
رام الله/ االستقالل: 
حذرت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أم���س االثنين من 
تفاقم الوضع الصحي لألسيرين المضربين عن الطعام رفًضا 

العتقالهم���ا اإلداري حذيفة حلبية من مدينة القدس وجعفر 
عز الدين من محافظة جنين. وقالت الهيئة في 
بيان وصل » االستقالل« نسخه عنه إن األسير 
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غزة/ االستقالل:
اس����تنكرت حملة المقاطعة في فلس����طين بأشد العبارات 
الزي����ارة التطبيعي����ة المرفوض����ة التي تضم ش����خصيات 
إعالمية عربي����ة للكيان الصهيوني، والت����ي يتخللها عقد 
عدة لقاءات واجتماعات مع أعضاء الكنيست ودبلوماسيين 

إسرائيليين.
واعتبرت الحملة في بيان وصل » االس����تقالل«  نسخه عنه 
الزيارة جريم����ة تطبيعية خطيرة ومخالف����ة لكافة معايير 

التطبيع المعتمدة من المؤسسات العربية ذات الصلة.

وقالت إن »هذا الزيارات المتخاذلة والمش����ينة التي تأتي 
في هذا الوقت الحس����اس من تاريخ القضية الفلسطينية، 
وفي ظل ما يمارس عليها من ضغوطات دولية في محاوالت 
لتصفيتها انما تصب في مصلحة الكيان المحتل وتمنحه 

الشرعية الكاملة لترويج روايته الكاذبة دوليًا«
كانت وس����ائل إعالمية إسرائيلية أفادت بأن وزارة خارجية 
االحتالل تس����تضيف وفًدا إعالمًيا عربًيا، يضم سعوديين 
وعراقيين ومصريين، في جولة تشمل عقد لقاءات مع عدد 

من المسؤولين.

حملة المقاطعة تدين زيارة وفد إعالمي عربي للكيان

مستوطنون يقتحمون األقصى 
واالحتالل يحاصر »باب الرحمة«

االحتالل يهدم قرية 
العراقيب للمرة 147

7  أسرى يواصلون اإلضراب احتجاجًا على اعتقالهم اإلداري

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم 117 مستوطنا أمس اإلثنين، باحات المسجد األقصى، من جهة باب المغاربة 
تحت حراسة مشددة لش���رطة االحتالل التي واصلت حصارها لمسجد »باب الرحمة« 

غزة / سماح المبحوح: 
س���اعات الفجر األولى كانت الش���اهدة عل���ى مجزرة اس���رائيلية جديدة بحق 

عش���رات المنازل الفلسطينية وتشريد س���اكنيها وتركهم بال 
مأوي بعد أن هدم االحتالل نحو 100 ش���قة سكنية في حي واد  

إدانة فلسطينية واسعة لجريمة االحتالل 
هدم مباٍن بـ »واد الحمص« بالقدس

غزة – القدس المحتلة/ قاسم األغا:
أدانت فصائل فلس���طينية مجزرة اله���دم التي نّفذتها قوات 
ة باآلليات العسكرية الثقيلة أمس 

ّ
االحتالل "اإلسرائيلي" معزز

 الجهاد : جريمة االحتالل بالقدس 
ر من المعادلة شيئًا لن تغيِّ

مسيرة شاحنات بغزة رفضًا
 للحصار االسرائيلي وتداعياته

غزة/ االستقالل: 
أكد خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين، أن 

المعرك����ة تحتدم على القدس والمس����جد األقصى مع العدو 
الصهيوني. وأوضح حبي����ب خالل تظاهرة  جماهيرية دعت 

البطش: ال يوجد عرض حقيقي لرفع الحصار عن قطاع غزة 
غزة/ االستقالل: 

أك���د رئيس الهيئ���ة الوطني���ة لمس���يرات العودة و 
كس���ر الحص���ار، و عض���و المكتب السياس���ي لحركة 

الجهاد اإلس���المي، خال���د البطش أن هن���اك مخاطر 
بالقضية  تحدق  اس���تراتيجية  حقيقية 
الفلسطينية استوجبت الخروج بمسيرات 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش���رعت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي، فجر أمس االثنين، في هدم 16 بناية 
س���كنية، تضم أكثر من 100 وحدة س���كنية يقطنها نحو 500 مقدسي، في 
حي واد الحمص بقرية صور باهر، جنوب القدس المحتلة. وتعد عملية الهدم 
هذه أوس���ع عملية هدم تنفذها س���لطات االحتالل في القدس المحتلة، بعد 

عملية هدم مماثلة نفذتها تلك الس���لطات ف���ي قرية قلنديا، 
شمالي المدينة المقدسة، قبل ثالث سنوات.

العملية األوسع واألكبر منذ العام 1967

االحتالل يهدم عشرات الوحدات السكنية بواد الحمص ويشّرد مئات المقدسيين

»واد الحمص«.. نكبة جديدة
 تهدم أحالم مئات المواطنين 

غزة/ االستقالل: 
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أمس االثنين، 

مسيرة ش���احنات شمال قطاع غزة رفًضا للحصار وتداعياته على 
االقتصاد الوطني. وانطلقت المسيرة التي حملت عنوان "عائدون 

إصابة 4 مواطنين بينهم 
مصور صحفي شرق غزة

جرافات االحتالل خالل هدمها للمباين ال�ضكنية بواد احلم�ص بالقد�ص املحتلة اأم�ص      
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طــرد مطبــع سعــودي
 مــن األقصــى
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم 117 مســـتوطنا أمـــس اإلثنين، 
باحات المســـجد األقصى، من جهة باب 
المغاربة تحت حراســـة مشددة لشرطة 
االحتالل التي واصلت حصارها لمسجد 
"بـــاب الرحمة" بســـاحات الحـــرم، لليوم 

الثاني.
ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، 
فإن 39 مستوطنا و60 طالبا يهوديا و18 
عنصرا من شـــرطة ومخابـــرات االحتالل 
اقتحمـــوا ســـاحات المســـجد األقصى، 
بســـاحاته  اســـتفزازية  بجوالت  وقاموا 
وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، 
بتأدية صلوات تلمودية  وبعضهم قام 
قبالة مصلى "باب الرحمة"، وقبة الصخرة.
ووفرت شرطة االحتالل والقوات الخاصة 
الحماية للمســـتوطنين أثنـــاء االقتحام 
والتجول فـــي ســـاحات األقصى، حتى 

خروجهم من جهة باب السلسلة.
والتضييق  االقتحامـــات  وتزامنت هذه 
على المقدســـات بســـاحات الحـــرم، مع 
دعوات أطلقتها جماعات ما يســـمى بـ 
"اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، والتي 
دعت أنصارها وجمهور المســـتوطنين 
إلى تنفيذ اقتحامات جماعية لســـاحات 

المسجد األقصى.

وتشـــهد مدينـــة القـــدس المحتلـــة، 
منذ منتصـــف شـــهر شـــباط/ فبراير 
الماضـــي حالة من التوتـــر بعدما تمكن 
فلســـطينيون مـــن فتح مصلـــى "باب 
الرحمة" بالمســـجد األقصى، والذي كان 
مغلًقا منذ عام 2003 بقرار من االحتالل 
اإلسرائيلي، بذريعة وجود مؤسسة غير 

قانونية فيه.
وتفرض شـــرطة االحتالل ولليوم الثاني 
علـــى التوالي تشـــديدات فـــي محيط 

مصلـــى "بـــاب الرحمـــة" بعـــد حصاره، 
ومنعـــت المصليـــن من الدخـــول إليه، 
واحتجزت طبق حلـــوى مكتوبًا عليه عن 
روح الشهيد مصباح أبو صبيح. وصادرت 
شرطة االحتالل فواصل خشبية وخزانة 
أحذية منتصف ليلـــة أمس، وأخرجتها 

من المصلى.
كمـــا اقتحم عشـــرات المســـتوطنين، 
أمس، الموقع األثري في بلدة سبسطية 
شـــمال نابلـــس. وقـــال رئيـــس بلدية 

سبسطية محمد عازم لـ"وفا" إن عشرات 
المســـتوطنين اقتحمـــوا الموقع األثري 
في البلدة وســـط حماية قوات االحتالل، 
المواطنين مـــن الوصول  التي منعـــت 
إلى تلـــك المنطقة. وأضـــاف أن الفترة 
األخيرة شـــهدت اقتحامات متكررة من 
قبل المستوطنين للموقع األثري، وسط 
مضايقات وإغالق للمنطقة، فيما تحاول 
ســـلطات االحتالل الحيلولة دون تنفيذ 

مشاريع سياحية في المنطقة.

غزة/ االستقالل: 
اصيب أمس االثنين أربعة مواطنين برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل 

فعالية رافضة للحصار بمخيم ملكة شرقي مدينة غزة.
جاء ذلك بالتزامن مع مسيرة لعشـــرات الشاحنات بعنوان "عائدون وسنكسر 
الحصـــار" نّظمتها الهيئة الوطنية لمســـيرات العودة وكســـر الحصار؛ رفًضا 

للحصار اإلسرائيلي وتداعياته على االقتصاد الوطني وقطاع النقل والتجارة.
وأفادت وزارة الصحة بأن الشـــبان أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني "المطاط" 
في األطراف الســـفلية، وجرى نقهم إلى مجمع الشفاء الطبي، واصًفا جراحهم 

بالطفيفة إلى المتوسطة.
ويقمع جنود االحتالل بشكل مستمر المسيرات الشعبية السلمية التي تخرج 
بشكل أســـبوعي، والفعالية غير الدورية، شرقي محافظات قطاع غزة الخمس 

رفًضا للحصار المستمر منذ 13 عاًما.

النقب المحتل/ االستقالل: 
هدمت جرافات االحتالل "اإلسرائيلي"، أمس االثنين، قرية العــراقيب في النقب الُمحتل، 

للمرة 147 على التوالي، بحجة عدم االعتراف بها.
وقالت مصادر محلية إن جرافات تابعة لسلطات االحتالل ترافقها قوات كبيرة من شرطة 
االحتالل والوحدات الخاصة، اقتحمت القرية، وهدمت  الخيام والمساكن المصنوعة من 

الصفيح، وشردت عائالتها وتركتهم دون مأوى بحجة البناء غير المرخص.
وتهدم ســـلطات االحتالل القرية كل شـــهر تقريًبا، وجرى هدمها آخر مرة في 27 
يونيو/حزيـــران الماضي. وال تعترف الحكومة الصهيونية بقرية العراقيب وُتعمل 
على تهجير ســـكانها وسلب أرضها لصالح المشاريع االستيطانّية. وهدمت قوات 
االحتـــالل "العراقيب" 147 مرة؛ منذ 27 تموز 2010، بزعم أن "ملكية األراضي التي 
أقيمت عليها تتبع للدولة العبرية"، إذ كانت آخر عملية هدم، بتاريخ 7 شباط  فبراير 

الماضي.
وتهدف ســـلطات االحتالل من خالل استمرارها بهدم مســـاكن القرية إلى دفع أهلها 
لليأس، في مسعى لتهجيرهم عن أراضيهم/ بينما يصّر أهالي العراقيب على البقاء في 

قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم.
وأقيمـــت قرية العراقيــب للمرة األولى إبان فترة الحكم العثماني، فيما تعمل ســـلطات 
االحتالل منذ عام 1951 على طرد سكانها، بهدف السيطرة على أراضيهم، عبر عمليات 
هدم واسعة للبيوت طالت أكثر من ألف منزل العام المنصرم في النقب ككل، في مسعى 

للسيطرة على األراضي الشاسعة والتي تعادل ثلثي فلسطيــن التاريخية.
وال تعترف ســـلطات االحتـــالل بنحو 45 قرية عربية في النقـــب، وال بملكية المواطنين 
ألراضـــي تلك القرى والتجمعات، وترفـــض تزويدها بالخدمات األساســـية مثل المياه 
والكهرباء، وتحاول بكل الطرق واألساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس واإلحباط 

من أجل االقتالع والتهجير.

رام الله/ االستقالل: 
حذرت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين أمس 
االثنيـــن من تفاقم الوضع الصحي لألســـيرين 
المضربين عن الطعام رفًضا العتقالهما اإلداري 
حذيفة حلبيـــة من مدينة القـــدس وجعفر عز 

الدين من محافظة جنين.
وقالـــت الهيئة فـــي بيان وصل " االســـتقالل" 
نسخه عنه إن األســـير حذيفة حلبية (28 عاًما) 
من بلدة أبو ديس، وهو أسير سابق اعتقل ثالث 
مرات، يعاني من عدة مشـــاكل صحية أخطرها 
إصابته بحروق في 60% من جســـده في مرحلة 

الطفولة، كما ُأصيب في مرحلة من عمرة بمرض 
ســـرطان الدم وهو بحاجة إلـــى متابعة صحية 
حثيثة بعد أن شـــفي منه، إضافة الى معاناته 
من ضعف في عضلة القلب بنسبة 30%، وخلل 

في وظائف الكبد.
وأوضحت أن األســـير حلبية يواصل اضرابه عن 
الطعـــام لليـــوم 22 على التوالي ضـــد اعتقاله 
اإلداري الجائر، ويقبـــع بظروف اعتقالية صعبة 

في عزل معتقل "إيال".
كما حذرت الهيئة من تدهـــور الحالة الصحية 
لألسير جعفر عز الدين المضرب عن الطعام منذ 

(37) يومـــًا والقابع في معتقل "عيادة الرملة"، إذ 
فقد األسير من وزنه أكثر من 15 كغم، ويعاني 
من هزل وضعف عام وصداع شديد، وبدأ يتقيأ 
األحماض، عدا عن شعوره بآالم شديدة منتشرة 

في كافة أنحاء جسده.
ولفتت إلى أن ســـبعة أسرى يواصلون إضرابهم 
المفتـــوح عن الطعـــام ضد سياســـة االعتقال 
اإلداري لمدد مختلفة، وهم كل من األسير جعفر 
عز الدين، وحذيفة حلبية، وأحمد زهران، ومحمد 
أبو عكر، ومصطفى حســـنات، وحســـن الزغاري، 

وسلطان خلوف.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل، فجر امس االثنين، حملة 
اعتقاالت من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقالـــت مصـــادر محليـــة إن قـــوات االحتالل 
اعتقلت الشـــابين قصي نزار عديلي وعبدالله 
واصف دويكات من بلدة بيتـــا أثناء مرورهما 
على حاجز زعترة جنـــوب نابلس، كما اعتقلت 
أحمد علي يامين من حي رأس العين بالمدينة.
وفي رام الله، اعتقل االحتالل مصباح الكنش 
واألســـير المحرر عدي نخلة من مخيم الجلزون 
شـــمال رام اللـــه، إضافـــة إلى أحمـــد صبحي 

البرغوثي وقصي أحمد عبـــد الواحد من قرية 
دير أبو مشعل غرًبا.

وفي الخليـــل، اعتقل الشـــاب ثميـــن أحمد 
حاليقة، بعد مداهمة وتفتيش منزله في بلدة 
الشيوخ شمال شرق المدينة، والشاب مجدي 

محمد أبو عّياش من بلدة بيت ُأّمر شماال.
واعتقل جنـــود االحتالل محمد طاهر جبر (78 

عاًما) من بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية.
وفي جنين، اقتحم جنـــود االحتالل قرية دير 
أبو ضعيف شرًقا وشرعوا بتفتيش المركبات 
المارة في منطقة دوار صيـــدح، كما اقتحموا 

محطة محروقات في المنطقة الغربية في يعبد 
جنوب غرب المدينة.

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي االثنين حملة 
اعتقاالت في قرية العيســـوية شـــمال شرق 

القدس المحتلة.
وذكر شهود عيان ان قوات االحتالل اقتحمت 
منازل بالقرية بينما كانت تحمل قائمة اسماء 
لشـــبان وقاصرين، واعتقلت الشابين حذيفة 

شريتح ويوسف ابو الحمص.
وأضافـــوا أن القـــوات برفقة وحدة "شـــاباك" 
اعتقلـــت فجر امس الشـــاب مأمون مصطفى 

داري من منزله بحي داري.
ولفت الشهود إلى أن قوات االحتالل تمركزت 
في حـــي عبيـــد وقامـــت بتوقيف الشـــبان 
والقاصرين خالل سيرهم في الشارع، وقامت 

بتفتيشهم جسديا وتصويرهم، دون سبب.
ا شـــرطًيا عند 

ً
كما نصبت قوات االحتالل حاجز

المدخـــل الغربي لقرية العيســـوية، وأوقفت 
العديـــد مـــن الســـيارات، وحـــررت مخالفات 

عشوائية بحق السائقين.
وكانـــت اندلعـــت ليلة أول أمـــس مواجهات 
عنيفة جـــدا بين الشـــبان وقـــوات االحتالل، 

أصيب خاللها الشـــقيقان عالء ورامي عصمت 
عبيد، بعـــد االعتداء عليهمـــا بالضرب المبرح 

وصاعق كهرباء، ما تسبب بفقدانهما الوعي.
وتضررت منازل في حي عبيد بقرية العيسوية 
جراء إطالق قـــوات االحتـــالل الرصاص الحي 
واألعيرة المطاطية بشـــكل عشـــوائي داخل 
المنـــازل، مـــا ادى الـــى اصابة الشـــاب زايد 

العجلوني بشظايا الرصاص الحي بوجهه.
وفي الســـياق، مددت محكمـــة الصلح غربي 
القدس امس توقيف شابين مقدسيين، حتى 

يوم الخميس المقبل.

االحتالل يهدم قرية مستوطنون يقتحمون األقصى واالحتالل يحاصر »باب الرحمة«
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االحتــالل يشــن حملــة اعتقــاالت بالضفــة

تحذير من تفاقم حالة حلبية وعز الدين 
7  أسرى يواصلون اإلضراب 

احتجاجًا على اعتقالهم اإلداري

إصابة 4 مواطنين بينهم 
مصور صحفي شرق غزة
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ومنذ الســـاعات من صبـــاح اإلثنين، شـــرعت قوات 
االحتالل بهدم (13) مبنى يضم حوالي (100) شقة 
سكنية بحّي "واد الحمص" بالقدس المحتلة، تنفيًذا 
لقرار ما ُتسمى "المحكمة العليا"، والذي جاء بذريعة 
ما تشـــكله المباني من "خطر أمني" لقربها من جدار 

الفصل العنصري.
وقبيـــل الهدم، انتشـــر المئات من عناصر شـــرطة 
وجنود االحتالل بالحّي، الواقع في قرية "صور باهر"، 
الخاضعة لســـيطرة السلطة الفلســـطينية المدنية 
واألمنية (منطقة أ)، وباشـــروا باالعتداء على السكان 
المقدســـيين بالهراوات وقنابل الغاز إلخراجهم من 
منازلهم المهّددة، وأعلنت الحّي منطقة عســـكرية 

مغلقة.  
وقّسم اتفاق "أوسلو" الموقع بين السلطة واالحتالل 
عـــام 1993، أراض الضفة الغربيـــة المحتلة إلى (3) 
مناطـــق (أ، ب، ج)، إذ تخضع المنطقة (أ) للســـيطرة 
للســـيطرة  والمنطقة (ب)  الكاملـــة،  الفلســـطينية 
المدنيـــة الفلســـطينية واألمنية لالحتـــالل، بينما 

تخضع المنطقة (ج) لسيطرة االحتالل الكاملة.
اجلهاد االإ�ضالمي

حركة الجهاد اإلســـالمي في فلسطين، اعتبرت أن ما 
يفعله االحتالل بالقـــدس المحتلة من هدم للمنازل 
"جريمـــة ومجزرة" بحـــق أهلنا المقدســـيين، وإعادة 

احتالل لمناطق واسعة وتهجير لسكانها.
وأكـــدت الحركـــة أن "هذه الجريمة نتيجة مباشـــرة 
لصفقـــة ترمب والتطبيع المســـتمر مـــع االحتالل"، 
مشـــيرًة إلى أن "سياســـة الصمت العربي لن تجدي 

نفًعا أمام العدوان والفاشية الصهيونية".
وأضافت: "االحتالل يتصـــرف دونما اكتراث بالعالم 
ومنظماته؛ ألن هذه المنظمات تقاعســـت وتواطأت 
وصّمـــت آذانها عن العدوان الصهيوني"، مشـــددًة 
على أن جريمة "صور باهر" لن تمر دون رد، وال يكون 

ذلك إاّل بتصعيد االنتفاضة والمواجهة الشاملة.

تطهري عرقي
أما حركة المقاومة اإلســـالمية (حماس)، فقد وصفت 
هدم االحتالل عشـــرات الشقق الســـكنية بالقدس 
المحتلة بـ"التصعيد الخطير"، مؤكدًة أن "شـــعبنا لن 
يستســـلم لجرائم التطهير العرقي مكتمل األركان، 
والتي تســـتهدف تشـــريد المواطنيـــن األصليين 

أصحاب األرض".
وتابعـــت أن جريمة الهدم "نتيجة طبيعية لورشـــة 
البحرين، وللعالقات الحميمية بين بعض الحكومات 
العربيـــة واالحتالل"، مشـــيرًة إلـــى أن "زيادة حجم 
جرائمـــه ضد أهالـــي المدينة المقدســـة ناتجة عن 
الدعم األمريكي المطلق لسلوك االحتالل العنصري". 
واتفقت "حماس" مع "الجهاد اإلسالمي" على أن خيار 
المقاومة الشـــاملة هو القادر علـــى مواجهة جرائم 
وإفشال سياسات االحتالل العنصرية واالستعمارية، 

التي تستهدف اإلنسان الفلسطيني وأرضه.

جرمية حرب
إلى ذلك، دعت منظمة التحرير الفلسطينية مجلس 
األمـــن الدولي لالنعقاد فوًرا وأخذ مســـؤولياته تجاه 
القانون الدولي بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير 
العرقي، التي تمارســـها حكومة االحتالل ضد مئات 
العائـــالت الفلســـطينية في بلدة "صـــور باهر"، من 
خالل هدمها (100) شـــقة ســـكنية كمقدمة لهدم 

مئات الشقق السكنية في المنطقة.
وقالت دائـــرة حقوق االنســـان والمجتمـــع المدني 
بالمنظمـــة: " ما اقترفته حكومة المســـتوطنين في 
صور باهر يعد جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا حســـب 
كل القوانين واألعـــراف واالتفاقيات الدولية، وحتى 
في قوانين أمريكا نفسها التي ترعى إرهاب حكومة 

االحتالل".
وطالبت مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية في أمريكا 

ودول العالم بالضغط على االحتالل لتنفيذ ما نّصت 
عليهـــا االتفاقيات الدولية، ووضـــع حد النتهاكاته 

المتصاعدة
وأشارت إلى أن قيادة السلطة لن تتراجع عن التمسك 
بالثوابـــت الفلســـطينية والوقوف بوجه السياســـة 
االســـتيطانية (لالحتالل)، واإلدارة األمريكية الراعية 
لها، ولن ترضـــخ لضغوطاتها، "وعليه فإنها تحركت 
وتتحرك على كل الصعد لتجريم االحتالل ومن يرعاه 
ووضع حد لممارساته اإلرهابية بحق الفلسطينيين".

رهان "اأو�ضلو"
الديمقراطيـــة لتحرير  الجبهـــة  بدورهـــا، لفتـــت 
فلســـطين أن أهل صور باهر يدفعـــون ثمًنا باهًظا 
لسياســـة التطهيـــر العرقـــي، بعـــد جريمة هدم 
االحتالل لمنازلهم، داعيًة الســـلطة الفلســـطينية 
إلســـقاط الرهان على "أوسلو" ومفاوضاته، وااللتزام 
بقـــرارات المجلســـين المركزي والوطنـــي لمنظمة 
التحريـــر، وتشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية إلنهاء 

االنقسام.
وقالت الجبهة: "إن شـــعبنا في صـــور باهر وكل 
أنحاء الضفة المحتلـــة، وفي القلب منها القدس، 
كما فـــي قطاع غـــزة، يدفع أيضًا الثمـــن الباهظ 
لسياســـة تعطيل قـــرارات اإلجمـــاع الوطني في 
دورتي المجلس المركزي (27، 28) ودورة المجلس 
الوطنـــي، (23)، وثمن إصرار قيادة الســـلطة على 
التمســـك بأوســـلو والتزاماته، والرضوخ لقيوده، 
ومواصلـــة الرهان علـــى اســـتئناف المفاوضات 

البائسة مع االحتالل".
واعتبرت أن مشـــاركة أنظمة عربية في "ورشة 
البحريـــن"، وانفتاحهـــا على كيـــان االحتالل، 
وترســـيم العالقات معـــه أضعفـــت القضية 
الفلســـطينية، وفتحت فضـــاء جديدًا لحكومة 
االحتـــالل للتقـــدم إلى األمام علـــى طريق بناء 

الوقائع االستعمارية االستيطانية.
ونّوهت إلى أهميـــة تصويب العالقات بين فصائل 
منظمة التحرير ووضع حد لسياســـة االنفراد بالقرار 
لصالـــح االلتزام بمبادئ الشـــراكة الوطنية، والدعوة 
لحـــوار وطني تســـفر عنـــه حكومة وحـــدة وطنية 
بالتمثيل النســـبي الكامل، تتولى العمل على إنهاء 
االنقســـام بواســـطة صندوق االقتراع، وإعـــادة بناء 
المؤسســـات الوطنية على أسس ديمقراطية تعيد 

توحيدها.
تهويد للقد�ص

من جانبها، عّدت حركة المقاومة الشـــعبية ما قامت 
بـــه قوات االحتالل من هدم لعـــدد كبير من المنازل 
والشـــقق الســـكنية بالقدس "جريمة غير مسبوقة 

وخطوات تهويدية مباشرة للمدينة المقدسة.
وقال باســـم الحركـــة خالد األزبـــط: "إن هذا الحدث 
يفتح أبـــواب الجحيم على اإلســـرائيليين في أرض 
فلســـطين"، مطالًبا المقاومة بالرد على هذه الجريمة 
وحماية القدس وأهلها وبنيانها ومقدســـاتها؛ "ألن 
هذا واجب على الجميع وال لكل االعتبارات السياسية 
أو التفاهمـــات التـــي تجعل االحتالل يســـتمر في 

عدوانه وتهويد أرضنا الفلسطينية".

هجمة للت�ضفية
مـــن ناحيتهـــا، أوضحت حركـــة المبـــادرة الوطنية 
الفلســـطينية أن مجـــزرة االحتـــالل بهـــدم بيوت 
الفلســـطينيين في "وادي الحمص" بمثابة تطهير 
عرقـــي، يندرج في إطـــار تنفيذ ما يســـمى "صفقة 
القـــرن" الرامية لتصفية الوجـــود والحقوق الوطنية 

الفلسطينية.
وقـــال األمين العـــام للمبادرة مصطفـــى البرغوثي: 
"ندعو الجميع إلى أوســـع وحدة وطنية في مواجهة 
هجمـــة التصفية (اإلســـرائيلية)، ونطالـــب العالم 

باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد حكام إسرائيل".
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تضم حوالي )100( شقة سكنية
إدانة فلسطينية واسعة لجريمة االحتالل هدم مباٍن بـ »واد الحمص« بالقدس

غزة – القد�ص املحتلة/ قا�ضم االأغا:
اأدانت ف�ض��ائل فل�ض��طينية جمزرة الهدم التي نّفذتها 
باالآلي��ات  مع��زّزة  "االإ�ض��رائيلي"  االحت��الل  ق��وات 
الع�ض��كرية الثقيل��ة اأم���ص االثن��ني، بحق مب��اٍن تعود 

لفل�ض��طينيني، يف ح��ّي "واد احلم���ص"، بقرية "�ض��ور 
باهر"، جنوب �ضرقي مدينة القد�ص بال�ضفة املحتلة. 
اأّك��دت  "اال�ض��تقالل"،  و�ض��لت  منف�ض��لة،  بيان��ات  يف 
الف�ض��ائل اأن م��ا اقرتف��ه االحت��الل جرمي��ة تطه��ري 

عرقي مكتملة االأركان، ت�ضتهدف ت�ضريد الفل�ضطينيني 
ت�ض��عيد  اإىل  داعي��ًة  االأ�ض��ليني،  االأر���ص  اأ�ض��حاب 
االنتفا�ضة واملقاومة ال�ضاملة للرد على جمزرة الهدم، 
وغريها من اجلرائم املتوا�ضلة �ضد �ضعبنا الفل�ضطيني. 

غزة/ االستقالل: 
أكـــد رئيس الهيئـــة الوطنية لمســـيرات 
العودة و كســـر الحصـــار، و عضو المكتب 
السياســـي لحركـــة الجهـــاد اإلســـالمي، 
خالد البطـــش أن هناك مخاطـــر حقيقية 
استراتيجية تحدق بالقضية الفلسطينية 
اســـتوجبت الخـــروج بمســـيرات العـــودة 
للوقوف بوجه المخطط األمريكي و التطبيع 

الصهيوعربي.
و قال البطـــش في تصريح لـــه عبر إذاعة 
القدس أمس االثنين: "استبقنا بمسيرات 
القضيـــة  تصفيـــة  خطـــوات  العـــودة 
الفلســـطينية عبر صفقة القرن واستمرار 

التطبيع مع االحتالل".
أضاف: "خرجنا لنفشـــل مشـــروع تصفية 
القضية الفلسطينية وكسر الحصار الذي 
استمر 12 عام ولم يلتفت للفلسطينيين 

أحد".

و أشـــار البطش الى أن الموقـــف الوطني 
أطيافه يتمسك بمشروع مسيرات  بجميع 
العـــودة ألنـــه أعاد إحيـــاء الوعـــي للجيل 
الفلسطيني وتوثيق تمسكه بحقوقه في 
العودة لوطنه. مضيفًا: " لقد شكلنا حاضنة 
المقاومة  بجانب  شعبية كفاحية وسلمية 
المســـلحة التي تقودها غرفـــة العمليات 

المشتركة في صورة متكاملة".
و فيما يتعلق بملف تفاهمات رفع الحصار 
عن قطـــاع غزة، قـــال إنـــه ال يوجد عرض 
حقيقـــي لرفع الحصـــار، ولكـــن الموجود 
جهد مصري بدافع دولي، والســـبب انزعاج 
المســـتوطنين في غالف غزة من فعاليات 
مســـيرات العودة، مشـــددًا علـــى أنه لوال 
مســـيرات العودة لما توسط أحد لتخفيف 
الحصـــار وفـــرض إرادة المقاومـــة علـــى 

اإلسرائيلي.
و أوضح أن االحتالل يريد تحويل إجراءات 

كسر الحصار إلى تفاهمات أمنية وهذا ما 
نرفضه جملـــة وتفصياًل، معتبرًا أن أدوات 
ابداعات أجبرت االحتالل  العودة  مسيرات 

على تخفيف حدة الحصار.
و شـــدد على أنه حتى لو كسر الحصار عن 

غـــزة فإن مســـيرات العودة مســـتمرة ألن 
هدفها الحفاظ على حق العودة لفلسطين 

جوهر قضيتنا العادلة
و تابع يقـــول: "إذا ابتعدنا عـــن المقاومة 
وحقوقنـــا فـــي العـــودة ألرضنـــا ورضينا 
بصفقة القرن فاالحتالل ســـيبادر مباشرة 

لرفع الحصار وتسهيل الحياة بغزة".
و فـــي ســـياق حديثـــه أكد البطـــش بأن 
العرب بـــال خجل باتوا يعتبـــرون القضية 
الفلســـطينية عبًئا ثقياًل وبدأوا بالتماشي 
مـــع صفقة القرن، مشـــيرًا الـــى أن أطرافًا 
دولية عديدة تحاول االلتفاف على حقوق 
الشـــعب الفلســـطيني وســـلب حقه في 

العودة ألرضه.
و نوه الى أن االمريكي يحاول تحويل وكالة 
غـــوث الالجئين اونـــروا لمفوضية الجئين 
دوليـــة لتمييع حق العـــودة، الفتًا الى أن 
لفلســـطين سيشعل  بعودتنا  التمســـك 

األرض ويمنع تمزيق الحق الفلســـطيني، 
وعلينا حماية الالجئين من اإلهانة.

للجماهيـــر  للســـماح  البطـــش   دعـــا 
الفلســـطينية في الضفة الغربية التحرك 
للتصدي لصفقة القرن.، مطالبًا الرئيس أبو 
مازن إلنجاز المصالحة وعقد اجتماع لألمناء 
العامين في القاهرة لوضع اســـتراتيجية 

مواجهة صفقة القرن.
تطـــرق البطش في ســـياق حديثـــه الى 
التي كان  العدوانيـــة  إجراءات االحتـــالل 
اخرها هـــدم عشـــرات المنـــازل بالقدس 
المحتلة قائاًل: " إن المحتل يحاول تجسيد 
سياسته في القدس بهدم عشرات البيوت 
يومًيا، وهذا يتطلـــب التحرك العاجل في 

القدس والضفة للجم المستوطنين".
و قـــال: "ليســـت هنـــاك طريقـــة لوقف 
العدوان في القـــدس المحتلة إاّل الميدان 

وتحرك الجماهير".

استبقنا بمسيرات العودة خطوات تصفية القضية

البطش: ال يوجد عرض حقيقي لرفع الحصار عن قطاع غزة 
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وأجبر االحتالل اإلسرائيلي السكان على إخالء 
المبانـــي بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم 
، دون أن يتمكنـــوا مـــن إخراج أي شـــيء من 
احتياجاتهـــم الشـــخصية وأمتعتهم ، في 
الوقت الذي تعرضوا فيه الضرب من قبل جنود 

االحتالل.
القدس  قـــوات االحتالل محافـــظ  واحتجزت 
عدنان غيث  لنحو ساعة، على مدخل بلدة صور 
باهر ، ومنعته من الوصـــول إلى واد الحمص 
الذي شـــهد عمليات هدم جماعية مســـتمرة 

للمباني ، نفذتها قوات االحتالل .
وتعود المباني الـ 16 والتي تضم 100 شـــقة 
ســـكنية التي تم هدمها لعائـــالت عميرة ، 
واألطـــرش ، وأبـــو حامد والكســـواني وحمادة 
ومسلم و أبو ســـرحان وزواهرة  وأبو داوود وأبو 

طير وحميد . 
هدمت م�ضتقبلهم  

عائلة المواطن المقدســـي إسماعيل عبيدية 
والذي يقطن حـــي  واد الحمص بات بال مأوى 
، بعـــد أن هدمت قوات االحتالل اإلســـرائيلي 
عمارته المكونة من 4 شقق سكنية ، وهدمت 
معها أحالمه وأطفاله باالستقرار فيها وتكوين 

عائلة لكل منهم كما فعل أبوهم .  
وأمام أعين المواطن وأطفاله الصغار باشـــرت 
العشـــرات من آليـــات االحتالل اإلســـرائيلي 
الســـاعة الثالثـــة فجرا بهـــدم منزلهم ، دون 
إعطائهـــم مهلة لجمـــع أغراضهـــم واخراج 
ممتلكاتهـــم بعيـــدا،  ليخرجوا بمالبســـهم 

البيتية فقط  .
السنوات االربع هي عمر منزل عائلة "عبيدية" 
كانت كفيلة بأن يتـــرك فيها الصغار والكبار 

، ذكريات جميلة تدمـــع لها أعينهم، بعد أن 
شـــاهدوا منزلهم يتهاوى أمامهـــم دون أن 

يستطيعوا  تحرك ساكن .
ويقول عبيدية ":" الساعة الثالثة الفجر آالف 
من جنود االحتالل اإلسرائيلي طوقوا المنطقة 
، و وانقضـــوا علينـــا بقنابل الفلفـــل الحارقة 
وقنابـــل الصوت، ونشـــروا الرعب فـــي قلوبنا 

وقلوب أطفالنا". 
وأضـــاف االربعيني بصوت حزيـــن :  " بالعام 
2015 بنيت العمارة  المكونة من ثالث طوابق 

جهزت فيها شقتين إلى أوالدي ، شقاء عمري 
بغمضة عيـــن دمروه االحتالل اإلســـرائيلي ، 

وصار الشارع المأوى الوحيد لنا " . 
وتابع بانكســـار : " المنطقة تابعة للســـلطة 
الفلســـطينية ، لهيك كل إجراءات الترخيص 
واألوراق الثبوتيـــة بممتلكهـــا موجودة لدي، 
بـــس االحتالل هذه المرة تحجـــج بان المنازل 
الزم تنهدم لكونها قريبـــة من جدار الفصل 

العنصري  ". 
وأشـــار إلى أنه بالعام 2016 تســـلم بالغًا من 

قبل االحتالل اإلســـرائيلي يأمره بوقف البناء 
، إال أنه لم يســـتجب لهم ،  ليتســـلم بشهر 
يونيو / حزيـــران  الماضي قرارًا بالهدم ، فلجأ 
لالســـتئناف بالمحكمة اإلســـرائيلية العليا ، 
لكـــن دون فائدة ، إذ صادقـــت على القرار ولم 

تنصفهم .  

االحتالل يح�ضر ملرحلة ثانية 
حمادة حمادة رئيس لجنـــة حي واد الحمص 
فـــي صور باهـــر بالقدس المحتلـــة أكد أن ما 
أقـــدم عليه االحتـــالل اإلســـرائيلي من هدم 

عشـــرات الشقق الســـكانية في منطقة سور 
باهر ، يعد أكبر عملية هدم لمنازل مواطنين 
فلســـطينيين تحدث منذ العـــام 1967 ، في 

منطقة " a  " التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأوضح حمادة لـ"االســـتقالل " أن حوالي 500 
مواطن مقدسي في حي واد الحمص أصبحوا 
دون مأوى بعدما هدم االحتالل االســـرائيلي  

16 بناية سكنية تضم 100 شقة  .  
وبين أن  االحتالل اإلســـرائيلي يخطط لهدم 
مزيد من المباني السكنية وتشريد أصحابها 
، لكون عملية الهدم التي حدثت أمس تعتبر 
المرحلـــة األولـــى تتبعها مرحلـــة ثانية يتم 
فيهـــا هدم المزيد ، بعد أن أصدرت المحكمة 
االسرائيلية العليا قرار بهدم 11 بناية سكنية 

تضم 55 شقة في ذات المنطقة . 
وأشـــار إلى أن حي واد الحمص الواقع بمنطقة 
صور باهر يقع بمحيط مدينة القدس المحتلة 
من الجهة الجنوبية الشرقية ، ويصل المدينة 
بمناطق الضفة الغربية المحتلة ، التي تقطعت 
أوصالها نتيجة جدار الفصل العنصري ، الذي 
يدعي االحتالل اإلســـرائيلي أن عملية الهدم 

بالمنطقة تأتي لحماية الجدار . 
ولفــــت إلى أن االحتالل اإلســــرائيلي يعمل 
على تفريغ المنطقة من الوجود الفلسطيني 
وتهجير ســــكانها االصليين وإحالل بديال 
عنهم المســــتوطنين ، باســــتمرار عمليات 
هدم المنــــازل باألحياء القريبة من القدس ، 
لبناء المزيد من المستوطنات  ، بالوقت الذي 
ســــيعيش فيه المواطنون الفلســــطينيون 
مزيــــد من الهجــــرات المتتابعــــة على مدار 

السنوات  . 

بعد تدمير االحتالل أكثر من 100 شقة سكنية 

»واد الحمص«.. نكبة جديدة تهدم أحالم مئاب المواطنين 
غزة / �ضماح املبحوح: 

جم��زرة  عل��ى  ال�ض��اهدة  كان��ت  االأوىل  الفج��ر  �ض��اعات 
ا�ض��رائيلية جدي��دة بح��ق ع�ض��رات املنازل الفل�ض��طينية 
وت�ضريد �ضاكنيها وتركهم بال ماأوي بعد اأن هدم االحتالل 
نح��و 100 �ض��قة �ض��كنية يف ح��ي واد  احلم���ص مبنطق��ة 

�ض��ور باهر بالقد�ص، ليجعلهم يعي�ض��ون حلظات م�ض��ابهة 
للنكب��ة عام 1967، وعلى مراأى وم�ض��مع الع��امل كله دون 
اأن يحرك �ض��اكنا ليهدم اأحالمهم وي�ض��ع حجر العرثة يف 
طريق م�ضتقبلهم.   وهدمت قوات االحتالل االإ�ضرائيلي ، 
اأم�ص االثنني ، 16 مبني ي�ضم 100 �ضقة �ضكنية بحي واد 

احلم�ص ببلدة �ض��ور باهر بالقد�ص املحتلة ، بعد اأن اأعلن 
عن البلدة منطقة ع�ضكرية مغلقة يحظر الدخول اإليها ، 
بعدما اقتحمت �ضرطة االحتالل معززة بوحدات خا�ضة 
، احل��ي  وحا�ض��رته ، وقام��ت باإخالء املئات م��ن االأهايل 

وزرع ديناميت مبنازلهم وقامت بتفجريها.

جنيف/ االستقالل: 
بعـــث المرصد األورومتوســـطي لحقوق اإلنســـان 
اإلثنين بخطابات عاجلة لمقرر حالة حقوق االنسان 
في األراضي الفلســـطينية والمقرر الخاص المعني 
بالســـكن الالئق، والمقرر الخـــاص المعني بحرية 
الديـــن والمعتقد، التخاذ مواقـــف عاجلة إزاء هدم 
ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي ألبنية سكنية في 
حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب مدينة 

القدس المحتلة.
وقال المدير اإلقليمي للمرصد األورومتوســـطي في 
الشرق األوســـط وشـــمال أفريقيا أنس الجرجاوي 
في بيان وصل "االســـتقالل"، "إن تشريد السلطات 
اإلســـرائيلية للســـكان اآلمنين من منازلهم ووضع 
مواد متفجـــرة داخل بنايات فلســـطينية لهدمها 
جريمة حرب بموجب النظام األساسي لـ "المحكمة 

الجنائية الدولية".
وأضاف "يتوجب على المســـؤولين اإلســـرائيليين 
 الهدم وتهجير السكان بشكل تعسفي 

ّ
معرفة أن

 تلـــك األفعال 
ّ

جريمـــة ال تســـقط بالتقـــادم، وأن
ستجلبهم للمساءلة أمام العدالة".

وقـــال الجرجاوي "من واجب األمـــم المتحدة ضمان 
احترام تطبيق القانون الدولي، وتحديًدا اتفاقيات 
جنيف، ويجب أن توضح للمسؤولين اإلسرائيليين 
أنه في حالة االستمرار في خطط الهدم والتهجير، 
 ذلك يضع األشـــخاص المتورطيـــن في تلك 

ّ
فـــإن

االنتهاكات تحت طائلة القانون من قبل السلطات 
القضائية خارج إســـرائيل".  من جانبه، قال الباحث 
القانونـــي في األورومتوســـطي محمد عمـــاد، "إن 
التفســـير األمني الذي قدمته "إسرائيل" غير كاف 
للمضي قدمـــا في عمليات الهـــدم خصوصًا التي 
تســـتهدف أبنية مشـــيدة على أراض فلسطينية 

وتخضع إلشراف السلطة الفلسطينية".
ونـــّوه عماد إلى ضـــرورة اتخاذ مواقـــف عاجلة من 
قبـــل المقـــرر حالة حقوق االنســـان فـــي األراضي 
الفلسطينية والمقرر الخاص المعني بالسكن الالئق 
إزاء هدم السلطات اإلسرائيلية تلك األبنية والعمل 

من أجل توفير اإلغاثة العاجلة لعشرات األسر التي 
شردت بفعل ذلك وأصبحت حياتها في الشارع.

فيما قال المرصد األورومتوســـطي لحقوق اإلنسان 
إن "القانون الدولي وفـــي مقدمته اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان واتفاقية جنيف الرابعة يحظر على 
القـــوة المحتلة هدم أمالك المواطنين من ســـكان 
المنطقـــة المحتلـــة، كما تكفل الشـــرعية الدولية 
لحقوق اإلنســـان الحق في السكن وحماية األمالك 

الخاصة".
وشدد على أن توافر المسكن يعتبر شرطا لتحقيق 
الشـــروط األخرى مثل الحق في مستوى حياة الئق، 
والحـــق في الصحة البدنية والنفســـية، والحق في 

الخصوصية، والحق في إقامة حياة أسرية.
 احترام الحق في المسكن 

ّ
وأكد المرصد الحقوقي "أن

أمر حيـــوي وحتمي، وبنـــاء على ذلك فالســـلطات 
اإلســـرائيلية وعلى ضوء ســـيطرتها على األراضي 
الفلســـطينية، ملزمة باحترام الحق في المســـكن 

للمواطنين الفلسطينيين".

رام الله/ االستقالل: 
قال الناطق باســـم الرئاســـة نبيل أبو ردينة اإلثنين إن القيادة الفلســـطينية 
ســـتعقد خالل األيام المقبلة سلسلة اجتماعات مهمة، رًدا على عمليات الهدم 
التي نفذتها ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي في حـــي واد الحمص ببلدة صور 
باهر جنوبي شـــرق مدينة القدس المحتلة، والخروقـــات المتواصل في األرض 

الفلسطينية.
وأضـــاف أبو ردينة في تصريح أوردته وكالة األنباء الرســـمية (وفا) أن "القيادة 
ســـتتخذ خالل هذه االجتماعـــات قرارات مصيرية بشـــأن العالقة مع االحتالل 

واالتفاقات الموقعة معها".
وّذكر الناطق باسم الرئاسة أن "رئيس السلطة محمود عباس، حذر مراًرا وتكرارا 
من أن الجانب الفلسطيني ال يمكنه االستمرار بااللتزام باالتفاقيات الموقعة مع 

"إسرائيل" إذا بقيت ُمصّرة على عدم االلتزام بها".
وشدد على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم كافة، بما في ذلك إسرائيل 
كسلطة احتالل. وشرع جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس بهدم 70 شقة بحي واد 
الحمص في بلدة صور باهر شرقي مدينة القدس المحتلة، بعد إعالنه المنطقة 

عسكرية مغلقة.
ويأتي الهدم بعد أن وافقت محكمة عدل االحتالل العليا على هدم 13 مبنى في 

الحي، مدعيًة أنها قريبة جًدا من الجدار الفاصل وتشكل خطًرا أمنًيا.

أبو ردينة: القيادة ستتخذ قراراب 
مصيرية بشأن االتفاقاب مع االحتالل

»األورومتوسطي« يخاطب جهاب أممية التخاذ 
إجراءاب عاجلة عقب هدم مباٍن بالقدس
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دعوة لال�شرتاك يف عطاء رقم 2019/1
توريد حقائب �شحية لل�شيدات – رفح

تقوم جمعية وفاق لرعاية المراة والطفل بتنفيذ مشـــروع " حماية النســـاء والفتيات المهمشـــات والناجيات من العنف 
المبني على النوع االجتماعي في قطاع غزة من خالل االســـتجابة متعددة القطاعات"، بالشـــراكة مع مركز شـــؤون المرأة 
بتمويل مكتب تنســـيق الشؤون االنسانية (OCHA) بتوريد حقائب صحية للســـيدات المستهدفات في المشروع، كما 
يسر جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل أن تدعو الشركات المعتمدين لدي السلطات المحلية ومسجلة رسميًا لالشتراك 
في العطاء المذكور أعاله حيث يمكن للشـــركات البدء بالحصول على نســـخة من الوثائق ابتـــداء من يوم االحد الموافق 
2019/07/21 ولغاية يوم: الخميس الموافق:2019/07/25 من الســـاعة التاســـعة (9:00) صباحًا وحتى الســـاعة الثالثة 
(15:00) بعد الظهر في مقر المؤسسة – رفح - دوار النجمة – مقابل دهانات كابسي– عمارة ابو سمهدانة الطابق الثاني.

وفيما يلـي نورد الشروط التي يجب أن تتوفـر لدى كل من يرغب بالتقديم للعطاء:
* يجب أن يكون المتقدم للعطاء مشتغال مرخصا ومسجاًل في الدوائر الرسمية يجب إرفاق نسخ عن جميع أوراق 

التسجيل في مغلف العطاء وشهادة خصم مصدر سارية المفعول.
* لن ينظر في اي عطاء مقدم ما لم يكن جميع اوراق العطاء مكتملة وموقعه ومختومة في مغلف مغلق.

* يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء (ضمان ابتدائي) (كفالة بنكية أو شـــيك بنكي مصدق) ومقداره %5 من قيمة العطاء المقدم وأن 
تكون سارية المفعول لمدة 90 يوما من تاريخ االقفال، وسيرفض أي استدراج غير مصحوب بالضمان االبتدائي حسب الشروط المذكورة.

* يتم تقديم العطاء بنسخة أصلية وصورة طبق االصل 
* على الشـــركة تقديم فاتورة صفرية حيث ان هذا المشـــروع معفى من ضريبة القيمـــة المضافة وعليه تكون 

األسعار المقدمة بالدوالر االمريكي غير شاملة لضريبة القيمة المضافة
* جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل غير ملزمة باقل االسعار المقدمة. 

* يخضع هذا العطاء واالتفاقية المرتبطة به ألحكام قانون ضريبة الدخل الفلسطيني.
* قيمة االعالن على من يرسو عليه العطاء.

* للجنة العطاءات الحق في إنقاص و/أو زيادة و/أو إلغاء بعض البنود الموجودة في العطاء.
* سوف تقوم الجمعية بتنظيم اجتماع تمهيدي للشركات الساعة التاسعة صباحا يوم االربعاء الموافق 2019/07/24 للرد 

عن أية استفسارات وذلك بمقر المؤسسة الكائن في مدينة رفح – دوار النجمة – عمارة ابو سمهدانة.
 * سعر شراء كراسة العطاء هو: 100 شيكل اسرائيلي وبالحروف مائة شيكل اسرائيلي غير مستردة

آخر موعد لتسليم العطاء في مقر المؤسسة هو يوم األحد  28 /07/ 2019 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا" 
(12:00) ظهرًا في مقر المؤسسة وتكون جلسة فتح العطاء علنية في نفس اليوم الساعة: 12:30 ظهرًا.

لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على 08-2131366 جوال رقم: 0599155657
 wefaqsociety@gmail.com  :أو بريد الكتروني

غزة/ االستقالل: 
نظمـــت الهيئـــة الوطنيـــة العليـــا لمســـيرات العـــودة 
وكســـر الحصـــار، أمـــس االثنيـــن، مســـيرة شـــاحنات 
شمال قطاع غزة رفًضا للحصار وتداعياته على االقتصاد 

الوطني.
وانطلقت المسيرة التي حملت عنوان "عائدون .. وسنكسر 
الحصار" من مفترق حمودة شـــمال القطاع باتجاه مخيم 
والمئات  العودة شرق غزة بمشـــاركة عشرات الشاحنات 

من المواطنين. 
ورفع المشاركون في المســـيرة يافطات ورددوا شعارات 
رفضا للحصار وتداعياته علـــى االقتصاد الوطني وقطاع 

النقل والتجارة.
وقالـــت الهيئة الوطنية خـــالل مؤتمر صحفـــي بمخيم 
العـــودة شـــرق غزة: " غزة تقف اليوم ومعهـــا كافة أبناء 
شـــعبنا إلفشـــال صفقة القرن ولـــن تنجـــح المحاوالت 

اليائسة لتطبيق هذه الصفقة".
وطالبت األمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها وتنفيذ 
القـــرارات االممية وخاصـــة ١٩٤ لحماية حقوق شـــعبنا 
المســـلوبة والتي نصت عليها كافـــة األعراف والمواثيق 
الدولية. ودعت الهيئة إلى ضرورة تعزيز الجبهة العربية 
واإلســـالمية المســـاندة والتشـــبيك مع القوى الوطنية 

والقومية لكسر الحصار ووقف التطبيع مع االحتالل.
وأكـــدت على أهمية تحقيق الوحـــدة الوطنية والقفز عن 
االنقســـام ومســـبباته والتركيز على المشـــتركات التي 
تجمعنا وتجاوز ما نختلف عليه من أجل مســـتقبل أبنائنا 
وأجيالنا القادمة. وطالبت الهيئة اإلدارة األمريكية "وقف 
التفرد وممارســـة الدور الحقير من خالل رعايتها لمسيرة 
التســـوية للصراع العربي الصهيوني والذي توجه مؤخرا 
بأفكار شيطانية رشحت عنها صفقة القرن كمؤتمر العار 

في البحرين."

غزة/ االستقالل: 
أكد خضــــر حبيب، القيادي فــــي حركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين، أن المعركة تحتدم على 
القدس والمسجد األقصى مع العدو الصهيوني.

وأوضح حبيب خالل تظاهرة  جماهيرية دعت لها 
حركة الجهاد اإلســــالمي ضد سياسة التطهير 
العرقي وهــــدم المنــــازل فــــي القــــدس، أمس 
االثنيــــن، أن االحتالل يســــتغل كل المعطيات 
والعوامل في مرحلــــة التطبيع والهرولة العربية 
نحو "إسرائيل"، لحسم معركة القدس لصالحه 
على حساب الشعب الفلسطيني واألمة العربية 

واإلسالمية.
واحتشــــد العشرات أمام برج الشــــوا والحصري 
وسط المدينة وسط هتافات وشعارات غاضبة 
مناهضة لالنتهاكات االحتالل المســــتمرة بحق 
المقدســــيين "وسياسة التطهير العرقي وهدم 

المنازل بالقدس".
وشــــدد على أن هدم منازل المقدســــيين بصور 
باهر جريمة جديدة يحاول االحتالل من خاللها 
التغلــــب علــــى العامــــل الديمغرافــــي للوجود 
الفلسطيني، مؤكًدا أن هذه الجريمة لن تجعلنا 

ننسى القدس أو نغادرها.
وقال حبيب إن الشــــعب الفلسطيني ماٍض في 
جهاده ومقاومته رغم جرائم االحتالل، ولن تحط 
رحالــــه إال في قدس األقــــداس، وكل المحاوالت 
ر من المعادلة شيئًا، ولن تجعل  البائسة لن تغيَّ

شعبنا يتراجع عن مواقفه.
وناشــــد حبيب خــــالل التظاهرة األمــــة العربية 
واإلســــالمية للنهوض من أجــــل نصرة القدس 
وإحبــــاط مشــــاريع االحتالل، مضيًفــــا: "القدس 

ليست للشعب الفلسطيني وحده، فهي آية من 
كتاب الله، وجزء من عقيدتنا".

ودعا األمم المتحدة ومنظمات حقوق االنســــان، 
لوقف العبث والجريمة الصهيونية بحق المدينة 
المقدســــة وأهلنا في القدس الشــــريف، مطالًبا 
أحرار العالم بالنهوض لوقف الطوفان واإلجرام 

الذي ينال من حقوق شعبنا الفلسطيني.
ومــــن جهتــــه، أكــــد القيــــادي فــــي الجبهــــة 
الديمقراطيــــة محمود خلف في كلمة ممثلة عن 
الفصائل والقوى الوطنية واإلســــالمية أنه مهما 
فعل االحتالل في مدينــــة القدس وطرد أهلها؛ 
فإنه ال يمكن له أن يغّيــــر معالم هذه المدينة، 

وستبقى عاصمتنا األبدية.
وطالب خلف جماهير أمتنا العربية واإلســــالمية 
إلبداء موقف تاريخي مشــــهود بجانب القدس 

ونصرتها، خاصًة في الوقت التي تهّود به.
ودعا السلطة الفلسطينية للمسارعة في تقديم 
شــــكوى إلى محكمة الجنايات الدولية؛ اعتبار أن 
ما يقــــوم به االحتالل اإلســــرائيلي جريمة حرب 
منظمــــة هدفها هــــدم المنازل وطرد الســــكان 

األصليين.
وأضاف "يتطلب تقديم شــــكوى رســــمية لألم 
المتحدة ومجلس األمن، يجــــب أن يكون هناك 
تحرك جدي وشــــامل النطالق انتفاضة القدس 
مــــن جديد في وجه المحتل الــــذي يدمر منازلنا 

وبيوتنا".
وشــــرع جيش االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس 
االثنين بهدم 70 شــــقة بحــــي واد الحمص في 
بلدة صور باهر شــــرق مدينــــة القدس المحتلة، 

بعد إعالنها منطقة عسكرية مغلقة.

  خالل وقفة بغزة رفضًا لعمليات هدم المنازل 
ر من المعادلة شيئًا  الجهاد : جريمة االحتالل بالقدس لن تغيِّ

مسيرة شاحنات بغزة رفضًا
 للحصار االسرائيلي وتداعياته

طهران/ االستقالل: 
التقى وفد حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب 
السياسي صالح العاروري المرشــــد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي في 

طهران أمس اإلثنين.
وقد ســــلم الوفد خامنئي رسالة من رئيس الحركة إســــماعيل هنية، وقدم 
شــــرحا لما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاوالت للتصفية في إطار 
المشــــروع األمريكي المســــمى "صفقة القرن"، مستعرضا صمود شعبنا في 
القــــدس ومقاومته، ومخططات تهويدها واالســــتيالء عليهــــا، ودفاعه عن 

المسجد األقصى والمقدسات.
كما استعرض وفد حماس صمود شعبنا في غزة رغم الحصار المتواصل منذ 
13 عامًا، وتمسكه بخيار المقاومة وعبر عن ذلك بمسيرات العودة والصمود، 
وعمليات المقاومة الشــــعبية والمســــلحة ضد الصهاينة فــــي الضفة رغم 

التضييق األمني والمالحقات.
وأكــــد الوفد أن المقاومة ال تزال تحافظ على ثوابت القضية الفلســــطينية، 
وأنها تطور قدراتها اســــتعدادًا لرد أي عدوان صهيوني على شــــعبنا، وفي 

سياق مسارها االستراتيجي لتحرير فلسطين.
وأشــــار وفد حماس إلى جهود الحركة في الحفاظ على الهوية الفلسطينية، 

وحشد جهود شعبنا في الشتات لتحقيق العودة إلى فلسطين.
وعبر الوفد عن إدانة الشعب الفلسطيني ومقاومته لالعتداءات األمريكية 
على إيــــران بفرض الحصار، ومحاوالت التحرش عســــكريًا بهــــا، مؤكدًا أن 
مثل هذا الســــلوك يعكس عقلية العدوان التي تمثلها اإلدارة األمريكية، 
وأن هــــذا العــــدوان لن يحقق األهــــداف الصهيونيــــة واألمريكية، معربًا 
عــــن التضامــــن الكامل مع الجمهورية اإلســــالمية في مواجهــــة العدوان 

الصهيوني األمريكي.
كمــــا أكــــد الوفد تقدير قيــــادة الحركة وأبناء شــــعبنا للدعــــم الذي تقدمه 
الجمهورية اإلســــالمية للشــــعب والقضيــــة الفلســــطينية والمقاومة ضد 

االحتالل.
من جهته أكد خامنئي اعتزازه بصمود الشــــعب الفلســــطيني، وبمقاومته، 
مثمنــــًا ما ورد في رســــالة القائد إســــماعيل هنية، ومؤكدًا اســــتمرار دعم 

الجمهورية اإلسالمية لقضية فلسطين، ولصمود شعبها ومقاومته.

وفد حماس برئاسة العاروري 
يلتقي خامنئي  بطهران 
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أعلن أنا المواطنة/ هبة جمال حسين الصعيدي 
 عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية  التي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   ٩٠٦٦٨٩١٠٤

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلـــن أنـــا المواطن/محمد اســـماعيل عبـــد الكريم ابو 
ســـنيمه...... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل رقـــم 801945437 فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سعيد محمد مصطفى الهلول...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   927190363

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ طاهر احمد محمود سالم....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   ٤٠٠٦٢٨٨١٤

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمود محمد مرزوق أبو طه 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802807644 ) فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
دعت لجنة األســـرى في القوى الوطنية 
واإلسالمية، األمين العام لألمم المتحدة 
ومنظمتـــه الدوليـــة، لتشـــكيل لجنة 
تحقيق دولية في ظروف استشـــهاد 
األســـير نصـــار طقاطقـــة، وتقديـــم 
إلـــى محكمـــة الجنايات  المتورطيـــن 

الدولية.
جاء ذلك خالل مســـيرة دعم وإســـناد 
لألسرى، ووفاء لشهداء الحركة األسيرة 
نظمتها لجنة األســـرى للقوى الوطنية 
واإلسالمية، أمس االثنين في مدينة غزة 

شارك  فيها العشرات من المواطنين.
واحتشـــد العديـــد من ممثلـــي القوى 
الوطنية واإلســـالمية، وأهالي األســـرى 
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر 
بغـــزة، وانطلقت المســـيرة باتجاه مقر 
األمم المتحدة، وسط شعارات وهتافات 

داعمة لألسرى.
وطالب القيادي بحزب الشعب عبد القادر 
إدريس في كلمة ممثلة عن لجنة األسرى 
للقــــوى الوطنيــــة واإلســــالمية منظمة 
الصحة العالمية للقيام بدورها، وارسال 
فرق انقاذية ومتخصصة، للوقوف على 
األوضاع الصحية الصعبــــة لمعتقلينا، 
واجبار االحتالل على فتح مستشــــفيات 
بالكامل، لعالج أسرانا  وعيادات مجهزة 

ومعاقبــــة األطباء اإلســــرائيليين الذين 
يتقاعسون ويتآمرون ضد تقديم العالج 

الالزم ألسرانا.
وحث ، منظمة الصليب األحمر الدولي، 
إلـــى القيام بدورهـــا النقابي في فضح 
ممارسات دولة االحتالل، بحق أسيراتنا 
وأســـرانا، مبينًا أن دورها أصبح مشبوهًا 

ويفتقر للحيادية.
كما دعا ادريس قيادة منظمة التحرير 
الفلســـطينية والسلطة، إلى رفع دعوى 
في محكمة الجنايات الدولية ضد دولة 
المتورطين في  االحتـــالل، ومحاكمـــة 

جريمة استشهاد األسير طقاطقة.
وطالب جماهير شـــعبنا إلى المشاركة 
الفاعلة في الفعاليات المساندة ألسرانا 
في سجون االحتالل, لنبقى السند الذي 

يحافظ على صمودهم وتحديهم.
واســـتهجن ادريـــس موافقـــة بعض 
الصحفيين العرب على زيارة االحتالل، 
معتبـــًرا ذلـــك خيانة لدماء الشـــهداء 

واألسرى والجرحى.
وطالـــب الجماهيـــر العربيـــة لفضـــح 
االحتـــالل وتشـــكيل جبهـــة عريضة 
لمعاقبـــة االحتـــالل وفضحهـــم فـــي 

المحافل الدولية.
وكانت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
أعلنت في ٢٠١٩/7/١٦، عن استشهاد 
األســـير نصار طقاطقـــة (٢٠ عاما)، من 
بلدة بيت فجار ببيت لحم، داخل سجن 

(نيتسان) اإلسرائيلي.
واعتقل الشهيد قبل ١7 يومًا فقط من 
استشهاده، حيث ادعت ادارة السجون 
بأنه يعاني من مرض في األعصاب وهي 
مبـــررات واهية لإلفالت من المحاســـبة 
والعقاب، وتبين من نتيجة التشـــريح 

معاناته من التهاب معوي حاد.

ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية 
�ضلطة االأرا�ضي الفل�ضطينية

االإدارة العامة لت�ضجيل االأرا�ضي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )344 / 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
إسماعيل فارس إسماعيل األشرم من سكان غزة هوية رقم ٩٠3١١7٢3٢ 

بصفته وكيال عن: فارس إسماعيل إبراهيم األشرم 
بموجب وكالة رقم: 3٦5١/ ٢٠١٩ الصادرة عن غزة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة ٦٩7 قسيمة ٢3 المدينة غزة الدرج

 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضه إلـــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 7/٢٢/ ٢٠١٩م

م�ضجل اأرا�ضي غزة 
اأ. ع�ضام عبد الفتاح احلمارنة

فصائل بغزة تنظم مسيرة دعم واسناد للحركة األسيرة

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين، أمس االثنين، أن توترا يسود سجن 
النقب الصحراوي، عقب إعالن إدارة الســـجن نيتها زيادة نسبة ترددات أجهزة 

التشويش في أقسام السجن.
وقالـــت الهيئة، أن التوتر جـــاء عقب إخالل إدارة المعتقـــل، باإلتفاق الذي تم 
التوصل اليه سابقا مع المعتقلين بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في اقسام 
الســـجن والسماح لألسرى باالتصال بخمسة أرقام من قرابة الدرجة األولى لمدة 

١5 دقيقة على مدار ثالثة أيام أسبوعيا.
وبينت الهيئـــة، أن اإلدارة طرحت على األســـرى أول أمـــس، تركيب الهواتف 
العمومية في السجن بحيث يحق لألسير استخدامها مرة واحدة فقط كل ثالثة 
أيـــام، لمدة ٢5 دقيقة، األمر الذي رفضه األســـرى واعتبروه التفافا على االتفاق 

السابق وخرقا له.
ويعتبر ســـجن النقب الصحراوي من أكبر الســـجون التي يحتجز فيها أســـرى 

فلسطينيين والبالغ عددهم ١٠٠٠ أسير .

توتر في »النقب« عقب نية اإلدارة 
رفع نسبة ترددات أجهزة التشويش

رام الله/ االستقالل: 
حكمت المحكمة العســـكرية اإلسرائيلية في معسكر عوفر أمس 
اإلثنين بالســـجن المؤبد على األسير إســـالم ناجي أبو حميد من 
مخيـــم األمعري برام الله، بعد إدانته بقتل جندي إســـرائيلي من 
وحـــدة المســـتعربين »دوفدوفان« العام الماضي بواســـطة »لوح 

رخام«.
وذكر موقع » واال« العبري أن المحكمة حكمت على األسير أبو حميد 
بالسجن المؤبد، باإلضافة لدفع تعويضات لعائلة الجندي القتيل 

بمبلغ ٢5٨ ألف شيقل.
كما حكمت المحكمة على األســـير بالســـجن لمدة ثمانية أشهر 

إضافية بسبب ما أسمته »التشويش على اإلجراءات القضائية«.
وكان جيش االحتـــالل أعلن في ٢٦ مايو/ أيـــار ٢٠١٨ مقتل أحد 
جنـــوده بعد يومين من إصابته في رأســـه عقب إلقاء قطعة رخام 
عليه من علو أثناء اقتحام قوة عسكرية مخيم األمعري في رام الله.

االحتالل يحكم بالمؤبد على األسير 
إسالم أبو حميد من رام الله

بيت لحم / االستقالل: 
أفادت مؤسســـة مهجة القدس للشهداء واألســـرى والجرحى امس االثنين؛ أن 
ســـلطات االحتالل الصهيوني أفرجت عن القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
األسير بسام عبد الرحمن أحمد أبو عكر (57 عامًا) من مخيم عايدة قضاء مدينة 

بيت لحم؛ وذلك بعد أن أمضى في االعتقال اإلداري (٢٤) شهرًا.
وأوضحت المهجة أن قوات االحتالل الصهيوني اعتقلته بتاريخ ٢٠١7/٠7/٢7م؛ 

وحولته سلطات االحتالل لالعتقال اإلداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.
وأشـــارت إلى أن القيادي أبو عكر أعلن بتاريـــخ ٢٠١٩/٠5/٢٠م إضرابه المفتوح 
عن الطعام بســـبب استمرار االعتقال اإلداري بحقه، ورغبة ضباط جهاز الشاباك 
الصهيونـــي وما يســـمى إدارة مصلحة الســـجون (الشـــاباص) وكذلك جهاز 
االستخبارات وفق ما أخبروه أن هناك توجهًا جديًا لديهم بأن يكون حد اعتقاله 
اإلداري 3٠ شـــهرًا، واستمر إضرابه لمدة ستة أيام وعلقه بتاريخ ٢٠١٩/٠5/٢٦م 
بناًء على اتفاق مع ســـلطات االحتالل االلتزام بقرار المحكمة الجوهري واإلفراج 

عنه نهاية يوليو القادم.
جدير بالذكر أن األســـير بســـام أبو عكر ولد بتاريخ ١٩٦٢/١١/١٩م؛ وهو متزوج 
وأب لسبعة؛ واعتقل سابقًا في سجون االحتالل الصهيوني مرات عديدة حيث 
أمضى ما مجموعه عشرون عامًا، وآخر اعتقال له كان بتاريخ ٢٠٠٤/٠٦/٠١ وتحرر 
في ٢٠١٦/٠5/3١ بعد أن أمضى اثني عشـــر عامًا في األسر على خلفية انتمائه 

وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.
وجرى لالســـير ابو عكر حفل استقبال حاشـــد بهذه المناسبة بمشاركة ممثلي 
القوى والفعاليات المختلفة وحشـــود كبيرة من المواطنين حيث جابت شوارع 

بيت لحم في مسيرة سيارات وصوال الى منزله في المخيم .

رام الله/ االستقالل: 
قال نادي األســـير الفلســـطيني االثنين إن األســـير عثمان أبو خرج 
(٤٨ عاًما) من محافظة جنين شـــمالي الضفة الغربية المحتلة، خضع 
لعملية قلب مفتوح في مستشفى "سوروكا" اإلسرائيلي، بعد تدهور 

طرأ على وضعه الصحي في تاريخ التاسع من تموز/ يوليو الجاري.
وأضاف النادي في بيان صحفي أنه "وعلى إثر العملية فقَد قدرته 
علـــى التنفس وجرى نقله في حينه من معتقل "نفحة" حيث يقبع 
إلى المستشـــفى، وهناك خضع لعملية قسطرة، وُأجريت له عملية 

جراحية أخرى، وأخيًرا خضع لعملية قلب مفتوح".
ولفت إلى أن األسير أبو خرج تعرض إلهمال طبي على مدار السنوات 
الماضية في معتقالت االحتـــالل، وكانت نقطة التحول في مصير 
وضعه الصحي بعد خطأ طبـــي تعرض له، وذلك بعد أن زوده أطباء 
إدارة معتقـــالت االحتالل، بحقنة ملوثة عام ٢٠٠٦، وتســـببت في 
حينـــه بإصابته بالتهاب في الكبد، عدا عن أنه يعاني من مشـــاكل 

في القلب.
وأوضـــح أن المئات من األســـرى المرضى في معتقـــالت االحتالل 
يواجهون ذات المصير بســـبب إجراءات االحتالل التي حولت حاجة 

األسرى وحقهم في العالج إلى أداة لالنتقام منهم.
واألســـير أبو خرج معتقل منذ عام ٢٠٠3، ومحكوم بالسجن المؤبد 

و(٢٠) عامًا.
(7٠٠) أسير،  ويقدر عدد األســـرى المرضى في معتقالت االحتالل بـ

منهم (١١) أسيرًا يعانون من السرطان.

األسير عثمان أبو خرج خضع 
لعملية قلب مفتوح في »سوروكا«

القيادي في الجهاد بسام أبو 
عكر يتنسم عبير الحرية
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يبدو ان »إســــرائيل« تخلصت من سياســــة الهدم الفردي, وانتقلت بأريحية 
كبيرة إلى سياســــة الهدم الجماعي, بعد ان أعطتها اإلدارة األمريكية الضوء 
األخضــــر, يقرار اعتبار القــــدس عاصمة موحدة »إلســــرائيل« وأراضي الضفة 
»متنازعــــًا عليها«, فكان قرار هدم الخان األحمر, وأالن قرار آخر بهدم نحو مائة 
شــــقة ســــكنية في حي وادي الحمص ببلدة سور باهر شرق القدس المحتلة, 
وهذه هــــي المرحلة األولى من عمليــــة الهدم على ان يتبعهــــا مرحلة ثانية 
بهدم نحو 225 شقة سكنية في المنطقة, تزعم »إسرائيل« زورا وبهتانا أنها 
تمثل خطرا امنيا كبيرا عليها حســــب ما صرح ما يســــمى بوزير األمن الداخلي 
الصهيوني جلعاد أردان, الذي أضاف في تصريحاته العنترية لإلذاعة العبرية 
قائال » إذا شعرنا أنه تم تجاوز حد معين في قطاع غزة ، فإن الضربة على قطاع 
غزة ستكون غير مسبوقة, وهو ما يعني ان »إسرائيل« متجهة للتصعيد على 

كل الجبهات, غير آبهة بردات الفعل.  
حركة الجهاد اإلســــالمي في فلســــطين قالت: »ان هــــذه الجريمة هي نتيجة 
مباشرة لصفقة ترامب والتطبيع المستمر مع االحتالل، مشيرة إلى أن سياسة 
الصمت العربي لن تجدي نفعا أمام العدوان والفاشية الصهيونية, وأوضحت 
أن االحتــــالل يتصرف دونما اكتراث بالعالــــم ومنظماته ، ألن هذه المنظمات 
تقاعســــت وتواطأت وصّمت آذانهــــا عن العدوان الصهيونــــي« وهذا واضح 
ملموس حتى لرجل الشــــارع البسيط, الذي أصبح ال يثق في المجتمع الدولي, 
وال منظماته, حتى تلك التي تعنى بحقوق اإلنســــان, فلو كان لها تأثير على 
االحتــــالل, لما تجرأ االحتالل على اإلقدام على مثــــل هذه الخطوات التي تدل 
على نواياه الحقيقية تجاه الفلسطينيين وحقوقهم في أرضهم المغتصبة, 
لذلك تترسخ كل يوم قناعة الفلسطينيين بأن الحل والمخرج من تلك األزمات 
يتمثل بالتمســــك بالمقاومة كنهــــج أصيل إلحباط وإفشــــال كل مخططات 

االحتالل الصهيوني ومؤامراته على حقوقنا المشروعة.   
جريمة هدم البيوت الســـكنية في وادي الحمص هـــي األكبر منذ العام 1967 , 
وهى تؤســـس لعملية هدم الخان األحمـــر, لذلك يجب ان تجابه هذه العمليات 
بالقوة, ويتم محاســـبة االحتالل الصهيوني علـــى جرائمه, وإال فان مخطط ضم 
أراٍض من الضفة لما يســـمى بدولة »إسرائيل« سيمر, وســـيصبح أمرًا واقعًا لن 
يســـتطيع احد ان يغيره, خاصة ان مبعوث دونالد ترامب إلى الشـــرق األوســـط  
جيسون غرينبالت اعتبر أن أراضي الضفة ليست محتلة، بل مختلفًا عليها, مشيرا 
إن »إسرائيل« غير مسئولة عن الوضع الذي نشأ في النزاع مع الفلسطينيين، بل 
هـــي ضحية, وهى ال ترتكـــب أخطاء وال تنحرف عن صالحياتهـــا, وهذا االدعاء 
ال يعّد تجاهاًل لالحتالل فقط، بل لتبرير أســـاليبه بشـــكل شامل وقاطع, لذا فان 
سياسة الهدم الجماعي ستتصاعد خالل المرحلة المقبلة, في القدس المحتلة, 

وفي الضفة الغربية لفرض أمر واقع جديد على األرض يجب ان يتقبله الجميع. 
أمام هذه السياســــة اإلســــرائيلية الصريحة ضد الفلســــطينيين قال الناطق 
باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة، إن: »القيادة ستعقد خالل األيام المقبلة 
سلسلة اجتماعات هامة، ردا على عمليات الهدم التي نفذتها السلطة القائمة 
باالحتــــالل، إســـــرائيل، في حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شــــرق 
مدينة القــــدس المحتلة، والخروقــــات المتواصلة في األرض الفلســــطينية, 
ســــتتخذ خالل هذه االجتماعات قرارات مصيرية بشــــأن العالقة مع إسرائيل 
واالتفاقــــات الموقعة معها«. لو كانت الســــلطة جادة فــــي خطواتها فعليها 
ان تتوافــــق داخليا مع الفصائل الفلســــطينية على برنامــــج وطني لمواجهة 
االحتالل, وعليها ان توقف التنسيق األمني فورا, وتفجر انتفاضة في الشارع 
الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين, إلحباط كل مخططات االحتالل, 
وإفشال مؤامراته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني, األمر يحتاج لتنسيق في 

المواقف, واتخاذ خطوات جماعية بالتشاور مع الفصائل ان كنتم جادون.    

واد الحمص وسياسة الهدم الجماعي 
رأي

-بدون مؤاخذة-
في هذا اليوم األســـود االثنين 22-7-2019 ارتكب المحتلون 
مجزرة في واد الحّمص في قرية صور باهر المقدسّية، وتمّثلت 
هذه الجريمة بهدم وتفجير مئة شـــّقة دفعة واحدة،  ويترّتب 
على هذا تشـــريد أكثر من ســـبعمائة فلسطينّي وتركهم في 
العـــراء. وهذه الجريمة التي تندرج تحت ارهاب الّدولة وجرائم 
 اإلنسانية، ليســـت األولى ولن تكون األخيرة، فالمحتلون 

ّ
بحق

هدموا منذ احتالل عام 1967 أكثر من خمســـة وعشرين ألف 
 

ّ
بيت فلسطيني، وهذا يعني أّنهم هدموا مدينة بكاملها، لكن

عملّيـــات الهدم تترّكز فـــي مدينة القـــدس العربّية المحتّلة 

منذ اعتراف اإلدارة األمريكّية في 6 ديســـمبر 2017 بالقدس 
عاصمة إلســـرائيل، وبعد أن تمـــادت اإلدارة األمريكّية بعدم 
اعتبـــار األراضي العربيـــة المحتلة أراضي محتلـــة بل متنازعًا 
عليهـــا، وأطلقـــت فيها يد االســـتيطان اإلســـرائيلي لفرض 
وقائع على األرض ســـتمنع إقامة الّدولة الفلســـطينّية، ويأتي 
الطغيان االحتاللـــي متزامنا مع الّتطبيع العربّي الّرســـمي مع 
دولة االحتالل، ففي العـــام 2018 هدم المحتلون في القدس 
وحدها 68 بيتا و178 منشـــأة، وتركزت عمليات الهدم داخل 
أحياء مدينة القدس حســـب الّتقســـيمات اإلدارّية للمحتلين 
وقد بلغت 146 بيتا ومنشـــأة، أّما خـــارج أحياء مدينة القدس 

فبلغت 100 بيت ومنشـــأة. ولن تتوّقف إسرائيل عن العربدة 
في األراضي الفلسطينّية ما دامت أمريكا تعتبر إسرائيل دولة 
بريئة، ال ترتكب األخطاء حســـب تصريـــح المبعوث األمريكي 
غرينبالت، وما دام العربان يقّدمون لها الّتنازالت تلو الّتنازالت 
المّجانّية، لكسب رضا أمريكا وإســـرائيل. وإسرائيل »البريئة« 
التي ال تحترم القانون الّدولي، وقرارات الّشـــرعّية الّدولّية، وال 
تحترم لوائح حقوق اإلنســـان، تمارس الّتطهيـــر العرقّي من 
خالل هدم البيـــوت، ومن خالل الّتطبيق الّصامت لما يســـّمى 
»فصعة القرن«، تزداد تغـــّوال يوما بعد يوم، ففي الوقت الذي 
تســـتبيح فيه األراضـــي العربّيـــة المحتّلة، وتقوم بتشـــييد 

مســـتوطنات جديدة، تقوم بهدم بيوت الفلسطينّيين وتنّفذ 
عملّية طرد جماعي«ترانســـفير« بصمت. وما جرى اليوم في واد 
الحّمص في صور باهر يتطّلب حراكا دبلوماسّيا سريعا، يتمّثل 
بطلـــب اجتماع عاجل لمجلـــس األمن الّدولـــي؛ لتوفير حماية 
دولّية للّشـــعب الفلســـطيني، حّتى يتمكن من تقرير مصيره 
وإقامـــة دولته المســـتقلة بعاصمتها القدس الّشـــريف بعد 
كنـــس االحتالل وخلفاته كاّفة. أّما األنظمة العربّية الّرســـمّية 
المتهافتـــة علـــى الّتطبيع مـــع دولة االحتالل، واالستســـالم 
المّجانّي لـــإلدارة األمريكّية، فمصيرهم مزابـــل الّتاريخ تماما 

من.
ّ
مثلما هو مصير االحتالل الحتمّي مهما طال الز

جميل السلحوتمذبحة البيوت في صور باهر

البعــــض يريدها طبخــــة عاجلة على ناٍر حاميــــة.. تغييرًا 
انقالبيًا فوريًا! فهل صرنا إلى وضعنا الحالي فجأًة وفوريًا 
 التغيير 

ّ
أيضًا؛ ليكون التغيير كذلًك؟ ومع ذلك ال نرى أن

لألصلــــح يحتاج إلى مثل الزمن الــــذي جرى فيه  التغيير 
 تغّير الحال يأخذ زمنًا 

ّ
التدريجي لألســــوأ! ففي الغالب أن

ليئول من الســــّيئ لألسوأ، حتى إذا بلغ الحال ذروة سوئه 
كان االنفجــــار وكانت الثورة! وهذا االنفجار أو هذه  الثورة 
إما أن يكونا عســــكريًا بزعامة القائد أو البطل العســــكري، 
والصحيح أنه أنسب تسميًة إلى االنقالب منه إلى الثورة. 
أو يكون شـــعبيًا بقيادة الزعيـــم الوطني أو الروحي.. ولو 
اســـتعرضنا الثورات العســـكرية االنقالبية التي مرت 
بشـــعوبنا العربية منذ ما سّمي بالثورة المصرية بزعامة 
جمـــال عبد الناصـــر والضباط األحـــرار 1952م ثم ثورة 
الجزائر 1963م فثورة ليبيـــا 1969م؛ لوجدناها جميعًا 
قد آلت بشـــعوبها إلى ســـّيٍئ من الحال، وألت بنفسها 
وزعمائها إلى األسوأ من المآل! والشاهد الماضي القريب 
علـــى ذلك ما ســـّمي بالربيع العربي من ثورات شـــعبية 
قامت عـــام 2011 على ما تبقى مـــن أنظمة الثورات بل 
االنقالبـــات العســـكرية، وما آل إليه زعماؤهـــا. والدليل 
الماثل ما يجري منذ أشـــهر في الســـودان والجزائر، وما 
يـــزال يجري في ليبيا واليمن.. فهل جاءت هذه الثورات 
الشـــعبية متأخـــرة؛ وقد ســـبقها بزمن نمـــوذج الثورة 
الشعبية اإلسالمية في إيران وأثبتت نجاحها؟ فما السّر 

فـــي نجاح هذه الثورة أو ماذا كانـــت العوامل التي أّدت 
إلى نجاحها المبّكر، فيما تأخر تحقيق مثل ذلك النجاح 

في أنظمتنا العربية.
لعلهـــا خديعة االنقالبات العســـكرية لشـــعوبها كل 
هذا الزمن! ولعلنا أيضًا إن جلينا الســـر في نجاح الثورة 
اإليرانيـــة، أو عرفنـــا تلك العوامل التـــي أّدت لنجاحها، 
قّربنا المســـافة إلى انتصار الثورات القائمة، وما ينتظر 
من ثورات قادمة على أنظمة ســـادها الفســـاد والحكم 
الجبـــري القمعي، وتعاني شـــعوبها الفقر واإلذالل، في 
الوقت الذي يذل حكامها ويخفضون الرأس للمســـتغل 

األجنبي! وأرصد هنا عاملين كبيرين لذلك النجاح.
 العامل األول هو استمداد العون من الله تعالى والتوّكل 
 التــــوكل والثقة بنصره لمــــن ينصره ويتوكل 

ّ
عليــــه حق

 عزيز«. 
ٌّ

 الله لقوي
ّ

 اللُه من ينصره إن
ّ

عليه،« ولينصرن
والثانـــي وجود المجدد الزعيـــم الروحي الذي ينفث في 

صحبه العزيمة وقوة اإليمان وإخالص العمل والجهاد.
هذا وقد نعلم أنه لم يكن من الســـهل عمومَا أن يظهر 
في زماننا إسالميون أو زعامات إسالمية تستطيع الثورة 
والتمكن مـــن إقامة حكومة إســـالمية؛ في حال هيمنة 
القوى العلمانية الطاغية ماديًا وعسكريًا، والتي أمسكت 
بزمام قيادة العالم؛ بعـــد انتصارها في حربين كبريين، 
وال يعنيها بل يصدم مصالحها المادية االســـتعمارية 
قيـــام حكومة إســـالمية.. إال أنه حصل فـــي إيران خالل 

الستينات والسبعينات من القرن الميالدي الماضي أن 
تزامن وجود سلطان فاسق صنيعة للمستثمر األمريكي، 
مع نضوج قوة إسالمية معارضة، بزعيم روحي قوي؛ مما 
أمكنها اإلطاحة بالنظام العلماني الفاسد، وإقامة النظام 
اإلســـالمي العادل ؛ وما أقرب ما تحقق من سّنة ومدلول 
اآلية القرآنية الكريمة، إذ يقول ســـبحانه: »وإذا أردنا أن 
 عليها 

ّ
نهلـــك قريًة أمرنا مترفيها ففســـقوا فيها فحق

 فدّمرناها تدميرا«  وقوله تعالى: ».. ودّمرنا ما كان 
ُ

القول
 وقومه وما كانوا يعرشون«.

ُ
يصنع فرعون

 نعـــم، لقد فســـق األميـــر المتـــرف الفاســـد والحاكم 
الطاغيـــة فدّمر اللـــه تعالى على عرشـــه وما كان يصنع 
ويشـــرع من ضالل في حكمه! وما أشـــبه الليلة بالبارحة! 
وما أعظم ســـّنة الله التي ال تتبّدل في أمر خلقه وتدبير 
ُملكه.. إذ يقضي أن يتولـــى األمر في أطهر بالد األرض 
فّساق األمراء وأنجاســـهم، ظالمين لشعوبهم، مترفين 
 قول 

ّ
باألمـــوال التي هي من حق هذه الشـــعوب؛ ليحق

الله تعالى عليهم، وتجري سّنته فيهم، فيدّمر عليهم 
 موعدهم 

ّ
باطل صنائعهـــم وما كانوا يعرشـــون! ولعل

يكـــون قريبًا إذا شـــاء الله تعالى أن يبعـــث لهذه األمة 
مـــن يجّدد لها دينها ويوحـــد صفوفها.. ويقودها على 
طريق الجهـــاد الصحيح: توعيًة وتربيًة ثم تعبئًة وثورًة 
عارمًة شـــعبيًة مطيحًة برءوس الفسق والفساد، معليًة 

راية الحق والرشاد!

ُة زيادة
ّ
ناقلٌة بناقلة، والجروح قصاص، والعز

 ُترى لمـــاذا لم تكتف إيران بحد رّد االعتـــداء بمثله؟ لماذا رّدت 
لبريطانيا احتجاز الناقلة باحتجاز ناقلتين؟ وكأّنها تطبق تكتيَك 

أفضل أسلوٍب للدفاع هو الهجوم؟ 
إيـــران الدولة الراســـخة، والدبلوماســـية العاليـــة، واللعب على 
التوازنات، دولة اإلعداد المستمر، وكأّنها معرضة ألن تكون محور 
حرب كونّية، كانت دائما حاســـمة تماما تجاه فلسطين، والكيان 
المحتل حّد البدائّية السياســـّية، مّما جعلها في بؤرة االستعداء 

الصهيوأمريكي، ومن لّف لفيفهم من إمارات الكاز وممالكه.
أمريكا حّمالة الحطب، ُتجّهز محرقتها فوق أراضي الخليج العربّي 
حّمال المخازي، وتـــرّوج للحرب على إيران، فهل تملك إيران ذات 
تها؟ وهل كانت لتترك 

ّ
النهـــج الواضح خياًرا غير االنحياز إلى عز

 األمريكيُّ يخترق أجواءها؟
ُ

سالحها يصدأ في أغماده، والطيران
نحن الذين كّنا شـــهوًدا على عقـــوٍد من العار العربّي، ما زال فينا 
يصهـــل فرس عنترة، وما زلنا نحمل التاريخ في صدورنا كترانيم 
المواســـاة، من وعكة المذّلة المزمنة التي رافقت أّمتنا منذ أعطت 
بركتها لالســـتعمار؛ لينفذ التشريح لخالفة الرجل المريض، هل 
يمكننـــا أن نكون محايديـــن، حين تكيل دولة إســـالمّيٌة الصاع 

لبريطانيـــا صاعيـــن، وتردع راعـــي البقر األمريكّي عـــن مواصلة 
 طبولها بين 

ُّ
حلـــب أمتنا دون رحمة؟  هل بقي عـــذٌر والحرُب تدق

الشـــّر األمريكي والجمهورية اإلســـالمّية الّدعاء الميل إلى محور 
الشيطان تخوفا؟ 

إن المؤمنيـــن هـــم المؤمنـــون، فمن توّجعـــت قلوبهم من 
 ما نجم عنـــه من إذالل 

ّ
االحتـــالل األمريكـــّي للعـــراق، وكل

للعراقّيين، وقتٍل وتشـــريٍد، وتعذيـــٍب وتدمير، هم الذين 
سيشـــفي قلوبهـــم النصـــر على هـــؤالء الظالميـــن، ومن 
أوجعتهـــم عربـــدة أمريكا فـــي الديار، ونصبهـــا لقواعدها 
العســـكرية في بالد العرب، هم الفرحـــون اليوم بنصر الله، 
 عالمة على 

ّ
أّما َمن لم توجعهم تلك، فلن تســـّرهم هذه، وأي

هم.
ّ
 المسلمين، والفرح بعز

ّ
 من التأّلم لذل

ُ
صدق اإليمان أبلغ

 ما يجري في الخليج، قد قسم الناس إلى أصناٍف ثالثة:
ّ

إن
 الطغاة 

ّ
 صفعٍة ُتوّجه لـــكل

ّ
القســـم األّول أحـــراٌر يفرحون لـــكل

والمســـتكبرين، ســـواًء أكانوا من طغاة الغـــرب، أم من عبيدهم 
 هؤالء األحرار مؤيدين إليران 

ّ
العرب، وليس بالضرورة أن يكون كل

 كرامته تســـتحثه ليفرح 
ّ

ومحورها، فبعضهم ال ُيحبُّ إيران، لكن
 ضربٍة يتلّقاها طغاة الغرب وعبيدهم.

ّ
لكل

القســـم الثاني ال يحّبون إيران ولو أضاءت لهم األصابع شـــموًعا، 
وهؤالء تتمّيز قلوبهم من الغيظ، وال يتواَنون عن إبداء الشـــماتة 
 

ّ
 أذًى يلحق بإيران ومحورها، فيما يقفـــون صامتين أمام أي

ّ
بـــأي

محاولة يقوم بها هذا المحـــور لرّد االعتبار، وإلحاق االذى بأمريكا 
وأتباعها.

 رواية تنال من الغرب وأزالمه، 
ّ

القســـم الثالث يشـــّككون في كل
 اليقين، 

ّ
حتى لـــو رَأوا األدّلة على ذلك، وعلموها علم اليقين وحق

 بعضهم يتمنى لو ينتصر 
ّ

ما زادهـــم ذلك إال عمًى وحقدا، بل إن
 جولة، وربما يتأّلمون 

ّ
الغـــرُب الكافُر على إيران ومحورها فـــي كل

 ضرٍر يلحق بالمصالح األمريكّية وحلفائها، وأمثال هؤالء 
ّ

جـــّراء أي
 تصريحاتهم تفضحهم، وما 

ّ
كثيرون وإن أبدوا خالف ذلـــك فإن

تخفي صدورهم أنكى وأسوأ
 فـــي طليعتها االنتصار 

ّ
ثمَّ انتصـــاراٌت تلوح في األفـــق، ولعل

، وصون الكرامة، والجاهزّية التاّمة للرّد على المعتدين، 
ّ

المعنوي
 المعارك جوالٌت 

ّ
 ال ينكرها إاّل أعمـــى، وإن

ٍّ
وتلك هي بشـــائُر عـــز

 جولٍة يتمايز النـــاس، وتظهر اصطفافاتهم، 
ّ

متالحقـــة، ومع كل
 الزبد يذهب جفاًء، وأما ما ينفع الناس فيمكُث 

ّ
وفـــي النهاية فإن

في األرض، والعاقبُة دوًما للمتقين.

تأمير مبشر بالتغيير والتحرير!

كف الكرامة في مواجهة مخارز الطغيان

رفيق أحمد علي

عبد الله الشاعر
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أعلن أنا المواطن/ عادل وليد محمد الشيخ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400713509

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عزمي محروس حمدان كوارع  ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802908855

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ روال فاروق مصطفي بدوية...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   413387903

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد صالح محمد داود /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
901500439  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  ريهام محمد ابراهيم السلول...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801159906

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكـــرت صحيفة "يســـرائيل هيوم" 
العبريـــة، امس االثنيـــن، أن حكومة 
االحتـــالل قـــد تضطر لخصـــم مبلغ 
مـــن  أخـــرى  شـــيكل  مليـــون   700
أمـــوال الضرائب الخاصة بالســـلطة 
الفلسطينية ضمن تطبيقها للقانون 
الذي أقر في يوليـــو/ تموز من العام 
الماضي، بخصم األمـــوال التي تدفع 

لعوائل الشهداء واألسرى.
وأوضحت الصحيفـــة، أن لجنة األمن 
والخارجية في الكنيســـت طلبت من 
وزارة الجيـــش والحكومة توضيحات 
عدم خصمها لمبلغ 700 مليون شيكل 
لعوائـــل منفذي  الســـلطة  تدفعها 
العمليات (الشهداء)، واكتفائها فقط 
بخصم ما يدفع لمنفذي العمليات من 

األسرى وعوائلهم.
ووفًقـــا للصحيفـــة، فإنـــه تبين بأن 
الحكومة تخصم فقـــط األموال التي 
دفعت لمنفذي العمليات من األسرى 
وتصل إلى 500 مليون شيكل، وأنها 

لم تلتزم بالقانون الذي يشمل أيًضا 
عوائل منفذي العمليات "الشهداء".

وتشـــير الصحيفة، إلـــى أن المجلس 
"الكابينت" ينتظر  المصغـــر  الوزاري 
مـــن وزارة الجيـــش تقريـــًرا مفصاًل 
يتضمن أرقاًما واضحة حول ما تدفعه 

الســـلطة من أمـــوال لعوائل منفذي 
العمليات من الشـــهداء. مشيرًة إلى 
أن الوزارة تواجـــه صعوبات في ذلك 
رغم التقديرات بأنها تصل إلى 700 

مليون شيكل سنوًيا.
منذ  الفلسطينية  الســـلطة  وترفض 

أشهر استالم أموال عوائد الضرائب 
ناقصـــة، وتصـــر علـــى اســـتالمها 
للتوصل  محـــاوالت  وســـط  كاملـــة، 
التفاق بين "إســـرائيل" والسلطة من 
خـــالل اجتماعات عقـــدت مؤخًرا بين 

مسؤولين من الطرفين.

االحتالل يتجه لخصم 700 مليون شيكل أخرى من أموال الملطة

رام الله/ االستقالل: 
أعلـــن صندوق إقـــراض طلبة مؤسســـات التعليم العالي في فلســـطين امس 
االثنيـــن، عن انتهاء فـــرز الطلبات المقدمة من الطلبة في مؤسســـات التعليم 
العالي الفلســـطينية للحصول على قروض دراسية عن الفصل الدراسي الثاني 

من العام 2019-2018.
وأوضح الصندوق في بيان صحفي، أنه بإمكان الطلبة المتقدمين بطلبات للقروض؛ 
eservices. الدخول لحســـاباتهم في موقـــع الخدمات اإللكترونية للصنـــدوق
iqrad.edu.ps لفحص قيمة القرض الذي حصلوا عليه وتأكيد رغبتهم به، ومن 
ثم التوجه للمكان المخصص في مؤسساتهم التعليمية لتوقيع المستندات 
المالية الستكمال الحصول على القروض، علمًا أن توقيع الكمبياالت يبدأ اعتبارًا 
من يوم  الثالثاء الموافق 2019/07/23 ويســـتمر لغاية نفاد المبلغ المخصص 

لكل مؤسسة تعليمية وبموعد أقصاه يوم األحد الموافق 2019/09/01.
وأشار الصندوق إلى أن المبالغ المخصصة للطلبة لهذا الفصل هي نتاج لعملية 
تحصيل األموال المستحقة لصالح الصندوق من المقترضين سابقًا، وأن عملية 
التحصيل هذه مستمرة لضمان ديمومة الصندوق الذي أنشئ لمساعدة الطلبة 
المحتاجين إلكمال تعليمهم. وفي هذا الســـياق، جدد الصندوق دعوته لكافة 
المقترضيـــن من الصندوق والذيـــن يعملون في كافة القطاعـــات إلى ضرورة 
اإلسراع في تسديد ما اســـتحق عليهم من دفعات، وذلك إلتاحة الفرصة أمام 

الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة لالستفادة من هذه األموال.

اقرار قروض الطلبة للفصل 
الدراسي الثاني 2019-2018

االستقالل/ وكاالت:
حـــذر اقتصاديون من تدهور األوضـــاع االقتصادية في 
الســـودان، بسبب االضطراب السياســـي، وتأخر تشكيل 
الحكومـــة االنتقالية لنحو ثالثة أشـــهر، وأشـــاروا لحالة 
الجمود التي سيطرت على الوضع االقتصادي، مع تصاعد 
أسعار السلع االستهالكية وغيرها لنسب تصل إلى نحو 

60% شهريا.
وأطاح الســـودانيون في 11 أبريل بنظـــام الرئيس عمر 
البشير، بعد أربعة أشهر من التظاهرات التي خرجت في 
عدد من المدن الســـودانية والعاصمـــة الخرطوم منددة 

بالوضع االقتصادي في البالد .
وتفاقمت األزمة االقتصادية في السودان، رغم االستقرار 
النســـبي، في الوقود والخبز، مع بقاء الوضع كما هو عليه 
ألزمة النقود، وإن ظلت تلك األزمات تطل برأسها من وقت 
آلخر خالل الفترة الفائتة، بتكرار مشـــاهد الطوابير أمام 

محطات الوقود والمخابز.
ويرى المستشـــار في ســـوق األوراق المالية طه حسين 
أن االزمـــة ال تزال قائمة برغم إزاحة نظام البشـــير، ودلل 
باســـتمرار األزمات األساسية الممثلة في الدين الخارجي 

الذي وصل إلـــى 58 مليار دوالر، وتأثيراته الســـلبية في 
االقتصاد، وانعكاسه على القطاع المصرفي والتحويالت 
المصرفيـــة، وقدرة البالد في إيجاد ســـوق عالمي لعرض 

منتجاته .
لكنه رأى أنها اســـتقرت نسبيا بســـبب  الدعم الخارجي 
الـــذي وصل البالد منذ بداية العـــام الحالي وحتى يونيو 
الفائت، وأشـــار الستالم مبلغ »300« مليون دوالر من قبل 
صندوق النقد العربـــي، و«250« مليون دوالر من صندوق 
النقد الســـعودي، بجانـــب » 250« مليون دوالر من البنك 
المركـــزي اإلماراتـــي، و«200 » مليـــون دوالر من صندوق 
التنمية الكويتي، فضال عن دعم عيني من الســـعودية 
تمثل في الوقود والقمح واألدوية.   وشـــدد حسين على 
ضرورة جذب تحويالت المغتربين السودانيين للمصارف 

السودانية، والمقدرة ما بين سبعة إلي ثمانية مليارات. 
ولفت الى أنه من شـــأنها تغطية العجـــز بموازنة الدولة. 
وأوضـــح أن مبلغا يقـــدر بنحو »271 مليـــون دوالر دخل 

للجهاز المصرفي خالل العام الفائت  فقط«.
أما االقتصادي محمـــد الناير فيرى أن الوضع االقتصادي 
تراجع كثيرا بعد سقوط البشير، برغم الوفرة النسبية في 

المواد البترولية والخبز مقارنة بفترة الرئيس المعزول.
وعزا ذلك لتفاقم أزمة ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون 
استثناء، وتأثيرات ذلك في تراجع القوة الشرائية للجنيه.
حذر الناير من التباطؤ في تشكيل الحكومة، ورأى أن ذلك 
يمكـــن أن يؤدي النهيار االقتصاد، وندرة في الســـلع مع 

تضاعف أسعارها .
ويتفق المحلل االقتصـــادي خالد التجاني لما ذهب إليه 
الناير بشـــأن تفاقم الوضع االقتصادي في البالد، مؤكدا 
معانـــاة  االقتصاد من حالة الجمـــود، وأرجع ذلك لغياب 

الحكومة .
وقال التجاني لـ«ســـكاي نيوز عربية«: »البالد حاليا تعمل 
دون ميزانية حقيقية، وهناك تهميش واضح لالقتصاد 

على جميع المستويات وتركيز على الملف السياسي.
وأوضح أن »االقتصاد اآلن في حالة ركود، باســـتثناء الحد 

األدنى المتصل بتسيير معايش السودانيين«.
ورجح  أن تظهر اآلثار الســـلبية للركود االقتصادي خالل 
الربـــع األخير من العام الحالي، فـــي حال لم تتم خطوات 
إســـعافية، وتعمل الحكومة المكونة علـــى وضع برنامج 

محدد إلنقاذه بشكل عاجل.

غزة/ االستقالل: 
تبرعت الحكومة النمســـاوية أمس االثنين بـ 1,95 
مليون يورو لدعم برنامج أونروا" الصحي في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وســـيعمل هـــذا التبرع علـــى دعـــم حماية صحة 

الجئي فلســـطين والتقليل من عـــبء المرض، كم 
ســـتخصص األموال من أجل ضمـــان توفر األدوية 
والمستلزمات الطبية األساسية بشكل مالئم وفي 
الوقت المناسب، عالوة على توفر المواد التثقيفية 
في مراكز الوكالـــة الصحية وعياداتها في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وُتعد النمسا داعم قديم للوكالة األممية، وخصوًصا 
برنامـــج الوكالـــة الصحـــي، وهي قـــد تبرعت بملغ 
10 مالييـــن يـــورو للبرنامج الصحي فـــي األراضي 

الفلسطينية المحتلة منذ عام 2011.

بسبب االضطراب السياسي
اقتصاديون يحذرون من انهيار االقتصاد الموداني 

النمما تتبرع بـ1.95 مليون € لدعم لبرامج »أونروا« الصحية

االستقالل/ وكاالت: 
ارتفعت أســــعار النفط بأكثر مــــن 2 %، أمس االثنيــــن، على خلفية 
مخاوف من أن يؤدي احتجاز إيران لناقلة بريطانية األســــبوع الماضي 

إلى اضطراب في اإلمدادات في منطقة الخليج.
وبحلول الســــاعة 08:40 بتوقيت غرينتــــش، زادت العقود اآلجل لخام 
القيــــاس العالمي مزيج برنت 1.41 دوالر أو 2.26 %، إلى 63.88 دوالر 

للبرميل.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكســــاس الوسيط األميركي 1.13 

دوالر أو 2.3 %، إلى 56.76 دوالر للبرميل.
وتراجع الخام األميركي أكثر من 7 %، وانخفض برنت أكثر من 6 بالمئة 

األسبوع الماضي.
وكان الحرس الثوري اإليراني قال، الجمعة، إنه احتجز ناقلة نفط ترفع 
العلم البريطاني في الخليج ردا على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية في 

وقت سابق هذا الشهر.
وتزيد الخطوة الخوف مــــن اضطرابات محتملة في اإلمدادات بمضيق 
هرمــــز في مدخل الخليج، والذي يتدفق عبــــره حوالي خمس إمدادات 

العالم من النفط.
وتدرس بريطانيا، االثنيــــن، خطواتهــــا المقبلة، ويبــــدو أنها ال تملك 
خيارات مناسبة تذكر بعدما كشف تسجيل أن الجيش اإليراني تجاهل 

سفينة حربية بريطانية لدى هبوطه على ظهر الناقلة واحتجازها.
ومما حد من المكاســــب، أنباء عن أن حقل الشرارة النفطي الليبي، وهو 
أكبر حقل نفطي بالبالد، استأنف اإلنتاج بنصف طاقته، االثنين، بعد 
توقفه منذ الجمعة، مما تسبب في خسارة إنتاج بنحو 290 ألف برميل 

يوميا.
وخفض غولدمان ساكس، األحد، توقعاته لنمو الطلب على النفط لعام 
2019 إلى 1.275 مليون برميل يوميا، مستندا إلى أنشطة اقتصادية 

عالمية محبطة.

التوتر في مضيق »هرمز« 
يرفع أسعار النفط

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/  محمد عمر عبد العاطى عبيد...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   901512566

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ دينه اسامه جبر غزال...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802767400

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة   باســـمة عطية يوسف االغا  عن فقد 
بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم955597281 
فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى أقرب 

مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ غادة سمير اسماعيل عويضة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803593425

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد المالك سفيان صبري بدره   
...... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل 
رقـــم 803766583 فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

طهران/ االستقالل: 
أعدت لجنـــة األمن القومي والسياســـة 
الخارجيـــة بالبرلمـــان اإليراني مشـــروع 
العدائية  »اإلجـــراءات  علـــى  للرد  قانون 
األميركيـــة« خالل الفتـــرة األخيرة، التي 
تضمنت االنســـحاب من االتفاق النووي، 

وإعادة فرض العقوبات على طهران.
ووفقا لنائب رئيـــس اللجنة محمد جواد 
نوبندكاني يلزم مشروع القانون الحكومة 
اإليرانية يكشـــف دور الواليات المتحدة 
في اإلرهـــاب الســـيبراني، ومتابعة دور 
أميركا في فرض عقوبات بشـــأن األغذية 

والسلع الزراعية واألدوية الضرورية«.
كما يؤكد مشـــروع القانون »إلزام طهران 
بمواجهـــة التصرفـــات األميركيـــة في 
البيولوجـــي، وتقصي  مجـــال اإلرهـــاب 
دورهـــا في قتـــل المدنيين فـــي اليمن 
عن طريـــق تقديمها الدعم العســـكري 
للســـعودية وحلفائها  واالســـتخباراتي 
فـــي اليمن«. ووفقا لبنود المشـــروع، فإن 
ملزمة  »ســـتصبح  اإليرانيـــة  الحكومـــة 
بفضح الـــدور األميركـــي المعرقل لنقل 
إلى  الدوليـــة  اإلنســـانية  المســـاعدات 
الهـــالل األحمر اإليرانـــي، للحد من هول 
التـــي  والســـيول  الفيضانـــات  كارثـــة 
اجتاحت عددا مـــن المحافظات اإليرانية 
مطلع العـــام اإليراني الراهن، ومتابعة ما 

ارتكبته بحق المنكوبين«.

ويتضمـــن المشـــروع إلـــزام الحكومة بـ 
»تقصـــي نقـــض المعاهـــدات الدولية 
مـــن قبـــل واشـــنطن، ومتابعـــة جميع 
اإلجراءات األميركية خالل العقود األربعة 
الماضية التي افتعلت من خاللها أزمات 
للجمهورية اإلسالمية، ورفع شكوى ضد 

أميركا في المحاكم الدولية«.
وقال النائب علي نجفي خوشـــرودي إن 
البرلمان ســـيناقش مشروع القانون، بعد 
مصادقة لجنة األمن القومي والسياســـة 
الخارجيـــة عليه خالل الفتـــرة القصيرة 
المقبلـــة، لكنـــه لم يذكر موعـــدا محددا 

لذلـــك. وكانـــت لجنـــة األمـــن القومي 
والسياســـة الخارجيـــة قـــد كلفت مركز 
أبحاث البرلمـــان اإليراني بعيد تصنيف 
الثـــوري منظمة إرهابية،  أميركا الحرس 
بإعداد مشروع قانون للرد على اإلجراءات 
األميركية التـــي يعتبرها اإليرانيون غير 

شرعية وجائرة ضد بالدهم.
وشـــدد النائب علي نجفي خوشـــرودي 
علـــى »ضـــرورة تبنـــي البرلمـــان آليات 
حقوقيـــة وقانونية للرد علـــى اإلجراءات 
األميركية، دفاعا عـــن المصالح الوطنية 
وأمن الجمهورية اإلسالمية«. وأضاف أن 

المشروع تمخض عن سلسلة اجتماعات 
عقدت خالل الفترة الماضية بمشـــاركة 
خبـــراء لجنـــة األمن القومي والسياســـة 

الخارجية ومركز أبحاث البرلمان.
اإليراني صـــادق  البرلمـــان  أن  يذكـــر 
باالجمـــاع قبـــل حوالـــي شـــهرين على 
مشـــروع قانـــون صنف بموجبـــه جميع 
القوات األميركية في الشـــرق األوســـط 
»إرهابيـــة« كما اعتبـــر اإلدارة األميركية 
»راعية لإلرهاب« وذلك ردا على تصنيف 
الرئيس األميركي دونالد ترامب الحرس 

الثوري منظمة إرهابية. 

مشروع قانون إيراني للرد على أميركا بالمثل

مقديشو/ االستقالل: 
أســـفر انفجار قنبلة خارج فندق قرب المطـــار الدولي في العاصمة الصومالية 
مقديشـــو، أمس االثنين، عن مقتل 17 شخصا، وإصابة 28 آخرين، حسبما قال 

مسؤولون طبيون.
وأعلنت حركة الشـــباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تســـعى إلســـقاط 

الحكومة المدعومة من األمم المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال محمد يوســـف مدير مستشـــفى المدينة في مقديشو إن المستشفى 

استقبل 17 جثة، و28 مصابا، بينهم 12 في حالة حرجة.
وقال فرح حســـين، وهو صاحب متجر شاهد الهجوم، إن القنبلة انفجرت عند 

نقطة التفتيش األولى على الطريق المؤدي إلى المطار.
ويأتي ذلك بعد أســـبوع من مقتل 26 شـــخصا، بينهـــم مواطنون من كينيا 
والواليات المتحدة وتنزانيا إلى جانب بريطاني، خالل اقتحام فندق في مدينة 
كيسمايو الساحلية بجنوب الصومال، في أعنف هجوم تشهده المدينة منذ 

طرد مسلحي حركة الشباب منها في عام 2012.
وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي 
تحاول اإلطاحة بالحكومة الضعيفة المدعومة من األمم المتحدة، مسؤوليتها 

عن الهجوم.
ُطردت حركة الشباب من العاصمة مقديشو في 2011، وفقدت السيطرة على 

معظم معاقلها األخرى بعد ذلك.
لكن حركة الشـــباب التزال تشـــكل تهديدا أمنيا خطيرا مع تنفيذ مسلحيها 
تفجيـــرات في الصومال وكينيـــا المجاورة التي تشـــارك في قـــوات االتحاد 

األفريقي لحفظ السالم التي تساعد في الدفاع عن الحكومة الصومالية.
ومـــن المقرر تنظيم انتخابات برلمانية في الصومال هذا الشـــهر، وانتخابات 
رئاســـية الشـــهر المقبل. لكن العالقات بيـــن الحكومة المركزيـــة والواليات 
االتحاديـــة تشـــهد توترا فـــي بعض األحيان بســـبب نزاعات على الســـلطة 

والموارد، حيث تعاني البالد من حرب أهلية منذ عام 1991.

قتلى في انفجار ضخم 
بالعاصمة الصومالية

بيونغيانغ/ االستقالل: 
صوت الزعيم الكوري الشـــمالي كيم جونغ أون 
في االنتخابـــات المحلية التي نظمت في جميع 
مناطق البالد، األحد، وقاربت نســـبة المشـــاركة 
فيهـــا 100 فـــي المئـــة، مثلما يعلـــن بعد كل 
انتخابـــات في هذا البلد، بينمـــا لم تتمكن فئة 

واحدة من التصويت.
وفي غياب أي منافســـة، يرى المحللون أن عمليات 
االقتـــراع هـــذه بمثابة تقليد يســـمح للســـلطات 
بتأكيـــد حصولها على تفويض شـــعبي، وتعزيز 

الوالء للنظام، بحسب وكالة فرانس برس.

وبلغت نســـبة المشـــاركة، بحســـب وكالة األنباء 
الرســـمية الكوريـــة الشـــمالية، %99,98، بزيادة 
%0,01 عـــن االنتخابـــات المحلية الســـابقة عام 

.2015
وأوضحـــت الوكالة أن الناخبيـــن »الموجودين في 
الخـــارج أو العاملين في عـــرض البحر«، وحدهم من 
لم يتمكنوا مـــن التصويت، في حين أن »الناخبين 
الذيـــن يعانون مشـــكالت على ارتباط بالســـن أو 
المرض تمكنوا من اإلدالء بأصواتهم في صناديق 

اقتراع متحركة«.
وتهدف هذه االنتخابات إلى ملء مقاعد الجمعيات 

علـــى مســـتوى المحافظـــات والمـــدن والمناطق، 
ويصوت فيها عـــادة %99 مـــن الناخبين تأييدا 

لمرشحين وحيدين.
وأدلى كيـــم جونـــغ أون بصوتـــه فـــي محافظـــة 
هامجيونغ الشـــمالية، حيث صوت لمرشحين في 

منطقتين من المحافظة، بحسب الوكالة.
وكان الزعيم الكوري الشـــمالي ترشـــح عام 2014 
لـ«جمعية الشـــعب العليا« (البرلمان)، وفاز بنسبة 
%100 من األصوات في دائـــرة جبل بايكتو، وهو 
بركان يقـــع على الحدود الصينيـــة، ويعد المهد 

األسطوري للشعب الكوري.

تونس/ االستقالل: 
أطلقت، أمس االثنين، عملية تســــجيل طلبات الترشح لالنتخابات 
التشريعية المقررة في تونس بداية أكتوبر/تشرين األول القادم.

وجاءت بداية التسجيل رغم عدم توقيع الرئيس التونسي الباجي 
قايد السبسي على القانون االنتخابي المنقح في اآلجال القانونية 
الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي. و ســــيعتمد 
القانون االنتخابي القديم بحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة 
لالنتخابات. وتنــــص التنقيحات على فرض شــــروط جديدة على 

المرشحين من شأنها استبعاد عدة شخصيات سياسية.
ولقد أقر مجلس النواب فــــي يونيو/حزيران تعديالت على قانون 

االنتخاب أثارت جدال.
وتفرض التعديالت شــــروطا جديدة على المرشحين، بينها عدم 
توزيع مســــاعدات مباشــــرة على المواطنين وعدم االستفادة من 

»الدعاية السياسية«.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس نبيل 
بفون لوكالة األنباء الفرنســــية األحد »كل مكاتبنا مستعدة لتلقي 

الترشيحات لالنتخابات التشريعية«.
وكان مستشار في رئاسة الجمهورية قد قال السبت إن السبسي 
لــــن يوقع على هــــذه التعديالت، مــــن دون أن يعطــــي تفاصيل 

إضافية.
وبالنســــبة إلى نبيل بفون، فــــإن عدم إصدار القانــــون االنتخابي 
المنقــــح »لن ينتج عنه أي ارتباك« في ما يتعلق بإجراء االنتخابات 
التشــــريعية والرئاســــية المقبلــــة إذ »ســــيتم تطبيــــق القانون 

االنتخابي القديم«.
ومن شــــأن ذلك استبعاد مرشــــحين كبار على غرار سيدة األعمال 
ألفــــة ألتراس رامبورغ، وقطب اإلعالم نبيل القروي، مؤســــس قناة 
نســــمة الذي بنى شــــعبيته من خالل حمالت خيريــــة تلفزيونية 

والمالحق بتهمة تبييض األموال.
ومن المقرر إجراء االنتخابات التشــــريعية في 6 أكتوبر/تشــــرين 
األول علــــى أن تليها فــــي 17 نوفمبر/تشــــرين الثاني االنتخابات 

الرئاسية.
وتعّرض الرئيس التونســــي الذي يبلــــغ من العمر 92 عاما في 27 
يونيو/حزيران لوعكة صحية أبقته في المستشفى حتى األول من 

يوليو/تموز. وكان قد أعلن عدم ترشحه لوالية ثانية.

فتح باب الترشيح لالنتخابات 
أنقرة/ االستقالل: البرلمانية التونسية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشــــاووش 
أوغلو أن بالده سترد في حال فرضت الواليات 
المتحدة عقوبات عليها على خلفية شــــرائها 

ألنظمة إس 400- الروسية للدفاع الجوي.
ونقلت صحيفة "دايلــــي صباح" التركية عنه 
القول، في مقابلــــة تليفزيونية، إن مثل هذه 

العقوبات لن تكون مقبولة.
إال أنــــه رأى في الوقــــت نفســــه أن الرئيس 
األمريكــــي دونالــــد ترامــــب ال يريــــد فرض 
عقوبــــات، وأضــــاف أنه ال يتوقع مــــن اإلدارة 

األمريكية اتخاذ مثل هذا اإلجراء.
وقــــال، "إن الشــــركاء اآلخريــــن فــــي برنامج 
مقاتــــالت إف35- غيــــر راضيــــن عــــن القرار 

األمريكــــي بتعليــــق المشــــاركة التركية في 
البرنامج."

وحــــذر مــــن أن تركيــــا ســــتلبي احتياجاتها 
الدفاعيــــة من مصادر أخرى إذا لم تســــلمها 

واشنطن مقاتالت إف35-.
وكشــــف عــــن أن أنظمة إس400- ســــتدخل 

الخدمة مطلع العام القادم.

أوغلو: سنرد إذا ما فرضت أمريكا عقوبات علينا على خلفية شراء أنظمة إس400-

نسبة التصويت في انتخابات كوريا الشمالية %99.98.. فمن غاب؟
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الضفة الغربية / االستقالل : 
أعلن نادي شباب الخليل، عن تعاقده 
الرســــمي مع خمسة العبين معظمهم 
دوليون من أصحاب البصمة في دوري 

المحترفين الفلسطيني. 
وكشــــف النــــادي علــــى حصوله على 
توقيــــع المهاجم خالد ســــالم هداف 
دوري القدس للمحترفين هذا الموسم 
والعب مركــــز بالطة، ورامي مســــالمة 
مهاجم هداف نادي شــــباب السموع، 
وعلي نعمــــة مهاجم وهــــداف هالل 
القدس، وموســــى ســــليم العب وسط 
مؤسســــة البيرة، ومحمد نضال العب 

وسط وجناح نادي ترجي واد النيص.
كما ضم شــــباب الخليل صفقتين من 
قطاع غزة وهما بدر موســــى من نادي 

خدمــــات رفــــح، والحــــارس محمد مطر 
حارس األهلي الفلسطيني.

وهذا قد أعلن نادي شباب الخليل بشكل رسمي، 
عن االتفــــاق النهائي مع المديــــر الفني الجديد 
بهجت عودة، لقيادة العميد في الموسم المقبل.

ويتولى عودة المهمة، خلًفا للمدير الفني السابق 
عبد الفتاح عرار، الذي لم يتمكن من االستمرار مع 

الفريق بسبب التزامه بعمله.
ويعتبر عودة من المدربين األكفاء، وســــبق له أن 
درب العديد من أندية دوري المحترفين بالضفة 
الغربية، حيث درب في الموسم الماضي فريقين 
وهما شــــباب الظاهرية في مرحلة الذهاب، وجبل 

المكبر في مرحلة اإلياب.
في نفس الســــياق، جــــدد نادي هــــالل القدس 

التعاقد مع نجم الوســــط الدولي 
محمد درويــــش لتعزيز صفوف 

الفريق.
وقــــال تامــــر عبيــــدات، الناطق 
الرسمي باســــم نادي الهالل، إن 
الجهاز الفنــــي واإلداري بالنادي 
توصل إلــــى اتفــــاق نهائي مع 
الدولي لالســــتمرار مع  الالعــــب 

الفريق في الموسم المقبل.
ونجــــح أســــود العاصمــــة خالل 
الفترة الســــابقة مــــن االحتفاظ 
بغالبية العبيه باستثناء احتراف 
النجم عدي الدبــــاغ في صفوف 
وانتقال  الكويتــــي،  الســــالمية 
جبل  لصفوف  عويسات  محمود 
المكبــــر، وعلي نعمــــة لصفوف 
شــــباب الخليل، فيمــــا تعاقد مع 
ثنائــــي األمعــــري جالل أبــــو يوســــف وإبراهيم 

الحبيبي.
كما تعاقد النادي رســــمًيا، مــــع المدرب أمجد طه 
للعمــــل مديًرا فنًيــــا لثالثة مواســــم، وذلك خلًفا 
لخضــــر عبيد الذي قّدم اســــتقالته عقب انتهاء 

مسابقة الدوري العام.

غزة/ االستقالل:
توصل مجلـــس إدارة نادي غزة الرياضـــي، التفاق نهائي مع 
مدافع الفريق ثائر أبو عبيدة، للبقاء مع الفريق موسما إضافيا.

ووقع الالعب أبو عبيـــدة، بحضور عدد من مجلس إدارة النادي 
، على العقد الجديد للبقاء رســـميًا مع الفريق خالل الموســـم 

المقبل.
وتعكف إدارة نادي غـــزة الرياضي، على ترتيب أوراق الفريق 
األول، حيـــث تعاقدت مـــع المدير الفني الجديـــد أحمد عبد 

الهادي، الذي تولى المهمة خلًفا للمدرب محمود المزين.
ويعتبر أبو عبيدة، مع زميلـــه العراوي من أعمدة دفاع الفريق، 
وهما من العناصر األساسية التي تقود الدفاع منذ عدة مواسم.
وفي نفس السياق، تعاقد نادي اتحاد بيت حانون الرياضي مع 
المدافع منصور أبو غنيمة مدة موسم واحد قادما من صفوف 
غزة الرياضي، وذلك ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد 

.2020-2019
وأعلن اتحاد بيت حانون الرياضي، عن ضم المدافع وسبق لبطل 
دوري األولى التعاقد مع 11 العبا هم: يوســـف سالم، ومحمد 
القاضي، ورامي الطريفي، وعلي شبير، ومحمد سلمان، وسفيان 
كريزم، ومحمد نصار، وبهاء الدعالسة، ومعتز القططي، ومحمد 

المشوخي، وباسل الصباحين.

أبو عبيدة يجدد للعميد ومدافع شباب الخليل يتعاقد مع 5 صفقات والهالل يجدد عقد درويش 
الرياضي ينتقل للحوانين

االستقالل/ وكاالت: 
كشفت تقارير إعالمية عن مساع حثيثة 
إلبرام صفقة بين ريال مدريد اإلســـباني 
وباريس ســـان جرمـــان الفرنســـي، يتم 
بموجبهـــا مبادلة غاريث بيـــل ونيمار دا 

سيلفا بين الفريقين.
وذكرت صحيفة "اإلندبندنت" البريطانية 
أن شـــخصيات مؤثرة مقربة من البرازيلي 
نيمار، نجـــم فريق باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي تحاول إقناعه مـــن أجل قبول 

صفقة التبادل.
وينظر كثيـــرون إلى هـــذه الخطوة على 
أنها حل مقبول للخروج مـــن األزمة التي 
تواجـــه نيمار وبيل، والتـــي تعد من أكبر 
المشكالت في سوق االنتقاالت الصيفية 

الحالية، وفقا للصحيفة.
وأكـــدت مصادر مقربة مـــن نيمار أن هذا 
المقترح طرح بالفعـــل على الطاولة خالل 
األســـبوعين الماضيين، في وقت ال يزال 
الالعب البرازيلي يبحث عن مخرج لمغادرة 
النادي الباريســـي، بحسب ســـكاي نيوز 

عربية.
وقبل يومين، كشفت تقارير صحفية أن 
نيمار عرض خدماته على 4 أندية أوروبية 
في محاولـــة لتأمين الخروج مـــن النادي 
الفرنســـي، وهي ريال مدريد اإلســـباني 
ميونيخ  وبايـــرن  اإليطالي  ويوفنتـــوس 

األلماني ومانشستر يونايتد اإلنجليزي.
ومـــع أن الالعب البرازيلـــي ال يزال يفضل 
العودة إلى صفوف نادي برشلونة، بحسب 

صحيفة "آس" اإلسبانية، فإن تخوفه من 
العراقيل التي قد تحول دون ذلك دفعته 
للبحث عن مســـارات أخرى خـــارج ملعب 

كامب نو.
أمـــام بخصوص غاريـــث بيـــل، فقد أقر 
الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني 
لريـــال مدريـــد، صراحة برغبـــة بيل في 
الرحيل عن ســـانتياغو برنابيو، معربا عن 

أمله في أن يغادر قريبا.
وذكرت تقارير أن إدارة ريال مدريد تسعى 
إلقنـــاع بيل بالرحيل إلى الدوري الصيني، 
لكن تقارير أخرى تشير إلى أن المسؤولين 
في نادي توتنهام اإلنجليزي، الذي سبق 
وأن لعب بيل في صفوفه، يبدي اهتماما 

بإعادة الالعب.

تفاصيل عرض ريال مدريد لضم نيمار مقابل بيل

مدريد/ االستقالل: 
رفـــض ريـــال مدريد اإلســـباني، 6 عروض من نـــادي ليفربول 
اإلنجليـــزي من أجل ضم العب خط الوســـط اإلســـباني ماركو 

أسينسيو، حيث يحاول »الريدز« تدعيم خط الوسط.
وأفـــادت األنبـــاء أن أسينســـيو وزميله فـــي الفريق إيســـكو 
متاحان بأقل من 72 مليون جنيه إســـترليني، بحســـب صحيفة 
صـــن اإلنجليزيـــة.  ويحاول ريال مدريد التعاقـــد مع العب خط 
وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا، لكنه متاح بسعر 150 مليون 

جنيه إسترليني، وهو ثمن يجب أن يفكر به النادي كثيرا.
وأبدى ليفربول اهتمامـــا كبيرا في أسينســـيو ، حيث يحرص 
المدرب يورغـــن كلوب علـــى تدعيم خط الوســـط في الفريق 
الطامح إلى الحصول على الدوري اإلنجليزي بعد غياب 30 عاما.

ومن المقـــرر أن يترك داني ســـيبايوس النادي على ســـبيل 
اإلعارة أيًضا، مع اهتمام أرســـنال وتوتنهام باالســـتفادة منه 
في الموســـم المقبل، رغم أن زيدان سبق وقال إن لدى الالعب 

مستقباًل طويال في

غزة/ االستقالل: 
صعد فريقا شـــباب رفح واتحاد خانيونس لنهائي بطولة 
الناشـــئين مواليـــد "2004 فما فوق", عقـــب فوزهما على 
أكاديمية تشـــامبيونز والوحدة تواليا, ضمن منافســـات 

المربع الذهبي.

وتفوق شباب رفح على أكاديمية تشامبيونز (3-1), بينما 
انتصر اتحاد خانيونس على أكاديمية الوحدة (0-2).

ومـــن المقرر أن تجـــري المبـــاراة النهائية بيـــن "الزعيم" 
و"الطواحين" السبت المقبل على ملعب الدرة في دير البلح 

بالمنطقة الوسطى.

ريال مدريد يرفض 6 
عروض من ليفربول 

لضم العب واحد

»الزعيم« و »الطواحين« يتأهالن  
لنهائي بطولة الناشئين
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ومنذ الســــاعات من صباح االثنين، شــــرعت 
قــــوات االحتــــالل بهــــدم (16) مبنى يضم 
حوالــــي (100) شــــقة ســــكنية بحــــّي "واد 
الحمص" بالقــــدس المحتلة، تنفيًذا لقرار ما 
ُتسمى "المحكمة العليا"، والذي جاء بذريعة 
ما تشكله المباني من "خطر أمني" لقربها من 

جدار الفصل العنصري.
وقبيل الهدم، انتشــــر المئــــات من عناصر 
شــــرطة وجنود االحتالل بالحــــّي، الواقع في 
قرية "صور باهر"، الخاضعة لسيطرة السلطة 
أ)،  المدنية واألمنية (منطقة  الفلســــطينية 
المقدسيين  السكان  باالعتداء على  وباشروا 
الغــــاز إلخراجهم من  بالهــــراوات وقنابــــل 

منازلهم المهــــّددة، وأعلنــــت الحّي منطقة 
عسكرية مغلقة.  

ونقل شــــهود عيان عن اقتحــــام المئات من 
جنود االحتــــالل ترافقهم جرافــــات كبيرة، 
واد الحمص داخــــل جدار الفصل العنصري، 
وأغلقــــوا المنطقة بشــــكل محكــــم ومنعوا 

المواطنين والصحفيين من وصولها.
وأصيب العشرات من الســــكان جراء اعتداء 
قوات االحتــــالل عليهم بالضرب، ورشــــهم 
بالغــــاز الحارق علــــى الوجه خــــالل عمليات 
الهدم المتواصلــــة في المنطقة، إضافة إلى 
إطالق قنابل صوتية حارقة وغازية ورصاص 

مطاطي عليهم إلبعادهم عن المنطقة.

أجبر االحتالل الســــكان على إخــــالء المباني 
بالقــــوة بعــــد رفضهــــم مغــــادرة منازلهم، 
وانتهــــى بهــــم المطاف بافتــــراش األرض 
والمكــــوث في العــــراء، دون أن يتمكنوا من 
 شيء من احتياجاتهم الشخصية، 

ّ
إخراج أي

كمــــا وزع جنــــود االحتالل  "مناشــــير" ُتحّذر 
فيهــــا المواطنين من االقتــــراب من منطقة 

الهدم.
تتحدث وســــائل إعالم االحتــــالل عن 1000 
جندي وشرطي صهيوني ُيشارك في عملية 
الهــــدم وتأمينها، والتــــي وصفتها "هيئة 
مقاومة االستيطان" على أّنها "األوسع واألكبر 
منذ العــــام 1967"، إذ تطــــال أكثر من 100 

شــــقة ســــكنية، يقطنها مئات المواطنين، 
وهي عملية تهدف إلى "إيجاد منطقة عازلة 
لفصل القدس عن بيت لحم وعدم تواصلها 

مع الضفة الغربية المحتلة".
أراضــــي الحــــي البالغة مســــاحتها (6000) 
دونم، قسمت إلى شطرين مع استكمال بناء 
الجدار، وقــــع نصفها داخلــــه ومثله خارجه، 
وهي منطقة تصــــل حدودها من صور باهر 
الى دار صــــالح وقريتي النعمــــان والخاص 
والعبيدية وبيت ســــاحور في محافظة بيت 

لحم.
يقع الجزء األكبر مــــن بلدة صور باهر جنوب 
شــــرق القــــدس (24,000 نســــمة) داخــــل 

األراضي التي ضّمتها إسرائيل عنوة، ويفيد 
سكانها أنهم يملكون نحو 4,000 دونم من 
األراضي في المناطق (أ) و(ب) و(ج)، حســــب 

تصنيفها بموجب اتفاقيات أوسلو.
يقطن فــــي واد الحمص التابــــع للبلدة نحو 
6,000 نســــمة، وأراضيــــه معزولــــة بالفعل 
عن بقيــــة أراضي الضفــــة الغربية، ورغم أن 
الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية ال تملك 
القــــدرة على الوصــــول إلــــى المنطقتين (أ) 
و(ب) فــــي صور باهــــر أو تقديــــم الخدمات 
فيهمــــا، إال أنها ال تــــزال تصدر رخص البناء 
فيهما، حسب التفويض الذي ُمنح لها وفًقا 

التفاقيات أوسلو.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طرد أطفال وشـــبان مقدســـيون أمس االثنين، 
إعالمًيا ســـعودًيا مـــن الوفد اإلعالمـــي العربي 
الزائر لـ »إسرائيل« من باحات المسجد األقصى 

بالقدس المحتلة.
وأظهـــرت مقاطع مصورة انتشـــرت على مواقع 
التواصـــل االجتماعي لألطفال والشـــبان وهم 
يبصقـــون ويقذفون بالكراســـي واألحذية على 
اإلعالمي الـــذي كان يلبس مالبـــس تدلل على 

هويته العربية.
والقـــت الزيارة التطبيعية التـــي يقوم بها وفد 
إعالمي عربي للكيان اإلسرائيلي إدانات واسعة، 
وجاءت متزامنة مع حملة هدم واسعة لالحتالل 

في القدس المحتلة.
واألحـــد، أعلنت وزارة خارجيـــة االحتالل أن وفدا 
يضم ســـتة صحفيين عرب، بينهم سعوديون 
وعراقيون، سيزور »إســـرائيل« األسبوع المقبل، 

دون الكشف عن أسماء الصحفيين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طالب منســـق عملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي 
مالدينوف، امـــس االثنين، االحتالل اإلســـرائيلي بوقف 
هدم عشرت المباني السكنية في واد الحمص ببلدة صور 

باهر شرق مدينة القدس المحتلة.
وقال مالدينوف في تغريدة عبر تويتر »إنه على الرغم من 
الدعوات بعدم المضي قدًما في عملية الهدم، فإن تدمير 

المباني السكنية في »

وأضـــاف »ال يمكن ألي قدر من المســـاعدات اإلنســـانية 
تعويـــض معاناتهـــم«، مطالًبـــا االحتـــالل بوقف هذه 

السياسة فوًرا.
أقدمـــت ســـلطات االحتـــالل اإلســـرائيلي صبـــاح امس 
االثنين على هدم نحو 100 شـــقة سكنّية وتشريد 500 
مقدســـّي في وادي الحمص في صور باهر جنوب مدينة 
القدس المحتلة، وســـط إدانات دولية وفلسطينية لهذه 

السياسية اإلسرائيلية.

مالدينوف يطالب بوقف
 عمليات الهدم بـ »واد الحمص«

طرد مطبع سعودي من األقصى

بغداد/ االستقالل: 
حذرت نقابة الصحفيين في العراق، أمس االثنين، أعضاءها من »عقوبات رادعة سيتم اتخاذها 

بحق كل من يثبت زيارته إلى »إسرائيل« منهم، وفصله من عضوية النقابة«.
وقـــال بيان لنقابة الصحفييـــن العراقيين إن النقابة اطلعت »على األنبـــاء التي أعلنتها وزارة 
الخارجية اإلسرائيلية من أن وفدًا يضم صحفيين عرًبا، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزورون 

»إسرائيل« األسبوع المقبل«.
واســـتنكرت النقابة وبشـــدة تلك الزيارة التي »تتقاطع تمامًا مـــع توجهاتها ونهجها 
الوطني، الرافض لكل أشـــكال التطبيع مع الكيان الصهيونـــي ومواقفه العدائية تجاه 
الدول العربية وشـــعوبها، واغتصابه ألرض فلســـطين واالنتهاكات الصارخة وممارسة 
القتل والتشـــريد التي يتعرض لها شعب فلســـطين العربي على ايدي جنود االحتالل 

االسرائيلي«.
وأكدت النقابة في بيانها أنها »ستتخذ اجراءات وعقوبات رادعة بحق اي صحفي عراقي تثبت 
زيارته إلســـرائيل اآلن ومســـتقبالً، بما فيها عقوبة ترقين قيده (الطرد من الخدمة) وفصله من 

عضوية النقابة ».

غزة/ االستقالل: 
قال المركـــز الفلســـطيني لمقاومة التطبيع 
أمس االثنين، إنه ينظر بخطورة بالغة لتسارع 
الهرولة نحو التطبيع مع الكيان اإلســـرائيلي، 
معتبًرا أن هذه الزيارات المشـــؤومة الخطيرة 
هي خنجر مســـموم فـــي خاصرة الشـــعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة.
وذكر المركز في بيان وصل » االســـتقالل« أن 
هذه الخطوة تأتي في اللحظة التي يقوم بها 
االحتالل بأكبر عملية هدم وتهجير منذ عام 

1967م بحق أهلنا في القدس المحتلة.
وأضـــاف: »هي زيارة شـــرعنة وضـــوء أخضر 
للمزيد من الجرائم واالنتهاكات بحق شعبنا 

الفلسطيني الصامد«.

واعتبـــر المركز أن كل من يشـــارك في هذه 
الزيارة هو خائن لقضية القدس والمســـجد 
األقصـــى ونطالـــب المؤسســـات الحقوقية 

وأحرار العالم بتجريمهم وفضحهم.
وأكد أن التطبيع مع االحتالل هو خيانة لألمة 
ومقدســـاتها وعلى أبناء أمتنا وأحرار العالم 
االســـتمرار بمقاطعة االحتالل ومالحقته في 
كل المحافل حتى تحرير فلسطين من بحرها 

إلى نهرها.
وكشـــفت وزارة خارجية االحتالل أول أمس، 
عن استضافتها هذا األسبوع في »إسرائيل« 
وفـــًدا مكوًنا من ســـتة إعالمييـــن عرب، من 

بينهم ألول مرة سعوديون وعراقيون.
وقال رئيس قســـم مواقع التواصل الصادرة 

باللغـــة العربية في الـــوزارة يوناتان جونين 
عبر حســـابه في »تويتر« إن الزيـــارة »خطوة 
مهمه لبناء جســـر الســـالم وتعزيز التفاهم 

بين الشعوب«.
وأضـــاف: تأتـــي مبـــادرة وزارة الخارجية في 
إطار مســـاعي الوزارة لكشـــف الحقيقة عن 
القضايا  إزاء مختلف  »إســـرائيل« ومواقفها 
إضافـــة إلى تعريـــف الوفد علـــى المجتمع 

اإلسرائيلي على اختالف أطيافه.
ولفت جونين إلى أن الوفد سيزور »الكنيست 
ومتحف تخليد ذكرى الهولوكوست وأماكن 
مقدســـة في القدس، ويعقـــد اجتماعات مع 
أعضاء كنيســـت ودبلوماســـيين إلى جانب 

جولة في »إسرائيل«.

غزة/ االستقالل: 
اعتبـــرت حركة المقاومة اإلســـالمية "حماس" زيارة وفد إعالمي عربي إلـــى الكيان الصهيوني 

طعنة في ظهر شعبنا الفلسطيني.
وعدت الحركة في تصريح صحفي أمس اإلثنين تلك الزيارة مؤشـــرًا خطيرًا على تسارع وتيرة 

التطبيع مع العدو، ومحاولة لتجاوز الحقوق الفلسطينية. 
وقالـــت "إن مثل هذه الزيارات وأشـــكال التطبيع كافة مع العدو الصهيونـــي والمخالفة لكل 
معاييـــر المقاطعة المعتمدة لدى المؤسســـات اإلعالمية العربية لهـــا تداعيات خطيرة على 
الحقوق الفلسطينية، وتشجع االحتالل على اإلمعان في جرائمه وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا". 

وأشارت إلى أن تلك الزيارة ستفتح المجال أما تغلغل العدو في المنطقة وإهدار مقدرات األمة 
وتعزيز انقساماتها. 

وطالبت الحركة أبناء األمة كافة باالســـتمرار في مقاطعـــة العدو الصهيوني وفضح مخططاته 
وكل المطبعين معه، واالستمرار في دعم شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه حتى 

تحرير أرضه ومقدساته.

»الفلسطيني لمقاومة التطبيع«
 يدين الزيارة اإلعالمية التطبيعية للكيان

نقابة الصحفيين العراقيين 
تتوعد كل عضو يزور »إسرائيل«

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شـــؤون األســـرى، االثنين، أن خمسة 
أســـرى قاصرين جرى اعتقالهم مؤخًرا، بتفاصيل 
التنكيل بهم واألذى الجســـدي والنفســـي الذي 
تعرضوا لـــه على يد جنود االحتـــالل أثناء عملية 
اعتقالهـــم واســـتجوابهم في مراكـــز التحقيق 
اإلســـرائيلية. وبحســـب إفاداتهم، التي نشرتها 
الهيئة، فقد تعرض الطفل فادي كسبة (17 عاًما) 
من بلدة قلنديا شـــمال القدس، للضرب بشـــكل 
عنيـــف على يد جيـــش االحتالل عقـــب مداهمة 
منزله وتفجير باب المدخل، واالعتداء على والديه 
والتنكيل به وضربه وكســـر نظاراته الطبية، ومن 
ثم اقتادوه ســـيرًا علـــى األقدام إلى مســـتوطنة 

"كوخاف يعقوب" المقامة على أراضي كفر عقب، 
دون أن يتوقف الجنود عـــن ضربه طوال الطريق، 
وتم احتجازه داخل المســـتوطنة لساعاٍت طويلة، 
وفيمـــا بعد ُنقل إلى مركز توقيف "المســـكوبية" 
الســـتجوابه، وحقق معـــه لســـاعاٍت طويلة وهو 
مشبوح على كرسي، ولم يسلم من اإلهانة والشتم 
خالل التحقيق، يذكر أن كسبة مكث 24 يوًما في 
زنازين "المسكوبية" وتم نقله بعدها إلى "عوفر".

أما األسير القاصر راشد جرادات (17 عاًما) من بلدة 
سعير بالخليل، فقد تم التنكيل به خالل التحقيق 
معه فـــي مركـــز توقيـــف "عتصيـــون"، وتعمد 
المحققـــون إهانتـــه واجباره علـــى الجلوس على 
ركبتيه وهـــو مقيد اليدين ومعصـــوب العينين، 

ومن ثم انهالوا عليه بالضرب واللكمات على ظهره 
وصـــدره، وُحقق معه لســـاعتين قبل أن يتم نقله 

إلى معتقل "عوفر" حيث يقبع اآلن.
في حيـــن اعتدت قوات االحتالل علـــى الفتى وليد 
عبيد (17 عاًما) من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، 
خالل اســـتجوابه في مركز توقيف "المســـكوبية"، 
وتم ضربه بشكل تعسفي كما تمت إهانته وشتمه 
إلجبـــاره على االعتراف بالتهـــم الموجه ضده. وثق 
تقرير هيئة شـــؤون األسرى اعتداء جيش االحتالل 
بالضرب بشـــكل مبـــرح على كل مـــن الفتية محمد 
حنون (16 عاًما) من مخيم جنين والقابع في معتقل 
"مجدو"، ومحمد عبد الدين من بلدة بيتونيا برام الله، 

ويقبع في معتقل "عوفر".

شهــادات أطفــال حيــة تؤكــد
 تعرضهــم للضــرب أثنــاء اعتقالهــم

حماس: زيارة وفد إعالمي عربي 
للكيان طعنة في ظهر شعبنا

االحتالل يهدم ..
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أريزونا/ االستقالل: 
بعـــد أن أمضى شـــهورًا في البحـــث عن كلبته المفقـــودة من فصيلة 
»شيواوا«، أعلن رجل من والية أريزونا األمريكية عن استعداده لتقديم 

منزله واألرض المحيطة به كمكافأة لمن يعيد إليه الكلبة.
فقـــد إدي كولينـــز كلبته األليفـــة المحبوبة جيني في شـــهر أبريل 
(نيســـان)، ومنذ ذلك الوقت، بحث عنها في كل مكان بشـــكل يومي، 
ووزع الملصقـــات في جميع أنحاء مدينة توكســـون، وداوم على زيارة 

مالجئ الكالب.
وبعد أن فشـــلت كل المحاوالت السابقة، قرر السيد كولينز أن يزيد من 
فرصه في العثور على الكلبة، من خالل عرض مكافأة قّيمة لمن يساعده 
في ذلك، وأعلن أنه على استعداد أن يتخلى طواعية عن منزله المكون 

من غرفة نوم واحدة وورشته وقطعة أرض لمن يعيد إليه جيني.
ولجأ كولينز إلى مواقع التواصل االجتماعي أيضًا، حيث نشـــر صوره مع 
الكلبة، على أمل أن يؤدي ذلك إلى حث الســـكان على مساعدته للبحث 

عنها، خاصة بعد أن أعلن عن المكافأة.
ويقول كولينز: »األمور المادية ال تهمني، المهم استعادة جيني، فهي 

جزء من عائلتي«.
ولسوء الحظ لم يتم العثور حتى اآلن على جيني، لكن السيد كولينز لم 
يفقد األمل بعد، ويأمل أن يجتمع بها من جديد، بحسب موقع أوديتي 

سنترال.

يعرض منزله مكافأة 
لمن يعثر على كلبته

بكين/ االستقالل: 
استعان رجال الشـــرطة في الصين بتطبيق مشابه 
لتطبيق »فيس أب« الذي حظي بشهرة كبيرة مؤخرًا، 
للعثور على طفل مختطف منذ نحو عقدين من الزمن.
واجتمع يو ويفنـــغ (21 عامًا) مع والديه للمرة األولى 
منـــذ 18 عامًا، وظهـــر برفقتهما وهمـــا يحتضنانه 
ويذرفـــان الدموع، خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد 

يوم 18 يوليو (تموز) الجاري.
واســـتخدمت الشـــرطة تطبيقـــًا يعتمـــد على 
الذكاء االصطناعي، من تصميم شـــركة تنسنت 

الصينية للتكنولوجيـــا واإلنترنت، وتمكنت من 
التنبؤ بدقة عالية بشكل الطفل بعد أن أصبح في 

سن الشباب.
وأمضى البرنامج نحو شـــهرين في فرز ما يقرب من 
100 مرشح انطبقت عليهم أوصاف الشاب المفقود، 
قبـــل أن يقع االختيـــار على ويفنغ، وهـــو طالب في 

غوانتشو عاصمة المقاطعة.
وقال المحقق تشنغ تشـــنهاي »عندما وجدناه، 
رفـــض التصديق بأنه كان طفـــاًل مختطفًا، لكن 
تحليـــل الحمض النووي أكد أنه كان متطابقًا مع 

والديه البيولوجيين«.
وكان ويفنغ، الذي أعطاه والداه بالتبني اسم العائلة 
لي فقد في 6 مايو (أيار) 2001 أثناء لعبه بالقرب من 
موقع بناء حيث كان والده يعمل كمشرف بناء. وبحث 
والدا ويفنغ عنه لوقت طويل دون جدوى، خاصة وأن 
التكنولوجيا في ذلك الوقت، لم تكن متطورة كما هو 

الحال اليوم.
وقالت الشرطة إنها ال تزال تحقق في تفاصيل عملية 
االختطاف التي جرت في 2001، ولم يتم اإلعالن عن 

أي اعتقاالت حتى اآلن، بحسب موقع الدبابل.

تطبيق مشابه لفيس أب يعيد طفاًل مفقودًا منذ 18 عامًا

االستقالل/ وكاالت: 
عثر خبراء المحافظة على البيئة على سلحفاة حديثة الوالدة برأسين في جزيرة 

مابول في أرخبيل الماليو الواقع بين جنوب شرق آسيا وأستراليا.
أكد العلماء أنهم لم يشـــاهدوا من قبل مثل هذا النوع من السالحف وخاصة 

بين 13 ألف سلحفاة ولدت في مركز البحوث، بحسب روسيا اليوم.
قال عالـــم األحياء البحرية ديفيـــد ماكان:«إن كل رأس يتنفس ويســـتجيب 
للمحيط بشـــكل منفصـــل. إنه أمر مذهـــل. ويبدو أن الـــرأس األيمن يتحكم 
في الزعنفة اليمنى األمامية وأن الرأس األيســـر يتحكم في الزعنفة اليســـرى 
األمامية. ومع هذا فإن التنسيق موجود بشكل متناغم من أجل سهولة الحركة 

والسباحة«.
 وتســـمى هذه الحالة في العلـــوم Dicephalic، وهي حالة نادرة للغاية وغير 

نمطية بين التوائم، حيث ينموان في جسد واحد ورأسين مختلفين.

كانبرا/ االستقالل: 
عثر طفل أســـترالي على رسالة داخل زجاجة تطلب صديقًا للمراسلة على شاطئ ناء في 

جنوب أستراليا بعد نحو 50 عامًا من إلقائها في المحيط الهندي.
ووجد الطفل جياه إليوت الزجاجة بينما كان برفقة والده بول يصطاد. وكسر األب الزجاجة 
وعثر على الرسالة بداخلها. وكاتب الرسالة شخص يدعى بول غيلمور ويرجع تاريخها إلى 
يوم 17 نوفمبر 1969، وكان عمر كاتبها وقتئذ 13 عامًا، وهو من إنجلترا وكان في طريق 
الهجرة إلى ملبورن. ورد األب على الرســـالة بعدما ســـاعدت هيئة اإلذاعة األسترالية في 

اقتفاء أثر صاحبها وتبين أنه عاد من جديد إلى المملكة المتحدة.

»رسالة في زجاجة« 
تصل بعد 50 عامًا

لندن/ االستقالل: 
ســـرق طفل، يبلغ من العمر 13 عاما، طائرتين صغيرتين 

في الصين.
ووفقا لصحيفة »ديلي ميل«، فقد تســـلل الطفل الصغير 
إلى مكان توقف الطائرات ودخل طائرة صغيرة، واقتادها 

إلى موقف السيارات وحاول اإلقالع.
ومع ذلك، سرعان ما فقد الســـيطرة واصطدم في السياج، 
بعدها قرر خطـــف طائرة أخرى وحاول اإلقـــالع مرة أخرى، 
وبعد عدة دورات في موقف السيارات، ترك الطائرة وغادر 

المـــكان. وعلم موظفو مكتب الســـياحة باألمر صباح اليوم 
التالي فقط عندما قدموا إلى عملهم، وقد تم احتجاز الطفل 

من قبل الشرطة.
واعتـــرف الطفل بفعلته في مركز الشـــرطة وقال إن 
والده وشـــقيقه لم يكونا على علـــم بالحادث. وطالب 
أصحاب الطائرة بثمانية آالف يوان (حوالي ألف دوالر) 
من رب األســـرة عن األضرار التي لحقت بالطائرة، لكن 
العائلة لم تتمكن من دفع ســـوى ألفي يوان (حوالي 

300 دوالر).

روما/ االستقالل: 
طالبت الشـــرطة اإليطالية، سائحين ألمانًا بمغادرة مدينة 
البندقية، مع تغريمهم 1000 دوالر، بعد أن رصدهم شهود 
يحضران القهوة باســـتخدام أنبوبة غاز صغير، تحت جسر 

ريالتو التاريخي في المدينة.
وكان الجســـر التاريخـــي قد تم تجديـــده مؤخرا بماليين 

الدوالرات.
ووجهت السلطات للثنائي تهمة انتهاك قانون البندقية 
الذي تـــم إصداره حديثا بهدف الحفـــاظ على النظام في 

األماكن العامة وســـط األعداد الهائلة من الســـياح الذين 
تستقبلهم المدينة ســـنويا، وفقا لما جاء في موقع »نيوز 

ويك«.
وشمل القانون الجديد عدة شروط منها، منع النزهات في 
مناطق معينة، ويحظر االســـتحمام في النوافير أو الغوص 
فـــي القنوات، ويتوافق كل انتهاك مـــع غرامة صادرة عن 

الشرطة المحلية.
ويقدر عدد زوار البندقية بنحو 30 مليون ســـائح كل عام، 

بينما يعيش حوالي 55000 شخص في المدينة.

غرامة 1000 دوالر بسبب فنجان قهوة طفل صغير يسرق طائرتين من مكتب سياحة

مانيال/ االستقالل: 
شـــهدت مقاطعـــة تشـــونبوري، األحد، 
الســـباق الســـنوي للجواميس بمشاركة 
متفرجين تهافتوا بأعداد كبيرة لمشاهدة 
هـــذا الحدث التقليـــدي المتـــوارث عبر 
األجيال في هذه المنطقة المعروفة بزراعة 

األرز شرقي تايالند.
وقـــد حلت الجرارات منـــذ زمـــن بعيـــد 
محل الجواميس فـــي حراثـــة األراضـــي، 
غير أن مزارعي تشـــونبوري حافظوا على 
هذا التقليـــد العائد ألكثر من قرن والذي 
يشكل نهاية األعمال الزراعية بعد موسم 

األرز السنوي.
ويـــروي المزارع ثانين ســـاي تيـــو ) 52 
عاما) لوكالة رويترز، "قبال كنا نســـتعين 
بالجواميـــس لحراثـــة حقـــول األرز. عند 
انتهاء العمل، كنا ننظم ســـباقا لتكريم 

هذه الحيوانات".
ويضيـــف "منذائـــٍذ أصبح ذلـــك تقليدا 

لدينا".
الجواميـــس طريقهـــا ضمـــن  وتشـــق 
مجموعات ثنائية نحو خط الوصول، على 
وقع الضحكات الحماسية بين المتفرجين، 
فيما يحاول السائس في الخلف الصمود 

حتى النهاية كي ال يخرج من السباق.
وينال الفائز في نهاية الســـباق 3 آالف 
بات (100 دوالر)، لكن جائزته األهم تبقى 
الفخر بتحقيق هذا اإلنجاز خصوصا لكون 
الجواميس األفضل تباع بأسعار أغلى من 

سواها.
وقـــّدم موبـــادول بورنبايبان لجاموســـيه 
المشاركين في السباق طعاما خاصا قبل 
الحدث يشـــمل األرز المســـلوق والبيض 
والدجاج. وفي يوم السباق، قدم لحيوانيه 
أطباقا تشـــحن الطاقة وهي عبارة عن أرز 

ممزوج بحساء زعانف سمك القرش.
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