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غزة/ االستقالل: 
أكد أبو عبيدة الناطق العس���كري باس���م كتائب القسام، بأنه 
هناك فرصًة حقيقية إلنجاز وحل قضية األسرى والمفقودين، 
إذا كانت قيادة العدو جادًة في فتح وتحريك هذا الملف ودفع 
الثمن الطبيعي عبر المسار الواضح الذي أفضى سابقًا إلى حّل 

قضايا مشابهة.
وأوضح »أبو عبيدة« في بيان له مس���اء أمس الثالثاء؛ تناول فيه 
قضية الجنود اإلس���رائيليين المفقودي���ن في قطاع غزة خالل 
عدوان االحتالل على قطاع غزة عام 2014، إن ساس���ة االحتالل 
وقادة الحكومة يكذبون ويدلسون على أهالي جنودهم الذين 

أرسلوهم لميدان المعركة.
وحذر  أبو عبيدة بأّن الملف قد يكون عرضة للنس���يان واإلغالق 
نهائيًا لعوامَل تعلمها قيادة العدو جيدًا، مضيفًا:« نقول لكل 
المعنيي���ن، لكم في قضية »رون أراد« عبرٌة؛ إذ إننا ال نضمن أن 
يبقى ه���ذا الملف على طاولة البحث مج���ددًا في حال أضاعت 

قيادة االحتالل هذه الفرص.« 
 وقال«إن قي���ادة العدو تتعلل وتبرر تجاهلها لقضية جنودها 
األس���رى والمفقودين بأنه���م جثث ورفات، ف���إذا كانت هذه 
الفرضية صحيحة فلماذا لم يبادروا إلى تحقيق حلم عائالتهم 

بإعادتهم؟«.

أبو عبيدة: ملف تبادل األسرى قد يكون عرضة للنسيان

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
اقتح���م عش���رات المس���توطنين المتطرفين أمس 
الثالثاء، المس���جد األقصى المبارك، من باب المغاربة 
بحراسة مش���ددة من ش���رطة االحتالل الخاصة، كما 

اعتقلت قوات االحتالل االس���رائيلي، حملة اعتقاالت 
وتفتيش ومداهمات في الضفة والقدس المحتلتين.  
واقتح���م مس���توطنون متطرفون ، باحات المس���جد 
األقص���ى المبارك م���ن جهة باب المغاربة بحراس���ة 

من قوات وشرطة االحتالل الخاصة. ووفرت شرطة 
االحت���الل الحماي���ة الكامل���ة له���ؤالء المتطرفين 

بدًء م���ن دخولهم عبر ب���اب المغاربة 
وتجولهم في باحات المسجد األقصى 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى.. واالحتالل 
يشن حملة اعتقاالت ومداهمات بالضفة والقدس 

غزة / خاص: 
تلويح  السلطة الفلس���طينية المستمر باتخاذ قرارات مصيرية 
بش���أن العالقة مع االحتالل اإلسرائيلي ، مع كل جريمة يرتكبها 

غزة/ دعاء الحطاب:
أم���ام تالطم األمواج على ش���اطئ بحر غزة، جلس الطالب أس���عد 
الهيثم، يراقب تخبط المياه بالصخور في اندماٍج تام، و كأنه يرى 

فصائل.. موقف السلطة تجاه 
جريمة واد الحمص »ضعيف«

فرحة متفوقي الثانوية
 العامة يطفئها ضيق الحال 

الصحة بغزة: أزمة نقص األدوية 
وصلت مراحل صعبة.. وال حلول في األفق

غزة/ االستقالل: 
قال����ت وزارة الصحة في قط����اع غزة أمس الثالثاء، إن����ه ال حلول  ألزمة نقص 

األدوية والمس����تهلكات الطبية بالقطاع، التي تمر في مراحل 
صعب����ة، وفق تعبيرها. وقال مدير ع����ام الصيدلة بالوزارة منير 

32  بؤرة استيطانية أقيمت
 في الضفة بعد انتخاب ترامب 

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين امس الثالثاء، بأن حالة من 
التوتر واالضطراب تسود سجن »ريمون« في الفترة األخيرة، وذلك 

توتر في سجن »ريمون« بسبب تركيب 
اإلدارة أجهزة تشويش جديدة

جمل�س االمن 
يبحث جمزرة 

هدم املنازل بواد 
احلم�س يف القد�س

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت منظمة إس����رائيلية ناشطة بمراقبة االستيطان، إن 32 بؤرة استيطانية جديدة 

أقيمت ف����ي األراضي الفلس����طينية منذ الع����ام 2012 غالبيتها بعد 
انتخاب دونالد ترامب، رئيس����ا للواليات المتحدة األمريكية. وأضافت 

عمان/ االستقالل: 
نفت األردن مزاعم وسائل إعالم إسرائيلية حول التوصل التفاق بين "إسرائيل" 

واألردن يقضي بإغالق مصلى "باب الرحمة" في المسجد األقصى 6 
أش���هر. وكانت القناة 12 اإلسرائيلية، نقلت عن مصدر إسرائيلي، 

األردن تنفي وجود أي اتفاق مع
 »إسرائيل« إلغالق باب الرحمة

رام الله/ االستقالل: 
تقدمت هيئة شؤون األسرى والمحررين، امس الثالثاء، بالتماس لما تسمى 

"بالمحكمة العليا اإلس����رائيلية" في القدس، للمطالبة بتسليم 
جثمان الشهيد نصار طقاطقة من بلدة بيت فجار في محافظة 

تقديم التماس لمحكمة االحتالل 
لتسليم جثمان الشهيد طقاطقة 

غزة: وقفة تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام بسجون االحتالل

وقفات بمدن عالمية دعمًا لحراك 
الالجئين الفلسطينيين بلبنان

غزة/ االستقالل: 
نّظم���ت مؤسس���ة »مهج���ة الق���دس« للش���هداء 
واألس���رى والجرحى أمس الثالث���اء، وقفة تضامنية 

مع س���بعة أس���رى إداريين مضربين ع���ن الطعام؛ 
رفًضا العتقالهم اإلداري التعسفي، الذي تنتهجه 
إدارة س���جون االحتالل بحق األسرى الفلسطينيين. 

وقال القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي أحمد 
المدلل، »إن العدو الصهيوني يرتكب 
جريمة جديدة، تضاف إلى سلس���لة 

وكاالت/ االستقالل: 
ش���ارك اآلالف في وقفات واعتصامات ش���هدتها عواصم ومدن 
عالمية؛ دعًما للحراك الشعبي الذي يقوده الالجئون الفلسطينيون 

البطش: اعتداءات االحتالل بواد 
الحمص لن تنال من عزيمة المقدسين

غزة/ االستقالل: 
شّدد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي، 
خال���د البطش، عل���ى أن اعتداءات االحتالل اإلس���رائيلي 
باس���تهداف مئات الش���قق في واد الحم���ص بالقدس 

المحتلة، محاول���ة لتهويد القدس والمقدس���ات والنيل 
من عزيمة وإرادة المقدس���ين، مش���يًرا إل���ى أن االحتالل 

العربية  ال���دول  بعض  يس���تعين بهرولة 
وتطبيعها مع العدو الصهيوني.
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت منظمة إسرائيلية ناشطة بمراقبة 
االســــتيطان، إن 32 بؤرة اســــتيطانية 
جديدة أقيمت في األراضي الفلسطينية 
منذ العام 2012 غالبيتها بعد انتخاب 
دونالد ترامب، رئيسا للواليات المتحدة 

األمريكية.
وأضافــــت »الســــالم اآلن«، فــــي تقرير 
لهــــا امــــس الثالثــــاء، إن »جميــــع هذه 
البؤر االســــتيطانية، باســــتثناء واحدة، 
أقيمت في عمق الضفــــة الغربية وفي 
منطقة ينبغي علــــى األرجح أن تخليها 
»إسرائيل« في إطار اتفاق سالم نهائي« 

مع الفلسطينيين.
وتتكــــون البؤر االســــتيطانية عادة من 
عدة منازل متنقلة »كرافانات«، يقيمها 
مســــتوطنون علــــى التــــالل أو المناطق 
القريبــــة مــــن المســــتوطنات القائمة 

بهدف توسيعها مستقبال.
وأوضحـــت »الســـالم اآلن«، أن 21 من 
على  تســـتولي  االســـتيطانية  البؤر 
مساحات شاســـعة من أراضي الرعي 
على  ويعمل مســـتوطنوها  والزراعة، 
إزالة الرعاة والمزارعين الفلسطينيين 

من المناطق المجاورة.
البؤر  بعــــض  »فــــي محيط  وأضافــــت: 
االستيطانية الجديدة هناك زيادة في 
العنف والهجمات ضد الفلسطينيين«.

ولفتت أنه »يتم إنشاء البؤر االستيطانية 
بطريقــــة منظمة بمشــــاركة ســــلطات 
االســــتيطان المحلية، ومنظمــــة اماناه 
)التي تشجع االســــتيطان في األراضي 

الفلسطينية( وشعبة االستيطان«.

فلســــطينية  تقديرات  إلى  واســــتنادا 
وإســــرائيلية، فإن هناك أكثر من 100 
بؤرة استيطانية في الضفة الغربية كان 
من المتوجب على الحكومة اإلسرائيلية 
أن تزيلها بحســــب خطة خارطة الطريق 
الدولية. وكشــــفت حركة »السالم اآلن«، 
عــــن أن الحكومــــة اإلســــرائيلية تعمل 
البؤر االستيطانية الحالية  على تشريع 
بأثر رجعي، مشــــيرًة أنه تــــم حتى اآلن 

تقنين 15 بؤرة كمستوطنات مستقلة 
أو »أحيــــاء« في المســــتوطنات القائمة، 
وهنــــاك 35 بــــؤرة إضافًيــــة على األقل 
تخضــــع لعمليــــة التصديق. وأشــــارت 
المنظمــــة، إلــــى أن »حكومــــة نتنياهو، 
البــــؤر االســــتيطانية  أقامت عشــــرات 
الجديدة بهدوء، دون أي نقاش عام، من 
أجل الســــيطرة على المزيد من األراضي 

ومنع حل الدولتين«.

32  بؤرة استيطانية أقيمت في الضفة بعد انتخاب ترامب 

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين امـــس الثالثاء، بأن حالـــة من التوتر 
واالضطراب تســـود ســـجن »ريمون« في الفترة األخيرة، وذلك عقب قيام إدارة 
المعتقل بتركيب أجهزة تشـــويش جديدة بين األقســـام، عدا عن مماطلتها 

بتركيب أجهزة تلفونات عمومية للسماح لألسرى بالتواصل مع ذويهم.
وبينـــت الهيئة أن »أســـرى المعتقل أقدموا يوم الجمعـــة الماضي على اتخاذ 
خطوات تصعيدية احتجاًجا على سياسة االســـتهتار والالمباالة من قبل إدارة 
المعتقل، تمثلت بإغالق األقســـام ورفض الخروج ألداء صالة الجمعة في ساحة 
الفورة، وارجاع وجبات الطعام«، الفتًة إلى أن »ما تم تركيبه باألقســـام هو قواعد 
لألجهزة التلفونية وليس األجهزة بشـــكل فعلي، وهو ما يخالف بنود االتفاق 

الذي توصل إليه األسرى سابًقا مع إدارة مصلحة السجون«.
وحذرت الهيئة »من انفجار األوضاع في الســـجون في ظل اســـتمرار ســـلطات 
االحتالل بالتضييق على األسرى على مختلف األصعدة واهمال أبسط مطالبهم 
وحقوقهـــم، وطالبت بضرورة التدخل للعمل على إزالة أجهزة التشـــويش ذات 

اآلثار الخطرة على صحة األسرى«.
وكانت مصلحة ســـجون االحتالل الصهيوني قد زعمت في 2 يوليو الجاري أنها 
بدأت بتركيب أجهزة هواتف عمومية في أقســـام األســـرى األمنيين كجزء من 

اتفاقها األخير الذي أنهى إضراب األسرى عن الطعام.

توتر في سجن »ريمون« 
بسبب تركيب اإلدارة 

أجهزة تشويش جديدة

نيويورك/ االستقالل:  
عقد مجلس االمن الدولي التابع لألمم المتحدة 
مساء امس الثالثاء، جلسة مفتوحة لمناقشة 
هدم السلطة القائمة باالحتالل، »اسرائيل« ، 
منازل المواطنين في واد الحمص ببلدة صور 

باهر جنوب شرق القدس المحتلة.
من جانبه، قــــال ممثل ألمانيــــا لدى مجلس 
األمن، إن الصراع الفلســــطيني اإلســــرائيلي 
سياســــي ال يحل إال بالسياســــة، مؤكدا دعم 

بالده لحل الدولتين.
وأضاف أن القانون الدولي بالنســــبة أللمانيا 
ذو أهميــــة وليس عديم الجدوى، وهي تؤمن 
أمنهــــا وقراراته  المتحــــدة وبمجلس  باألمم 
الملزمــــة على الصعيد الدولــــي، وتؤمن بقوة 

القانون والدولي وليس بمنطق األقوى، مشيرا 
إلى أن قرار 2334 هو قانون ملزم وهو توافق 
دولي والواليات المتحدة هي التي خرجت عن 

التوافق الدولي.
وأكد أن المســــتوطنات غير قانونية بموجب 
القانــــون الدولي، وهي تؤثــــر على فرص حل 
الدولتيــــن، معربا عن قلق بالده العميق حول 
التلميح بضم الضفة الغربية، مشددا على أن 
ألمانيا لن تعتــــرف بأي تغييرات على حدود 

1967 بما فيها القدس.
وانتقد ممثل جنــــوب افريقيا صمت مجلس 
األمن وعدم تحركه لممارسات االحتالل باتجاه 
الفلسطينيين، وقال الممارسات االسرائيلية 
من اســــتيطان وهــــدم ومنــــازل وحفريات ال 

يمكن السكوت عليها،  وعلى المجتمع الدولي 
اعالء مسؤولياته  بموجب القانون الدولي.

وأكــــد أن بالده تدعــــم حــــل الدولتين وفق 
القانــــون الدولي الوارد في مقــــررات مجلس 
االمن، مشــــددا علــــى مقولة الزعيــــم الراحل 
نيلســــون مانديال »حريتنا ناقصة دون حرية 

الفلسطينيين«.
بــــالده  أن  روســــيا  ممثــــل  قــــال  بــــدوره، 
مســــتعدة الســــتقبال األطراف اإلسرائيلية 
والفلسطينية، داعيا إلى اتخاذ تدابير باتجاه 
الوحدة الفلسطينية، موجها التحية إلى مصر 

في هذا االتجاه.
وأكد أن أي مســــاعدات إلــــى قطاع غزة يجب 
أن تكون بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية 

الشــــرعية بقيــــادة الرئيس محمــــود عباس، 
مشــــددا على أن الحل القائم علــــى القانون 

الدولي هو الحل الوحيد القابل للحياة.
وقــــال إن التوافق الدولي هو القانون الدولي، 
وإن الواليات المتحدة األميركية ال تحترم هذا 

التوافق.
ممثلــــة بولنــــدا أكــــدت أن حــــل الدولتيــــن 
ومفوضــــات الوضع النهائي تبقى الســــبيل 
الوحيد لتلبية الطموحات المشروعة للجانبين 

وارساء سالم شامل.
ودعت إلى العودة الى المفاوضات على أساس 
قرارات مجلس األمــــن والقانون الدولي، التي 
تتضمن المعاييــــر الدولية، التي باإلمكان ان 

تضفي عنصرا ايجابيا نحو حل الدولتين.

من جانبــــه، قال ممثل الصيــــن لدى مجلس 
األمن الدولي إنه يجب على األسرة الدولية أن 
تبقى ملتزمة بالعملية السياسية، وإن قضية 

فلسطين في قلب مسائل الشرق األوسط.
وأضاف أن احترام حقوق الشعب الفلسطيني 
هــــي مســــؤولية الجميــــع، معربا عــــن قلق 
بالده العميق من تدميــــر وهدم الممتلكات 

الفلسطينية واستمرار األزمة في غزة.
وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، هدمت 
يوم أمس اإلثنيــــن، 11 بناية تضم اكثر من 
77 شــــقة ســــكنية في واد الحمص التابعة 
لبلدة صور باهر في القــــدس المحتلة، وتقع 
معظمها في المناطــــق المصنفة »أ« التابعة 

للسيادة الفلسطينية بالكامل.

مجلس األمن يبحث مجزرة هدم المنازل بواد الحمص في القدس

بيروت/ االستقالل: 
قال االتحاد البرلماني العربي إن جرائم االحتالل في واد 
الحمص في بلـــدة صور باهر بالقدس المحتلة من هدم 
للمنازل يأتي في سياق السياسات اإلسرائيلية السافرة 
والممنهجة التي تهدف القتالع الشـــعب الفلسطيني 

من جذوره وترحيله قسًرا.
وطالب االتحاد في بيان له الثالثاء، مجلس األمن الدولي 
بصفتـــه الهيئة المســـؤولة عـــن حفظ األمن والســـلم 
الدوليين، وتطبيـــق قرارات الشـــرعية الدولية، بتحّمل 
مسؤولياته، واتخاذ إجراءات فورية، وقرارات ملزمة لكبح 
جمـــاح التعنت اإلســـرائيلي، ووضع حد فـــوري لجرائم 

الهدم والترحيل القسري.

وأعـــرب عن وقوفـــه ودعمه الكامل والمبدئي للشـــعب 
العربي الفلسطيني، لترســـيخ وحدته الوطنية وتقوية 
جبهته الداخلية، بغية تعزيز الوحدة الوطنية، وحشـــد 
كل الطاقـــات لمواجهـــة المخاطـــر المحدقـــة بقضية 

فلسطين العروبة والصمود األسطوري.
واســـتذكر االتحاد المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة 
لعام 1949، التي تحـــّرم تدمير الممتلكات، والمادة 23 
مـــن اتفاقية الهاي الرابعة لعام 1907، التي تحظر على 
القـــوة المحتلة هدم منازل وممتلكات مواطني ســـكان 
المناطق المحتلة تحت أي ذريعة، والمادة 17 من اإلعالن 
العالمـــي لحقوق اإلنســـان لعـــام 1948، والتي تنص 
بوضوح على أنه »ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعســـفا«، 

فضال عن قرار مجلـــس األمن الدولي رقم 2334، الصادر 
بتاريخ 23 كانون األول/ ديســـمبر 2016، القاضي بعدم 
شرعية االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، ولـــزوم اإليقاف الفوري والتام لكل األنشـــطة 
االستيطانية، التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل 

في األراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
 واكد االتحـــاد بطالن الحجـــج والذرائـــع الواهية التي 
يســـتخدمها االحتـــالل اإلســـرائيلي لتســـويغ أعماله 
الهمجية القاضية بتدمير المنازل، والتي تســـتند إلى 
المـــادة 119 فقرة )1( مـــن قانون الطـــوارئ البريطاني 
لسنة 1945، الذي تم إلغاؤه لحظة انتهاء االنتداب على 

فلسطين.

رام الله/ االستقالل: 
نظمت القوى الوطنية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أمس الثالثاء، وقفة 
على دوار المنارة وســـط المدينة رفضا لسياســـة االحتالل في هدم البيوت في القدس 
المحتلة. وهدمت جرافات االحتالل أول أمس بدعم مئات الجنود قرابة 100 شقة سكنية 

بحي واد الحمص ببلدة صور باهر بالمدينة المقدسة.
وندد المشـــاركون بالهجمة المســـتمرة من قبل االحتالل وسياسة هدم المنازل بغرض 

تهجير أهالي القدس وإخالء البلدات في المدينة والسيطرة عليها.
واعتبر المشـــاركون أن تصاعد أعمال المقاومة هو الرد األمثل على ممارســـات االحتالل، 
داعين الجهات الرسمية والشعبية والكل الفلسطيني للوقوف بجانب أهالي القدس وما 

يتعرضون له من مجازر وتشريد.
واستنكر المشاركون الصمت العربي والدولي حيال ما يترض له أهالي القدس من هدم 
للمســـاكن والمنشـــآت، داعين المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته والضغط على 

االحتالل لوقف السياسة الممنهجة الرامية إلفراغ القدس من أهلها وتهجيرهم.

وقفة برام الله رفضًا 
لهدم المنازل بالقدس

»البرلمانــي العربــي«: جريمــة الهــدم
 فــي واد الحمــص ترحيــل قســري
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وهــــدم االحتــــال اإلســــرائيلي أول أمس 
االثنين 16 مبنى يضم  100 شقة سكنية 
بحي وادي حمص ببلدة صور باهر بالقدس 
المحتلــــة ، بعــــد اعانهــــا  البلــــدة منطقة 
عســــكرية مغلقة يحظر الدخــــول إليها ، إذ 
اقتحمت شــــرطة االحتال معــــززة بوحدات 
خاصة  الحــــي  وحاصرتــــه ، وقامت بإخاء 
المئــــات مــــن األهالــــي وزرعــــت ديناميت 

بمنازلهم وتفجيرها .
وتعقيبا علــــى جريمة الهدم قــــال الناطق 
باســــم الرئاســــة ، نبيــــل أبو ردينــــة ":" إن 
القيــــادة ســــتعقد خــــال األيــــام المقبلة 
سلســــلة اجتماعات هامة، ردا على عمليات 
الهــــدم فــــي حــــي واد الحمــــص، مضيفا :  
"القيادة ســــتتخذ خال هــــذه االجتماعات 
قرارات مصيرية بشأن العاقة مع إسرائيل 

واالتفاقات الموقعة معها". 
 وأوضح أن رئيس الســــلطة محمود عباس ، 
حذر مرارا وتكرارا من أن الجانب الفلسطيني 
باالتفاقيات  بااللتزام  االســــتمرار  ال يمكنه 
الموقعة مع "إسرائيل" إذا بقيت مصرة على 

عدم االلتزام بها. 
الفلســــطيني  المركــــزي  المجلــــس   وكان 
فــــي مارس عــــام 2015 اتخذ قــــرارا بوقف 
التنســــيق االمني مع االحتال اإلسرائيلي، 
وعاد أكد عليه فــــي ختام دورته الـ28 التي 
عقدت يومــــي 14 و15 يناير/كانون الثاني 
الفلسطينية في رام  الرئاســــة  2018 بمقر 
اللــــه ، كما اتخــــذ قرارا بتعليــــق االعتراف  
اعترافهــــا  حيــــن  " إلــــى  بإســــرائيل   "
بدولة فلســــطين ، والدعوة إلى عقد مؤتمر 
دولــــي كامــــل الصاحيات إلطــــاق عملية 

السام. 
رد فعل �ضعيف

الناطق باســــم حركة الجهاد اإلسامي في 
فلسطين مصعب البريم استنكر ردة فعل 
السلطة الفلســــطينية تجاه حجم الجريمة 
التي ارتكبها االحتال اإلسرائيلي في حي 
ودا الحمــــص بمنطقة صــــور باهر بالقدس 
المحتلــــة، واصفا ذلك الرد بـ "الضعيف" وال 
يرتقى لمســــتوى الجريمــــة اإلرهابية بحق 

المقدسيين بحي واد الحمص .  

وشــــدد البريم لـ"االستقال" على ضرورة أن 
يتطور ويرتقى موقف السلطة الفلسطينية 
من النظري إلى الميداني العملي ، خاصة أن 
المنطقة المســــتهدفة تتبع إلدارة السلطة 

وال سيطرة لاحتال عليها . 
وأكد أن الجريمة اإلرهابية بحق المقدسيين 
بحي واد الحمص تهــــدف لطمس الهوية 
الفلســــطينية واســــتهداف الحق والوجود 
الفلســــطيني بالمدينة المقدسة ، موضحا 
أن جرائم االحتال اإلســــرائيلي ال يمكن أن 
تواجــــه إال بمزيد من النضال الفلســــطيني 
على كافة المستويات الشعبية والرسمية.

وبين أن ما يرتكبه العدو اإلســــرائيلي بحق 
المقدسيين والفلســــطينيين بشكل عام ، 
هو نتاج  التطبيع والهرولة  من قبل األنظمة 
العربية ، و نتاج لنهج التسوية التي تتبعه 
السلطة وحجم التنازالت التي قدمتها على 

حساب حقوق شعبها الفلسطيني  . 
حتتاج اإرادة �ضيا�ضية

نبيل دياب القيادي فــــي المبادرة الوطنية 
القــــرارات  اتخــــاذ  أكــــد أن  الفلســــطينية 

المصيرية من قبل الســــلطة الفلســــطينية 
ضد االحتــــال اإلســــرائيلي، والتي تتعلق 
بتطبيق قرارات المجلــــس المركزي تحتاج 
إلــــى إرادة سياســــية قوية، بعــــد تحقيق 

الوحدة الوطنية. 
لـ"االســــتقال":" أن المرحلة  وأضاف دياب 
السياســــية الحاليــــة تتطلب الشــــروع في 
تنفيذ قــــرارات المجلس المركــــزي تعبيرا 
عن اإلرادة الشــــعبية والوطنية ، مع ضرورة 

تحقيق الوحدة الوطنية".
وتابع " إن جرائم االحتال اإلسرائيلي بحق 
الشعب الفلسطيني وآخرها ما ارتكبه بحق 
المقدســــيين ، تحتاج إلى موقف سياسي 
من قبل الســــلطة وكافة الفصائل بتغليب 
المصالــــح العليا من أجــــل تحقيق الوحدة 
الوطنيــــة ، لمواجهــــة مخططــــات العــــدو 

الصهيوني " . 
واعتبــــر أن مــــا حــــدث بحــــي واد الحمص 
بمنطقة صور باهر بالقدس المحتلة جريمة 
تطهير عرقي و عملية تشــــريد للمواطنين 
و تنكر لحقوقهم اإلنســــانية المشــــروعة ، 

تستعدي وقفة جادة على كافة المستويات 
السياسية والوطنية و المحافل الدولية  . 

لي�ضت مب�ضتوى احلدث 
بدورهــــا ، وصفــــت الجبهــــة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين قرارات اللجنة التنفيذية 
بمنظمة التحرير ، وإجراءاتها ردا على نكبة 
وادي الحمــــص في صــــور باهــــر بالقدس 
المحتلــــة ، بأنهــــا ال ترتقي إلى مســــتوى 
الحدث السياســــي الكبير ، وإلى مســــتوى 
الخطــــر الــــذي يتهــــدد مدينــــة القدس ، 

والضفة الفلسطينية.
وقالــــت الجبهة في بيان لهــــا ":" إن اللجنة 
التنفيذية لجــــأت في قراراتهــــا إلى الحد 
األدنــــى مــــن رد الفعــــل ، في ظــــل غياب 
اســــتراتيجية سياســــية كفاحية متكاملة 

لمواجهة مشروع التوسع اإلسرائيلي " .
ولفتــــت إلى أنهــــا الخطوات اإلســــرائيلية 
المتدحرجــــة تنــــدرج نحو بناء "إســــرائيل 
الكبــــرى "، في ســــياق تطبيقــــات صفقة 
"ترمــــب  – نتنياهو "، والعمــــل بمخرجات 

ورشة البحرين االقتصادية .

عقب تهديدها باتخاذ قرارات مصيرية ضد االحتالل

فصائل.. موقف السلطة تجاه جريمة واد الحمص »ضعيف«
غزة / خا�ص: 

تلويح  ال�ضلطة الفل�ضطينية امل�ضتمر باتخاذ 
قرارات م�ضريية ب�ضاأن العالقة مع االحتالل 

االإ�ضرائيلي ، مع كل جرمية يرتكبها االحتالل 
اال�ضرائيلي بحق الفل�ضطينيني والتي كان 
اأخرها اقدام االحتالل على هدم ع�ضرات 

املنازل وت�ضريد �ضكانها يف حي واد احلم�ص 
مبنطقة �ضور باهر بالقد�ص املحتلة، يوؤكد 

غياب النية احلقيقية لديها باتخاذ قرارات 
جادة �ضد االحتالل واأن ما يجري هو فقط 
ا�ضتهالك اعالمي يف حماولة الإيهام ال�ضارع 

�ضد  جرائم االحتالل.    اأكدت ف�ضائل 
فل�ضطينية اأن تهديدات ال�ضلطة باتخاذ 

قرارات �ضد االحتالل البيوت يف القد�ص 
املحتلة، ال ترتقي اإىل م�ضتوى احلدث 

ال�ضيا�ضي الكبري، وحجم اخلطر الذي يتهدد 
مدينة القد�ص ، وال�ضفة الغربية املحتلة. 

عمان/ االستقال: 
نفت األردن مزاعم وســـائل إعام إســـرائيلية 
حول التوصل التفاق بين "إســـرائيل" واألردن 
يقضـــي بإغـــاق مصلى "بـــاب الرحمـــة" في 

المسجد األقصى 6 أشهر.
وكانت القناة 12 اإلسرائيلية، نقلت عن مصدر 
إســـرائيلي، قولـــه إن األزمة مـــع األردن حول 
مصلـــى باب الرحمـــة في طريقهـــا إلى الحل، 
وإن هناك خطة لتجنـــب تدهور العاقات مع 

األردن.
ونقلت وكالـــة األنباء األردنية "بترا" عن مصدر 
مسؤول قوله إنه ال صحة للمزاعم إالسرائيلية 

بخصوص مبنى باب الرحمة.
وأضـــاف المصدر "ال أســـاس لهـــذه المزاعم، 
وموقـــف األردن الثابـــت أن بـــاب الرحمة جزء 
ال يتجـــزأ من المســـجد األقصـــى، ويرفض أي 
محاولـــة لتغيير الوضع التاريخـــي والقانوني 

القائم في األماكن المقدسة."
وأكد أنه ال بد من ترميم الباب وإعادة وضعه كما 
كان قبل إغاقه من قبل ســـلطات االحتال في 
آذار من عام 2003، مشددا على ضرورة احترام 
صاحيات إدارة أوقـــاف القدس الحصرية في 

إدارة جميع شؤون المسجد األقصى.
وحسب القناة اإلســـرائيلية، فقد تم التوافق 

علـــى هـــذا المخطط بيـــن رئيـــس الحكومة 
اإلســـرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومســـؤولين 

أمنيين.
وذكـــرت القناة أن اجتماعا عقد األحد الماضي، 
تم خالـــه التوصـــل للمخطط الـــذي يهدف 
باألساس لمنع تفجر الخافات مع األردن بشأن 

األقصى ومصلى باب الرحمة.
وتقـــرر بموجـــب المخطط إغـــاق مصلى باب 
الرحمة لمدة ســـتة أشهر، ســـيتم خال إجراء 
أعمال ترميم واسعة وفًقا لطلب األردن، على أن 
توافق "إسرائيل" فيما بعد على مطلب األردن 

فتحه مجددا.

األردن تنفــي وجــود أي اتفــاق مــع
 »إسرائيــل« إلغــالق بــاب الرحمــة

رام الله/ االستقال: 
تقدمت هيئة شؤون األسرى والمحررين، امس الثاثاء، بالتماس لما تسمى "بالمحكمة العليا 
اإلســــرائيلية" في القدس، للمطالبة بتسليم جثمان الشــــهيد نصار طقاطقة من بلدة بيت 
فجار في محافظة بيت لحم، والذي استشــــهد بتاريخ 2019/7/16 داخل جدران عزل معتقل 

"نيتسان الرملة".
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن االلتماس أرفق بطلب عدم نقل جثمان الشهيد طقاطقة لما 

تسمى بمقابر األرقام حتى صدور قرار بالرد على التماس الهيئة.
وكان الشــــهيد طقاطقة قد اعتقل بتاريخ 2019/6/19، وتعرض لتحقيقات قاســــية وعزل، 
عدا عن إهماله طبيا بشــــكل مقصود، ووفقا لنتائج تشــــريحه، فقد تبين أن األســــير أصيب 
بالتهاب رئوي حاد، وكان من المفترض تحويله فورا الى إحدى المستشفيات المدنية لتلقي 
العاج الازم، لكنه ُترك وحيدا يصارع المرض في زنزانته االنفرادية في عزل "نيتسان" حتى 

استشهاده.

تقديم التماس لمحكمة االحتالل 
لتسليم جثمان الشهيد طقاطقة 
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غزة/ االستقالل: 
»مهجـــة  مؤسســـة  نّظمـــت 
واألسرى  للشـــهداء  القدس« 
والجرحى أمس الثالثاء، وقفة 
تضامنية مع ســـبعة أســـرى 
إداريين مضربين عن الطعام؛ 
اإلداري  العتقالهـــم  رفًضـــا 
الـــذي تنتهجه  التعســـفي، 
إدارة ســـجون االحتـــالل بحق 

األسرى الفلسطينيين.
وقـــال القيـــادي فـــي حركة 
أحمـــد  اإلســـالمي  الجهـــاد 
المدلل، »إن العدو الصهيوني 
جديـــدة،  جريمـــة  يرتكـــب 
تضاف إلى سلســـلة جرائمه 
المضربين عن  األســـرى  بحق 
الطعام، وخاصة األسير جعفر 
عز الدين، الذي ما زال يخوض 
إضرابه بعزيمـــة وإرادة صلبة، 
وسط تراجع مستمر في حالته 

الصحية«.
وأضـــاف المدلـــل فـــي كلمٍة 
له خـــالل الوقفـــة: »مقاومتنا 
لـــن يهـــدأ لهـــا بـــال طالما 
استمرت جرائم االحتالل بحق 
أســـرانا األبطال، وأن شـــعبنا 
الفلســـطيني على يقين تام 
في  حتًما سينتصرون  بأنهم 

معركتهم ضد هذا المحتل«.
الدولية  المؤسســـات  وطالب 
أمام  بالوقـــوف  واإلنســـانية 
مســـؤولياتها جراء ما يمارس 

بحق األســـرى مـــن انتهاكات 
واضحة لإلنســـانية والقوانين 
علـــى  والضغـــط  الدوليـــة، 
األســـير  عن  لإلفراج  االحتالل 
واألســـرى  الدين،  عـــز  جعفر 
المضربين عن الطعام، ووقف 
اإلداري  االعتقـــال  سياســـية 

التعسفي.
ويعاني األسير »عز الدين« من 
ودوران  شـــديَدْين،  وأرق  آالم 
في الرأس وحالة من الغثيان، 

وتقيؤ مستمر ألحماض مؤلمة 
وكريهـــة وشـــديدة الحرقـــة 
والحرارة؛ تسببت له بالتهابات 
في الحلـــق، كمـــا يعاني من 
التهـــاب حـــاد في أضراســـه 
تســـببت لـــه بألـــم ووجع في 
الرأس، وانخفاض وزنه ما يزيد 

عن )15( كيلو.
الذيـــن  الســـبعة  واألســـرى 
»الوحدة  معركـــة  يخوضـــون 
واإلرادة«؛ رفًضـــا العتقالهـــم 

اإلدارّي هـــم: جعفر عز الدين 
)مضرب منـــذ 39 يوًما(، أحمد 
زهران )مضرب منذ 30 يوًما(، 
مصطفى الحســـنات )مضرب 
منـــذ 24 يوًمـــا(، محمد نضال 
أبـــو عكـــر )مضرب منـــذ 24 
يـــوًم(، حذيفة حلبية )مضرب 
منـــذ 24 يوًما(، حســـن محمد 
الزغاري )مضرب منذ 14 يوًما(، 
وشقيقه أشرف محمد الزغاري 

)مضرب منذ 14 يوًما(.

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين أمس الثالثاء أن 
األسير مصطفى عطية جبرل حسنات )21 عامًا( من مخيم 
الدهيشة بمحافظة بيت لحم، يواصل اضرابه المفتوح عن 

الطعام منذ 23 يومًا رفضًا العتقاله االداري.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت "االســـتقالل"  نسخه عنه 
أن تدهورًا طرأ على الحالة الصحية لألسير حسنات والقابع 
حاليًا في عزل معتقل "أوهلي كيدار"، فهو يشتكي حاليًا 
من أوجاع حادة في المعدة ودوخة وفقد من وزنه 17 كغم.

وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت األســـير حسنات بتاريخ 

2018/6/5، وصـــدر بحقه ثالثة أوامـــر اعتقال إداري حتى 
اللحظة، وهو ُمصاب عدة مرات برصاص جيش االحتالل.

يشـــار  إلى أن األســـرى المضربين حاليًا باإلضافة لألسير 
مصطفى حســـنات هم كل من:  جعفر عز الدين )48 عامًا( 
من محافظة جنين، وأحمد زهران )42 عامًا( من بلدة دير أبو 
مشعل في محافظة رام الله، وأسيرين من مخيم الدهيشة 
فـــي محافظة بيت لحم وهـــم  محمد أبو عكـــر )24 عامًا(، 
واألسير حسن الزغاري، واألسير حذيفة حلبية )28 عامًا( من 
بلدة أبو ديس، واألســـير سلطان خلوف )38 عامًا( من بلدة 

برقين بمحافظة جنين. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل، ظهر امس الثالثاء، ثالثة شـــبان 
مقدســـيين، وسلمت اســـتدعاء آلخرين ولمصور صحفي، 
بتهمة "مهاجمة المدون الســـعودي محمد ســـعود أثناء 

جولة قام بها األخير في المسجد األقصى المبارك".
وأفـــاد ناصـــر قوس مدير نادي األســـير فـــي القدس، أن 
شرطة االحتالل شنت حملة اعتقاالت واستدعاءات لشبان 
مقدســـيين، بنـــاء على شـــكوى مقدمة من قبـــل المدون 

السعودي لشرطة االحتالل.
وأوضح قوس أن القوات اعتقلت الشـــابين عالء المصري، 

عالء الزربا، فيما سّلم الشاب ايهاب زغير نفسه للتحقيق، 
كما استدعت الشاب محمد عوض للتحقيق.

وأضاف قوس أن مخابرات االحتالل اســـتدعت حارســـين 
من حـــراس األقصى للتحقيق، والمصـــور الصحفي رامي 

الخطيب.
وطرد فلســـطينيون أمس المدون السعودي محمد سعود 
المطبـــع مع االحتالل من المســـجد األقصـــى على خلفية 
مشـــاركته ضمن وفد إعالمي عربي يـــزور دولة االحتالل، 
يضم مجموعة من ســـتة صحفيين وناشطين من اإلمارات 

والسعودية والبحرين والعراق.

غزة: وقفة تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام بسجون االحتالل

وكاالت/ االستقالل: 
شـــارك اآلالف في وقفات واعتصامات شـــهدتها عواصم 
ومدن عالمية؛ دعًما للحراك الشعبي الذي يقوده الالجئون 
الفلســـطينيون في لبنان؛ رفًضا إلجراءات حكومية بإغالق 

مؤسسات مملوكة للفلسطينيين.
وشــــهد محيــــط الســــفارة اللبنانيــــة فــــي العاصمة 
البريطانية لندن وقفة نظمها "المنتدى الفلسطيني" 
في المملكة المتحدة، بمشاركة عشرات الفلسطينيين 

واللبنانيين.
وطالب المشـــاركون فـــي الوقفة، بإلغاء قـــرار وزير العمل 
اللبنانـــي كميـــل أبو ســـليمان وضمـــان حقـــوق العمال 
الفلســـطينيين في لبنان ودعم مطالبهم العادلة في حياة 

كريمة.
ورفـــع المعتصمون يافطات، دعوا فيهـــا إلى الحفاظ على 

العالقات األخوية بين الشـــعبين اللبناني والفلســـطيني، 
مثمنيـــن جميع المواقف اللبنانية الرســـمية والشـــعبية 

الرافضة لقرار وزارة العمل.
وفـــي الســـويد، نّظم عشـــرات الالجئين الفلســـطينيين 
من ســـوريا ولبنان في مدينة "مالمو" جنـــوب البالد، وقفة 

تضامنية مع الحراك الجاري في لبنان.
 

ّ
وعّبر المشاركون خالل الوقفة عن غضبهم بسبب إلغاء حق
الفلســـطينيين بالعمل في لبنان، عاّدين هـــذا القرار بأنه 
يخدم "صفقة القرن" األمريكية، الساعية لتصفية القضية 

الفلسطينية.
ووّجه المشـــاركون رسالة اعتراض إلى الســـفارة اللبنانية 
في "ســـتوكهولم" على القرارات الصـــادرة، وطالبوا بإعطاء 
الالجئين الفلســـطينيين في لبنان حقوقهم المدنية في 

العمل والتعلم والصحة.

كما وّجه "مركز العدالة" في السويد رسالة إلى سفير لبنان 
بـ"ســـتوكهولم"، أعرب المركز فيها عن قلقه إزاء قرار وزارة 

العمل اللبنانية، متمنًيا على الحكومة إعادة النظر فيه.
وفي وقت سابق، نظم تجمع المؤسسات الفلسطينية في 
الدنمارك وقفة تضامنية وداعمة للحراك الشعبي السلمي 
لالجئيـــن الفلســـطينيين الرافضيـــن لقـــرار وزارة العمل 

اللبنانية.
ورفع المشـــاركون في الوقفة الفتات تندد بالقرار، وتعتبره 
اســـتهداًفا للعالقات األخوية بين الشعبين الفلسطيني 
واللبناني، مؤكدين على تمســـك الفلسطينيين في لبنان 

بحق العودة، ورفض التوطين.
كذلك سلمت هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية 
والعربيـــة بألمانيا، الســـفارة اللبنانية فـــي "برلين" مذّكرة 

احتجاج ضد قرار وزارة العمل.

ووصفـــت الهيئة خالل زيـــارة لمكتب الســـفير اللبناني، 
قـــرار وزير العمـــل بـ"الظالـــم والمجحف" ضـــّد الالجئين 
الفلســـطينيين في لبنـــان، مؤكدًة على رفـــض الّتوطين، 
 العودة المكفـــول وفق القرارات الّدولّية 

ّ
واإلصرار على حق

ذات الّصلة.
ولليوم العاشر على التوالي، ينّظم الالجئون الفلسطينيون 
في لبنان، احتجاجات شعبية واسعة في المخيمات كاّفة؛ 
احتجاًجـــا على قرار وزارة العمل بإغالق مؤسســـات تجارية 
مملوكة للفلســـطينيين ومســـاواة العامل الفلســـطيني 

باألجنبي.
وكانت الوزارة أمهلت المؤسســـات التي لديها "عمال غير 
نظامييـــن" أو "المخالفين قانونًيا" مدة شـــهر؛ لتصويب 
أوضاعها وبعد انتهاء المهلة أقفلت )34( مؤسسة يعمل 

فيها الجئون فلسطينيون.

رام الله/ االستقالل: 
قالـــت الحركة العالميـــة للدفاع عن األطفال - فلســـطين إن قـــوات االحتالل 
"اإلسرائيلي"، قتلت 16 طفاًل فلسطينًيا، بالضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية 

العام الجاري.
وأفادت المنظمة الحقوقية في تقرير لها أمس الثالثاء، بأّن من بين الشـــهداء 

12 طفال من قطاع غزة، و4 أطفال في الضفة الغربية.
واتهمـــت الحركة في تقريرها جيش االحتالل باســـتخدام "القـــوة المفرطة، 
والرصـــاص الحي المتفجر، ضـــد األطفال بهدف قتلهم أو التســـبب بإعاقات 
دائمة لهم، مســـتغلين عدم مساءلتهم ومظلة الحماية التي توفرها الحكومة 

اإلسرائيلية".
وقالت الحركة: "إن االنتهاكات اإلســـرائيلية، أســـفرت عن العديد من المآسي 
لألطفال، حيث أصبح بعضهم" يحلم بالمشـــي واللعب مجددا، وآخرون فقدوا 

أعينهم إثر إصابتهم بالرصاص اإلسرائيلي".
ووّثقت "الحركة العالمية للدفاع عـــن األطفال" حالة الطفل البراء الكفارنة )11 
عاما( من بلدة "بيت حانون" شمالي القطاع، الذي فقد عينه اليمنى جراء إصابته 
بعيار معدني مغلف بالمطاط بشـــكل مباشـــر، خالل مشـــاركته في مسيرات 

العودة في 31 أيار/مايو الماضي.
كما وثق التقرير، إصابة الطفل عبد الرحمن شـــتيوي )10 ســـنوات(، من قرية 
"كفر قدوم" بمحافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، برصاصة بالرأس، حيث 
ما زال يرقد في مستشـــفى "تل هشـــومير" اإلسرائيلي، بحالة خطيرة، منذ 12 

تموز/ يوليو الجاري.
وأوضحت الحركة في بيانها أن األطباء نجحوا في إيقاف النزيف لدى "اشتيوي"، 

لكنه ما يزال ال يتحرك وال يتكلم.
وطالبت الحركة العالمية، األمين العام لألمـــم المتحدة بإدراج جيش االحتالل 
"اإلســـرائيلي" في تقريره السنوي حول األطفال والصراعات المسلحة، الرتكابه 

انتهاكات جسيمة ضد األطفال.
والحركة العالمية للدفاع عن األطفال-فرع فلســــطين، جزء من االئتالف 
الدولي للحركة العالمية للدفاع عن األطفال، وتأسست في جنيف عام 

.1979

تقرير: االحتالل قتل 16 طفال 
فلسطينًيا منذ بداية العام الجاري

»هيئة االسرى«: تدهور في صحة 
األسير المضرب مصطفى حسنات

االحتالل يعتقل ويالحق شبان على 
خلفية »طرد المطبع السعودي«

وقفات بمدن عالمية دعمًا لحراك الالجئين الفلسطينيين بلبنان
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية 

اعالن وراثة صادر عن
 محكمة خان يونس الشرعية 

لقد قدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة أهالي خان 
يونس  المؤرخة في 2019/7/23م تتضمن ان المرحوم سليم عطيه إبراهيم 
زعــــرب من خان يونس قد انتقل الى رحمة الله تعالى بتاريخ 7/21/  1999م 
في خان يونس  و انحصر ارثه الشرعي و االنتقالي في زوجته معزوزة احميد 
زرعــــي زعرب و في ابنتها منه وهي وداد و في أوالد شــــقيقه عطوه المتوفي 
قبلــــه و المتولدين له مــــن زوجته األولى فرحانة إبراهيــــم خليل زعرب و هم 
صالح و زكية و انشــــراح و صفية و صباح و وفاء و في أوالده المتولدين له من 
زوجته الثانية فاطمة سالم درغام زعرب  وهم نعيم و صبحية و نعيمة فقط 
وال ارث للمتوفي المذكور ســــوى من ذكر وليس له  وصية واجبة او اختيارية 
وليس له أوالد كبار توفو حال حياته و تركو ورثة سوى من ذكر والجل إعطاء 
الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شــــرعا و انتقاال فمن له 

حق االعتراض على هذه المضبطة 2019/7/23م 

قا�سي خانيون�س ال�سرعي 
حمد خليل احلليمي 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة جباليا ال�سرعية 

الموضوع /مذكرة تبليغ حكم غيابي  
  صادر عن محكمة جباليا الشرعية 

الى المدعى عليه/ حســـين محمد حسين  البليحي  من سمسم و سكان م . جباليا سابقا 
و مجهـــول محل اإلقامة في تركيا االن لقد حكم عليك مـــن قبل هذه المحكمة لوالدك 
المدعي / محمد حســـين حمزة البليحي من سمســـم و ســـكان جباليا بنفقة اب و قدرها 
ثالثون دنارا اردنيا شهريا او ما يعادلها بالنقد المتداول في القضية أساس 2019/183 
اعتبـــارا من تاريخ الطلـــب الواقع في 2019/2/24 م و تضمينك الرســـوم و المصروفات 
القانونية حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض و االســـتئناف لذلك جرى تبليغك حسب 

األصول.  حرر في 20/ ذي القعدة / 1440/ ه وفق 2019/7/23 .
قا�سي جباليا ال�سرعي 
حممد خليل احلليمي 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطـــن احمد عبدالرحيم بهجت اســـماعيل   
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم  
400261384  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ نيرمين سهيل عدنان ابو راس...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   403673932

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ بسام سامي سالمه ابو مهادي/.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803210806

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  زكيه فتحي محمد زملط...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   405790528

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
قالــــت وزارة الصحــــة في قطاع غــــزة أمس 
الثالثــــاء، إنه ال حلول  ألزمــــة نقص األدوية 
والمســــتهلكات الطبية بالقطــــاع، التي تمر 

في مراحل صعبة، وفق تعبيرها.
وقال مدير عام الصيدلة بالوزارة منير البرش: 
"لم تعد الكلمات وال الصور قادرة على وصف 
المأســــاة التي وصل إليها مرضى قطاع غزة 

فحالهم اليوم ليس كسابق األيام".
وبّيــــن البرش خالل مؤتمــــر صحفي لوزارته 
حول الواقــــع الدوائي بغــــزة، أن تفاقم أزمة 
نقص األدوية باتت تــــؤرق الطواقم الطبية؛ 
جــــراء نفاد )50 %( من األدوية األساســــية؛ 
ما يعني أن أكثر مــــن نصف مرضى القطاع 

باتوا بال عالج.
وأشــــار إلــــى وجــــود نقــــص )%25( مــــن 
المســــتهلكات الطبيــــة و )%60( من لوازم 
المختبــــرات وبنــــوك الدم، "وهــــي معدالت 
خطيرة وغير مسبوقة تشــــير إلى أن مجمل 
الخدمة الصحية أصبحت في عين العاصفة".

وأوضح أن أصناًفا أخــــرى مهددة بالنفاد مع 
غياب أي حلول جادة في األفق إلنهاء األزمة، 
محمــــاًل االحتــــالل المســــؤولية الكاملة عن 
حياة مرضى ومنع دخول األدوية وما يترتب 
على ذلــــك من تدهور للمؤشــــرات الصحية 
جراء اســــتمرار حصاره غيــــر القانوني وغير 
اإلنســــاني على غزة، ومنــــع الوفود والقوافل 

اإلغاثية.
وتابــــع: "االحتــــالل يعيــــق ويمنــــع 40 % 

من المرضــــى من الوصول للمستشــــفيات 
والمراكــــز الصحيــــة في النصــــف األول من 

العام الجاري".
وأضــــاف أن "حجم الوارد من مســــتودعات 
الــــوزارة بالضفة المحتلــــة أي ما يقارب 3% 
فقط مــــن احتياجاتنا الدوائيــــة التي تبلغ 

سنوًيا 40 مليون دوالر".
وذكــــر أن العجز في خدمــــات مرضى الكلى 
بلــــغ )55 %( منهــــا نقــــص فــــي هرمون 
االيرثروبيوتين للشهر الثالث على التوالي، 
والــــالزم لعالج فقــــر الدم لمرضى الفشــــل 
الكلى وزراعة الكلى والبالغ عددهم )1150( 

مريــــض. وأوضــــح أن ذلــــك العجــــز يجعل 
هؤالء المرضى أمــــام خيار صعب لنقل الدم 
المســــتمر، كما يعاني مرضى الكلى من عجز 
والكالســــيوم  الوريدية،  الحديــــد  في حقن 
وفالتر وأنابيب غســــيل الكلى التي أوشكت 
على النفــــاد".  وقال: "إن مرضى الســــرطان 
وأمــــراض الدم يعانون من شــــلل في إتمام 
بروتوكوالت العالجية جــــراء نفاد %62 من 

األدوية الخاصة بهم".
 وأوضح أن "خدمة صحــــة األم والطفل تعد 
من أكثر الخدمــــات تأّثًرا بالعجــــز الدوائي، 
حيث وصلت نســــبة العجز فيها إلى 69% 

مثل Anti D؛ مما يهدد حياة أكثر من 450 
مولود شــــهريا للخطر، عــــالوة على النقص 
الحاد في مقويات الدم للســــيدات الحوامل 
واألطفال؛ مما يؤدي إلى تزايد معدالت فقر 
الــــدم لهذه الفئات". وذكر أن "أكثر من 150 
مريــــض نصفهم مــــن األطفــــال المصابين 
بالهيموفيليــــا يعانــــون عجًزا شــــديًدا في 
عوامــــل التجلــــط فاكتور 8 وفاكتــــور9 مما 

يعرضهم إلصابات مزمنة في المفاصل".
كمـــا يعانـــي أكثـــر مـــن 250 مريـــض 
بالتالسيميا من نقص العالج والذي يؤدي 
إلى زيادة نسبة ترســـيب الحديد لديهم 

مما يعرضهم للخطر.
وبلغت نســــبة العجز فــــي أدويــــة الرعاية 
األوليــــة %69؛ مما يهــــدد مجمل خدماتها 
المقدمــــة لمرضى الضغط والســــكر واألزمة 
وســــيولة الدم، إضافة إلــــى معاناة المرضى 
من أطفال واألمهات من نقص شــــديد في 
المضــــادات الحيوية والمســــكنات وأدوية 

الرعاية اليومية، وفق البرش.
وأشار إلى أن "نقص أصناف خدمة القسطرة 
وجراحة القلب المفتوح بنسبة %53 سيزيد 
عدد حاالت المحولة للعالج بالخارج، وتهديد 
حيــــاة المرضى للخطر في ظل الممارســــات 

العنصرية اإلسرائيلية".
والمؤشــــرات  المعطيات  "تلــــك  وأضــــاف: 
الخطيرة من شأنها أن تضع مجمل الخدمات 
الصحية أمــــام تحديات صعبــــة خاصة مع 
حالة النزف المســــتمر في األرصدة المهّمة 
والحيوية في ظل غياب التدخالت الجادة من 
الجهات المعنية". ودعــــا لتعزيز المقومات 
األساســــية للخدمات الصحيــــة من األدوية 
والمســــتهلكات الطبية ولــــوازم المختبرات 
وبنوك الدم، مهيًبا التجمعات والمؤسسات 
اإلغاثية إلى ســــرعة التداعي لحشــــد الدعم 
الالزم لتوفير األدوية والمستهلكات الطبية.

وجــــددت وزارة الصحــــة مطالبتها للمجتمع 
الدولــــي إلنهــــاء الحصــــار، والعمــــل الجاد 
والفوري لحمايــــة الحقوق العالجية لمرضى 
قطــــاع غزة، وتوفيــــر احتياجاتهم الدوائية 

العاجلة.

الصحة بغزة: أزمة نقص األدوية وصلت مراحل صعبة.. وال حلول في األفق

نابلس/ االستقالل: 
شــــيعت جماهير غفير مســــاء امس جثمان 
المناضل بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس 

األسبق عن عمر ناهز الـ90 عامًا.
و وشــــارك فــــي تشــــييع جثمــــان المناضل 
الشــــكعة حشــــد  كبيــــر مــــن الشــــخصيات 
االعتباريــــة والوزراء والمحافظين وقيادات من 
الصف االول بالفصائل الفلســــطينية ورؤساء 
المجالــــس المحليــــة باإلضافة الــــى عدد من 
القيادات العربية والنواب العرب في الداخل 

الفلسطيني والجوالن السوري المحتل.
ونقــــل جثمان الفقيد الراحل من مستشــــفى 
نابلــــس التخصصي الــــى بيته فــــي منطقة 
المخفيــــة، ومن ثم نقل الــــى الجامع الحنبلي 
بالبلدة القديمة للصالة عليه بعد صالة الظهر.

وأجمعت العديد من الشــــخصيات المشاركة 
بتشــــييع الجثمــــان على ان رحيل الشــــكعة 
خســــارة للقضيــــة الفلســــطينية التي عاش 
الراحــــل مــــن اجلها وبــــذل التضحيــــات في 

سبيلها.

وقال النائب العربي أحمد الطيبي أن الشكعة 
كان رجال شجاعا وقائد شــــامخا، بترت ساقاه 
لكنه بقــــي ملتصقا باألرض وقضية شــــعبه 

ووطنه، عنيدا مثابرا معتدا بنفسه وبشعبه.
واشــــار الى انه كان أحد اعمدة لجنة التوجيه 
الوطنــــي، وكان مدافعــــا قويــــا عــــن وطنــــه، 
ولهذا حاول االحتــــالل اغتياله، مبينا أن تلك 
الفترة هي فترة مشــــرقة فــــي تاريخ النضال 
الفلســــطيني، وكان هــــو أحد أبــــرز رموز تلك 

الفترة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أبعدت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، امس الثالثاء، المقدسية عايدة صيداوي 
عن المســـجد األقصى ١٥ يوما، بتهمة توزيع حلوى عن روح الشهيد مصباح 

أبو صبيح.
وكانت عناصر الشـــرطة اعتقلت عايدة صيداوي من محيط مصلى باب 
الرحمة بالمســـجد األقصى ليلة أول أمس، وسلمتها استدعاء للتحقيق 

معها.
وذكرت عايدة أنها توجهت لمركز شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس، 
بناء على أمر االستدعاء، وبعد االنتظار خارج المركز ساعة ونصف، طلبوا منها 

العودة في الساعة الثانية بعد الظهر.
وأضافـــت أنها لدى توجهها إلى مركز "القشـــلة" حســـب الموعد، ســـلمها 
المحقق قرارا يقضي بإبعادها عن المســـجد األقصى ١٥ يوما، بعد أن وجهت 
ضدها تهمة توزيع حلوى عن روح الشهيد مصباح أبو صبيح عند مصلى باب 

الرحمة بالمسجد.

ع جثمان المناضل الشكعة االحتالل يبعد مقدسية نابلس تشيَّ
عن األقصى ١٥ يوما 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ مدحت شحده عبد الجواد ابو العيش 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
( فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   801963935

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مجاهد  وحيد عبد القادر احمد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
( فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   802603407

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/مودة سليمان حسين مسمح...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410986954

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ حماس خليل موسى االسطل...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   938572682

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد عماد عيسى عمر...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   403635972

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد خميس عبد ابو شهال...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402526701

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

حال "أســــعد" يشبه حال عشــــرات المتفوقين بالثانوية 
العامة الذين طالتهم حمم األزمة االقتصادية ، والتهمت 
أحالمهم باستكمال مسيرتهم التعليمية وأجبرتهم على 
تأجيل االلتحاق في الجامعات الفلسطينية لحين تحسن 

الظروف المادية لعوائلهم.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، عن نتائج 
امتحــــان الثانوية العامــــة للعام 2019، حيــــث بلغ عدد 
الطلبة الذين تقدموا لالمتحان في كافة فروعه )75150(، 
نجح منهــــم )52108( مشــــتركًا أي بنســــبة نجاح بلغت 

..%(69.34(
ويعانــــي قطــــاع غزة مــــن ســــوء األوضــــاع االقتصادية 
والمعيشية جراء الحصار اإلسرائيلي المفروض عليه منذ 
أكثــــر من 12 عاما على التوالــــي ، باإلضافة الى العقوبات 
التي فرضها السلطة على القطاع، إذ بلغت نسبة الفقر في 

القطاع 80% فيما تجاوزت نسبة البطالة%50. 
�صعب املنال 

" حلمي بالدراســــة الجامعية بات صعــــب المنال في ظل 
االوضاع المادية الصعبة و قلــــة ما في اليد، فراتب والدي 
ال يكفي لتغطيــــة نفقاتنا وتوفيــــر احتياجاتنا اليومية، 
فكيف سنوفر الرسوم الباهظة للجامعة"، هكذا أعرب عن 
يأسه واستيائه من استكمال مسيرته التعلمية في ظل 

الظروف االقتصادية الصعبة. 
والد أسعد موظف في السلطة الفلسطينية ويعيل أسرته 
المكونة من 9 أفراد أكبرهم لم يحصل على فرصة عمل منذ 
تخرجه من الجامعة قبل ثالث سنوات، تم خصم 50% من 
راتبه من قبل السلطة كغيره من أالف الموظفين بالقطاع. 
وأضح أنه سيلجأ للبحث عن فرصة عمل في أحدى المحالت 
التجارية، أمال في توفير الرســــوم الالزمة للفصل الدراسي 

االول بجامعة األقصى، والذي يعد سعر رسوم الساعة بها 
هو االقل بين الجامعات األخرى.

الأحالم حتطمت 
ورغــــم فرحــــة الطالبة ريهــــام أحمد بنجاحهــــا وتفوقها 
بالثانويــــة العامــــة ، إال أن عالمات الحــــزن والضيق بدت 
واضحة على مالمحها، الضطرارها تأجيل االلتحاق بجامعة 
فلسطين، نظرًا لعدم مقدرة عائلتها على تغطية تكاليف 
الدراســــة في ظل االوضاع المادية الصعبــــة التي أثقلت 

كاهلهم. 
وتقول الطالبة أحمد لـ"االستقالل":" منذ صغري وانا أحلم 
بأن اكــــون طبيبة، فكنت اجتهد كثيــــرًا من أجل تحقيق 

ذلــــك ، وبالفعــــل حصلت على معــــدل 95.4 بالتوجيهي 
الفــــرع العلمي ، وحينها شــــعرت بفرحة ال يمكن وصفها 
فحلمي ســــيتحقق، لكنى لم اتوقع أن أحرم من الدراســــة 
بسبب االزمة االقتصادية".  وبحرقه على الواقع المعيشي، 
أضافت :" وضعنا المادي ال يسمح بدفع 100دينار للساعة 
الدراسية الواحدة، و 2000دينار كرسوم تسجيل للفصل 
الدراسي االول، خاصة بعد خصم 50% من راتب والدي من 

قبل السلطة الفلسطينية". 
وتتابع بحســــرة وألم:" قمة القهر والظلم أن يدرس طالب 
التوجيهي ويجتهد لســــنوات طويلة مــــن أجل تحقيق 
أحالمــــه، و بالنهايــــة يتحطــــم بفعل الظــــروف المالية"، 

متســــائلة:" شــــو الذنب اللــــي عاملناه كــــي نعاقب بهذا 
الشكل؟".

عقبة كبرية 
ولم يكن حال الطالبة ريما ناصر أفضل حااًل من سابقتها، 
فقد تبخــــرت كافة أحالمها بلحظة، فمنذ ســــنوات تحلم 
بدخول الجامعة وااللتحاق بكلية الهندسة ومن ثم تتخرج 
وتكمل مشوار حياتها وتحقق ذاتها، لكنها لم تكن تعلم 
أن هناك عقبة كبيرة تنتظرهــــا لتنهي كل أحالمها قبل 

أن تبدأ. 
وتقــــول ناصر لـ"االســــتقالل": "كنت أحلم بدراســــة بأحد 
الجامعــــات كغيري من الطالبات، لكــــن حلمي لن يتحقق 
في القريب المنتظر، رغم حصولي على معدل 92.5 بالفرع 

العلمي يمكنني من االلتحاق بكلية الهندسة". 
وتتابــــع:" بعــــد النتائج توجهت بشــــغف للجامعات كي 
استفسر عن كيفية االلتحاق بكلية الهندسة والتكاليف، 
لكن لم أتوقع للحظة أن حلمي ســــينتهي بمجرد دخولي 
للجامعة، بسبب ارتفاع سعر الساعة الدراسية للهدسة إذ 
تتراوح ما بين )25-28( دينار"، مضيفًة أن ما زاد حزنها أن 
الجامعات ال تقدم منح تفوق للراغبين بااللتحاق بالكليات 
العليا كالطب والهندسة".  وأشــــارت الى أن راتب والدها 
الذي يعمل معلم في احدي المدارس الحكومية ال يكفي 
لتوفير الرســــوم الالزمة لاللتحاق بتخصص الهندســــة، 

خاصة أن لديها أخوين يدرسان في جامعة األقصى. 
وأكدت أنها مازالت تنتظر تحســــن األوضاع االقتصادية 
لوالدهــــا، قبل انتهاء مدة التســــجيل فــــي الجامعة كي 
تتمكن مــــن تحقيق حلمها، خاصًة بعد االمل الكبير الذي 
منحهــــا إياه والدها ووعدها بإرســــالها للجامعة فور توفر 

المال الالزم لدراستها.

بفعل اشتداد األزمات االقتصادية بالقطاع 

غزة/ االستقالل: 
نظمت لجنة المهندســـات في منتدى المهندس الفلسطيني_ 
فرع غزة_ ورشـــة ثقافية بعنوان "مقومات المهندســـة الناجحة 
بعد التخـــرج" في متنزه بلدية مدينة غـــزة حيث تضمن فقرات 
ثقافية، وإرشـــادية ، وترفيهية، وذلك بحضور كال من مســـؤولة 
لجنة المهندسات منى المقوسى، وأعضاء اللجنة إضافة إلى عدد 

من المنتسبات الجدد.
وجاءت الفقرة األولى التي بدأت في أولى ســـاعات الصباح؛ عبارة 
عن *فطورك مقدســـي*، اشتمل على مكونات اإلفطار التقليدي 
في المدينة المقدسة؛ تأكيًدا على حق شعبنا وتمسكه بالقدس 

المحتلة عاصمًة لفلسطين.

جاءت الفقرة الثانية بعنوان " مقومات المهندســـة الناجحة بعد 
التخرج" تحدثت فيها المهندسة رانيا الزعيم عن واقع المهندسة 

بعد التخرج من الجامعة وأهمية صقل مهارات الخريج.
وقالت الزعيم "إن الدراســـة األكاديميـــة هي الخطوة األولى التي 
تقوم بتهيئة الطالب ليصبح مهندسا، بينما الممارسة واالطالع 
والمشاركة العملية من شأنها أن تمهد الطرق نحو االنخراط في 
سوق العمل، مســـتدركة؛ هناك فرق كبير بين دراسة الهندسة 

نظريًا وتطبيقها علي ارض الواقع عمليًا"
وبينت، أن "سوق العمل للمهندسين يعتمد على العرض والطلب 
فمع قلة المعروض من الوظائـــف البد للمهندس ان يعمل على 
تطوير ذاته في اختصاصه العام والتركيز على جانب محدد يجد 

في نفسه الطاقة والمقدرة الكافية للتميز به".
وشددت على "أهمية أن يعرض المهندس شخصيته في سوق 
العمل بطريقة احترافية تســـتقطب اصحاب العمل؛ األمر الذي 
سيمكنه من االعتماد على نفســـه أواًل وتغطية الجانب المادي، 
حتى وان لم يلب طموحاته، لكن في نفس الوقت على المهندسة 
أن توظـــف هذا االكتفاء في تطويـــر الذات بأقصى جهد ممكن، 

وعدم االستسالم للواقع الحاصل".
بدورهـــا أوضحـــت المقوســـى أن "مثل هـــذه النشـــاطات التي 
ينفذها منتدى المهندس الفلســـطيني تأتى فى إطار التواصل 
مع المهندســـات ســـواء من خالل الدورات التدريبية أو اللقاءات 

التوعوية والثقافية إضافة لأليام الترفيهية".

وأكدت المقوســـي أن "المنتدى يحرص على اكتشاف المواهب 
الواعـــدة، وتعزيز الوعي ال ســـيما بين المهندســـات الخريجات 
وصقل مهاراتهن عبر إعداد مهندسة ناجحة تستطيع أن تنخرط 
في ســـوق العمل"، داعية في الوقت ذاته "الطالبات والخريجات 
في أقسام الهندسة المختلفة في الجامعات الفلسطينية ألخذ 
خطوة التدريب والتطوير الذاتي بشكر مستمر الكتساب الخبرة 
التي ستنعكس على تنمية المهارات كي تكون الفرصة سانحة 

لاللتحاق بالوظائف التي تعلن من وقت ألخر".
بدورهن، أعرب المهندسات المشاركات عن سعادتهن وشكرهن 
لمنتـــدى المهندس الفلســـطيني لما يقدمه مـــن خدمات في 

مصلحتهن لالرتقاء بأدائهن المهني.

منتدى المهندس الفلسطيني ينظم ورشة بعنوان »مقومات المهندسة الناجحة بعد التخرج«

فرحــة متفوقــي الثانويــة العامــة يطفئهــا ضيــق الحــال 
غزة/ دعاء احلطاب:

اأم��ام تالطم الأم��واج على �صاطئ بح��ر غزة، جل�س 
الطالب اأ�صعد الهيثم، يراقب تخبط املياه بال�صخور 
يف اندم��اٍج ت��ام، و كاأن��ه ي��رى م�صهدًا لم���س داخله 
وج�صد ت�صارب اأحالمه ب�صخرة الواقع املرير الذي 

يعي�صه يف قطاع غزة املحا�ص��ر، والذي يعاين جمله 
م��ن الزمات، وعلى راأ�صها الزم��ة القت�صادية التي 
تع�صف مبناحي احلياة كافة .  » اأ�صعد« �صاب طموح، 
كان ي�صع��ى من��ذ اأن ب��داأ مرحل��ة الثانوي��ة العامة، 
للح�صول على مع��دل يوؤهله من اللتحاق بتخ�ص�س 

تكنولوجيا املعلومات » IT« باإحدى جامعات القطاع، 
لكنه مل يكن يعلم اأن الواقع خمالف لرغباته وبعيد 
عن اأحالم��ه ، فبعدما اجتهد وثابر ل�صنواٍت طويلة 
وج��د نف�صه عاج��زًا عن توف��ري الر�ص��وم اجلامعية 

الالزمة، يف ظل �صوء الأو�صاع املادية. 
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الفيديو الذي انتشـــر لمواطن ســـعودي دخل الى باحات المسجد 
االقصى فقام الفلســـطينيون بمالحقته وطرده من داخل االقصى 
يحمل رساله واضحة للرسميين العرب الذين يقومون بالتطبيع مع 
االحتالل بان الفلسطيني ال يتقبل ولن يتقبل اي مظهر من مظاهر 
التطبيع مـــع هذا الكيان المجرم. فهذه ليســـت المرة االولى التي 
يطرد فيها مواطنون عرب ورســـميون عرب  حاولوا دخول المسجد 
االقصـــى للصالة فيه حتى يبرروا جريمـــة تطبيعهم مع االحتالل 
بالتســـتر خلف الصالة في االقصى. كأن الصالة في االقصى هى 
الهدف االساسى لهؤالء المطبعين وليس إضفاء شرعيه على هذا 

الكيان المجرم. 
المواطـــن الخليجي الذي طرد شـــر طرده من االقصـــى جاءت ردة 
فعله ســـريعا حيث التقط صورة تجمعـــه بالصهيوني المتطرف 
يهودا غليك الذي له اطماع في المسجد االقصى واطماع في اقامة 
الهيـــكل المزعوم على انقاضه. ليدلـــل هذا المطبع الخليجي على 
نواياه وتوجهاته. فهو يرى في الصهاينة االشرار حلفاء واصدقاء 
له. وكأن القدس كاشفة العورات تفضح هؤالء وتكشف نواياهم 
الخبيثة. وهى لن تســـمح لهـــؤالء المطبعين ان يجملوا وجوههم 
القبيحة بالصالة في االقصى. فهم ال يســـتحقون اجرًا وثوابًا هذه 

الصالة بعد ان اختاروا التحالف مع االحتالل واقامة العالقات معه.
التطبيع جريمة ل يتقبلها شـــعبنا فمن يطبع مع االحتالل لن يتم 
قبوله لدى شعبنا. المقدسيون قالوا لذاك المواطن الخليجي الذي 
دخل االقصى اذهب وصلي في الكنيســـت حتى يفهم من يأتي 
للقدس انه يأتي للكنيست الصهيوني وليس لالقصى. ولن تقبل 
منه اي مبررات. لعلها تكون رســـالة للمطبعين العرب بان زيارتكم 
للقـــدس وهى تحت االحتالل الصهيوني غير مقبولة. وســـتواجه 
بعنف ولن يسمح لكم بالوصول لالقصى والصالة فيه. ومن يتحجج 
بان زيارتـــه للقدس تأتي من اجل الصالة فـــي االقصى فعليه ان 
ينتبه لمصيره الذي ال يقل عن مصير ذاك الخليجي الذي تحول من 
باحات االقصـــى ليرتمي في احضان الصهيوني المتطرف يهودا 
غليـــك وكأنه يهرب من حالة الزيف التي كان ينوي صناعتها الى 

الحقيقة المرة بأن الصهاينة اصبحوا حلفاء المثال هؤالء. 

جزاء التطبيع
رأي

للفوز في مباريات كرة القدم على مختلف 
تصنيفاتهـــا عوامـــل كثيـــرة ، وســـأركز 
حديثي هنـــا على عامل واحد ال ينال عادة 
مـــن االهتمام مـــا تناله العوامـــل األخرى 
، وأقصـــد به عامـــل قـــوة اإلرادة ، أو الروح 
المعنوية لدى الفريـــق الالعب وقيادتيه 

الفنية واإلدارية .
 وقـــوة اإلرادة لهـــا أســـس فردية تخص 
الالعـــب ذاته ، وأســـس مجتمعية تخص 
المجتمع الذي ينتمي إليه في نظم حياته 
السياســـي  النظام  ، ومنهـــا  المتعـــددة 
ديمقراطيـــا أو مســـتبدا أو وســـطا بيـــن 

الديمقراطية واالستبداد .
بالفريـــق  اإلرادة  قـــوة  تنـــاول  وفـــي   
الجزائـــري نجد له منهـــا النصيب األوفى 
على المســـتوى الفردي وعلى المســـتوى 
المجتمعي . والســـائد أن يتبع المستوى 
الفردي المســـتوى المجتمعـــي ، ويتأثر 
به قوة أو ضعفـــا ، فاالنتماء لمجتمع قوي 
يخلق أفرادا أقويـــاء ، ويعوض ما لديهم 

من نقص في القوة فطروا عليه . 
ووفق هـــذه الحقيقة يســـتصدر الالعب 
الجزائـــري قـــوة إرادته مـــن مجتمع عرف 
تاريخيـــا بقـــوة اإلرادة ، وأكبـــر تجليـــات 
هذه القوة اإلرادية اإلخفاق الفرنســـي في 
محو هويته الوطنيـــة والدينية واللغوية 
والثقافية فـــي 130 عاما لم يترك خاللها 
الفرنسيون وسيلة إال استعانوا بها تحقيقا 
لهذا المحو االستعماري اإلجرامي . وننظر 
في أقـــرب صفحات التاريخ الجزائري ، في 

خمســـينات القرن الماضـــي ، حين رفض 
قادة ثورة التحرر الجزائري أي حل وســـط 
مع فرنسا ال يعيد لبالدهم هويتها وكامل 
ســـيادتها على ترابها الوطنـــي ، وهو ما 
حازوه بمليون ونصف مليون من الشهداء 
البـــررة . الالعب الجزائري يســـتلهم هذه 
اإلرادة الحازمـــة ، فيحزم أمـــره في المباراة 
على الفوز ، أو الخروج منها خروجا ال هوان 

فيه .
 واســـتلهامه لها قد يكـــون واعيا واضحا 
، وقـــد يكون مســـتقرا في خفايا نفســـه 
يرسل بإشـــعاعاته لتوجيه سلوكه ، وفي 
الحالين يكون له تأثيره الحاســـم الفعال 
فـــي المباريات التي يشـــترك فيها . ولم 
يكن بال خلفية مجتمعية تاريخية ملهمة 
أن يقول بغـــداد بونجاح الذي صنع هدف 
السبق وهدف الفوز لبالده : » جئت ألقاتل 
من أجـــل الجزائر ، ال لشـــيء آخـــر » . إنه 
يعي في وليجة نفسه أنه سليل مقاتلين 
محاربين أشـــداء ، وما أبعد وأعمق مطابقة 
لقب الفريق الجزائـــري ) محاربو الصحراء 
( لشـــخصيات وأداء العبيـــه ! لقب يتفجر 
بإيحاءات اإلرادة القويـــة ، والَجَلد العنيد 
، والشـــجاعة المغامرة بحكمة ، والجاهزية 

الواثقة لمواجهة أي طارىء ال يسر . 
الجسدية  وبنياتهم  الفريق  ووجوه العبي 
وحركاتهم تفصـــح إفصاحا قويا ثريا عن 
قوة نفوسهم وفوالذية إراداتهم ، وكل ما 
سبق من توصيف لهم أكده فريقهم في 
النســـخة األخيرة من كأس أفريقيا ، ففاز 

في ســـت مباريات ، وتعـــادل في واحدة ، 
وختـــم أداءه البطولي بالفوز بالكأس للمرة 
الثانية في تاريخـــه . ومن مظاهر التأثير 
المجتمعي على قـــوة إرادة العبي الفريق 
، ونقتـــرب هنا من البعد السياســـي على 
المســـتويين المهني والرسمي ، أن ال أحد 
يهدد الالعبين بالجلد أو بالطرد من الفريق 
إذا لم يفـــوزوا بالكأس ، وهو ما حدث مثال 
يوما في العراق ، ونســـمع بوجود أشباه له 

في بعض الدول العربية اآلن .
 الالعب المهـــدد الخائف ال يفوز ، وخالل 
لعبـــه يســـيطر عليـــه القلق الشـــديد ، 
ويرتعب عند أي هـــدف للفريق الخصم ، 
أو نذير بهـــدف ، ويوجع روحه أي تقصير 
منـــه أو من أحد زمالئـــه ، وينتهي به كل 
هـــذا إلى شـــلل أو ُقرٍب من الشـــلل ، وفي 
النهاية تكون خســـارته كبرى . الخائفون 
المرتجفون ال يصنعـــون أي فوز . الفريق 

الجزائري ال يخاف وال يرتجف . 
ولكون قوة اإلرادة حالة سائدة في الفريق 
الجزائـــري رأيناهـــا تجتمع مـــع العوامل 
األخـــرى للفوز فـــي مباريات كـــرة القدم ، 
بل قادتها وســـادتها ، فاتســـعت دائرة 
األفضلية بين العبيه ، فجاء رايس مبولحي 
أحسن حارس مرمى ، وإسماعيل بن ناصر 
أحسن العب ، ورياض محرز أحسن مهاجم 
، وعـــدالن قديورة أحســـن مدافع ، وجمال 
بالماضي أحســـن مدرب ؛ ضمـــن القائمة 
المثالية لالعبي الدورة . قوة اإلرادة تصنع 

أعظم اإلنجازات في كل نواحي الحياة 

دور قــوة اإلرادة فــي فــوز 
المنتخب الجزائري بكأس أفريقيا  

حماد صبح

لعّل مقولة الراحل شـــفيق الحوت بأن »لبنان مع 
فلسطين وضد الفلســـطينيين« تعّبر عن الواقع 
الذي يعيشـــه لبنان في هذه األيام، بصورة جلية 
للعيان، في ظل الحراك الشـــعبي الفلســـطيني 
الهـــادف إلى عيـــش كريم، بعيًدا عـــن الحصار 
والتجويـــع الناجـــم عـــن حرمـــان الفلســـطيني 
المقيم منذ ســـبعين عاًما من حقوقه اإلنسانية 

واالجتماعية واالقتصادية.
أعتقد أن الحوت لم يقصد بأن كل اللبنانيين مع 
فلسطين، وأن كلهم ضد الفلسطينيين، وإنما ما 
قاله كان مجازًيـــا. ولكن األكيد أن الطائفية التي 
تفرض ســـلطانها في لبنان لها قانونها الغريب 
الذي يطال اللبنانيين بشكل أو بآخر، بغض النظر 

عن الفوارق الجوهرية فيما بينهم.
فمن جهة، يبدو لبنان مع القضية الفلســـطينية 
كما يظهر في دعمه للحقوق الفلسطينية، وعلى 
رأســـها حق العـــودة، ورفض التوطيـــن، ورفض 
»صفقة ترامب«، إلى حد مقاطعة ورشـــة المنامة 
خالًفا لعدد من الدول العربية التي شاركت فيها، 

وإن كان بعضها على مضض أو مضطًرا.
كما أن لجنة الحوار اللبناني الفلســـطيني أنجزت 
وثيقـــة مهمة في العـــام 2017 كمـــا ظهر في 
توصياتها التي كانت محـــل تأييد لبناني يكاد 
أن يكون شـــاماًل، وأشـــاعت أجواء إيجابية، ولكن 

توصياتها بقيت حبًرا على ورق.
ومن جهة أخرى، يعاني الفلســـطيني في لبنان 

من عنصرية وتمييز مزدوج، قانوني وفعلي، وهو 
أسوأ من القانوني بكثير.

علـــى الرغـــم مـــن التعديـــل الذي حـــدث على 
القانون اللبناني في العام 2005، بشـــكل سمح 
للفلســـطيني بالعمل في عشـــرات المهن التي 
كان محروًمـــا منها، إال أنه أبقـــى على منع العمل 
في عشـــرات المهن األخرى، مـــن ضمنها الطب 
والهندســـة والمحاماة واإلعالم، ما يجعله يعمل 
بشـــكل غير شـــرعي تحت رحمة رب العمل الذي 
يفـــرض عليه أقل األجور مـــن دون عقد عمل وال 

ضمانات صحية أو اجتماعية.
األنكـــى من كل ما تقدم أنه ومـــع تعديل المادة 
128 مـــن القانون اللبنانـــي الخاصة بحق العمل، 
والمادة 129 الخاصة بالضمان االجتماعي، بحيث 
أصبح هنـــاك خصوصية تمّيز الفلســـطيني عن 
األجنبـــي من حيث الشـــكل، إال أنه ُفـــِرَض عليه 
الحصـــول على إجازة عمـــل، والحصول عليها في 
كثير من المهن أشـــبه بالمســـتحيل، فضاًل عن 
أنه مطلوب منـــه أن يدفع مع رب العمل رســـوم 
الضمان االجتماعي والصحي البالغة %23.5، في 
حين إنه ال يحصل إال علـــى ضمان نهاية العمل 
البالغة نسبته %8 من دون الضمانات األخرى؛ أي 
يدفع حوالي %16 زيادة عما يتقاضاه من دون أن 

يحصل على مقابل لها.
كمـــا ال يســـتطيع الفلســـطيني أن يتملك بعد 
صدور قانون يمس الملكية، لدرجة أنه ال يستطع 

أن يـــورث ما تملكـــه قبل صدور القانـــون، مع أن 
األجنبي له حق التملك!

في هذا الســـياق وحتى تكتمل الصورة، ال بد من 
ذكر بعض المعطيات الكافية للداللة على الواقع 
المأساوي الذي يعيشـــه الفلسطيني في لبنان، 
فهناك يعيـــش %66 من الفلســـطينيين في 
لبنان تحت خط الفقر، ويبلغ معدل البطالة 65%، 
وهناك %95 منهم بال تأمين صحي، إضافة إلى 
أن %8 من الفلسطينيين يعيشون في منازل من 
الصفيح، وتعاني %60 من المنازل من مشكالت 
مختلفة، فضاًل عن أن المخيمات أصبحت أشـــبه 
بالســـجون، وملجأ لإلرهابيين وكل الخارجين عن 

القانون.
وهنـــاك رقـــم ذو داللة هـــو أن معـــدل التعليم 
التجمعـــات  فـــي  الفلســـطيني  الجامعـــي 
الفلسطينية األخرى %25، في حين يبلغ معدل 

التعليم الجامعي للفلسطينيين في لبنان 6%.
جعـــل هذا الواقـــع حياة الفلســـطيني في لبنان 
جحيًما ال يطاق، مـــا دفع إلى هجرة حوالي نصف 
الفلسطينيين، إذ لم يتبق من الفلسطينيين في 
لبنان البالغ عددهم 550 ألف الجئ ســـوى 174 
ألـــف وفق اإلحصـــاء الرســـمي، و260-280 ألف 
وفق إحصـــاءات وكالة غوث الالجئيـــن )األونروا( 

والجامعة األميركية في بيروت.
في ســـياق ما سبق يمكن تفسير ما يحدث حالًيا 
في لبنان، على اعتبـــار أن قرار وزير العمل كميل 

ا  أبو سليمان، الذي اعتبر العمالة الفلسطينية جزًء
من العمالة الوافدة مـــن دون مراعاة للخصوصية 
المقّرة في القانون اللبناني، ما سيؤدي إلى زيادة 
الفقـــر فقًرا واإلحبـــاط إحباًطا. فكان قـــرار الوزير 
مجرد القشـــة التي قصمت ظهر البعير، وكشف 
الحالة المزرية التي يعيشـــها الفلســـطيني في 
لبنـــان، والتي بحاجـــة إلى معالجة شـــاملة أكبر 
مـــن التراجع عـــن قـــرار الوزير. معالجـــة تعطي 
للفلســـطيني حقوقـــه اإلنســـانية واالجتماعية 
واالقتصادية باعتبارها حقوًقا أساســـية ال تقبل 

التفاوض عليها.
فما يحدث ليس فتنة وال تذكير بأجواء الحرب التي 
ال يريــــد أحد أن يتذكرها، وليــــس مؤامرة تحركها 
فصائل فلسطينية أو أحزاب لبنانية خدمة ألطراف 
إقليمية أو دولية، بل إن الفصائل واألحزاب تأخرت 
وسبقها الشــــارع للدفاع عن لقمة عيشه وكرامته 
الوطنيــــة، مع أن كل هذه العوامل يمكن أن تدخل 
أو دخلــــت، ويمكن أن تؤثر أو أّثرت في المشــــهد، 

ولكنها ليست الجذور المسببة لما يحدث.
أنتجت الخصوصية والحساســـية التي يعيشها 
لبنـــان ضمـــن الصيغـــة الطائفيـــة نوًعـــا مـــن 
الفوبيا المرضية من الفلســـطينيين خشـــية من 
توطينهم، وبالتالي كسر التوازن الطائفي لصالح 
طائفة على حســـاب الطوائف األخرى .فالخشية 
من التوطين أدت إلى سياسات وممارسات سيئة 

جًدا بحق الفلسطينيين.

هاني المصري فلسطينيو لبنان بين التهجير والتوطين 
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رام الله/ االستقالل: 
أعلن وزير االقتصاد الوطني خالد العسيلي ان وفدًا 
مـــن رجال أعمال فلســـطينيين ســـيزورون العراق 
وسوريا خالل الفترة القريبة المقبلة لتشجيع عملية 
التبادل التجاري وبحث فرص االستثمار المشتركة 
، مؤكدًا ان العاصمة العراقية سوق مفتوح للبضائع 
والمنتجات الفلســـطينية في القطاعات اإلنتاجية 

كافة دون جمارك.
وتحدث العســـيلي، خـــالل لقائه بأعضاء شـــبكة 
الصحفييـــن االقتصاديين في مقر الوزارة برام عن 
بوادر جدية  لفتح السوق العراقية أمام المنتجات 
الفلســـطينية، خاصـــة فـــي القطاعـــات الزراعية 
والدوائيـــة وتكنولوجيـــا المعلومـــات، موضحا ان 
الجانب العراقـــي ابلغ دولة فلســـطين خالل زيارة 
الوفد الفلسطيني برئاســـة رئيس الوزراء د. محمد 
اشتية األســـبوع الماضـــي عن موافقته للســـماح 
باســـتيراد البضائـــع والمنتجـــات الفلســـطينية 

وإعفائها من الرسوم الجمركية.
ولفت العســـيلي الـــى ان وزارة االقتصـــاد الوطني 
تحضر لزيـــارة أخرى إلـــى العراق الشـــقيق قريبا 

بمشاركة رجال أعمال فلسطينيين.
حول مجاالت االســـتثمار المشـــتركة بين رجال 
اعمال البلدين، أكد العســـيلي ان هناك مشاريع 
واعـــدة لالســـتثمار الثنائي فيهـــا في مجاالت 
الزراعة والتكنولوجيا وقطاع اإلنشاءات والسماح 
للشركات الفلسطينية للمشاركة في إعادة إعمار 
العراق، وقال: "نعمل على ترتيب وتنظيم زيارة 
لوفد من رجال األعمال العراقيين لدولة فلسطين 
بهـــدف اطالعهم علـــى الفرص االســـتثمارية 
في القطاعات المختلفـــة وقصص النجاح التي 
حققتها وبخاصـــة في مجال الزراعـــة، واطالعه 
على المنتجات الزراعيـــة وطرق الزراعة الحديثة 

المعتمدة. 
وتطرق العســـيلي الـــى جاهزية العـــراق لتزويد 

فلســـطين بالبترول، وفقا لمـــا نصت عليه اتفاقية 
باريـــس االقتصادية دون ان يتحـــدث عن اآلليات 

واإلجراءات الفنية الالزمة.
وفي السياق نفسه، اكد العسيلي انه سيزور سوريا 
قريبا، على رأس وفد من رجال االعمال الفلسطينيين 
لبحث آفاق التعاون والتبادل التجاري واالقتصادي، 
مؤكـــدا ان الجانب الســـوري تبرع بمســـاحة 700 
متـــر مربع خاصـــة لعـــرض المنتجـــات والبضائع 
الفلسطينية في معرض دمشق الدولي مجانا الذي 
سينظم في النصف الثاني من الشهر المقبل، حاثا 
الصناعيين والمنتجين لمـــن لديه امكانية القدرة 

على التصدير للمشاركة بهذا المعرض.
وكشـــف العســـيلي، عن توافق اردني فلسطيني 
رسمي إلنشاء شركة لوجستية مشتركة برأس مال 
يبلـــغ 30 مليون دينار اردني مناصفة، ستســـهم 
في عملية ادخال بضائع ومنتجات مســـتوردة الى 

السوق الفلسطينية.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم، عن االنتهاء من إنشاء مشروع محطة تحلية مياه البحر في 

مدينة غزة.
وأوضح غنيم في بيان صحفي أمس الثالثاء، إن التشغيل التجريبي للمحطة، الذي تبلغ قدرته 10 
آالف م3 يوميا، ســـيخدم أكثر من 200 ألف مواطن يقطنون في محافظتي غزة وشمال غزة، كما 
ســـيتم خلط المياه من هذه المحطة مع مياه الخزان الجوفي في خزانات الخلط التي تم إنجازها 

من قبل سلطة المياه.
وأشـــار إلى أن العمل جار على ربط المحطة بشـــبكة الكهرباء لضمان اســـتمرارية وثبات العمل 

لالنتقال إلى التشغيل الدائم المتوقع أن يكون في أقل من 3 أشهر.
وشـــكر الداعمين إلنجاز المشـــروع، الذي بلغت تكلفته 15 مليون دوالر بتمويل من 
الصنـــدوق الكويتي عبر بنك التنمية اإلســـالمي بالتعاون مـــع مصلحة مياه بلدية 

الساحل.
وأكد ان المشـــروع انجز بعد جهد دام ثالث سنوات تجاوزت سلطة المياه فيها كافة التحديات، 
وعلى رأسها تعطيل االحتالل االسرائيلي ادخال المواد خاصة المعدات الكهروميكانيكية منها.

يذكر أن محطة تحلية غزة هي المحطة الثانية التي يتم إنجازها خالل عام 2019 بعد محطة دير 
البلح، تطبيقا لخطة سلطة المياه االسـتراتيجية فيما يتعلق بتزويد سكان قطاع غزة بمياه الشرب 

اآلمنة وتطوير خدمات المياه وإيقاف التدهور في خزان المياه الجوفي.

رام الله/ االستقالل: 
أكد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلســـطيني، امس 
الثالثاء، أن الدراســـة التي أعدها حول "الفجوة بين 
التعليم وسوق العمل"، وأظهرت معدل البطالة في 
صفوف الخريجين الفلسطينيين قد تجاوز %50 

استندت على نتائج مسح القوى العاملة.
وقالت عال عوض رئيســـة الجهاز المركزي، في لقاء 
ُمتلفز، أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي إذ 
أن 68% من مجمل سكانه )5 مليون نسمة( هم من 
الشباب واألطفال، كما تشكل نسبة البطالة العامة 

في الضفة الغربية وقطاع غزة %31..
وشـــددت عوض على أن الدراسة التي أجريت هي 
دراســـة نوعية هدفت إلى دراسة اســـباب ارتفاع 
حجم البطالة بين الخريجين، وأظهرت أن الجامعات 
الفلســـطينية تخرج 40 ألف طالب ســـنويا، بينما 

يستوعب سوق العمل 8 آالف فرصة عمل.
وأوضحت عوض أن الدراسة تناولت واقع الخريجين 
مـــن الجامعات المحلية عند انخراطهم في ســـوق 
العمل، حيـــث أظهرت نتائج مســـح "االنتقال من 
التعليم إلى ســـوق العمل" والذي نفذ بالتعاون مع 
منظمة العمل الدولية في الدورتين 2013 و 2015، 
أن 69% من الخريجين ومن يدخل منهم إلى سوق 
العمل ال تتوافـــق مؤهالتهم مع عملهم وال يكون 

لديه القدرة والمهارات الالزمة لتتوائم مع متطلبات 
العمل.

اضافت عوض أن الدراســـة تناولـــت الجزء الكمي، 
حيث تم دراسة جميع وجهات النظر للجهات ذات 
العالقة من مدرســـين وطالب وعمداء كليات، الفتة 

الى ان نموذج الدراســـة الذي اعتمد للدراسة كانت 
الجهاز المركـــزي، الذي يعنى بتوظيف الخريجين 

الجدد واالستثمار في تطوير قدرات الموظف.
وأشـــارت عوض إلى أن رســـالة الدراســـة التي تم 
نشـــرها ، كانت العمـــل على "التكامليـــة" ما بين 

الجامعـــات ووزارات التربيـــة والتعليـــم والتعليم 
العالي والعمل واالقتصاد، ألن المسؤولية تقع على 

الجميع بما فيها سوق العمل.
وفي رد على دراسة الجهاز المركزي، أصدرت جامعة 
بيرزيت بيانا قالت فيه أن " جامعة بيرزيت ال تشكك 
في مصداقية دراسة الجهاز المركزي لإلحصاء حول 
جودة التعليم الجامعي في فلسطين، ولكنها ترى 
أنه ال يمكن تعميم الدراســـة على جميع الجامعات 
الفلســـطينية، حيث حققت جامعـــة بيرزيت هذا 
العام إنجازات كبيرة.. وتسعى على الدوام لتأهيل 
طلبتها أكاديمّيًا، وتعمل على بناء شـــخصياتهم 

لينطلقوا إلى مجتمعاتهم وإلى سوق العمل".
وفي هذا الصدد علقت عـــوض "اتفق مع الجامعة 
انهـــا حصدت الكثير من الجوائـــز، وهي عبارة عن 
البرامج والتخصصات التي تقدمها، لكن الدراســـة 
تتحـــدث عـــن واقـــع الخريجيـــن وتخصصاتهم 
ومؤهالتهم والفجوة الموجودة بينهم وبين سوق 

العمل".
وأكدت عوض ان الدراســـة شملت جميع جامعات 
الضفـــة، وهدفها ليس اســـتهداف الجامعات او 
جامعـــة معينة، بـــل إعطاء صورة تعكـــس الواقع، 
اضافـــة إلى توحيد الجهـــود وتكاملية األدوار بين 

الجهات المعنية ودعم الجامعات المحلية.

الجامعــات الفلسطينيــة تخــرج 40 ألــف طالــب سنويــا

وزير االقتصاد: رجال أعمال فلسطينيون 
يزورون العراق وسوريا قريبا

غنيم: االنتهاء من إنشاء مشروع 
محطة تحلية مياه البحر في غزة

واشنطن/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الخزانة األمريكية، إدراج شـــركة 
النفط الصينية »تشـــوهاى تشـــن رونج«، 
ورئيسها التنفيذي، يو مين لي، على قائمة 
العقوبات، بذريعة »مواصلة شرائهم النفط 

من إيران«.
جـــاء ذلك بحســـب بيان صـــادر عن مكتب 
مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة 
األمريكية، ، الذي أشـــار الى أنه حيث نشـــر 
اسم الشركة المذكورة، ومديرها التنفيذي، 

بعد إدراجهما على قائمة العقوبات.
ولفـــت البيان إلـــى أن »الســـبب في فرض 
العقوبة على الشركة هو استمرارها في شراء 
النفط الخام مـــن إيران«، موضًحا أن تم »منع 
الشـــركة ومديرها التنفيذي من المعامالت 
األجنبية أو المعامالت المصرفية أو العقارية 

التي تسيطر عليها الواليات المتحدة«.
وتأتي الخطوة وســـط تصاعـــد التوتر بين 
إيران والغرب وكذلك بين الواليات المتحدة 

والصين اللتين استأنفتا محادثات التجارة.
وشـــددت إدارة الرئيس األمريكـــي دونالد 
ترامب العقوبات على إيران، بعد انســـحاب 
واشـــنطن من االتفـــاق النـــووي المبرم بين 
طهـــران والغرب فـــي عهـــد إدارة الرئيس 

السابق باراك أوباما.
تجدر اإلشارة أن هذه الشركة التي تأسست 
عـــام 1994 ومقرها بكين، لها عالقات قوية 
مع إيران، وتعتبر من أكبر الشركات الصينية 
التي تســـاهم فـــي إدخال النفـــط اإليراني 
للبالد، وســـبق أن فرضت عليهـــا إدارة أوباما 
عقوبات عـــام 2012 بســـبب تعامالتها مع 

إيران.

والشـــركة حاليا وحدة تابعـــة لمجموعة نام 
كونج التـــي مقرها ماكاو وتســـيطر عليها 

الدولة.
ومنذ خروج الواليات المتحدة من في 8 مايو/

أيار 2018 من االتفاق النووي اإليراني الذي 
وقع عـــام 2015، وهو تواصل فرض عقوبات 

عليها تستهدف صادراتها النفطية.
وفـــي مرحلة الحقة بـــدأت بتطبيق عقوبات 
مماثلة على الدول والشـــركات التي تواصل 
تجارتها مـــع إيران، في مســـعى من اإلدارة 

األمريكية لوقف هذه التجارة.
أما الصين فقد عارضت العقوبات األمريكية 
على إيران، وأعلنت أنها ســـتواصل تجارتها 
النفطية معها؛ لكن خشـــية العقوبات التي 
قـــد تفرضها واشـــنطن عليهـــا قللت على 

مراحل شراء النفط من طهران.

رام الله/ االستقالل: 
قالـــت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الجمهورية التونســـية قدمت 
210 منحة دراسية للطلبة الفلسطينيين، بمختلف التخصصات للعام الدراسي 

.2019/2020
وأفـــادت الوزارة في بيان وصل » االســـتقالل« بأن الحكومة التونســـية أبلغت 
بتخصيص هذه المنح الدراســـية دعمًا للشعب الفلسطيني، بواقع 100 منحة 
في مجال البكالوريوس، و100 منحة للدراسات العليا، و10 منح خصصت للطلبة 

المقدسيين.
وأوضحت أنه سيجري اإلعالن عن نوعية التخصصات الدراسية وموعد وشروط 
الترشـــح عبر الموقع االلكتروني www.mohe.pna.ps لوزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي، الختيار المرشـــحين وتفاصيل وتعليمات والوثائق المطلوبة 

للتنافس على هذه المنح.
وشـــكرت وزارة التعليم العالي الحكومة التونســـية والشعب التونسي على ما 

قدموه وما يقدموه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

تونس تقدم 210 منحة 
دراسية لفلسطين

أمريكا تعاقب شركة نفط صينية بزعم انتهاكها العقوبات على إيران
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الخرطوم/ االستقالل : 
أحــــرزت مفاوضات أديــــس أبابا بين 
قــــوى الحرية والتغيير الســــودانية 
والجبهــــة الثوريــــة تقدمــــا كبيــــرا، 
وحصل اتفاق على أغلب البنود التي 
جرى التفاوض عليها بين الطرفين.

وقالت مصادر اعالمية إنه تم تأجيل 
انطالق الجلسة الختامية للمشاورات، 
فـــي حين كشـــف المتحدث باســـم 
الجبهة الثورية أسامة السيد محتوى 
وثيقة سرية تم التفاوض عليها في 

العاصمة اإلثيوبية.
وقال الســــيد إنه تــــم االتفاق على 
جميع البنود عدا المتعلقة بأولويات 

التحول الديمقراطي والسالم.
وتســــتضيف أديس أبابا مفاوضات 
والتغيير والجبهة  الحرية  قوى  بين 
الثورية التي تضم حركات مســــلحة 
ترفــــض اتفاقا لتقاســــم الســــلطة 
وقعه قادة االحتجاجات مع المجلس 

العسكري االنتقالي.
من جهة أخــــرى، عبر كل من االتحاد 

واالتحاد  المتحــــدة  واألمم  األوروبي 
األفريقــــي عــــن دعمهــــم االنتقال 
الذي يقوده المدنيون في السودان، 
والجهــــود الراميــــة إلــــى تشــــكيل 
سلطات انتقالية قادرة على تحقيق 

تطلعات الشعب السوداني.
وشــــدد الحاضــــرون فــــي االجتماع 
-الــــذي ترأســــه االتحــــاد األوروبــــي 

في بروكســــل- على ضــــرورة تنفيذ 
جميــــع األطراف االتفاقيات التي تم 

التوصل إليها.
وأشـــار االجتمـــاع إلى أن تشـــكيل 
فـــي  والتقـــدم  مدنيـــة  حكومـــة 
االلتزامـــات التـــي وافقـــت عليهـــا 
من  يعـــدان  الســـودانية  األطـــراف 
تقديم  لتسهيل  األساسية  المبادئ 

الدعم االقتصادي والتقني للسودان.
وفــــي الخرطــــوم، نظــــم عــــدد مــــن 
المواطنين مسيرة للمطالبة بالكشف 
عن مصيــــر المفقودين خالل عملية 

فض اعتصام القيادة العامة.
ورفع المحتجون صورا لذويهم ممن 
فقدوا خالل عمليــــة فض االعتصام 

الشهر الماضي.

السودان.. تقدم في المفاوضات بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير

طرابلس/ االستقالل: 
أعلنت إدارة مطـــار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبيـــة طرابلس، الثالثاء، 
إعادة فتح المجال الجوي للمطار بعد توقفها مساء اإلثنين إثر سقوط قذائف.

وأضاف البيان الصادر عن إدارة المطار بأن شـــركات الطيران باشرت في قبول 
الركاب وبدء توافد الحجاج الليبين اســـتعداًدا إلقـــالع أولى الرحالت من مطار 

معيتيقة الدولي.
واإلثنين، أعلنت إدارة مطار معيتيقة، في بيان مقتضب، توقف حركة المالحة 
الجوية في المطار نتيجة تعرضه لسقوط قذائف، من دون تحديد مصدر تلك 

القذائف أو حجم األضرار التي وقعت جراء القصف.
وبـــات توقف المالحـــة لفترات في مطـــار معيتيقة أمًرا شـــائًعا على خلفية 
تعرضـــه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الذي تشـــنه قـــوات اللواء المتقاعد 

خليفة حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.
والخميس الماضـــي، أعلنت إدارة مطار معيتيقة عـــودة المالحة الجوية بعد 

توقفها لساعات جراء قصف جوي استهدفه.
ومعيتيقـــة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حالًيا، 

وعند توقفه يتم إحالة كل الرحالت إلى مطار مصراتة.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشـــرعية والســـلطة، 
يتركز حالًيا بين حكومة الوفاق الوطنـــي، المعترف بها دولًيا، وخليفة حفتر، 

قائد القوات في الشرق.

ليبيا: مطار معيتيقة يستأنف 
المالحة بعد توقف لساعات

واشنطن/ االستقالل: 
أعلـــن وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، إن »بالده بصدد بناء تحالف 

دولي لحراسة مضيق هرمز، سيشمل دول من جميع أنحاء العالم«.
وقـــال بومبيو في تصريحـــاٍت صحفية »نعمل على تغيير ســـلوك 
قـــادة جمهورية إيران اإلســـالمية، ونحن بصدد تشـــكيل تحالف 
يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل الحفاظ على هذه الممرات 
البحرية مفتوحة«، ُمضيًفا »سيشـــارك بهـــذا التحالف دول من كل 

أقطار العالم«.
واحتجزت إيران الناقلة »ســـتينا إمبيرو« فـــي مضيق هرمز، يوم الجمعة 
الماضي، وذلك رًدا على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية، قبلها بأسبوعين.

واقتـــادت قـــوة من البحريـــة التابعة للحـــرس الثوري اإليرانـــي الناقلة 
البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.

بومبيو: نعمل على بناء 
موسكو/  االستقالل: تحالف لحراسة مضيق هرمز

نفـــى الجيش الروســـي، الثالثـــاء، أن يكون 
انتهـــك المجال الجوي الكوري الجنوبي بعد 
إعالن سيول عن إطالق طلقات تحذيرية ضد 

طائرة حربية روسية.
وأكدت وزارة الدفاع الروســـية في بيان لها، 
إن طائراتها حلقت »فـــوق مياه محايدة في 

بحر اليابان«.
وقالـــت إن »قاذفتي من طـــراز تي يو95- ام 
اس للقوات المسلحة الروسية قامت بتحليق 
كان مخطًطـــا له فوق الميـــاه المحايدة لبحر 
اليابان«، مشـــيرًة إلى أنه لم يتم إطالق »أي 

طلقة تحذيرية« من قبل كوريا الجنوبية.
وكانت كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق 
مـــن يوم أمس أنها أطلقت طلقات تحذيرية 

باتجاه طائرة حربية روســـية خرقت مجالها 
الجوي فوق ساحلها الشرقي.

وقال مســـؤول رســـمي فـــي رئاســـة أركان 
الجيـــش الكـــوري الجنوبي لوكالـــة فرانس 
بـــرس إن الطائرة الروســـية خرقـــت المجال 
الجوي الكوري مرتين، ما دفع القوات الجوية 
الـــى ارســـال طائراتها  الكوريـــة الجنوبية 

واطالق طلقات تحذيرية باتجاهها.
وأوضح أن المرة األولى سجلت بعيد الساعة 
التاســـعة )منتصف ليل اإلثنيـــن الثالثاء( 

واستمرت ثالث دقائق.
وتابع المصدر نفســـه أن الطائرة عادت بعد 
نصف ســـاعة واخترقت المجال الجوي ألربع 

دقائق هذه المرة.
ورًدا على ذلك، أرســـلت القوات الجوية عددا 

مـــن طائـــرات »اف15-كـــي« و«اف16-كي« 
العتـــراض الطائرة، وأطلقـــت قنابل ضوئية 
لتحذيـــر الطائرة بعـــد توجيه رســـالة إلى 

طاقمها.
وقال المسؤول نفسه إنها المرة األولى التي 
تنتهك فيها طائرة روســـية المجال الجوي 
الكوري الجنوبـــي، موضًحا أن الجيش يحقق 

في هذه المسألة.
وقال الجيش إن الحادث وقع بالقرب من جزر 
دودكو الصغيـــرة المتنازع عليها بين كوريا 
الجنوبية التي تســـيطر عليها واليابان التي 

تطالب بها.
وأعلنت وزارة الدفـــاع الكورية الجنوبية أنها 
ستقدم احتجاًجا إلى المسؤولين الروس في 

وقت الحق الثالثاء.

روسيا تنفي أن تكون خرقت المجال الجوي الكوري الجنوبي

جنيف/ االستقالل: 
وّجه المرصد األورومتوســـطي لحقوق اإلنسان رسالًة إلى 
رئيسة لجنة حقوق اإلنســـان في البرلمان األوروبي، ماري 
أرينا، والمفوض السامي لشؤون الالجئين فيليبو غراندي، 
أعـــرب فيها عن قلـــٍق بالغ إزاء عمليات اإلعادة القســـرية 

للمهاجرين وطالبي اللجوء إلى نقطة انطالقهم – ليبيا-.
يأتي ذلـــك وفًقا لالتفاقية الثنائية بين خفر الســـواحل 
الليبـــي والدول األعضاء في االتحـــاد األوروبي، األمر الذي 
يشـــكل انتهاًكا لحقوق الالجئين الفاّرين من االضطهاد 
والحروب والمنصوص عليها فـــي القوانين الدولية، وفق 

بيان للمرصد وصل »صفا«.
وقال األورومتوســـطي في رســـالته إنه تم اعتقال 2300 
شـــخًصا حاولوا اللجوء إلـــى أوروبا وإعادتهم قســـًرا إلى 
المخيمـــات الليبية منذ مطلع 2019، ما ســـاهم في زيادة 
الوضـــع المأســـاوي لالجئين في مخيمات دولـــة مّزقتها 
الحرب واالقتتـــال الداخلي، كجزٍء مـــن االتفاقية المبرمة 

لمنع األشخاص من الوصول إلى أوروبا بالقوارب.
وأضاف المرصد الحقوقي –مقره جنيف- إن التشديدات 
الواقعـــة على المهاجرين أدت إلـــى لجوئهم لطرٍق أكثر 
خطورة وتهديًدا لحياتهم، خاّصة أن الكثير من الالجئين 

يسلكون طرًقا عبر البحر المتوسط قد تؤدي بهم إلى خطر 
الغرق المحقق.

ولفت األورومتوســـطي إلـــى أن أكثر مـــن 50000 الجئ 
وطالب لجوء مســـّجلين حالًيا في ليبيا، فيما ال تزال أعداد 
الالجئيـــن والمحتجزين فـــي معســـكرات االعتقال غير 

القانونية مجهواًل.
وشّدد على خطورة االنتهاكات التي يتعّرض لها الالجئون 
في ليبيا، إذ يقعون عرضًة لالستغالل والعنف والتعذيب 
والســـخرة ويصل األمر إلى العبودية فـــي حاالٍت موّثقة، 
إضافة لتعّرض معســـكرات الالجئين غير القانونيين إلى 
عنف وإهمال صحي يصل إلى الحرمان من مياه الشرب، ما 
أدى إلى وفاة بعضهم بسبب الجوع أو المرض، وسط عدم 

مقدرة ليبيا على الوقوف على تلك االنتهاكات.
ونـــّوه المرصـــد الحقوقـــي إلـــى أن الصراع العســـكري 
الدامي والمســـتمر في ليبيا يشـــّكل خطـــًرا مميًتا على 
حيـــاة المدنيين والالجئين على حٍد ســـواء، فقد قصفت 
الفصائـــل المتحاربة في ليبيا خاصـــة تلك التي يقودها 
اللـــواء المتقاعد »خليفة حفتر« مركز احتجاز لالجئين في 
تاجوراء، ما أدى إلى مقتـــل 53 الجًئا وإصابة 150 آخرين 

بجروح متفاوتة.

لندن/ االستقالل: 
فاز وزيــــر الخارجية البريطاني الســــابق بوريس 
جونسون أمس الثالثاء بزعامة حزب المحافظين 
الحاكم في بريطانيا، خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا 
مــــاي، ليصبح بذلــــك رئيس الــــوزراء البريطاني 
الجديد، وتعهد باســــتكمال مســــار الخروج من 
االتحاد األوروبــــي في الموعــــد الجديد المتفق 

عليه مع األوروبيين . 
وأعلــــن حــــزب المحافظيــــن عن فوز جونســــون 
بمــــا يوافق التوقعات، حيــــث نجح في نيل ثقة 
حزبه بمواجهة منافســــه وزير الخارجية جيرمي 
هنت، وذلك بعد حملة اســــتمرت شــــهرا طغت 
عليها قضية خروج البالد مــــن االتحاد األوروبي 

)البريكست(.
وأظهرت نتائــــج االنتخابــــات الداخلية حصول 
وزير الخارجية الســــابق على 92 ألفا من أصوات 
أعضاء حزب المحافظين مقابل 46 ألفا لمنافسه 

وزير الخارجية الحالي.
وفــــور إعالن فوزه، قال جونســــون أمــــام أعضاء 

الحــــزب فــــي اجتماع بلنــــدن »شــــعبنا يثق بنا 
وســــنقوم بتحقيق الخروج من االتحاد األوروبي« 
في الموعــــد الجديد الذي تــــم االتفاق عليه مع 
االتحاد األوروبي وهو 31 أكتوبر/تشــــرين األول 

المقبل.
وســــبق أن تعهد جونســــون بســــحب عضوية 
بريطانيا من االتحــــاد األوروبي مهما كلف األمر 
وفي الموعــــد الذي حدده االتحاد نهاية أكتوبر/

تشــــرين األول، وهو ما رجح كفته على منافسه 
هنت.

وتلقــــى خليفــــة تيريزا مــــاي في رئاســــة وزراء 
بريطانيا التهاني من قادة ومســــؤولين من عدة 
دول. وكان الرئيــــس األميركــــي دونالد ترامب 
في مقدمــــة المهنئين، حيث كتب في تغريدة 
بتويتر إن جونسون سيكون رئيس وزراء عظيما.

كما تلقى جونسون التهاني من وزير الخارجية 
اإليرانــــي محمــــد جــــواد ظريــــف، وكذلــــك من 
المفوضيــــة األوروبية التي قالت إنها ســــتعمل 

معه بأفضل ما يمكن.

األورومتوسطي: أوروبا تعيد المئات 
من المهاجرين قسرًيا إلى ليبيا

بوريس جونسون رئيسا
 جديدا للوزراء ببريطانيا
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غزة/ االستقالل: 
تعاقـــد نادي خدمات رفح مع المهاجم المميز يســـار 
الصباحيـــن في صفقة انتقال حـــر بعد حصوله على 
كتاب االســـتغناء من نادي شـــباب رفح، اســـتعدادًا 

لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.
وجاء ذلـــك عقب مفاوضات مكثفـــة من قبل مجلس 
إدارة الخدمات تكللت بالنجاح. وأبدى النجم الصباحين 
رغبة كبيرة للعـــب في صفوف خدمـــات رفح وهو ما 
ســـاعد ادارة النادي في اتمـــام تعاقدها معه ، والذي 
يعتبـــر صفقة كبيـــرة وهامة للفريـــق المتوج مؤخرًا 
بثنائية الدوري والكأس ولديه فرصة التتويج بكاس 
سوبر فلسطين أمام مركز شباب بالطة وكأس السوبر 

لمحافظات غزة امام اتحاد الشجاعية.
ويعتبر الصباحين مـــن أفضل المهاجمين في قطاع 
غزة ولديـــه حس تهديفـــي عالي وإزعـــاج مدافعي 
الخصم بشـــكل كبير، ويجيد اللعب بالرأس بشـــكل 

مميز، وسبق لألخضر ضم المهاجم محمد بشير.
هذا وقد كشـــف نادي بيت حانـــون األهلي المتواجد 
حاليًا في دوري الدرجة األولى عن صفقته الخامســـة 
في االنتقاالت الصيفية الجارية، اســـتعدادا للموسم 

الكروي الجديد في قطاع غزة 2020-2019.
وأعلن بيت حانون األهلي تعاقده مع المهاجم محمد 
الحداد مدة موسم واحد، قادما من صفوف أهلي غزة، 

الذي تألق معه الموسم الماضي.
وســـبق لـ«الحوانين« إبرام أربع صفقات جديدة خالل 
االيـــام القليلة الماضيـــة، وهم عبد الله أبو شـــمالة، 
وسليمان أبو رزق، وإسماعيل أبو جراد، وهشام إسليم، 

وتجديد عقد ناجي الكفارنة لموسم إضافي.
يشـــار إلى أن بيت حانون األهلي هبط للدرجة األولى 
في نهاية الموســـم الماضي، ويطمح للعب مع الكبار 

مجددا في ختام الموسم المقبل. وفي نفس السياق، 
نجح مجلس إدارة نـــادي التفاح الرياضي، التعاقد مع 
المهاجم أحمد أبو بالل الذي انهي ارتباطه رسميًا مع 

فريق أهلي النصيرات بنهاية الموسم الماضي.
ويمثـــل انضمام أبو بالل للتفـــاح إضافة نوعية للخط 
األمامي، نظًرا للمســـتوى المتميز لالعب، والذي يعد 

مكسبا ألي فريق.

غزة/ االستقالل: 
خضع العب نادي شـــباب رفح أحمد صباح لعملية جراحيـــة في الركبة، بإحدى 

المستشفيات في جمهورية مصر العربية تكللت بالنجاح.
وأجـــرى صباح جراحة منظـــار في الركبة، بعدمـــا عانى من اإلصابـــة على مدار 

الموسمين األخيرين ، ما جعله بعيدا عن المالعب.
وأصيـــب صباح بقطع فـــي الرباط الصليبي الخارجي وأجـــرى في حينها عملية 
جراحية في شـــهر أبريل الماضي قبل أن تتجدد اإلصابة خالل مرحلة التأهيل 
بقطع كامل في الرباط الصليبي. ولم يظهر العب شباب رفح مع الفريق األول في 

البطوالت الغزية منذ إصابته قبل حوالي موسمين، إال في مرات نادرة.
ويعد صباح أحد أبرز العبي الزعيم الرفحي في خط الوسط رغم صغر سنة، إال أنه 
قدم مســـتويات مميزة مع الفريق، وساهم في قيادة الفريق لحصد لقب كأس 

غزة، وكأس فلسطين 2017.
وســـيكون من المتوقع أن يعزز صباح صفـــوف »الزعيم« الرفحي في منتصف 

الموسم القادم بعد التعافي من اإلصابة بشكل كامل.

أحمــد صبــاح يخضــع
 لعملية جراحية في الركبة

الصباحين ينضم لكتيبة األخضر الرفحي.. 
والحوانيــن يبــرم 5 صفقــات جديــدة

طوكيو/ االستقالل: 
خسر نادي برشلونة اإلسباني، امس الثالثاء، 
أمـــام نظيـــره فريق تشيلســـي اإلنجليزي، 
بنتيجة 1-2، في المباراة الودية التي تجمع 
بينهما على ملعب سايتاما 2002 باليابان، 

ضمن منافسات كأس راكوتين.
تقدم لتشيلسي تومي إبراهام في الدقيقة 
37 بعد مراوغة تير شـــتيجن، حارس مرمى 
البالوجرانـــا، قبل أن يضيـــف روس باركلي 
الهدف الثاني في الدقيقة 81 من تسديدة 
قويـــة من خارج منطقة الجـــزاء، فيما قلص 
إيفان راكيتيتش النتيجة بهدف صاروخي 

في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

وتعـــد هـــذه المبـــاراة هـــي األولـــى فـــي 
استعدادات الفريقين قبل انطالق الموسم 
وشـــهدت   ،2020-2019 الجديـــد  الكروي 
المباراة الظهـــور األول ألنطوان جريزمان مع 
برشـــلونة بعد انضمامه إليه منذ أيام قادما 
من أتلتيكو مدريد اإلســـباني، فيما شهدت 
المواجهة غياب األرجنتيني ليونيل ميسي 

واألوروجوياني لويس سواريز.
بـــدأ برشـــلونة اللقاء بتشـــكيل مكون من: 
شـــتيجن - بيكيه - أومتيتي - ألبا - روبيرتو 
- اوريـــول بوســـكيتس - راكـــي بويـــج - 

بوسكيتس - جريزمان - كوالدو - ديمبلي.
الثاني بتشكيل  البارســـا الشـــوط  وخاض 

مكون من: نيتو - غويليم- لينجليت- توديبو 
ســـيميدو - دي يونج راكيتيتـــش ألينيا - 

مالكوم رافينيا - كارليس بيريز.
فيما بدأ البلوز اللقاء بتشـــكيل مكون: كيبا 
اريزاباالجـــا، ازبيليكويتـــا، كريستينســـن، 
جورجينهـــو،  إيمرســـون،  لويـــز،  ديفيـــد 
كوفاســـيتش، بيدرو، مونت، بوليســـتش، 

وابراهام.
وقـــاد المبـــاراة تحكيميا طاقـــم حكام من 
اليابان، الحكم الرئيســـي: ماساكي أوموتو، 
الحكم المساعد األول: هيروشي ياماوتشي، 
الحكـــم المســـاعد الثاني: ميهـــارا يونيو، 

والحكم الرابع: فوكوشيما كويشيرو.

تشيلسي يسقط برشلونة بثنائية في الظهور األول لـ »جريزمان«

روما/ االستقالل: 
عن  تقاريـــر صحفية،  أكدت 
خروج البلجيكى روميلو لوكاكو 
مهاجم مانشســـتر يونايتد 
اإلنجليزى من حســـابات إنتر 
فترة  خـــالل  ميالن اإليطالى 
الحالية،  الصيفية  اإلنتقاالت 
بســـبب المغاالة المادية من 
الشياطين  مســـئولى  جانب 

الحمر.
مدرب  كونتي  أنطونيو  وضع 
إنتـــر ميالن ضـــم البلجيكى 
روميلـــو لوكاكـــو فـــى أولى 

أولوياته بالميركاتو الصيفى، لكن مغاالة مان يونايتد 
تعصف بأحالم كونتى.

ذكرت صحيفة »الجازيتا ديللو ســـبورت«اإليطالية، إنه 
بعد مفاوضات عديدة بين إدارتي إنتر ميالن ومانشستر 
يونايتد، قرر مسئولى النادي اإليطالي باالستغناء عن 

فكرة التعاقد مـــع لوكاكو، حيث يصر 
النادي اإلنجليزي على مبلغ 75 مليون 
اســـترليني، وهو رقم من الصعب أن 

يدفعه إنتر ميالن.
أضافـــت، أن نادي إنتـــر ميالن يصب 
تركيزه في الوقت الحالي على حســـم 
صفقة البوسني إدين دجيكو مهاجم 

روما اإليطالي.
أوضحـــت الصحيفـــة، أن إنتر ميالن 
سيســـعى للتعاقـــد مـــع مهاجـــم 
آخر، وهو الشـــاب رافايـــل لياو العب 
ليـــل الفرنســـي صاحـــب 20 عاًما، 
والمراقب أيًضا من قبل ناديا نابولي، 

وولفرهامبتون اإلنجليزي.
الجدير بالذكر أن إنتر ميالن يســـعى لبيع األرجنتيني 
ماورو إيـــكاردي هذا الصيف، حيـــث ال يرغب المدرب 
أنطونيـــو كونتي فـــي تواجده مع اإلنتر في الموســـم 

الجديد.

باريس/ االستقالل:
كشفت تقارير رياضية، مؤخرا، 
الشـــاب،  الفرنســـي  النجم  أن 
كيليان مبابـــي، ال ينوي تجديد 
عقده الحالي مـــع نادي باريس 

سان جرمان.
وفي مايو الماضـــي، لمح مبابي 
)20 عاما( إلـــى إمكانية خوض 
تجربـــة جديـــدة خـــارج نادي 
باريس ســـان جرمـــان، وفق ما 
نقلت صحيفة "آس" اإلسبانية.

وعقـــب ذلـــك، أولـــى النـــادي 
الباريسي اهتماما لالعب فمنحه 

وزنا أكبر، لكن لم يتضح ما إذا كانت الحوافز قد جعلت 
مبابـــي قد عدل عن رأيـــه وقرر أن يواصل مســـاره في 

الفريق.
وبرز احتمال رحيل مبابي فيما يتواصل الجدل بشـــأن 
مســـتقبل نجم الكرة البرازيلي نيمار دا ســـيلفا، الذي 

جاء إلى الفريق الفرنســـي، في 
واحدة من أغلى صفقات الكرة 

في التاريخ.
وقدم مبابي أداء وصف بالمبهر 
في مباراة وديـــة خالل فترة ما 
قبل الموسم، أمام فريق دينامو 
ونجـــح  األلمانـــي،  دريســـدن 
تسجيل  في  الفرنسي  الالعب 
هدفين من أصل 6 في المقابلة 
التي فـــاز فيها باريس ســـان 

جرمان 1-6.
الرياضـــي  المديـــر  ويصـــف 
الجديد في النادي الفرنســـي، 
مبابي بالمذهل، ويتوقع أن يصبح نجما كبيرا على غرار 
كل من كريســـتيانو رونالدو ميسي. وكشفت صحيفة 
"لوباريزيان" أن مبابي الـــذي ينتهي عقده عام 2022، 
ال يريد التمديد، لكنه يطمح إلى معاملة تفضيلية في 
الفريق مثل تكليفه بركالت الجزاء خالل الموسم المقب

انتر ميالن يصرف النظر عن ضم 
لوكاكو.. ودجيكو مهاجم روما البديل

علــى خطــى نيمــار.. 
 مبابــي يفاجــئ ســان جــرمان
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غزة/ االستقالل:  
افتتح التجمع اإلعالمي الفلسطيني، بالتعاون مع وكالة 
"كنعـــان اإلخباريـــة"  دورة تدريبية في فـــن " التحرير 
الصحفي"، وبمشاركة "20" متدرب ومتدربة من خريجي 
كليـــات الصحافة واإلعالم بالمحافظة، بواقع 21 ســـاعة 

تدريبية على مدار شهر.
وبدوره أكد مســـؤول لجنة التدريـــب والتطوير، ومدرب 
الدورة. سفيان الشوربجي، على أهمية الدورات اإلعالمية 
كمصـــدر مهـــم لتطوير مهـــارات وقـــدرات الخريجين 
والعامليـــن في الحقل اإلعالمي، موضحًا أن العاملين في 
مجـــال اإلعالم بحاجة مســـتمرة لمعرفة كل ما هو جديد 

في عالم اإلعالم في ظل التقدم التكنولوجي الهائل.

وقال الشـــوربجي :" مما ال شـــك فيه أن تدريب وتطوير 
اإلعالميين يســـاهم  في توفيـــر كادر إعالمي قادر على 

التعامل مع كافة الظروف الصعبة والمحيطة به".
بدوره،   مدير وكالة كنعان اإلخبارية، أحمد ابو هاشـــم" ، 
أوضح أن الوكالة تسعى جاهدة ألجل النهوض بطاقمها 
اإلعالمي واالســـتفادة من الطاقـــات اإلعالمية الموجودة 
من خالل  تدريب وتطوير العاملين لديها، واكتشـــاف 
مواهب اعالميـــة جديدة عبر هذه الـــدورات اإلعالمية"، 
مشـــيرًا إلـــى أن الوكالة اتفقـــت مع التجمـــع اإلعالمي 
بمحافظة خان يونس على تنظيـــم عدة دورات إعالمية 

في كافة المجاالت اإلعالمية.
من جانبه أكد مســـؤول التجمع اإلعالمي الفلســـطيني 

بمحافظة خان يونس محمد الجبور، على أهمية الدورات 
التدريبية لصقل مواهب الصحفيين في الحقل اإلعالمي، 
مشـــيرًا إلى الدور المهم لإلعالميين في خدمة القضية 
الفلسطينية و فضح ممارسات االحتالل  العدوانية بحق 

شعبنا من خالل الكلمة والصوت والصورة.
وبّين أن الدورة تهدف إلـــى تعزيز قدرة طلبة وخريجي 
الصحافة واإلعالم والعاملين فـــي الحقل اإلعالمي  على 
الكتابة الصحافية بأشـــكالها وقوالبهـــا  كافة, متمنيًا 
لهم أن االســـتفادة من الدورات التي ينفذها التجمع و 
تكـــون بمثابة رصيد لهم يســـاعدهم على خوض غمار 
الحياة المهنية فـــي ظل الطفرة اإلعالمية والتكنولوجيا 

الهائلة.

وانتهاًء بخروجهم من باب السلسلة.
وبحســـب دائـــرة األوقاف اإلســـالمية في القدس 
المحتلة، فإن 80 مســـتوطًنا مـــن بينهم 11 طالًبا 
يهودًيا اقتحموا المســـجد األقصـــى خالل الفترة 
الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في ساحاته 

وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
وأوضحت أن شرطة االحتالل المتمركزة على بوابات 
األقصـــى احتجزت بعـــض الهويات الشـــخصية 
للمصليـــن الفلســـطينيين الوافديـــن للمســـجد، 

وفتشت حقائبهم قبيل دخولهم إليه.
وصعـــد المســـتوطنون وعناصر شـــرطة االحتالل 
في اآلونة األخيرة مـــن اعتداءاتهم وانتهاكاتهم 
لحرمة المســـجد األقصـــى، واالعتداء علـــى رواده 
وحراســـه، وإبعاد العشـــرات منهم عن المســـجد 

لفترات متفاوتة.
ويتعرض المســـجد األقصـــى يومًيا )عـــدا يومي 
الجمعة والســـبت( لسلسلة اقتحامات وانتهاكات 

من قبل المســـتوطنين وأذرع االحتالل المختلفة، 
في محاولة لبسط سيطرتها الكاملة على المسجد، 

وتقسيمه زمانًيا ومكانًيا.
اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، أمس الثالثاء، 
10 مواطنين من بلدية العيســـوية شـــرق مدينة 
القدس المحتلة خـــالل حملة تفتيش ومداهمات 

طالت عدة منازل في البلدة.
وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو 
الحمـــص، ان قوات االحتالل اقتحمـــت البلدة عدة 
مرات،  خالل ســـاعات الفجر ، وبدأت عمليات دهم 
وتفتيش واســـعة للمنازل، واعتقلت 10 مواطنين 
على االقل عـــرف منهم: منير كايد محمود، وأيوب 
بدر أبو عصب، وســـمير أكرم عطيـــة، وضياء أيمن 
عبيد، ولـــؤي بدر، وصالـــح أبو عصب، وتـــاج ماهر 
محيسن، ورشـــيد درويش، ومحمود عوني محمود، 

ومنصور محمود.
وتواصـــل قـــوات االحتـــالل للشـــهر الثاني على 

التوالي، حملـــة اقتحامات يومية في العيســـوية 
يتخللهـــا اعتقـــاالت، وتحريـــر مخالفـــات ســـير 
عشـــوائية، ومالحقة تجـــار، واســـتهداف لمنازل 

المواطنين وترويع األهالي والمواطنين.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس  

الثالثاء، عشرة مواطنين من مدن الضفة.
وبيـــن نـــادي األســـير أن أربعـــة مواطنيـــن جرى 
اعتقالهم من محافظة بيت لحم وهم: محمد ذيب 
العمور )25 عامـــا(، وأحمد جمال العمور )23 عاما(، 
ومهند نمر العمور )20 عاما(، ونســـيم علي صبيح، 
ومن محافظة قلقيلية اعتقل مواطنان وهما: صبري 

قطاوي )20 عاما(، ومحمد عديني )20 عاما(.
فيمـــا جرى اعتقال مواطنين مـــن محافظة رام الله 
والبيرة وهما: عبد الله محمد سرور، وخالد إياد حامد، 
يضاف إلـــى المعتقلين مواطن مـــن نابلس وهو 
محمد مصطفى دوابشة )20 عاما(، وأحمد كمال أبو 

طعمية من محافظة الخليل.

التجمــع اإلعالمــي و »كنعــان اإلخباريــة«  
يفتتحان  دورة في »التحرير الصحفي« بخانيونس

رام الله/ االستقالل: 
دعا رئيس الســــلطة محمود عبــــاس أمس الجتماع عاجل للقيادة الفلســــطينية، غدا الخميس بمقر 
الرئاســــة في مدينة رام الله. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاســــة نبيل أبو ردينة: »أمام التحديات 
الكبيرة المســــتمرة على كافة المســــتويات من قبل االحتالل االســــرائيلي ســــواء مــــا يتعلق بحجز 
األموال الفلسطينية، او استمرار النشــــاطات االستيطانية المدمرة المرفوضة، وانتهاًء بهدم بيوت 
المواطنيــــن، التــــي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شــــرق القدس، فإن ســــيادته دعا 
الجتماع عاجل مســــاء يوم الخميس، التخاذ قرارات هامة رًدا على كل هذه التحديات والتعديات ». 
وأشار إلى أن االجتماع سيكون مفترق طرق على كافة المستويات سواء ما يتعلق بسلسلة اإلجراءات 
اإلســــرائيلية المرفوضة، وانتهاء بالتحديات االميركية ومحاولتها دعم االســــتفزازات االسرائيلية، 
وخلق وقائع ال عالقة لها بالشــــرعية والحقوق الفلسطينية. وفي السياق، قال عضو اللجنة المركزية 
بحركة فتح، حسين الشيخ في حسابه عبر »تويتر« إن عباس سيلتقي اليوم األربعاء، الملك األردني 

عبد الله الثاني، واصًفا اللقاء بـ »المهم«، وقال إنه يبحث آخر التطّورات السياسية. 

عباس يدعو الجتماع عاجل 
الخميس التخاذ قرارات »مهمة«

غزة/ االستقالل: 
أعلنـــت وزارة التربية والتعليم بغـــزة امس الثالثاء، عن انتهاء المقابـــالت الخاصة بالوظائف 

التعليمية للعام 2020/2019.
وأكدت الوزارة بأنها بدأت بإدخال عالمات الخريجين الذين تقدموا للمقابالت عبر النظام ضمن 
معايير محددة وســـيتم إدراجها بحســـب الدور الموحد. ومن المقرر أن يتم اإلعالن عن نتائج 
مقابـــالت الوظائف التعليميـــة 2020/2019 فور االنتهاء من إدخـــال العالمات والبيانات في 

نهاية شهر يوليو الجاري عبر نظام الدخول الموحد للمتقدمين. بحسب صالحية
ويقدر عدد الخريجين المتقدمين لمقابالت الوظائف التعليمية لعام)2020/2019( حوالي 40 
ألف خريج فيما تم مقابلة 5200 خريج سيتم االطالع على نتائجهم عبر نظام الدخول الموحد.

ولـــم تحدد وزارة التربيـــة والتعليم في غزة حاجتها الفعلية للوظائـــف التعليمية نظرًا لعدم 
جهوزية التشكيالت المدرسية الجديدة حتى اللحظة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكـــد بنياميـــن نتنياهـــو رئيـــس الـــوزراء 
أن  الثالثـــاء،  امـــس  مســـاء  اإلســـرائيلي، 
"إســـرائيل" تعمل على تحقيـــق الهدوء في 
قطاع غزة ، مستدركا : "لكننا نستعد للذهاب 

إلى معركة".
وقـــال نتنياهو فـــي كلمة له خـــالل الحفل 
التـــذكاري لقتلـــى الحرب األخيـــرة على غزة 
صيـــف عـــام 2014 : "نســـتعد للذهاب إلى 
معركة، وهي عملية عسكرية واسعة سنوجه 
فيها ضربة عســـكرية غير مسبوقة لحماس 

والجهاد". وفق ما أوردته صحيفة "معاريف" 
العبرية.

وأضاف : "ال يمكنني التوضيح أكثر من ذلك، 
لكن الشـــركاء في هذه االستعدادات الذين 
يجلســـون هنا، يعرفون جيـــًدا أن هذا ليس 

مجرد كالم فارغ".
وتطـــرق نتنياهـــو إلـــى جنـــوده األســـرى 
المحتجزيـــن في غزة، قائـــال : "نحن ملتزمون 
بإعادة أورون شـــاؤول وهدار غولـــدن وأفيرا 
منغيستو"، مردفا : "لقد أثبتنا أننا نلتزم بما 
نقـــول عندما أعدنا زكريا باوميل، لذا أنا ألتزم 

بواجبي لتحريرهم التام من األسر".
في ســـياٍق متصل، نقل موقع "والال" العبري 
عن عائلة غولدن قولها : "مرت 5 سنوات منذ 
عمليـــة "الجرف الصامد" لكنها لم تنته بعد، 

ألن هناك جنود بقوا في غزة". 
وأضافـــت أن "رئيـــس الوزراء، ووزيـــر األمن 
بنياميـــن نتنياهـــو ال يفعل مـــا هو ضروري 
إلعـــادة الجنود وليس لديـــه ترتيب صحيح 
لألولويات"، مشـــيًرا إلـــى أنه "يجب أن تكون 
قضية إعـــادة الجنود قبل أي حـــل وقبل أي 

تفاهمات لبناء وتأهيل غزة

نتنياهو: نستعد لتوجيه ضربة
 عسكرية غير مسبوقة لحماس والجهاد

التعليم تعلن موعد نتائج 
مقابالت الوظائف التعليمية

غزة/ االستقالل: 
قالت نقابة الصيادين في غزة، مســـاء امس الثالثاء، إنها تســـلمت عددًا من المراكب البحرية 

والمعدات التي كانت محتجزة لدى االحتالل اإلسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم.
وأضافت النقابة في بيان صحفي لها، أنهم تســـلموا 11 "حسكة" مجداف و11 "حسكة" ماتور 
و4 محركات في معبر كرم ابو ســـالم ، مشـــيرة إلى أن معظم المعدات البحرية تالفة وال تصلح 

لعمل الصيادين في البحر.
ويفرج االحتالل عن المعدات البحرية في إطار تفاهمات التهدئة وكسر الحصار بين المقاومة 
واالحتالل، ويشـــار إلى أن االحتالل أعاد مؤخرا عدد مـــن المراكب والمعدات محتجزة لديه منذ 

سنوات طويلة.

واشنطن/ االستقالل: 
قال مســــؤول باإلدارة األميركية، إن »جاريد 
كوشنر« مستشار الرئيس األميركي »دونالد 
ترامــــب« وصهره، ســــيرأس وفــــًدا أميركًيا 
في جولة بالشــــرق األوســــط، من أجل وضع 
اللمســــات األخيــــرة على تفاصيــــل خطته 
المقترحــــة »صفقة القــــرن« البالغ قيمتها 

االقتصادية 50 مليار دوالر.
وأضاف المســــؤول أن مــــن المتوقع توقف 
»كوشــــنر« والمبعــــوث األميركــــي للشــــرق 
الخارجيــــة  بــــوزارة  والمســــؤول  األوســــط 

األميركية في دولة االحتالل واألردن ومصر 
والسعودية وقطر واإلمارات.

وقال المســــؤول إن الهدف من هذه الجولة 
»مواصلة الزخم الذي تولد في ورشة العمل 
بالبحرين ووضع اللمسات األخيرة على الجزء 
االقتصادي من الخطة«، وســــيتم مناقشــــة 

جعل مقر صندوق التنمية في البحرين.
وتأتــــي الجولة بعد نحو شــــهر من تنظيم 
»كوشــــنر« ورشــــة عمــــل اقتصاديــــة في 
البحريــــن، والتي عرفت بمؤتمــــر »المنامة« 
وُعرض فيها تقديم استثمارات بقيمة 50 

مليار دوالر لفلسطين ومصر ولبنان و األردن، 
في إطار خطة أميركية للســــالم في الشرق 

»صفقة القرن«. األوسط، تعرف بـ
وســــعى »كوشنر« المســــؤول الرئيسي عن 
وضــــع الخطــــة لحشــــد الدعــــم لمقترحاته 
االقتصادية الطموحة، وذلك خالل االجتماع 
الدولي الذي تم إقامته بالبحرين في شــــهر 

يونيو.
ولم يناقش »كوشــــنر« الجانب السياســــي 
للخطة األميركية »صفقة القرن«، مشيًرا إلى 

أن اإلعالن عنه سيكون قريًبا.

كوشنر يبدأ جولة جديدة في الشرق األوسط حول »صفقة القرن« االحتالل يعيد معدات بحرية لغزة 
كانت محتجزة لديه منذ شهور

ع�سرات امل�ستوطنني   ..
وأكـــد البطش في كلمة له خالل »مهرجان التفوق الـ18 فوج الوحدة والعودة« 
الذي تقيمه الرابطة اإلســـالمية لطلبة التوجيهي في مدينة غزة، أن الشـــعب 
الفلســـطيني ليس لديه خيارات إال بوحدة الصف الفلســـطيني على أساس 
المقاومة التحرير، وااللتفاف حول المقاومة الفلسطينية التي تحمي الثوابت 

وتدافع عن المقدسات اإلسالمية.
ودعا جماهير شـــعبنا الفلسطيني للمشـــاركة في المشيرة الحاشدة الجمعة 
المقبلة بعد صالة العشاء والتي ستنطلق شمال غزة، تعبيًرا عن رفض شعبنا 
لمجـــزرة البيوت فـــي واد  الحمص ولدعم أهله وللتأكيد على وحدة الشـــعب 

الفلسطيني.
وفي السياق، أشــــار عضو المكتب السياسي، إلى أن االحتالل اإلسرائيلي 
يســــتهدف الشــــعب الفلســــطيني ويطــــارده فــــي كل مناحــــي الحياة 
باستهداف شبابه، مبيًنا أن االحتفال بالمتفوقين والمتفوقات رسالة إلى 
االحتالل للتشــــبث بالحياة رغم العدوان والحصار على قطاع غزة وانقطاع 

الكهرباء
ولفت إلى أن اســـم االحتفال »فوج الوحدة والعودة« له عالقة بأهم ما يحتاجه 
الفلســـطينيون وهو الوحـــدة الوطنية والعودة إلى فلســـطين، مهنًئا الطلبة 

المتفوقين باسم حركة الجهاد اإلسالمي وأمينها العام القائد زياد النخالة.

البط�ش: اعتداءات 
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دبي/ االستقالل: 
اذا كنت من عشـــاق المقاهي، وصادفت مواقف غير مريحة، 
كإحضار طلب غير الذي رغبت فيه، أو وضعت مكونات لم تكن 
ترغبها في طلبك، فيمكنك اآلن أن تطمئن إلى أنك ستستمتع 
بوقتك دون القلق بشأن التأكد من صحة ما طلبت، بافتتاح أول 

مقهى يعمل بالذكاء االصطناعي كليًا في دبي.
ابتكـــرت دبي مقهـــى جديدًا يعمـــل بالـــذكاء االصطناعي 
بالكامل والروبوت دون تدخل البشر، من خالل مشروع المقهى 
ويجري العمل على افتتاحه شهر أغسطس المقبل في مركز 
»فيستيفال سيتي مول« بدبي، وسيتم الكشف عن تفاصيل 
المشـــروع كاملة عبر مؤتمر صحافي ســـيعقد خـــالل األيام 

المقبلة.
ويعد المشروع فكرة مبتكرة ورائدة في منطقة الخليج العربي، 
تواكب استراتيجية الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات، والذي 
يمثـــل الموجة الجديدة بعد إتمام مشـــروع الحكومة الذكية 
في دولة اإلمارات، من خالل التوجه األمثل لالستخدام الكامل 
للذكاء االصطناعي و»الروبوت« في تنفيذ المشـــروع، وليكون 
أيضًا نواة لمشاريع مستقبلية مبتكرة ومميزة ضمن المجاالت 

الخدمية كافة.

دبي .. مقهى يعمل 
»الروبوت« 100 % بـ

سان خوسيه / االستقالل: 
بات الكلب »كامبيون« )البطل( وهو ضحية ســـوء 
معاملة، أول حيـــوان في أميركا الالتينية يحضر 
في أتيناس في كوســـتاريكا محاكمة الشخص 

الذي عذبه.
وحذر رئيـــس المحكمة من أنه لن يســـمح بأي 

فوضى إال ان »كامبيون« حافظ على هدوئه.
وقد غصت قاعـــة المحكمة في اتيناس الواقعة 
علـــى بعـــد 35 كيلومتـــرًا عن العاصمة ســـان 
خوســـيه بالحضور مـــع وجود نحـــو 15 صحفيًا 
والشهود والمدعين والمتهمة ومحاميها وأفراد 
من الســـكان، خصوصًا نساء مسنات أتين لدعم 

الضحية.
ورفعـــت الجلســـة بعد ظهـــر االثنيـــن على أن 
تســـتأنف صباح الجمعة على مـــا أعلنت النيابة 

العامة. وفـــي نوفمبر 2017 كان »كامبيون« يبلغ 
ســـتة أشهر ويربط بحبل يغوص في جلد عنقه. 
وكان يعانـــي أيضًا من ســـوء التغذيـــة وهزياًل 

تغطي البراغيث جسمه.
وروت رئيس جمعية اتيناس للرفق بالحيوانات 
المهجورة دورا كاســـترو أمـــام المحكمة االثنين 
أنها تبلغت باألمر من أحد أشـــقاء صاحبة الكلب 
الذي أرسل لها شريط فيديو يظهر سوء معاملة 

الجرو.
وقد تحركـــت كاســـترو يومها وأخـــذت الكلب 
إلى طبيـــب بيطري حيـــث تلقـــى العناية مدة 
20 يومـــًا. وبعد تعافي الكلب تقدمت كاســـترو 
بشـــكوى في يناير 2018 بموجب قانون كان قد 
أقر للتو في كوســـتاريكا يعاقب ســـوء معاملة 

الحيوانات.

ويبدو »كامبيـــون« اآلن في وضع جيد وهو يقيم 
في مركز مع حوالى 15 كلبًا آخر.

وهو تجول في أرجاء المحكمـــة واجتمع بلطف، 
ومن دون أي مشاكل، بالصحافة والمعجبين خالل 

فترة توقف في جلسة المحاكمة.
واألثر الوحيد لســـوء المعاملة التي تعرض لها، 

رفضه لألطواق.
وينـــص القانون في كوســـتاريكا علـــى عقوبة 
بالسجن تراوح بين ســـتة أشهر وثالث سنوات 
لمن يدان بتهمة ســـوء معاملة حيوان أدت إلى 
نفوقه، وستة أشهر إلى سنتين لمعاملة وحشية 
و20 إلى 50 يومًا مع غرامة في حالة سوء المعاملة 
األقل خطورة. وأشار رئيس المحكمة إلى سوابق 
حيوانات  لمثول  المتحدة وإسبانيا  في الواليات 

ضحية سوء معاملة أمام المحكمة.

بكين/ االستقالل: 
نشـــر في »يوتيوب« فيديو نادر لرجل صيني يســـحب سيارتين، بمن فيهما، 

بواسطة سلسلة حديدية ربطت بأذنه اليمنى فقط.
وذكـــر موقع Newsflare، أن يانغ ديون األســـتاذ فـــي »الكونغ فو« من مدينة 
شـــانغكيو بمقاطعة خنان الصينية عرض قدراته البدنيـــة أمام مجموعة من 
شهود العيان في إحدى ساحات المدينة. وتظهر مشاهد الفيديو سحب يانغ 
للسيارتين المربوطتين ببعضهما بواسطة حبل خاص وصلت بسلسلة حديدية 

موصولة مباشرة بين السيارة األمامية وأذن يانغ اليمنى عبر ملقط معين.
ويقوم أســـتاذ »الكونغ فو« الصيني بســـحب الســـيارتين، التي صعد في كل 
منهما راكبان، عدة خطوات. وتظهر المشاهد الالحقة تأكد شاهد عيان من أذن 

يانغ، في نهاية العرض، عبر اإلمساك بها وعرضها أمام الكاميرا.
ووفقا ليانغ، إن هذا االستعراض ليس أقصى ما يمكنه فعله، فهو قد تمكن من 

سحب 10 سيارات »أودي«، من قبل، بأذن واحدة.

أول مــرة.. كلــب »يقاضــي« صاحـبــه معلم »كونغ فو« يسحب 
سيارتين بأذن واحدة!

القاهرة/ االستقالل:
كشفت بعثة أثرية مصرية أوروبية عن مجموعة من 
الشواهد األثرية في قاع البحر بمدينة اإلسكندرية 
بعد شهرين من عمليات البحث والتصوير المتطور.

وقالــــت وزارة اآلثار المصرية في بيان على موقعها 
في فيسبوك إن البعثة األثرية المصرية األوروبية 
التابعة للمعهــــد األوروبي لآلثار البحرية قد أنهت 
أعمــــال الموســــم األثــــري بموقع أطــــالل مدينتي 
كانوب وهيراكلون الغارقتيــــن في خليج أبي قير 

باإلسكندرية، و الذي استمر قرابة الشهرين.
وبحسب البيان، جرى الكشــــف عن بقايا مجموعة 
مــــن األبنية تمنح مدينة كانــــوب امتدادا آخر نحو 
الجنوب لمســــافة كيلومتر، عثر به علي بقايا ميناء 
ومجموعة من األواني الفخارية من العصر الصاوي 
وعمالت ذهبية ومعدنية، وحلي ذهبية من خواتم 
وأقــــراط، باإلضافة إلى عمــــالت برونزية من العصر 
البطلمي، وعمالت ذهبية من للعصر البيزنطي، مما 
يرجح أن المدينة كانت مأهولة بالسكان في الفترة 
مابين القرن الرابع قبل الميالد و العصر اإلسالمي .

وفي منطقة أطــــالل مدينة هيراكليــــون الغارقة، 
أوضح رئيس البعثة، فرانك غوديو ، أنه تم العثور 
عــــن جزء مــــن معبد مدمــــر بالكامل داخــــل القناة 

الجنوبية؛ وهو يعد المعبد الرئيسى للمدينة )آمون 
جرب(، باإلضافة إلــــى العديد من األواني الفخارية 
الهاصة بالتخزين وأوانــــي مائدة من القرن الثالث 
والثاني قبــــل الميالد، وعمــــالت برونزية من عصر 
الملك بطلميــــوس الثاني، وأجزاء من أعمدة دورية، 
والتــــي ظلــــت محفوظة علي عمق ثــــالث أمتار من 
الطمي داخل قاع البحر فضال عن بقايا معبد يوناني 

أصغر داخل طمي القناة.
وأشار غوديو إلى أن أعمال المسح للموقع باستخدام 
جهــــاز SSPI (أس أس بــــي آي( أســــفرت عن وجود 
امتداد آخر لميناء هيراكليــــون، والذي يتكون من 
مجموعة من الموانئ التي لم تكن معروفه من قبل.

مــــن جانبه، قــــال رئيــــس اإلدارة المركزيــــة لآلثار 
الغارقة، إيهــــاب فهمي، إن جميــــع أعمال البحث 
البحري لهذا الموسم تمت باستخدام جهاز المسح 
المقطعي المتطور، الذي ينقل صور عن الشــــواهد 

األثرية الراقدة علي قاع البحر أو المدفونة أسفله.
وأضاف فهمي، أنه تم أيضا دراســــة بعض حطام 
الســــفن األثرية التي تم اكتشافها من قبل والذي 
بلغ عددها 75 ســــفينة؛ منها ســــفينة على الطراز 
المصــــري القديم من نهاية القــــرن الخامس قبل 

الميالد.

باريس/ االستقالل: 
انتشـــرت في فرنسا خالل السنوات 
األخيـــرة ظاهـــرة الفنـــادق داخـــل 
الغابـــات، حيث يتكـــون كل فندق 
من مجموعة غرف على شكل أكواخ 
خشـــبية معلقة بين أشجار الغابات 

كما لو كانت متدلية منها.
القت الظاهرة إقبـــااًل هائاًل من نزالء 
الفنادق والســـياح، خاصة الشـــباب 
حديثي الـــزواج الراغبين في قضاء 
شهر العسل في أجواء غير تقليدية.
ونشرت صحيفة »لوموند« الفرنسية 
، تحقيقـــًا طريفًا عن أشـــهر فنادق 
الغابـــات التي اكتســـبت شـــعبية 
متزايدة خالل السنوات األخيرة. وكان 
أبرزها فنـــدق »كوكو جراند شـــين« 

بمدينة »راراي« شمالي فرنسا.

لندن/ االستقالل: 
مدينة كلـــون بـــارك البريطانية هي 
آخر مدن األشـــباح، حيث يسكنها 20 

شخصًا فقط.
كانت المدينة فيما سبق مأهولة بمئات 
العاملين في أحواض بناء السفن خالل 
عصرهـــا الذهبـــي لبناء الســـفن في 
العشـــرينات، وبلغ عدد شققها 430 
شقة سكنية، ال يستخدم منها سوى 

أقل من 20.
لكـــوارث، حيث  المدينـــة  تعرضـــت 
أتـــى حريق على عقاراتهـــا ومتاجرها 
ومدارســـها، وهّجر ســـكانها، لتصبح 
بيوتهـــا أرخص عقـــارات بريطانيا، إذ 
بلـــغ معـــدل أســـعارها 7000 جنيهًا 
إســـترلينيًا فقط. ويرفض اليوم بقية 

سكانها مغادرتها.

مدينة بريطانية 
يسكنها 20 

شخصًا

غرف فندقية 
معلقة على 

األشجار بفرنسا

العثور على كنوز أثرية في قاع البحر باإلسكندرية

) APA images (      الفنانة ال�سابة »لني احلاج« تتقن فّن الر�سم على ورق العنب


