
رام الله/ االستقالل: 
أعلن رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس مس���اء أمس 
الخمي���س، عن وق���ف االتفاق���ات الموقعة مع كي���ان االحتالل 
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غزة/ االستقالل: 
دعت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكسر الحصار أبناء شعبنا في 
قطاع غزة ألوس���ع مشاركة والحش���د الكبير اليوم في فعاليات الجمعة ال� 68، 
للمس���يرات، التي ترفع ش���عار »الجئي لبنان«. وقال���ت الهيئة في بيان وصل 
»االس���تقالل« أمس الخميس: »نتالحم مع أبناء شعبنا في لبنان لُنعلن بصوٍت 
 تواجد الفلس���طينيين في لبنان 

ّ
واحد رفضنا لمش���اريع التصفية«، مؤكدًة أن

مؤقت والشعب الفلسطيني ُمتمسك بحقه في العودة.
وحّذرت من اس���تمرار االحتالل إطالق النار على الُمتظاهرين السلمّيين، الفتًة 

 ذلك س���يجر إلى جولة تصعي���د جديدة. وأضاف���ت: »ُنحّمل االحتالل 
ّ

إلى أن
تداعيات سياساته تجاه القطاع والفلسطينيين في الضفة المحتلة«، مشددًة 
على أن فصائل المقاومة لن تصمت طوياًل على هذه السياسات واالعتداءات. 
وتتّجدد الدعوات في لبنان لالستمرار الحراك الرافض لقانون الذي فرضه وزير 
العمل اللبنان���ي والذي يعامل الالجئين الفلس���طينيين ك�«وافدين أجانب«. 
وبحس���ب أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلس���طينية، فقد أسفر قمع قوات 
االحتالل للمشاركين لمسيرات العودة التي انطلقت ب�30 مارس (آذار) 2018، 

إلى ارتقاء (306) شهيد، وإصابة أكثر من (31) ألفا بجراح مختلفة.

»وطنية العودة« تدعو ألوسع
 مشاركة اليوم بجمعة »الجئي لبنان«

 10 أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام

شرطة مدينة فرنسية 
تمنع رفع العلم اإلسرائيلي

غزة/ االستقالل: 
أكد مركز أس���رى فلسطين للدراس���ات بأن اقدم أسيرين 
م���ن المضربين علقا اضرابهما المفت���وح، بينما ال يزال 10 

أسرى اخرين يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا 
لالعتقال اإلداري لفت���رات مختلفة بينهم 5 
انضموا حديثًا الى االضراب. الناطق اإلعالمي 

النقب المحتل/ االستقالل: 
اقتحمت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي امس الخميس قرية العراقيب مسلوبة 
االعتراف في النقب الفلس���طيني المحتل وهدمتها وش���ردت سكانها للمرة 

دعوات الستمرار التحركات 
الرافضة لقرار وزير العمل اللبناني

لقاء موسع في بيروت يدين مجزرة الهدم بالقدس

بيروت/ االستقالل: 
أكد اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان أمس الخميس، أن لقاءه 
مع وزير العم���ل اللبناني لم يخرج بأية نتائ���ج إيجابية على صعيد 

غزة/ االستقالل: 
ح���ذر رئيس الهيئ���ة الوطنية العليا لمس���يرات العودة 
وكسر الحصار خالد البطش أمس الخميس من أن استمرار 

االحتالل اإلسرائيلي إطالق النار على المتظاهرين سيجر 
إلى جولة جدي���دة. وقال البط���ش في بيان 
صحفي تلقت "االس���تقالل" نسخة عنه: إنه 

البطش: استمرار استهداف االحتالل 
للمتظاهرين سيجر لجولة تصعيد جديدة

القدس المحتلة- سلفيت/ االستقالل: 
ج���ّدد عش���رات المس���توطنين، أم���س الخميس، 
اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى المبارك، 
في الوقت الذي ش���ددت فيه ق���وات االحتالل على 

دخول المصلين من فئة الشبان للمسجد، في الوقت 
الذي هدم���ت فيه  جرافات االحتالل اإلس���رائيلي 
، مغس���لة س���يارات ومنجرة على المف���رق الغربي 
لقرية حارس غرب مدينة س���لفيت شمال الضفة 

المستوطنين  واقتحم عش���رات  المحتلة.  الغربية 
المتطرفي���ن الخميس، المس���جد األقصى المبارك 

من باب المغاربة بحراسة مشددة من 
شرطة االحتالل الخاصة .

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى.. 
واالحتالل يهدم منشآت تجارية بسلفيت

 االحتالل يعترف بقتل 
الفلسطينيين دون مبرر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زعم جيش االحتالل أنه غّير الطريقة التي يدرب بها الجنود القناصين المنتش���رين 

على السياج بعد استشهاد وجرح اآلالف من الفلسطينيين السلميين، 
بعد مرور أكثر من عام على بدء مس���يرات العودة على طول حدود قطاع 

االحتــالل يهــدم
 العــراقيب للمــرة الـ147

»العاروري«: االحتالل يخرق »تفاهمات غزة«..
 وزيارتنا لطهران »استراتيجية وتاريخية«

مسؤوالن بـ »شؤون الالجئين« يحذران
 من استمرار أزمة تمويل »أونروا«

عباس: قّررنا وقف االتفاقات 
الموقعة مع »إسرائيل«

غزة / محمد أبو هويدي:
حّذر مس���ؤوالن فلس���طينيان بدائ���ري ش���ؤون الالجئين بحركة 
»حم���اس« ومنظمة التحري���ر الفلس���طينية من اس���تمرار أزمة 

مظاهرة بعرعرة السبت رفضا 
لهدم المنازل بالداخل المحتل 

03

فيتو أمريكا بمجلس األمن.. ضوء أخضر 
الستمرار الجرائم »اإلسرائيلية«

غزة/ سماح المبحوح:  
م���ن جديد تف���رض الوالي���ات المتح���دة األمريكية س���طوتها 
وجبروته���ا داخل أروقة المحافل الدولي���ة، برفعها ورقة "الفيتو" 

مغادرة الفوج األول من
 حجاج غزة عبر معبر رفح

) APA images (       االحتالل خالل جتريفه اأرا�ٍض زراعية يف البقعة �سرق اخلليل اأم�ض 
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النقب المحتل/ االستقالل: 
اقتحمــــت جرافــــات االحتالل اإلســــرائيلي امس 
الخميس قرية العراقيب مســــلوبة االعتراف في 
النقب الفلســــطيني المحتل وهدمتها وشردت 
ســــكانها للمرة الـ147 على التوالي، فيما أعادت 
شــــرطة االحتالل اعتقال شــــيخ القريــــة صياح 

الطوري بعد يومين من اإلفراج عنه.
وقال الناشــــط ســــليم العراقيب  في تصريحات 
صحيفة إن الجرافات وسيارات الشرطة اقتحمت 
بشكل مفاجئ القرية وأخرجت األهالي بالقوة من 

منازلهم التي لم يمر على إعادة نصبها ســــوى 4 
أيام، وهدمتها بالكامل تاركة السكان في العراء 

الحار.
ُيذكــــر أن عملية الهدم هذه هــــي الثانية خالل 
أسبوع واحد، حيث هدم االحتالل القرية االثنين 

الماضي وشّرد سكانها.
والعراقيب واحدة من 42 قرية فلســــطينية تريد 
"اســــرائيل" تهجير ســــكانها لوضع يدها على 
أراضيهــــم عبر تجميعهم فــــي قرية واحدة هي 

شقيب السالم.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الخميس، (19) مواطنا على األقل من الضفة الغربية، غالبيتهم 
أسرى محررون قضوا سنوات في معتقالت االحتالل، ورافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب 
للمنازل. وبين نادي األســـير أن 6 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين، منهم أربعة أسرى محررون، 
وهم: عبد الرحمن أبو خضر، وغســـان عدنان األطرش، ومقداد أحمد نواهضة، ويحيى تركمان، ومحمد عوني 
عبيد، ومحمد محمود عزام. وجرى اعتقال 7 مواطنين من بلدة العيسوية في القدس، بينهم أب واثنان من 
أبنائه وهم: ثائر عبد محمود، ونجليه محمد وعبد الرحمن، عالوة على ثالثة آخرين وهم: أدهم سبته، ومحمد 
أمين خالف، ومحمد عبد عطية، ونسيم أمجد محسن. ومن محافظة نابلس اعتقل االحتالل 3 مواطنين وهم: 

عمر وديع قرعان، وعاطف أبو ثابت، وأحمد محمود قطراوي.
ومـــن محافظة قلقيلية جرى اعتقال المواطن عكرمة بنان أبو علبه (40 عاما)، فيما اعتقل النائب 
الســـابق في المجلس التشـــريعي عزام ســـلهب، ومحمد محمود غنيمات من محافظة الخليل، 

وجميعهم أسرى محررون قضوا سنوات في معتقالت االحتالل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زعم جيش االحتالل أنه غّير الطريقة التي يدرب 
بها الجنود القناصين المنتشـــرين على السياج 
بعد استشـــهاد وجرح اآلالف من الفلسطينيين 
الســـلميين، بعـــد مرور أكثـــر من عـــام على بدء 

مسيرات العودة على طول حدود قطاع غزة.
ونقلـــت صحيفة جيروزاليم بوســـت العبرية، عن 
ضابط كبير: "إن الجيش بدأ يوجه القناصة بإطالق 
النار إلى كاحلـــي المتظاهرين بعد أن كان إطالق 
النار على النصف السفلي من الجسم فوق الركبة 

مما أدى إلى مقتل العديد من المحتجين.
وينتشر العشرات من القناصة على طول السياج 
خـــالل فعاليات مســـيرة العودة وكســـر الحصار 
األسبوعية، وحسب الضابط: "سيتم استبعاد أي 
قناص ال يطلق النار بشكل كاٍف أو لديه مشاكل 

مهنية أو سلوكية أو ذهنية".
بدورها، قالت منظمة بتســـيلم "اإلسرائيلية"، إن 
مئـــات الفلســـطينّيين استشـــهدوا وجرح آالف 
جّراء سياســـة إطالق الّنار المخالفة للقانون التي 
تطّبقهـــا "إســـرائيل" في مظاهرات "مســـيرات 
ة والتـــي حظيت بمصادقة 

ّ
العـــودة" في قطاع غز

محكمة العدل.
وأضافت المنظمة في بيان صحفي: "اآلن تعترف 
جهات رسمّية في "إســـرائيل" أّنها كانت تعلم 
 هناك من ُقتلوا في هذه المظاهرات دون 

ّ
جّيًدا أن

 مبـــّرر حتى من وجهة نظـــر الّدولة، رغم ذلك 
ّ

أي
ال أحد كّلف نفســـه تغيير التعليمات بل واصل 
 

ّ
الجيش العمـــل بطريقة التجربـــة والخطأ، وكأن
الفلسطينّيين ليسوا بشـــًرا حقيقّيين يقتلهم 
الّرصاص الحـــّي ويصيبهم بجراح - وهو ما حدث 
فعاًل؛ بشـــر تدّمرت حياتهم وحياة أســـرهم إلى 

األبد." وبينـــت المنظمة الحقوقيـــة، أن الجهات 
الرســـمّية كانت طوال الوقت تـــدرك جّيًدا وجود 
فجوة بيـــن تصريحات المســـؤولين والواقع. لقد 
 

ّ
نشرت كرميال منشه مراســـلة "حدشوت كان" أن
الجيـــش قـــّرر اآلن تغيير تعليمات إطـــالق الّنار 
 التصويب 

ّ
الّصـــادرة للقّناصة "بعد أن تبّيـــن أن

على الجزء األسفل من الجسم وفوق الّركبة، سّبب 
الموت في معظم األحيان رغم أّنه لم يكن هذا هو 
القصد. "التعليمات للجنود من اآلن فصاعًدا هي 
أن يصّوبوا إلى ما تحت الّركبة كمالذ أخير والحًقا 
قيـــل لهم إلـــى الكاحل". ضابط رفيـــع في كّلية 
 هدف 

ّ
مكافحـــة اإلرهاب التابعة للجيش صّرح أن

القّناصـــة "ال أن يقتلوا وإّنمـــا أن يصيبوا ولذلك 
تخّص إحدى العبر المســـتخلصة مســـألة اّتجاه 
التصويب… في البداية قلنا لهم أن يصّوبوا نحو 
 هذا قد يسّبب الموت قلنا 

ّ
األرُجل وعندما وجدنا أن

لهم أن يصّوبوا إلى ما تحت الّركبة والحًقا حّددنا 
التعليمات أكثر وقلنا التصويب إلى الكاحل".

وتعقيًبا على تغيير تعليمات إطالق النار في هذا 
 عن 

ّ
الوقت المتأّخر، وتســـّببها في مقتل ما ال يقل

206 فلســـطينّيين من بينهـــم 37 قاصًرا وجرح 
 الجيش 

ّ
اآلالف، تقول المنظمـــة " ليس معناه أن

يولي قيمة كبيرة لحياة البشـــر بل معناه عكس 
 الجيش اختار وهو 

ّ
 علـــى أن

ّ
ذلـــك تماًما: إّنه يدل

بكامـــل وعيـــه أاّل يعتبر من يقفـــون قبالته في 
الجانب اآلخر بشـــًرا. محكمة العدل العليا صّدقت 
ببـــراءة مصطنعة هـــذا الكالم وصادقـــت عليه. 
هؤالء وأولئك يتحّملون مسؤولّية هذه السياسة 

اإلجرامّية".
يشـــار إلى أن اآلالف من ســـكان غزة يتظاهرون 
على طول السياج في مسيرات العودة التي بدأت 
فـــي 30 مارس، وســـط مطالبات بإنهـــاء الحصار 
"اإلســـرائيلي" المفروض على قطـــاع غزة منذ 12 
عاًمـــا، فيما تشـــير وزارة الصحة في غـــزة، إلى أن 
قرابة 300 فلســـطيني استشهدوا وأصيب أكثر 
من 22000 آخرين منذ بداية مسيرات العودة على 

حدود غزة.

طرق جديدة لقنص المتظاهرين على حدود غزة

 االحتــالل يعتــرف بقتــل الفلسطينييــن دون مبــرر

الداخل المحتل/ االستقالل: 
دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمشـــاركة 
الواســـعة في المظاهرة التي ســـتقام في قرية عرعرة في 
الساعة السادسة من مساء غد السبت، ردا على جريمة هدم 
منزل إبراهيم مرزوق، وجرائم تدمير البيوت الفلســـطينية 

بشكل عام.
وكانت اللجنة الشعبية في عارة وعرعرة قد قررت، الليلة قبل 

الماضية، أن تكون المظاهرة التي أقرها اجتماع مشـــترك 
للجنة المتابعة واللجنة القطرية والمجلس المحلي واللجنة 

الشعبية، يوم السبت.
وفي ســـياق قرارات االجتماع، ســـتعلن لجنـــة المتابعة، 
بالتنســـيق مـــع اللجنة الُقطريـــة واللجان الشـــعبية، عن 
الخطـــوات القادمة التي أقرهـــا االجتماع، ضد جرائم هدم 

البيوت الفلسطينية في الداخل.

مظاهرة بعرعرة السبت رفضا 

لهدم المنازل بالداخل المحتل 
االحتالل يهدم العراقيب للمرة الـ147

جاكرتا/ االستقالل: 
أدانت الحكومة اإلندونيسية الخميس، هدم 
"إســـرائيل" منازل تابعة للفلســـطينيين في 

القدس المحتلة.
ودعـــت وزارة الخارجيـــة في بيـــان صحفي، 
"إســـرائيل" إلى وقف هذه الممارســـات في 
أقرب وقت، معتبرة أن الممارسات اإلسرائيلية 
تشـــكل انتهاًكا للقوانين الدوليـــة، وقرارات 

مجلس األمن الدولي.
وأشـــارت إلى قيام ســـلطات االحتالل الشهر 
الماضي، بأنشـــطة حفر نفق تحت المســـجد 
األقصى، مؤكـــًدا أن تلك الممارســـات تهدد 

مسار السالم في المنطقة.
وكانـــت جرافـــات االحتالل شـــرعت االثنين 
الماضـــي، بهدم مباٍن عدة في وقت واحد، بواد 
الحمص فـــي بلدة صور باهـــر جنوبي مدينة 
القـــدس، بعد إخالء ســـكانها منها، في إجراء 
أدانته عدة دول أوروبية وغيرها خالل جلســـة 

بمجلس األمن، الثالثاء.
وتدعي ســـلطات االحتـــالل أن األبنية مقامة 
دون ترخيص بمنطقة يمنع البناء فيها، لكن 
السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل 
حصلوا على رخص بناء من الجهات المختصة 
(الفلسطينية)، باعتبار أن منطقة البناء واقعة 

تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.
ويقـــع جزء مـــن بلدة صور باهـــر ضمن حدود 
ا كبيًرا من  بلدية االحتالل بالقـــدس، لكن جزًء
أراضيهـــا، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن 
حدود الضفة الغربيـــة، وأراضيها مصنفة "أ" 

و"ب".
وبحســـب "اتفاقية أوســـلو"، تنقسم الضفة 
الغربيـــة إلى 3 فئات، إذ تخضـــع المنطقة "أ" 
للســـيطرة الفلســـطينية الكاملة، والمنطقة 
الفلسطينية واألمنية  المدنية  "ب" للسيطرة 
اإلســـرائيلية، فيما تقع المنطقـــة "ج" تحت 

السيطرة اإلسرائيلية الكاملة.

االحتالل يعتقل 19 مواطنا 
بالضفة غالبيتهم أسرى محررون

إندونيسيا تدعو »إسرائيل«
 لوقف هدم منازل الفلسطينيين
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غزة/ االستقالل: 
العليا  الوطنية  الهيئـــة  حذر رئيس 
لمســـيرات العـــودة وكســـر الحصار 
خالد البطش أمـــس الخميس من أن 
اســـتمرار االحتالل اإلسرائيلي إطالق 
النار علـــى المتظاهرين ســـيجر إلى 

جولة جديدة.
وقـــال البطـــش فـــي بيـــان صحفي 
تلقت "االســـتقالل" نســـخة عنه: إنه 
"في الوقت الذي يســـعى فيه شعبنا 
لحمايـــة حقـــه فـــي العودة وكســـر 
الحصـــار الظالـــم منـــذ ســـنوات عبر 

مسيرات شـــعبية وأدوات ســـلمية يستمر 
االحتالل عبر تعليمات إطالق النار للقناصة 
القتلة في تشـــريع القتل تحت سمع وبصر 
العالم ومنظمات حقوق اإلنســـان دون إدانة 
أو رفـــض مـــن المجتمـــع الدولـــي المنافق 

والمنحاز لالحتالل".

وأضاف "إننا نحذر من اســـتمرار إطالق النار 
الســـلميين في مسيرات  المتظاهرين  على 
العودة وكســـر الحصـــار بقطاع غـــزة وأبناء 

شعبنا بالضفة الغربية المحتلة".
وتابع "نحمل العدو تداعيات هذه السياسة 
وما قد تؤول إليه األمور من ردة فعل فصائل 
المقاومة التي لن تصمـــت طويال على تلك 

الجرائم".
وجـــدد البطـــش مطالبته للوســـيط 
المصر الذي يرعـــي تفاهمات وقف 
النـــار عـــام 2014 "ويســـعى اليوم 
إلنجاز اجراءات كسر الحصار عن غزة 
ممارسة الضغط على االحتالل لوقف 
سياسة إطالق النار على المتظاهرين 

شرق قطاع غزة".
وأصيب ما يزيد عن 90 فلســـطينيا 
بعضهم بجراح بالغة في استهداف 
الســـلميين  للمتظاهرين  االحتـــالل 
الذين شـــاركوا في مســـيرات العودة 

وكسر الحصار الجمعة الماضية.
ومن المقرر أن يشـــارك عشـــرات اآلالف من 
الفلســـطينيين في قطاع غزة في فعاليات 
مسيرات العودة وكسر الحصار اليوم والتي 
دعت لها اللجنة الوطنية العليا لمســـيرات 

العودة وكسر الحصار.

غزة/ االستقالل: 
أكـــد نائب رئيس المكتب السياســـي لحركة 
"حماس" صالح العاروري أمـــس الخميس، أن 
االحتالل "اإلسرائيلي" ما زال يخرق تفاهمات 
"كسر حصار غزة"، مشدًدا على أن التفاهمات 

"ليست هدنة مفتوحة أو سالم مع االحتالل.
وقال العاروري في مقابلة مع فضائية األقصى، 
تابعتها "االســـتقالل"، "إن هـــذه التفاهمات 
جزء مـــن الترتيبـــات الموضوعيـــة والمؤقتة 
وليست استراتيجية لحماس، والمطروح كسر 
الحصار مقابل وقف جزء من الوسائل الخشنة 
(اإلربـــاك الليلي، البالونات..)"، مشـــيًرا  إلى أن 
حركته "تقّيم باستمرار درجة التزام االحتالل 
بالتفاهمات ولم يغلـــق أي ملف من ملفاتها 

حتى اآلن".
وحـــول قرار وزير العمل اللبناني ضد الالجئين 
الفلسطينيين، قال العاروري: "في لبنان هناك 
شيء مجحف بحق الفلســـطيني حيث يجري 

حرمان الفلسطيني من الحقوق اإلنسانية".
وتابع أنـــه "ليس هناك رغبة لنـــا في تحويل 
هويتنـــا الوطنيـــة أو البقاء خارج فلســـطين، 
مضيًفا: "يؤســـفنا أن وزير العمل يفرض هذه 

اإلجراءات بحق الجئينا في لبنان.

وعّبر عن أمله من كل مكونات الدولة اللبنانية 
إلغاء هذه اإلجـــراءات، "فهذا غير موجود في 

كل العالم اعتبار الفلسطيني كوافد أجنبي".

اأهلنا بالقد�ض
في ســـياق آخر، أشـــاد العـــاروري بتضحيات 
المقدسيين، مؤكًدا أنه "ال يجوز االعتماد فقط 
على أهلنا في القدس بل يجب أن يساند كل 

شعبنا من أجل نصرتهم.
وأضـــاف أن "نصـــرة القدس يجـــب أن يكون 
هـــذا عنوان جميع أبناء شـــعبنا فـــي الضفة 
والقدس وغـــزة والخارج، وهي فـــي قلب كل 

عربي ومسلم".
وعن دور السلطة في هذا الصدد، لفت إلى أنه 
يمكنها القيام بعمل مهـــم باعتبارها "كياًنا 
رســـمًيا"، من خالل التوجه لمحكمة الجنايات 
الدوليـــة واألمم المتحدة، ويجب أن نســـتغل 

هذه اإلمكانيات ألبعد الحدود.
أما بشـــأن المصالحة، فقد أبدى نائب رئيس 
اســـتعداد  لـ"حماس"  السياســـي  المكتـــب 
للذهاب النتخابات شـــاملة (رئاسية،  حركته 
تشـــريعية، مجلس وطني لمنظمة التحرير)، 
مؤكًدا أن ذلك موقف حماس حول المصالحة 

واستعادة الوحدة ثابت وراسخ.

ووصف دعوة قيادة السلطة والرئيس محمود 
عّبـــاس إلجـــراء انتخابات "تشـــريعية" فقط 
بـ"االنتقائية المسيئة"، فاالنتخابات الرئاسية 

أكثر استحقاقا"، كما قال.
زيارة طهران

وعّد الزيارة التي أجراها وفد حركته مؤخًرا إلى 
"استراتيجية  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 
وتاريخيـــة"، مشـــدًدا علـــى أن "اإليرانيين لم 
يطلبوا من الحركة اســـتعداء أحـــد من الدول 

سوى الكيان الصهيوني".
وشـــّدد على أن "حمـــاس بتصديهـــا للكيان 

الصهيوني تكون مدافعة عـــن كل األمة بما 
فيها إيران والســـعودية، وشـــعوب المنطقة 

وحكوماتها".
وقال: "عالقتنا (بحماس) مع أي دولة ليســـت 
موجهة ضد أي مكون مـــن مكونات األمة، بل 
يأتي من أجل دعم شعبنا، فنحن نأتي إليران 
لتوثيق أســـس العالقة فـــي اتجاه واحد وهو 

مواجهة االحتالل والهيمنة األمريكية".
ونوه إلـــى أن إيـــران أبدت اســـتعداها دعم 
الحركة بكل أشكال الدعم، رافًضا اإلفصاح عن 

طبيعة الدعم المقدم.
وأكـــد أن الزيـــارة "اســـتراتيجية وتاريخية" 
كونها تأتي في ظل ظروف معقدة تعيشها 
األمة، وفي ظل اصطفاف ومشـــاريع متعلقة 

بفلسطين، في ذروة صراع في المنطقة.
وأوضح أن هناك محاولة أمريكية - إسرائيلية 
لتصفيـــة القضية من خـــالل "صفقة القرن"، 
وعنوانها إعطاء "إســـرائيل" كل ما تريده من 
المنطقة وتفرض علينا حاًل مهيًنا ال يقبله أي 

فلسطيني.
وقـــال: إن حماس في محور ضـــد من يريد أن 
يصفـــي قضية فلســـطين، ويريـــد أن يمرر 
التصفية"، مشـــيًرا إلـــى أن المحور الحقيقي 

والثقل المركزي هو شعوب األمة العربية، "كل 
الشـــعوب العربية في هذا الطـــرف كونها ال 

تقبل بـ "إسرائيل" والهيمنة األمريكية".
وأضـــاف: "نحن في حماس لدينـــا وضوح رؤية 
يؤكـــد أن الصـــراع فـــي المنطقة ضـــد العدو 
الصهيوني، فاالحتالل يعمـــل كنقيض لهذه 
األمة اإلســـالمية، ونحن في قلب محور كل األمة 
المدافع عن قضايا األمة، ال محور إيران-حماس".
وأوضح أن المناطق التي تم هدم البيوت فيها 
مؤخًرا في حي "وادي الحمص" تتبع للســـلطة 
واالستيالء عليها هو جزء من الرؤية األمريكية 

الصهيونية المتعلقة بـ "صفقة القرن".
وبين أن أخطر ما في الصفقة تصفية القضية 
الفلسطينية، "وأول شـــيء رأيناه هو اعتراف 

اإلدارة األمريكية بالقدس عاصمة لالحتالل".
ولفت إلى أنهم يريدون حســـم ملف القدس، 
"وتتالي األحداث يثبـــت أن اإلدارة األمريكية 

تقصد بالقدس تلك التي تتبع لالحتالل".
وأضـــاف: "هم يريدون ترســـيخ واقـــع، وهذا 
رأينـــاه عبـــر الســـفير األمريكي الـــذي كان 
يحفر قبل أســـابيع بمعول تحت األقصى هو 
ليـــس طرفا محايًدا بل يقـــف بالخط األول مع 

االحتالل".

»العاروري«: االحتالل يخرق »تفاهمات غزة« .. وزيارتنا لمهران »استراتيجية وتاريخية«

غزة / محمد أبو هويدي:
حّذر مســـؤوالن فلســـطينيان بدائرتي شـــؤون الالجئين 

بحركة "حماس" ومنظمة التحرير الفلسطينية من 
اســـتمرار أزمـــة التمويـــل التـــي تعصـــف بوكالة غوث 
وتشـــغيل الالجئين الفلســـطينيين (أونروا)، األمر الذي 

انعكس سلًبا على أوضاعهم وهّدد حياتهم المعيشية.
وكانـــت نتائـــج تقرير لألمـــم المتحدة أظهـــرت أن أزمة 
التمويل التي تواجه وكالة "اونروا" انعكســـت سلًبا على 
الخدمات المقدمة لالجئين الفلســـطينيين، وفاقم أوضاع 
مئات اآلالف فـــي مناطق عمليات الوكالة الخمس (األردن 

وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة).
وأفادت رســـالة داخلية جديدة للمفـــوض العام لـ"أونروا" 
"بييـــر كرينبول" لموظفـــي الوكالة، أنه "مـــن أصل 211 
مليون دوالر طلبتها "أونـــروا" خالل مؤتمر 6/25 الماضي، 
في نيويـــورك، تم التبرع بــ110 مالييـــن دوالر، منها 60 

مليون لســـداد العجـــز، مع بقاء 151 مليـــون قيمة العجز 
ا في خزينتها المالية، 

ً
لسنة 2019". وتعاني "أونروا" عجز

منذ قـــرار اإلدارة األمريكية بوقف كامـــل دعمها المقدم 
للوكالة في أغسطس الماضي والذي يقدر بـ (00ت) مليون 
دوالر ســـنوًيا، الذي ضمن جملة خطوات خطيرة، اتخذتها 
اإلدارة األمريكية تجاه القضية الفلســـطينية، ومنها على 
وجـــه الخصوص خطوات تســـتهدف قضيـــة الالجئين 

الفلسطينيين وإنهائها.

ت�سر بالالجئني
ودعا رئيس دائرة شـــؤون الالجئين فـــي حركة المقاومة 
اإلسالمية (حماس) عصام عدوان، إلى إيجاد حلول فورية 
لمعالجـــة األزمـــة الحاصلة في وكالة "أونـــروا"، وأن تتخذ 
إجراءات تحث الدول األعضاء للتبرع للوكالة لســـد العجز 

المالي الذي تعاني منه.
وقال عدوان إن األزمة التي تعصف بالوكالة تضر بمصالح 

الالجئيـــن الفلســـطينيين وعواقبهـــا ســـتكون كارثية 
ووخيمة حـــال توقف عمـــل األونروا بتقديـــم خدماتها 

ومساعداتها لالجئين .
وأضـــاف أنـــه إذا لم يتم إيجـــاد حلول لألزمـــة؛ فإن هذا 
ســـيعرض المنطقة إلـــى حالة من التوتر، وســـيؤثر على 
مصالح الـــدول وخصوصـــًا الواليـــات المتحـــدة، مطالًبا 
الفلســـطينيين بعدم الرضوخ والتصدي لـــكل القرارات 

الرامية لتصفية أونروا.

�ستفاقم االأو�ساع
من جهته، حّذر مدير عام دائرة شـــؤون الالجئين بمنظمة 
التحريـــر الفلســـطينية أحمـــد حنـــون من األزمـــة التي 
تستهدف وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين.
ودعا حّنون خالل حديثه لـ"االستقالل"، أنه البد أن يتسمر 
عمل الوكالة بموجب التفويض الممنوح لها، وهي تمثل 
إلتزام دولي تجاه قضية الالجئين الفلســـطينيين، "لذلك 

يجب أن تبقى خدماتها تقدم في المناطق الخمس، وعلى 
المجتمع الدولي دعم الوكالة ألجل استمرارها في تقديم 

خدمات لالجئين.
وبين المختص في شـــؤون الالجئين، أن التقرير الصادر 
عن األمـــم المتحدة يوضح حقيقة هـــذه األزمة التي تمر 
بها وكالة الغوث وتشـــغيل الالجئين والتي انعكســـت 
سلبًا على حياة الالجئين الفلسطينيين مما فاقم األوضاع 
المعيشية الصعبة بسبب هذه التقليصات التي أقدمت 
عليهـــا األونروا في مجال تقديم الخدمات والمســـاعدات 

اإلنسانية لالجئين.
 وأشـــار إلى أن األمـــم المتحدة ودائرة شـــؤون الالجئين 
الفلســـطينيين في منظمة التحرير وبالتنسيق مع الدول 
المضيفة لالجئين الفلسطينيين ستعمل كل ما بوسعها 
إلخـــراج الوكالة من دائرة الخطر واألزمة االقتصادية حتى 

تستمر خدمتها.

مسؤوالن بـ »شؤون الالجئين« يحذران من استمرار أزمة تمويل »أونروا«

رام الله/ االستقالل: 
أعلن رئيس الســـلطة الفلســـطينية محمود عباس مساء أمس الخميس، عن 

وقف االتفاقات الموقعة مع كيان االحتالل »اإلسرائيلّي«.
وقـــال الرئيـــس عّباس عقب اجتمـــاع عقده بـــرام الله: »قررنـــا وقف العمل 
باالتفاقات الموقعة مع الجانب اإلســـرائيلي«، فيما لـــم ُيعرف حتى اللحظة 

آليات اتخاذ القرار.
وأكد أنه »لن نرضخ لإلمالءات وفرض األمر الواقع على األرض بالقوة الغاشمة 
(في إشـــارة لقوات االحتالل)، خصوًصا في القدس«، مشدًدا على أنه »ال سالم 
وال أمن وال استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة«. 

بحسب وكالة األنباء الرسمية (وفا).
وكانت قوات االحتالل هدمت قبل أيام مباٍن ســـكنية تضم نحو (100) شقة 
ســـكنية لفلســـطينيين في حي »وادي الحمص«، ببلدة »صور باهر« بالقدس 
المحتلة، وهي في المناطق الخاضعة للســـلطة (أ) وفق اتفاقية أوســـلو التي 

وقعتها منظمة التحرير مع »إسرائيل« عام ت199.
ويدعو جماهير شـــعبنا والقوى والفصائل الوطنية قيادة الســـلطة إلى 
ســـحب االعتراف بـ«إســـرائيل«، وإنهاء االتفاقات الموقعة معها وعلى 
رأســـها وقف التنســـيق األمني، في ظل تنصلها من تطبيق االتفاقات، 
وتمددها االســـتيطاني واستمرارها في سياســـة إرهاب وقتل وتشريد 

الفلسطينيين.

عباس: قّررنا وقف االتفاقات 
الموقعة مع »إسرائيل«

البمش: استمرار استهداف االحتالل 
للمتظاهرين سيجر لجولة تصعيد جديدة
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غزة/ االستقالل: 
أكد مركز أســـرى فلسطين للدراسات 
بأن اقدم أسيرين من المضربين علقا 
اضرابهما المفتـــوح، بينما ال يزال 10 
اضرابهم  يواصلـــون  اخرين  أســـرى 
المفتوح عن الطعـــام رفضا لالعتقال 
اإلداري لفتـــرات مختلفـــة بينهم 5 

انضموا حديثًا الى االضراب.
الناطق اإلعالمي للمركز الباحث رياض 
األشـــقر أوضح بأن األسيرين  "جعفر 
إبراهيم عز الدين" 48 عاما، من جنين، 
واألســـير "أحمد عمر زهـــران" 25 عام 
من رام الله، علقـــا اضرابهما المفتوح 
بعد التوصل التفاق مع ادارة السجون 
بتحديـــد االعتقـــال اإلداري المفتوح 

لهم.
وأشـــار الباحث األشقر  الى ان األسير 
"عز الديـــن" علق اضرابه بعد 39 يومًا 
متواصلة، عقب التوصـــل التفاق مع 
االحتالل  بإصدار قرار جوهري يقضى 
لـــه واطالق  التجديـــد اإلداري  بعدم 
ســـراحه في الرابع عشـــر من الشهر 
القادم، بينما األســـير "زهران" توصل 
التفـــاق يقضـــى بعـــدم التجديد له 

واطالق سراحه في اكتوبر القادم .
وأضاف األشقر بأن 10 أسرى ال يزالون 
يخوضـــون االضراب بعـــد انضمام 5 
أسرى جدد لقافلة المضربين منذ أيام 
وهم األســـير "حمزة عواد" (28 عاما) 
من كوبر برام الله انضم الى المضربين 
في العشـــرين من يوليو الجاري، بعد 
اصدار قـــرار ادارى بحقه بعد انتهاء 

محكوميته الفعلية البالغة 6 شهور.
واألســـير منير عبـــد الجليـــل العبد  
(26عامًا) مـــن رام الله، يخوض اضرابًا 
عن الطعام لليـــوم الرابع على التوالي 
ضد اعتقاله اإلداري، الذى جدد للمرة 

الثانية حيـــث كان اعتقل في فبراير 
الماضي و صدر بحقه أمر إداري مدته 
6 أشهر، وجدد له االحتالل لمرة ثانية، 
وهو شقيق األسير" عمر العبد" منفذ 
"عمليـــة حلميش" التي أســـفرت عن 

مقتل ثالثة مستوطنين عام 2017، 
كذلك شرع  األســـير اسماعيل أحمد 
علي من بلدة أبو ديس شرقي محافظة 
القدس منذ 4 أيام في ســـجن النقب 
بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا 
على اعتقالـــه االداري، وتم عزله، وهو 
أسير ســـابق امضى 6 ســـنوات في 
ســـجون االحتالل واعيد اعتقاله في 
يناير من العـــام الحالي وتم تحويله 

لالعتقال اإلداري.
بينما يخوض األســـير سلطان أحمد 
خلوف (38 عامًا)، مـــن جنين، اضرابًا  
مفتوحًا عن الطعام منـــذ 7 ايام بعد 
اصـــدار امر ادارى بحقـــه،  وكان اعيد 
اعتقاله فـــي 2019/7/8، وســـبق أن  
قضى 4 سنوات في سجون االحتالل، 
وهو يعاني من مشاكل في التنفس، 

ويقبع في معتقل "مجدو".
وبين  األشـــقر بأن األســـير المصاب 
بمرض الســـرطان أحمد عبـــد الكريم 
غنـــام" (45عاما) مـــن الخليل يخوض 
اضرابـــا عـــن الطعـــام منـــذ 12 يومًا 
متواصلة، بعد اصدار قرار ادارى بحقه، 

وكان اعيـــد اعتقالـــه اواخر الشـــهر 
الماضـــي وصدر بحقه قرار ادارى وتم 
التجديد له، وهو أســـير سابق امضى 
9 ســـنوات في السجون، ويعانى من 
مرض السرطان بالدم واجريت له قبل 
عامين عملية زرع نخاع، وهناك خطورة 

على حياته.
بينما يواصل ثالثة أســـرى منذ األول 
من يوليو الجـــاري االضراب المفتوح 
، وتراجعـــت صحتهم الـــى حد كبير 
أبوعكر" (22عامًا)  وهم "محمد نضال 
من بيت لحم، وهو أســـير محرر اعيد 
اعتقالـــه بتاريـــخ 2018/11/1 وصدر 
بحقه قـــرار اعتقـــال ادارى وجدد له 

مرتيـــن مما دفعه لخـــوض االضراب، 
وتم نقله مؤخرًا الى عزل عسقالن.

واألســـير "مصطفى الحســـنات" من 
بيـــت لحم، وهو ايضًا اســـير ســـابق 
اعيد اعتقاله فـــي 2018/6/5، وصدر 
بحقـــه قـــرار اعتقـــال ادارى لمدة 6 
شهور،  وجدد له 3 مرات متتالية، مما 
دفعه لخوض اضراب لوقف مسلسل 
التجديد بحقه، وتـــم نقله مؤخرًا الى 

عزل بئر السبع.
واألسير المقدسي "حذيفة بدر حلبية 
" 33 عام من ابوديس شـــرق القدس 
المحتلة، وهو أسير محرر أعيد اعتقاله 
بتاريـــخ 2018/6/10 وصـــدر بحقـــه 
قـــرار اعتقال ادارى وجـــدد له مرتين، 
ويعانى مـــن ظروف صحية ســـيئة، 
وتعّرض أثناء طفولته لحروق بليغة، 
وأصيب ســـابقًا بســـرطان الدم، وهو 
بحاجة لمتابعة صحّية بعد أن ُشـــفي 
منه، ونقل قبل يومين الى مستشفى 
الرملة بعد تراجع شـــديد على حالته 

الصحية.
فيمـــا ال يزال األســـيران الشـــقيقان 
(حســـن وأشـــرف، محمد الزغـــاري") 
من مخيم الدهيشـــة في بيت لحم،   
مضربين منذ العاشر من يوليو الجاري، 
وهما أســـرى محررين أمضيا سنوات 

فى سجون االحتالل.
سلطات  فلســـطين"  "أســـرى  ل  وحمَّ
االحتـــالل المســـئولية الكاملـــة عن 
حيـــاة األســـرى المضربيـــن، وخاصة 
اصحاب االمراض منهم، حيث هناك 
خطورة حقيقة على حياتهم، وطالب 
المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة 
التدخل العاجل إلنقاذهم قبل فوات 
األوان وخاصـــة ان اعتقالهـــم إداري 

تعسفي وغير قانونى .

 10 أســرى يواصلــون إضرابهــم المفتــوح عــن الطعــام

نابلس/ االستقالل: 
شـــارك عشـــرات المواطنين أمس الخميس، 
باالعتصام التضامني مع األســـرى اإلداريين 
المضربين عن الطعام في ســـجون االحتالل، 

وذلك أمام مقر الصليب األحمر في نابلس.
وحمـــل المشـــاركون األعالم الفلســـطينية، 
وصـــوًرا لألســـرى المضربيـــن عـــن الطعام، 
والالفتـــات التـــي تندد باالعتقـــاالت خاصة 
االعتقـــال اإلداري، وتحيـــي صمود األســـرى 

خاصة المضربين عن الطعام.
وقال منســـق اللجنة الوطنية لدعم األســـرى 
مظفـــر ذوقان إنه من أجـــل الكرامة والحرية، 
نتضامن اســـنادا ألســـرانا فـــي معركتهم 

البطولية ضد القرار اإلداري الجائر بحقهم.
وشـــدد على أهمية محاربة قرارات االعتقال 

اإلداري عبر الوحدة الفلسطينية.

وطالـــب هيئة الصليب األحمر بإرســـال وفد 
طبي لمتابعة أوضاع األســـرى المضربين عن 

الطعام، الصحية.

غزة/ االستقالل: 
طالب مكتب إعالم األسرى كافة المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى 
رأســـها الصليب األحمر الدولي بضرورة التدخل من أجل العمل على 
إنهاء عزل األســـير أنس ســـعد عواد(33عاًما) من سكان بلدة عورتا، 

جنوب شرق نابلس، والمستمر منذ أربعة أشهر.
وأفاد المكتب في بيان صحفي أمس الخميس بأن الوحدات الخاصة 
القمعية، كانت اعتدت بشـــكٍل وحشي على األســـير عواد، وأصيب 
بجروح في رأسه بمارس الماضي خالل األحداث التي جرت في قسم 
"4" في سجن النقب، التي أصيب خاللها ما يزيد عن 120 أسيًرا بجراح 
بعضها خطيرة، وعزلته إدارة السجون منذ ذلك الوقت؛ بحجة أنه كان 

ينوى تنفيذ عملية طعن لضابط السجن.
وأضاف أن األســـير عواد محـــروم من حق الزيارة بشـــكٍل كامل منذ 
عزله قبل أربعة أشـــهر، وهو يعاني من ظروٍف قاســـية داخل العزل، 
ويتعرض لإلهانة والتنكيل والحرمان من كافة الحقوق اإلنســـانية، 
ولم يســـتطع ذوه االطمئنان عليه بعـــد االعتداء الذي تعرض له في 

النقب.
وبين أن سلطات االحتالل كانت رفضت سابقًا السماح لزوجة األسير 
عـــواد بزيارته، وســـحبت منهـــا التصريح بعد أن منحتهـــا إياه عبر 
الصليب األحمر، وكذلك منعت والده من الزيارة، كما رفضت محكمة 
بئر السبع اإلفراج عنه بكفالة مالية، ليتسنى له استكمال عالجه خارج 

السجن، علًما أنه معتقل إداري.
و األسير عواد، والذي يعمل مدرًسا اعتقل بتاريخ 2018/3/28، وصدر 
بحقه قرار اعتقاٍل إداري ومدته ستة أشهر، ثم جدد االحتالل اعتقاله 

مدة ستة شهور أخرى، ثالث مرات متتالية؛ بحجة أن له ملًفا سرًيا.

إعالم األسرى يطالب بإنهاء 
عزل األسير أنس عواد

باريس/ االستقالل: 
قررت شـــرطة مدينة ستراســـبورغ الواقعة شـــرق 
فرنســـا، الخميس، حظر رفع العلم اإلســـرائيلي من 
قبل مشـــجعي فريق مكابي حيفا الذي سيخوض 

مباراة في تصفيات الدوري األوروبي.
وبحســـب موقع القناة العبرية الســـابعة، فإن هذا 
القـــرار يأتي في ظل االرتفـــاع الملحوظ في معاداة 
الســـامية. مشيًرا إلى أن الشـــرطة فرضت عدًدا من 

القيود على المشجعين.
ومن بيـــن تلك القيود، ســـمح للمشـــجعين فقط 
بالتواجد في أماكن معينة بالمدينة للتســـكع بها 
وزيارتها، وتحديد عدد المشـــجعين داخل االستاد 
بـ 600 مشـــجع فقط، وحظر رفع العلم في الملعب 

ومحيطه والمدينة.
وقالت أليزا بن نون ســـفيرة االحتالل في فرنسا، تم 
السماح لتظاهرات تدعو لمقاطعة "إسرائيل" تحت 

اســـم حرية التعبير، لكن السلطات تمنع مشجعي 
مكابي حيفا من رفع العلم، هذا أمر غير مقبول.

وقالت متحدثة باســـم الشـــرطة الفرنســـية، إنها 
تخشـــى على حياة اإلســـرائيليين من أي هجمات 

سواء متعلقة بـ "العداء لهم" أو بسبب كرة القدم.
فيمـــا اّدعت صحيفة يســـرائيل هيـــوم أن ثالثة 
مشجعين إسرائيليين تعرضوا للضرب العنيف من 

قبل فرنسيين في مطعم بالمدينة.

شرطة مدينة فرنسية تمنع رفع العلم اإلسرائيلي

نابلس.. اعتصام تضامني مع األسرى المضربين عن الطعام
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )345  / 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: سامي 
السيد علي سلوت من سكان دير البلح هوية رقم 929466159 بصفته وكيال 

عن: عالء وسهام ومنى و وهدى وانتصار حسن منصور مشعل 
بموجب وكالة رقم: 504 / 2019 الصادرة عن الرياض 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  128  قسيمة  34  المدينة  دير البلح 

 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقـــدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامـــة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من 
تاريخ هـــذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البدء فـــي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 25 / 7/ 2019م

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

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

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )329 / 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
ســـعيد خليل احميدان الهسي من سكان رفح هوية رقم 700454077 

بصفته وكيال عن: علي خليل احميدان الهسي 
بموجب وكالة رقم: 6274 / 2017 الصادرة عن الدنمارك 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  5077  قسيمة  5  المدينة رفح 

 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقـــدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامـــة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من 
تاريخ هـــذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البدء فـــي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  25/ 7/ 2019م

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

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

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 348 / 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

-1طلعت حسن أحمد القيسي من سكان غزة هوية رقم 910028539
-2االء جهاد نزهات جحا من سكان غزة هوية رقم 803928431

بصفته وكيال عن: أماني طلعت حسن القيسي وأكرم أيوب إسحاق مرتجى
بموجب وكالة رقم:  5693 / 2019 الصادرة عن غزة + 4925 / 2019 غزة 

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  2368  قسيمة  2  المدينة  رفح

 فمــــن له أي اعتراض بهذا الشــــأن عليه التقــــدم باعتراضه إلــــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســــة عشــــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:  25/ 7/ 2019م

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

بيروت/ االستقالل: 
أكد اتحاد نقابات عمال فلســـطين في 
لبنان أمس الخميس، أن لقاءه مع وزير 
العمـــل اللبناني لم يخـــرج بأية نتائج 
إيجابية علـــى صعيـــد المطالب التي 

حملها االتحاد.
وصـــل  بيـــان  فـــي  االتحـــاد  وقـــال 
"االستقالل" إن وفده أصر على مطالب 
شعبنا وعماله، المتمثلة بضرورة وقف 
جميع االجراءات التـــي اتخذتها وزارة 
العمـــل وإلغاء إجـــازة العمل وتعديل 
كـــي  االجتماعـــي  الضمـــان  قانـــون 
يســـتفيد العامل من جميع تقديمات 

الصندوق.
وشـــدد علـــى أن االســـتجابة لتلـــك 
المطالـــب تفتـــح البـــاب أمـــام حوار 
فلســـطيني-لبناني جاد من أجل إقرار 
جميـــع الحقـــوق اإلنســـانية لالجئين 

الفلسطينيين في لبنان.
وأكد االتحاد دعمه الستمرار التحركات 
الشـــعبية الســـلمية الحضارية، داعًيا 
الحريري- (ســـعد  الثالثـــة  "الرؤســـاء 

ميشـــيل عون-نبيه بري) إلى اإلســـراع 
في معالجة األزمة التي نشـــبت بفعل 

قرارات وزارة العمل اللبنانية.
وفي الســـياق، أكد القيادي في حركة 
الجهاد االســـالمي بمخيم الرشـــيدية 

جنوب لبنان، أبو سامر موسى، استمرار 
الشـــعبية  والمظاهـــرات  التحـــركات 
الرافضة لإلجراءات الجائرة التي تمس 

حياة الالجئين الفلسطينيين.
لموقع  ودعا موســـى في تصريحـــات 
حركـــة الجهـــاد االســـالمي الحكومة 
اللبنانية إلى األخـــذ بعين االعتبار بأن 
الفلسطيني ليس وافد أو زائرا، بل هو 
الجئ مقيم إلى حين عودته لفلسطين 
التـــي ال يقبل عنها بديـــال أو مقايضة 

باألموال أو بأرض أخرى.
وقـــال إن الشـــعب الفلســـطيني هو 
ضحيـــة عجـــز األنظمـــة عـــن هزيمة 
ساهمت  "حيث  الصهيوني،  المشروع 
هزيمتهـــا المدويـــة في قيـــام دولة 
الكيـــان الصهيونـــي عـــام 48 علـــى 
أنقاض بيوتنا ومزارعنا". بحسب قوله.

وطالب الرئاســـة والحكومـــة ومجلس 
النـــواب اللبناني والقـــوى التي تقف 
في خندق مقاومـــة االحتالل بالتدخل 

إلنهاء هذه المعاناة التي قد يستغلها 
على  للضغط  والصهيونـــي  األمريكي 
المخيمات لتمرير ما يســـمى بصفقة 
القـــرن. وأضـــاف موســـى: ندعـــو إلى 
الشـــعبية  التحركات  في  االســـتمرار 
السلمية مع الحفاظ على أفضل وأطيب 
العالقات مع الشعب اللبناني الشقيق 
الذي تقاسم معنا اآلالم واآلمال بالنصر 
والعـــودة للديـــار وهزيمة المشـــروع 

الصهيوني".

بيروت/ االستقالل: 
أدان اجتماع موســـع عقدته الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة بالعاصمة 
اللبنانية بيروت، مجزة الهدم التي نفذتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في حي واد 

الحمص ببلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.
وتوقف المجتمعون أمام ما نفذته ســــلطات االحتالل من هدم مئة شــــقة 
سكنية في واد الحمص، واســــتمعوا إلى تقرير تفصيلي من نائب المدير 
العام لمؤسســــة القدس أيمن زيدان، الــــذي أوضح أن ما جرى من هدم في 
صور باهر هو تمهيد لعمليات هدم أوسع في سلوان، وغيرها من المناطق 

المحيطة بالقدس.
ودعا زيدان إلى رفع مستوى المجابهة الفلسطينية والعربية، واالسالمية والمسيحية، 

ضد اإلجراءات اإلسرائيلية، ألن العدو ال يفهم إال بلغة المقاومة واالنتفاضة.
وتحـــدث المجتمعون عن التطورات المتصلة بإجراءات وزير العمل بحق أرباب العمل 
والعمال الفلســـطينيين في لبنان، مؤكدين على استمرار التحرك الشعبي السلمي 

الحضاري حتى التراجع عن هذه القرارات الجائرة.
ا من ضغوطات متعددة األشكال  وأعربوا عن خشـــيتهم أن تكون تلك االجراءات جزًء
على الشـــعب الفلســـطيني لتهجير أبنائه المشـــردين، ولرضوخه لشروط "صفقة 
القرن"، وهو ما يجعل من التضامن مع الفلســـطينيين قضية وطنية وقومية كما هي 

قضية إنسانية.
ودعا المجتمعون "لقاء األحزاب والقوى" إلى عقد مؤتمر وطني موســـع يعلن تمسك 
الشـــعب اللبناني بالحقوق المدنية واالجتماعية واالنســـانية للشعب الفلسطيني، 

وفي مقدمها حق العمل وحق التملك.
وقـــرروا تواصـــل الحملة مع ســـفارة فلســـطين والمرجعيات السياســـية والروحية 
اللبنانية من أجل مواكبة تحرك أبناء المخيمات الذين أثبتوا حرصهم على أمن لبنان 
واستقراره وإبعاد هبتهم الشعبية السلمية عن أي مظهر من مظاهر التوتر األمني.

لقاء موسع في بيروت يدين دعوات الستمرار التحركات الرافضة لقرار وزير العمل اللبناني
مجزرة الهدم بالقدس

واشنطن/ االستقالل: 
أدانت مؤسســــات فلســــطينية ناشطة 
في الواليات المتحــــدة األميركية هدم 
مئات  اإلســــرائيلي  االحتالل  ســــلطات 
المنازل الفلسطينية في مدينة القدس 

المحتلة.
بيان مشترك  المؤسسات في  واعتبرت 
لها أن هدم منازل المقدســــيين وسيلة 
تســــتخدمها حكومة االحتالل لتهويد 
المدينة وطرد سكانها األصليين، ضمن 
ممارسات التصفية العرقية التي دأبت 

على ممارستها منذ عام 1948.

المتطرف  اليميــــن  وقالــــت إن حكومة 
الحاكمة في "إســــرائيل" تستخدم هذه 
السياســــات المتصاعــــدة الســــتجالب 
أصوات اليمين لصالحها، ضمن مجتمع 
بــــات ينحو أكثــــر فأكثر نحــــو التطرف 

والفاشية.
وأشارت إلى سلسلة اإلجراءات والقرارات 
العنصرية الهادفة إلى تهويد المدينة 
وطرد سكانها، وتغيير الواقع الجغرافي 
والسياسي فيها، في الوقت الذي تقوم 
فيه حكومة االحتالل بإعطاء االمتيازات 
االســــتيطانية  والجماعات  للمنظمــــات 

التي تســــابق الخطى لتنفيذ مخططات 
التطهير العرقي التهويدية.

إلــــى أن ســــلطات االحتــــالل  ولفتــــت 
العرقي  التطهيــــر  سياســــة  تواصــــل 
بحــــق المواطنيــــن الفلســــطينيين في 
الضفة الغربية والقــــدس المحتلة، من 
خالل سياســــة هدم البيوت والمنشآت 
التجارية والصناعيــــة والزراعية، والبنى 
التحتيــــة، بهدف اقتالع المواطنين من 

أراضيهم.
وأوضحت أن المنازل التي هدمت السبت 
الماضي تضاف إلى قائمة طويلة تضم 

مئــــات المنازل في الوقــــت الذي صادق 
االحتــــالل اإلســــرائيلي فيه علــــى بناء 
آالف الوحدات الســــكنية االستيطانية، 
ضمن موجة غير مسبوقة من سياسات 

التطهير العرقي للمدينة المقدسة.
وطالبــــت المؤسســــات الموقعــــة على 
البيان بإنهاء االنقسام الداخلي وتنفيذ 
والمركزي،  الوطني  المجلســــين  قرارات 
لمجابهــــة سياســــات التطهير العرقي 
في فلســــطين وإعادة قضية الشــــعب 
األولويــــات  رأس  إلــــى  الفلســــطيني 

العالمية.

ووقــــع على البيــــان كل مــــن : المجلس 
تحالــــف  األميركــــي،  الفلســــطيني 
التحالــــف  داالس،  فــــي  فلســــطين 
الفلســــطيني الديمقراطــــي، الشــــبيبة 
الفلســــطينية األميركية، واتحاد المرأة 
الفلســــطينية األميركية، مركز النهضة 
شــــيكاغو، وجمعية دير دبوان الخيرية، 
مركــــز الجالية الفلســــطينية األميركية 
الفلسطينية  المؤسسة  في نيوجرسي، 
األميركية للســــالم، الجامعة األميركية 
لفلســــطين فــــي ســــكرمنتو، وجمعية 

النجدة الفلسطينية في أمريكا.

مؤسسات فلسطينية بأمريكا: الهدم بالقدس تطهير عرقي



الجمعة ت2 ذو القعدة 1440 هــ 26 يوليو 2019 م

غزة/ االستقالل: 
الفلســــطينية  الجامعات  حذرت 
مــــن إغــــالق أبوابهــــا، وانهيــــار 
الجامعي في  التعليــــم  منظومة 
قطاع غــــزة ، جراء األزمــــة المالية 
الشــــديدة التــــي تعانــــي منها 
منذ  الفلســــطينية،  الجامعــــات 

اشتداد الحصار على قطاع غزة.
المشـــتركة  اللجنـــة  وعقـــدت 
والتي  الفلســـطينية،  للجامعـــات 
تضـــم جامعة األزهر واإلســـالمية 
وكلية العلـــوم التطبيقية، مؤتمرا 
صحافيا أمـــس الخميس ، عرضت 
الماليـــة، داعية  األزمة  فيه واقـــع 
الجهات المانحة والمجتمع المحلي 

إلى ضرورة التدخل لوقف األزمة.
 وقال د. مازن حمادة نائب رئيس 
جامعة األزهر للشــــؤون اإلدارية، 
إن الجامعــــات تواجه أزمة كبيرة، 
الطالب  لكن  البعض،  يتجاهلها 
وهي  بها،  يشــــعرون  وأهاليهم 
عدم قدرة اســــتمرار المؤسسات 
التعليمية الجامعية على تقديم 
خدماتها ولربما توقفها بشــــكل 

نهائي".
وأضــــاف حمــــادة أن األزمة بدأت 
منــــذ أكثر من  10 ســــنوات بعد 
فرض الحصار علــــى غزة، وحاولنا 
التغلــــب عليها من خــــالل المنح 
التي  والمســــاعدات  الخارجيــــة 

تغطي احتياجات الجامعات، لكن 
مؤخرا بدأ يضيق الدخل وتقلصت 
الرواتب مــــا جعل تأثيرات األزمة 
تظهر بشــــكل أكبر على الطالب 

والجامعات.
وأوضــــح حمــــادة أن الجامعــــات 
الفلســــطينية كانــــت تضم قبل 
10 ســــنوات حوالــــي 45 الــــف 
طالب، أمــــا اليوم فال يتجاوز عدد 
المسجلين في الجامعات 30 ألف 
طالب، مرجعا ذلك إلى عدم قدرة 
أبنائهم  األهالي على تســــجيل 
ودفع التكاليــــف التي تتطلبها 

المرحلة الجامعية.
وحــــذر حمادة مــــن تبعات اغالق 
الجامعــــات أبوابهــــا فــــي حــــال 
اســــتمرار االزمة، مضيفا أن ذلك 
ســــيؤدي الــــى فقــــدان 35 ألف 
طالب لفرص التعليم، ما قد يدفع 
الشارع"  "في  يكونوا  الشباب ألن 
وهو مــــا يعني ارتفــــاع معدالت 

الجرائم والعنف والبطالة.
بدوره أكد الدكتور يحيى السراج 
عضو اللجنة المشتركة للجامعات 
ممثال عــــن الجامعة اإلســــالمية، 
أن الجامعات حاولــــت حل األزمة 

وتنظيم أمورها، داعيا إلى ضرورة 
إبعــــاد التعليم عــــن المناكفات 
السياســــية، ودعــــم الجامعــــات 
كونهــــا تقدم خدمــــة اجتماعية 

لكافة المواطنين 
اللجنــــة  أن  الســــراج  وأوضــــح 
المشــــتركة للجامعات اجتمعت 
لمناقشة األزمة الحالية، وخرجت 
أساســــية  مقترحــــات  بثــــالث 
قــــد تســــاهم فــــي حــــل األزمة، 
والتخفيــــف مــــن العــــبء الذي 
تواجهــــه الجامعات في ســــبيل 

استمرارها.

وتعبـــر مســـودة البيان التـــي طرحت 
على الدول األعضاء فـــي مجلس األمن 
وعددها (15) عن القلـــق البالغ، وتحذر 
من أن عمليـــة الهدم »تقوض بقاء حل 
الدولتين وآفاق التوصل إلى سالم عادل 

و دائم«.
وفي وقت ســـابق، نقلت وكالة "رويترز" 
لألنباء عن دبلوماســـيين: "إن الواليات 
المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس 
بأنها ال يمكنها تأييد نص البيان، الذي 

يدين إسرائيل".
وفـــي الوقت الذي تؤيـــد فيه أمريكا ما 
ترتكبه "إسرائيل" من جرائم خاصة ما 
حدث مؤًخرا من مجزرة هدم ضد منازل 
ســـكنية بـحي "واد الحمص" بالقدس 

المحتلة.
خطوة متوقعة

الكاتب والمحلل السياســـي مصطفى 
الصـــواف، أكـــد أن خطـــوة الواليـــات 
المتحـــدة األمريكية  تجـــاه تبني بيان 
إدانة على هدم "إســـرائيل" لعشـــرات 
من المنـــازل بالقدس المحتلة والصادر 
من عدد من الدول خطوة متوقعة وغير 
مســـتغربة  في ظل ســـعيها الدؤوب 

لتصفية القضية الفلسطينية. 
وشـــدد الصواف لـ"االستقالل " إلى أن 
خطوة الواليات المتحدة األمريكية في 

منع إصدار قرارات إدانة وتنفيذ عقوبات 
ضـــد "إســـرائيل" يزيد مـــن جرائمها 
ضد الشـــعب الفلســـطيني وتدفعها 

لالستمرار في سلب حقوقهم. 
وقـــال: "إن إدارة دونالد ترمب شـــريك 
حقيقي لجرائم إسرائيل بحق الشعب 

الفلســـطيني، خصوًصا في سياســـية 
التطهير العرقي".

وبّيـــن أن "جميع القـــرارات المتخذة 
مـــن قبل واشـــنطن كالقرار الســـابق 
الذي أعلنت فيـــه أن القدس عاصمة 
لـ"إسرائيل" يعد قراًرا باطاًل، لمخالفته  

القرارات الدولية واألعراف والمواثيق 
الدوليـــة، العتبـــار أن القـــدس أرض 

محتلة .
فر�سة ثمينة

من جانبـــه، رأى الخبير بالقانون الدولي 
عبـــد الكريـــم شـــبير، أن لـــدى قيادة 

الدول  وجامعة  الفلســـطينية  السلطة 
العربية فرصة ثمينة النتزاع بيان إدانة 
عقوبات  بفرض  والمطالبة  واســـتنكار، 
ضد مجزرة هدم مباني الفلســـطينيين 
بـ "واد الحمص" بالقدس المحتلة ، عبر 
التوجه للجمعية العامة لألمم المتحدة.

 وأوضح شبير لـ"االستقالل" أن استخدام 
حق النقض "الفيتو" ضـــد أي قرار بما 
فيهـــا انتزاع قـــرار يدين " إســـرائيل" 
يتطلـــب تصويـــت ثلثـــي األعضـــاء 
الدائميـــن بمجلس األمن وهم روســـيا 
والصين وفرنســـا وأمريـــكا وبريطانيا، 
"لذلـــك ال أحقيـــة لـــإدارة األمريكية 
الحتكار التصويت ومنع إصدار بيان أو 

فرض عقوبة ضد "إسرائيل" . 
وأضاف: "الفيتو األمريكي ليس جديًدا، 
فقد عطلت واشنطن قرارات عدة كانت 
وحقوق  الفلســـطينية  القضية  تخدم 
الكامل  الفلسطيني النحيازها  الشعب 
والمشـــروع  لالحتـــالل  والمســـتميت 

الصهيوني". 
وأشار إلى أن "هدم المنازل يعد جريمة 
ضـــد اإلنســـانية إذ مـــارس االحتالل 
التطهيـــر العرقـــي واإلبعـــاد والنفي 
ألصحاب المنازل، وهو ما يعتبر انتهاك 
صارخ للقانون الدولي اإلنساني يحاسب 

مرتكبيها. 

فيتو أمريكا بمجلس األمن.. ضوء أخضر الستمرار الجرائم »اإلسرائيلية«

رام الله/ االستقالل: 
عقـــدت االدارة العامة للتعليم العام بـــوزارة التربية والتعليم 
بالشـــراكة مع الجمعية األلمانية لتعليم الكبار أمس الخميس 
لقاًء لمناقشـــة مسودة دراسة تشخيص واقع تعليم الكبار في 

فلسطين.
وشـــارك في اللقاء الفريق الوطني لتعليم الكبار، والذي يضم 
ممثليـــن عـــن وزارات: التربيـــة والتعليم، والعمـــل، والتنمية 
االجتماعيـــة، والمرأة، والزراعة، واإلعـــالم، واألوقاف، والمجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة، وجمعية المدربيـــن، وممثلين عن 

جامعة فلسطين التقنية خضوري - فرع رام الله.
وأشـــارت رئيس قســـم التعليم غير النظامي في الوزارة غدير 
فنون إلى أهمية هذه الدراســـة التي تشـــمل الضفة الغربية 
وقطـــاع غزة، كونها األولى من نوعها في تشـــخيص واقع هذا 

القطاع المهم.
ولفت فنون إلى أن الدراسة شملت معظم المؤسسات الحكومية 
والخاصة، ومؤسســـات مجتمع مدنـــي، والمراكز الثقافية ذات 

الصلة بقطاع تعليم الكبار.
وبّينت أن الدراســـة ســـتكون الركيـــزة األساســـية لتحديث 
االستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار، إذ ستشكل منطلقًا مهمًا 
للتخطيط لقطاع تعليم الكبار على المســـتوى الوطني، وليس 

فقط على مستوى الوزارة.
بدورها، أشـــادت مدير مكتب الجمعية األلمانية لتعليم الكبار 
في فلســـطين عال عيســـى بالدراسة، مشـــيرًة إلى التحديات 

والنتائج التي أظهرتها الدراسة.
من جهته، اســـتعرض د. شـــادي أبو الكباش ملخص الدراسة، 

والنتائج والتوصيات، واستمع إلى مالحظات الفريق الوطني.

غزة/ �سماح املبحوح:  
م��ن جدي��د تفر���ض الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة �سطوتها 
وجربوته��ا داخ��ل اأروق��ة املحاف��ل الدولي��ة، برفعه��ا ورق��ة 

تدي��ن  ق��رارات  اأّي��ة  النت��زاع  حماول��ة  كل  "الفيت��و" عل��ى 
"اإ�سرائيل"؛ الرتكابها اجلرائم �سد الفل�سطينيني. واخلمي�ض، 
منع��ت "وا�س��نطن" حماولة م��ن الكويت واإندوني�س��يا وجنوب 

اأفريقي��ا ال�ست�س��دار بي��ان م��ن جمل���ض االأم��ن التاب��ع لالأمم 
املتحدة يندد بهدم قوات االحتالل منازل فل�سطينيني ب� "واد 

احلم�ض" ببلدة "�سور باهر" بالقد�ض املحتلة. 

»التربية« تناقش مسودة تشخيص جامعات في غزة تحذر من إغالق أبوابها وانهيار التعليم الجامعي
واقع تعليم الكبار في فلسطين
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منعـــت الواليات المتحدة األمريكية، محاولة من الكويت وإندونيســـيا وجنوب أفريقيا 
الســـتصدار بيان من مبلس األمن التابع لألمم المتحدة يندد بهدم »إســـرائيل« منازل 
فلســـطينيين في »واد الحمص« ببلدة صور باهر بالقـــدس المحتلة. الواليات المتحدة 
أبلغت شـــركاءها في المبلس بأنها ال يمكنها تأييد نص البيان، وأنه تم طرح مسودة 
بيـــان معدل من ثالث فقـــرات لكن الواليات المتحدة قالت مبـــددا إنها ال توافق على 
النص. وهذا الموقف الذي تنتهبه الواليات المتحدة بشـــكل دائم لحماية »إسرائيل« 
من اإلدانات الدولية هو الذي يرســـخ لدى شـــعبنا الفلسطيني القاعدة األساسية التي 
يؤمن بها لمواجهة االحتالل الصهيوني وسياســـاته التعسفية وهى »خيارنا مقاومة« 
فهذا ليس مبرد شعار نرفعه, ولكنها ثقافة شعب يؤمن إيمانا عميقا, بان الحقوق ال 
توهب, إنما تنتزع انتزاعا, والتبارب علمتنا ان المبتمع الدولي عاجز تماما عن معاقبة 
»إســـرائيل« على جرائمها أو مالحقة مبرميها في المحاكـــم البنائية والدولية, فأمن 

الفلسطينيون إيمانا مطلقا بمقاومتهم.
 إســـرائيل التي تتفاخر ببرائمها ضد الفلسطينيين والعرب, تعلم تماما ان تحتمي 
بـــاإلدارة األمريكية التي تلبم المبتمع الدولـــي وتمنعه من اتخاذ أي إجراء عقابي ضد 
»إســـرائيل« أو حتى إدانتها, لذلك ارتكبت »إسرائيل« ببشاعة منقطعة النظير مذبحة 
دير ياســـين عام 1948م  وقد استشـــهد فيها 360 فلسطينيا معظمهم من الشيوخ 
والنساء واألطفال, ومذبحة كفر قاسم 1956م وقد استشهد في تلك المذبحة 49 مدنيا 
فلســـطينيا من الرجال واألطفال والنساء, ومذبحة المسبد األقصى 1990, واستشهد 
فيها نحـــو 21 مصليا, ومذبحة الحرم اإلبراهيمـــي 1994م والتي ارتكبت داخل الحرم 
وأســـفرت عن استشـــهاد نحـــو 50 فلســـطينيا, ومذبحة مخيم جنيـــن 2002م التي 
أدت الستشـــهاد نحو مائتي فلســـطيني, هذا بخالف المذابـــح التي ارتكبها البيش 
الصهيونـــي في عدوانه على غـــزة 2008م 2012م, 2014م, مئات المذابح األخرى, ولم 
يكتف االحتالل بقتل الفلسطينيين في وطنهم, بل ارتكب مذبحة بحر البقر في مصر, 
ومذبحة صبرا وشاتيال وقانا في لبنان وال زال يرتكب المبازر بقصف سوريا ولبنان, ولم 

يستطع المبتمع الدولي إيقاف تغوله ألن أمريكا تحميه,     
قرار هدم الشـــقق السكنية في وادي الحمص أدانته عدة دول أوروبية واعتبرته فرنسا 
مخالفا للقانون الدولي, لكن هذا الموقف يبقى مبرد حبر على ورق, ونشـــعر انه موقف 
تقليدي ويتم تمريـــره بالتوافق مع االحتالل الصهيوني واإلدارة األمريكية, وال يترتب 
عليه أي موقف ضد »إسرائيل«, أو حتى أي موقف مساند للفلسطينيين, لذلك ستمضي 
»إسرائيل« بمخططات الهدم وســـتنتقل إلى الخان األحمر والى مناطق أخرى, فأمريكا 
اعتبرت الضفة الغربية ارض متنازع عليها وهى قابلة للتفاوض, والعرب يرسلون الوفود 
التطبيعية في السر والعلن, وكلما استنكر الفلسطينيون هذا التطبيع العربي الممنوح 
»إلســـرائيل« بسخاء, كلما ازداد العرب عنادا وأرســـلوا وفودا أخرى, تماما كما فعل وزير 
خارجية البحرين الذي استضاف مؤتمر خيانة القضية الفلسطينية في المنامة, ثم قام 
بعد ان أدان الفلسطينيون المؤتمر وافشلوا مخرجاته بلقاء مع وزير الخارجية الصهيوني 
في واشنطن, وكما فعل المدون الســـعودي سيء الذكر الذي طرد من األقصى فذهب 
للقاء يهودا غليك الذي يدعو لهدم األقصى وإقامة الهيكل على انقاضة, والتقط صور 
بالعلم اإلسرائيلي وهو خلفه ليدلل على والءه, وجلس مع الوفد الذي جاء برفقته تحت 

أقدام نتنياهو ليتحدث لهم عن دور »إسرائيل« في حماية بلدانهم. 
لذلك سنبقى نقول »خيارنا مقاومة« لن ينفعنا ذاك الذي يسمى »بالسالم« وال المبتمع 
الدولي بمؤسســـاته المتخاذلة, ولن ينفعنا الرســـميون العرب, لن نستطيع ان نحقق 
شيئا لشعبنا وقضيتنا إال بسالحنا, فمن يساوم على سالح المقاومة فهو »خائن« وعليه 
ان يدرك انه لوال هذا السالح لكانت »إسرائيل« اليوم في قلب العواصم العربية, لكنكم 

قوم تبهلون.   

خيارنا الدائم .. "مقاومة"
رأي

إســـرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها 
حدود رســـمية ، وهي منذ نشـــأتها مرسومة على هذه 
الحالـــة لتضم إليها مزيدا مـــن األراضي بطريقة خارجة 
على شـــرعية القانون الدولي . وقد رســـمت خريطة هذا 
التوســـع في 1980 بوصفها جزءا من الخطة األميركية 
اإلســـرائيلية إلعادة رسم خريطة الشـــرق األوسط وفق 
مصلحة الدولتين ، مستهدفتين إقامة دمى من األنظمة 
التابعة لهما في ســـوريا ولبنان وإيـــران بعد تفتيتها ، 

وفعل نفس الشيء في دول أخرى في اإلقليم . 
وفـــي 2006 كتـــب مهدي داريـــوس عن » المشـــروع 
األميركي اإلســـرائيلي لشـــرق أوســـط جديـــد » ، ولم 
تتغير أهـــداف الدولتين منذ اإلعالن عـــن تلك الخطة 
التي تشـــمل خلق » قـــوس من القالقـــل واالضطرابات 
والفوضى والعنف يمتد من لبنان وفلســـطين وســـوريا 
إلى العراق والخليج » الفارســـي » وإيران وحدود آســـيا 
الوســـطى وشـــمال أفريقيا » . وقد بدأت حـــروب الناتو 
_التي النهاية لهـــا في هذا اإلقليم الواســـع _ بقيادة 
أميركا بعد أســـابيع مـــن أحـــداث 9 / 11 ، وما تال ذلك 
خطط له مقدما بصـــورة محكمة ، وهو مصدر االدعاءات 
المضللة ألجندة اإلمبريالية المتصاعدة لواشـــنطون في 
هذا اإلقليم الثري بالنفط ، وفي ســـواه من أقاليم العالم 
الثرية بمصـــادر الطاقة .  إن حروب أميركا المتصلة في 
اإلقليم جزء من خطتها لتفتيته وغزوه واســـتراتيبية 
تحكمها فيه ، وال أهمية في نظرها للتكلفة اإلنســـانية 
لهـــذه الخطة ، وإلســـرائيل نفس الهـــدف في اإلقليم 
ضمن األهـــداف األميركيـــة على نطـــاق العالم . ففي 
1982 نشـــر عوديـــد يينـــون كبيـــر مستشـــاري وزارة 
الخارجية اإلسرائيلية وثيقة للغزو والهيمنة اإلقليمية 
، عنوانها : » اســـتراتيبية إسرائيل في 1980 » ، ونشر 
إســـرائيل شـــاحاك ( 1933 _ 2001 ) ترجمة إنبليزية 
لتلـــك الوثيقة ، عنوانها » الخطة الصهيونية للشـــرق 
األوسط » ، وتلك الخطة أكثر البيانات وضوحا وتفصيال 
لبدعة الصهيونية إلعادة رســـم خريطة الشرق األوسط 
خدمـــة للمصالح اإلســـرائيلية ، وتتضمـــن المقدمتان 

األساسيتان للخطة :
*على إسرائيل لضمان بقائها أن تهيمن على اإلقليم ، 

وأن تصبح قوة عالمية .
*يتطلب تحقيق أهداف إســـرائيل اإلمبريالية تقسيم 
الـــدول العربية إلى دويالت يســـهل التحكـــم فيها ، 
وتفتيتهـــا إلى دويالت على أســـس عرقيـــة وطائفية 
لتصبح توابع ضعيفة تدور في فلك إسرائيل » ، وحسب 
يينـــون » فإن الخطة (تي ) تعني وجود وازدهار وصمود 
إسرائيل دولة معتمدة على قدرتها في تبني إطار عمل 
جديد لشئونها الداخلية والخارجية » يقوم على تأمين 
احتياجاتهـــا من المواد الخـــام باالنتصار في حروب من 
أجـــل قضايا الطاقة ، وعالم عربي مبزأ . ويتابع : » حيث 

يبري تمزيق كل الدول العربية الواقعة شرقي إسرائيل 
، وتحطيمها وشـــغلها بصراعات داخلية أكثر حتى من 
الصراعـــات القائمة فـــي المغرب العربـــي ، أي مراكش 
والبزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والصحراء الغربية » . 
أمـــا دول الخليج فهي في نظره » بيت هش من الرمال ال 
يوجد فيه سوى النفط » ، واألردن في رأيه هو فلسطين 
، وعمـــان عاصمتـــه في مقـــام نابلس الفلســـطينية . 
وتلكـــم هي حال  ومـــآل الدول األخرى بمـــا فيها مصر 
وإيران وتركيا وأفغانســـتان ، وسواها . ومبمل مشروع 
الواليات المتحدة والناتو وإســـرائيل يســـتهدف خلق 
عنف وفوضـــى إقليميين ال نهاية لهما الســـتغاللهما 
لصالح األطراف الثالثة في الســـيطرة على دول اإلقليم 
ومصـــادر طاقتها القيمة مهما تعارض هذا المشـــروع 
مع القانون الدولي . فإســـرائيل مثـــال تحتل تقريبا كل 
أراضـــي الضفة الغريبة ذات القيمة ، إضافة إلى احتالل 
القدس ، احتالال ال شرعية له . ودائما تطلعت إلى أغلبية 
يهوديـــة وأقلية عربية في فلســـطين التاريخية. ويوم 
البمعة السالف قال ميشيل لنك مبعوث األمم المتحدة 
لحقوق اإلنســـان في فلسطين المحتلة إن أفعال الدولة 
اليهوديـــة بصفتها قـــوة احتالل » تقـــوم على المزيد 
مـــن ضم األراضي غير القانونـــي » ، وخالل زيارته عمان 
عاصمـــة األردن ، رفض نظام نتنياهـــو اإلذن له بدخول 

فلسطين المحتلة .
وتبين مقاالتي السابقة عن إسرائيل / فلسطين ما يلي : 
*يعيش الفلسطينيون تحت احتالل إسرائيل في سبن 
، يحكمهم فيــــه جيش أجنبي قمعــــي ، وفي ظل نظام 

إسرائيلي غير دستوري ، وعنصرية منظمة قانونيا .
*وهـــم محرومـــون من حـــق تقرير المصيـــر ، ومن حق 
المواطنـــة ، ومن حق الســـيطرة على شـــئون حياتهم  
اليوميـــة ، ومن كل ما هو أساســـي للمبتمعات الحرة . 
ولمعيشتهم في خوٍف مقيٍم فإنهم يعانون من الخنق 
االقتصـــادي ، والعقاب البماعـــي ، والحرمان من حرية 
الحركة ، وحرية التعبير ، إلى جانب كل صنوف المهانة 
، والحط من قيمتهم . وتبمعاتهم الســـكانية معزولة 
عن بعضها تســـهيال للسيطرة على أرضهم وسرقتها . 
وهم يقاســـون من منع التبول ، وإغالق طرقهم ، ونقاط 
التفتيش ، واألســـوار اإللكترونية ، وغيرها من العوائق 
، ومن القبض البماعي عليهم ، واالعتقاالت والتعذيب 
، وجدران الفصل ، وتبريـــف البيوت ، والقتل المتعمد 
. وتنكر األنظمة اإلســـرائيلية المتعاقبة البائرة عليهم 
حقوقهم األساســـية التـــي يؤكدها القانـــون الدولي ، 
وتحكم هذه األنظمة وفق ما يســـميه إدوارد سعيد : » 

الوحشية المصقولة » .
ويعاقبون بنقـــص الخدمات الحيوية ، أو بالحرمان التام 
منها ، وبالضرائب البزائيـــة ، وباالقتحامات المنتظمة 
، وبالهبمـــات البحريـــة والبويـــة والبريـــة ، وباعتقال 

رجـــال الدين منهم النتمائهم ألحـــزاب ال توافق عليها 
إســـرائيل ، وبالتطهيـــر العرقـــي ، وباإلبـــادة البطيئة 
لصالتهـــم في تعبدهـــم وفق عقيـــدة تخالف عقيدة 
إسرائيل . وتحدي السلطة اإلسرائيلية شفويا أو كتابيا 
أو بالمظاهـــرات الســـلمية يعرضهم للقبـــض عليهم 
والمحاكمـــة أو حتـــى الموت . إســـرائيل تعنـــي اليوم 
للفلســـطينيين ما عنتـــه ألمانيا النازيـــة يوما لليهود : 
إبادة بطيئة مقابل إبادة ســـريعة ، حيث يتحمل مليونا 
غزي قسوة العيش في أكبر سبن عالمي مفتوح . شعب 
كامل يقاســـي خنقا جماعيا . والم لنـــك نظام نتنياهو 
لفشـــله في الوفاء بالتزاماته _ بصفته عضوا في األمم 
المتحدة _ في التعـــاون التام مع خبراء األمم المتحدة ، 
وعبر عن قلقه على حال الغزيين الذين يعيشون ظروف 
أزمة إنسانية تفرضها إسرائيل عليهم ، يقول : » يواجه 
الفلسطينيون الذين يطلبون اإلنصاف من خالل النظام 
القانوني اإلســـرائيلي جملة من العوائق تبين لهم في 
النهاية أن عدالة هذا النظام مراوغة يستحيل نيلها » ،

ويضيف : » سلوك إســـرائيل في 52 عاما من االحتالل 
لألراضي الفلســـطينية إهانة للقانون الدولي الحديث » 
، ويتابع : » أعلنت األمم المتحدة مرارا أن المســـتوطنات 
اإلســـرائيلية ليست شرعية ، وأن ضم إسرائيل للقدس 
الشـــرقية ليـــس شـــرعيا ، وأن انتهاكاتهـــا للحقوق 
اإلنســـانية للفلســـطينيين خرق للعهـــود واالتفاقات 
الدولية » و » حان للمبتمع الدولي أن يحاسب إسرائيل 
حســـابا كامال على أفعالها ، وأن يقرر  ما إذا كانت هذه 
األفعال _ بصفة إســـرائيل دولـــة احتالل _ قد تباوزت 
الخـــط األحمر القاني إلى الالشـــرعية » . والحقيقة أن ال 
لبـــس حول جرائم الحرب اإلســـرائيلية ، وجرائمها ضد 
اإلنســـانية ، واضطهادهـــا المتوحش للفلســـطينيين 
المعازيـــل إال أن المبتمـــع الدولـــي لـــم يفعل شـــيئا 
لمحاســـبة الدولة اليهودية ، ولم يفعل شيئا إلنصاف 
الشعب الفلسطيني » . وطالما ظلت تنال تأييد الواليات 
المتحدة فستستمر في القتل البماعي للفلسطينيين 
، ولـــن تنتهـــي معاناتهم فـــي ظل ســـيطرتها . وإذا 
مـــا نفذ نتنياهـــو تعهده في حملتـــه االنتخابية بضم 
المســـتوطنات غير الشـــرعية فســـيكون هـــذا أحدث 
إهانة للحقوق األساسية للفلســـطينيين . ويقول لنك 
: » لم تحاســـب إســـرائيل يوما على احتاللها لألراضي 
الفلسطينية الذي امتد 52 عاما ، وعلى ضمها لبعضها 
، وتحديهـــا للقوانين والمعاييـــر والقواعد الدولية في 
مـــا يتصل بالمســـتوطنات ، وجدار الفصـــل ، والعقاب 
البماعي » ، وليس واردا أن تحاســـب مستقبال عليها إال 
إذا أوفت المحاكم الدولية بالتزاماتها وحاسبت إسرائيل 
ومسئوليها على جرائمهم الكبيرة في اختراق القوانين 

والمعايير والقواعد الدولية .
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قـــد يضيق أفق عناصر بعض الحركات اإلســـالمية حتى 
ال ترى المصالح اإلســـتراتيبية العليا لشعوب المنطقة، 
والتـــي تفـــرض على رافضـــي االحتـــالل اإلســـرائيلي 
التحالف والتكاثف معًا، لمواجهة كافة أشـــكال العدوان 
علـــى المنطقة، وذلك مـــن منطلق القـــراءة الموضوعية 
النعكاســـات النصـــر والهزيمـــة، فـــكل نصـــر ألمريكا 
وإســـرائيل هو هزيمة لشـــعوب المنطقـــة، وكل هزيمة 
للمشـــروع األمريكـــي واألطمـــاع اإلســـرائيلية هو نصر 

لشعوب المنطقة.
هـــذه المعادلة السياســـية ال تحتاج إلـــى ذكاء أخاذ كي 
يتم إدراكها، إنها بكل بســـاطة تقـــوم على تدمير قدرات 
المقاومين للمشـــروع الصهيوني كمقدمة لتمزيق البالد 
العربية، وتمرير صفقة القرن، والمحرض األكبر على تدمير 

قدرات المقاومة هم المحتلـــون الصهاينة، وأداتهم في 
ذلك القوة األمريكية المتحالفة مع بعض األنظمة العربية، 
بحيـــث تظل دولة االحتالل الملقط الـــذي تقدم فيه دول 

المنطقة من نار الحرب التي يشعلون أوراها.
المتغيرات القادمة على منطقة الشـــرق األوسط واسعة 
المـــدى، ولها امتدادات جغرافية وزمانية ال يقل تأثيرها 
الســـلبي عن أكذوبة الثورة العربية الكبرى؛ التي حدثت 
قبـــل مئة عام، وما نبم عنها مـــن تدمير لمقومات األمة، 
ومن ضياع لفلســـطين، ومن تخلـــف وقمع ودمار وحصار 
وخراب لمســـتقبل الشعوب لصالح االحتالل اإلسرائيلي، 
الـــذي يتعاظـــم بمقدار تقـــزم الـــدول العربيـــة، هذه 
المتغيـــرات التي يخطط لهـــا أعداء الشـــعوب العربية 
تفـــرض التحالف والتقـــارب والتالقي بيـــن كل أطياف 

األمة العربية واإلسالمية، بكل مقوماتها ومقدراتها، دون 
الغرق في التفاصيـــل القومية والطائفيـــة التي يذكي 
نيرانها أعداء النهوض الحضاري واإلنســـاني لمنطقتنا 

العربية واإلسالمية.
ضمن الوعي الدقيق للواقع، ال أســـتغرب ما ورد من األنباء 
عن تحالف لمحور المقاومة يضم حركة حماس والبهاد 
وفصائـــل تنظيمية أخرى فـــي خندق واحد مع ســـوريا 
وإيران وحزب اللـــه، ضد تحالف العـــدوان الذي تتزعمه 
دولة االحتالل اإلسرائيلي، ويضم أمريكا وبعض األنظمة 
العربيـــة، تحالف محور المقاومة يقـــوم على قاعدة عدو 
عدوي صديقي، وصديق عدوي مـــن ألد أعدائي حتى لو 
ابتســـم في وجهي، فاألحالف العدوانية ال تواجهها إال 
أحـــالف المقاومـــة، وغزة هي القلب مـــن المقاومة، وهي 

الروح للعقيدة اإلسالمية، وهي الضاد للغة العربية، وكل 
تحالف إســـالمي عربـــي ال تزكية غزة يظـــل ناقصًا، وكل 
تحالف تعطيه غزة ثقتها ســـيحظى باحتـــرام وتقدير 
وتعاطف كل الشـــعوب العربية واإلسالمية، التي آمنت 

بالتبربة أن نبض األمة وضميرها غزة ومقاومتها.
تحالف محـــور المقاومة خطـــوة تأخرت قليـــاًل، ولكنها 
خطوة ملحة وضرورية، خطوة لها ما بعدها من كسر إرادة 
العدوان، وترميم قدرات التحدي، خطوة ستبد معارضة 
عريضة في أوساط الكثير من أنصار الحركات اإلسالمية، 
وتحتاج إلى عشرات الندوات والبلسات والنقاش والحوار 
الذكي النافـــع القادر على االرتقاء بوجـــدان المعارضين 
وتفكيرهـــم من حضيـــض الطائفية إلى قمـــم الصفاء 

الروحي وسماحة الدين اإلسالمي وتقاطع المصالح.

د. فايز أبو شمالةمحور المقاومة ضرورة يمليها العدوان اإلسرائيلي
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رام الله/ االستقالل: 
أفـــاد الجهاز المركـــزي لإلحصاء بأن أســـعار 
تكاليف البناء للمباني السكنية وغير السكنية 
وشـــبكات الطرق وشـــبكات المياه والمجاري 
قـــد ارتفعت في الضفة خالل شـــهر حزيران 

الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.
فحســـب التقرير الـــذي اعده االحصـــاء بهذا 
الخصـــوص، فقـــد ارتفعت أســـعار تكاليف 
البناء للمباني السكنية ارتفاعا طفيفا نسبته 
0.01% خالل شـــهر حزيران، مقارنة بشـــهر 
أيار، إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف 
البناء للمباني الســـكنية إلى 105.97 مقارنة 

بـ105.95 (سنة األساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت 
أســـعار مجموعـــة تكاليف وأجـــور العمال 
ارتفاعا نسبته 0.76%، بينما سجلت أسعار 
مجموعة الخامـــات والمواد األولية انخفاضا 
مقداره 0.36%، وأسعار مجموعة استئجار 
المعدات انخفاضـــا طفيفا مقداره %0.09 
خالل الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي 

سبقه.
وســـجلت أســـعار تكاليف البناء للمباني غير 
الســـكنية في الضفة الغربية ارتفاعا طفيفا 
نســـبته 0.03% خالل حزيران مقارنة بشهر 
أيار، إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف 
البنـــاء للمباني غير الســـكنية إلـــى 105.86 
مقارنة بـ105.83 خالل الشـــهر السابق (سنة 

األساس 2013=100).
وعلى مســـتوى المجموعات الرئيسة، سجلت 
أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا 
نسبته 0.76%، بينما سجلت أسعار مجموعة 
الخامـــات والمـــواد األولية انخفاضـــا مقداره 
0.31%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات 
انخفاضا مقداره 0.11% خالل شهر حزيران 

2019 مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وسجلت أســـعار تكاليف البناء لمباني العظم 
في الضفة استقرارا خالل شهر حزيران 2019 
مقارنة بشـــهر أيـــار 2019، إذ اســـتقّر الرقم 
القياسي ألسعار تكاليف البناء لمباني العظم 

على 104.88 (سنة األساس 2013=100).
وعلى مســـتوى المجموعات الرئيسة، سجلت 
أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا 
نسبته 1.33%، بينما سجلت أسعار مجموعة 

الخامـــات والمـــواد األولية انخفاضـــا مقداره 
0.55%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات 
انخفاضا مقداره 0.16% خالل شـــهر حزيران 

2019 مقارنة بالشهر السابق.
وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها 
المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعا نسبته 
0.32% خالل شـــهر حزيـــران 2019 مقارنة 
بشـــهر أيار 2019، إذ ارتفع الرقم القياســـي 

العام ألســـعار تكاليف الطرق إلـــى 109.39 
مقارنة بـــ109.04 خالل الشهر السابق (شهر 

األساس كانون األول 2008=100).
على مســـتوى المجموعات الرئيســـة، سجلت 
أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا 
نســـبته 1.27%، وأســـعار مجموعة الخامات 
والمواد األولية ارتفاعا نسبته 0.59%، وأسعار 
مجموعة تكاليف تشـــغيل معدات وصيانة 
ارتفاعًا طفيفًا نســـبته 0.03%، بينما سجلت 
أسعار مجموعة اســـتئجار المعدات انخفاضًا 
مقداره 0.87% خالل شـــهر حزيـــران 2019 

مقارنة بالشهر السابق.
 ارتفاع المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات 

المياه
ســـجل المؤشر العام ألســـعار تكاليف إنشاء 
شـــبكات المياه فـــي الضفة ارتفاعًا نســـبته 
0.15% خالل حزيران الماضي مقارنة بشـــهر 
أيار، إذ ارتفع المؤشـــر العام ألسعار تكاليف 
شبكات المياه إلى 113.61 مقارنة بـ 113.45 
خالل الشـــهر الذي ســـبقه، (شـــهر األساس 

كانون الثاني 2010=100).
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري 
في الضفة الغربية* ارتفاعًا نســـبته %0.20 
خالل شـــهر حزيران 2019 مقارنة بشهر أيار 
2019، إذ ارتفع الرقم القياســـي إلى 109.70 
مقارنـــة بـــــ109.48 خالل الشـــهر الســـابق 

(شهر األساس كانون الثاني 2010=100).

اإلحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء في الضفة خالل حزيران

غزة/ االستقالل: 
بالمجلـــس  االقتصاديـــة  اللجنـــة  التقـــت 
التشـــريعي، مع وفـــد من اتحـــاد الصناعات 
المعدنيـــة، وأخـــر مـــن اتحـــاد الصناعـــات 
اإلنشائية، وذلك في لقاءين منفصلين خالل 

األسبوع الجاري.
وناقش الحضور وفق بيان صادر عن المجلس 
التشـــريعي بغزة، معوقات عمـــل االتحادين 
وســـُبل تطوير جـــودة المنتجـــات بما يؤهل 
الصناعات الوطنية الســـتمرار المنافسة في 

السوق واألسواق الخارجية.
حيث عقد ، عضوي اللجنة النائب سالم سالمة، 
والنائب جميلة الشنطي، لقاء مع رئيس اتحاد 
الصناعـــات المعدنية رافقه عـــدد من أعضاء 

مجلس االتحاد.
بدوره أكد رئيس اللجنة االقتصادية بالمجلس 

التشريعي عاطف عدوان، على أهمية اللقاءات 
القطاعـــات االقتصاديـــة واالتحـــادات  مـــع 
الصناعية المختلفة، مبينـــًا أن تلك اللقاءات 
تأتي في سياق التعاون والتنسيق المشترك 
من أجل االســـتماع واالطالع على سير العمل 
فيها ومناقشة المشـــاكل التي تعيق عملها 
بهـــدف وضع الحلول المناســـبة بالتعاون مع 

الجهات المختصة.
من جانبه أوضح رئيس االتحاد محمد المنسي 
أن منتسبي االتحاد يعملون بكل جد من أجل 
مواكبة شركاتهم ومصانعهم للتطور الفني 
والتقدم التكنولوجي بهدف تطوير المنتجات 

المختلفة ورفع جودتها.
وأشـــار إلى تعمـــد االحتالل توجيـــه ضربات 
قاســـية للمصانع ذات اإلنتـــاج عالي الجودة 
في قطاع غـــزة عبر اســـتهداف وتدمير أكبر 

عدد ممكن من تلك المصانع التي كانت توفر 
اآلالف مـــن فرص العمل، باإلضافة لسياســـة 
اغراق الســـوق المحلي ببضائـــع مماثلة لتلك 
التي يتم انتاجها محليـــًا األمر الذي أدى إلى 
توقف العديد مـــن المصانع، مبينًا أن الطاقة 
اإلنتاجية للمصانع في الوقت الحالي ال تتجاوز 

.%25
كما والتقت اللجنة االقتصادية بالتشـــريعي 
مع رئيس وأعضاء اتحاد الصناعات االنشائية، 
بحضور النواب: عاطف عدوان، ســـالم سالمة، 
وجميلة الشـــنطي، واســـتمع النواب لشـــرح 
مفصل حول أوضاع االتحاد وأهم المشـــاكل 

التي يعاني منها قطاع االنشاءات.
وقدم نائب رئيس االتحاد نافذ أبو كميل، رؤية 
متكاملـــة حول عمل االتحـــاد، مطالبًا بإلغاء ما 

يعرف ببرنامجGMR الخاص باإلسمنت.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاســـة الدكتور محمد اشتية عن ارجاع ضريبة 
االمالك إلى البلديـــات بهدف تعزيز موازنتها في مواجهة اجراءات ســـلطات 

االحتالل التعسفية.
وقال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إن الوزارة أعّدت برنامجا تدريبا مع نهاية 
العام الجاري للبلديات حول آلية جباية ضريبة األمالك والتخمين، مشيرا إلى أن 

تسع بلديات ستقوم بجباية هذه الضريبة من خاللها فقط.
الح في حديث إلذاعة »صوت فلسطين« الرسمية الخميس،  أنه في حال  أكد الصَّ
نجح ذلك حسب ما هو مخطط له من قبل الوزارة سيجري تطبيق هذه اآللية العام 

القادم على كافة البلديات.
وبخصوص إطالق الخطة االستراتيجية لالتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية 
أشـــار وزير الحكم المحلي إلى أن هدف هذه الخطـــة هو النهوض بواقع قطاع 

البلديات ودعمها بعدة برامج.
ولفـــت إلى الدعم االوروبـــي لهذه الخطة التي تأتي بالشـــراكة مع وزارة الحكم 
المحلـــي، من أجـــل دعم الهيئات المحليـــة وتعزيز االمكانيـــات المالية لهذه 

الهيئات لتقديم الخدمة االفضل لكافة أبناء شعبنا.

غزة/االستقالل:
قّدم اتحاد المقاولين في غزة شـــكوًى لرئيس سلطة 
النقـــد مفادها "االفتراء الذي تمارســـه البنوك" بحق 
المقاوليـــن والتجـــار ورجال األعمال مـــن خالل زيادة 
الفوائد والعموالت والحجوزات ووضع رسوم وعموالت 

اضافية.
وبين رئيس اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل خالل 
اجتماع مع مجلس ادارة اتحاد المقاولين بمقر االتحاد 
بمدينـــة غزة،   أن البنوك تســـتغل حاجة المقاولين 
ورجـــال األعمال في ظل الظروف الصعبة التي يمر به 
القطاع الخـــاص والذي يتطلب منها اجراءات مغايرة 
للوقوف بجانبهم من خالل تخفيف الفوائد أو االعفاء 
منها خاصة في السنوات العجاف التي تمر بها غزة 

وقطاعها الخاص.
وأضـــاف كحيل أن اللقاء وضع تصـــورات لحلول في 
القضايـــا المطروحة، خاصة في موضوع الشـــيكات 
المرتجعـــة، ومشـــكلة وضع بعـــض المقاولين على 
القائمة السوداء رغم أن لهم  أموال محتجزة لدى وزارة 

المالية برام الله.
بدوره أكد عضو مجلس اتحاد المقاولين هاشم سكيك 
أن أهم شكوى للمقاولين من البنوك تتمثل في كثرة 
العموالت والوقت المتأخر لتحصيل الشيكات وتأخير 
الدفعات المســـتحقة، وفرض طلبات اضافية تضمن 
حقـــوق البنوك، لكنهـــا تغفـــل أن للمقاولين أموال 
مســـتحقة ورصيد لدى الوزارات والمؤسسات خاصة 

وزارة المالية برام الله .

وشدد سكيك على أن البنوك غير قادرة على التوازن 
بين حقوقهـــا والتزامات المقاوليـــن، وتقوم بارجاع 
شـــيكات مقاولين بشـــكل تلقائي رغم أن للمقاول 
رصيد غير قادر على تحصيله بســـبب أزمة المقاصة 

التي تتعرض لها السلطة الوطنية.
اللقـــاء موضـــوع المقاصة  وكمـــا اســـتعرض 
االلكترونيـــة والتعريـــف بهـــا وتأثيرها على 
البنـــوك والمقاوليـــن والتي تأجـــل العمل بها 
بسبب الظروف االقتصادية الصعبة التي عمت 

فلسطين مؤخرا.
من جهته، أكد رئيس ســـلطة النقد عزام الشـــوا أن 
اتحـــاد المقاولين في قطاع غـــزة عنوان مهم لإلعمار 
والتطور على مر ســـنوات الحصار والحروب، واستطاع 

القيام بمهامه وتحقيق انجازات وطنية عبر الصمود 
والتحدي.

واعتبر الشوا أن اللقاء ساعد في التعرف عن قرب على 
كل قضايـــا المقاولين ومالحظاتهم الهامة، من أجل 
بذل جهد مشترك لتحسين وتطوير العالقة الهامة 
بيـــن المقاول والبنـــك، والعمل على حل المشـــاكل 

العالقة التي يتبناها اتحاد المقاولين.
ونوه الى عقد جلســـة امس أكثر تخصصية للوصول 
إلى مـــادة مهمة يتبناها الجميع للســـير الى األمام، 
معبـــرا عن اشـــادته بمجلس ادارة اتحـــاد المقاولين 
بغزة ورئيسه أســـامه كحيل وجهودهم في التعبير 
عن هموم وتطلعات المقاولين بتفويض من الهيئة 

العامة للمقاولين.

اتحــاد المقاوليــن يشكــو لرئيــس سلطــة النقــد »افتــراء» البنــوك

الحكومة تقرر إرجاع ضريبة 
األمالك إلى البلديات

اللجنة االقتصادية بالتشريعي تلتقي اتحادي 
الصناعات المعدنية واإلنشائية بغزة
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تونس/ االستقالل: 
التونســـية  الرئاســـة  أعلنـــت 
الرئيس  وفـــاة  الخميس  امـــس 
الباجـــي قايد السبســـي عن 92 
عامـــا، بعد ســـاعات مـــن إدخاله 
العناية الفائقة في المستشفى 
التونسية،  العسكري بالعاصمة 
ويأتي رحيله في وقت تســـتعد 
فيه البالد النتخابات تشـــريعية 

ورئاسية.
وقالت الرئاسة في بيان إن قايد 
السبســـي توفي فـــي الســـاعة 

بالتوقيت  دقيقـــة  و25  العاشـــرة 
المحلي في المستشفى العسكري، وأضافت 

أنها ستعلن الحقا موعد الدفن.
ووفقا للدستور التونسي، يفترض أن يتولى 
رئيس البرلمان محمد الناصر رئاســـة البالد 
لفتـــرة مؤقتـــة، أدناها 45 يومـــا، وأقصاها 

تسعون يوما، حتى تنظيم االنتخابات.
وكان حافـــظ قايد السبســـي (نجل الرئيس 
الراحل) أكـــد -في وقت ســـابق امس- نقل 
والده مساء االربعاء إلى المستشفى، ووضعه 

في قسم الرعاية الفائقة، وعزا ذلك إلى آثار 
»تسمم غذائي« تعرض له مؤخرا، واستدعى 

نقله إلى المستشفى نفسه.
وأضاف حافظ السبسي أن وضع والده ليس 
على ما يرام، لتعلن الرئاسة بعد ذلك ببضع 

ساعات وفاته.
وكان الباجـــي قايد السبســـي نقـــل أواخر 
الشـــهر الماضي إلى المستشفى العسكري 
إثـــر وعكة صحيـــة وصفت بالخطيـــرة، ولم 
تحدد الرئاسة التونسية سبب مرضه. وبعد 

أيام غادر السبســـي المستشـــفى 
ليعـــود إليه الحقا إلجـــراء فحوص 

طبية.
الرئيس  ظهر  الماضـــي،  واإلثنين 
التونســـي، مـــع وزير الدفـــاع عبد 
الكريم الزبيدي، في لقاء رسمي هو 

األول منذ أكثر من أسبوعين.
وفي 5 يوليو، وقع السبســـي عقب 
خروجـــه مـــن المستشـــفى، أمـــرا 
رئاســـيا يتعلق بدعـــوة الناخبين 
والرئاسية  التشريعية  لالنتخابات 
لعـــام 2019. وكان من المنتظر، أن 
يتوجه السبســـي بكلمة إلى الشعب 
التونســـي، الخميس بمناسبة احياء الذكرى 

ال 62؛ إلعالن الجمهورية.
وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي 

وإعالن النظام الجمهوري سنة 1957.
ويقود السبســـي البالد منذ ديسمبر 2014، 

وتنتهي واليته في نوفمبر المقبل.
ويأتي رحيل الرئيس التونســـي قبل أربعة 
أشـــهر من انتخابات الرئاسة، التي قال إنه 

لن يترشح لها.

لندن/ االستقالل: 
أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونســـون، امس 
الخميس، أن اتفاق بريكســـت الذي توصلت إليه سلفه تيريزا 
ماي مع بروكســـل »غير مقبول«، مؤكـــدا أن التحضيرات لخروج 

بدون اتفاق »أولوية قصوى«.
وقال جونسون »تم رفض اتفاق الخروج ثالث مرات، وبنوده غير 
مقبولة للبرلمان والبالد« داعيا إلى »الغاء بند شبكة األمان« الذي 
يمنع عودة الحـــدود بين إيرلندا الشـــمالية وجمهورية إيرلندا 

الجنوبية المجاورة لها.
وظهر جونسون في تغطية تلفزيونية وهو يقول في مستهل 
االجتمـــاع »أمامنا مهمة ثقيلة. نحن ملتزمـــون اآلن، كلنا، وفي 
وقت حاســـم من تاريخ بلدنا، بمغـــادرة االتحاد األوروبي في 1ت 

تشرين األول/أكتوبر بل وقبل ذلك، دون أعذار أو استثناءات«.
وبدت توجهات رئيس وزراء بريطانيا الجديد المتعلقة بالخروج 
مـــن االتحاد األوروبي واضحة فـــي أول التعيينات التي أجراها، 
حيث أحاط نفســـه بمتشككين بالمشروع األوروبي، وجدد وعده 

بمغادرة االتحاد األوروبي في 1ت تشـــرين األول المقبل باتفاق 
أو من دونه.

وقرر جونســـون تعيين ســـاجد جاويد المصرفي السابق ووزير 
الداخلية -وهو ابن عائلة باكستانية مهاجرة-وزيرا للمال.

ويعد هذا المنصب استراتيجيا في سياق البريكست، خصوصا 
في حال إقرار الخروج من االتحاد من دون اتفاق، مما من شـــأنه 

إثارة اضطرابات اقتصادية حادة.
وحلـــت بريتي باتل مـــكان جاويـــد فـــي وزارة الداخلية، وهي 
مدافعة بقوة عن البريكســـت. وتؤكد هذه التعيينات األولى ما 
كان يتداوله المقربون من جونســـون من أنه سيشـــكل حكومة 
تتضمـــن عددا أكبر من النســـاء ومن سياســـيين من األقليات 
اإلثنيـــة. كمـــا اختار جونســـون دومينيـــك راب ليتولى مهام 
وزارة الخارجية بريطانيا، وهو أيضا من المتشـــككين بالمشروع 
األوروبي، ويعد أيضا هذا المنصب حساسا في هذا الظرف الذي 

تتخلله أزمة الناقالت النفطية مع إيران.   
كما جرى تعيين جاكوب-ريس موغ وزيرا للعالقات مع البرلمان.

أنقرة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الدفاع التركيـــة، الخميس، االنتهاء من المرحلة األولى من توريد 

أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات »إس400-«.
ونقلت وكالة أنباء األناضول عن المصدر أنه »تم تسليم الدفعة األولى 
من منظومـــات »إس400-« إلى قاعدة موتيد الجويـــة في أنقرة اليوم، 
ووصلت 0ت طائرة، وننتظر أن يتم تســـليم الشـــحنة الثانية أيًضا إلى 

أنقرة«.
بدأ تســـليم أحـــدث المنظومات الذي طال انتظارها، والتي تســـببت في أزمة 
في العالقات بين تركيا والواليات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز. وطالبت 
واشـــنطن بالتخلي عن الصفقة وبالمقابل شراء مجمعات باتريوت األمريكية، 
مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث طائرات مقاتلة من طراز »إف5ت-« إلى تركيا. 

ورغم ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازالت.
وأبـــرم عقد توريد أربعة كتائـــب »إس400-« بقيمة 2.5 مليـــار دوالر في عام 
2017. ســـتدفع تركيا جزء من الصفقة، وجزء منها سيكون على حساب قرض 

روسي. 
كما تواصل موســـكو وأنقرة، التفاوض حول إمكانية اإلنتاج المرخص لبعض 

مكونات منظومة الدفاع الجوي »إس400-« في تركيا.

وزارة الدفاع المركية تعلن 
انمهاء المرحلة األولى من 

تسليم »إس 400«

وفاة الرئيس المونسي الباجي قايد السبسي

الخرطوم/ االستقالل: 
اتفقـــت قـــوى »إعـــالن الحريـــة والتغيير« قائـــدة الحراك 
االحتجاجـــي بالســـودان، والجبهـــة الثوريـــة ، فجر أمس 

الخميس، بشان ترتيبات الفترة االنتقالية بالسودان.
جاء ذلك في ختام مباحثات بين الجانبين اســـتمرت خالل 
الفتـــرة من 12 إلـــى ت2 يوليو/تمـــوز الجـــاري، بالعاصمة 
اإلثيوبيـــة أديس أبابـــا، وفق بيـــان لـ »تجمـــع المهنيين 

السودانيين«.
والجبهـــة الثورية تضـــم فصائل مســـلحة منضوية تحت 

تحالف نداء السودان، أحد مكونات قوى التغيير.
وقال البيان » توصلت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية 
إلى اإلســـراع في تشـــكيل الســـلطة المدنية االنتقالية«، 
مشـــدًدا علـــى أن »تكون أولى مهـــام الســـلطة االنتقالية 
المدنية تحقيق اتفاق سالم شامل يبدا بإجراءات تمهيدية 

عاجلة تم االتفاق عليها (دون توضيح اإلجراءات)«.
وأشـــار إلى أنه »تم االتفاق على هيـــكل يقود قوى الحرية 
والتغييـــر طوال المرحلـــة االنتقالية إلنجاز مهـــام الثورة، 
وســـتتم إجازته بإجـــراءات محددة تم االتفـــاق عليه (دون 

توضيح تلك اإلجراءات)«.

وتابـــع موضًحا أن »الجبهة الثوريـــة بهذا االتفاق تكون قد 
توافقت مع قوى الحرية والتغيير على السلطة المدينة«.

وشـــدد علـــى أن » قوى الحريـــة والتغيير صاغـــت رؤيتها 

الموحدة حول (االتفاق السياســـي) و(اإلعالن الدســـتوري)، 
والتي تستجيب (أي الرؤية) لمطالب الشعب للسالم العادل 

والتحول الديمقراطي«.

وأوضح أن »االتفاق ناقش قضايا الحرب والسالم الجوهرية، 
وجذور المشـــكلة الســـودانية، وتهدف عبره(االتفاق) قوى 
الحريـــة والتغير لفتح الطريق من اجل الوصول إلى ســـالم 

شامل مع الحركات المسلحة«.
وأكد أن »هذا االتفاق يمهد للوصل إلى عملية سالم شامل 

فور البدء في عملية االنتقال إلى الحكم المدني«.
ووقع المجلس العســـكري االنتقالي وقوى التغيير، األربعاء 

الماضي، باألحرف األولى اتفاق »اإلعالن السياسي«.
نص االتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس 
للسيادة (أعلى ســـلطة بالبالد)، من 11 عضًوا، 5 عسكريين 
يختارهم المجلس العســـكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى 
التغييـــر، يضاف إليهم شـــخصية مدنية يتـــم اختيارها 

بالتوافق بين الطرفين.
ويتـــرأس أحـــد األعضاء العســـكريين المجلـــس لمدة 21 
شهًرا، بداية من توقيع االتفاق، تعقبه رئاسة أحد األعضاء 

المدنيين لمدة 18 شهًرا المتبقية من الفترة االنتقالية.
وأعلنت »الجبهة الثورية«، في وقت سابق رفضها لالتفاق، 
باعتبـــاره »لـــم يعالج قضايـــا الثـــورة«، و«تجاهـــل أطراًفا 

وموضوعات مهمة«.

السودان: قوى الحرية والمغيير والجبهة الثورية يمفقان بشأن الفمرة االنمقالية

كابل / االستقالل: 
قال مســــؤولون إن ثالثة انفجارات وقعت في العاصمة 
األفغانيــــة كابل امس الخميس، أحدهــــا أصاب حافلة 
تقل موظفين حكوميين، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا 

على األقل.
وأضــــاف المســــؤولون أن خمســــة من موظفــــي وزارة 
التعديــــن والبترول قتلوا وأصيب عشــــرة في الهجوم 
علــــى الحافلة، في حين قتــــل 10 وأصيب أكثر من 40 

في االنفجار الثاني.
وقال المتحدث باســــم وزارة الداخلية في كابل نصرت 
رحيمــــي إنه »في البداية انفجرت قنبلة مغناطيســــية 
مثبتة في حافلة صغيرة، ثم فجر انتحاري نفســــه قرب 
موقع هجــــوم الحافلة، ووقع االنفجار الثالث حينما فجر 

مسلحون مجهولون سيارة«.
ووفقا للمتحدث، فإن الهجوم الثاني استهدف القوات 
األجنبية في المنطقة الصناعية شرق العاصمة كابل. 

وقــــال مصدر في القــــوات األجنبية إن رتــــال تابعا لها 
تعرض للهجوم، دون أن يسبب وقوع خسائر أو إصابات 

بين الجنود.
وأعلنت حركة طالبان مســــؤوليتها عن الهجوم الثاني، 
وقال المتحدث باســــمها ذبيح اللــــه مجاهد أن هجوما 
انتحاريا اســــتهدف رتال تابعا للقوات األجنبية شرقي 

العاصمة كابل وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
ووقعت هجمات امــــس بينما كان رئيس هيئة األركان 
األميركية المشــــتركة جوزيــــف دانفــــورد يجتمع مع 
مســــؤولين كبار مــــن الواليات المتحدة وحلف شــــمال 

األطلسي في كابل.
وتسعى واشــــنطن إلى التفاوض على اتفاق النسحاب 
القــــوات األجنبية مــــن أفغانســــتان مقابــــل عدد من 
الضمانــــات األمنيــــة من جانــــب حركة طالبــــان، بينها 
التعهد بأال تصبح أفغانســــتان مالذا آمنــــا للجماعات 

اإلرهابية.

جونسون يمحفظ على بنود 
االنفصال عن االتحاد األوروبي

عشرات القملى والجرحى في
 ثالثة انفجارات هزت  كابل 
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غزة/ محمد العقاد:
واصـــل فريـــق غـــزة الرياضـــي الملقب 
وتحضيراته  اســـتعداداته  بـ"العميـــد" 
الجديد 2020/2019م،  الكروي  للموســـم 
بكل قـــوة من أجل اســـتعادة الهيبة من 

جديد في دوري الدرجة الممتازة.
"العميـــد" عقـــد العـــزم بقيـــادة المدير 
الفني أحمد عبد الهادي ومســـاعدة وائل 
موسى قبل أسبوعين على بدأ االستعداد 
لالســـتحقاق الرياضي الجديد في دوري 
الدرجة الممتازة، بـــكل إصرار وعزيمة من 
أجل الظهور بشـــكل يليـــق بعراقة هذا 
اللقب الموسم  النادي، والمنافســـة على 
القـــادم في ظل وجود كوكبـــه مميزة من 

الالعبين.
عبد الهـــادي وموســـى يتمتعـــان بروح 
قتالية عالية يزرعانها في نفوس الالعبين 
من أجـــل الوصول إلى الهـــدف والطموح 
المنشـــود والزحف نحـــو محاولة التتويج 
بلقـــب الدوري الممتاز بغـــزة الغائب منذ 

سنوات طوال عن خزائن العميد.
"العميـــد" بعمل بصمت وجلـــب العديد 
من الصفقات المهمة هذا الموسم حيث 
كانـــت أخرهـــا صفقة مميزة مـــن العيار 
الثقيل حيث تعاقد مع أفضل ظهير أيسر 

في قطاع غزة والعب خدمات رفح المدافع 
محمود شيخ العيد الملقب بـ"كوكي" لمدة 

موسمًا واحدًا.
ويعتبر شيخ العيد من الالعبين المميزين 
في القطاع وظهر بشكل قوي مع الخدمات 

وتوج بلقب الدوري والكأس.
صفقة شـــيخ العيد إضافة قوية للعميد 
وتعتبر ورقة رابحة لعبد الهادي سواء في 

المســـتطيل األخضر أو علـــى دكة البدالء 
لمـــا يتمتع به الالعب مـــن مهارات عالية 
ومراوغـــات ويمكـــن االســـتفادة منه في 

الشق الدفاعي والهجومي بشكل كبير.
وســـبق للعميد ضـــم عدد مـــن الالعبين 
المميزين أمثال محمد السطري، وسليمان 
الســـكافي، وعبد الباري بدوان، وإسالم أبو 

عبيدة، وتجديد عقد ثائر أبو عبيدة.

غزة/ االستقالل: 
منح نادي خدمات رفح كتاب االســـتعارة للمدافع أحمد اللولحي والحارس عطايا جودة وإعطاءهم 
الضوء األخضر للرحيل عن الفريق في الموســـم القـــادم، ليحصل االثنين على فرصة اللعب ألي 

فريق جديد يرغبون االنضمام إليه في الموسم الجديد.
وعلمـــت » االســـتقالل« من مصادر خاصة عن وجود مفاوضات جادة مـــن قبل مجلس إدارة نادي 
اتحاد خانيونس مع المدافع األيســـر احمد اللولحي للحصول علـــى توقيعه للظهور مع الفريق 
الموسم المقبل، مبينة انه يقترب بشدة من التوقيع على كشوفات النادي واالستمرار في صفوف 
الفريق للموســـم الثاني على التوالي.  وأوضح المصـــدر أن اللولحي مطلب المدير الفني للفريق 
محمود المزين الذي يرغب بانضمامه لكتيبة الطواحين، مشيرًا إلى أن الساعات القادمة ستحسم 
الصفقة ما إذ حصل أي طارئ. وســـبق للولحي أن لعب مع االتحاد الموســـم الماضي وقدم مردود 

مميز وأداء راقي مع الفريق، قادمًا من خدمات رفح على سبيل اإلعارة.
وعـــن الالعب جودة، قـــال المصدر: »أنه يوجد رغبـــة كبيرة من نادي شـــباب خانيونس للدخول 
فـــي مفاوضات مع حارس الخدمات للعب في صفوفه الموســـم المقبل، وتعويض خروج حارس 
النشامى هيثم فتيحة لالحتراف في المحافظات الشمالية بعد تقديم عرض له من مركز بالطة«.
ويعتبر جودة من الحراس المميزين في قطاع غزة وقدم أداء مميز مع خدمات رفح وتألق بشـــكل 

الفت في المواسم التي قضاها في حراسه عرين الخدمات.

اللولحي 
وجودة 

خارج أسوار 
خدمات رفح

قبل انطالقه .. »العميد« يستعد بكل قوة للموسم الجديد  

مدريد/ االستقالل: 
دخل الويلـــزي جاريث بيل العب ريال مدريد، 
في صراع جديد مع إدارة النادي الملكي، التي 
تخطط لإلطاحة به خالل موســـم االنتقاالت 
الصيفية الجاري، بسبب تراجع مستواه وعدم 
حاجة الفريـــق لخدماته، إضافـــة إلى ارتفاع 
قيمـــة راتبه الذي يشـــكل عبئـــًا كبيرًا على 

النادي.
ورغم إعالن زين الديـــن زيدان المدير الفني 
لريال مدريد، عن رحيل الالعب بشكل رسمي 
قبل بداية الموســـم، إال أن الويلزي يصر على 
البقاء وعـــدم االبتعاد عن قلعة ســـانتياجو 

برنابيـــو، إذ أنـــه قرر رفض جميـــع العروض 
المقدمة لضمه خالل الفترة الماضية، حسب 

ما ذكرت صحيفة "ماركا" اإلسبانية.
بالفعل بدأ المدرب الفرنسي خطة اإلطاحة 
بجاريـــث بيل، بعـــد أن خرج من حســـاباته 
في لقاء بايـــرن ميونيخ وريال مدريد، وعدم 
إدارجه ضمن خطة الفريق للموسم الجديد، 
إضافة إلى أن النادي يرغب في االســـتغناء 
عنه من أجل توفير أمـــوال لتمويل صفقة 
انتقال بـــول بوجبا العب ريـــال مدريد إلى 

صفوف الريال.
حســـب الصحيفة اإلسبانية، فإن بيل استقر 

على عـــدم الرحيل والمقاتلة مـــن أجل البقاء 
والعودة للصورة مرة أخرى، من خالل تحسين 
األوضاع بينه ومدربه وإدارة الفريق، ما جعله 
يرفض عرضًا من أحد األندية لشـــراء الويلزي 
مقابـــل 20 مليون يورو، إضافة إلى 17 مليون 

يورو راتب سنوي لالعب.
جدير بالذكر أن صاحب الـ30 عامًا انضم إلى 
صفـــوف ريال مدريد قادًما من توتنهام، عام 
2013، بصفقة بلغـــت قيمتها ما يقرب من 
100 مليون يـــورو، ولكنه تعرض للعديد من 
اإلصابات المتكررة التي أبعدته عن المالعب 

لفترة كبيرة.

جاريــث بيــل يتحــدى زيــدان ويرفــض الرحيــل عــن ريــال مدريــد

االستقالل/ وكاالت: 
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، طالب إدارة ناديـــه يوفنتوس اإليطالي بضرورة التعاقد 
مع النجم البرازيلي نيمار داســـيلفا من باريس سان جيرمان هذا 

الصيف.
وذكرت صحيفة »موندو دبيورتيفو« اإلسبانية، أن رونالدو يحاول 

التأثير على إدارة البيانكونيري من أجل شراء نيمار.

وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن رونالـــدو أيضا يحاول إقنـــاع نيمار 
باالنتقـــال لبطل الدوري اإليطالي، والذي ربما يكون الحل المثالي 
في الوقت الحالي بالنســـبة له. وكان نيمـــار قد طلب الرحيل عن 
فريق باريس ســـان جيرمان الفرنسي في الصيف، ويكثف نادي 
برشـــلونة من محاوالت التعاقد معه. كمـــا يعتبر أغلى العب في 
التاريخ، هدفا لنادي ريال مدريد إذ يرغب فلورنتينو بيريز رئيس 

النادي الملكي في التعاقد معه منذ فترة كبيرة.

االستقالل/ وكاالت: 
أجـــرى نـــادي توتنهام هوتســـبر لكـــرة القـــدم محادثات مع 
يوفنتوس اإليطالي بشأن التوقيع مع المهاجم األرجنتيني باولو 

ديباال في سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفــــة “ديلي ميل” البريطانية امس الخميس أن 
توتنهام قدم عرضًا قياسيًا تصل قيمته إلى 90 مليون يورو 
من أجل الحصول على خدمــــات باولو ديباال في األيام القليلة 

القادمة.
وأشـــارت الصحيفة أن أولى االتصاالت بين الناديين بدأت ألول 
مرة في وقت متأخر من الليلـــة قبل الماضية، ومنذ ذلك الحين 
تســـربت العديد من التفاصيل حـــول الصفقة وأيضًا قيمتها 

المالية.
وكشـــفت هذه المصـــادر أن توتنهام بحث منذ حوالي شـــهر 
بقيادة رئيســـه دانييل ليفي عن تمويل الصفقة ومعرفة نوايا 
فريق السيدة العجوز للتخلي عن الالعب الدولي األرجنتيني هذا 

الصيف.

كريستيانــو رونالــدو يطالــب 
يوفنتــوس بشــراء نيمــار

توتنهام يقدم 
عرضًا قياسيًا 

للتوقيع مع ديباال
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الكلملـــة  الحمليـــة  االحتـــال  شـــرطة  ووفـــرت 
للمســـتوطنين بدًء من دخولهم عبر بلب المغلربة 
وتجولهم في بلحلت المســـجد األقصـــى وانتهلًء 

بخروجهم من بلب السلسلة.
وبحســـب دائـــرة األوقـــلف اإلســـامية بللقدس 
المحتلة، فإن 102 مســـتوطن اقتحموا المســـجد 
األقصى خال الفترة الصبلحية على عدة مجموعلت 
متتلليـــة، ونظموا جوالت اســـتفزازية فـــي أنحلء 

متفرقة من بلحلته.
وأوضحت أن مرشـــدين يهود قدموا شروحلت عن 
"الهيـــكل" المزعـــوم للمســـتوطنين المقتحمين 
الذين حـــلول بعضهم أداء طقـــوس تلمودية في 

بلحلته، وتحديًدا في الجهة الشرقية منه.
وال تـــزال شـــرطة االحتال تفـــرض قيـــوًدا على 
دخول المصليـــن الوافدين من القـــدس والداخل 
الفلســـطيني المحتل إلى األقصى، وتحتجز بعض 

هويلتهم الشخصية عند بوابلته الخلرجية.
وصعـــد المســـتوطنون وعنلصر شـــرطة االحتال 

في اآلونة األخيرة مـــن اعتداءاتهم وانتهلكلتهم 
لحرمـــة األقصى، واالعتـــداء على رواده وحراســـه، 
وإبعـــلد العشـــرات منهم عـــن المســـجد لفترات 

متفلوتة.
ويتعرض المســـجد األقصـــى يومًيل (عـــدا يومي 
الجمعة والســـبت) لسلسلة اقتحلملت وانتهلكلت 

من قبل المستوطنين وأذرع االحتال المختلفة.
في سيلق أخر، هدمت جرافلت االحتال اإلسرائيلي 
الخميس، مغســـلة ســـيلرات ومنجرة على المفرق 
الغربي لقرية حلرس غرب مدينة ســـلفيت شملل 

الضفة الغربية المحتلة.
وأفلدت مصـــلدر بـــأن جرافلت االحتـــال هدمت 
المغسلة والمنجرة التي تعود ملكيتهمل للمواطن 
نلدي حسن صللح سليملن، بشكل كلمل مع أرضية 

بمسلحة 200 متر دون مبرر.
الخميس،  جرفت قوات االحتـــال "اإلســـرائيلي"، 
أراضي زراعيـــة في منطقة البقعة شـــرق الخليل، 
بحجـــة البحث عن خطـــوط ميله مســـروقة تغذي 

مستوطنتي "كريلت أربع"، و"خلرصينل".
وأكد النلشـــط فـــي تجمع المدافعيـــن عن حقوق 
اإلنســـلن علرف جلبـــر، أن آليـــلت االحتال جرفت 
أراضي زراعية في منطقة البقعة تقدر مســـلحتهل 
بـ16 دونمل، مزروعة بأشتلل البندورة، بحجة البحث 
عن أنلبيب خطوط الميله التي تغذي مستوطنتي 
"خلرصينل" و"كريـــلت أربع" الجلثمتين على أراضي 

الموطنين شرق الخليل.
واشلر جلبر إلى ان االرضي التي تم تجريفهل تعود 
ملكيتهل الى بدران بـــدر جلبر (9 دونملت)، وعلدل 
راشـــد جلبر (3 دونملت)، وشـــلدي فهمي جلبر (4 

دونملت).
يذكر ان أراضي البقعة تشـــهد حملة مسعورة من 
قبل االحتال والمستوطنين من تجريف لألراضي 
الزراعيـــة، وهدم لبرك الميله التـــي يعتمد عليهل 
المزارعون في ري محلصيلهم ومزروعلتهم، بهدف 
ترحيـــل المواطنين قســـرا عن أراضيهـــم لصللح 

االستيطلن.

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�ض االأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خان يون�ض ال�سرعية  االبتدائية 

اعالم خصوم جريدة 
الـــى المدعـــى عليهل/ اكســـلنل ايفـــلن الصليبي من خـــلن يونس و 
ســـكلنهل ســـلبقل و المقيمة حلليل أوكرانيل و مجهولـــة محل اإلقلمة 
فيهل االن يقتضى حضورك الى هذه المحكمة  يوم األربعلء الموافق 
2019/8/28م الســـلعة الثلمنـــة صبلحـــل للنظر في الدعوى أســـلس 
2019/652م المرفوعة عليك من قبل المدعي/ احمد عبد الجليل عبد 
ربه الصليبي من خلن يونس و سكلنهل و موضوعهل  (ضم بنلت) و ان 
لم تحضري في الوقت المعين يجر بحقك المقتض الشـــرعي لذلك 

صلر تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/7/25.

 قا�سي خان يون�ض ال�سرعي 
 حممود خليل احلليمي 

رام الله/ االستقال:
اختتمت شــــركة "جــــوال" فعلليلت المخيــــم التدريبي 
الخلمس الخلص ببرنلمج ""code for Palestine، الُمنّفذ 
في مدينتي غزة وأريحل، عبر مؤسسة مجموعة االتصلالت 

للتنمية المجتمعية.
ويســــتهدف البرنلمــــج  الطــــاب ذوي الفئــــة العمرية 
(14علًمل) المتميزين والطموحين، القلدرين على المثلبرة 
والتعلم في مجلالت الحلسوب والتكنولوجيل والمبلدرات، 
والذين يتطلعون إلى مســــتقبل مهني متميز يســــهم 
بللنهوض بللمجتمع ومعللجة مشلكله وتحديلته، إذ يتم 
تدريبهم لـ 3 ســــنوات، تبدأ بعمــــر (14 علًمل) حتى (17 

علًمل).
وقلل عملر العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصلالت 
الفلسطينية: "يشرفنل االستمرار برعلية فعلليلت المخيم 
التدريبي الخلص ببرنلمج تعلم البرمجة، الذي تم إطاقه 
علم 2015 ويستمر للسنة الخلمسة على التوالي؛ بهدف 
تعليم مهــــلرات البرمجة والريلدة لطــــاب المدارس في 
المرحلــــة الثلنوية بحيث يشــــمل الطلبــــة المميزين في 

الضفة الغربية وقطلع غزة".
وأشــــلر إلى أن الطاب تدربوا لمدة أســــبوعين من خال 
مجموعــــة مــــن المدربيــــن المتخصصين مــــن جلمعلت 
عللميــــة، في نلدي ومركز تدريب مجموعة االتصلالت في 
مدينة أريحــــل، وقد تخرج من البرنلمــــج منذ إطاقه (92) 

طللب وطللبة.
 وأوضح أن البرنلمج ينطلق مع الطلبة الذين أنهوا الصف 
التلسع، ولديهم مهلرات وقدرات تكنولوجية، ليتواصل 
معهم طيلة العلم الدراسي بمل يشمل المخيم الصيفي، 
بواقع 92 ســــلعة تدريبية مكثفة كل ســــنة ولمدة ثاث 

سنوات وحتى مرحلة الثلنوية العلمة.

ونــــوه إلى أن البرنلمــــج  يتضمن عقد لقلءات أســــبوعية 
تشمل المحلضرات والورش التدريبية والعملية ومشلريع 
للغــــلت البرمجة علــــى أيدي أكفلء دولييــــن في البرمجة 
وريلدة األعملل والتفكيــــر التحليلي، بللتعلون مع واحدة 
من أفضــــل الجلمعلت األمريكية (ســــتلنفورد)، ويتلقى 
الطــــاب تدريبــــًا عمليًا ونظريــــًا على الطــــرق المختلفة 

للتصميم المعلصر واكتشلف األفكلر اإلبداعية من خال 
طرق جديدة للتفكير وتطبيقهل على مشلريع.

وأكد على أهمية دعم برامج تطوير التعليم التكنولوجي 
في فلســــطين، من أجل تشجيع ريلدة األعملل، من خال 
تدريــــس المهلرات الازمــــة؛ لتطوير مهــــلرات التفكير 
واإلبــــداع في مجــــلل البرمجة؛ ممل ســــيفتح افلقًا جديدة 
وفرص واعدة للعمل مســــتقبًا، الفًتل إلــــى أهمية دعم 

قطلع الشبلب الريلدين وأفكلرهم.
بدورهــــل، قللت ســــملح أبو عون حمد مدير علم مؤسســــة 
مجموعة االتصلالت للتنمية المجتمعية الجهة المنفذة 
للمشروع: "إن برنلمج تعلم البرمجة منذ إطاقه علم 2015 
خّرج (92) طللــــب وطللبة، ونجح (7) طاب بللحصول على 
منح في جلمعلت أمريكية مرموقة مثل جلمعة ستلنفورد 

خال علم 2019.
وبّينــــت أن العلم الجلري شــــهد زيلدة فــــي عدد الطاب 
الملتحقيــــن بللمخيم الصيفي، وزيلدة عــــدد المدربين، 

حيث بلغ عددهم (19) مدرًبل دولًيل، و(15) مدرًبل محلًيل.
 Code for وأضلفــــت أن "الهــــدف الرئيس من برنلمــــج
Palestine،  المســــلهمة في تطوير مســــتوى التعليم 
التكنولوجي في فلســــطين، من أجــــل رفع كفلءة الطللب 
فــــي الجلمعــــلت والمعلهــــد الفلســــطينية، مــــن خال 
تهيئتهم الكتسلب مهلرات ريلدة األعملل والتكنولوجيل 

المتقدمة".

»code For Palestine« جوال« تختتم المخيم التدريبي الخاص ببرنامج«

رفح/ االستقال: 
بـــدأ الفوج األول مـــن حجلج غزة، صبلح امس 
الخميس، بللمغـــلدرة إلى الديـــلر الحجلزية 

عبر معبر رفح البري.
وقـــلل مدير علم الحج والعمرة بوزارة األوقلف 
عـــلدل صوالحة في تصريحـــلت صحفية إن 

عـــدد حجلج الفـــوج األول 798 حـــلج وحلجة 
وســـيقلعون من مطلر القلهـــرة الدولي إلى 

مطلر جدة عبر 3 طلئرات.
وذكر صوالحة، أن الترتيبلت الخلصة بمغلدرة 
الحجلج على الجلنبين الفلسطيني والمصري 
من المعبر تجري على قدم وســـلق لتسهيل 

سفر الحجلج.
وأوضح أنـــه تم تخصيص 4 أيـــلم لمغلدرة 
ا مـــن امس  حجلج غـــزة عبـــر معبر رفح بـــدًء

الخميس وحتى األحد.
ويبلغ عدد حجلج غزة لهذا العلم 2921 حلج 

وحلجة.

القدس المحتلة/ االستقال: 
أعلن زعيم حزب » إســـرائيل ديمقراطيـــة« ايهود بلراك 
أمـــس الخميس عن توقيعه على تحللـــف انضملم حزبه 
الى حزب ميرتس اليســـلري لخـــوض االنتخلبلت القريبة 
بقلئمة موحدة. وذكرت صحيفة »إسرائيل اليوم« العبرية 
أن قلئمة التحللف الجديد للكنيست سيكون على رأسهل 
زعيم حزب ميرتس » نيتســـلن هوروفيتش« ، والمنشقة 

عن حزب العمل » ستلف شلبير« أمل براك فسيحصل على 
المكلن العلشر في القلئمة.

ودعل بلراك زعيم حزب العمل علمير بيرتس إلى االنضملم 
للتحللـــف قبل فوات األوان وذلك بعد أيلم من تصريحلت 
نســـبت لبيـــرس قلل فيهل بأنـــه ال يملنع مـــن االنضملم 
لحكومـــة يتزعمهـــل رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي الحللي 

بنيلمين نتنيلهو بعد االنتخلبلت.

القدس المحتلة/ االستقال: 
ألغى رئيس الوزراء اإلســـرائيلي األســـبق ايهود اولمرت 
زيلرة عمل كلن ينوي القيلم بهل لسويســـرا وذلك بسبب 
الخشـــية من اعتقللـــه على خلفية تقديـــم دعلوى بحقه 

بسبب الحرب على قطلع غزة بللعلم 2008.
وذكـــرت صحيفـــة »يديعـــوت أحرونوت« ان الســـلطلت 
السويســـرية أبلغت وزارة العدل اإلســـرائيلية أنه سيتم 

اســـتجواب اولمرت حـــلل وصوله الباد حيـــث تقرر في 
النهلية إلغلء الزيلرة.

يأتـــي ذلك علـــى خلفية تقديـــم دعـــلوى قضلئية ضد 
أولمرت بعد أن شـــغل منصب رئيـــس الوزراء إبلن الحرب 
التي شنتهل »إسرائيل« على قطلع غزة بين علمي 2008-

2009  وســـميت »الرصلص المصبوب« والتي استشهد 
فيهل أكثر من ألف فلسطيني وأصيب آالف آخرون.

»بــاراك« يتحالــف مــع 
حــزب »ميرتــس« اليســاري

»أولمرت« يلغي زيارة لسويسرا 
خشية اعتقاله بسبب الحرب على غزة

غزة/ االستقال: 
أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة، وفلة النزيل (م. ب 43 علمًا) فجر امس الخميس.

وأكدت الداخلية في تصريح مقتضب: إنه تم نقل النزيل لمستشـــفى شهداء األقصى مسلء 
األربعـــلء، على إثر تعرضه لنوبة قلبية.  وقللت الوزارة: إنه ســـيتم عـــرض المتوفى على الطب 

الشرعي، واستكملل اإلجراءات القلنونية، علمًا بأنه كلن يعلني من أزمة قلبية.

الداخلية بغزة: وفاة نزيل 
إثر تعرضه لنوبة قلبية

مغادرة الفوج األول من حجاج غزة عبر معبر رفح

ع�سرات امل�ستوطنني   ..
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مانيال/ االستقالل: 
في ملحمة بطولية، أقدم كلبان على إنقاذ طفلة صغيرة من 

أنياب أفعى كوبرا كادت أن تفتك بها.
ووقعت الحادثة، مؤخرا في مدينة كيداباوان بمنطقة كوتاباتو 

بالفلبين، والتقطتها كاميرات المراقبة في منزل الطفلة.
وبحســـب موقع »نيويورك بوســـت« فإن األفعى كانت قد 
تســـللت إلى فنـــاء المنـــزل األمامي، حيث كانـــت الطفلة 
»ســـكاي« ذات األربع ســـنوات نائمة في سريرها. وعندها 
سارع أحد الكلبين إلى مهاجمة أفعى الكوبرا بكل شجاعة، 
لكنه لم يكن قادرا على التصدي لها بمفرده مما دفع بزميله 

إلى التدخل لمساعدته.

دقيقتيـــن،  نحـــو  دامـــت  عنيفـــة  معركـــة  وبعـــد 
اســـتطاع الكلبان القضاء علـــى تلك الكوبـــرا التي نفقت 
متأثرة بجراحها، ليلحقها بعد بضع دقائق الكلب األبيض 
البالغ مـــن العمر عامين عقب تسلل الســـم إلى جســـده 
الصغير، فيما أصيب صديقه ذي األربع أعوام بالعمى جراء 

نفث السم على عينيه.
وقال والد الطفل: »كنت مـــع زوجتي في العمل وقد تركنا 
طفلتنا برعاية جليسة أطفال، وشعرنا بالدهشة والصدمة 

عندما رأينا الفيديو«.
وأضاف: » نحن ممتنان كثيرا للكلبين الشجاعين، فقد أنقذا 

طفلتي الصغيرة من موت محقق، سأفتقد كلبي كثيرا«.

هلسنكي/  االستقالل: 
أوقفت طالبة مـــن قرية إيناري الفنلندية عن اســـتخدام 
الشـــامبو وكل المنتجات األخرى الخاصة بتنظيف الشعر 

لمدة سنتين اآلن.
وتعتبر آيـــرس هايكينين البالغة مـــن العمر 24 عاما من 
مدونـــي الجمال علـــى االنترنت الذين يرفضـــون قطعيا 
اســـتخدام أي منتجات لتنظيف الشـــعر، فهي تغســـل 

شعرها مرة واحدة بالماء فقط كل عدة أشهر.
ويؤكد مؤيدو هذه الحركة، أن شعر اإلنسان ينظف نفسه 
بنفســـه بواســـطة الزيوت الطبيعية التي تفرزها قشـــرة 

الرأس.

وعانت آيرس لفتـــرة طويلة من حكة في فـــروة الرأس، ما 
دفعها الستخدام وسائل وأساليب متنوعة للتخلص منها، 

بما في ذلك خل التفاح ومحلول الصودا.
بعد االمتناع عن منتجـــات التنظيف تؤكد آيرس أن هذه 
الطريقة غيرت حياتها إلى األبد، حيث قالت: »كنت أغسل 
شـــعري مرة كل يومين، وكان شعري نظيف جدا. ونتيجة 
لذلك، أصبحت فروة شعري جافة وتسبب لي الحكة دائما. 
ولكننـــي عندما توقفت عن اســـتخدام الشـــامبو، اختفت 
الحكة. في البداية كنت أشـــعر بأن شـــعري أصبح دهنيا، 
لكن األمر يســـتحق المعاناة قليال، ألن شعري عاد طبيعيا 

بعد فترة«.

بغداد/ االستقالل:
أطلـــق العراق، امس الخميس، خدمة عقد الـــزواج اإللكتروني في جميع محاكم 

العاصمة بغداد، عازما تعميمها في كافة المحاكم نهاية العام الجاري.
وأعلن مجلس القضاء األعلى العراقي، في بيان صحفي ، امس الخميس، انطالق 
خدمـــة عقد الزواج اإللكترونـــي في جميع محاكم األحوال الشـــخصية التابعة 

لرئاستي محاكم استئناف الرصافة، والكرخ االتحاديتين، في بغداد.
وأضاف المجلس، أن نهاية العام الحالي ستشـــهد انطـــالق هذه الخدمة في 

عموم محاكم البالد.
وبيـــن المجلس في بيانه الصـــادر عن مكتبه اإلعالمي، أن قســـم التكنولوجيا 
والنظم في مجلس القضاء األعلـــى أنهى تفعيل خدمة عقد الزواج اإللكتروني 

ليبدأ العمل بها في جميع محاكم األحوال الشخصية في بغداد.
ونوه إلى أن الخدمة بدأت بتاريخ الســـابع من ينايـــر/ كانون األول العام الحالي، 
فـــي محكمة األحوال الشـــخصية في الكرخ، وامتدت لتشـــمل جميع المحاكم 

المختصة، والتي تعمل حاليا بالنظام االلكتروني.
وأكـــد المجلس، أن النظام اإللكتروني وفر الكثير من الجهد، والكلف، والتنظيم 
للمواطن، كما أسهم بشـــكل فعال في تقليل استغالل المعقبين للمواطنين 
المقبلين على الزواج. وأفاد مجلس القضاء األعلى العراقي، بانه يستعد إلطالق 
خدمة عقد الزواج اإللكتروني فـــي جميع محاكم البالد قبل نهاية العام 2019، 
ملمحا إلى أن الفترة المقبلة ستشـــهد إطالق المزيد مـــن الخدمات القضائية 

اإللكترونية التي تسهم في خدمة المواطن.

خدمة زواج متطورة 
يطلقها العراق

فتاة تمتنع عن استخدام 
منتجات التنظيف لمدة سنتين

كلب يضحي بحياته وآخر
ببصره إلنقاذ طفلة من أفعى 

االستقالل/ وكاالت: 
حكم على أميركي تم كشـــف أمـــره بفضل الحمض النووي وشـــجرة العائلة، 
بالســـجن مدى الحياة، في ختام أول محاكمة تســـتخدم فيها تقنية التحقيق 
الثورية هذه. وأدانت هيئة محلفين في نهاية يونيو ســـائق الشـــاحنة وليام 
تالبوت (56 عاما) بتهمة قتل شاب وشابة كنديين العام 1987 قرب سياتل في 

شمال غرب الواليات المتحدة.
وكانت تانيا فان كولينبورغ في الثامنة عشـــرة من العمر عندما قتلت برصاصة 
في الرأس، فيما عمد تالبوت لخنق صديقها جاي كوك بإقحام علبة سجائر في 

حنجرته، وفق ما ذكرت "فرانس برس".
وبعد عقود من تحقيق غير مجد، أعلنت الشرطة في مايو 2018 توقيف تالبوت 

بفضل "علم األنساب الجيني".
وقبل شـــهر على ذلك، تصدرت هذه التقنية العناوين ألنها سمحت بتوقيف 
رجل آخر يشـــتبه في أنه ارتكب 12 جريمة قتل وخمسين عملية اغتصاب في 

كاليفورنيا بين عامي 1970 و1980.
وفي الحالتين، قورن الحمض النووي الذي عثر عليه في مسرح الجرائم بقاعدة 

بيانات لموقع عام لعلم األنساب "جيدماتش".
وعبر هذا الموقع يمكن لألشـــخاص الذين أجروا فحوصات حمض نووي نشـــر 

خصائصهم الجينية للعثور على أقارب بعيدين واستكمال شجرة العائلة.
وســـمحت هذه التقنية بالبت بحوالي 70 ملفا بقيت عالقة لسنوات، وقد أدين 
بعض المشـــتبه فيهم بعد اعترافهم بالذنب، لكنها المرة األولى التي تنظم 

فيها محاكمة ألن تالبوت دفع ببراءته مؤكدا األربعاء عزمه استئناف الحكم.

بكين/ االستقالل: 
توفي شـــاب اشتهر بنشـــر الفيديوهات على 
اإلنترنت، بعد تناوله حشـــرات سامة، كنوع من 
التحدي، الذي بثه مباشـــرة علـــى قناته بموقع 

»يوتيوب«.
وعثرت الســـلطات في الصين علـــى رجل يبلغ 
من العمـــر 35 عامـــا، متوفيا في شـــقته، بعد 

تناوله حشرات سامة خالل بث مباشر على موقع 
»دو يو« الصيني لبث الفيديوهات.

وقالت تقاريـــر صينية إن الرجـــل الذي يدعى 
صن، ظهر وهو يتناول ديدان وسحالي، في بث 
مباشـــر، حسب ما أشـــار موقع صحيفة »ميترو« 

البريطانية.
وقالت الشـــرطة إن الكمبيوتر كان ال يزال يبث 

مباشـــرة، حتى بعد وفاة صن، عندما عثروا عليه 
بشقته في مقاطعة أونهوي الصينية قبل أيام.

وكان الشاب الصيني قد بدأ تحديا، يأكل خالله 
الحشرات، أمام جمهوره على يوتيوب.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن صن كان يطمح 
لزيادة متابعيـــه، الذين وصـــل عددهم إلى 15 

ألف متابع منذ بدء التحدي »الغريب«.

وفاة شاب في بث مباشر بعد تحدي »الحشرات السامة«

االستقالل/ وكاالت: 
منح الحظ السعيد رجاًل من والية نورث كارولينا جائزة بقيمة مليون دوالر، وذلك 

بفضل كلبه المدلل.
ويقول مويســـيس دوارتي من مدينة هندرســـون، إن توصيل الكلب إلى منزل 
شقيقته في دورهام، كان السبب في شرائه بطاقة يانصيب غيرت حياته، وفًقا 
ليانصيب قرية نورث كارولينا التعليمية. وأضاف دوارتي »إنه كلبي الذي تبلغ 

قيمته مليون دوالر. لم أكن ألتوقف أبدًا لشراء تذكرة اليانصيب لواله«.
وذكر دوارتي أنه بعد أن أوصل كلبه إلى منزل شـــقيقته، توقف عند متجر »باي 
كويك فود مارت«، واشـــترى بطاقة يانصيب بقيمـــة 10 دوالر. وعندما عاد إلى 

منزله وكشط البطاقة، اكتشف أنه ربح مليون دوالر.

االستقالل/ وكاالت: 
أطلـــق أب ، عدة طلقات نارية، على طفلته البالغـــة 8 أعوام، نتيجة تأخرها في 

إحضار علبة السجائر.
وقالت وســـائل إعالم محلية ، إن األب ، وهو نـــازح من محافظة تعز باليمن، إلى 
محافظة الضالع، قد أرســـل ابنته إلى أحد المحالت التجارية، في منطقة »حورة« 
بمديرية األزارق، بمحافظة الضالع، لتشتري له سجائر، لكنها تأخرت في إحضار 
ســـجائره، وفور وصولها إليه، باشـــر بإطالق أكثر من طلقة نارية على جسدها، 

ليرديها قتيلة على الفور.
وبحســـب اإلعالم المحلي، فإن األب يعاني من مرض نفسي، وقد تسبب سابًقا 

في مقتل خاله قبل أعوام.

يربح مليون دوالر 
بفضل كلبه

أب يقتل طفلته لتأخرها 
في إحضار علبة السجائر

تقنية »الحمض النووي« تقود 
أميركيا للسجن مدى الحياة


