد عرفُت، 
الرئيس  بواسطة،  ابشتين  جيفري 

األسبق شمعون بيرس«!
يبـــدو أن االنتخابـــات القادمة في 
شـــهر سبتمبر ســـتكون انتخابات 

الفضائح!

انتفاضة المخّيمات اللبنانية:
 أشعة شمسنا ال بلسعر الواقع

قصة فضيحة إيهود باراك اإلعالمية

كريم الزغّير

توفيق أبو شومر

ال شك أنني ممن تأثر في شبابه بالمطبوعات 
التي كان يصدرها مركز األهرام للدراســـات 
السياسية واإلستراتيجية في القاهرة والتي 
جاءت تحت عنوان » أعـــرف عدوك »، والتي 
أمدتنا بالكثيـــر من المعارف حـــول »العدو 
الصهيونـــي«. لكننا اليوم نشـــهد بأن هذا 
العدو قد أخذ أشـــكااًل ومســـميات عدة، تارًة 
هو غربي تقوده »المسيحية ـ الصهيونية«، 
وتارة هو شرقي يلبس »الدشداشة والعقال« 
يلهث خلف األول حرصًا على رضى ســـيده. 
وربما نراه في دول الجوار يســـعى إلى طردنا 
من وطن نحن شاركنا في بنائه ونهضته، أو 
قـــد يكون هو األخ في الدين والوطن والجرح، 

لكنه يرفض أن نشاركه في إدارة الوطن.
غريـــب شـــكل العدو هـــذه األيـــام! هل هو 
المتربـــص بنا أم هو فـــي داخلنا؟! إذًا؛ كيف 
لنا أن نحارب عدوًا نحن ال ندرك كنهه؟ فمن 

هو العـــدو؟ ولو أردنا تعريـــف العدو يمكن 
القـــول بأنه: » مصطلح نســـبي يســـتخدم 
لوصف كينونة تمثل خطرًا أو تتصف بأفكار 
مضادة، فكلمة العدو تمثـــل نموذجًا خاصًا 
»لآلخر« فـــكل عدو هو »آخـــر« لكن ليس كل 

»آخر« هو عدو.
فالعدو ينشـــا فقـــط لدى االعتقـــاد بوجود 
اختالفـــات جوهريـــة »بيننـــا« و«بينهم« مع 
ربط هذه االختالفات بتمييز مواز بين الخير 
(نحن) والشـــر (هم)، وهو ما يؤدي عادة إلى 
نزع الطابع اإلنساني عن اآلخر العدو، وبالتالي 
سيادة النمط العدائي العنيف في التعامل 

مع اآلخر في هذه الحالة ».
وعـــودة إلى شـــعار » أعرف عـــدوك » فلعل 
الحكيم الصيني »صن تزو« من أوائل من لجأ 
إلى استخدام هذا الشعار كون هذه المعرفة 
في نظره فيصاًل ما بين النصر والهزيمة، بل 

إنها إذا ما اســـتخدمت بشـــكل استراتيجي 
يمكنها حســـم الصراع بـــدون معركة، وهي 
ليســـت شرطًا للنصر فقط، وإنما أداة للصراع 

معه.
لذلك يرى »تزو« أن هـــذه المعرفة ليس من 
الســـهل تحصيلها، ولكن يمكـــن مقاربتها 
من خالل اإلجابة على مجموعة من األســـئلة 
تتمثل في؛ كيف ندرس العدو؟ وماذا ندرس 
فيه؟ وكيف نكـــون منظورًا تحليليًا لفهمه؟ 
ومـــا دور هـــذه المعرفة وأثرها فـــي الصراع 
معـــه؟ وكيـــف للعدائيـــة أال تكـــون حاجبًا 
لمعرفته الحقيقية؟ وفي الوقت ذاته، كيف 
للمعرفة به أال تتحول إلى وســـيلة للتصالح 

مع العدو؟
ومن الجدير بالذكر أن الفيلســـوف »تزو« ما 
أورد »معرفـــة العدو« إال وذكـــر معها معرفة 
الذات، في عالقـــٍة جدليٍة تحـــدد نتيجتها 

نتيجة الصـــراع. وكأن التعرف على » اآلخر« 
هـــو فـــي ذات الوقت، تعّرف علـــى الذات أو 

النفس.
هنا، ال بد لنا أن نتعمق أكثر في معرفة العدو، 
أو قـــل في معرفة الذات! هـــل تصالحنا معه؟ 
أم بقّي هـــو العدو؟ وهل ســـنتصالح مع بني 
جلدتنا؟ أم سنبقيهم هم العدو؟ أسئلة برسم 
اإلجابة، كي نحسن اإلصغاء إلى النداء » أعرف 

عدوك » أو لعلني أقول: » أعرف ذاتك »!
أخيرًا، رحم الله شاعرنا الفذ » محمود درويش 
» أقلقـــه هذا »العدو« فقال: ـــــ » لكن القتلة 
 
ٌ
ع

َّ
هم الذين يتشـــابهون. .. َفُهـــم واحٌد ُموز

علـــى َأجهـــزة معدنية... يضغـــط على أزرار 
إلكترونية... يقتـــل ويختفي... يرانا وال نراه، 
 لفكرة ... ال 

ّ
ال ألنه شـــبح، بل ألنه قناع فوالذي

مالمح له وال عينان وال عمر وال اســـم... هو ... 
هو الذي اختار أن يكون له اسم وحيد: العدو!

أحمد طه الغندورأعــرف عــدوك
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االستقالل/ وكلالت:
قلم محلفظ سلطة النقد عزام الشوا 
ووفد مرافق بزيـــلرة التحلد البنوك 

التعلونية اإليطللية.
وكلن فـــي اســـتقبللهم مســـؤولو 
االتحـــلد وفي مقدمتهم رئيســـه 
هلينر نيكولوسي، حيث تم تنظيم 
جولة موسعة للوفد إلطالعهم على 
التجربة اإليطللية في تنظيم عمل 

البنوك التعلونية.
وضـــم الوفـــد المرافـــق لمعللـــي 
المحلفـــظ كل مـــن علـــي فرعـــون 
الســـوق  مديـــر دائـــرة انضبـــلط 
ومحمد منلصرة مدير دائرة الرقلبة 

والتفتيش.
وقلل الشــــوا إن الهدف مــــن الزيلرة 
والجولــــة الوقوف عن كثب على عمل 
البنــــوك التعلونيــــة المتخصصــــة، 
واالســــتفلدة من هــــذه التجربة في 
فلســــطين، بلعتبــــلر هــــذا النوع من 
البنوك يهــــدف لمحلربة الفقر ودعم 
المشلريع المستدامة وتعزيز التنمية 
المجتمعيــــة واالقتصلديــــة، مؤكدًا 
أن ســــلطة النقــــد وبتوجيهــــلت من 
ســــيلدة الرئيس محمود عبلس، على 
اســــتعداد لتقديم كل الدعم إلنشلء 

البنوك التعلونية، انطالقًا من إدراك 
أهميتهــــل، وأن ســــلطة النقد عملت 
مؤخرًا على تعديل قلنون المصلرف 

لدعم إنشلء البنوك التعلونية.
وقـــدم الشـــكر الجزيـــل للحكومة 
اإليطللية واتحلد البنوك التعلونية 
اإليطللية على دعمهمل المســـتمر 
لدولة فلسطين في كلفة المجلالت، 

سيمل دعم القطلع المصرفي.
جدير بللذكـــر أن وفدًا مـــن اتحلد 

البنوك التعلونيـــة اإليطللية، ضم 
كاًل مـــن رئيـــس االتحـــلد هلينر 
جورجيـــو  ونلئبـــه  نيكولوســـي، 
ميريغـــو، قـــلم بزيلرة إلى ســـلطة 
النقـــد الفلســـطينية فـــي فبراير 
الملضـــي، وجرت معهم منلقشـــة 
معمقـــة لمدى احتيـــلج االقتصلد 
الفلسطيني لهذا النوع من البنوك 
وآليلت  المتخصصـــة،  التعلونيـــة 
توفيـــر البيئـــة القلنونيـــة الالزمة 

إلنشـــلء هذه البنوك بمـــل يتوافق 
ســـلطة  وتعليملت  قوانيـــن  مـــع 
النقـــد، وأثرهل علـــى تعزيز وصول 
واســـتخدام كل فئـــلت المجتمـــع 
للخدملت المللية لتحسين الظروف 
المعيشية وتعزيز الرفله االجتملعي 
لألفراد، وتطوير االقتصلد الوطني، 
خلصة وأنهل تتقلطع مع خطة عمل 
االســـتراتيجية الوطنية للشـــمول 

المللي.

االستقالل/ وكلالت:
تراجع حجم التجلرة الخلرجية لكوريل الشمللية، بلستثنلء التبلدالت التجلرية بين 
الكوريتين، 48.8 بللمئة في 2018 مقلرنة بللعلم الذي سبقه، ليبلغ 2.84 مليلر 

دوالر.
وخالل 2018، وعلى أسلس سنوي، تراجعت صلدرات كوريل الشمللية 86.3 
بللمئة، إلى 240 مليون دوالر، فيمل هبطــــت الواردات 31.2 بللمئة، إلى 2.6 
مليــــلر دوالر، وفق بيلنلت أوردتهل وكللة "يونهلب" الكورية الجنوبية لألنبلء، 

الجمعة.
وأدت العقوبلت المفروضة على كوريل الشـــمللية، إلى تراجع حلد في تبلدالتهل 

التجلرية مع الصين.
وفي 2018، تراجع حجم التبـــلدالت التجلرية بين الكوريتين 48.2 بللمئة على 

أسلس سنوي، إلى 2.72 مليلر دوالر.
كمل ارتفع العجز التجلري لكوريل الشـــمللية مع الصين في العلم الملضي 19.2 

بللمئة، إلى 2.33 مليلر دوالر.
والصين أكبر شريك تجلري بللنسبة إلى كوريل الشمللية، تليهل روسيل.

وتخضع كوريل الشـــمللية، لسلســـلة عقوبلت اقتصلدية وتجلرية وعســـكرية، 
بموجب 10 قـــرارات اتخذهل مجلس األمن الدولي منذ 2006، بســـبب برامجهل 

للصواريخ البلليستية والنووية.
وإلى جلنب عقوبلت مجلس األمن، تواجـــه بيونغ يلنغ، عقوبلت أحلدية الجلنب 
من قبـــل العديد من الـــدول األعضلء بلألمـــم المتحدة، على رأســـهل الواليلت 
المتحـــدة األمريكية ودول االتحلد األوروبي. وتحظـــر قرارات مجلس األمن على 
الدول األعضلء بلألمم المتحدة، اســـتيراد الفحم الحجري والحديد الخلم وموارد 

المنتجلت البحرية والمنسوجلت والمالبس من كوريل الشمللية.

االستقالل/ األنلضول:
ضغطت عوامـــل الحروب التجلرية والخروج البريطلني من 
االتحلد األوروبـــي، والتخوفلت االقتصلدية العللمية، على 
آفلق النمو االقتصلدي للعلم الجلري، وتوقعلت بلمتدادهل 

للعلم المقبل.
حسب بيلنلت رسمية، األسبوع الملضي، سجل االقتصلد 
الصيني (ثلني أكبر اقتصلد عللمي) معدل نمو 6.2 بللمئة 
على أسلس سنوي في الربع الثلني 2019، مقلرنة مع 6.4 

بللمئة في الربع األول السلبق له.
وتواجه بكين اليوم، توترات تجلرية مع واشنطن (معلقة 
حلليل)، مل دفع صندوق النقد الدولي إلطالق تحذيرات من 

تضرر االقتصلد العللمي بسبب النزاع القلئم.
ونشـــبت حرب تجلرية بين أكبر اقتصلديين في العللم، 
منذ ملرس / آذار 2018، أســـفرت عن تبلدل رفع الرســـوم 

الجمركية على سلع بمئلت المليلرات من الدوالرات.
وقلل استلذ االقتصلد الدولي شريف الدمرداش، إن الحرب 

التجلرية بين الواليلت المتحدة والصين، "ستقلي بظاللهل 
علـــى كل المتغيرات السيلســـية واالقتصلدية في أرجلء 

كبيرة من العللم".
وذكر "الدمرداش" لألنلضول، أن الواليلت المتحدة تحلول 
"احتـــواء الصعود الصيني عبر فرض الرســـوم الجمركية 
والحـــد من تفوقهل في الميزان التجـــلري، في إطلر تأكيد 

الهيمنة على السلحة العللمية".
وعلـــى الرغم من إجـــراء عدة جوالت مـــن المفلوضلت، لم 
تتوصـــل بكين وواشـــنطن لحل، وســـط تحذيـــرات من 
مؤسســـلت دولية من مغبة استمرار تلك الحرب التجلرية 
على أفلق االقتصـــلد العللمي. وفـــي 29 يونيو/ حزيران 
الملضي، اتفقت الواليلت المتحدة والصين على استئنلف 
محلدثلت التجلرة مع إحجلم واشـــنطن عن فرض رســـوم 

جديدة على الصلدرات الصينية.
"االقتصلد الصيني تأثر بللحرب التجلرية، كونه قلئمل على 
الصلدرات، وتأثير تبلطؤ اقتصلد الصين، ســـينتقل إلى 

بقية اقتصلدات العللم، لكونهل تتعلمل مع أجزاء كبير من 
العللم، تصديرا واستيرادا"، حسب الدمرداش.

وقـــلل الرئيس األمريكـــي دونللد ترامـــب إن تبلطؤ نمو 
اقتصـــلد الصين في الربع األول من العـــلم الجلري، يدلل 
على التأثير الكبير للرسوم الجمركية التي فرضتهل بالده، 

محذرا أن واشنطن قد تكثف الضغط أكثر.
ويشـــير اســـتلذ االقتصلد الدولـــي أن الصيـــن "لديهل 
إمكلنلت المتصلص تأثير الحرب التجلرية، لكونهل سوق 

استهالكية تضم أكثر من مليلر نسمة".
كذلك، فإن أحد أبرز العوامل التي تضغط على االقتصلد 
العللمي، وفق الدمرداش، تشـــمل استمرار التوترات في 
منلطق النـــزاع مثل منطقة الخليج وإيران واليمن وأمريكل 
الالتينية. وفي أبريل/ نيســـلن الملضي، خفضت منظمة 
التجلرة العللمية توقعلتهـــل لنمو التجلرة إلى 2.6 بللمئة 
في 2019، مقلبـــل 3.7 بللمئة في توقعلت ســـلبقة، و3 

بللمئة في 2018.

الشوا يطلع على التجربة اإليطالية في مجال البنوك التعابنية

االستقالل/ وكلالت: 
تجلوز الذهب، أمس الجمعة، مســـتوى 1450دوالرا المهم للمرة 
األولـــى منذ مليو 2013، بعد تعليقلت مســـؤول كبير في مجلس 
االحتيلطي االتحلدي (البنك المركزي األميركي) عززت التوقعلت 

بخفض أسعلر الفلئدة.
وبلغ الذهب فـــي المعلمـــالت الفوريـــة 1452.60 دوالر لألوقية 
(األونصة) في التعلمالت المبكرة، وهو أعلى مستويلته منذ العلشر 
من مليـــو 2013، قبل أن يتراجع 0.3 بللمئـــة إلى 1442.35دوالر 

بحلول السلعة 05:43 بتوقيت غرينتش، وفق »فرانس برس«.

وربـــح المعدن النفيـــس قرابة اثنين بللمئة منذ بداية األســـبوع 
الجلري، ويتجه صوب تحقيق ثلني مكسب أسبوعي على التوالي.

وقفـــز الذهب في العقـــود األميركيـــة اآلجلـــة 1.2 بللمئة، إلى 
1444.70دوالر لألوقية.

وفي مؤتمر للبنك المركزي، الخميس، قلل جون وليلمز رئيس بنك 
االحتيلطي االتحلدي في نيويورك إن صلنعي السيلسلت بحلجة 
لتقديم التحفيـــز مبكرا للتعلمل مع التضخـــم المنخفض حين 
تكون أسعلر الفلئدة قرب الصفر، وليس بمقدورهم االنتظلر حتى 

تحدث أزمة اقتصلدية.

وتصريحلت وليلمز تجعل من المؤكد تقريبل أن مجلس االحتيلطي 
االتحلدي سيختلر خفض أسعلر الفلئدة بمقدار 25 نقطة أسلس 
في اجتملعه بشأن السيلسة النقدية يومي 30 و31 يوليو، وتغذي 

أيضل التوقعلت بإجراء خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أسلس.
ودفعت تصريحلت وليلمز مؤشر الدوالر قرب أدنى مستويلته في 
أســـبوعين قبل أن يرتفع قليال في التعلمالت اآلسيوية المبكرة، 
ممل يقلص تكلفة الذهب للمســـتثمرين حلئزي العمالت بخالف 

الدوالر.
وتعزز التوترات في الشـــرق األوسط أيضل جلذبية الذهب كمالذ 

آمن. وقللت الواليلت المتحدة، الخميس، إن سفينة تلبعة للبحرية 
األميركية »دمرت« طلئرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز بعد أن 

اقتربت منهل لمدى يشكل تهديدا.
وبللنســـبة للمعلدن النفيســـة األخـــرى، ارتفعـــت الفضة 0.6 
بللمئـــة إلى16.43 دوالر لألوقية، وهو أعلى مســـتويلتهل منذ 25 
يونيو2018. وصعدت الفضة 8 بللمئة منذ بداية األسبوع الجلري 

وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 3 سنوات.
وربح البالتين 0.9 بللمئة إلى 856.68 دوالر، بينمل ارتفع البالديوم 

0.2 بللمئة إلى 1528.59 دوالر لألوقية.

االستقالل/ وكلالت:
ارتفع فلئض الحسلب الجلري لمنطقة اليورو 36.3 بللملئة على أسلس 

شهري في مليو/ أيلر 2019.
ويقصد بحســـلب المعلمـــالت الجلريـــة صلفي تعلمـــالت الصلدرات 

والواردات من السلع والخدملت. 
وقـــلل البنك المركزي األوروبـــي، الجمعة، إن فلئض الحســـلب الجلري 
لمنطقـــة اليورو فلئضل ارتفع إلى 30 مليلر يورو ( 33.7 مليلر دوالر)، في 
مليو/ أيلر الملضي مقلبل 22 مليلر يورو ( 24.7 مليلر دوالر) في الشـــهر 

السلبق له. 
وخالل 12 شهرا حتى مليو/ أيلر 2019، تراجع فلئض الحسلب لمنطقة 
اليورو إلى 323 مليلر يورو ( 362.9 مليلر دوالر) مقلبل 392 مليلر يورو ( 

440.5 مليلر دوالر) في 12 شهًرا حتى مليو/ أيلر 2018. 
وفي وقت ســـلبق من الشـــهر الجلري، خفضت المفوضيـــة األوروبية، 
توقعلتهـــل لمعدل نمو منطقة اليورو، إلى 1.4 بللمئة في 2020، مقلبل 
1.5 بللملئة في توقعلت ســـلبقة، في حيـــن أبقت على معدل نمو 1.2 

بللمئة بدون تغيير في 2019. 
وتشـــمل منطقة اليورو، بلـــدان بلجيـــكل وألملنيل وإســـتونيل وأيرلندا 
واليونلن وإسبلنيل وفرنســـل وإيطلليل وقبرص الرومية، والتفيل وليتوانيل 
ولوكسمبورغ ومللطل وهولندا والنمسل والبرتغلل وسلوفينيل وسلوفلكيل 

وفنلندا. 

ارتفاع فائض الحساب 
الجاري لمنطقة اليورب 

36.3 بالمئة

االستقالل/ وكلالت:
قلل مسؤولون يلبلنيون أمس إن البالد سجلت عجزا 
في الميزان التجلري خالل أول ستة أشهر من العلم، 
وذلـــك في ظل التوتـــرات بين الواليـــلت المتحدة 

األمريكية والصين.

ونقلت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليلبلنية عن وزارة 
المللية القول إن العجز خالل الفترة من كلنون ثلن/

ينلير حتـــى حزيران الملضيين بلـــغ أكثر من 888 
مليلر ين ( 8.2 مليلر دوالر).

وقللت الوزارة إن الصلدرات تراجعت بنسبة %4.7، 

في حين انخفضت الواردات بنســـبة 1.1% مقلرنة 
بنفس الفترة من العلم الملضي

وأضلفـــت الـــوزارة أن الصـــلدرات اليلبلنية للصين 
تراجعت بنسبة 8.2 % في ظل التبلطؤ االقتصلدي 

الصيني.

تراجع التجارة الخارجية لكوريا 
الشمالية 48.8 بالمئة في 2018

للمرة األبلى منذ سنوات.. الذهب يتجابز 1450 دبالرا

حربب تجارية بمخابف دبلية تمهد لتباطؤ االقتصاد العالمي

اليابان تسجل عجزا في الميزان التجاري خالل أبل 6 أشهر من العام
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الخرطوم/ االستقالل: 
أفــــادت مصــــادر في قــــوى الحرية 
في الســــودان بتأجيل  والتغييــــر 
المقــــررة، امس  المفاوضات  جولــــة 
العســــكري  المجلس  مــــع  الجمعة، 

الحاكم.
وقالــــت المصادر إن ذلــــك التأجيل 
إلجراء “مشاورات داخلية” للتوصل 
لرؤيــــة موحدة بخصــــوص االتفاق، 
 ُيحــــدد موعــــدا جديــــدا 

ّ
بــــدون أن
إلجرائها.

وقــــال عمــــر الدقيــــر القيــــادي في 
تحالف قوى الحرية والتغيير لوكالة 
فرانــــس برس، اليــــوم الجمعة “تم 

تأجيل المفاوضات”.
 التحالــــف 

ّ
وأشــــار الدقيــــر إلــــى أن

داخلية  إلــــى مشــــاورات  “بحاجــــة 
للتوافــــق على رؤيــــة موحدة” حول 
االتفاق، وهو ما أّكده صديق يوسف 

القيادي بالتحالف أيضا.
حيث تتجه األنظــــار إلى مفاوضات 
مرتقبة بين جنراالت الجيش وقادة 
االحتجاجات في الســــودان لتحديد 
مســــار األحداث، بعــــد يومين فقط 
من توقيع الطرفين باألحرف األولى 

اتفاقا لتقاسم السلطة.
وينص االتفاق على تشكيل مجلس 
مشترك بين العسكريين والمدنيين 
 39 انتقالية تســــتمر  إلدارة فتــــرة 
شــــهرا. ويضم المجلس 11 عضوا، 

خمسة عسكريين وستة مدنيين.
وتعــــد المباحثات المقبلة حاســــمة 

خصوصا أن الطرفين ســــيتفاوضان 
حــــول »اإلعــــالن الدســــتوري« الذي 
يحتوى على مسائل خالفية معقدة، 

وهي:
تشــــّكل »الحصانــــة المطلقة« التي 
يطلبهــــا المجلس العســــكري أكبر 
المســــائل الخالفية فــــي مفاوضات 

الجمعة.
ومنذ انــــدالع االحتجاجــــات في 19 
الماضــــي  األول  ديســــمبر/كانون 
قتل أكثــــر مــــن 246 متظاهرا في 
أرجــــاء البالد بحســــب لجنــــة أطباء 
بينهم 127  المركزيــــة،  الســــودان 

شخصا سقطوا في 3 يونيو/حزيران 
الماضي، خالل فــــض اعتصام أمام 
مقر قيــــادة القوات المســــلحة في 

الخرطوم.
 وبدأت احتجاجات السودان أوال ضد 
الرئيــــس المعزول عمر البشــــير، ثم 
تواصلــــت ضد المجلس العســــكري 

الذي تولى الحكم بعد رحيله.
ويصــــر المجلــــس العســــكري على 
»المجلس  الخمسة في  منح ممثليه 

السيادي«، »حصانة مطلقة«.
 ورفــــض قــــادة االحتجــــاج تمامــــا 
فكرة النص علــــى »حصانة مطلقة« 

للجنــــراالت، وطرحــــوا مــــن جانبهم 
»حصانــــة مؤقتة« تمنــــح لهم أثناء 
انتهاء  وحتى  وظيفتهم  ممارســــة 

أداء مهامهم.
وقادة  العســــكري  المجلــــس  اتفق 
مايو/أيــــار  فــــي  االحتجاجــــات 
الماضي على تشكيل برلمان يتألف 
من ثالثمئة مقعد، %67 منها لقوى 

الحرية والتغيير.
 المجلس العسكري يطالب اآلن 

ّ
 لكن

بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير 
هذه النسبة خشية أن يسيطر تماما 

على اتخاذ القرار في البرلمان.

السودان: تأجيل المفاوضات بين العسكري والمعارضة

كابول/ االستقالل: 
قتل 8 أشـــخاص على األقل وأصيب 33 آخرون بجروح إثر انفجار استهدف البوابة 
الجنوبية لجامعة كابول بالعاصمة األفغانية امس الجمعة، حســـبما أفاد مسؤول 
في وزارة الداخلية. وقال المســـؤول باهر ميهر إن االنفجار وقع في الســـاعة 7.10 
صباحـــا بالتوقيت المحلي أثناء تجمع بعض الطالب إلجراء اختبار »الماجســـتير«، 
مشيرا إلى وجود فتاة ضمن المصابين في االنفجار. وأضاف المسؤول أن التحقيق 

مستمر وسيتم تقاسم التفاصيل مع وسائل اإلعالم فور االنتهاء منه.

االستقالل/ وكاالت:
نفى نائب وزير الخارجية اإليراني عباس عراقجي الجمعة أن تكون إيران قد فقدت أي 
طائرة مسيرة مؤخرا، مرجحا أن تكون الواليات المتحدة قد أسقطت واحدة من طائراتها 
المسيرة »عن طريق الخطأ«. وكتب عراقجي في تغريدة على تويتر »لم نخسر أي طائرة 
مســـيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر. أخشى أن تكون (السفينة األمريكية) يو 
إس إس بوكسر قد أســـقطت واحدة من طائراتهم األمريكية عن طريق الخطأ«، وذلك 

غداة إعالن الواليات المتحدة أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية.
وأضاف »لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر«.

 
ّ

من جهتـــه، صرح وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف الخميس أنه ال يملك »أي
معلومات عن فقدان طائرة مســـّيرة« إيرانية. وقال لدى وصوله إلى مقر األمم المتحدة 
في نيويـــورك، لالجتماع مع األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس »ليســـت 
لدينا أي معلومات عن فقدان طائرة مســـّيرة اليوم«. وكان ترامب قد أعلن الخميس عن 
 الطائرة اقتربت من سفينة اإلنزال األمريكية »يو 

ّ
إسقاط طائرة مسيرة إيرانية. وقال إن

إس إس بوكســـر« لمسافة أقل من ألف متر، ما دفع السفينة الحربية إلى القيام »بعمل 
دفاعي« أسفر عن »تدمير الطائرة المسّيرة في الحال«.

8 قتلى و33 مصابا بانفجار 
قرب جامعة كابول

الخارجية اإليرانية: لم 
نفقد أي طائرة مسيرة

االستقالل/ وكاالت:
كشف مكتب اإلحصاء االتحادي في ألمانيا، الجمعة، أن عدد 
الالجئيـــن وطالبي اللجوء بلغ حتى نهايـــة 2018، نحو 1.8 

مليون شخص.
ووفقًا للمكتب فإن نسبة طالبي اللجوء المسجلين في ألمانيا 
خـــالل 2018، زادت بنســـبة 6 بالمئة مقارنـــة بالعام الذي 
ســـبقه، أي ما يعادل 101 ألف شـــخص، بحسب التلفزيون 

األلماني »دويتشه فيله«.
وأوضـــح المكتب، أن »عدد الالجئين وطالبي اللجوء بلغ حتى 
نهايـــة 2018، نحو 1.8 مليون شـــخص، منهم 1.3 مليون 
حاصلون على حـــق اإلقامة، غالبيتهم ســـوريون وعراقيون 

وأفغان«.
وبحســـب »دويتشـــه فيله«، فإن »هذا الرقـــم يغطي جميع 

المتقدميـــن للحصـــول على صفـــة الجئ فـــي ألمانيا، بمن 
فيهم الذين تم رفض طلباتهم وينتظرون الطرد من البالد، 
وعددهـــم أكثر من 190 ألف شـــخص، ومعظمهم زوار من 

أفغانستان والعراق«.
وبحســـب إحصائيـــات المكتب فـــإن نحـــو 62 بالمئة من 
الحاصلين على حـــق الحماية في ألمانيا أتوا من ثالث دول، 
وهي ســـوريا (526 ألف) والعراق (138 ألف) وأفغانســـتان 

(131 ألف).
وفي ســـبتمبر/ أيلـــول 2014، قررت المستشـــارة األلمانية 
أنجيال ميركل، فتح حدود البالد أمام المهاجرين، ووصل إلى 
ألمانيا في غضون بضعة أشهر مئات اآلالف من األشخاص 
الذين تقدموا بطلب الحصول علـــى وضع الجئ، ما أدى إلى 

أزمة هجرة لم تشهد القارة العجوز مثلها من قبل.

االستقالل/ وكاالت:
أكدت النائبـــة األميركية الديموقراطيـــة إلهان عمر 
مســـاء الخميس، أنها ســـتبقى "كابوًســـا" للرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامـــب الـــذي كان مؤيـــدوه قد 
هاجموهـــا بعنف خالل تجمع انتخابـــي قبل يوم، ما 

دفعها إلى وصفه "بالفاشي".
وقالت النائبة الديموقراطية عند عودتها إلى دائرتها 
االنتخابية في مينيســـوتا حيث لقيت استقباال حاًرا، 
لحضور تجمع إن "الكابوس (لترامب) هو أن يرى الجئة 
صومالية تصل إلـــى الكونغرس". وأكدت "ســـنبقى 
كابوًســـا لهذا الرئيس ألن سياسته كابوس بالنسبة 

لنا".
وكانـــت عمر (36 عاًما) وهي ابنـــة الجئين صوماليين 

ونصحهـــا ترامب "بالعودة" إلى بلدها األصلي وصفت 
الرئيس األمريكي بـ"الفاشـــي". وقالت "األمر ال يتعّلق 
بي، إّنه يتعّلق بمعركتنا في سبيل ما يجب أن يكون 

عليه بلدنا".
ودانت الشابة المسلمة التي أثارت تصريحاتها حول 
إســـرائيل قبل أشـــهر جداًل حاًدا، بقوة سعي ترامب 
إلى إســـكات "النقاش الديموقراطي واالختالفات في 

وجهات النظر" في البالد.
وقبـــل أن تتوجه إلى مينيســـوتا، صرحت إلهان عمر 
وهـــي إحـــدى نائبتين مســـلمتين فـــي الكونغرس 
 

ّ
األميركي، أمام صحافيين في واشـــنطن "لقد قلنا إن
هذا الرئيس عنصري ونّددنا بتصريحاته العنصرية. 

أعتقد أّنه فاّشي".

ألمانيا: عدد الالجئين وطالبو
 اللجوء يقترب من مليونين

إلهــان عمــر: سأبقــى
 كابوســًا يطــارد ترامــب

االستقالل/ وكاالت:
رأت صحيفـــة "نيويـــورك تايمـــز" األميركية 
 الحرب السعودية في اليمن 

ّ
أمس الجمعة أن

والتـــي تحمل توقيـــع ولي العهـــد محمد بن 
ســـلمان وصلت إلى طريق مســـدود، وتحّولت 
إلى مســـتنقع بن ســـلمان، وفق مـــا نقلت عن 
 االنســـحاب 

ّ
دبلوماســـيين ومحّللين، قالوا إن

الحـــاّد لحليفه الرئيس اإلمارات يثير أســـئلة 
حول قـــدرة الســـعودية على قيـــادة الحرب 

بمفردها.
وتابعـــت الصحيفـــة أّنه منذ بدايـــة التدخل 
الســـعودي في اليمن، كانت الحرب، حرب بن 

 األمير السعودي، الذي 
ّ

سلمان. ولفتت إلى أن
كان وزيـــرًا للدفاع في حينهـــا، ويبلغ 29 عامًا، 
شـــوهد في صور رســـمية محاطـــًا بجنراالت 
يدّقق في الخرائط، يتفّحص طائرة هليكوبتر، 
ويرتدي ســـماعة الطيار أثناء وجوده على متن 

طائرة عسكرية.
المشّددة للمسؤولين  بالتعليقات  ومتســـّلحًا 
في إدارة ترمب، يأمل بن سلمان في أن تساعد 
واشـــنطن في تعويـــض انســـحاب اإلمارات 
بدعـــم عســـكري أميركي جديـــد، وذلك وفق 
 

ّ
دبلوماسيين على اطالع على المحادثات. إال أن
معارضة الكونغـــرس للحرب تجعل هذا األمر 

مســـتبعدًا، ما يترك الســـعودية أمام بعض 
الخيارات المتواضعة.

المحّللة  عـــن  األميركية  الصحيفـــة  وتنقـــل 
في معهـــد دول الخليج العربية، كريســـتين 
ســـميث ديوان، قولها: "األمر يؤلمه ألّنه يضّر 
بمصداقيتـــه كقائـــد ناجح"، مضيفـــة أّنه ال 
يوجـــد الكثير من المواطنين في الســـعودية 
 ما يحصل استثمار حكيم 

ّ
الذين يشعرون بأن

للمستقبل.
"الضبـــاط   

ّ
إن نفســـها  الصحيفـــة  وتقـــول 

اإلماراتّيين، واألســـلحة والمـــال، لعبوا، بالقدر 
عينه، خلف الكواليس، دورًا مهمًا في تماسك 

تحالف متشـــعب مـــن المليشـــيات اليمنية 
التـــي تتبادل العـــداء، والتي بـــدأت بالفعل 
تتصـــارع من أجل مـــلء فراغ الســـلطة الذي 
خّلفه اإلماراتيون. ويقول المحّللون إّنه، نتيجة 
لذلك، يجعل االنســـحاب اإلماراتـــي، احتمال 

االنتصار العسكري السعودي، أكثر بعدًا".
يمكـــن  ال  أّنـــه  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
اليمن،  للسعوديين االنسحاب بســـهولة من 
بسبب حدود المملكة معه، والتي يبلغ طولها 
 الوتيرة المتصاعدة 

ّ
ألفا ومائة ميل، مضيفة أن

لهجمات الحوثيين على السعودية تجعل من 
الصعب عليها االنســـحاب. وتقـــول إّنه حّتى 

ولو أوقف الحوثيـــون هجماتهم، كما تجادل 
السعودية، إال أّنهم قد يشكلون تهديدًا أكبر 

إذا ُسمح لهم بتشديد قبضتهم على اليمن.
ويقـــول رئيـــس مركـــز صنعـــاء للدراســـات 
االســـتراتيجية، فارع المسلمي إّنه ليس لدى 
الســـعوديين رفاهية الخروج مـــن اليمن، "ال 

توجد وسيلة للفرار".
 ولي 

ّ
وتشير "نيويورك تايمز"، إلى أّنه يبدو أن

العهد قمع أي معارضة داخل العائلة الملكية، 
في حين يسيطر الديوان الملكي على وسائل 
 وجود تقارير عن إصابات في 

ّ
اإلعالم، في ظـــل

صفوف القوات الجوية السعودية.

نيويورك تايمز: بن سلمان أصبح وحيدًا في مستنقع اليمن
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غزة/ االستقالل: 
صعد فريق شـــباب رفـــح لنصف نهائي 
بطولة الناشـــئين مواليد "2004 فما فوق"، 
عقب فـــوزه على جمعية الصـــالح بثالثة 
أهـــداف مقابل هدف، في المبـــاراة التي 

أقيمت على ملعب خان يونس البلدي. 
وسجل ثالثية شباب رفح علي أبو السعود، 
بينما سجل هدف جمعية الصالح محمود 

زيادة.
هذا وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، 
تخســـير نادي هالل غزة إداريـــًا، بنتيجة 
0/3، أمام أكاديمية الوحدة، بعد مشـــاركة 
العبه أحمد زريد رغم حصوله على بطاقتين 

صفراوتين .

يذكر أن الهـــالل فاز على فريـــق الوحدة 
بهدفين دون رد، ضمن بطولة الناشـــئين، 
ليتأهل الوحدة إلى نصف نهائي البطولة.

وفي نفس السياق، تأهل فريق اتحاد خان 
يونس، للدور نصف النهائي بعدما تغلب 
على جـــاره خدمات خان يونـــس، بركالت 
الترجيح (1/4)، بعد انقضاء الوقت األصلي 

بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله.
وافتتح الطواحين التســـجيل في الشوط 
األول، عن طريق الالعب كمال النديات، قبل 
أن يعادل الالعب عبد الله الهندي للخدمات 
في الشوط الثاني، لتنتهي مجريات اللقاء، 
بالتعادل واالنتقال لـــركالت الترجيح من 

عالمة الجزاء، والتي ابتسمت لالتحاد.

واســـتطاع فريـــق أكاديمية تشـــامبيونز 
الفوز على خدمات البريج بركالت الترجيح 
بنتيجـــة 0/3، بعد نهايـــة الوقت األصلي 
للقاء بالتعادل الســـلبي، فـــي اللقاء الذي 
جمع بين الفريقين على ملعب الدرة وسط 

القطاع. 
يذكـــر أن لجنة المســـابقات باتحاد الكرة 
جدولـــت مباريـــات دور نصـــف نهائـــي 
البطولة حيـــث يتلقى اتحـــاد خانيونس 
فريق أكاديمية الوحدة على اســـتاد الدرة، 
فيما يواجه شـــباب رفح فريـــق أكاديمية 
شامبيونز على اســـتاد خانيونس، وتقام 
المباريات يـــوم االثنين المقبل الســـاعة 

الخامسة والنصف عصرا .

الضفة الغربية/ االستقالل: 
عاد الالعبـــان عبد الله إدريس وإيهاب شـــاهين 
لصفوف هالل القدس، هـــذا الصيف، بعد رحلة 

احترافية خارج أسوار النادي. 
واعتبر المدير الفني أمجد طه، أن انضمام الالعبين 
لصفوف الفريق سيشـــكل إضافة نوعية لكتيبة 
هالل القدس، الســـاعي للمنافســـة على األلقاب 

المحلية والدولية.
وجـــرى حفل توقيـــع العقود بحضور المشـــرف 
الرياضي بدر مكي، ومدير النادي جمال غوشـــة، 

والمدير الفني أمجد طه.
وشهدت الفترة الماضية، نشاًطا كبيًرا من جانب 

هالل القـــدس إلبرام تعاقدات جديـــدة، حيث تم 
التعاقد مع ثنائي األمعري، جالل أبو يوسف وإبراهيم الحبيبي .

هذا وقد نجح نادي مركز شــــباب بالطة »الجدعــــان« من التعاقد مع 
الظهير األيسر هالي مناع لمدة موسم واحد قادما من صفوف نادي 
شباب الظاهرية ليكون أول الالعبين الوافدين الجدد للفريق.  ويعتبر 
منــــاع من الالعبيــــن المميزين في مركزة ويتمتع بمهــــارة المراوغة 

وافتكاك الكرة واالرضيات المتقنة على المرمى ويمكن االســــتفادة 
منه بالشــــق الدفاعــــي والهجومي .  وجدد بالطــــة عقود العديد من 
الالعبين أبرزهم عدي وليث خروب ومحمود أبو وردة و أحمد الحويطي 
وهنــــاك العديد مــــن الالعبين تم التجديد معهم وســــيتم اإلعالن 
عنهم في وقت الحق ، من أجل ترتيب صفوف الفريق والمنافســــة 

على لقب دوري المحترفين الهدف الذي يعمل عليه بالطة .

الرباط/ االستقالل:
كشـــفت مصادر صحافية مغربيـــة أن مجلس إدارة 
حســـنية أكاديـــر، توصل إلـــى اتفاق مـــع الالعب 
الفلسطيني تامر صيام، من أجل تمديد عقده، بعد 

المستوى الجيد الذي قدمه في الموسم األخير.
وأكد مصدر بالنادي أنه ســـيتم اإلعالن رســـميا من 
مجلس اإلدارة، عن تجديد عقد الالعب، بعد أن توصل 

الطرفان التفاق في هذا الشأن.
ويدخل صيام ضمـــن الالعبين الذيـــن قرر مجلس 
إدارة أكادير، مـــع الجهاز الفني الذي يقوده المدرب 
األرجنتيني ميجيل جامونـــدي، أن يحافظ عليهم، 

لدعم االستقرار البشري الذي يراهن عليه الفريق.
وكان حســـنية أكادير قد مَدد مؤخـــرا عقود بعض 
نجومه، أبرزهم كريم بركاوي وياســـين الرامي وأمين 

صادقي .

حسنية أكادير يمدد 
عقد نجمه الفلسميني 

» تامر صيام«

الهالل يعيد العبين لصفوفه 
و»الجدعان« يعلن عن أولى صفقاته

تأهــل أربــع فــرق إلــى نصــف نهائــي بمولــة الناشئيــن

االستقالل/ وكاالت: 
ما زال برشلونة يبحث عن التعاقد مع ظهير أيسر لمساعدة 
جوردي ألبا في الموسم القادم بعد أن عانى األخير بدنيًا في 
الموسم الماضي وانخفض مستواه بشكل حاد في األشهر 
األخيرة، مما كلف الفريق خسارة بعض المباريات المهمة.

وبحســـب صحيفة موندو ديبورتيفو، يعـــد جونيور فيربو 
ظهير ريال بيتيس من أبرز الخيارات المطروحة أمام النادي 
الكاتالوني، فهو يملك الســـرعة والمهارة، واألهم من ذلك 

أنه صغير في السن.
لكن المشكلة تكمن في أن ريال بيتيس يطالب بالحصول 
على 25 مليون يورو للتخلي عن الالعب، وبالطبع برشلونة ال 

ينوي دفع مبلغ كهذا لضم ظهير بديل لجوردي ألبا.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك اســـمًا آخر ظهر 
فـــي األيام الماضية وهو ديفيد أالبـــا ظهير بايرن ميونخ، 
وأصبح اآلن الخيار المفضل بالنســـبة إلدارة برشلونة نظرًا 

المتالكه جودة كبيرة.
وأضـــاف التقرير أن بايرن ميونخ لـــن يتمكن من منع أالبا 
من الرحيل ألن عقده ســـينتهي عام 2021، وبالتالي فإنه 
سيخاطر بخسارته مجانًا مستقباًل لو رفض عرض برشلونة.
وما يســـاعد برشـــلونة في الصفقة أن ديفيد أالبا ال يريد 
التجديد مع بايرن ميونخ لرغبته في خوض تجربة جديدة، 

وهذا ما يجعل رحيله هذا الصيف أمرًا واردًا .

مدريد/ االستقالل:
أكدت تقارير صحفية إســـبانية، أن يوفنتوس اإليطالي 
مصمم على التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار داســـيلفا، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
ووفقا لمحطة "التشيرنجيتو" اإلسبانية، يوفنتوس 
عرض على باريس سان جيرمان التنازل عن خدمات 
النجـــم األرجنتيني باولو ديباال مقابـــل التعاقد مع 

نيمار.
وأضافت التقاريـــر أن يوفنتوس اإليطالي قد يدفع مبلغ 
مالـــي إلى جانب ديباال من أجل إقناع باريس بالتخلي عن 

نيمار لصالحه.
كانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت في وقت سابق 
على موافقـــة نيمار االنتقـــال إلى صفـــوف يوفنتوس 

اإليطالي.
حيث ذكر "فوتبول إيطاليا"، أن نيمار ال يمانع اللعب إلى 

جوار كريستيانو رونالدو بصفوف السيدة العجوز.
ويسعى يوفنتوس لتكوين فريق عمالق، يوجود رونالدو 
إلـــى جانب التعاقد مع دي ليخت نجم أياكس الهولندي 

ومحاوالت ضم نيمار.

ديفيد أالبا محط 
أنظار برشلونة

يوفنتوس يتخلى 
عن ديباال من أجل 
التعاقد مع نيمار
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خالل قيامه بتصوير الفعاليات شرق البريج ، كما أصيب 
برفقته امرأتان إحداهما بالرأس.

وأشارت المصادر بانه تم نقل المصور الصحفي مصران 
من مستشـــفى شهداء االقصى في دير البلح الى مجمع 

الشفاء الطبي بمدينة غزة الن حالته غير مستقرة
وقـــال البيان الختامي لهيئة مســـيرات العودة وكســـر 
الحصار إننا نتالحم اليوم مع أبناء شعبنا في لبنان لنعلن 
بصوت واحد رفضنا لمشاريع التصفية وأن وجود شعبنا 

في لبنان مؤقت ونحن متمسكون بحقنا في العودة.

وأشـــارت إلـــى أن اإلجـــراءات الجديـــدة تهـــدف لدفع 
الالجئين للقبول بأي حل سياسي وخاصة صفقة القرن.

ولفتـــت إلى أن عدم قبول لبنـــان لصفقة القرن يترجمه 
التراجع عن القرارات التي تستهدف الالجئين.

ودعـــا البيان إلى عقـــد اجتماع لإلطـــار القيادي المؤقت 
لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وطالبت وســـائل اإلعالم بتغطية مســـيرات الشاحنات 
رفضًا للحصار يوم االثنين، فيما دعت شعبنا للمشاركة 

في جمعة "الجئي لبنان" على طول المناطق الشرقية.

منذ 30 آذار/مارس 2018، استشهد نحو 306 فلسطينيين، 
وأصيــــب أكثر من 31 ألفــــا بجراح مختلفــــة، حيث انطلقت 
المســــيرات تزامنا مــــع ذكرى "يــــوم األرض"، في خمســــة 
مخيمــــات شــــرقي القطاع. ويقمــــع جيش االحتــــالل تلك 
المسيرات الســــلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز 
السام والُمدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى الستشهاد 
319 مواطًنــــا؛ بينهم 11 شــــهيًدا احتجــــز جثامينهم ولم 
يسجلوا في كشــــوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين 
أصيب 31 ألًفا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد. 

غزة/ االستقالل: 
أكد عضـــو المكتب السياســـي لحركة حماس ســـهيل 
الهندي، أمس الجمعة، أن الشعب الفلسطيني سيمضي 
في مسيرات العودة وكسر الحصار مهما بلغت التكاليف.
وقال الهندي في تصريحـــات صحفية من مخيم العودة 
شـــمال غزة: إن مســـيرات العودة الســـلمية التي تزداد 

عنفوانـــا واصرارا لـــن تتوقف حتـــى تحقيـــق أهدافه 
المتمثلة بالعودة إلى أرضنا المحتلة وكسر الحصار".

أضاف القيـــادي في حمـــاس أن "العلم الصهيوني 
الذي يرمز إلى الظلم والقتل والعنجهية ســـيحرق"، 
متابعـــا " نقول للمطبعين عـــودوا لثوابتكم ودينكم 

وقضيتكم".

جنين/ االستقالل: 
أفرجت ســـلطات االحتالل عن االســـير صبحـــي محمود 
صبحي مســـعود من قرية الفندقومية جنوب جنين، بعد 
ان امضى محكوميته البالغ 30 شهرًا في سجون االحتالل، 

علما انه يعمل في جهاز الشرطة الفلسطينية.
واقيم حفل اســـتقبال للمحرر مسعود شـــارك فيه محافظ 

جنيـــن اللواء أكرم الرجوب وامين ســـر إقليم حركة فتح في 
المحافظـــة عطـــا ابو ارميلـــه، ووفاء عفيف عضـــو المجلس 
الثوري. واكد المحرر التفاف االسرى حول الكل الفلسطيني 
في مواجهة التحديات وافشـــال المؤامرات وفي مقدمتها 
صفقة القـــرن ، ودعا الـــى تعزيز الوحـــدة والجهود النجاز 

المصالحة والتفرغ لقضية االسرى وانتزاع حريتهم.

واشنطن/ االستقالل: 
قـــررت الواليات المتحـــدة األمريكية، وضع مكافأة 
مالية مقابـــل اإلدالء بمعلومات عـــن أحد قيادات 

حزب الله اللبناني.
وقال وزيـــر الخارجية األمريكـــي، مايك بومبيو، إن 
واشنطن رصدت سبعة ماليين دوالر مقابل اإلدالء 
بمعلومات عن القيادي في حزب الله سلمان رؤوف.
أوضـــح بومبيو، وفـــق (ســـكاي نيـــوز) عربية، أن 

واشـــنطن قررت وضـــع القيادي فـــي الحزب على 
قوائم العقوبات.

هـــذا ووضعـــت وزارة الخزانة األميركيـــة القيادي 
في حزب الله اللبناني ســـلمان رؤوف سلمان على 
قوائم اإلرهاب، متهمًة إياه بتنسيق الهجوم الذي 
استهدف مركزًا يهوديًا في العاصمة األرجنتينية 

بوينس آيرس عام 1994 وراح ضحيته العشرات.
وأضافـــت الخزانـــة األمريكية، أن "ســـلمان رؤوف 

ســـلمان أشـــرف منذ ذلك الحين علـــى العمليات 
لحزب الله في الجانب الغربي من العالم".

وبموجب عقوبات وزارة الخزانة األميركية، ســـيتم 
تجميـــد أي أصول تابعة لســـلمان رؤوف ســـلمان 

لقيامه بالعمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.
ويحمـــل رؤوف، المولود في مدينة ســـان أندرس 
في كولومبيا عـــام 1965، الجنســـيتين اللبنانية 

والكولومبية ويعتقد أنه موجود حاليا في لبنان.

غزة/ االستقالل: 
وصل عضـــو المكتب السياســـي لحركة 
المقاومة االسالمية (حماس) عزت الرشق 
فجر أمس الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية 
بيـــروت، مبعوًثـــا مـــن رئيـــس المكتب 
السياســـي للحركـــة إســـماعيل هنيـــة 
لمتابعة أوضاع الالجئين الفلســـطينيين 

في لبنان.
وأفاد موقع حماس اإللكتروني بأن الرشق 
سيبحث تداعيات اإلجراءات األخيرة لوزارة 

العمل اللبنانية على األوضاع اإلنســـانية 
لالجئيـــن  واالجتماعيـــة  والمعيشـــية 
العالقات  وعلـــى  الفلســـطينيين هناك، 

اللبنانية - الفلسطينية.
وأكد الرشـــق عنـــد وصوله أنه ســـيبحث 
ملـــف العالقات اللبنانية - الفلســـطينية 
واألوضاع في المخيمات الفلســـطينية مع 
المسؤولين في لبنان في ظل االحتجاجات 
اإلجـــراءات  تجـــاه  الســـلمية  الشـــعبية 
المذكورة، بما يحفظ ســـيادة لبنان وأمنه 

الكريمـــة  الحيـــاة  واســـتقراره وتوفيـــر 
يتمكنوا  ريثما  الفلســـطينيين،  لالجئين 
من العودة إلى ديارهم، وذلك عبر إصدار 
قوانين ومراســـيم تقر الحقوق االنسانية 

واإلجتماعية لهم وخصوصا حق العمل.
وأضـــاف القيادي في حمـــاس أن حركته 
حريصـــة على الســـلم األهلي فـــي لبنان 
وعلى تعزيز العالقات األخوية اللبنانية - 
الفلسطينية، بما يحقق مصالح الشعبين 

اللبناني والفلسطيني.

غزة/ االستقالل: 
لقى شاب فلسطيني مساء الجمعة مصرعه جراء صعقة كهربائية تعرض لها 

بمنزله في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
وأفـــاد مدير االســـتقبال والطوارئ بمجمع الشـــفاء الطبي أيمن 
السحباني بأن الشاب يوســـف محمد عيد بلبل (٢٩ عامًا) توفي 
إثـــر صعقة كهربائية، فيمـــا وصل مجمع الشـــفاء الطبي جثًة 

هامدة.
وهرعت قوات الشرطة للمكان وفتحت تحقيًقا بالحادث.

هناة يوفد الرشق ممعوثًا له لمتابعة أوضاع الالجئان في لمنان

أريحا/ االستقالل: 
نصبت قوات االحتالل اإلســـرائيلي أمس الجمعة، حواجزُا شمال مدينة أريحا، 

بالضفة الغربية المحتلة.
 قوات االحتالل انتشرت على مدخل قرية »فصايل« 

ّ
وأفادت مصادر محلية، أن

ونصبت حواجز شمال أريحا، بالضفة الغربية.

وفاة شاب بصعقة 
كهربائاة بغزة

واشنطن ترصد سمعة ماليان دوالر مقابل معلومات عن قاادي بحزب الله  أريحا: قوات االحتالل تنصب حواجز 
وتنتشر على مدخل قرية فصايل

قاادي في حماس: سنمضي في 
مسارات العودة مهما بلغت التكالاف

االحتالل يفرج عن االسار
 صمحي مسعود من جنان

ومصطفى الحســـنات، إلى عزل ســـجن "أوهلي كيدار"، 
وحذيفة حلبية، إلى عزل ســـجن "إيـــال". وبّين أن عملية 
العزل جاءت بشـــكل تعســـفي بهدف كســـر ارادتهم 

وعزيمتهم، مع مواصلتهم اإلضراب عن الطعام.
وجاءت عمليـــة النقل والعزل قبل يوم مـــن موعد زيارة 

المحامين المحددة، والتي كانت مقررة يوم الخميس.
ويقبع األسرى الثالثة في زنازين العزل التي تفتقر للحد األدنى 
من متطلبات المعيشـــة، مما يشـــكل خطرًا أكبـــر على حياتهم 

فـــي ظل دخولهم اليوم التاســـع عشـــر من اإلضـــراب المفتوح 
عـــن الطعام.  وُيواصل 6 أســـرى إداريين إضرابهم المفتوح عن 
الطعام في ســـجون االحتـــالل، منذ فترات متفاوتـــة، أقدمهم 
تجاوز الشهر، وهم جعفر عز الدين المضرب لليوم (34)، وأحمد 
زهـــران المضرب لليـــوم (27)، ومحمد أبو عكـــر وحذيفة حلبية 
ومصطفى الحســـنات المضربين لليوم (19)، واألســـير حســـن 
الزغاري المضرب لليوم (10). وقالت مؤسسة الضمير، الخميس، 
إّنه "إضافة إلى المضايقات التي يتعرض لها األســـرى الســـتة 

المضربون عن الطعام للضغط عليهم لوقف إضرابهم، وعزلهم 
عن العالم الخارجي وعن لقاء محاميهم، فإن ســـلطات االحتالل 
واستمرارًا النتهاكاتها اتخذت إجراءات عقابية بحقهم، تمثلت 
في منعهم من الزيـــارات العائلية لمدة شـــهر، وحرمانهم من 
الكانتينا لمدة شـــهر أيضًا، وهذه اإلجـــراءات العقابية عادًة ما 
تســـتمر وتتجدد، إلى أن يوقف األسرى إضرابهم وهي وسيلة 
تستخدمها سلطات االحتالل للضغط على المعتقلين، وعقابهم 

على إضرابهم المشروع لتحقيق مطالبهم.

غزة/ االستقالل: 
قـــال القيـــادي في الشـــعبية لتحرير فلســـطين 
هانـــي الثوابتة، امس الجمعة، " اليوم نحرق العلم 
اإلسرائيلي الذي يرفعه المطبعون في عواصمهم".
وأضاف الثوابتة خالل فعاليات جمعة "حرق العلم 
الصهيوني" شـــرق قطاع غزة ، نؤكد على استمرار 

مسيراتنا حتى تحقيق كامل أهدافها.
وتابع: "اليوم نحرق العلم اإلســـرائيلي الذي يعني 
الكيان المزعـــوم وتحته ارتكب الغـــزاة الجرائم"، 
مشددًا على تمسك الشعب الفلسطيني بمسيرته 
الشـــعبية ولن يقبل بمقايضتها تحت أي شـــعار 

كان، أو التنازل عن الحقوق.

واستطرد الثوابتة، إن من حق أبناء شعبنا العيش 
بكرامة وأن يحصلوا علـــى جميع الحقوق المدنية، 
مطالبًا األشـــقاء في لبنان برفع الظلم عن أهلنا في 
المخيمات. ودعا أبناء الشـــعب الفلســـطيني في 
لبنان، إلى االبتعاد عن أشكال التوتر وترك المجال 

للحوار األخوي.

الثوابتة: أحرقنا العلم الذي يرفعه المطمعون في عواصمهم

اإ�صابة الع�صرات ..

االحتالل يعزل..

غزة/ االستقالل: 
أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمســــيرات العودة وكسر الحصار 
مواصلة قوات االحتالل اإلســــرائيلي اســــتهدافها للفلسطينيين المشــــاركين في مسيرة 

العودة وكسر الحصار بقطاع غزة في  الجمعة الـ 67 .   
وأوضحــــت اللجنة في بيــــان وصل »االســــتقالل » أن قوات االحتالل اإلســــرائيلي تعمدت 
اســــتخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين عبر إطــــالق األعيرة النارية والرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط النار وقنابل الغاز تجاههم،  مما اسفر عن إصابة 97 موطن ، من ضمنهم 
49 بالرصاص الحي من أطفال ومسعفين وصحفيين يرتدون شارات توضح طبيعة عملهم 

المدني.
وحيت اللجنة المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات 
العودة كســــر الحصار، وشاركوا في األســــبوع (67)،  واللذين حرصوا على الطابع الشعبي و 
السلمي للفعاليات، مؤكدة أن اســــتمرار قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في استهداف 
المدنيين ، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي اإلنســــاني، 
ومخالف لميثاق روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

 وجــــددت تحذيرهــــا لالحتالل اإلســــرائيلي وقواتهــــا الحربية من سياســــية اإلمعان في 
استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلميًا، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك

ودعــــت اللجنة القانونية التواصــــل الدولي الي تنفيذ التوصيات الــــواردة في تقرير لجنة 
تقصــــي الحقائــــق الدولية والذي جــــري اقراره في الــــدورة (40) لمجلس حقوق االنســــان، 
مطالبة القيادة الفلســــطينية بإحالة جرائم االحتالل بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات 
العــــودة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، االمر الذي 
من شــــأنه ضمان عدم افالت المجرمين اإلسرائيليين من العقاب. وكما طالبت اللجنة هيئة 
األمم المتحدة واألطراف الســــامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمســــؤولياتهم 
األخالقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين.

كما جددت مطالبتها للكل الوطني بالعمل من اجل اســــتعادة الوحدة الوطنية على أســــس 
تطبيق اتفاقيات المصالحة والشــــراكة السياســــية وبلورة اســــتراتيجية وطنية لمواجهة 

صفقة القرن ومخرجات مؤتمر المنامة، وباقي المخاطر والتحديات الوطنية.

اللجنة القانوناة لهائة العودة : االحتالل يتخطى
 كل الخطوط الحمراء باستهداف المدناان 



السبت 17 ذو القعدة 1440 هــ 20 يوليو 2019 م

لندن/ االستقالل: 
في عالمـــة »مثيرة للقلـــق« لعملية التغيـــر المناخي، تم 

اكتشاف بحيرة على ارتفاع 11000 قدم في جبال األلب. 
وكان متســـلقًا للجبال قد اكتشـــف تكوين بحيرة »مثيرة 
للقلق« في أعالي جبال األلب الفرنســـية بعد ذوبان الثلوج 
الجليدية في موجة الحر الشـــديدة التي اجتاحت وســـط 
أوروبا أواخر يونيو (حزيران)، حسب صحيفة »اإلندبندنت«. 
لقد صدم المتسلق برايان ميستري من اكتشاف مجموعة 
كبيرة من الميـــاه على ارتفاع 11100 قدم (3400 متر) في 
سلسلة جبال ماونت بالنك، مدعيًا أن المشهد غير العادي 
كان عالمة مقلقة. وكان قد حذر العلماء من أن موجات الحر 

في أوروبا أصبحت متكررة بشكل متزايد، مع ارتفاع درجات 
الحرارة المرتبطة بتغير المناخ.

 ناقوس الخطر... فقط 10 
ّ

وقال ميستري: »حان الوقت لدق
أيام من الحرارة الشـــديدة كانت كافيـــة لالنهيار وذوبان 
الجليد، وتشـــكيل بحيرة عند قاعدة دنت دي جان وإيجيل 
ماربريس«. وأضاف: »هذا أمر مثيـــر للقلق حقًا... فاألنهار 

الجليدية في جميع أنحاء العالم تذوب بسرعة هائلة«.
وبعد نشـــر صوره في »إنســـتغرام«، قال متسلق الصخور 
الفرنســـي إنه التقط الصورة فـــي 28 يونيو، بعد 10 أيام 
فقط، بعد أن علق زميله المتسلق في جبال بول تودهونتر 

في المنطقة نفسها المغطاة بالثلوج.

لندن/ االستقالل: 
أذهلت سمكة قرش بيضاء من نوع »آكلة لحوم البشر« 7 من 
الصيادين لمدة ساعة كاملة وسحبتهم وراءها لمسافة 3 

كيلومترات في المياه.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل«، أن سبعة من الصيادين 
اســـتقلوا زورقا وأبحروا به في خليج سان فرانسيسكو 
بالقـــرب من جزيـــرة الكاتراز بحثا عن أســـماك قرش 

صغيرة.
والحظ الدليل جوي غيمز (42 عامـــا)، بعد فترة وجيزة من 
انطالق الرحلة، وقوع شيء كبير ما في خطاف صنارة صيده 

وقرر أنه اصطاد سمكة دسمة.

لذلك رفع الصيادون مرســـاة القارب لتمكين الفريسة من 
أخذ وقتها وســـحب القارب في الخليج لتطفو على السطح 

بعد أن ينال منها التعب.
ورأى الصيادون بعد ساعة فقط سمكة قرش بيضاء من نوع 
»آكلة لحوم البشر« بعد أن سحبتهم مسافة 3 كيلومترات.

وقال غيمز للصحفيين: »لقد دهشـــنا جميعا، قمنا بجرها 
إلى ســـطح السفينة«. وأشـــار أيضا إلى أنه يمارس الصيد 
منذ الطفولة، لكن هذه هي المرة األولى التي يصطاد فيها 

سمكة من هذا النوع.
وأطلـــق الصيادون، في نهاية المطاف، ســـراح الســـمكة 

المفترسة بعد أن قطعوا خيط الصيد. 

االستقالل/ وكاالت: 
تغفل الكثير من رّبات المنازل عن غســـل الوســـائد، ويكتفين بغسل األغطية 

الخارجية فقط، على الرغم من أن الخبراء يؤكدون على ضرورة ذلك.
وفي منشـــور على أحد المنتديات على اإلنترنت، اعترفت ســـيدة أنها تحتفظ 

بوسائدها منذ 10 سنوات، وطوال تلك المدة لم تغسلها بالكامل مرة واحدة.
وكان هـــذا االعتـــراف صادمًا لزوج المـــرأة التي لم يتم الكشـــف عن هويتها، 

ويخطط اآلن لشراء وسائد جديدة لتصحيح الوضع.
وفي منشـــورها على موقع "مومز ســـيت" قال الســـيدة "خالل الســـنوات 
الماضية، كنت أعاني من بقع على وجهي، وحاولت التخلص منها باستخدام 
الكريمات، وشـــرب الكثير من الماء، وقمت بغســـل أغطية الوســـائد مرات 
عديدة، لكنني أدركت أن المشكلة في عدم غسلي للوسائد منذ اشتريتها 

قبل 10 أعوام".
وأضافت "على أي حال أنا أخطط لشـــراء وســـائد جديدة، ألنني أشـــعر بالخجل 
من ذلك، لكنني أعتقد أنني لســـت الوحيدة التي ال تغســـل وسائدها.. كم مرة 
تغســـلين وســـائدك؟". وأثار هذا المنشـــور موجة من الجدل بين مستخدمي 

الموقع، واختلف المعلقون على الجواب الصحيح لهذا السؤال.
وقال البعض إنهم يغسلون وسائدهم كل 6 أشهر، في حين يرى الكثيرون أن 
من الضروري غسل الوسائد مرة واحدة في العام، واعترفت إحدى المستخدمات 

أنها لم يسبق لها غسل وسائدها.
ووفقًا لمجلة غود هاوس كيبنغ، يجب غســـل الوســـائد مرة واحدة كل 3 إلى 6 

أشهر، ويجب التخلص منها كل عامين.

لم تغسل وسائدها 
منذ 10 سنوات

سمكة قرش تسحب 7 صيادين 
مسافــة 3 كيلومتــرات!

اكتشاف بحيرة على ارتفاع
 11 ألف قدم في جبال األلب

مانيال/ االستقالل: 
توفي طالب تايالندي فـــي المرحلة الثانوية، 
في مستشـــفى أمس الخميـــس، بعد ثالثة 
أسابيع من دخوله في غيبوبة على أيدي زمالئه 
من الطالب االكبر سنا، في إطار طقوس يقوم 
بها من ينضم حديثا إليهم، وذلك بحسب ما 

قاله ناشط مناهض لتلك الطقوس.
وقد أصيب الطالب البالغ مـــن العمر 15 عاما، 

بتـــورم في المخ وثقب في الرئـــة، بعد أن تم 
ركله ثـــالث مرات فـــي الصـــدر، وذلك حتى 

يتمكن من الحصول على سوار يميز الطلبة.
وقـــد تم توجيـــه تهمـــة االعتداء إلـــى أحد 

المهاجمين الثالثة.
وتعتبر »طقوس االنضمام« تقليدا شائعا في 
الجامعـــات التايالندية، حيـــث يقوم الطالب 
األكبر ســـنا بضم طالب جدد إليهم من خالل 

تلك الطقوس.
وقد وصلـــت هـــذه الطقوس إلـــى المدارس 
الثانوية وأسفرت مؤخرا عن حدوث حالة وفاة 

واحدة على األقل كل بضع سنوات. 
وقد تم في يوليو من العام الماضي ركل طالب 

جامعي جديد حتى انفجر طحاله.
وقد أدت األنباء إلى حالة من الغضب الشعبي، 

ودعوة لحظر مثل هذه الممارسات.

لندن/ االستقالل: 
رفض رجل هندي غسل شعره منذ 40 عاما ويصفه بأنه نعمة من الله.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يبلغ طول شعر الهندي ساكال ديف تودو البالغ 
من العمر 63 عاما مترا و80 سم، ويعيش في والية بيهار، ويقول عن شعره أنه نسج نفسه ليال 
في إحدى الليالي أثناء نومه. وقال إنه شاهد رؤيا بأال يقص شعره أو يقصه مرة أخرى مما دفعه 
للقيام باألمر. يلقى الرجل معاملة مقدســـة من جيرانه الذيـــن يقصدونه بهدف الحصول على 

العالجات الشعبية المنزلية.

االستقالل/ وكاالت: 
اضطـــرت ســـائحة أمريكيـــة إلـــى دخـــول 
المستشفى، وهي تعاني من نوبة حساسية 
شـــديدة، بعد أن رسمت على ســـاقها نقشًا 
بالحناء خالل رحلة إلى جمهورية الدومنيكان.

وكانت راشـــيل ميجور (28 عامًا) في رحلة إلى 
جمهورية الدومنيكان في ديســـمبر (كانون 
األول)، عندمـــا توقفـــت عند أحد األكشـــاك، 
وقـــررت أن تحصـــل على وشـــم بالحناء على 

كاحلها األيمن.

وكانت راشيل راضية في البداية عن النتيجة 
التي حصلت عليها مقابل 10 دوالرات، لكن 
األمور اتخذت منحــــى مختلف بعد 10 أيام، 
عندمــــا بدأت تشــــعر بحكة شــــديدة مكان 

الوشم.
على مدار األســـبوع التالي، بدأ مكان الوشـــم 
بالـــورم واالنتفـــاخ، وتـــم نقلها فـــي نهاية 
المطاف إلى المستشـــفى، بعـــد أن أصبحت 
آالمها ال تحتمـــل، وأصبحت بالكاد قادرة على 

المشي.

ويحـــذر الخبراء مـــن أن "المعجون األســـود" 
المســـتخدم في هذه األوشـــام المؤقتة، قد 
يحتـــوي على مســـتويات عالية مـــن صبغة 
كيماوية قوية للغاية وســـاّمة، لدرجة أنه من 
غير القانوني اســـتخدامها فـــي العديد من 

البلدان.
ويمكن أن تســـبب مـــادة كيماوية تســـمى 
الحّناء  فـــي  موجودة  البارافينيلينيدياميـــن 
حروقًا كيماوية وردود فعل تحسسية خطيرة، 

بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

طوكيو/ االستقالل: 
أثرت موجة البرد التي تجتاج العاصمة اليابانية، بشـــكل كبير، على أســـعار الخضروات في طوكيو، السيما 
ثمرة الخيار التي زاد ثمنها بنسبة 70 في المئة. 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. 
وأوضحت وزارة الزراعة والغابات والصيد، أن  غياب أشعة الشمس وتدني درجة الحرارة، أثرا على 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 بأشعة الشمس الدافئة 

سوى ثالث ساعات فقط في اليوم الواحد.
لكن الطقس جلب الفائدة إلى مناطق أخرى من هذا البلد اآلســـيوي، فالدفء الذي تسجله جزيرة هوكايدو 

شمالي البالد، أدى إلى تراجع كبير في أسعار كل من البصل والفجل والجزر.

»أزمة خيار« تضرب العاصمة اليابانية

هندي يرفض غسل شعره 
منذ 40 عاما لسبب عجيب!

وفاة طالب على أيدي زمالئه بالمدرسة

رسمــة حنــاء تدخــل امــرأة المستشفـى

الطالب اأ�صيل املدين من ذوي االحتياجات اخلا�صة، يتفوق مبعدل 98.3 بالفرع العلمي يف امتحان الثانوية العامة      ) وفا (


