
عّمان/ االستقالل: 
قال رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس، إن مجزرة 
الهدم التي نّفذها االحتالل »اإلس���رائيلي« ضد عش���رات 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت وس����ائل إعالم عبرية، مساء أمس 
األربعاء، بأن الجيش اإلسرائيلي، رفع من 
حالة تأهبه عند الحدود الشمالية؛ خوفا 

من رد محتمل لحزب الله اللبناني.
وقالت قناة )كان( العبرية إن »الهدف من 

الهجوم اإلسرائيلي الليلة قبل الماضية 
هو البني����ة التحتية للحزب اللبناني على 
مرتفع����ات الجوالن الس����ورية«. أضافت 
القن����اة العبرية: هذا ه����و الهجوم الرابع 
ضد المنظمة في األش����هر األخيرة الذي 

ينسب إلى »إسرائيل«.

جيش االحتالل يرفع حالة 
التأهب على الحدود الشمالية

القدس المحتلة- الخليل/ االستقالل: 
اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين أمس 
االربعاء  س���احات المس���جد األقصى من جهة باب 
المغاربة بحراس���ة مشددة لش���رطة االحتالل، كما 

هدمت ق���وات االحتالل  اإلس���رائيلي منزل عائلة 
إبراهيم مرزوق في قرية عرعرة داخل الخط االخضر 
ودمرت أربع آبار يطا جنوب مدينة الخليل.  واقتحم 
51 مستوطنا صباح امس األربعاء، ساحات المسجد 

األقصى من جهة باب المغاربة بحراس���ة مش���ددة 
لش���رطة االحتالل التي واصلت تشديد اإلجراءات 

على دخول الفلس���طينيين للمسجد. 
ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية، 

مستوطنون يقتحمون األقصى.. واالحتالل 
يهدم منشآت زراعية ويجرف أراضي بالخليل 

األسير جعفر عز الدين ينتصر على السجان ويعلق إضرابه عن الطعام

جنين/ االستقالل: 
قال خض����ر عدنان، القيادي ف����ي حركة الجهاد بالضف����ة الغربية، إن 

األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل هم من 
يدف����ع الثمن نيابة عن األمة بأكملها. وجاء ذلك في كلمة 

عدنان: األسرى المضربون يدفعون 
الثمن نيابة عن األمة كلها

الداخل المحتل/ االستقالل: 
حاولت قاضية »محكمة اللد« الصهيونية، امس األربعاء، ممارسة ضغوط واضحة 

على مكت���ب المدعي العام لتعديل الئحة االتهام الموجهة بحق 
مس���توطن من المتورطين في جريمة إحراق وقتل عائلة دوابشة 

قلقيلية/ االستقالل: 
اعتقلت ق���وات االحت���الل »اإلس���رائيلي«، صباح الي���وم األربعاء، الش���ابة آالء 

بش���ير، بعدما أفرج عنها جهاز األمن الوقائي في قلقيلية األحد 
الماضي. وقال مهند كراجة، محامي الدفاع عن بشير: »إن قوات االحتالل 

االحتالل يعتقل آالء بشير بعد أيام 
من اإلفراج عنها من سجون السلطة

محاوالت صهيونية إللغاء اتهام
 مستوطن شارك بإحراق عائلة دوابشة

األمم المتحدة: االحتالل يحرم المرأة 
الفلسطينية من أبسط حقوقها اإلنسانية

مركز حقوقي: السلطة بـرام الله 
ال تحترم استقالل القضــاء

تقدير إسرائيلي: االغتياالت ضد 
الفلسطينيين سياسة فاشلة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال كاتب إس���رائيلي إن »سياس���ة االغتياالت التي 
تنتهجها األجه���زة األمنية اإلس���رائيلية ال تهدف 

واشنطن/ االستقالل: 
بنت األمم المتحدة بأغلبية س����احقة، قرارا حول وضع المرأة 
الفلسطينية، تعتبر فيه االحتالل اإلسرائيلي عقبة أساسية 

رام الله/ االستقالل: 
قال مرك���ز حقوقي أمس األربعاء، إن الس���لطة التنفيذية 
بالضفة الغربية المحتلة ال تحترم على اإلطالق اس���تقالل 

غزة / محمد أبو هويدي:
أكد مختصان ومحلالن في الش���أن السياسي والعسكري 
اإلس���رائيلي، أن خطاب الناطق باسم كتائب القسام "أبو 

والدة الجندي »شاؤول«: حكومة »نتنياهو« تواصل تضليلنا 
القدس المحتلة/ االستقالل: 

قالت "زهافا ش���اؤول" والدة الجندي األس���ير لدى 
المقاومة في قطاع غزة "شاؤول أرون"، "إن الحكومة 
اإلس���رائيلية بزعام���ة بنيامين نتنياه���و ال تفعل 

شيًئا إزاء قضية ابنها، وتواصل تضليلنا". ونبهت 
"زهاف���ا" إلذاع���ة جيش االحتالل بعد س���اعات من 

تصريحات كتائب القسام األخيرة، إلى 
أنها لو كشفت عن الدالئل التي لديها 

عّباس: سنتخذ موقفًا محددًا من 
اعتداءات االحتالل على شعبنا

كيف سيؤثر »خطاب القسام« 
على ملف الجنود االسرى بغزة؟  

الجهاد اإلسالمي تبارك

غزة/ االستقالل: 
بارك���ت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 
انتص���ار المجاهد األس���ير جعفر ع���ز الدين الذي 

خ���اض إضرابًا مفتوحًا عن الطع���ام لمدة )39 يومًا 
( على التوالي رفضًا لسياس���ة االعتق���ال اإلداري 
الظال���م، مؤك���د الحرك���ة اس���تمرار كل أش���كال 

الدع���م  واإلس���ناد  ألس���رانا وأس���يراتنا والعمل 
ال���دؤوب لتحريرهم وكس���ر قيدهم. 
وقال���ت الحركة في بي���ان لها، وصل 

فتح تك�شف عن ت�أجيل 
زي�رة الوفد الأمني 
امل�شري اإىل رام اهلل
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الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلـــت قـــوات االحتالل  فجـــر أمس 
األربعـــاء 23 مواطنًا فـــي مناطق متفرقة 
من الضفة الغربية، بســـبب نشاطاتهم 

المقاومة لالحتالل.
وأفـــادت وســـائل إعـــالم عبريـــة، انـــه 
أثنـــاء تفتيـــش منـــازل المواطنين عثر 
جيـــش االحتالل على مسدســـين، وقام 

بمصادرتهما.
كمـــا تم مصـــادرة أموال أثنـــاء عمليات 
الدهـــم والتفتيـــش لقريـــة "جماعين" 
جنوبـــي نابلس، بحســـب زعـــم اإلعالم 

العبري.
واعتقلت قوات االحتـــالل كالاً من: أحمد 

جبـــارة، محمد إبراهيم فقهـــا، أحمد عبد 
القادر حمدان، وفادي خطاب من منازلهم 
في بلـــدة كفر اللبد شـــرق طولكرم، كما 
اعتقلت األســـير الُمحَرر مثنـــى عبد الله 
ســـدلة من منزلـــه في بلدة عنبتا شـــرق 
طولكـــرم. كما، اعتقل جنـــود  االحتالل  
األســـير الُمحَرر حازم أحمـــد إدريس من 
منزله في بلدة بيتـــا جنوب نابلس، فيما 
جرى اقتحام بلدتي بورين ومادما جنوب 
المحافظة. ورشـــق مستوطنون بالحجارة 
المركبات المارة قرب مســـتوطنة "شافي 
شـــمرون" المقامة على أراضـــي األهالي 

شمال غرب نابلس.
واعتقلت قوات االحتالل  الشقيقْين خالد 

ومحمد رائد نـــادي طقاطقة من منزلهما 
في بلدة بيـــت فجار جنـــوب بيت لحم،  
وداهمت منزل األســـير محمـــود ردايدة 
ا في بلدة العبيدية  وُتعيث بداخلـــه خراباً

شرق بيت لحم.
من جانب متصل اقتحمت قوة لالحتالل 
مدينة قلقيليـــة، وداهمت عـــدة منازل 
في عدٍد مـــن أحيائها. كما أغلقت جرافة 
لالحتـــالل  بالســـواتر الترابيـــة منطقة 
الجسر الجديد ما بين بلدتْي النبي إلياس 

وَجّيوس شرق قلقيلية.
وداهمت قوات االحتالل  منزالاً وتشـــرع 
بتفتيشه في بلدة بيت كاحل شمال غرب 

الخليل.

غزة/ االستقالل: 
باركـــت حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي في 
فلسطين، انتصار المجاهد األسير جعفر 
عز الدين الـــذي خاض إضرابًا مفتوحًا عن 
الطعـــام لمـــدة )39 يومًا ( علـــى التوالي 
رفضًا لسياســـة االعتقال اإلداري الظالم، 
مؤكد الحركة استمرار كل أشكال الدعم  
واإلســـناد  ألســـرانا وأســـيراتنا والعمل 

الدؤوب لتحريرهم وكسر قيدهم.
وقالـــت الحركـــة في بيـــان لهـــا، وصل 
»االستقالل« نسخه عنه، لقد دلل المجاهد 
البطل جعفـــر عز الدين مـــن جديد على 
أن قوة اإلرادة التي يتســـلح بها شـــعبنا 
وأسرانا، قادرة على كسر جبروت االحتالل 

الصهيوني المجرم واالنتصار عليه.
هذا وعلق األسير عز الدين والقيادي في حركة 
الجهاد اإلسالمي، إضرابه المفتوح عن الطعام 
بعد تحقيقه االنتصار على السجان اإلسرائيلي 

بانتزاع موعد تحديد اعتقاله اإلداري.
وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء 
واألســـرى والجرحـــى امس األربعـــاء، أن 
األســـير المجاهد جعفر عـــز الدين علق 

إضرابـــه المفتوح عـــن الطعـــام بعد أن 
أصدرت محكمة عوفـــر الصهيونية قرارًا 
جوهريًا بتحديد اعتقاله اإلداري واإلفراج 

عنه في 2019/08/14م.
وأوضحـــت المهجة فـــي بيان لهـــا ، أن 
المجاهد عزالدين كان قد شرع في إضراب 
مفتوح عن الطعـــام بتاريخ 2019/06/16 
احتجاجـــًا على إصدار ســـلطات االحتالل 
قرارًا إداريًا بحقه لمدة ثالثة أشهر وذلك 
بعد أنهى مدة محكوميته البالغة خمسة 

أشهر. واعتبرت مهجة القدس أن تعليق 
القيادي عز الدين إلضرابه بعد )39( يومًا 
متواصلة يعد انتصارًا جديدًا يضاف إلى 
انتصارين كان قد حققهما ســـابقًا رفضًا 
العتقالـــه اإلداري، وباركت لـــه ولعائلته 
المجاهدة انتصاره ضد جبروت الســـجان 
المتغطرس، ومحاكمه العنصرية الظالمة، 
متمنيـــة اإلفراج عـــن جميع أســـرانا من 
سجون االحتالل الصهيوني. جدير بالذكر 
أن المجاهد جعفر عـــز الدين ولد بتاريخ 

1971/07/07م؛ وهو متزوج وأب لســـبعة 
أبناء؛ وسبق أن أمضى عدة سنوات بسجون 
االحتالل الصهيوني في اعتقاالت سابقة 
على خلفية نشـــاطاته في حركة الجهاد 
اإلســـالمي في فلســـطين؛ ويعد أحد أبرز 
األسرى الذين شاركوا في معركة األمعاء 
الخاوية ضد سياســـة االعتقـــال اإلداري 
التعسفي. وهو شقيق األسير المحرر في 
صفقة وفاء األحرار )شاليط( والمبعد إلى 

قطاع غزة طارق عزالدين.

الجهاد االسالمي تبارك 
األسير جعفر عز الدين ينتصر على السجان ويعلق إضرابه عن الطعام

جنين/ االستقالل: 
قال خضــــر عدنان، القيادي فــــي حركة الجهاد بالضفــــة الغربية، إن 
األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل هم من يدفع الثمن 

نيابة عن األمة بأكملها.
وجاء ذلك في كلمة للشــــيخ عدنان خالل مسيرة دعم وإسناد لألسرى 

المضربين عن الطعام في سجون االحتالل ببلدة دير أبو مشعل.
وأضاف، نحن اليوم نقف في فعالية كبيرة إسنادا لألسرى كل األسرى 

وليس فقط المضربين عن الطعام«.
وتابع، نجتمع اليوم ألجل إخوة الشــــهداء، األســــرى هم جنود القدس 
والتحريــــر، مــــن يدير الظهــــر لهم يديــــر الظهر للقــــدس واألقصى 
وفلســــطين، نحن اليوم نأكل ونشــــرب ونتمتع، لكــــن من يضرب عن 

الطعام في السجون هم من يدفع الثمن عنا وعن أمتنا«.
وقــــال، نحن ننتفض اليوم لمن انتفضــــوا ألجلنا، هذا الموقف يغيظ 
العدو في المغتصبات والمعسكرات، نحن ملتحمون في المعركة على 
نفس الفكر والنضال والكفاح، ومســــتعدون لدفــــع الثمن من أرواحنا 

وأنفسنا«.
ووجه عدنان رســــالة إلى االحتالل بأن »من يريد جنوده في غزة عليه أن 
يدفع الثمن، لدينا آالف األســــرى في ســــجونكم، يجب أن يعودوا إلى 

بيوتهم«.

عدنان: األسرى المضربون 
يدفعون الثمن نيابة

 عن األمة كلها

الداخل المحتل/ االستقالل: 
حاولـــت قاضية »محكمة اللـــد« الصهيونية، 
امس األربعاء، ممارســـة ضغوط واضحة على 
مكتب المدعـــي العام لتعديل الئحة االتهام 
الموجهة بحق مســـتوطن من المتورطين في 
جريمـــة إحراق وقتل عائلة دوابشـــة في دوما 

بنابلس نهاية يوليو/ تموز 2015.
وبحســـب مواقع عبرية، فـــإن »القاضية طلبت 
من مكتب المدعي العام أن يســـحب الالئحة 
الموجهة للمستوطن، والعمل على تعديلها 

فيمـــا يتعلق بأنه عضو فـــي منظمة إرهابية 
يهودية«.

واقترحت القاضيـــة أن »ُيعيد مكتب المدعي 
النظر والتفكيـــر على المـــدى الطويل بمثل 
هـــذا االتهام للمســـتوطن، خاصـــةاً وأنه )أي 
المستوطن( ادعى أنه تعرض لتعذيب قاٍس 

أجبره على االعتراف بذلك«.
 يذكر أنه في تموز / يوليه 2015، قامت عصابة 
من المستوطنين المتطرفين بمهاجمة قرية 
دوما الفلســـطينية قرب نابلس حيث أضرموا 

النار في منزلين ما أدى إلى استشهاد الطفل 
علي وعمره حوالي عام ونصف، ووالديه سعد 
وريهام دوابشـــة  اللذان استشهدا متأثرين  
بجراحيهما، فيما أصيب شقيقه أحمد  البالغ 

4 سنوات بجروٍح خطيرة.
الحقـــًا قام مســـتوطنون متطرفـــون يوم 30 
آذار بُمهاجمـــة وحرق منزل الشـــاهد الوحيد 
على الجريمة حيث نجا المواطن الفلسطيني 
إبراهيم دوابشة وعائلته بمعجزة من الحريق 

اإلجرامي.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة طالت 23 مواطنًا

قلقيلية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل »اإلســـرائيلي«، صباح اليوم األربعاء، الشـــابة آالء بشير، بعدما أفرج عنها 

جهاز األمن الوقائي في قلقيلية األحد الماضي.
وقال مهند كراجة، محامي الدفاع عن بشير: »إن قوات االحتالل اعتقلت آالء بشير بعد استدعائها لالستجواب 

صباح امس«. وأفرجت أجهزة أمن السلطة عن بشير، يوم األحد الماضي، بعد أكثر من شهر من االعتقال.
ويعد هذا اإلفراج الثاني عن بشـــير التي أفرج عنها في 11 حزيران/ يونيو الماضي، بعد قرار من 

المحكمة بإخالء سبيلها بكفالة مالية، والتي اعتقلت بعدها بيومين.
وكان »األمن الوقائي« اعتقل بشـــير بتهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، في 9 أيار/ مايو 

الماضي، من داخل مسجد عثمان بن عفان في قلقيلية.
ا عن الطعام في سجون أمن السلطة بقلقيلية، قبل أن ُتنَقل إلى أحد السجون  وخاضت بشير إضراباً

ا باعتقالها والتمديد لها. التابعة لألمن الوقائي في جنين، تنديداً

االحتالل يعتقل آالء بشير بعد أيام 
من اإلفراج عنها من سجون السلطة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ا من بيت حنينا شمال القدس المحتلة، فيما  ا صحفياً اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس األربعاء، مصوراً

قررت اإلفراج عن ثالثة أشقاء بشروط.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات االحتالل اعتقلت المصور صالح الزغاري من منزله وهو من سكان 
بيت حنينا، وحولته إلى أحد مراكز للتحقيق بالمدينة. وأوضح أن ســـلطات االحتالل قررت امس اإلفراج عن 
األشقاء الثالثة شريف ومصطفى والقاصر معتز أحمد المالحي، بشرط إبعادهم عن منطقه أبو غنيم لمدة 
ا أنهم اعتقلوا يوم  ا وكفالة مدفوعة بقيمة 3000 شـــيكل وكفالة طرف ثالث 5000 شـــيكل، علماً 45 يوماً
الجمعة الماضي، وهم من ســـكان حي الفاروق ببلدة ســـلوان. وفي سياق آخر، شنت شرطة االحتالل امس، 

حملة مخالفات مالية لمركبات المواطنين في حي عين اللوزة بسلوان.
ا وسط الشارع الرئيس في الحي، وأوقفت السيارات  وذكر مركز المعلومات أن شرطة االحتالل نصبت حاجزاً

المارة وحررت ألصحابها مخالفات مالية متفاوتة وصفها المواطنون بأنها »غير قانونية وكيدية«.

محاوالت صهيونية إللغاء اتهام
 مستوطن شارك بإحراق عائلة دوابشة

االحتالل يعتقل مصورًا 
وُيبعد 3 أشقاء من القدس
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قالت كتائب القسام الجناح العسكري 
لحركة حماس إن هناك فرصًة حقيقية 
إلنجاز وحل قضية األسرى والمفقودين 
في قطاع غزة إذا كانت قيادة االحتالل 
اإلســـرائيلي جادًة في فتـــح وتحريك 
هذا الملف ودفـــع الثمن الطبيعي عبر 
المســـار الواضح الذي أفضى سابًقا إلى 

حّل قضايا مشابهة.
وهددت الكتائب على لسان المتحدث 
باســـمها )أبو عبيدة( في خطاب متلفز 
الثالثـــاء، بـــأن "هذا الملـــف قد يكون 
عرضة للنسيان واإلغالق نهائًيا لعوامَل 

تعلمها قيادة العدو جيًدا".
وأضـــاف: "نقـــول لـــكل المعنيين أن 
لكم في قضيـــة رون أراد عبرٌة؛ إذ إننا ال 
نضمن أن يبقى هذا الملف على طاولة 
البحث مجددا في حـــال أضاعت قيادة 

االحتالل هذه الفرص".
وشدد "أبو عبيدة" على أن حكومة االحتالل 
بقيادة بنيامين نتنياهو تتهرب من إنجاز 
صفقة تبادل أســـرى مع المقاومة، وأنهم 
يكذبون ويدلســـون على أهالي جنودهم 

الذين أرسلوهم لميدان المعركة.
مطلع أبريـــل / نيســـان 2015، أعلنت 
القســـام للمرة األولى عن وجود "أربعة 
جنود إســـرائيليين أسرى لديها"، دون 
أن تكشف بشكل رسمي إن كانوا أحياء 

أم أمواتا.

كما لم تكشف عن أسماء اإلسرائيليين 
األســـرى لديهـــا باســـتثناء الجندي " 
أرون"، الـــذي أعلـــن أســـره المتحـــدث 
باســـم الكتائـــب "أبو عبيـــدة"، في 20 
يوليـــو / تمـــوز 2014، خـــالل تصدي 
مقاتلي "القســـام" لتوغل بري للجيش 
اإلســـرائيلي فـــي حي التفاح، شـــرقي 

مدينة غزة.
بشـــكل  "حمـــاس"  حركـــة  وترفـــض 
أي معلومـــات حول  متواصل تقديـــم 
اإلســـرائيليين األســـرى لـــدى ذراعها 

المسلح.
واتهمـــت كتائـــب القســـام حكومـــة 
بالتهرب من إنجـــاز صفقة  نتنياهـــو 
تبـــادل أســـرى، مـــن خـــالل "الكـــذب 
والتدليـــس على أهالـــي الجنود الذين 

أرسلتهم لميدان المعركة".
التوقيت والدالالت 

وقال الكاتب والمحلل السياسي حسام 
الدجني: "إن المقاومة وكتائب القسام 
وعبر خطابها وضعت "إســـرائيل" أمام 
خيارين محددين ال ثالـــث لهما وهما، 
إمـــا ابرام صفقـــة تبـــادل، أو أن يلقي 
جنودها مصير الجندي الطيار رون أراد 
)مفقود في لبنان منذ 1986("، مشددا 
علـــى أن "الخطـــاب حمل عـــدة دالالت 
واضحة ســـتؤثر بالفعل على االحتالل 

اإلسرائيلي رسميا ومجتمعيا".

وأضـــاف الدجنـــي لـ "االســـتقالل" أن 
توقيت خطاب القســـام جاء في ظل ما 
تشهده الســـاحة اإلســـرائيلية، سواء 
احتجاجات اليهود األفارقة، أو التحضير 
لالنتخابات المقبلة، كما يأتي في إطار 
"الحرب النفســـية وصراع األدمغة بين 
المقاومة واالحتـــالل من خالل الضغط 
سياسيًا ونفسيًا على االحتالل متجاوزًا 
اللعبة العسكرية مســـتغاًل تذكيرهم 
بقضيـــة األثيوبيين ويهود الفالشـــه، 
مبينًا أن دولـــة االحتالل دولة عنصرية 
تميز حتـــى بين جنودهـــا وخاصة أن 
غالبية اليهود األثيوبيين يعملون في 

الجيش اإلسرائيلي.
أما عـــن انعكاس خطاب القســـام على 
المقبلة،  الكنيست  انتخابات  مستقبل 
تابـــع المحلـــل السياســـي أن الخطاب 
ســـيضع نتنياهو أمـــام خياريـــن، إما 
المضـــي قدما فـــي الصفقـــة وبالتالي 
الرضوخ لشروط المقاومة، أو التورط في 

مواجهة عسكرية مع قطاع غزة.
وأكد أن المقاومة وخاصة القسام ألقت 
حجرا في حقل االنتخابات اإلسرائيلية، 
وهـــذا ســـيكون له صـــدى على صوت 
المـــرأة اإلســـرائيلية ، ألن لديهن أبناء 
فـــي الجيش اإلســـرائيلي، ويخفن من 
أن يلقى أبناؤهن نفس مصير شـــاؤول 

وهدار ومنغستو وهشام السيد".

وتوقع الدجني أن يؤدي خطاب كتائب 
القســـام بما احتواه  من إشارات قوية 
وواضحـــة بـــأن الجنود األســـرى أحياء 
وليسوا جثثا كما تروج حكومة نتنياهو 
على مـــدار الســـنوات الماضيـــة- إلى 
حدوث إرباك في المجتمع اإلسرائيلي، 
مرجحًا بأن يلقى هـــذا الخطاب تفاعاًل 
كبيرًا للضغط علـــى نتنياهو لتحريك 

هذا الملف.
حالة �ضغط 

من جانبـــه، أكد المختص في الشـــأن 
العســـكري اإلسرائيلي رامي أبو زبيدة ، 
أن الهدف األســـاس من الرسائل التي 
حاولت المقاومة الفلسطينية إيصالها 
هـــو تحريـــك ملـــف األســـرى الجنود 
وتشـــكيل حالة من الضغـــط واالرباك 
تجـــاه حكومـــة االحتـــالل والمجتمـــع 
الصهيوني وعائالت الجنود مســـتغلة 
الجو العام الذي تعيشـــه دولة الكيان 
سواء أجواء االنتخابات المرتقبة أو حالة 
االســـتقطاب العنصري الـــذي يتمثل 
في قضية األثيوبيين، الفتا الى أن كل 
تلك العوامل ســـاهمت فـــي إبراز هذه 

القضية.
وأوضح أبـــو زبيدة لـ "االســـتقالل": أن 
رسالة "القسام" لالحتالل، بأن المراوغة 
ال تجـــدي نفًعا، وعلـــى رئيس حكومة 
االحتالل نتنياهو، الذي جرب المراوغة 

في )ملف( شاليط، سابقا وفي النهاية 
خضع لشـــروط المقاومـــة أن ال يحاول 
فعل ذلـــك ثانيـــا ألنه ليـــس الطرف 
الوحيـــد الذي يمكن أن يســـيطر على 
هذه المسألة، الن هناك طرفًا آخر أهم 
وهي المقاومة ، التـــي تحتفظ بهؤالء 

الجنود لديها، وتعلم مصيرهم.
وأشـــار المختص في الشأن العسكري 
اإلســـرائيلي، إلى أن المقاومة وكتائب 
القســـام وضعتا المســـتوى السياسي 
الصهيوني في ورطة كبيرة، ســـيكون 
الجمهـــور  علـــى  انعكاســـات  لهـــا 
الصهيوني في دولة الكيان خاصة في 
ظـــل االنتخابات الجاريـــة، الفتا الى أن 
اختيار التوقيت لتحريك المياه الراكدة 

في هذا الملف كان مناسبا. 
وقـــال أبو زبيـــدة : "إن محاولة نتنياهو 
إعـــالن المـــوت االفتراضـــي لألســـرى 
االسرائيليين استغله في التقليل من 
قيمة أي صفقة قادمة، وهذا االمر كان 
داخاًل في حسابات المقاومة ، ولم تكن 
أجندتهـــا خالية من امكانيـــة أن تلجأ 
فيها القيـــادة االســـرائيلية الى خيار 
اعالن وفـــاة جنودها، كمحاولة للتهرب 
من دفـــع الثمـــن الغالـــي لمبادلتهم 
مع أســـرى فلســـطينيين، االمر الذي إذ 
اعتبرته المقاومة مجرد استدراج فاشل 

للحصول على معلومات لديها. 

كيف سيؤثر »خطاب القسام« على ملف الجنود األسرى بغزة؟  
غزة / حممد اأبو هويدي:

اأكد خمت�ضان وحملالن يف ال�ضاأن ال�ضيا�ضي والع�ضكري 
االإ�ضرائيلي، اأن خطاب الناطق با�ضم كتائب الق�ضام )اأبو 

عبيدة( والذي حتدث فيه عن جنود االحتالل املفقودين يف 
قطاع غزة، يحمل يف طياته الكثري من الدالالت والر�ضائل 

املبطنة لدولة الكيان واملجتمع ال�ضهيوين ولعائالت اجلنود 
االأ�ضرى لدى املقاومة يف قطاع غزة، مرجحني باأن يلقى هذا 

اخلطاب تفاعاًل كبريًا لل�ضغط على نتنياهو لتحريك هذا 
امللف. واأو�ضح املحلالن لـ "اال�ضتقالل"، اأن املقاومة خرجت 

من خالل هذا اخلطاب من نطاق املناورة الع�ضكرية اإىل 
املناورة النف�ضية وال�ضيا�ضية على املجتمع االإ�ضرائيلي، ليكون 

فاعال يف تغيري دفة االنتخابات االإ�ضرائيلية املرتقبة يف 
�ضبتمرب القادم. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالـــت "زهافـــا شـــاؤول" والدة الجندي األســـير 
لدى المقاومة في قطاع غزة "شـــاؤول أرون"، "إن 
الحكومة اإلسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو ال 
تفعل شيًئا إزاء قضية ابنها، وتواصل تضليلنا".

ونبهـــت "زهافا" إلذاعـــة جيش االحتـــالل بعد 
ســـاعات من تصريحات كتائب القسام األخيرة، 
إلى أنها لو كشـــفت عـــن الدالئل التـــي لديها 
"سيعرف الجميع أن أرون ابني حّي"، رافًضة رواية 
الجيش بأنه ُقتل داخل ناقلة جند شرق غزة خالل 

الحرب األخيرة صيف 2014.
وقـــال "أبو عبيدة" مســـاء الثالثـــاء الماضي، "إن 
هناك فرصًة حقيقية إلنجاز وحّل قضية األسرى 
والمفقوديـــن فـــي قطاع غـــزة إذا كانـــت قيادة 
االحتالل جادًة في فتح وتحريك هذا الملف ودفع 
الثمن الطبيعي عبر المســـار الواضح الذي أفضى 
ســـابًقا إلى حّل قضايا مشـــابهة )إبـــرام صفقة 

شاليط(.
وهّدد بأن "هذا الملف قد يكون عرضة للنســـيان 
واإلغـــالق نهائًيا لعوامل تعلمهـــا قيادة العدو 

جيًدا".
وأضاف: "نقول لكل المعنيين أن لكم في قضية 
)طيار إســـرائيلي مفقود بلبنان منذ 1986( رون 
أراد عبـــرة؛ إذ إننا ال نضمـــن أن يبقى هذا الملف 
علـــى طاولة البحث مجدًدا في حال أضاعت قيادة 

االحتالل هذه الفرص".
وأّكـــد أن حكومـــة االحتـــالل بقيـــادة "بنيامين 
نتنياهو" تتهرب من إنجاز صفقة تبادل أســـرى 
مع المقاومة، مشـــدًدا على أن االحتالل يعلم بأن 
الثمن الذي سيدفعه أمام جثث قتلى "متواضع" 

مقارنـــة باألحيـــاء؛ لكن الواضح أنـــه يتهرب من 
مواجهة الحقيقة ودفع الثمن.

وجدد التأكيد علـــى أن االحتالل لم يطرح قضية 
أبراهـــام منغســـتو )جندي يهـــودي من أصول 
إثيوبية( مطلًقا أمام الوســـطاء الذين تدخلوا منذ 

سنوات في قضية األسرى والمفقودين.
وكانت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة 
"حماس" أعلنت مطلع إبريل )نيسان( 2015، عن 
وجود )4( جنود "إسرائيليين" أسرى لديها، دون 

أن تكشف إن كانوا أحياًء أم أمواًتا.

بعد ساعات من تصريحات »القسام«

والدة الجندي »شاؤول«: حكومة »نتنياهو« تواصل تضليلنا 
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي
 حمكمة غزة ال�سرعية 

 الموضوع/مذكرة تبليغ قرار عليا 
   صادر عن محكمة غزة الشرعية 

الى المدعى عليـــه/ وليد بن حمدان بن محمد عفانة من غزة و ســـكان الميناء 
سابقا و مجهول محل اإلقامة في داخل الخط األخضر لقد عادة القضية أساس 
2018/742م و موضوعها/ دين علي على تركه المتكونة بينك وين المستأنف 
عليه / هناء بنت علي بن حافظ الدعادله  المشهورة األسود من غزة و سكانها و 
كيلها المحامي عبد الله قنديل من مقام المحكمة العليا الشرعية بغزة مصدقة 
الحكم المطعون فيـــه بموجب قرار عليا رقم )1827( ســـجل )16( المؤرخ في 

2019/7/7م لذلك صار تبليغك حسب األصول و حرر في 2019/7/22م.

قا�سي غزة ال�سرعي 
عاطف م�سطفى الترت

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

 اعالن  صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
و تنظيم المدن بمحافظات غزة 

 بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )7102( بعرض )12( متر بدون ارتداد
   منطقة تنظيم-  حي جورة اللوت- خانيونس 

   قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــــن اللجنة المركزية لألبنية و تنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم انها قد قررت بجلســــتها رقم 
2019/2 المنعقدة بتاريخ 2019/1/9 التصديق النهائي على المخطط التفصيلي لمسار الشارع رقم 
)7102( بعرض )12( متر بدون ارتداد و المحصور بين شارع رقم )97( والشارع رقم )9( والمار بالقسائم 

رقم )1-2-3-4-5-6-7-8-35( من القطعة رقم )58(  والقسيمة رقم )23( من  القطعة  رقم )61(.
الســـابق ايداعه لالعتـــراض بموجب اإلعالن الصادر عـــن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة فلسطين بتاريخ 2018/8/9 
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بعد مرور 15 يوما من 
تاريخ نشـــر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية في صحيفتين يوميتين محليتين 

ايهما أقرب وذلك وفق لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن 

اللجنة املركزية للأبنية و تنظيم املدن 
 مبحافظات غزة 

رام الله/ االستقالل: 
كشف تقرير صادر عن هيئة 
شـــؤون األســـرى والمحررين 
أمـــس االربعـــاء، عـــن تراجع 
أسرى  ألربعة  الصحية  الحالة 
مرضـــى يقبعـــون فـــي عدة 
ســـجون إســـرائيلية، نتيجة 
إلهمـــال واضـــح ومقصـــود 
لحاالتهـــم المرضيـــة وعدم 
العالج  بتقديـــم  االكتـــراث 

الالزم لهم.
ومن بين الحاالت التي وثقها 
تقرير الهيئة، حالة األســـير 
كمال أبو وعـــر )46 عامًا( من 
بلدة قباطيـــة قضاء محافظة 
جنيـــن، والقابـــع في معتقل 
"الجلبـــوع"، ويعانـــي من ورم 
في  تكســـر  ومن  ســـرطاني 
صفائح الدم، وحالته الصحية 

تتدهور بشـــكل ملحوظ، ولغاية 
اللحظة لم تقدم ادارة سجون االحتالل 
أية أدوية أو جرعات عالجية متخصصة 

لمرضه.
أما عن األســـير ناصر جـــدع )30 عامًا( 
من بلـــدة برقين قضاء محافظة جنين، 
والقابـــع فـــي معتقل "مجـــدو"، فهو 
يعاني من ديســـكات في ظهره، وهو 
بحاجة لتحويله إلجراء جلســـات عالج 
طبيعي لكـــن إدارة المعتقـــل ال زالت 
تماطـــل بتحويله وتكتفـــي بإعطائه 

المسكنات.
بينما يمر األســـير فادي الحروب )31 

عامًا( من بلدة دير سامت قضاء محافظة 
الخليل، بوضع صحي غاية في الســـوء، 
فهو يشـــتكي حاليًا من آالم حادة في 
الكلـــى، وتدهور وضعـــه الصحي بعد 
خوضه إلضراب مفتوح عن الطعام ضد 

اعتقاله اإلداري.
باإلضافة إلى ذلك، فإن األســـير يعاني 
من أمراض عديدة أبرزها التشـــنجات 
ومشاكل في األعصاب والضغط وأوجاع 
بالصـــدر، وهو بحاجة إلـــى رعاية طبية 
خاصة، لكن إدارة "عوفر" لم ُتقدم له أي 

عالج حقيقي لحالته الصحية. 
في حين تواصل إدارة "إيشـــل" إهمال 

الحالة الصحية لألســـير مقداد الحيح 
)25 عامًا( مـــن بلدة صوريف شـــمال 
الخليل، والـــذي تفاقمـــت حالته في 
الفترة األخيرة بســـبب األوجاع الحادة 

التي يشتكي منها في المعدة.
كما يعاني من ضيق في التنفس، وال 
يستطيع النوم بســـبب الشظايا التي 
ال تزال متواجدة بجســـده جراء إصابته 
برصاص جيش االحتالل أثناء اعتقاله، 
وهو بحاجة ماسة لتحويله إلى مشفى 
لتلقـــي العالج الـــالزم له،  لكـــن إدارة 
المعتقـــل ال زالـــت تســـوف بتحويله 

وتكتفي بإعطائه المسكنات.

رام الله/ االستقالل: 
أوضحت هيئة شؤون األسرى والمحررين، امس األربعاء، أن سلطات االحتالل الصهيوني تواصل 
للشـــهر الرابع على التوالي عزل األســـير أحمد يوســـف المغربي )44 عاًما( من مخيم الدهيشة 

بمحافظة بيت لحم، في ظروٍف قاسيٍة للغاية.
وقالت الهيئة أن "األسير المغربي يقبع داخل زنازين العزل االنفرادي بقسم )12( التابع لمعتقل 
"مجدو" منذ تاريخ 2019/3/24 ، وذلك بقرار من مخابرات االحتالل )الشاباك(، بذريعة أنه ُيشكل 
خطر على أمن إســـرائيل"، ُمضيفًة أن "األســـير المغربي متواجد بالعزل منـــذ تاريخ 2017/6/1، 
وتنقل بين أكثر من عزل منذ هذا التاريخ، وتم تمديد أمر العزل بحقه مراٍت عدة لفترات تتراوح 

ما بين شهرين إلى ستة أشهر".
جدير بالذكر أن األســـير يواجه أوضاًعا صحية صعبة، فهو مصاب بمرض ُيدعى cbk ُيسبب له 
تفتتًا في العضالت وتضخمًا في عضلة القلب، وهو بحاجة ماســـة لعناية طبية فائقة لوضعه 
الصحـــي. وُيشـــار إلى أنه متزوج ولديه ثالثـــة أبناء، ومعتقل منذ تاريـــخ 2002/5/27 ومحكوم 
بالســـجن لـ 10 مؤبدات، وقضى في وقٍت ســـابق ما مدته 9 أعوام في العزل، ونال حريته عقب 
إضراب الكرامة عام2012 ، بعدها قامت مخابرات االحتالل بعزله مرة أخرة دون أي مبررات وتحرمه 

من زيارة ذويه، حيث لم تتمكن زوجته من زيارته منذ 13 عاًما.

هيئة: االحتالل يماطل في عالج 4 أسرى مرضى

رام الله/ االستقالل: 
حّولت ســـلطات االحتالل ملف األسير مجاهد الشني)20عامًا( من سكان مخيم الجلزون 

شمال مدينة رام الله اإلداري إلى قضية، سيتم بناًء عليها تقديم الئحة اتهام بحقه.
وذكر مكتب إعالم األســـرى أن األسير الشـــني أمضى في االعتقال اإلداري مدة خمسة 
أشـــهر، بعد أن جددت له محكمة االحتالل قبل ثالثة أسابيع األمر اإلداري للمرة الثانية 

على التوالي مدة أربعة أشهر.
وبّين أن قوات االحتالل أعادت اعتقال األســـير الشـــني بتاريخ 2019/3/4، بعد اقتحام 
منزل عائلته في مخيم الجلزون ونقله إلى ســـجن عوفر، وأصدرت بعد أسبوع من اعتقاله 
قرارًا إداريًا بحقه دون تهمة ومدته أربعة أشهر، وكان من المفترض إطالق سراحه بداية 
شهر يوليو الجاري، إال أن مخابرات االحتالل أوصت بتجديد اإلداري له مرة ثانية، وباألمس 

حولت ملفه إلى قضية أمام المحاكم، وسيتم إصدار الئحة اتهام بحقه.
الجدير بالذكر أن هذا االعتقال ليس األول للشـــاب الشني، فقد كان اعتقل عام 2015، 
وكان عمره حينها ال يتجاوز 16عامًا، وقد أمضى في ســـجون االحتالل مدة عشرة أشهر، 
عانـــى خاللها من تدهور حالته الصحية، فهو يعاني من مرض اللوكيميا، باإلضافة إلى 

آالم في عموده الفقري بسبب وجود بالتين في الظهر

االغوار/ االستقالل: 
اعترضت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس األربعاء، وفًدا أوروبًيا لدى زيارته لألغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف األغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إن الوفد قدم من عدة دول أوروبية، 
بدعوة من مؤسسة "بتسيلم" الحقوقية لالطالع على أوضاع المواطنين في األغوار الشمالية.

وأضـــاف أن قوات االحتالل اعترضت الوفد، وحاولت منعه من دخول منطقة الرأس األحمر، لكنه 
تمكـــن من زيارة خربـــة الحمة، وقرية بردلـــة، واطلع على معاناة األهالي فيهـــا جراء انتهاكات 

االحتالل.

عّمان/ االستقالل: 
قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عبـــاس، إن مجـــزرة الهدم التـــي نّفذها 
االحتـــالل "اإلســـرائيلي" ضد عشـــرات 
الشقق السكنية في "واد الحمص" ببلدة 
"صور باهر" بالقدس المحتلة، والخاضعة 
للسيطرة الفلسطينية الكاملة، "يعّبر عن 
منتهـــى الوقاحة والعـــدوان على حقوق 

شعبنا".
جاء ذلك أمـــس األربعاء، خـــالل اجتماع 

الرئيـــس عباس بنظيـــره األردني الملك 
عبـــد الله الثاني بن الحســـين، في قصر 

الحسينية بالعاصمة األردنية )عّمان(.
وأضاف عّباس: "ال نغفر الهدم في مناطق 
أ أو ج، لكن هذه أول مرة يتم الهدم بهذه 
المنطقة"، مؤكـــًدا أنه ال بـــّد من موقف 
واضـــح وصريـــح ومحـــدد مـــن كل هذه 

اإلجراءات.
وأفادت الوكالة الرسمية )وفا( بأن رئيس 
الســـلطة أطلع الملك عبد الله الثاني على 

آخر المســـتجدات على صعيـــد القضية 
الفلسطينية، ال سيما اعتداءات االحتالل 
المستمرة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، 
سواء ما يتعلق بحجز األموال الفلسطينية، 
االســـتيطانية  النشـــاطات  اســـتمرار  أو 
المدمـــرة، وهدم بيـــوت المواطنين بـ"واد 
الحمـــص"، وغيرها من الممارســـات التي 

تطال األمالك اإلسالمية والمسيحية.
مـــن جانبه، أكد العاهـــل األردني وقوف 
األردن بـــكل طاقاتـــه وإمكاناتـــه إلـــى 

جانب الفلســـطينيين في نيل حقوقهم 
المشـــروعة والعادلة، مشدًدا على ضرورة 
تكثيـــف الجهـــود الدوليـــة لتحقيـــق 
"الســـالم" العادل والدائم، استنادا على 
"حل الدولتيـــن" باعتبـــاره الحل الوحيد 
إلنهاء الصراع الفلســـطيني اإلسرائيلي. 

بحسب "وفا".
وأشـــار إلى ضرورة "الحفـــاظ على الوضع 
القانوني والتاريخـــي القائم في مدينة 
القـــدس المحتلـــة )..( واألردن مســـتمر 

بتأديـــة دوره التاريخـــي والدينـــي في 
حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية 

على هذه المقدسات".
وعّبر عـــن رفـــض المملكة لممارســـات 
االحتالل االســـتيطانية، وهدم عشـــرات 
المنازل للفلســـطينيين، وضرورة تحرك 
المجتمع الدولي لوقف هـــذه اإلجراءات 
التي تستهدف الهوية العربية للمدينة 

المقدسة.

عّباس: سنتخذ موقفًا محددًا من اعتداءات االحتالل على شعبنا

االحتالل يواصل عزل األسير 
أحمد المغربي في ظروٍف قاسية

االحتالل يعترض وفدًا 
أوروبيًا لدى زيارته لألغوار

تحويل اإلداري لألسير 
مجاهد الشني إلى قضية
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دولة فل�سطني
�سلطة االرا�سي

االدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

إعالن لتسجيل اراضي " مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشان معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان السيد/ محمد صبحي شحات البيوك قد تقدم لتسجيل المال غير المنقول 
المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال مجددا وعلى كل من يدعي بحق 
التصـــرف او المنفعـــة او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقـــدم باعتراضه الخطي الى 

دائرة التسوية بسلطة االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
-1اسم وعنوان طالب التسجيل: محمد صبحي شحات البيوك من سكان خانيونس

-2 اسم المدينة او القرية: رفح - النصر
-3اسم موقع االرض: أم الكالب – غوالي الزريعي    والواقعة: بالقرب من مسجد طارق أبو الحصين 

-4 رقم القطعة : 2 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(    رقم القسيمة :3 "مالية " )حسب ادعاء المواطن(
نوع األرض: ميري المساحة: 1480 م2    الحصة: كامال 

-5 الحدود بموجب المخطط
شمااًل: طريق ترابي ثم أرض السيد محمد صبحي شحات البيوك + ارض السيد زياد صبحي شحات البيوك

جنوبًا: أرض السيد أشرف محمد خليل عابدين    شرقًا: أرض السيد إبراهيم 
نصار إبراهيم أبو جودة  غربًا: أرض السيد حسن غانم محمد أبو شقرة

-6 كيفية األيلولة لطالب التســــجيل: بطريق الشــــراء من كمال محمد شحات البيوك 
التي آلت إليه بطريق الميراث من والده محمد شحات حميد البيوك والمسجلة باسمه 

لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية. تحريرًا في:  24/ 7 / 2019م
دائرة الت�سوية
االإدارة العامة للم�ساحة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/أمل عطيه حسن دعالسه...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
949989008  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد فتحي عيسي ابو سيدو  /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800370215

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سماح اكريم عبد ربه بصل...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926759796

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فاطمه جبريل صالح السودة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   911080893

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عميد ناهض ياسين الصاوي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400140331

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ علي سهيل رجب عليان...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
410517213  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

واشنطن/ االستقالل: 
بنت األمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قرارا 
حول وضــــع المرأة الفلســــطينية، تعتبر 
فيه االحتالل اإلســــرائيلي عقبة أساسية 
في وجه المرأة في فلسطين المحتلة، وال 
يعيق تقدمها فحســــب، بل يحرمها من 
أبسط حقوقها اإلنســــانية التي تكفلها 

لها القوانين الدولية.
وشــــدد القرار الذي حصل على تأييد 40 
دولة، مقابل اعتــــراض الواليات المتحدة 
وكندا، وامتناع 9 دول، على ضرورة توفير 
خاصة  الفلســــطيني،  للشــــعب  الحماية 
النســــاء واألطفال، وتوفيــــر الدعم للمرأة 
الفلسطينية الالجئة والقابعة تحت وطأة 

االحتالل.
وأوضحــــت وزارة الخارجية والمغتربين أن 
دولة فلســــطين قامــــت ألول مرة بتقديم 
القرار مباشــــرة إلى المجلس االقتصادي 
المرور  واالجتماعي لألمم المتحــــدة دون 
بلجنة األمم المتحدة الخاصة بالمرأة، كما 

جرت العادة.
وأشــــارت إلــــى أن أهمية هــــذه الخطوة 
ترجع إلــــى كون المجلس، الــــذي يتكون 
من 54 دولة عضــــوًا، هو المعني بتحديد 

واالقتصاديــــة  االجتماعيــــة  األولويــــات 
الدولية على جدول أعمال األمم المتحدة، 
و يشمل بنودًا تتناول الوضع االقتصادي 
واالجتماعــــي فــــي بلــــد بعينــــه، بما في 
ذلك بنــــد حــــول التبعــــات االقتصادية 

واالجتماعيــــة لالحتالل االســــرائيلي في 
المحتلــــة وباقــــي  الفلســــطينية  األرض 

األراضي العربية المحتلة.
وبينت أن اعتماد قرار المرأة الفلسطينية 
هذا العام، تحت بند التبعات االقتصادية 

واالجتماعيــــة لالحتالل االســــرائيلي في 
المحتلــــة وباقــــي  الفلســــطينية  األرض 
األراضي العربية المحتلة أعطى مســــاحة 
أكبر للدول األعضــــاء للتعبير عن دعمها 
لقرار المرأة الفلســــطينية، بعد أن كانت 

تعتــــرض عليــــه أو تمتنــــع عــــن دعمه 
بسبب تقديمه إلى المجلس االقتصادي 
واالجتماعــــي كتوصية من لجنــــة المرأة 
التي كانت يومــــا ما تعنى ببلدان معينة، 
العالمية  لكنها أصبحت تتناول القضايا 

التي تتعلق بالمرأة.
وشــــكر ممثل دولة فلســــطين لدى األمم 
المتحدة، الســــفير رياض منصور، الوفود 
التي صوتت لصالح القــــرار، وقال: "المرأة 
الفلســــطينية في مخيم الالجئين تصنع 
بيدها مســــتقبل أفضــــل ألطفالها، وفي 
غــــزة تحــــت الحصار تكــــون هــــي النور 
لعائلتهــــا، وهي المأوى فــــي صور باهر 
بعد فقــــدان العائلة لبيتها، وهي الطفلة 
فــــي القدس التي ترســــم أفقــــًا ال يمكن 
للجدار احتجــــازه، وهي القاضية والطالبة 
والمعلمة والصحافية والمزارعة والنقابية 
والمدافعة عن حقوق االنسان والمحامية 

والبرلمانية والرياضية وصانعة السالم".
النســــوية  الحركــــة  بعراقــــة  وأشــــاد 
الوطنــــي  ونضالهــــا  الفلســــطينية 
واالجتماعــــي، الذي انطلــــق قبل أكثر من 
قــــرن من الزمن والذي يســــتمر إلى يومنا 

هذا.

األمم المتحدة: االحتالل يحرم المرأة الفلسطينية من أبسط حقوقها اإلنسانية

خان يونس / االستقالل: 
انتهت الطواقم الفنية في دائرة الصيانة والتشـــغيل فـــي بلدية خان يونس جنوب 
محافظـــات غزة مـــن تنفيذ أعمال تأهيل وتبليط ممر فرعي المـــؤدي إلى مبنى النيابة 

العامة الواقع في حي المحطة، وذلك للتسهيل على المواطنين وعموم المراجعين.
وأوضح عبد الله خلف أن األعمال التي تم تنفيذها شملت  أعمال تركيب خط 
للصرف الصحي لخدمة أحد الســـكان بالشارع ومن ثم أعمال تسوية بالكباش 
للممر الفرعـــي وتركيب بالط اإلنترلوك على مســـاحة )110( متر مربع تقريبًا، 

شاكرًا تعاون المواطنين في تسهيل إنجاز األعمال بالسرعة الممكنة.

بلدية خانيونس  تنهي تأهيل 
وتبليط ممر فرعي في حي المحطة  القدس المحتلة/ االستقالل:

"سياســـة  إن  إســـرائيلي  كاتـــب  قـــال 
االغتياالت التي تنتهجها األجهزة األمنية 
اإلســـرائيلية ال تهـــدف للقضـــاء المبرم 
على المنظمات الفلســـطينية المســـلحة، 
وإنما تســـعى لتهدئة اليهود المذعورين، 
واإلثبات أن األمن ما زال فعاال، لكن النتيجة 
أن هـــذه االغتياالت تحافظ على مســـتوى 
متصاعد من الكراهية والخوف ضد العرب 
الســـاعين للقضاء على "إسرائيل"، إضافة 
إلى أن هـــذه االغتياالت تقضـــي على أي 

فرص لنجاح العمليات السياسية".
وأضاف ران أدليســـت في مقاله بصحيفة 
معاريف، أن "االغتيـــاالت التي ال تعترف 
إســـرائيل بمســـؤوليتها عنها كما جرت 
العـــادة، ال تنجح بالقضاء علـــى تطلعات 
أو  باالســـتقالل،  الفلســـطيني  الشـــعب 
لتصفيـــة المشـــروع النـــووي اإليراني، أو 
التواجـــد اإليراني في ســـوريا، االغتياالت 
فقـــط هـــي المهـــدئ القومـــي لليهود 
الخائفين، وتقديـــم دليل إضافي على أن 

المنظومـــة األمنية اإلســـرائيلية ما زالت 
تعمل على ما يرام".

وأكد أن "هـــذه االغتياالت رغم الكثير من 
مبرراتها ال تخفي ما تمنى به المؤسســـة 
األمنية اإلسرائيلية من سلسلة اإلخفاقات 
والفشل المتالحق في كل الجبهات، سواء 
فـــي قطاع غـــزة والضفة الغربيـــة ولبنان 
وســـوريا، ما يطرح الســـؤال: ماذا سنجني 
إن حفرنا آالف القبور لمن سنغتالهم في 

هذه العمليات السرية؟".
وأشـــار إلى أن "االغتيـــاالت التي تصادق 
عليها الحكومة اإلســـرائيلية تســـفر عن 
إشاعة المزيد من أجواء الكراهية والخوف 
بين العرب والفلسطينيين، بل وتزيد من 
والنتيجة  لديهم،  والثـــأر  االنتقام  دوافع 
أن أي انتقام فلســـطيني أو عربي سيولد 
انتقاما إســـرائيليا في المقابل؛ ألن العين 
بالعين منطق مقبول في الشـــرق األوسط، 
وبهذا المنطق ورطت إســـرائيل نفســـها 
كعشـــبة مـــن الحشـــيش فـــي حقل من 

األعشاب الضارة".

وأوضح أن "االغتيـــاالت المتبادلة جزء من 
أعمـــال المافيا والعصابـــات، وفي ذروتها 
تنسى "إسرائيل" أنها دولة، وألنها أغفلت 
أن نزاعهـــا مـــع الفلســـطينيين ذو أوجه 
سياسية وعسكرية، ويجب أن يسير وفق 
لكنها تتجاهله،  أعمال سياســـي،  جدول 
والنتيجة أن ثقافـــة االغتياالت هي التي 

تسود".
وأضـــاف أنه "رغـــم أن هناك مـــن يدافع 
عن هذه السياســـة بأنهـــا تهدف إلعاقة 
العمليـــات المســـلحة، أو القضـــاء عليها، 
فقد ذهبت للفحص بنفسي للتعرف على 
أحوال هذه العمليات والهجمات الدامية، 
فوجدتها ال تتنفس فقط، تضرب وتطلق 
النـــار، وإنما تنجح بإقامـــة ميزان من الردع 
والتهديد مع الجيش اإلســـرائيلي األكبر 

واألخطر في المنطقة". 
وأشـــار إلـــى أن "اإلســـرائيليين يجب أن 
يعلمـــوا أن االغتيـــاالت ال تعنـــي فقـــط 
مشـــاهد تلفزيونية، وإنما عمليات دامية، 

نحن أمام دماء وليس كاتش آب".

تقدير إسرائيلي: االغتياالت ضد الفلسطينيين سياسة فاشلة
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أعلن أنا المواطن/ منير محمد موسى الناطور 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
910932862  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم ماهر محمد الكفارنه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
( فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   407909206

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/جيهان احمد احمد ابو شمالة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900979626

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مهيمن ربحي عطا بستان...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800624033

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ شعبان سليم حسين شملخ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   918081613

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد رفيق يوسف صيام...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
40983339 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ كمران عبد الفتاح محمد البطه...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   906516182

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد فتحي احمد القدوة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
973236524  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ إيمان أحمد يوسف أبو أمونة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800488082

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
أفــــاد مديــــر الشــــؤون اإلدارية 
العامــــة  بــــاإلدارة  والماليــــة 
الصحة  بوزارة  للمستشــــفيات 
في قطــــاع غزة ســــائد أبو عطا 
بتحويل )17653( حالة مرضية 
مــــن مستشــــفيات وزارته إلى 
المستشفيات الصحية األهلية 
بــــدًء مــــن 23 ديســــمبر 2018 
حتــــى 30 يونيــــو2019، وذلك 
للتخفيف مــــن قوائم االنتظار، 
بالتعاون مع وكالة الغوث وبدعم 

.)ECHO( من االتحاد األوروبي
»االســــتقالل«  بيان وصل  وفي 
أمــــس األربعاء، أوضــــح أبو عطا 
أنه تم تحويــــل الحاالت ضمن 
القوائــــم المجدولة التي يطول 
المستشــــفيات  إلى  انتظارها 
األهلية )الخدمة العامة، العودة، 
القدس، األهلــــي العربي، األمل 
بخان يونس، سان جون والمركز 

الدولي(.
وأشار إلى أنه يتم التحويل وفق 
نمــــوذج تحويل تــــم تصميمه 
المشروع،  لهذا  بشــــكل خاص 
حيــــث كان نصيب األســــد من 
التحويالت لمستشفى القدس، 
إذ وصلت الحاالت المحولة إليه 

)6162( حالة مرضية.
يشــــمل  المشــــروع  أن  وبيــــن 
التخصصات الجراحية كالعظام، 
وجراحــــة  العامــــة،  والجراحــــة 
األعصاب،  وجراحة  المســــالك، 

الدمويــــة،  األوعيــــة  وجراحــــة 
والتجميــــل، وجراحــــة األطفال 
والجراحات النسائية، باإلضافة 
إلــــى األشــــعة التشــــخيصية 
العيون، وكانت أعالها  وجراحة 
األشــــعة التشــــخيصية حيث 
وصل عــــدد الحــــاالت المحولة 

)7955( حالة.
وأكــــد أن هذا البرنامج ســــاهم 
بشكل كبير في تخفيف قوائم 
انتظــــار وحجــــوزات المرضــــى 
لتصــــل ألكثر مــــن 80 % في 
التخصصــــات، خاصة  بعــــض 

وأن بعض الجراحات كجراحات 
األطفــــال كانت تطول قوائمها 
إلى شــــهر ســــبتمبر من العام 

.2019
وأشــــار مدير الشــــؤون اإلدارية 
والماليــــة إلى أن عمليات المياه 
البيضــــاء بمستشــــفى العيون 
تطــــول قوائمهــــا إلــــى نهاية 
العام المقبل، إضافة إلى قوائم 
جراحة األعصاب في مستشفى 
األوروبــــي التي تمتــــد إلى عام 
2020، وبعض الجراحات العامة.

الصحــــة  وزارة  أن  إلــــى  ونــــوه 

بالقطاع تعمد دائًما إلى توفير 
الصحية  خدماتهــــا  وتجويــــد 
من  التخفيف  بهدف  للمرضى 
معاناتهم في التنقل والســــفر 
في ظل الحصار وإغالق المعابر، 
وبالتزامن مع مســــيرات العودة 
التــــي خّلفت مئــــات اإلصابات 
التي تحتــــاج إلى رعاية عالجية 

طويلة األمد.
ُيذكر أن التكلفة المالية إلجراء 
بنفس  الجراحيــــة  العمليــــات 
الرســــوم المعتمدة لــــدى وزارة 

الصحة.

رام الله/ االستقالل: 
قـــال مركز حقوقـــي أمس األربعـــاء، إن 
الغربية  بالضفـــة  التنفيذية  الســـلطة 
المحتلة ال تحترم على اإلطالق استقالل 
القضـــاء، وتتعامـــل معه كجهـــاز تابع 

مهمته تكييف القرارات لصالحها.
وأضاف مركز »حماية« لحقوق اإلنســـان 
في ورقة موقف أن قراري رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس بحّل مجلس 
القضاء األعلى وتشكيل مجلس انتقالي 
جديـــد، »يشـــكالن مخالفـــات قانونية 
ودســـتورية، وخطرًا ُيهدد مرفق القضاء 

بالضفة الغربية المحتلة«.
وقـــال المركز: »صدور هذيـــن القرارين 
يشـــيران إلى أننا أمـــام مرحلة عنوانها 

القضاُء على القضاء«.
وتابع: »القراران بهما مخالفة جســـيمة 
للمـــادة )100( مـــن القانون األساســـي 
الفلســـطيني، التي اشترطت استشارة 
مجلـــس القضاء األعلى فـــي أي تعديل 
لقوانين الســـلطة القضائية، وهذا ما لم 
يتم بإصدار الرئيـــس للقرارين بقانون، 
في تجاهـــل واضـــح ألحـــكام القانون 

األساسي«.

وأبدى »حمايـــة« تخوفه من نص المادة 
)3( مـــن القرار بقانون رقم )16( لســـنة 
2019، والتي جعلت سّن تقاعد القضاة 

)60( عاًما بداًل من )70(.
كمـــا أبـــدى اســـتغرابه مـــن التعديل 
الجديد في ظل تعيين رئيس المجلس 
االنتقالي بعمر يزيد عن )80( عامًا، »وهذا 
ما يدلـــل أن هـــدف التعديل التخلص 
من قضاة في المحاكم العليا لمشـــاكل 
شـــخصية مع بعض المستنفذين في 

السلطة التنفيذية«. وفق المركز.
وقـــال: »إن نـــص المادة )2( مـــن القرار 

بقانون رقـــم )17( لســـنة 2019، التي 
أعطـــت الرئيـــس الحق بعـــزل القضاة 
وإحالتهـــم للتقاعـــد، ونقلهم لوظائف 
أخرى، مخالفة واضحة لقانون الســـلطة 
القضائية والمواثيق الدولية التي نصت 
على عـــدم جواز عزل القضـــاة أو نقلهم 

لوظائف أخرى«.
وطالب المركز الحقوقي رئيس السلطة 
الفلسطينية بسحب التعديالت الراهنة، 
ووقف التدخالت كافة في عمل القضاء، 
والعمل على توحيد مؤسســـات النظام 
السياســـي الفلســـطيني بمـــا يضمن 

الفصل بين السلطات )الثالث( وسيادة 
القانون.

ودعا المقررة األمميـــة الخاصة المعنية 
والمحامين بضرورة  القضاة  باســـتقالل 
الضغـــط على الســـلطة الفلســـطينية 
القـــرارات وضمان  للتراجـــع عن هـــذه 
مطالًبا  القضائية،  الســـلطة  اســـتقالل 
بالعمل الجاد والفوري الســـتعادة وحدة 
القضاء بالضفة وغزة على أسس مهنية 
وموضوعية وشفافة كمقدمة الستعادة 
وحـــدة المؤسســـات وحمايـــة الحقوق 

وترميم النظام السياسي الفلسطيني.

مركــز حقوقــي: السلطــة بــرام الله ال تحتــرم استقــالل القضــاء

»الصحة« تحّول 17653 حالة مرضية للمستشفيات األهلية بغزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اتهمت "هيومن رايتس ووتش" "إســــرائيل" بشــــن حملة 
"ليس فقط لوقف نشاط حقوق اإلنسان، ولكن أيضا لحرمان 

اإلسرائيليين من معلومات حول ما يجري من حولهم".
وقال المدير التنفيــــذي للمنظمة، كينيث روث، لصحيفة 
"هآرتس"، إنه في حال قررت المحكمة العليا في "إسرائيل" 
السماح للحكومة بالمضي قدما في قرارها بطرد عمر شاكر، 
المدير المحلي لـ "هيومن رايتس ووتش"، فإنها "ستنضم 
بذلك إلى أمثال العديد من الدول التي فعلت ذلك من قبل .

وأضاف روث قائال:"هذا ليس ناديا يجب على إسرائيل أن 
تتلهف لالنضمام إليه".

وأبقت محكمة أدنى درجة، في أبريل الماضي، على قرار وزارة 
الداخلية ترحيل شاكر، وقالت إن أنشطته ضد مستوطنات 

الضفة الغربية ترقى إلى الدعوات لمقاطعة "إسرائيل". 
وأصــــدرت وزارة الداخلية اإلســــرائيلية، فــــي مايو 2018، 
قرارا بحرمان شاكر من عمله وتصاريح اإلقامة بحجة دعمه 
لمقاطعة "إســــرائيل"، ووفقا لوزارة الشؤون اإلستراتيجية، 
فإن شــــاكر "يعيد فــــي كثير من األحيان نشــــر تغريدات 
ويقوم بمشــــاركة محتــــوى حول موضــــوع حركة مقاطعة 

االحتالل".
وتم تمرير مشــــروع قانون إســــرائيلي عام 2017، يسمح 
لالحتــــالل بمنع دخول أنصــــار حركة المقاطعة وســــحب 
االســــتثمارات وفــــرض العقوبات على حركــــة المقاطعة 

)BDS( اإلسرائيلية
وتعهــــد روث بأنه حتــــى لو تم طرد شــــاكر، فإن المنظمة 
ستواصل "اإلبالغ بموضوعية عن انتهاكات حقوق اإلنسان 

هنا وفي أماكن أخرى".

هيومن رايتس ووتش« 
تحذر االحتالل من مغبة طرد 
مديرها في األراضي المحتلة
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ال زالت ردود الفعل تتوالى على زيارة مجموعة من الصحفيين العرب »إلســــرائيل« حيث نفى اتحاد 
الصحفيين العرب، أمس األربعاء، أن يكون األشــــخاص الذين زاروا »إسرائيل« مؤخرا من السعودية 
واإلمارات والبحرين والعراق، صحفيين. وأكد االتحاد في بيان صحفي أنهم راجعوا كافة المنظمات 
الصحفية األعضاء باالتحاد بالنســــبة لموضوع زيارة بعض الصحفيين إلسرائيل حاليا، مشدًدا أنه 
تأكد بصورة قطعية عدم قيام أي صحفي ينتمي إلى هذه المنظمات بزيارة »إســــرائيل«، خصوصا 
الصحفييــــن أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية واإلماراتية وهيئة الصحفيين الســــعوديين 
ونقابة الصحفيين العراقيين«, وال ندري كيف تمت هذه الزيارة لكنها حظيت بترحاب إســــرائيلي 
كبير, حيــــث التقى بنيامين نتنياهو رئيــــس الوزراء الصهيوني، في مكتبــــه بالقدس مع أعضاء 
الوفد اإلعالمي العربي الذي يضم مدونين من دول ليس إلسرائيل عالقات دبلوماسية معها منها 
الســــعودية والعراق. وكان وزير الخارجية الصهيوني يسرائيل كاتس التقى أيًضا بعد الظهر مع 

الوفد ذاته.
والتقوا أيضا رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيســــت الصهيوني آفي ديختر. وتحدث ديختر 
إليهــــم بالعربية قائاًل »إن دولة »إســــرائيل« قررت أن تبني عالقات مــــع الدول العربية وتحديًدا مع 
السعودية وعدم االنتظار حتى تقوم السلطة الفلسطينية بمكافحة اإلرهاب«, هذه الزيارات المريبة 
تأتي في وقت صعب وحســــاس للغاية حيث يقوم االحتالل بهدم بيوت الفلسطينيين في وادي 
الحمص, وتهجير سكانها منها, وتمارس إسرائيل سطوتها على أموال المقاصة, وتقتطع األراضي 
في الضفة لصالح المســــتوطنات, وتعتبر القدس عاصمتها الموحدة, وال تقبل بحل الدولتين, فما 
هى دوافع ومبررات هؤالء لهذه الزيارة المشبوهة, والتي تدل على ان المشاركين فيها جاؤوا لدعم 
سياســــة نتنياهو وحكومته ضد الفلســــطينيين, لذلك ال غرابة ان يدافــــع عنهم ارئية أدرعي, وال 
غرابة ان يســــتقبلهم نتنياهو ويلقي فيهم خطاب, وال غرابة أن يلتقيهم ديختر وكانس, فعلى 
ما يبدو ان المهام الموكلة إليهم خطيرة, وتســــتهدف التأمر على القضية الفلسطينية وتجميل 

وجه »إسرائيل« أمام العالم.  
اتحــــاد الصحفيين العرب تبرأ من هــــؤالء »المرتزقة« بل ان دولهم تبرأت منهــــم عندما قال بيان 
االتحاد أنهم يعيشون في المهجر خارج بلدانهم, وان خطوتهم كانت انفرادية, فيكفيهم عارا ان 
»إســــرائيل« قامت باعتقال مجموعة من المقدسيين من اجل ذلك المدون السعودي إلرضائه, بعد 
ان طرده أهل القدس من المســــجد األقصى الذي ولج إليه لكي يجمل وجهه القبيح, فكان جزاؤه ما 
رأيتموه في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل االجتماعي, إسرائيل تتجبر على الفلسطينيين, 
وما يزيد تجبرها وطغيانها حالة اللهاث العربي وراءها لتطبيع العالقات معها, والوفد الذي يضم ما 
يسمون أنفسهم »بإعالميين« جاؤوا من اإلمارات والسعودية ومصر والبحرين والعراق, لن تحاسبهم 
دولهــــم على هذه الزيــــارة التآمرية, بل ان الدعم كل الدعم ســــيوجه إليهم من دولة, وســــتقوم 
بحمايتهم ومجازاتهم على هذه الخطوة التطبيعية الخطيرة, ألنهم يســــهلون مهام هذه الدول 

التي تنوي التطبيع مع االحتالل ونسج عالقات وتحالفات مع اإلسرائيليين في الوقت المناسب. 
الم تســــمعوا عن قناعة نتنياهو خالل اجتماعه مع وزير الطاقــــة األمريكي ريك بيري بأن تل أبيب 
تلعب دورا ال غنى عنه بالشــــرق األوســــط، كونها القوة الوحيدة التي تحــــول دون انهيار المنطقة 
ووقوعها بأيدي »التطرف اإلسالمي«. وذلك خالل لقائه وزير الطاقة األمريكي واطالعه على محتوى 
لقائه »بالصحفيين العرب«، وأكد أنهم »عبروا عن رغبتهم بأن تتعرف الجماهير العربية على دولة 
إســــرائيل، وأنها ستزور دولة إسرائيل لتعزز هذه العالقات«، وأضاف: » قلت لهم شيئا واحدا أؤمن 
به وهو أن القوة الوحيدة التي تحول دون انهيار الشــــرق األوسط من داخله هي إسرائيل. يمكنني 
القول بكل قناعة إنه بدون إسرائيل لكان الشرق األوسط سينهار تحت نير قوى التطرف اإلسالمي 
سواء الشيعي الذي تقوده إيران أو السني الذي يقوده داعش«. واستدرك قائال: إن إسرائيل بكونها 
موجودة هنــــا، ومن خالل اإلجراءات التي نتخذها والجهود الكبيــــرة التي نبذلها والتعاونات التي 
نقيمها، تحول دون انهيار الشــــرق األوســــط«. أرأيتم ما تخطط له »إســــرائيل« ؟, قيادة المنطقة, 
اعتقــــد ان هذه اخطر تصريحات تصدر عن نتنياهو خالل زيــــارة هذا الوفد اإلعالمي العربي لذلك 

هي زيارة مشبوهة .       

زيارة مشبوهة 
رأي

ليس هناك أدنى شـــك في أن شـــرارة 
الحرب الدولية ضد الفلســـطينيين قد 
انطلقـــت، وأن جذوتهـــا قد اشـــتعلت 
واتقدت، وأن جمرها قد التهب واشـــتد 
في مواجهة الفلســـطينيين وأحالمهم 
والتصـــدي لطموحاتهـــم، للحـــد مـــن 
قدراتهـــم ومنع اندفاعهـــم، وتفكيك 
تنظيماتهم وســـحب ســـالحهم، وهذا 
كله من ضمـــن مفاعيل صفقـــة القرن 
التي بـــدأت فعاًل في التنفيـــذ ، وعلى 
كل طرٍف مشـــارٍك في هـــذه الصفقة 
أن يلتـــزم بما يملى عليـــه ويطلب منه، 
تموياًل وتنفيـــذًا، وسياســـًة وقوانين، 
ســـرًا وعالنيًة وطمعًا ورهبًا، تحت طائلة 
العقوبة والحرمان، وربما العزل واإلقصاء، 

أو الطرد والخلع، والسجن والمحاكمة.
وعلى الفلســـطينيين بموجبها في كل 
مكاٍن أن ينســـوا وطنهم فلسطين، وأن 
يقلعـــوا عن حلم العـــودة إليه واإلقامة 
فيـــه، وأن يتوقفـــوا عـــن حلـــم الدولة 
والسيادة والعلم، وأن يتهيأوا للتوطين 
في بالٍد كثيرة، وأن يستعدوا للتجنس 
بجنســـياٍت مختلفـــٍة، تغنيهـــم عـــن 
الجنسية الفلسطينية، وتنسيهم إياها 
وتعوضهم عنها، يتمتعون بها بحقوٍق 
مدنية وسياسية، وال يشكون فيها من 
فقـــٍر أو حرماٍن، وال يعانـــون من عزٍل أو 
تمييٍز، بل يكونون مواطنين متساوين 
في حقوقهم مع مواطنـــي الدول التي 

سيحملون جنسيتها.
وقـــد اتخـــذت المواجهـــة الدولية ضد 
الوطـــن  فـــي  الفلســـطينيين عمومـــًا 
اللجـــوء واإلقامة،  والشـــتات وفي دول 
أشكااًل خشـــنًة وصورًا بشعًة، تتناقض 
المعايير  اإلنسان، وتتنافي مع  وحقوق 
والقوانين الدولية المرعية اإلجراء، تجاه 
شـــعوٍب قد احتلت أوطانها واغتصبت 

حقوقها.
فقد انتظمت دول الشـــر واتحد تحالف 
المتحـــدة  الواليـــات  بزعامـــة  الباطـــل 
األمريكية ضد الشعب الفلسطيني كله، 
وبدأ التحالف حربه على الفلسطينيين، 
فارتكب في أقل من عامين ما لم يرتكبه 
العـــدو الصهيوني على مدى ســـبعين 
عامًا، رغم أنه سبب البالء وأساس الفتنة، 
والمسؤول عما نحن فيه من نكبٍة وأزمٍة، 

وهو شـــريٌك في الحلف، وعضٌو أساٌس 
فيه.

القدس ُتعلـــن عاصمًة أبديـــًة موحدًة 
للكيـــان الصهيونـــي، وســـفاراُت دوٍل 
عديـــدٍة تنتقل إليهـــا، األونـــروا تكاد 
تعلـــن إفالســـها، وتباشـــر في أوســـع 
حملـــة تقشـــٍف وتوقٍف عـــن تقديم 
الخدمات االجتماعية والصحية لالجئين 
الفلسطينيين، وتقود اإلدارة األمريكية 
حملًة دوليًة لنفي صفة اللجوء عن مئات 
اآلالف من الالجئين الفلسطينيين، في 
الوقت الذي توقـــف فيه دعهما المالي 
لمؤسســـات مدنيٍة فلسطينية، وتغلق 
مكتب منظمـــة التحرير الفلســـطينية 
في واشنطن، وتلغي تأشيرات الدخول 
للعامليـــن فيه، وتســـحب إذن التجوال 
األممية من  المؤسســـات  إلى  والدخول 
ممثلي فلسطين في األمم المتحدة، ثم 
تحاول عنوًة خارج إطار القانون تســـليم 
مواطٍن فلسطيني إلى سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي.
وفـــي الوقـــت نفســـه تقوم ســـلطات 
المزيد  بمصادرة  اإلســـرائيلي  االحتالل 
من األراضي الفلســـطينية، تبني فيها 
القديم  وتوســـع  مســـتوطناٍت جديدًة 
منها، وتشـــق طرقـــًا التفافيـــة وأخرى 
السريع، وتحدد مناطق عسكرية  للنقل 
تمنـــع االقتـــراب منها واإلقامـــة فيها، 
وتدمر قرًى فلسطينية بأكملها، وتطرد 
أهلها منها، وتصـــادق المحكمة العليا 
على هدم عشـــرات المباني المقدسية 
ومئات الشـــقق، بينمـــا تواصل اعتقال 
وتقتل من تشتبه  الفلسطينيين  آالف 
فيهـــم، صغارًا كانوا أو كبـــارًا، ورجااًل أو 
نســـاًء، وتواصل حصارهـــا لقطاع غزة، 
وتعمـــل على فصلـــه كليًا عـــن عمقه 
الفلســـطيني، وتحرم ســـكانه من كل 
سبل العيش الكريم والحياة اإلنسانية.

وفـــي دول عربيـــة مختلفـــة، يعتقـــل 
فيها فلســـطينيون مدنيـــون، مقيمون 
وزائـــرون، يبقى  وافـــدون  وموظفـــون، 
بعضهم في ســـجونها مغيبين، بينما 
يطرد آخرون في ســـاعٍة من ليٍل أو نهاٍر، 
دون أن يتمكنـــوا من جمع حاجاتهم أو 
تسوية أمورهم، أو استخراج مستندات 

أطفالهم أو بيع ممتلكاتهم.

وفي الوقت نفســـه يقتل في ســـجون 
غيرهـــا آخـــرون ال ذنب لهـــم وال جريرة 
عندهم، ســـوى أنهـــم اشـــتبهوا في 
انتمائهم وشكوا في الئهم، فزجوا بهم 
في ســـجوٍن غير قانونية، وأخضعوهم 
لتحقيٍق وتعذيٍب غير إنســـاني، إلى أن 
فارقوا الحيـــاة غربـــاء مجهولين بعيدًا 
عن وطنهم، ولم يكلفوا أنفســـهم عناء 
نقلهـــم إلى أهلهم لكريـــم دفنهم، أو 
إصدار بياٍن مســـؤوٍل يوضـــح حالتهم 

ويبين أسباب وفاتهم ومالبساتها.
وغير بعيٍد يصدر وزير عمٍل في حكومٍة 
عربيٍة أخرى قرارًا بحرمان الفلسطينيين 
مما تبقى لهم من فتات عمٍل في بالده، 
ويفرض عليهم شـــروطًا قاسية، ويصر 
علـــى معاملتهم كالغربـــاء الوافدين أو 
األجانـــب المقيمين، وكأن لســـان حاله 
يقول لهـــم ارحلوا عن بالدنـــا، وغادروا 
أوطاننا، فنحن ال نريدكم وال نرحب بكم، 
وهاكم دول أوروبا تســـتقبلكم وترحب 
ا فنحن ال  بكم، فاذهبوا إليهـــا بعيدًا عنَّ

نحبكم.
وفـــي الجـــوار القريب يضيـــق الحصار 
على ســـكان قطاع غـــزة، ويضغط أهله 
ويحشـــر ســـكانه، وتجـــري معاملتهم 
فـــي الدخـــول والخـــروج بطريقـــٍة غير 
الئقٍة، فضاًل عن معاناة الســـفر وقسوة 
اإلجـــراءات وطـــول الطريـــق، والكلفـــة 
العالية واألجـــور المرتفعة، وحاالت منع 
الدخول أو المغادرة، وعمليات الحجز في 
المطار والترحيـــل والمواكبة، وغير ذلك 
من االجراءات التي من شـــأنها تيئيس 
النـــاس وحرمانها من األمـــل، ودفعها 
للمغادرة بال عودة، أو العودة إلى القطاع 
محبطة يائسة ال خلق لها وال روح عندها.

قاتل الله هـــذا التحالف وقاتل أطرافه، 
إنـــه تحالف شـــٍر وحلٌف باطـــٍل، وجمٌع 
شـــريٌر وقائٌد خبيٌث، ولقاٌء فاسٌد وإطاٌر 
مريٌض، نســـأل الله عـــز وجل أن يفكك 
عراه وأن يبطل دعواه، وأن يجنبنا شروره 
ويبعـــد عنا أذاه، وأن يرد كيده إلى نحره 
وســـهمه إلى صدره، وأن يجعل تدميره 
فـــي تدبيره وآخرته فـــي تخطيطه، إنه 
ســـبحانه وتعالـــى نعم المولـــى ونعم 
النصير، وهو على كل شـــيٍء إذا يشـــاُء 

قدير.

اتفاق تحالف الشر ضد الفلسطينيين
د. مصطفى يوسف اللداوي

يــــوم نكبة جديد واســــتثنائي كان صباح يوم االثنين 
22\7\2019 ، ولــــه مــــا بعده من خطورة على الشــــعب 
الفلســــطيني باكلمه، ان بقي الحال علــــى ما هو عليه، 

دون وجود حراك فلسطيني عاجل وسريع.
فقد اســــتيقظ ســــكان حي وادي الحمص في القدس 
المحتلة على أصــــوات القنابل والجرافــــات والرصاص 
وصراخ الجنود، ليجدوا أنفســــهم خارج منازلهم حيث 
شــــرع االحتالل بهدم منازلهم وشــــققهم، شــــقة تلو 

شقة.
لــــم يرق الحــــراك الفلســــطيني إلى الحــــد األدنى من 
المستوى المطلوب في الرد على عملية هدم 100 شقة 
في واد الحمص، فال بيانات الشجب واالستنكار، أعطت 

نتيجة، وال التهديد والوعيد منع االحتالل  من الهدم.

وادي الحمــــص، منطقة تتبع لصــــور باهر في القدس 
المحتلــــة، إال أنها خارج حدود بلديــــة االحتالل وداخل 
حدود الضفة، وحســــب اتفاقية أوســــلو تتبع السلطة 
الفلســــطينية، وهــــذا يعني ان االحتــــالل ال يقيم وزنا 
التفاقيــــات وال يقيــــم اعتبار إال للقوة فقــــط فال مكان 
للضعفــــاء في هذا العالم، ويالحــــظ ان الهدم جاء بعد 

مؤتمر البحرين.
حجــــة االحتالل هي قــــرب األراضي من الجــــدار العازل 
الذي يفصــــل الحي عن عدة قرى تتبــــع محافظة بيت 
لحم، لكن هذه الحجة كاذبة ألنه يريد التهويد والطرد 
والتهجيــــر، حيث يقوم بهدم منــــازل داخل وفي قلب 

الضفة الغربية ليس لها عالقة بالجدار.
الغــــالء فــــي القــــدس وسياســــة التهجيــــر دفعــــت 

المقدســــيين للبناء في واد حمص، فاألسعار الخيالية 
لألراضــــي واســــتصدار تراخيــــص البنــــاء الصعبة من 
االحتــــالل للبناء فــــي القدس المحتلــــة، دفعتهم إلى 
خارج القدس ومع ذلك الحقهم االحتالل كونهم قرب 
القدس.  سابقة خطيرة ما حصل في واد الحمص كون 
المســــتهدف منــــازل تمتلك تراخيص البنــــاء الالزمة 
ومنطقة تابعة للســــلطة، وهو مــــا يعني ان ال حرمة وال 
احترام ألي شــــيء أو أي اتفاق مــــن قبل االحتالل وهذا 

له تداعياته الحقا.
القائد العسكري لمنطقة المركز في دولة االحتالل كان 
قد أصدر عام 2011 أمرا يمنع إقامة مبان على بعد 250 
مترا من الجدار ألسباب أمنية لكنه لم يطبقه. وفي عام 
2015 قرر الجيش تطبيق هذه السياســــة وبدأ في حي 

وادي الحمص.
 من التداعيات التي ستنسحب على هدم واد الحمص 
هــــو انه سيشــــمل وســــيمتد الخطر والضرر ليشــــمل 
المناطق المحاذيــــة للجدار في الضفــــة الغربية كافة 
ممــــا يعني هدم آالف المباني الحقا، في حالة لم توجد 
وســــيلة ضغط علــــى االحتالل لوقف عمليــــات الهدم 

المتواصلة.
ما حصل في واد الحمص مــــن عمليات هدم هو فعلًيا 
بدء عملية ضم مناطق واســــعة من الضفة الغربية إلى 
دولــــة االحتالل مع تهجير ســــكانها، وهــــو ما  يخالف 
القانون الدولي اإلنســــاني وقرار مجلــــس األمن 2334 
نهاية عام 2016 الذي طالب بوقف االســــتيطان وعدم 

شرعية الجدار والمستوطنات.

د.خالد معاليانعكاسات خطيرة لهدم واد الحمص
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أعلن أنا المواطنة/ فتحية احمد عبد القادر العمور...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
929550671  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فادي رائد سعيد المشهراوي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800624033  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ناهض عبد محمد عبد العال...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   930965744

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سمر امين محمد نصر...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   412622755

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فهد أسامة فوزى حسان...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802751750

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد عبد القادر ابراهيم عيسى...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800871683

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بيروت/ االستقالل: 
أكد وزيــــر العمل اللبناني كميل أبو ســــليمان أن قانون 
تنظيــــم العمالــــة األجنبية في لبنان ال ُيجــــزأ، وال يمكن 
وقف تنفيذه بحق العمال الفلســــطينيين. وجزم أن »ال 
استنسابية في إعطاء إجازة العمل للفلسطيني«، مؤكدًا 

حرصه على »تطبيق القانون مع تسهيل اإلجراءات«.
كالم أبو ســــليمان جاء عقب اســــتقباله وفــــدًا من اتحاد 
نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان في مكتبه في الوزارة 
الثالثاء برئاســــة أمين ســــّر االتحاد أبو يوسف العدوي، 
وجرى البحث في خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة 

األجنبية غير الشرعية في لبنان.
وقال: »شــــرحت للوفد اإلجــــراءات المتخــــذة وأوضحت 
التســــهيالت التي تقدمها وزارة العمل، خصوصًا لجهة 
إعفاء اإلخوة الفلسطينيين من رسم إجازة العمل، وخففنا 
اإلجراءات فيمــــا خص المســــتندات المطلوبة، وعرضنا 
للمنافع التي تعود على العمال الفلســــطينيين نتيجة 
االســــتحصال على اإلجازة، التي تمكنهم من االستفادة 

من تعويض نهاية الخدمة في الضمان«.
وأوضح أن »قرابة ألف أجير فلســــطيني يستفيدون في 

الوقت الحاضر من تعويض نهاية الخدمة. وبلغ الحساب 
المستقل الخاص بالالجئين الفلسطينيين في صندوق 
نهايــــة الخدمة في صندوق الضمان االجتماعي نحو 14 
مليار ليرة )نحو 9.2 ماليين دوالر(، وإجازة العمل تسمح 

لهم باالستفادة من هذا الصندوق«.

وأكــــد أن »وزارة العمــــل أعطت التعليمات لمفتشــــيها 
بالتعامل مع العمال الفلســــطينيين بالطريقة نفسها 
التــــي يتعاملــــون بها مــــع اللبناني«، مذكرا بتســــجيل 

مخالفتين بحق فلسطينيين من أصل 750 مخالفة.
وأشار أبو ســــليمان إلى مطالبة قسم من الوفد »باإلعفاء 

التام للعمال الفلسطينيين من إجازة العمل، وأبلغتهم 
أن ذلك يحتاج إلــــى تعديل القانون في مجلس النواب، 
وإلى قــــرار من لجنة الحــــوار اللبناني – الفلســــطيني«، 
الفتًا إلى أن »الوزارة ليس لديها الســــلطة لوقف تنفيذ 
قانون على فئــــة معّينة، فالقانــــون ال ُيجزأ ويطبق على 
الجميع«. وأكد أن خطة وزارة العمل ال تشــــمل المخيمات 

الفلسطينية.
قــــال:  للفلســــطيني،  المعطــــاة  الخصوصيــــة  وعــــن 
»الخصوصية معطاة لهم بقانونين صدرا في عام 2010 
وفــــي عدة قرارات صادرة عن وزارة العمل، فهم معفيون 
من رســــم إجــــازة العمل لكل الفئات، ويســــتفيدون من 
تعويض نهايــــة الخدمة. كما أن الــــوزارة تعفيهم من 
الفحوصات المخبرية والتأمين والموافقة المســــبقة. وال 
يطبق على رب العمل الفلسطيني وضع 100 مليون ليرة 

)نحو 66 ألف دوالر( في رأس مال الشركة«.
وتابع »أطمئن أصحاب الهواجس أن ال خلفية سياســــية 
بل قانونية للقرار، يوجد قانون ونريد تطبيقه، مع تقديم 
تســــهيالت تحت ســــقف القانون«، الفتًا إلــــى أن إجازة 

العمل ال تلغي صفة الالجئ.

وزير العمل اللبناني: إجازة عمل للفلسطينيين وتسهيالت تحت سقف القانون

رام الله/ االستقالل:
أفصحــــت شــــركة »Ooredoo« فلســــطين عن 
بياناتها المالية للنصــــف األول من العام 2019، 
مظهرًة نمًوا وتوسًعا في قاعدة مشتركيها بنسبة 
5 % ليصبح عدد مشــــتركي الشركة ما يزيد عن 

1.3 مليون مشترك.
وأظهــــرت النتائج المالية ارتفاًعــــا بقيمة األرباح 
التشــــغيلية قبل اقتطــــاع الضرائــــب والفوائد 
واإلطفــــاءات )EBITDA( بنســــبة 21 % عن ذات 

الفترة من العام الماضي.
فيما وصلت قيمة اإليرادات إلـــى 46.8 مليون دوالر. 
كان اإلفصـــاح عن هـــذه النتائج المالية من شـــركة 
»Ooredoo« حسب المهلة القانونية لإلفصاح المالي 

والمتبعة وفًقا لألنظمة والقوانين في فلسطين .

 »Ooredoo« وقــــال الرئيس التنفيذي لشــــركة
ضرغــــام مرعي: »مســــتمرون بتحقيــــق إنجازات 
ملحوظــــة فــــي قاعــــدة المشــــتركين واألربــــاح 
التشــــغيلية، وذلك يعــــود إلى ثقة المشــــترك 
الفلســــطيني بخدماتنا وعروضنا، ونحن ملتزمون 
بوضــــع المشــــترك أواًل من خــــالل تقديم أفضل 
تكنولوجيــــا وشــــبكة، باإلضافــــة إلــــى العروض 
والحمــــالت المميــــزة من أقوى وأســــرع شــــبكة 

فلسطينية«.
وأشار مرعي إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه 
قطــــاع االتصاالت في فلســــطين، ونحن جاهزون 
لمواجهتها، ومنها عدم السماح حتى اآلن بإطالق 
خدمــــات االنترنت عبــــر الموبايل فــــي قطاع غزة 
أسوًة بالضفة الغربية، باإلضافة لتحدي الشرائح 

اإلســــرائيلية في الضفة الغربيــــة التي تنافس 
اقتصادنا الوطني بطريقة غير شرعية وغير عادلة.

وطالب بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومــــات؛ للحصــــول على التــــرددات الالزمة 
إلطالق خدمــــات الجيل الرابع »وهذا حق للمواطن 
الفلســــطيني«. وأعرب عن تقديره لجهود الوزارة 
ممثلة بالوزير اسحق سدر، والتي تسعى باستمرار 
لتحســــين البيئة التنظيمية للقطــــاع ولتطبيق 
جميــــع الخدمات والتســــهيالت التي تصب في 
مصلحة المشــــترك الفلســــطيني، ومســــاعيها 
لمحاربة الشرائح اإلســــرائيلية وجهودها إلطالق 
مشــــروع خدمة التناقل الرقمي، والتي نســــعى 
بالتعــــاون مع الــــوزارة إلى تطبيقها فــــي الفترة 

القريبة.

رام الله/ االستقالل: 
قال المتحدث باســـم الحكومة إبراهيم ملحم أمس األربعـــاء، إن الحكومة لم تحدد بعد 
نســـبة صرف رواتب الموظفين في الضفة الغربيـــة وقطاع غزة، وهي بانتظار تقييم ما 

سيدخل إلى الخزينة العامة من أموال ليتم بعدها تحديد النسبة.
وأوضـــح ملحم إلذاعة »صوت فلســـطين« ،أن الحكومة ورئيس الـــوزراء يوليان هذا األمر 

أهمية كبيرة ال سيما مع حلول عيد األضحى المبارك وعودة المدارس.
وفيما يخص توجه الحكومة لعقد اجتماعات مشتركة في جمهورية مصر العربية، بين ملحم 
ان هذه الزيارة تأتي اســــتكماال للقاءات الســــابقة التي أجرتها الحكومة في األردن والعراق، 
وضمــــن خطتها في االنفكاك عن االحتــــالل . وقال المتحدث باســــم الحكومة، ان الحكومة 

وضعت خطتين لمساندة المواطنين في حي واد الحمص الذين هدم االحتالل منازلهم.
وبين ملحـــم ، أن الخطتين أحداهما قصيرة األمد واألخـــرى طويلة وتقومان على تعزيز 
صمود المواطنين وإيجاد مساكن لهم، قبل تنفيذ الخطة طويلة األمد بإقامة منازل على 
أنقاض البيوت المهدمة، مشـــيرا إلى ان هنـــاك لجان فنية تدرس كل الخيارات لتعزيز 

ثبات المواطنين على أراضيهم وعدم مغادرتها.

نمو بمشتركي »Ooredoo« واألرباح 
التشغيلية بالنصف األول لعام 2019

الحكومة: نسبة صرف الراتب 
حسب »مدخول الخزينة«!

غزة/ االستقالل: 
أطلقت شركة »كريم«، الشـــركة الرائدة في 
خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية 
في منطقة الشـــرق األوسط وشمال أفريقيا 
باإلضافـــة إلـــى تركيـــا والباكســـتان، »خط 
الطوارئ« والذي ُيعّد خدمـــة لدعم الكباتن 
في حالة الطوارئ في قطاع غزة وفي األسواق 

التي تعمل فيها بالمنطقة.
وتتيح هـــذه الخدمة لكباتـــن كريم اإلبالغ 
عند التعرض ألي حـــادث أو خطر على مدار 
الســـاعة، حيث بإمـــكان الكباتـــن التواصل 
مع مركـــز االتصـــال الخاص بالشـــركة من 

خالل الخط الســـاخن والذي يعمل للحاالت 
الطارئة وبشكل فوري ودون انتظار أو تأخير، 
ما يســـهل عمليـــة اإلبالغ والحصـــول على 
اإلرشادات والمساعدة العاجلة، وذلك بكبسة 

زر واحدة.
وبهذه المناســـبة، قال إبراهيم مناع المدير 
العام لألســـواق الناشـــئة: »فخـــورون بهذه 
الخطـــوة التي تعزز من مزايانا التنافســـية 
ومكانتنـــا وتواجدنا في حياة مســـتخدمي 
تطبيقنـــا من الكباتـــن والعمـــالء على حّد 
سواء، وبما ال يقتصر على ما نقّدمه لهم من 
خدمـــات متخصصة في عالـــم نقل الركاب، 

بل وبما يمتـــّد ألدق التفاصيل في مجريات 
الحياة اليومية«. وأكد مناع أن كريم تحرص 
على سالمة زبائنها وكباتنها، وتتبع معايير 
الســـالمة المرورية وقوانين السير، لذا تلتزم 
بتدريب الكباتـــن على القوانيـــن ومعايير 
الســـالمة المعمول بها في فلسطين، وذلك 
ُقبيل توظيف الكباتن المؤهلين والبدء في 
تقديم الخدمة للزبائن. مضيفًا أن الشـــركة 
بادرت إلـــى تخصيص خط الطـــوارئ زيادًة 
فـــي حرصها على ســـالمة الزبائن والكباتن، 
وانسجامًا مع رؤيتها في توفير خدمات نقل 

آمنة وموثوقة لزبائنها في غزة.

رام الله/ االستقالل : 
قال طارق المصري مراقب الشـــركات في وزارة االقتصاد الوطني، امس األربعاء، 
إنه سيتم شـــطب ما يقارب 3500 شركة من الســـجالت، اذا لم تقم بتصويب 
أوضاعها خالل شهرين من تاريخ الموافق 2019/7/24. وكشف مراقب الشركات 
في وزارة االقتصاد الوطني طارق المصري، في بيان، أسماء الشركات التي سيتم 
شـــطبها تحت طائلة المسؤولية، اســـتنادا ألحكام المواد 32 و218 من قانون 

الشركات رقم 12 لسنة 1964، بحسب ما جاء على وكالة االنبار الرسمية )وفا(.

وزارة االقتصاد: سيتم شطب 
3500 شركة من السجالت ما 

لم تصوب أوضاعها

شركة »كريم« تطلق خدمة »خط الطوارئ« لكباتنها في غزة



الخميس 22 ذو القعدة 1440 هــ 25 يوليو 2019 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ منير فوزي نمر ابو عرار...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   407873751

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطن محمـــد خضر محمد ســـعدون  عن 
فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم  
802984369  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن   ماجد اســـماعيل عبد اللطيف جرغون 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم  
801234428  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنـــا المواطن   حمادة محمد عبـــد العزيز المصري  
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم  
800388688   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلـــن أنا المواطنة/ فاطمه الزهراء عبد الحليم ســـليمان 
برهوم...... /.عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل رقـــم 401773874 فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

لندن/ االستقالل: 
ردت بريطانيــــا، على إعــــالن إيران، 
بشأن إرسال لندن وسيط للمطالبة 
المحتجزة  النفط  ناقلة  باإلفراج عن 
لدى الجمهورية اإلســــالمية، والتي 
اعترضتها البحرية اإليرانية بدعوى 

خرقها لقوانين المالحة.
وقال مصدر دبلوماســــي بريطاني، 
إن "بالده لم ترســــل أي ممثلين إلى 
إيران كوسطاء"، وأضاف "لسنا على 
أي ممثلين كوسطاء  بإرســــال  علم 
إلــــى إيــــران"، وذلك حســــب وكالة 

"رويترز".
وأعلنــــت طهران، في وقت ســــابق، 
مــــن يوم أمــــس األربعــــاء، أن لندن 
أرســــلت وســــيطا إليــــران للمطالبة 
المحتجزة  النفط  ناقلة  باإلفراج عن 
لدى الجمهورية اإلســــالمية، والتي 
اعترضتها البحرية اإليرانية بدعوى 

خرقها لقوانين المالحة.
وقال، محمد كلبايكاني، مدير مكتب 
المرشــــد األعلى في إيران: "بريطانيا 
الجمهورية  لتفرج  وســــيطا  أرسلت 

النفطية  ناقلتهــــا  عن  اإلســــالمية 
المحتجزة في مضيق هرمز".

وتابــــع كلبايكانــــي: "الدولــــة التي 
كانت فــــي الماضي تعيــــن الوزير 
والمحامي في إيــــران وصلت اليوم 
إلى مرحلة أرســــلت فيها وســــيطا 
ناقلتها  عــــن  لإلفــــراج  وتتوســــل 

النفطيــــة". واحتجزت إيــــران ناقلة 
إمبيرو"  "اســــتينا  بريطانيــــة  نفط 
إنها  قالــــت  الماضــــي،  الخميــــس 

اصطدمت بقارب صيد.
واقتادت قوة مــــن البحرية التابعة 
الناقلة  اإليرانــــي  الثــــوري  للحرس 
البريطانية إلــــى ميناء بندر عباس، 

وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة البريطاني 
جيرمــــي هانت، إن "إيــــران اختارت 
طريقا خطيرا ومزعزعا لالستقرار في 
الخليج عقب احتجــــاز ناقلة النفط 
اإليرانية "غريس 1" في جبل طارق 

قبل نحو أسبوع".

بريطانيا تكشف حقيقة إرسال وسيط
 إلى إيران لإلفراج عن ناقلتها المحتجزة

الخرطوم/ االستقالل: 
أكــــد مصدر فــــي المجلس العســــكري االنتقالي 
الســــوداني، لســــكاي نيوز عربية، أمس األربعاء، 
اعتقال عدد من كبار ضباط الجيش وقيادات من 
رموز النظام السابق، للتحقيق معهم في محاولة 

انقالبية.
وأكدت مصادر لســــكاي نيوز عربيــــة أن من بين 
المعتقليــــن، رئيس األركان الفريق أول هاشــــم 

عبد المطلب، وقائد ســــالح المدرعات اللواء نصر 
الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء 

بحر أحمد بحر.
كما شــــملت االعتقاالت القيادييــــن في الحركة 

اإلسالمية، علي كرتي والزبير أحمد الحسن.
وأشــــار المصدر إلى أن المجلس العسكري، يعقد 

اجتماعا لمناقشة هذا الموضوع.
وكان المجلــــس قد أعلــــن في 12 يوليــــو إحباط 

محاولــــة انقالب من قبل عدد مــــن الضباط، حيث 
قال رئيــــس لجنة األمــــن والدفــــاع في المجلس 
العســــكري االنتقالي، الفريق جمــــال الدين عمر، 
في مؤتمــــر صحفي إن »المدبرين والمشــــاركين 
في المحاولة االنقالبية الفاشــــلة، بلغ عددهم 12 
ضابطا، منهم 7 بالخدمة، و5 أحيلوا على المعاش، 
و4 ضبــــاط صف«، مشــــيرا إلى أنــــه »تم التحفظ 

عليهم«.

واشنطن/ االستقالل: 
بعد سبعة أشهر على االستقالة المدوية للجنرال السابق في مشاة البحرية األميركية 
)مارينـــز( جيمس ماتيس، أصبح للواليات المتحدة وزير أصيل للدفاع هو مارك إســـبر 
الـــذي أقســـم اليمين في البيت األبيض بعـــد موافقة مجلس الشـــيوخ على تعيينه 

الثالثاء خلفا لباتريك شانها وزير الدفاع السابق بالوكالة.
وقـــال الرئيس األميركي دونالد ترامب خالل مراســـم أداء وزير الدفاع الجديد اليمين 
»إنـــه يوم مهم جـــدا لبلدنا«. وأضاف »ليس هناك شـــخصية مؤهلة أكثر منه لقيادة 

وزارة الدفاع«.
وإســـبر )55 عاما( عسكري ســـابق انتقل إلى العمل في قطاع الصناعات الدفاعية ثم 

أصبح وزيرا لسالح البر في 2017.
وصادق مجلس الشـــيوخ على تعيين إســـبر بغالبية تســـعين صوتـــا مقابل ثمانية 
أصـــوات. وبيـــن الديموقراطيين الذيـــن صّوتوا ضـــد تعيينه عدد من المرّشـــحين 
لالنتخابـــات التمهيدية للبيت األبيض، بمن فيهم إليزابيث وارين وإيمي كلوبوشـــار 

وكاماال هاريس.
لكن عددا من الديموقراطيين اختاروا إنهاء ســـبعة أشـــهر مـــن التقلبات على رأس 

البنتاغون ووافقوا لهذا السبب على تعيين اسبر.
وإسبر يعرف الشرق األوسط حيث قاتل في العراق خالل حرب الخليج في 1991. وكان 

في الفرقة 101 الشهيرة المحمولة جوا في الجيش األميركي.
من جهة أخرى، اســـبر قريب جدا من رئيس األركان المقبل الجنرال مارك مايلي الذي 

سيتولى منصبه في أيلول/سبتمبر خلفا للجنرال جو دانفورد.
وهو قريـــب أيضا من وزيـــر الخارجية األميركـــي مايك بومبيو الـــذي درس معه في 
أكاديمية ويســـت بوينت العســـكرية العريقة. وقد تخرج الرجالن في السنة نفسها 

في 1986.

واشنطن تعّين وزيرًا 
جديدا للدفاع

بغداد/ االستقالل: 
أعلن رئيس الـــوزراء العراقي عـــادل عبد المهدي 
أنه أصدر أوامـــر بالقبض علـــى 11 وزيرا ومن هم 
بدرجتهـــم، الفتـــا إلى وجود 1367 قضية فســـاد 

محالة إلى محاكم النزاهة.
وخـــالل مؤتمره الصحفي األســـبوعي فـــي بغداد 
، أوضـــح عبد المهدي أن هناك قضايا لم تحســـم 
بمختلـــف مؤسســـات الدولة، بلغت فـــي مجملها 

4117 قضية.
وعن أســـماء الوزراء المتهمين، قال سنذكر أسماء 

المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم.
واحتـــل العراق العـــام الماضي المركز الســـادس 
عربيا و13 عالميا في قائمة الدول األكثر فســـادا، 
من إجمالي 168 دولة، بحســـب منظمة الشفافية 

الدولية.
وفـــي وقت ســـابق مـــن العـــام الجاري ذكـــر عبد 

المهدي أن الفســـاد فـــي البالد تجـــاوزت قيمته 
300 مليار دوالر، ولمواجهة ذلك شـــكل مجلســـا 
لمكافحة الفساد برئاسته، وسط دعوات بمحاسبة 

المفسدين.
وتشير المعلومات إلى أن آلة الفساد اجتاحت أكثر 
من تسعة آالف مشروع في مجاالت مختلفة، منها 
مشـــاريع وهمية، وأخرى متعثـــرة منذ عام 2004، 

بحسب تأكيد الحكومة.

واشنطن/ االستقالل: 
قال المحقق الخاص بمزاعم التدخل الروســــي في االنتخابات الرئاســــية 
األميركية لعــــام 2016، روبرت مولر، األربعاء، إن روســــيا تدخلت بشــــكل 
"ممنهــــج" في االنتخابات األميركية، ولكنهــــا لم تتواطأ مع حملة الرئيس 

دونالد ترامب.
انتظارهـــا،  طـــال  اســـتماع  جلســـة  تصريحات مولر خـــالل  وجـــاءت 
في الكونغرس األميركي، األربعاء، وســـط ترقب شـــديد لمعرفـــة ما إذا كان 

سيكشف تورط الرئيس دونالد ترامب في ارتكاب أي مخالفة.
وقال مولر خالل الجلســـة، إنـــه ليس بإمكانه القول مـــا إذا كان يجب مالحقة 
ترامب بتهمة عرقلة ســـير العدالة، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تثبت وجود 

تواطؤ أو تآمر بين حملة ترامب وروسيا.
وفي مايو الماضي، أعلن مولر استقالته من منصبه بعد استكمال التحقيقات، 

موضحا أن توجيه اتهام لترامب "لم يكن ممكنا".
وأشـــار وقتها المحقـــق الخاص إلى أن اتهام الرئيـــس ترامب بجريمة عرقلة 

العدالة "لم يكن خيارا ممكنا" بسبب سياسة وزارة العدل.
وأكد في تصريح أن "مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونيا 
فهو ملزم بتطبيق سياسة هذه الوزارة"، مشيرا إلى أن "توجيه االتهام لرئيس 

بارتكاب جريمة ليس خيارا يمكن أن ندرسه".

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنـــا المواطن/ محمـــد عائد عبد القادر البشـــيتي 
الشـــاعر...... /.عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل رقـــم 405232695 فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فادي نعيم العبد عياش...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410140719

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ هشام هاشم سليم االغا...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   932060650

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

المجلس العسكري السوداني يعتقل ضباطًا كبارًا بتهمة تدبير انقالب

بتهم فساد.. رئيس وزراء العراق  يأمر باعتقال 11 وزيرا ومسؤولين

مولر: التحقيقات لم تثبت 
وجود تواطؤ بين ترامب وروسيا

إعالن 
فقد 
هوية

أعلـــن أنـــا المواطن  محمـــد احمد محمد االســـطل   عن 
فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم  
905327219   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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الرام/ االستقالل: 
يواصل المنتخب الفلســـطيني، تدريباته اليومية على فترتين، تحضيًرا للمشـــاركة في بطولة غرب آسيا، 

المنتظر إقامتها في العراق.
وأوقعت قرعة البطولة، المنتخب الفلسطيني في المجموعة األولى بجانب العراق واليمن وسوريا ولبنان.

ويقـــود تدريبات الفدائي، المدير الفني نور الدين ولد علي، ويســـاعده فهـــد العتال وبقية أعضاء الجهاز 
الفنـــي. ويركز الجهاز الفني خالل الفترة المتبقية، حتى موعد الســـفر إلى العـــراق، على الجانبين الفني 
والبدني، خاصة أن غالبية المشاركين في المعسكر الحالي، من الالعبين المحليين الذين حصلوا على فترات 
راحة بعد انتهاء الموســـم الكروي . و سيعلن المدير الفني ولد علي قائمة الالعبين المحترفين خالل األيام 

القادمة ، لضمهم للمعسكر التدريبي و الذي قد ينتقل في الدولة المضيفة العراق .
و من أبرز الالعبين  محمود وادي و تامر صيام و عدد من األسماء المطروحة على طاولة ولد علي .

غزة / االستقالل: 
أعلن نادي خدمــــات المغازي عن ضم 8 
العبيــــن ُدفعة واحــــدة, لتعزيز صفوف 
فريق كــــرة القــــدم للموســــم الرياضي 

الجديد.
وتعاقد النــــادي مع الالعبيــــن: ابراهيم 
وادي, وماجــــد بن حمد, وســــفيان بركة, 
وأنــــس الحاج, وعبــــد الرحمــــن وهيثم 
عرام, وعمرو شــــوقي, والشقيقين الوليد 

والمهدي حجازي«.
وانتظم الالعبــــون الثمانية في تدريبات 
المغازي , حيث تم التعاقد مع الالعبين 
بناء على رؤية الُمدرب, وحســــب المراكز 

الشاغرة.
هذا و تعاقد مجلــــس إدارة نادي التفاح 
الرياضــــي، مع المهاجم أحمــــد أبو بالل , 

قادمًا من فريق نادي أهلي النصيرات.
ويمثل انضمام أبو بــــالل للتفاح إضافة 
نوعية للخــــط األمامي، نظًرا للمســــتوى 
المميــــز الذي قدمــــه الالعب الموســــم 

الماضي، والذي يعد مكسًبا ألي فريق.
ووصفت إدارة التفاح الصفقة بالناجحة، 
لمــــا يملكه الالعــــب من خبــــرات كبيرة 

المقبل،  الموســــم  النادي في  ســــتفيد 
وستزيد من حظوظه في المنافسة على 

األلقاب المحلية.
فيما أعلن نادي شباب جباليا عن استمرار 
الُمدافع مروان شــــيخ العيد لموسم أخر, 
بعد فســــخ عقده مع نــــادي اتحاد بيت 

حانون الرياضي.
وأكــــد نادي الشــــباب عن توقيع شــــيخ 

العيــــد, على عقد جديد مــــع الثوار بعد 
االتفاق معــــه على كافة األمور من بينها 

المالية.
وكان شــــيخ العيد قد لعب خالل مرحلة 
اإلياب مع الثوار الموســــم الماضي, قبل 
أن ُيعلن عن انتقاله لصفوف اتحاد بيت 
حانون خــــالل فترة االنتقاالت الصيفية, 

ليقرر بعدها فسخ تعاقده مع النادي.

»الفدائي« يواصل تدريباته 
استعدادًا لبطولة غرب آسيا

المغازي يضم 8 العبين و شيخ العيد يعود »للثوار«

مدريد/ االستقالل: 
كشفت تقارير إسبانية عن إصابة اإلسباني ماركو أسينسيو بقطع فى 
الرباط الصليبي، في مباراة فريقه ريال مدريد أمام أرســــنال اإلنجليزي 

التي أقيمت أمس االربعاء في بطولة الكأس الدولية الودية.
ووفقــــًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" اإلســــبانية فإن الفحوصات األولية 
تشير إلى إصابة أسينسيو بقطع فى الرباط الصليبي، ما يعنى غيابه 

عن المالعب لفترة طويلة، تمتد للدور الثاني من الموسم الجديد. 
وتعرض أسينســــيو إلصابــــة قوية إثــــر تدخل المهاجــــم الجابونى 
أوباميانــــج بقوة خالل المباراة التي لم يســــتطع اســــتكمالها، وخرج 

على ناقلة من الملعب. وأضافت أن األمور ال تبشــــر بالخير وقد يضطر 
زيــــن الدين زيدان مدرب الملكي، لضم العب خالل ســــوق االنتقاالت 

لتعويض غياب صاحب الـ23 عاًما.
من جانب آخر أشــــارت صحيفة "آس" اإلســــبانية إلى أن أسينسيو قد 
يغيب لنهاية الموســــم الجارى، ما قد يجعــــل ريال مدريد يبحث عن 
بديل قبل غلق سوق االنتقاالت، وأكدت أن الالعب سيغيب عن الريال 

9 أشهر ما قد يجعله يغيب عن أغلب فترات الموسم أيًضا.
جدير بالذكر أن زيدان قد صّرح فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة، عن 

عدم قلقه من إصابة الالعب، متمنًيا أن تسير األمور على خير.

انتهــاء موســم أسينسيــو
 مــع ريــال مدريــد قبــل بدايتــه 

االستقالل/ وكاالت: 
كشف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم المعروف باسم “كونميبول”، 
رسميًا، عبر موقعه االلكتروني على اإلنترنت، عن العقوبات المفروضة 

على ليونيل ميسي، قائد المنتخب األرجنتيني وبرشلونة.
وقرر اتحـــاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية، إيقاف ليونيل ميســـي 
مبـــاراة واحدة فقط بســـبب البطاقة الحمراء التـــي حصل عليها أمام 
تشـــيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالـــث والرابع، في بطولة كوبا 

أمريكا األخيرة.
وفـــرض اتحاد كرة القدم فـــي أمريكا الجنوبية غرامـــة مالية بقيمة 
1500 دوالر أمريكي، على ميســـي، ُتخصـــم تلقائيًا من المبالغ التي 
سيســـتلمها االتحاد األرجنتيني عقب مشاركته ببطولة كوبا أمريكا 
بالبرازيل. وبذلك ســـيغيب ميســـي عـــن أولى مباريـــات المنتخب 
األرجنتيني في التصفيات المؤهلـــة لمونديال 2022، مع العلم أنه 
ال توجد أي استئناف ضد هذه القرارات التي أصدرها االتحاد القاري 

في حق نجم برشلونة.
وقرر الكونميبول، فتح تحقيق بشأن تصريحات ليونيل ميسي والتي 
اتهـــم فيها االتحاد الكروي بالفســـاد، وخالل األســـبوعين القادمة، 

سيعلن عما إذا كان هناك عقوبة للبولجا بسبب تصريحاته أم ال.
يذكر أن إيقاف ميسي مباراة واحدة، له ارتباط بالبطاقة الحمراء فقط، 
وال عالقة له بالتصريحات النارية التي أطلقها ليونيل ميســـي عقب 

مباراة تشيلي.

االستقالل/ وكاالت: 
أعلن نادي أســـتون فيـــال اإلنجليزي تعاقـــده مع الالعب 
المصري محمود حســـن تريزيجيه، قادًما من قاســـم باشا 

التركي.
وأصدر النادي اإلنجليزي بياًنا رسمًيا عبر موقعه اإللكتروني، 
أكد خالله التعاقد مع الدولي المصري دون اإلعالن عن قيمة 

الصفقة.
وأوضح أســـتون فيال أن القيمـــة المالية للصفقة تتوقف 
على إنهاء كافة اإلجراءات المتعلقة بتصريح العمل لالعب 

والبطاقة الدولية.
وظفر الفيالنز بتوقيع العب أندرلخت األسبق بعد صراع مع 

سامبدوريا اإليطالي، الذي حاول التعاقد معه، لكن النادي 
اإلنجليزي نجح في حسم الصفقة لصالحه، في ظل تقارير 
تفيد بعرضه 10 مليون يورو نظير الحصول على توقيعه.

وبدأ صاحب الـ24 عاما مسيرته االحترافية ضمن صفوف 
األهلي المصري، قبل االنتقال إلى أندرلخت، الذي بدأ معه 

مشواره في المالعب األوروبية.
ويعد تريزيجيه أحد العناصر البارزة في المنتخب المصري، 
حيث يلعب بصفة أساســـية مع الفراعنة منذ عام 2014، 

وشارك في بطولة كأس األمم األفريقية األخيرة.
يذكر أن أســـتون فيال، الصاعد حديًثا للبريميرليج، يضم 

بين صفوفه الدولي المصري أحمد المحمدي.

الكشف رسميًا عن 
عقوبة ليونيل ميسي

المصري تريزيجيه العبًا في أستون فيال اإلنجليزي
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غزة/ االستقالل: 
أكدت مؤسسة الضمير لحقوق االنسان أن عملية 
هدم المنازل وتهجير السكان يعتبر جريمة ضد 
اإلنســــانية وعقاب جماعي، ويعد انتهاًكا لما ورد 
فــــي نظام روما لـ المحكمة الجنائية الدولية، التي 

اعتبرته جريمة ضد اإلنسانية.
وقالت المؤسســــة في بيان صحفي األربعاء إنها 
تتابع بقلق شــــديد التصعيد اإلسرائيلي األخير 
في مدينة القــــدس المحتلة، الذي يأتي في إطار 
مواصلة االحتالل ارتكابه لجرائم ضد اإلنســــانية 
بحق الســــكان الفلســــطينيين، من خــــالل عملية 
التهجيــــر القصــــري للســــكان وهــــدم 16 عمارة 

سكنية.
وعبرت عن اســــتنكارها لصمــــت المجتمع الدولي 

واألطــــراف الســــامية المتعاقــــدة علــــى اتفاقية 
جنيف وأجسام األمم المتحدة المعنية، في تجاوز 
لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 

لحقوق اإلنسان.
واعتبرت أن عملية الهدم تشــــكل انتهاًكا للمواد 
)33( و )49( مــــن اتفاقية جنيــــف الرابعة والتي 
تحظر العقوبات الجماعية والنقل القســــري ضد 

األشخاص المحميين أو ممتلكاتهم.
وأدانت بشدة اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية 
المتصاعدة، التي تستهدف المضي في المخطط 
اإلســــرائيلي العنصري الرامــــي لتهويد القدس 
وطمس هويتها اإلسالمية العربية، ضاربة عرض 
الحائــــط بكل األعــــراف وأحكام القانــــون الدولي 
اإلنساني، التي تلزم قوات االحتالل باالمتناع عن 

إحــــداث أي تغيير فــــي اإلرث التاريخي والديني 
للدولة.

وأشارت إلى ان االســــتخفاف المتواصل من قبل 
حكومة االحتالل بحقوق الشــــعب الفلســــطيني، 
هو نتــــاج طبيعي الســــتمرار تقاعــــس المجتمع 
الدولي عن الوفاء بمسئولياته في حماية السكان 
الفلسطينيين، وتحصين االحتالل من المحاسبة 
على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وحثــــت "الضميــــر" المجتمع الدولــــي على تحمل 
فــــي كفالة  واألخالقية  القانونيــــة  مســــئولياته 
احترام ضمانات القانون الدولي لحقوق اإلنسان، 
والقانــــون الدولي اإلنســــاني، وتأميــــن الحماية 
للشــــعب الفلســــطيني، ووضع حــــد لالنتهاكات 

المرتكبة بحقه.

رام الله/ االستقالل: 
كشـــف أمين ســـر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، امس األربعاء، أن 
الوفد األمني المصري أجل زيارة له كانت مقررة إلى رام الله لبحث ملف المصالحة 
الفلســـطينية . وقال الفتياني في حديث الذاعة "صوت فلســـطين" إنه كان من 
المفتـــرض أن يصل وفد أمني مصري إلى رام الله ولكن تم تأجيل الزيارة، مؤكدا 

عدم وجود جديد في الحوارات.
وأضـــاف الفتياني أن " الذي يريد مزيدا من الحـــوار يريد مزيدا من الوقت إلبقاء 

الوضع على ما هو عليه، مشيرا إلى ان " هناك اتفاقيات نتج عنها جدول زمني".
وأكد الفتياني أن " المطلوب تنفيذ هذا الجدول وإعالن موقف واضح بأن صفحة 
االنقســـام طويت، وأننا ذاهبون للخطوة القادمة بعد تسوية ملف عمل الحكومة 
فـــي غزة ثم الذهاب إلى انتخابات، تحصن النظام السياســـي ويقول الشـــعب 
فيها كلمته،  ويرى العالم الشعب الفلسطيني شعبًا واحدًا في كل مكان". ونوه 
الفتيانـــي إلى أنه " ال يوجد حوار مباشـــر مع حركة حماس على اإلطالق"، موضحا 
أن المسؤولين المصريين يبذلون جهدا لتنفيذ الجدول الزمني الناتج عن اتفاق 

12 اكتوبر 2017.

فإن عشرات المستوطنين اقتحموا األقصى ونفذوا 
جوالت استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن 
"الهيـــكل" المزعوم، ومنهم حـــاول تأدية صلوات 
تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى " باب الرحمة" 

قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.
وذكر مسؤول في دائرة األوقاف أن شرطة االحتالل 
المتمركـــزة على بوابات األقصـــى احتجزت بعض 
الهويـــات الشـــخصية للمصلين الفلســـطينيين 
الوافديـــن للمســـجد، وفتشـــت حقائبهـــم 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.
وفي ســـياق التضييق على المقدســـيين، شـــنت 
طواقم من شـــرطة االحتالل، حملة مخالفات مالية 
لمركبـــات المواطنين فـــي حي عين اللـــوزة ببلدة 

سلوان.

كمـــا هدمت قـــوات االحتـــالل اإلســـرائيلي أمس 
األربعاء، منزل عائلة إبراهيم مرزوق في قرية عرعرة 

داخل الخط االخضر.
وأفـــادت مصـــادر محليـــة، أن جرافـــات االحتالل 
ترافقهـــا عناصر من الشـــرطة وجيـــش االحتالل، 
توغلوا في قرية عرعرة ومنعوا االقتراب من المكان 

إلى حين االنتهاء من الهدم.
ووقعـــت مواجهات اثنـــاء عملية الهـــدم اعتقل 

خاللها ثالثة أشخاص، كما أصيب آخرون.
وكانت قد عائلة مرزوق قد تلقت اخطارا من شرطة 
االحتالل يفيد بأنه سيتم تنفيذ الهدم خالل أيام 
معـــدودة، وذلك ضمن حملة لهـــدم عدة مبان في 

عرعرة وعارة.
يشار إلى أن أصحاب عدد من المنازل في حي خور 
صقر قد تلقوا مؤخرا إخطارات بالهدم شملت أكثر 

من 50 منزال ومحال تجاريا خالل العام األخير.
وفـــي ذات الســـياق، هدمـــت قـــوات االحتـــالل 
اإلســـرائيلي، امس ، المحمية الطبيعية في خربة 
أم الخير شرق بلدة يطا جنوب الخليل، ودمرت أربع 

آبار فيها.
وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية راتب جبور، 
إن جرافات االحتالل هدمت أربع آبار للمياه، وجرفت 
أراضـــي المحمية واقتلعت اشـــجارها، وذلك للمرة 

الثانية خالل الشهر الحالي.
وأقدمـــت قوات االحتالل قبل نحو اســـبوعين على 
هـــدم متنزه لألطفـــال، وآبار المحميـــة الطبيعية 
والمكونـــة من تســـعة آبـــار، واقتلعت االشـــجار 
الحرجية في المحمية بحجـــة انها منطقة تدريب 

عسكرية.
وتبلغ مساحة المحمية 750 دونما مزروعة باألشجار 
الحرجيـــة، وتعتبر متنفســـا لســـكان التجمعات 
البدوية شرق يطا، ويعتمدون على آبارها في سقي 

اغنامهم.
الجديـــر ذكـــره ان منطقة شـــرق يطا ومســـافرها 
تعاني من هجمة شرســـة على اراضي وممتلكات 
المواطنين من قبل االحتالل والمستوطنين بغرض 
والسكان  المزارعين  وترحيل  االستيطاني  التوسع 

البدو من اراضيهم.

غزة/ االستقالل: 
قال مركــــز الميــــزان لحقــــوق اإلنســــان إن 
قطاع غزة ُيعانــــي من أزمة ســــكن متفاقمة، 
في ظل ازدياد الكثافة السكانية، وانخفاض 
عدد المســــاكن، حيث تبلغ الحاجة السنوية 
من المســــاكن لمقابلــــة الزيادة الســــكانية 

الطبيعية حوالي )14,000( وحدة سكنية.
كمــــا أوضح المركز في ورقــــة حقائق صدرت 
عنه، أن أزمة السكن تتفاقم في ظل األزمات 
التي تعصــــف بقطاع غزة جراء الحصار الذي 
تفرضه قــــوات االحتالل "اإلســــرائيلي" على 
القطاع، بينما تفاقمت مشــــكلة الفقر لتصل 

إلى ما نسبته %53، ومشــــكلة البطالة التي 
بلغت %52، واستمرار استهداف المساكن، 

والقيود المفروضة على إعادة اإلعمار.
وبّيــــن المركــــز أن ســــلوك قــــوات االحتالل 
المنظم، ســــواء في تدمير المساكن وتهجير 
ســــكانها أو فــــي عرقلة إعــــادة البنــــاء، ُيعد 
انتهاكات خطيرة للحق في الســــكن، والحق 
في الرفــــاه والصّحة، والحيــــاة الكريمة، كما 
يشــــكل انتهاكًا جســــيمًا ومنظمــــًا لمبادئ 
القانون الدولي اإلنســــاني والســــيما مبدأي 

الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز.
وأضاف أن "قــــوات االحتــــالل تتعّمد إعاقة 

إعمــــار المســــاكن التــــي دّ مرتهــــا خــــالل 
العدوانات التي شنتها على قطاع غزة، حيث 

منعت تلك
القوات منذ عدوان 2008 دخول المواد الالزمة 
للبنــــاء والتشــــطيب، ث م أدخلتها بكميات 
منخفضة وغير كافية وفق آليات معّقدة، ثم 
تباطــــأت في تنفيذ التزاماتها بموجب اآللية 
 6GRM الدولية إلعادة إعمار غزة المعروفة بـ

وأفشلتها".
وتقــــول الورقة إنه "بالرغم مــــن مرور خمس 
ســــنوات على انتهــــاء عــــدوان 2014م؛ فإن 
إعادة إعمــــار المنازل الســــكنية المدمرة لم 

تنتــــه بعد، حيث يحتاج نحو 2000 مســــكن 
دمر بشكل كلي إلعادة اإلعمار بتكلفة تصل 
إلى 80 مليون دوالر أمريكي؛ في حين يحتاج 
73,500مســــكن إلعــــادة التأهيــــل واإلعمار 

بتكلفة تصل إلى 90مليون دوالر أمريكي".
كمــــا بّين أن قوات االحتــــالل تواصل قصف 
المســــاكن بالصواريخ، وتتسبب في تهجير 
وتشــــريد المزيد من المدنيين، بحيث تقّدر 
كلفة إعادة إعمار المســــاكن المدمرة كليًا أو 
بشــــكل بالغ خالل عام 2018م وحده بحوالي 

5.100.000دوالر أمريكي.
وتقّدر كلفة إعادة إعمار المســــاكن المدمرة 

في النصــــف األول من العام 2019م بحوالي 
8.000.000 دوالر أمريكي.

كما تراجع الدعم الدولي لمشــــاريع اإلسكان 
التي ُتســــهم في الحد من أزمة الســــكن في 
القطاع خالل األعوام األخيرة، ولم يد شن أي 
مشروع إسكاني جديد في القطاع منذ بداية 

العام 2018، وفًقا لمركز الميزان.
وقال الميزان إنه "بالرغم من مرور أربع سنوات 
العملية العسكرية اإلسرائيلية  على انتهاء 
واســــعة النطاق تمــــوز/ يوليــــو 2014م، تم 
إعادة إعمار 7770وحدة سكنية تمثل حوالي 

71%من الوحدات السكنية المدمرة كليًا.

الميزان: أزمة سكن في غزة فاقمها العدوان والحصار

الكويت/ االستقالل: 
أدانـــت الكويت، امـــس األربعاء، بأشـــد العبارات 
إقـــدام االحتـــالل اإلســـرائيلي على هـــدم منازل 
الفلســـطينيين في بلدة »صور باهر«، في القدس 
المحتلة.وأكد مصدر مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الكويتية، في بيان صحفي، أن هذه األعمال »تعد 
انتهـــاكًا للقوانين واألعراف الدولية واإلنســـانية 
وقرارات الشرعية الدولية وستتضاعف معها وتيرة 
العنف وتهديد االســـتقرار في المنطقة واإلضرار 

بالجهود الهادفة إلحالل الســـالم وتقويض فرص 
نجاحها«.كما أوضح المصدر، أن أعمال »إســـرائيل« 
»ســـتضاعف من المعاناة اإلنسانية ألبناء الشعب 

الفلسطيني الشقيق«.
وقال إن بالده بادرت وبالتنسيق مع جنوب إفريقيا 
وإندونيســـيا وبالتواصـــل مع الوفد الفلســـطيني 
لعقد جلســـة لمجلس األمن تم خاللها مناقشـــة 
تلك االعتداءات ودعـــوة المجلس للقيام بواجباته 
لصيانة األمن والسلم الدوليين وإصدار بيان يحّمل 

»إســـرائيل« القوة القائمة باالحتالل المســـؤولية 
ويلزمها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ومنذ فجر اإلثنين، شـــرعت جرافات إسرائيلية في 
هدم عدة أبنية بواد الحمـــص في بلدة صور باهر 

جنوبي القدس، بعد إخالء سكانها منها.
ورفضــــت محكمة االحتــــالل العليــــا )أعلى هيئة 
قضائية(، األحد الماضي، التماســــا قدمه السكان 
إللزام ســــلطات االحتــــالل بوقف هــــدم منازلهم 

مؤقتا.

»الضمير«: هدم المنازل بالقدس جريمة ضد اإلنسانية

الكويت تدين هدم االحتالل منازل الفلسطينيين بالقدس

فتح تكشف عن تأجيل زيارة
 الوفد األمني المصري إلى رام الله

خانيونس/ االستقالل: 
نعت كتائب القســـام الجناح العســـكري لحركة »حماس«  األربعـــاء، القائد الميداني 

إبراهيم أبو دقة الذي استشهد أثناء تلقيه العالج في أحد المستشفيات التركية.
وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب أن القائد أبو دقة ارتقى متأثًرا بإصابته إصابة خطيرة 

في حادث عرضي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة في شهر يونيو الماضي.

استشهاد قسامي متأثًرا 
بإصابته شرق خانيونس

واشنطن/  االستقالل: 
أقر مجلس النواب األمريكي، تشريًعا يعارض حركة المقاطعة العالمية ضد "إسرائيل"، 
في خطوة متوقعة بسبب نفوذ اللوبي اليهودي في واشنطن، ولكن القرار سلط الضوء 

على االنقسامات بين الديمقراطيين حول العالقة مع "إسرائيل".
ويقضـــي القرار بوضع المّشـــرعين في ســـجل معارضـــة لحركة المقاطعة وســـحب 

االستثمارات والعقوبات للضغط على "إسرائيل" بشأن قضايا حقوق اإلنسان.
ومر مشروع القانون بســـهولة بأغلبية 398 صوًتا مقابل 17 صوًتا، حيث صوت خمسة 

أعضاء حاضرين، وصوت 16 ديمقراطيا، معظمهم من التقدميين ضد القرار.
وكان من بين المعارضين للقرار، النائبات التقدميات إلهان عمر )مينيســـوتا( ورشيدة 

طليب )ميشيغان(التي تدعم حركة المعارضة.
وطرح زعماء مجلس النواب الديمقراطي القرار في إطار عملية المســـار الســـريع، التي 
تتطلب أغلبية الثلثين مع نقاش محدود لمدة 40 دقيقة، ولم يتحدث أحد ضد مشروع 
القرار خـــالل النقاش المخصص، ولكـــن البرلمانيات التقدميـــات ألقين خطابات في 
وقت ســـابق للتعبير عن ســـبب التصويت. وقالت رشيدة طليب، مستشهدة بجذورها 
الفلســـطينية، إنها "ال تستطيع الوقوف ومراقبة هذا الهجوم على حريتنا في التعبير 

والحق في مقاطعة السياسات العنصرية لحكومة إسرائيل".

النواب األمريكي يمرر مشروع قانون 
ضد حركة مقاطعة »إسرائيل«

م�ستوطنون يقتحمون ..
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لندن/ االستقالل: 
تعرضـــت امرأة أمريكية لم ُتعرف هويتهـــا، النتقادات الذعة من قبل 
مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي، بعدما ادعت بأن خطيبها قام 

ببيع منزله لشراء خاتم الزفاف المناسب لها.
فبعد أن نشرت صورًا لخاتمها الماسي الذي يتخذ شكل زهرة، وادعت 
بأن خطيبها اضطر لبيع منزله لشراء الخاتم، تعّرضت المرأة النتقادات 
واسعة وهجوم شـــرس من متابعي مواقع التواصل االجتماعي الذين 

شككوا في صحة كالمها، وفي أصالة الخاتم.
وردًا علـــى االنتقادات والتشـــكيك الذي تعرضت لـــه، قالت المرأة بأن 
خاتمهـــا حقيقي ومصمم حســـب الطلب، وإنه من المـــاس األرجواني 

النفيس.
وأضافت المـــرأة »لقد بعنا منزلنا للحصول على الخاتم المثالي، وبحثنا 

مطواًل عن ماس أرجواني نفيس لتصميم الخاتم«.
ولكن مستخدمي وســـائل التواصل االجتماعي، لم يقتنعوا بكالمها، 
وانهالت عليها التعليقات المشككة. وعلق أحد المتابعين على الخاتم 
قائاًل إن الخاتم يبدو كجزء من مالبس تنكرية مزيفة، في حين استنكر 
متابع آخـــر بيع المنزل لشـــراء خاتم الزفاف الذي وصفـــه بأنه مزيف 

ومبتذل.
يذكر بأن الكثير من مســـتخدمي مواقع التواصـــل االجتماعي اعتبروا 
منشـــور المرأة دعابة أرادت بها أن تثيـــر بعض الضجة حولها، إال أنها 

أصّرت على ادعائها، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

خاتم زفاف يثير جدال 
واسعًا على مواقع التواصل

االستقالل/ وكاالت: 
حطم زوج من األحذية الرياضية المخصصة للركض 
ُصنـــع عـــام 1972، وهو مـــن أوائـــل األحذية التي 
أنتجتها شـــركة نايكي، رقما قياســـيا عندما جرى 

بيعه في مزاد علني مقابل 437 ألفا و500 دوالر.
وكان زوج األحذيـــة المعروف باســـم نايكي )مون 
شـــو)، والذي صممه بيـــل بورمان مـــدرب الركض 
المشارك في تأسيس نايكي للعدائين المشاركين 
في التصفيـــات المؤهلة لدورة األلعـــاب األولمبية 
عـــام 1972، أهم معروضـــات أول مزاد على اإلطالق 
تخصصه دار ســـوذبي للمـــزادات فـــي نيويورك 

لألحذية الرياضية.

وقالت الدار إن هذا الســـعر أصبح رقما قياسيا لزوج 
من األحذية الرياضية يباع في مزاد. ولم يعرف على 

الفور المشتري في المزاد الذي أقيم على اإلنترنت.
وبلغ أعلى سعر سابق في مزاد علني ألحذية رياضية 
190 ألفا و373 دوالرا وكان ذلك في كاليفورنيا في 
عام 2017 مقابل زوج من األحذية لشركة كونفرس 
يحمـــل توقيعا وقيل إن مايكل جـــوردان نجم كرة 
الســـلة األمريكي ارتـــداه أثناء المبـــاراة النهائية 
لمنافســـات كرة الســـلة في دورة األلعاب األولمبية 

عام 1984.
وتشـــتهر دار ســـوذبي للمزادات ببيع أعمال فنية 
تجلب عشرات الماليين من الدوالرات، لكنها تعاونت 

مع سوق ســـتديوم جودز اإللكترونية المتخصصة 
في بيع المالبس الرياضية وغير الرسمية لطرح 100 
زوج من أندر األحذية الرياضية التي تم صنعها على 
اإلطالق للبيع في مزاد في مشروع يعكس قدرتهما 

على النمو السريع كجامعي مقتنيات.
وذكرت دار سوذبي أن التسعة وتسعين زوجا الباقية 
مـــن األحذية الرياضيـــة، والتي كانـــت مطروحة في 
األســـاس للبيع في المزاد، جرى بيعها بشكل خاص 
دفعة واحدة في األســـبوع الماضي مقابل 850 ألف 
دوالر. وأضافت أن جامع السيارات والمستثمر الكندي 
ميلز نادال هو الذي اشـــترى بقيـــة األحذية ويعتزم 

عرضها في متحفه الخاص للسيارات في تورنتو.

االستقالل/ وكاالت: 
انتشـــر على وســـائل التواصل االجتماعي فيديو لالعب أفريقي، وهو يتســـلم دجاجة، 

كجائزة ألفضل العب في المباراة.
وأظهرت اللقطات الالعب حســـن كاجوكي، في الدوري الماالوي، وهو يتســـلم دجاجة، 
كجائزة أفضل العب بالمباراة. وقال نادي »نياسا بيغ بوليتس« الماالوي، إن الدجاجة كانت 

هدية من أحد المعجبين، تقديرا لجهود كاجوكي، هداف الفريق.
وسجل كاجوكي هدفين وصنع مثلهما، األمر الذي ساهم في فوز فريقه بيغ بولتس على 

الفريق المنافس كارونجا يونايتد بخماسية نظيفة، على ملعب كاموزو األحد الماضي.
وطلب أحد المعجبين الســـماح له بتقديم هديـــة، وكان يحمل معه علبة كرتونية كتب 

علها اسم كاجوكي، وكانت الدجاجة ملونة باللون األحمر، وهي ألوان النادي.

مهاجم أفريقي يتلقى  437 ألــف دوالر ثمــن زوج أحذيــة
دجاجة حية مكافأة تألقه 

االستقالل/ وكاالت: 
توفي طفل عمره 11 عامًا نتيجة إصابته بحساســـية 
على منتجات األلبان وذلك بعدما أعطاه والده إصبعًا 

من الشوكوالته.
وفـــي التفاصيل، فقد أصيب الطفـــل رافي بونل برد 
فعل شـــديد بعد تناوله أربع قطع من الشـــوكوالتة 
بمنزله فيBurnley ، Lancashire في 8 حزيران من 

هذا العام.
وقد قال والد الطفل توماس بونل لمحكمة بالكبيرن 

كورونير إنه كان يعتقد أن الشوكوالتة من مجموعة 
متاجر Morrisons الخالية من منتجات األلبان.

وأضاف إنه اكتشف الحقيقة حين بدأ رافي بالتقيؤ 
ما دفعه إلى النظر على الملصق فتبين له أنه خاٍل من 

الغلوتين ويحتوي على الحليب.
وقـــد حـــاول األّب مســـاعدة ابنه من خـــالل إعطائه 
جهاز االستنشـــاق قبل نقله في سيارة إسعاف إلى 
مستشـــفى رويال بالكبيرن، حيث تـــّم إعالن وفاته 

مساء اليوم نفسه.

عمان/ االستقالل: 
افتتحت الســـلطات األردنيـــة، األربعاء، فـــي العقبة على 
ســـاحل البحر األحمر بجنوب األردن، أول متحف عســـكري 

تحت الماء يضم دبابات وناقالت جنود وطائرات.
وتم االفتتاح بعد إغراق 19 قطعة عسكرية مختلفة قرب 
شـــاطئ العقبة )نحو 325 كيلومتـــرًا جنوب عمان)، بينما 
عزفت فرقة »موسيقات القوات المسلحة األردنية« و«فرقة 
العقبة للفلكلور الشـــعبي« أغاني وطنية وشـــعبية، وفق 

ما نقلت وكالة »فرانس برس«.

وقالت ســـلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصـــة في بيان، إنه 
بإمـــكان هواة الغطس اآلن »الســـباحة في خليج العقبة على البحر 
األحمر واستكشاف أول متحف عسكري تحت الماء يقدم لعشاق 
المغامرة قطعـــا حربية قديمة رائعة«. وأضافـــت أن هذا المتحف 
يهدف إلى »إظهار نوع جديد وفريد من نوعه من تجارب المتاحف، 
حيث يظهر التفاعل بين الرياضة والبيئة والمعروضات أمام الزائر«.

وبحسب البيان، تم وضع المعدات العسكرية بين الشعاب 
المرجانية »بتشكيل عسكري تكتيكي يحاكي وضعها في 

ميدان المعركة«.

أعطى ابنه إصبعا من الشوكوالتة فتوفي األردن.. افتتاح أول متحف عسكري تحت الماء

بكين/ االستقالل: 
كشـــف نائب المدير التنفيـــذي إلدارة 
الفضـــاء القومية الصينيـــة )CNSA(، وو 
يانهـــوا ، عن عـــزم بالده بحـــث خطة مع 
االتحـــاد االوروبي وروســـيا إلنشـــاء مركز 

بحثي علمي مشترك على سطح القمر.
وقال »يانهـــوا« في حديـــث لوكالة أنباء 
تشينخوا الصينية )رسمية(، إن »كاًل من 
االتحاد األوروبي وروسيا وافقا على دراسة 

الخطة بشكل مشترك«.
ويأتي هذا التصريـــح بالتزامن مع إطالق 
الهند لثاني مهمـــة فضائية لها للقمر، 
المفترض  من  والتي   ،2-Chandrayaan
أن تقـــوم بإنـــزال عربة على ســـطحه في 
القادم، وفي حال نجاحها  سبتمبر/أيلول 
ســـتكون الهند رابع دولـــة تصل للقمر 
بعد الواليات المتحدة األمريكية وروسيا 

والصين.

وقال المسؤول الصيني: »عملية الدراسة 
المشتركة ستركز على األهداف العلمية 
للمحطة إضافة إلى نقاشات حول النظام 

أو البعثة«.
وفـــي خطـــاب أمـــام »المؤتمـــر العالمي 
العميق«  والفضـــاء  القمر  الستكشـــاف 
المنعقد فـــي مدينة »زهوهـــاي« بوالية 
إن  »يانهـــوا«،  قـــال  دونـــغ«،  »غوانـــغ 
»الشركاء الثالثة سيقومون برسم الخطة 

والتصميـــم الخـــاص بالمحطة بشـــكل 
مشترك، والتنسيق بشـــأن تطبيق هذه 
الخطة ويتشـــاركون في نهاية المطاف 

النتائج العلمية لها«.
ونجح مســـبار فضائي ياباني بمالمســـة 
ســـطح كويكب، األســـبوع الماضي، ومن 
المرجح أن تكون هذه المهمة هي األولى 
التي نجحت في جمع عينة من تحت سطح 

قشرة الكويكب.

وفي السياق قال نائب المدير التنفيذي 
لمركز »برنامج الفضاء واستكشاف القمر« 
التابع لـ )CNSA(، بـــاي زهاويو، إن »خطة 
بناء المحطـــة من المتوقع أن تكتمل بعد 
ســـنتين أو 3 من المـــداوالت بين فريق 

دولي من العلماء«.
وأضاف: »ســـيتم إنشـــاء لجنة تنسيق 
مشـــتركة بين الحكومات بشـــأن محطة 

البحث القمرية«.

أوروبا وروسيا والصين تعتزم بناء محطة بحثية على القمر
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