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الثدس المحتلة/ االستثالل: 
اس���تدعت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس الثالثاء 
الطفل قي���س فراس عبيد (6 أعوام) من العيس���وية في 
الثدس المحتلة، بعد استدعائها الطفل محمد عليان (4 

أعوام) صباح أمس.
وأف���ادت مصادر محلية ف���ي بلدة العيس���وية بأن قوات 
االحتالل اس���تدعت الطفل قيس بإرسال بالغ رسمي إلى 

عائلته، للحض���ور إلى مركز التحثيق في الثدس المحتلة 
الي���وم األربعاء الس���اعة الثامنة صباحا. وكانت س���لطات 
االحتالل سلمت أمس استدعاء تحثيق للطفل المثدسي 
محمد عليان (4 س���نوات) من بلدة العيسوية في الثدس 
المحتلة، بحجة »الثاء حجارة باتجاه مركبة لثوات االحتالل 
خالل اقتحامها البلدة«، إال أنها لم تحثق معه بعد وصوله 

المركز مع والده تحت ضغط شعبي من األهالي.

الثاني خالل ساعات.. االحتالل يستدعي 
طفال من العيسوية للتحقيق

الثدس المحتلة- االغوار/ االستثالل: 
ج���ّدد عش���رات المس���توطنين، ام���س الثالث���اء، 
اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى المبارك 
من باب المغاربة، كما شرعت قوات االحتالل، بهدم 

خيام وبركس���ات في منطثة الرأس األحمر باألغوار 
الشمالية المحتلة، وصادرت ، قطعة أرض في حي 
"الثيصان" ببلدة صور باهر جنوب الثدس.  وجّدد 
مس���توطنون، أم���س ، اقتحاماتهم االس���تفزازية 

للمس���جد األقصى المبارك من باب المغاربة، الذي 
يحتفظ االحتالل بمفتاحه منذ احتالل الثدس عام 

1967. وتوف���ر عناصر م���ن الوحدات 
الخاصة بشرطة االحتالل الحماية 

غزة/ دعاء الحطاب:
داخ���ل أزقة مدينة الث���دس المحتل���ة وحواريها، يعيش 
أطفال فلسطين بين حواجز االحتالل وفوهات بنادقه، وفي 

غزة / سماح المبحوح:
بخط���وات ثثيلة ومالمح كس���تها الحس���رة ينث���ل تاجر 
المواش���ي جبريل أبو معيلق بي���ن رؤوس العجول واألبثار 

 أطفال القدس.. معاناة 
تفاقمها غطرسة االحتالل

موسم األضاحي  بغزة..
 »العين بصيرة واليد قصيرة« 

مستوطنون ُيجددون اقتحاماتهم لألقصى.. 
واالحتالل يهدم منشآٍت زراعية في األغوار 

الثدس المحتلة/ االستثالل: 
دعت لجن����ة الدفاع عن األراضي في ح����ي »واد الحمص« ببلدة »ص����ور باهر« جنوبي 
ش����رق الثدس المحتلة، إلى المشاركة في صالة الجمعة المثبلة؛ تضامنا مع أصحاب 
المنازل المدمرة، واحتجاًجا على قرارات الهدم اإلسرائيلية. وقالت اللجنة في بيانها، 

الثدس المحتلة/ االستثالل: 
قال قائد الجبهة الداخلية اإلسرائيلية "تامير يدعي" إن قوات جيش االحتالل "غير جاهزة 
كما يجب" لحماية التجمعات االستيطانية من خطر الصواريخ وخالفها والتي قد تتعرض 
لها هذه التجّمعات حال ان���دالع الحرب. ونثلت صحيفة "هآرتس" عن "يدعي" قوله بأن 

»الكابينيت« يناقش بناء 6 
آالف وحدة استيطانية بالضفة

دعوات لصالة الجمعة قرب 
المنازل المدمرة في واد الحمص

الجبهة الداخلية اإلسرائيلية: الجيش غير 
جاهز لحماية التجمعات االستيطانية

الثدس المحتلة/ االستثالل: 
بحث المجل���س الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للش���ؤون السياس���ية واألمنية 

(الكابينيت)، ف���ي اليومين الماضيين، ف���ي مثترح قدمه رئيس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو، بش���أن أعمال بناء اس���تيطانية في 

غزة/ االستثالل: 
دعا عضو المكتب السياسي لحركة المثاومة اإلسالمية "حماس" 
خليل الحية، الس���لطة إلى إط���الق يد المثاومة الفلس���طينية 

في الضف���ة المحتلة ردا على جرائم االحت���الل وانتهاكاته في 
الثدس المحتلة. وطالب الحية خالل جلسة لبحث 
الثدس،  الصهيونية على مدين���ة  االعت���داءات 

جنيف/ االستثالل: 
طالبت مفوضية األمم المتحدة لحثوق االنس���ان، امس الثالثاء، "إس���رائيل" 

بإج���راء تحثي���ق "ش���امل ونزيه"، ف���ي إطالق ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي النار على الطفل عبد الرحمن شتيوي (تسعة أعوام)، 

الحية يدعو إلى إطالق يد المقاومة بالضفة

مطالبة أممية بتحقيق شامل
 حول استهداف الطفل »شتيوي«

رام الله/ الستثالل: 
شرع أكثر من (20) أس���يرًا في معتثالت االحتالل، 
امس الثالث���اء، في إضراب إس���نادي مع األس���رى 

اإلداريي���ن المضربي���ن ع���ن الطع���ام، وغالبيتهم 
يتواج���دون في معتثل »النث���ب الصحراوي« وهم 
التنظيمية للجبهة الش���عبية. وأوضح  من الهيئة 

نادي األس���ير أن قرار األس���رى باإلض���راب جاء بعد 
فش���ل الحوار حول قضية األس���رى 
المضربين، مش���يرًا إلى أن إضرابهم 

التشريعي: مشاريع االحتالل 
بالقدس مصيرها الفشل 

ا لألسرى المضربين 20 أسيًرا يبدأون إضراًبا إسنادّيً

غزة/ االستثالل: 
أك���د المجل���س التش���ريعي الفلس���طيني أن مش���اريع االحتالل 
التهويدية في الثدس وعموم األراضي الفلسطينية لن يكتب لها 

القمة اإلسالمية المسيحية ترفض انتهاكات االحتالل في القدس

مجلة أمريكية: جولة كوشنر 
بالمنطقة لحشد تمويل »صفقة القرن«

واشنطن/ االستثالل: 
كشفت مجلة »فانيتي فير« األميركية أن الهدف من زيارة مستشار 
البيت األبيض وصهر الرئيس دونالد ترمب جاريد كوشنر لبعض 

وزير العمل اللبناين: 
طلب اعفاء الفل�سطينيني 

من الإجازات يحتاج 
لتعديل القانون
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
بحث المجلس الوزاري اإلســــرائيلي 
السياســــية  للشــــؤون  المصغــــر 
واألمنيــــة (الكابينيت)، في اليومين 
الماضيين، في مقترح قدمه رئيس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشــــأن 
أعمال بناء استيطانية في المنطقة« 

C »في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلـــت صحيفـــة »هآرتس« أمس 
الثالثـــاء، عن مصـــادر مطلعة على 
الموضوع قولها إن مقترح نتنياهو 
يقضي ببناء 6000 وحدة ســـكنية 

في المستوطنات.
الكابينيت في مقترح  ويأتي بحث 
نتنياهو قبل أيام من وصول جاريد 
كوشنير، مستشار وصهر الرئيس 
األميركـــي، دونالـــد ترمـــب، إلـــى 

»إسرائيل«.
ويعد كوشنر المسؤول عن تطبيق 
خطـــة »صفقة القـــرن« األميركية، 
التـــي تزعـــم أنها ترمي لتســـوية 

الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي.
جهات  فـــإن  الصحيفة،  وحســـب 
قـــدرت  إســـرائيلية  سياســـية 
أن مقتـــرح منـــح تصاريـــح بنـــاء 
للفلسطينيين في المنطقة C نابع 

من ضغوط أميركية.
التلفزيونية  وكانـــت قنـــاة »كان« 

اإلسرائيلية الرسمية أول من نشر، 
مســـاء أمس، حول مقترح نتنياهو 

في الكابينيت.
الخارجيـــة  وزارة  قالـــت  فيمـــا 
الحكومـــة  إن  والمغتربيـــن 
بنياميـــن  برئاســـة  اإلســـرائيلية 
نتنياهو ُتثبـــت يوًما بعد يوم أنها 
تتعامل مع المناطق الفلســـطينية 
المحتلة المصنفة (ج) أنها مخزوًنا 
اســـتراتيجًيا لالســـتيطان، بما في 
ذلك توسيع المستوطنات القائمة 

وبناء مســـتوطنات جديدة وشـــق 
طرق استيطانية.

وأوضحـــت الوزارة فـــي بيان وصل 
»االســـتقالل« الثالثاء أن من شـــأن 
تحويل  االستيطاني  المخطط  هذا 
إلى  والبـــؤر  المســـتوطنات  جميع 
كتلـــة اســـتيطانية واحدة متصلة 
جغرافًيا فيما يشبه دولة يهودية 
للمســـتوطنين علـــى أرض الضفة 

الغربية المحتلة.
وأضافت أن هذا المخطط االستعماري 

التوسعي تتكشف حلقاته يوًما بعد 
يوم على لسان العديد من المسؤولين 

اإلسرائيليين وينقله اإلعالم العبري.
هــــذه  آخــــر  أن  إلــــى  وأشــــارت 
المخططــــات الحديــــث عن خطة 
إســــرائيلية لبنــــاء 6000 وحــــدة 
اســــتيطانية فــــي مســــتوطنات 
الضفــــة، ومــــا أعلــــن عنــــه أيًضا 
مــــن مخطــــط لبنــــاء 2000 وحدة 
استيطانية جديدة في مستوطنة 

»راموت« بالقدس المحتلة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعت لجنة الدفاع عن األراضي في حي »واد الحمص« ببلدة »صور باهر« جنوبي شرق 
القدس المحتلة، إلى المشاركة في صالة الجمعة المقبلة؛ تضامنا مع أصحاب المنازل 

المدمرة، واحتجاًجا على قرارات الهدم اإلسرائيلية.
وقالــــت اللجنة في بيانها، امــــس الثالثاء: »نهيب بالمواطنين التواجد والمشــــاركة 
للتضامن والمؤازرة والتكاتف لمواجهة الهجمة اإلســــرائيلية الشرسة على البيوت 

واألراضي«.
يذكر أن قوات االحتالل، أقدمت على هدم عشرات الشقق السكنية في »واد الحمص«، 
وهي األكبر منذ عقود، حيث يعادل إجمالي ما جرى هدمه في عشر سنوات بالبلدة. 

وواجهت عملية الهدم، إدانة دولية واسعة، رغم عرقلة الواليات المتحدة صدور بيان 
عــــن مجلس األمن يدين عمليــــة الهدم، في حين وافقت على البيــــان 14 من الدول 

األعضاء في المجلس.
وتعـــود قضيـــة مباني صور باهـــر إلى عـــام 2017، عندما أصدرت الســـلطات 
اإلســـرائيلية قرارا بهدم مائـــة بناية في المنطقة بدعـــوى إقامتها بعد القرار 
العســـكري اإلســـرائيلي، ولكن الســـكان قدموا التماســـا إلى المحكمة العليا 
اإلســـرائيلية ضد هذا القرار، غير أن المحكمة العليا اإلســـرائيلية رفضت -يوم 
11 يونيو/حزيران 2019- االلتماس، وهو ما عّدته الســـلطات اإلسرائيلية ضوءا 
أخضر لتنفيذ عملية الهدم، فأنذرت الســـكان بهدم منازلهم ذاتيا في غضون 

مّدة ال تزيد على الشهر.
ورفض السكان القرار اإلسرائيلي، وعادوا مجددا إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية 
مطالبين بإلزام السلطات بوقف تنفيذ عملية الهدم، إال أنها رفضت االلتماس 
في 21 يوليو/تموز 2019، وبعد 24 ساعة كانت عملية الهدم تجرى على قدم 

وساق. 
وشــــهدت الســــنوات الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد عمليات الهدم اإلسرائيلية 

للمنازل الفلسطينية في شرقي القدس بدعوى البناء غير المرخص.

النقب المحتل/ االستقالل: 
سّلمت شرطة االحتالل، أمس الثالثاء، استدعاءات 
لعدد من مواطني قرية "العراقيب" الفلسطينية في 
منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، 

للتحقيق معهم.
وقال الناشط عزيز الطوري، في تصريح صحفي، إن 
"هذه االســــتدعاءات جاءت عقب مهرجان (التحدي 
والصمود التاســــع) الذي أقيم السبت الماضي على 

أراضي قرية العراقيب تضامنا مع سكان القرية".
وأشار إلى أنه عرف من بين الذين تم استدعاؤهم 
كل من: ســــليم محمد أبو مديغم، وعزيز صياح أبو 
مديغــــم، ووالدته الحاجة أم عزيــــز، وزوجته ونجله 

سعيد.
من جهتهــــا، أعربت "اللجنة الشــــعبية للدفاع عن 
العراقيب"، عن اســــتنكارها واستهجانها لطريقه 

التخويف التي تقوم بها شرطة االحتالل ضد سكان 
القرية، بهــــدف محاولة ترحيلهم عــــن أراضيهم 

وقريتهم.
وقالــــت: إن التحقيقات مــــا هي إال وســــيلة لفتح 
الملفــــات الجنائية، لفرض الغرامات أو الســــجن أو 

اإلبعاد عن القرية.
وهدمت آليات تابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
الخميس الماضي، قرية "العراقيب" ، للمرة الـ 148 

على التوالي وللمرة الثانية خالل األسبوع الماضي.
وتهدف ســــلطات االحتالل من خالل اســــتمرارها 
بهدم مســــاكن "العراقيب" إلى دفع أهلها لليأس، 
في مســــعى لتهجيرهــــم عن أراضيهــــم، لصالح 

التوسع االستيطاني في النقب.
ويصر أهالي "العراقيب" علــــى البقاء في قريتهم 
وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات 

تهجيرهم.
وحين احتلت "إسرائيل" منطقة النقب، التي تمثل 
نحو نصف مساحة فلســــطين التاريخية، في عام 
1949، أصبحــــت قرية "العراقيــــب" واحدة من 45 
قرية عربية ال تعترف بها "تل أبيب"، وتحرمها من 

الخدمات األساسية، باعتبارها "قرى غير قانونية".
ويعمل االحتــــالل على هدم تلــــك القرى وتجميع 
سكانها في 8 تجمعات أقامتها لهذا الغرض، بناء 
على قرار اتخذته محاكــــم االحتالل عام 1948 بأنه 
"ال ملكية للبدو في أرضهم"، رغم أن إجمالي سكان 
هذه القرى نحو 120 ألف نســــمة، ومعظمها قائم 

قبل قيام الدولة العبرية.
ويعيش فــــي صحراء النقب نحــــو 240 ألف عربي 
فلســــطيني، يقيم نصفهم في قــــرى وتجمعات 

بعضها مقام منذ مئات السنين.

غزة/ االستقالل: 
الحقـــت بحرية االحتالل الصهيونـــي، صباح امس 
الثالثاء، قوارب الصيد الفلســـطينية في عرض بحر 

قطاع غزة، وأطلقت النار صوبها.
وأفادت لجان الصيادين التابعة التحاد لجان العمل 
 "زوارق االحتالل الحربية فتحت 

ّ
الزراعي، في غزة، بأن

نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين، 
شمال مدينة غزة، على بعد 3 أميال".

وبحســـب تصريح سابق صادر عن لجان الصيادين، 
شـــهد شـــهر يونيو الماضـــي، 17 عمليـــة إطالق 

نار ومالحقـــة للصيادين في بحر قطـــاع غزة، نجم 
عنها اعتقال 3 صيادين، وإصابة آخر، وتدمير جزئي 

لمركبين، وإغراق شباك 4 مراكب.
ووفق توثيق اللجان، تتّم االنتهاكات واالعتداءات 
 صيــــادي القطــــاع بصــــورة 

ّ
"اإلســــرائيلية" بحق

شبه يومّية، وهو ما ُيســــفر بين الحين واآلخر عن 
استشهاد  أو اعتقال أو وقوع إصابات في صفوف 
الصيادين جــــّراء إطــــالق النار، عدا عــــن ُمصادرة 
ُمعّداتهــــم ومراكبهــــم. كما يدفع االســــتهداف 
الصهيوني الصيادين إلــــى إخالء البحر في كثيٍر 

مــــن األحيــــان والتخّلي عن يوم عمــــل حرًصا على 
حيواتهم. 

يأتي هذا ضمن سياســـٍة تهـــدف للتضييق أكثر 
علـــى أهالي القطـــاع، وتشـــديد قبضـــة الحصار 
المفـــروض عليهم منذ نحـــو 12 عاًما، وُمحاربتهم 
حتى في لقمة العيش. كما تّتخذ سلطات االحتالل 
من "مســـاحة الصيد" ورقة ضغط وابتزاز سياسي، 
فما تنفّك ُتعلن توسعتها بضعة أميال بحرية حتى 
تعود لتقليصها، األمر الذي يتســـبب بأزمات حادة 

في عمل الصيادين ومصدر رزقهم.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال قائد الجبهة الداخلية اإلسرائيلية "تامير يدعي" إن قوات جيش االحتالل "غير جاهزة 
كما يجب" لحماية التجمعات االستيطانية من خطر الصواريخ وخالفها والتي قد تتعرض 

لها هذه التجّمعات حال اندالع الحرب.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن "يدعي" قوله بأن "الجيش لم يســـتوعب خالل الســـنوات 
األخيرة التغييرات الحربية التي طرأت لدى العدو، ولم يأخذ هذا األمر في حسابه والحاجة 

للتأقلم مع هذه التغيرات ساعة الطوارئ".
وقـــال إن "خريطـــة التغيرات في قـــدرات العدو معروفـــة للجميع، وإن هيئـــة األركان 
(اإلســـرائيلية) لم تأخذ في حسابها هكذا تغييرات"، موضًحا أّنه منذ توليه منصبه في 
قيادة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية يحاول إيجاد حلول لهذه المعضلة "ولكن الطريق ال 

زالت طويلة"، على حد تعبيره .
وتأتي تصريحات المسؤول اإلسرائيلي بعد أشهر من نشر مراقب دولة االحتالل تقريره 
حول جاهزية الجبهة الداخلية للحرب والذي قال فيه بأن "قوات اإلنقاذ واإلســـعاف غير 

قادرة على التأقلم مع عدد كبير من المصابين".
وبّين "يدعي" أن جيش االحتالل غير مدرك لغاية اآلن إلمكانية أن تشـــل الحرب القادمة 
الجبهة الداخلية، مشيرًا الى أن المشكلة تكمن في أن "التهديدات على الجبهة الداخلية 

لم تترجم حتى اآلن في المناورات الضخمة التي يجريها الجيش مؤخًرا".
واســـتعرض "يدعي" في مقالة عسكرية التغييرات التي حدثت "لدى العدو من الشمال 
والجنوب" وبخاصة على مســـتوى الصواريخ التي بات باإلمكان إطالقها بوتيرة عالية جًدا 
وتغطي جميع مناطق "إســـرائيل". واّدعى أن هذه القدرات "أوصلت العدو إلى نظرية بأن 
هدف الصواريخ ليس لغايات اإلرهاب والخوف بل لغايات شل الجبهة الداخلية" وإجبار 
المســـتوطنين على مكوث متواصل في المالجئ، باإلضافة الى شل الموانئ والمطارات 
واختـــراق غـــالف الدفاع الجوي للجيـــش. ويعتقد "يدعي" ان إطـــالق كميات كبيرة من 
الصواريخ وشل الجبهة الداخلية سيحصل في مراحل الحرب األولى وفي جميع المناطق 
اإلسرائيلية، وستزول الحدود ما بين الجبهة الداخلية العسكرية والجبهة المدنية، مطالًبا 

بتطوير التعاون بين الجبهة والمجالس المجلية.
وقال المسؤول اإلسرائيلي إن فصل المهام السابق والذي ينص على أن "الجبهة الداخلية 

ستتابع األوضاع المدنية، أما الجيش فسيحسم المعركة لم يعد سارًيا".

دعوات لصالة الجمعة قرب »الكابينيت« يناقش بناء 6 آالف وحدة استيطانية بالضفة
المنازل المدمرة في واد الحمص

االحتالل يستدعي مواطنين من »العراقيب« للتحقيق

بحرية االحتالل تطلق النار صوب مراكب الصيادين في بحر غزة

الجبهة الداخلية اإلسرائيلية: الجيش غير 
جاهز لحماية التجمعات االستيطانية
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وكان آخر تلك االنتهاكات، اســـتدعاء 
االحتـــال للطفل الفلســـطيني محمد 
ربيع عليان،(4سنوات) االثنين الماضي، 
للتحقيق معه فـــي تهمة إلقاء حجارة 
أثناء  على سيارة شـــرطة إســـرائيلية 
اقتحامها بلدة العيسوية شمال شرق 

القدس المحتلة. 
وبحســـب شـــهود عيان، فـــإن الطفل 
محمـــد عندمـــا كان متوجها مـــع أبيه 
لمركز الشـــرطة، كان يجيب من يسأله 
عـــن وجهته قائًا: أنـــا متوجه إلى دار 

جدي!
وتراجعـــت ســـلطات االحتـــال عـــن 
التحقيـــق مـــع الطفـــل، الـــذي رافقه 
صحفيون ومواطنون إلى مركز الشرطة، 
واكتفت بإدخال الوالد للمركز، حيث تم 
تحذيره من تكرار رشـــق ابنه للشرطة 

بالحجارة.
�نتهاك �سارخ للقانون 

ويقول مســـؤول ملف المســـاءلة في 
الحركـــة العالمية للدفـــاع عن األطفال 
فـــي فلســـطين عايد أبـــو قطيش، إن 
ينتهك بشكل  االســـرائيلي  االحتال 
صارخ وفاضح القانون الدولي اإلنساني 
واالتفاقات التـــي تحمى الطفولة، في 

الفلسطينيين في  تعامله مع األطفال 
مدينة القدس المحتلة. 

وأكـــد أبو قطيـــش لـ"االســـتقال"، أن 
النتهاكات االحتـــال لحقوق األطفال 
الفلســـطينيين في القـــدس المحتلة 
صـــوًرا متعددة، تفضح كـــذب ادعائه 
االلتزام بالقانون في معاملتهم، أبرزها" 
االعتقـــال تحت ظروٍف قاســـية جيدًا، 
وحرمانهم من وجود أحد الوالدين أثناء 
عملية التحقيق واالستجواب، والضرب 
عليهم داخل  واالعتـــداء  والتعذيـــب 
مراكـــز التحقيق واالعتقال"، الســـيما 
انتهـــاك حقهـــم بالحيـــاة والحقوق 

الصحية والتعليمية وغيرها.
وأوضح أن الفترة األخيرة كشفت وجه 
االحتـــال الحقيقي تجاه األطفال في 
القدس، من خال تقديم العديد من 
التقارير التي توثق واقع االنتهاكات 
األطفـــال  لحقـــوق  اإلســـرائيلية 
الفلســـطينيين بالقـــدس والضفـــة 
الغربيـــة وقطاع غـــزة، لجهات دولية 
مختلفـــة، والتـــي كان أخرهـــا تقرير 
لجنة التحقيـــق الدولية باالنتهاكات 

في غزة . 
وبيـــن أنه بالرغـــم من تلـــك التقارير 

والتوصيـــات اإليجابيـــة التي صدرت 
عنهـــا، اال أن المجتمـــع الدولـــي حتى 
اللحظـــة عاجـــزًا عن وقـــف انتهاكات 
االحتال ضد األطفال الفلســـطينيين، 
األمر الذي يشجع األخيرة على ارتكاب 
المزيد من االنتهـــاكات والجرائم دون 

أي محاسبه تذكر . 
وشـــدد على أن االحتال ال يتورع البتة 
في إطاق يد جنوده لاعتداء على هؤالء 
األطفـــال، الذي من الممكـــن أن يصل 
في نهايته إلى إنهاء حياتهم، وذلك 
بإطاق الرصاص الحي والمطاطي أو ما 
بات يعرف أخيًرا بالرصاص اإلسفنجي، 

تحت حجج وذرائع واهية.  
ويضيف: "االحتـــال ال يحترم الطفل 
ويتعامـــل  المقدســـي  الفلســـطيني 
معه كأنه عســـكري مسلح، مع توقيعه 
االتفاقيـــات الخاصة باحتـــرام حقوق 
األطفال"، مؤكًدا أن اســـتهداف أطفال 
القـــدس المحتلـــة والضفـــة الغربية 
وإســـاءة معاملتهـــم أصبح سياســـة 

ممنهجة لاحتال.
تنديد و��سع 

هـــذا ونـــدد العديد من المؤسســـات 
الرسمية والحقوقية والخاصة باألسرى 

االنتهاكات المنظمة التي  تمارســـها 
بحق أطفـــال فلســـطين، وكان اخرها 
اســـتدعاء الطفـــل عليـــان مـــن بلدة 
العيسوية للتحقيق معه بحجة القائه 
للحجـــارة،  معتبرين ان ذلك يشـــكل 
تجاوز لجميع الخطوط الحمراء وانتهاًكا 
الدولية  والمواثيق  لاتفاقيات  فاضحًا 

خاصة االتفاقية الدولية للطفل
واســـتهجنت هيئة شـــؤون األســـرى 
اســـتدعاء  الفلســـطينية،  والمحررين 
الطفل  اإلســـرائيلي  االحتال  سلطات 
أعوام)  عليـــان(4  الفلســـطيني محمد 
،مـــن مدينة القـــدس المحتلة، لغرض 
التحقيـــق معـــه ،بزعم "إلقـــاء حجارة 
باتجاه مركبة عسكرية إسرائيلية خال 

اقتحامها البلدة".
وقـــال رئيـــس الهيئة قـــدري أبو بكر، 
فـــي بيان، نشـــر عبر صفحـــة الهيئة 
على "فيســـبوك"، إن "االحتال يرتكب 
جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين، 
تتعـــرض  الفلســـطينية  والطفولـــة 
للخطر الشديد والدائم في ظل صمت 
االنتهاكات  تجـــاه  الدولي  المجتمـــع 

اإلسرائيلية".
وأكد أبو بكر على أن ســـلطات االحتال 

"صعـــّدت مـــن اســـتهدافها للقدس 
والمقدســـيين خال السنوات القليلة 
الماضيـــة، ولوحـــظ أن هنـــاك هجمة 
منظمـــة بحـــق األطفال المقدســـيين 

بشكل خاص".
وأشـــار في هذا الصدد، إلـــى تصاعد 
االعتقال للمقدســـيين، ذكـــورا وإناثا، 
صغارا وشبابا، بهدف تشويه مستقبل 
الشـــباب  واقـــع  وتدميـــر  األطفـــال، 

الفلسطيني. 
وُيذكر أن محاكم إســـرائيلية أصدرت 
خال السنوات الثاثة الماضية، أحكاًما 
بحق نحو عشـــرين طفًا، غالبيتهم من 

القدس.
االحتـــال  برلمـــان  أن  إلـــى  ويشـــار 
اإلســـرائيلي الـ "كنيســـت" صادق في 
حزيـــران/ يونيـــو 2015، علـــى قانون 
يشـــدد عقوبـــة الســـجن الفعلي على 
لتصل  الفلسطينيين  الحجارة  راشقي 
إلى عشـــرين عاما، كما سمح المجلس 
الوزاري المصغر للشـــؤون السياســـية 
الصاحيـــات  بتوســـيع  واألمنيـــة 
الممنوحة لقوى الشـــرطة اإلسرائيلية 
إلطـــاق الرصاص الحي على راشـــقي 

الحجارة.

أطفابل القدس.. معاناة تفاقمها غطرسة االحتالبل
غزة/ دعاء �حلطاب:

د�خل �أزقة مدينة �لقد�س �ملحتلة وحو�ريها، يعي�س 
�أطفال فل�سطني بني حو�جز �لحتالل وفوهات بنادقه، 

ويف هذه �لبيئة تنمو �أحالمهم �لربيئة وطموحاتهم، فلم 
تعد �أمانيهم �ل�سخ�سية من مالعب وماله هي همهم �لأكرب، 

بل  �لنعتاق من قهر �لحتالل و�نتهاكاته �مل�ستمرة �لتي 
ت�ستبيح كافة حقوقهم. وي�ستخدم �لحتالل �أ�ساليب 

متعددة �سد �لأطفال �ملقد�سيني لالعتد�ء عليهم و�لتنكيل 
بهم، كاعتقالهم لياًل و�لعتد�ء عليهم بال�سرب �ملربح �أمام 

ذويهم، و�إطالق �لنار عليه قبل عملية �عتقالهم و�قتيادهم 
مكبلي �لأيدي و�لأرجل ومع�سوبي �لأعني، بالإ�سافة 

�إىل تعر�سهم للتحقيق دون وجود ذويهم مبا ير�فق ذلك 
من عمليات تعذيب نف�سي وج�سدي، لتبقى ف�سول �ملعاناة 

و�حدة يف خميلة �لأطفال.

غزة/ االستقال: 
دعا عضو المكتب السياســـي لحركة المقاومة اإلســـامية "حماس" خليل الحية، الســـلطة إلى إطاق يد 

المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة ردا على جرائم االحتال وانتهاكاته في القدس المحتلة.
وطالب الحية خال جلســـة لبحث االعتداءات الصهيونية على مدينة القدس، أجهزة السلطة برفع يدها 

عن المقاومة التي هي الرد الحقيقي لمقاومة االحتال ومواجهته.
وقال: "لتطلق يد المقاومة الشـــعبية والسلمية والمسلحة في مواجهة االحتال؛ فهي الرد الطبيعي على 
جرائمـــه". ودعا الحية الكل الوطني إلى الرد العملـــي على جرائم االحتال عبر تحقيق وحدة وطنية وحالة 

وطنية عامة لمواجهة كل التحديات، مضيفا أن هذه دعوة للجميع للذهاب نحو تحقيق وحدة وطنية.
ونـــدد بموقف اإلدارة األمريكية الذي حال دون صدور بيـــان من مجلس األمن يندد بفعل االحتال بهدم 

البيوت في حي واد الحمص بالقدس المحتلة.
ولفت الحية إلى أن هذا يقتضي مخاطبة البرلمانات الدولية والجهات المعنية بأن فعل اإلدارة األمريكية 
هذا إنما يصادر القرارات الدولية والقانون الدولي اإلنســـاني الذي يعتبر األرض الفلســـطينية والقدس 

تحت االحتال، فكيف لهذه الدولة أن تقرر القفز عن القرارات الدولية.

جنيف/ االستقال: 
طالبـــت مفوضية األمم المتحـــدة لحقوق 
االنســـان، امس الثاثاء، "إسرائيل" بإجراء 
تحقيق "شـــامل ونزيه"، فـــي إطاق قوات 
االحتال اإلسرائيلي النار على الطفل عبد 
الرحمن شـــتيوي (تسعة أعوام)، منتصف 

يوليو الجاري ومحاسبة المسؤولين.
المفوضية  المتحدث االعامي باسم  وقال 
روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي، أنه وفقا 
لعدة مصادر موثوقة فإن الطفل شتيوي، 
لم يكن له أي دور في االحتجاج، الذي كان 
يدور في المنطقة وكان على بعد اكثر من 
100 متر، وإنه لم يمثل تهديدا جســـديا 

للقوات اإلسرائيلية. وفق الوكالة الرسمية. 
وأوضـــح كولفيل أن إطـــاق النار على عبد 
الرحمن ُيعّد أحد المســـتجدات في قائمة 
طويلة من الحوادث التي شهدتها األرض 
الفلســـطينية، والتي أصيب فيها العديد 

من األطفال والشباب.
وحـــث "إســـرائيل" مجـــددا علـــى ضرورة 
مراجعة قواعد االشـــتباك التـــي تتبعها 
قواتها والتأكد من انها تتفق مع المعايير 
الدوليـــة المطبقـــة فـــي جميـــع البلدان، 
مطالبا بمنح األطفـــال حماية خاصة وعدم 

تعريضهم للخطر.
الطفل شـــتيوي اصيـــب برصاصة قناص 

إسرائيلي في رأسه، يوم الجمعة 12 تموز 
2019 بينمـــا كان يلهـــو أمـــام منزله في 
قريـــة كفر قدوم، التي تقـــع بين مدينتي 
نابلس وقلقيلية، وهـــي واحدة من القرى 
التي يخرج ســـكانها أســـبوعيا لاحتجاج 
علـــى إغاقها من قبل االحتـــال منذ أكثر 

من عقد.
واكدت شهادات متطابقة من أهل القرية 
التـــي يبلغ تعداد ســـكانها نحـــو (4000 
مواطنـــا) أن إطاق النار علـــى الطفل جرى 

بعيدا عن مركز المواجهات.
الطفـــل شـــتيوي ما زال يرقد على ســـرير 

الشفاء في إحدى المستشفيات.

الحية يدعو إلى إطالق
 يد المقاومة بالضفة

مطالبة أممية بتحقيق شامل
 حوبل استهداف الطفل »شتيوي«
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طولكرم/ االستقالل: 
شـــارك العشـــرات من ذوي األســـرى وممثلي الفعاليات 
الوطنيـــة في طولكـــرم في اعتصام ووقفـــة تضامنية مع 
األســـرى اإلداريين المضربيـــن عن الطعـــام، الذين دخل 

إضراب عدد منهم يومه الثالثين.
وطالب المشاركون خالل وقفتهم األسبوعية امس الثالثاء، 
أمام مكتـــب الصليب األحمـــر بطولكرم، اللجنـــة الدولية 
للصليب األحمر، والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية بضرورة 
بذل مزيد من الضغط على ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي 
لوقف ممارســـاتها القمعية بحق األســـرى خاصة سياسة 

االعتقال اإلداري.
وقال مدير مكتب نادي األســـير الفلسطيني في طولكرم 
إبراهيم النمر في تصريحات صحفية« نتضامن مع األسرى 
اإلداريين ومنهم المضربـــون عن الطعام منذ أكثر من 30 

يوما وهم محمد أبو عكر، ومصطفى حسنات، ومحمد حلبية 
القابعين حاليا في عزل نيسان، مع انضمام 20 أسيرا آخرين 
إلى اإلضراب أمس، محذرا من خطورة الوضع الصحي لألسير 
حلبية الذي يعاني من 60% من الحروق وآالم شديدة وهو 

مريض بالسرطان.
وأضاف أن هناك أربعة أســـرى مضربيـــن عن الطعام منذ 
عشرة أيام، وهم:  سلطان خلوف، وأحمد غنام، وحمزة عواد، 
ومنير العبد، في الوقت الذي تستمر فيه سلطات االحتالل 
بإصـــدار المزيد من األوامر اإلدارية بحق األســـرى مع تزايد 
االعتقاالت التي أصبحت تأخذ منحنـــى االعتقال اإلداري، 

تحت حجج واهية.
وأكد على أنـــه آن األوان لهذا الملف وهـــو ملف االعتقال 
اإلداري غيـــر القانونـــي وغير اإلنســـاني المحـــرم في كل 

الشرائع الدولية أن يتوقف ويغلق إلى األبد .

رام الله/ الستقالل: 
شـــرع أكثر من (20) أسيرًا في معتقالت االحتالل، امس الثالثاء، في إضراب إسنادي مع األسرى 
اإلداريين المضربين عن الطعام، وغالبيتهم يتواجدون في معتقل »النقب الصحراوي« وهم من 

الهيئة التنظيمية للجبهة الشعبية.  
 وأوضح نادي األســـير أن قرار األســـرى باإلضراب جاء بعد فشـــل الحوار حول قضية األســـرى 
المضربين، مشيرًا إلى أن إضرابهم سيكون مرهوًنا بردود الجهات المختصة لدى االحتالل حول 

مصير األسرى المضربين وإنهاء اعتقالهم اإلداري. 
يأتي انضمام األسرى الـ20 في ظل استمرار تسعة أسرى أخرين إضرابهم المفتوح عن الطعام 

لفترات متفاوتة رفًضا لالعتقال اإلداري.
ولفت نادي األســـير الفلســـطيني إلى أن األسرى أبو عكر، والحســـنات وحلبية يقبعون في عزل 
معتقل »نيتسان الرملة« ويواجهون ظروفًا اعتقالية وصحية صعبة، مع استمرار تعنت سلطات 

االحتالل ورفضها تلبية مطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم اإلداري.
وأضـــاف ، أن هناك أربعة أســـرى آخرين يواصلون اإلضراب منذ فترات مختلفة وهم: األســـير 
سلطان خلوف مضرب منذ (12) يومًا، واألسير أحمد غنام منذ (16) يومًا، باإلضافة إلى حمزة عواد 

منذ (9) أيام، وعمر العبد منذ (8) أيام، وإسماعيل علي منذ (6) أيام.

غزة/ االستقالل: 
أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أن مشاريع االحتالل 
التهويدية في القدس وعموم األراضي الفلســـطينية لن 
يكتب لها النجاح، داعًيا لتوحيد الصفوف وإنهاء االنقسام 
وتوفير الميزانيـــات الالزمة لهم لدعم صمـــود أهالي واد 

الحمص.
جاء ذلك خالل جلســـة خاصة عقدها المجلس صباح  أمس 
الثالثاء بمقره في مدينة غزة بحضور نواب عن كتلتي فتح 

وحماس البرلمانيتين.
واســـتمع النواب لتقريـــر أعدته لجنة القـــدس واألقصى 
بالتشـــريعي حول جرائـــم االحتالل بقريـــة واد الحمص 

الواقعة بصور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.
وأشـــار رئيس المجلس باإلنابة أحمد بحـــر إلى أن المجزرة 
الكبرى التي أقدمت خاللها ســـلطات االحتالل على هدم ما 
يزيد عن مائة منزل وشـــقة سكنية وتشريد أكثر من 500 
من ســـكانها في واد الحمص بالقـــدس المحتلة فجر يوم 
االثنين الموافق 2019/7/22م تعيد إلى ذاكراتنا الوطنية 
مشاهد التهجير الجماعي والرحيل القسري الكبير للشعب 

الفلسطيني عام 1948م.
ونـــوه إلى أن تلك الجرائم التي يرتكبها االحتالل تشـــكل 
حلقة ضمن مسلســـل تطبيق صفقة القرن، وخطوة عملية 
باتجاه تحقيق المشروع السياســـي األمريكي االسرائيلي 
الذي يســـتهدف تصفية القضية الفلســـطينية وإنهاء 
ملفاتها األساسية وقضاياها الكبرى وعلى رأسها قضيتي 

القدس والالجئين.
وقال: " أما موقف الســـلطة الفلسطينية فكان ردها وقف 
االتفاقيـــات الموقعة مـــع االحتالل وقد ســـبق أن اتخذت 
نفس القرارات في المجلـــس المركزي 2015/5، والمجلس 
الوطنـــي 2018/5، والمجلس المركـــزي 2018/10، بوقف 
التنسيق األمني بأشكاله كافة، واالنفكاك االقتصادي بما 
فيها اتفاقية باريس، تعليق االعتراف بإسرائيل والتمسك 

بحقنا في مقاومة االحتالل بكل أشكاله".
وأضاف "هذه القرارات لم ينفذ منها شيء واألدهى واألمر 
أن التنسيق األمني ال زال مســـتمرًا بكل قوة وخاصة زيارة 
اللـــواء الضميري لمقهى في تل أبيب أثناء اعتداء جرافات 
االحتـــالل على صور باهر وهو مـــا يعطي حكومة االحتالل 
الغطـــاء الشـــرعي والضوء األخضـــر لتطويـــر ومضاعفة 

مخططاتها وهجماتها تجاه شعبنا الصامد في القدس".

وشـــدد بحر على أن نصـــرة القدس والتصـــدي للمخطط 
الصهيوني الذي يستهدف تاريخها وحاضرها ومستقبلها 
ال يتأتى عبر الكلمات والشـــعارات والبيانات التي ال رصيد 
لها على أرض الواقع بل تحتاج إلى وقفة عربية وإســـالمية 
جادة سياسيًا وقانونيًا وماليًا لنصرة القدس ودعم صمود 

أهلها.
ولفت إلى اســـتدعاء مركز التحقيق فـــي القدس المحتلة 
للطفل محمد عليان 5 ســـنوات للتحقيق معه بتهمة إلقاء 

الحجارة، معلقًا:" أي غباء هذا يمارسه االحتالل؟".
كما قـــال:" إننا نحمل االحتـــالل المســـؤولية الكاملة عن 
جرائمه في القدس ونحذره من التمادي في غيه وغطرسته، 

فمقاومتنا الباسلة لن يطول صبرها في الرد على جرائمه".
من ناحيته أكد رئيس لجنة القدس واألقصى بالتشريعي 
النائب أحمد أبو حلبية، أن اللجنة تابعت عن كثب ما حدث 
ويحدث في المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس من 
اعتداءات اســـرائيلية مســـتمرة ومحاوالت حثيثة لتفريغ 
المدينة المقدســـة مـــن أهلها في تطهيـــر عرقي واضح 

المعالم.
وأوضـــح أن ذلـــك يأتي بدعـــم أمريكي واضـــح تمثل في 
توفير الواليات المتحدة األمريكية الغطاء لجرائم االحتالل 
المتواصلة بحق الشعب وكان آخره من خالل استخدام حق 
النقـــض " الفيتو" لمنع إصدار قرار من مجلس األمن يدين 
عمليات الهـــدم في وادي الحمص فـــي القدس المحتلة، 
وبتواطؤ عربي فاضح تمثل في ورشة البحرين قبل أسابيع.

التشريعي: مشاريع االحتالل بالقدس مصيرها الفشل 

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين أمس الثالثاء، بأن 
إدارة ســـجون االحتالل حولت األسيرة شروق محمد موسى 
البـــدن (25 عاما) مـــن بلدة تقوع في بيـــت لحم، لالعتقال 

االداري لمدة ستة أشهر.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن قوات االحتالل كانت 
قد اعتقلت األســـيرة البدن في 15 الجاري بعد أن داهمت 
منزل ذويها فجرًا وفتشـــته في بلـــدة تقوع، ومن ثم جرى 
نقلها إلى مركز تحقيق »عتصيـــون« وبعدها إلى معتقل 
»هشارون« وبقيت هناك لمدة 5 أيام قبل أن يتم نقلها إلى 

»الدامون« حيث تقبع اآلن.
وأضافـــت أنه خـــالل تواجد األســـيرة البدن فـــي معتقل 
»هشـــارون«، جرى زجها بظروف قاسية داخل غرفة ضيقة 
جـــدًا درجة حرارتهـــا مرتفعة تفتقر إلـــى أدنى مقومات 

الحيـــاة، ما أدى إلى تدهور صحتهـــا وأصبحت تعاني من 
أوجاع حادة في الكلى وتتقيأ دًما.

وحذرت من مواصلة سلطات االحتالل فرض أوامر اعتقال 
اداري جائرة بحق أبناء الشــــعب الفلسطيني« بدون أي 

مبرر.
وأشـــارت إلى أن عدد المعتقلين اإلداريين القابعين حاليًا 
في السجون (500) معتقل، من بينهم 9 أسرى يخوضون 
إضراًبـــا مفتوًحـــا عن الطعـــام احتجاجًا علـــى أوضاعهم، 
وأســـيرتان قيـــد االعتقـــال اإلداري وهما فـــداء دعمس، 
واألســـيرة شروق البدن التي صدر بحقها قرار إداري جديد 

لمدة ستة أشهر.
وطالبت الهيئة بضرورة تكثيف الجهود القانونية للعمل 
على انهاء هذا االعتقال التعســـفي الذي ينتهك بشكل 

صريح كافة المواثيق واألعراف الدولية اإلنسانية.

طولكرم: وقفة تضامنية مع 
األسرى اإلداريين المضربين 

االحتالل يحول األسيرة 
شروق البدن لالعتقال اإلداري

غزة/ االستقالل: 
دعت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان المجتمع 
الدولي للتدخل العاجل لوقف سياسة االعتقال 
اإلداري المتبعة بحق المعتقلين الفلسطينيين 
في ســــجون االحتالل اإلســــرائيلي، وإنقاذ حياة 
المعتقلين المضربين عــــن الطعام بعد تدهور 

حالتهم الصحية.
وحملت المؤسســــة في بيان صحفــــي الثالثاء، 
ســــلطات االحتالل المســــئولية الكاملة عن حياة 
المعتقليــــن المضربين عن الطعــــام، داعية إلى 
االســــتجابة لمطالبهم التــــي دفعتهم لخوض 

اإلضراب.
ووفًقــــا لمتابعــــات المؤسســــة، فقــــد أصدرت 
ســــلطات االحتالل خالل حزيران الماضي (107) 
أوامر اعتقــــال إداري بحق عدد مــــن المعتقلين 

الفلسطينيين لمدد تتراوح ما بين (شهرين إلى 
ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، بما يخالف 

المعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء.
وأشــــارت إلى ارتفاع وتيرة اإلضرابــــات الفردية 
من قبل المعتقلين اإلداريين نتيجة االســــتمرار 
غير القانونــــي واإلنســــاني العتقالهم وتجديد 
اعتقالهم اإلداري، الفتة إلى أن عدد المعتقلين 
المضربين عن الطعام في الســــجون اإلسرائيلية 

خالل الثالث شهور السابقة بلغ 34 معتقاًل.
وذكــــرت أن 18 معتقــــاًل جديًدا انضمــــوا اليوم 
لإلضــــراب المفتوح عــــن الطعام دعًما وإســــناد 
للمعتقليــــن اإلداريين المضربين عــــن الطعام 
سابًقا، والضغط لوقف سياسة االعتقال اإلداري 

وتجديدها بحق المعتقلين.
وقالت مؤسســــة الضمير إنها تتابــــع بقلق بالغ 

أوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام نتيجة 
إصدار أحــــكام لالعتقال اإلداري بحق المعتقلين 
الفلسطينيين، مؤكدة دعمها للمطالب المشروعة 

للمعتقلين حتى نيل حريتهم.
وجــــددت التأكيــــد علــــى وجوب إجبــــار حكومة 
االحتالل علــــى االلتزام بالمعايير الدولية لحقوق 
اإلنسان وخاصة "االتفاقيات والمواثيق الخاصة 
بحقــــوق الســــجناء والمحرومين مــــن حريتهم 
كالقواعــــد النموذجية الدنيا لمعاملة الســــجناء 
لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية 
جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من 

أشكال االحتجاز أو السجن لعام 1988".
وطالبت اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتدخل 
العاجل لمنع مزيد من تدهور األوضاع اإلنسانية 

للمعتقلين المضربين عن الطعام.

»الضمير« تطالب بتدخل دولي
 إلنقاذ حياة المعتقلين المضربين

20 أسيًرا يبدأون إضراًبا 
ا لألسرى المضربين إسنادّيً
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دولة فل�سطني
�سلطة �لأر��سي 

�لإد�رة �لعامة للم�ساحة
د�ئرة �لت�سوية

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

بشأن معاملة التسجيل المجدد
يعلن للعموم ان السادة / احمد خليل مصباح الصفدي تقدم لتسجيل المال غير المنقول 
المبينة او صافه وحدوده ومســـاحته بالجدول ادناه تســـجيال مجددا وعلى كل من يدعى 
بحق التصـــرف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي 

الى دائر التسوية بسلطة األراضي خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .
-1 اسم وعنوان طالب التسجيل / احمد خليل مصباح الصفدي من سكان غزة

-2 اسم المدينة او القرية / غزة
-3 اسم موقع األرض / الدرج  والواقعة : بالقرب من ديوان عائلة الصفدي
-4 رقم  القطعة : 53 غير مســـجلة ضمن ســـجالت رقم القسيمة :605 
غير مسجلة ضمن سجالت ضريبة األمالك بوزارة المالية   " حسب ادعاء 

المواطن"    األمالك بوزارة المالية " حسب ادعاء المواطن " 
المساحة :76م2      الحصة : كامال      نوع األرض : ملك

-5 الحدود بموجب المخطط :
شـــماال : ارض الســـيد يحيي محمد احمد ساق الله   جنوبا: ارض السيد 

زياد حسن الصفدي   شرقا : ارض زياد حسن الصفدي
غربا : شارع هيكلي بعرض 8 متر ثم ارض السيد عطيه عطا عطية مصبح .

-6 كيفية األيلولة لطالب التسجيل :
الت اليه عن طريق تنازل عن حصص ارثيه من محمد واســـحق وشريف ويوسف أبناء مصباح 
الصفدي والتي الت اليه بالميراث من والدهم  وحصص من انشـــراح عبد الله محمد أبو راس  
وبسام وباسمة وســـمية وصفاء واسراء واالء وايمان ونور ونسمة أبناء خليل مصباح الصفدي 
والتي الت اليه بالميراث من والدهم والتي الت اليه بالميراث من والده مصباح محمد الصفدي 
والغير المسجلة لدي اإلدارة العامة االمالك بوزارة المالية .ة لضريبة  تحريرا في 2019/7/25م

  د�ئرة �لت�سوية 
�لإد�رة �لعامة للم�ساحة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/فاطمه موسى محمد ابو داير...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   971597646

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ موسى محمود خليل نصار...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   908500549

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم محمد عبد السالم انشاصي..... 
/.عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   951911411

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حسين العبد حسين سمور...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801479270

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بيروت/ االستقالل: 
قالت قيادة الجبهة الشــــعبية لتحرير فلسطين في لبنان، 
ا على التعب واالنكسار  »إن شــــعبنا العظيم ســــيظل عصّيً
واالســــتباحة، وهو يؤكد مجددًا تمســــكه بالحق وبالكرامة 
وبالوطن، رافضًا مشــــاريع التصفية للقضية الفلسطينية 
ومن ضمنها قضية الالجئين، بترجمات ما يســــمى (صفقة 
القرن) ســــيئة الســــمعة، واســــتهدافاتها حق العودة عبر 
التوطيــــن والتهجيــــر. لذلــــك لم يكــــن صدفــــة، أن تربط 
التحركات بين القضية المطلبيــــة والبعد الوطني، كإصرار 
على متابعة الطريق لحفظ الوجود والبقاء  والصمود وتأمين 

شروط النضال لتحقيق العودة إلى وطنه فلسطين«.
وأّكــــدت قيــــادة الجبهــــة، في بيــــاٍن صادر عنهــــا وصل  
 »حركة االحتجاج الســــلمية الُمحّقة تأتي 

ّ
»االســــتقالل« أن

رفًضــــا لقــــرارات وزارة العمــــل القاصرة، التــــي تفتقد إلى 
البعد األخالقي واإلنســــاني والقانوني، كما افتقدت الحس 
السياســــي الســــليم، ولم تدرك مخاطــــر اللحظة والصفقة 
والرهانــــات على ضرب األمان االجتماعي لشــــعبنا وإعادته 

األمور إلى نقطة الصفر«.
 »مســــتوى الغضب الذي أثارته خطة 

ّ
وأّكدت الشــــعبية أن

وزارة العمــــل اللبنانيــــة لتنظيــــم العمالة، يأتــــي نتيجة 
الســــياق المتدرج لقــــرارات اإلغــــالق التي يتعــــرض لها 
الوجود على مســــتويات عــــدة، وإن كان االعتــــراض ظاهرًا 
على الجزء الخاص المتعلق بشــــأن أزمة عمل فلســــطينيي 
لبنان، الذي فاته التوصيف القانوني لاّلجئ، والذي لحظته 
تعديالت قانونية صدرت عام ٢٠١٠، مستثنيًة من قانون 
 الفلســــطيني المســــجل في الدوائر 

ُ
عمل األجانب الالجئ

الرســــمية اللبنانية، إضافة إلى مسلسل الحرمان المستمر، 
والمتصاعــــد من تراجع تقديمات العمل الوطني، وتقليص 
خدمــــات األونروا، التــــي بمجملها أثرت ســــلبًا على الوجود 
الفلســــطيني في لبنان، بل وضعته مــــع  القرار األخير على 

منعطف حرج جدًا«.
وقالت الشــــعبية في لبنان »نجــــد أن الصيغة التي تحفظ 
مصلحــــة الجميع، هي إعــــادة األمور إلــــى أصلها كجزء من 
كٍل، وضمــــن مقاربــــة الحقــــوق والواجبات التــــي كانت قد 
وضعتهــــا لجنة الحوار اللبناني/ الفلســــطيني، على طاولة 
البحث، في نطــــاق وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا الالجئين 
الفلســــطينيين، التي حرصت على حــــوار مع مجموعة عمل 
فلســــطينية، بما يعمق الرؤية، وال يسبب الضّرر ألحد، وهو 

الشأن الذي يتوقف على منهجية التعاطي مع السؤال، بل 
األسئلة المطروحة«.

وأضافت »ننطلق في رؤيتنا مع الكل الوطني الفلسطيني، 
ولم ننظــــر إلى األمور بعين فلســــطينية فقــــط، بل بعين 
لبنانية أيضًا، لناحية أن من واجب أي فلســــطيني مخلص 
لفلســــطينيته أن يضع في أولى إهتماماته مصلحة لبنان 
المضيف وشعبه وقواه وكيانه وسيادته واحترام القانون. 
القانون ليــــس بُبعدِه األحادي كما يلــــوح اآلن، بل القانون 
بوجهيه الحقــــوق والواجبات، وبمعناه الشــــامل، وتحديدًا 

لناحية كرامة اإلنسان، وحقوقه أيًا كان اإلنسان«.
»كما أن الذهنية السلبية وسياسة االستباحة ال بد أن تكون 
محــــل إدانة من ناحية المبــــدأ، وباعتبارها كالَّ ال يتجزأ، وإن 
استباحة اآلخرين ال بد وأن تنتهي، عاجاًل أم آجاًل باستباحة 

الذات لنفسها« وفق بيان الشعبية.
 »أزمة العمل األخيــــرة، أظهرت حقيقة 

ّ
وجاء فــــي البيان أن

مفادها أننا لســــنا أمام نهج فلسطيني مقابل نهج لبناني، 
بل أمام نهج ُمتعّصب ُمغلق هابط المســــتوى، سياســــيًا 
وإنســــانيًا، مقابــــل نهج يســــعى لرفع مســــتوى النقاش، 

ويحفظ للسياسة منطقها األخالقي«.

الشعبية في لبنان تدعو إلى االستجابة لمطالب الالجئين بأسرع وقت

غزة/ االستقالل: 
جــــّددت حركــــة المقاومة اإلســــالمية (حماس) 
التأكيــــد علــــى أن قرار وزيــــر العمــــل اللبناني 
كميــــل أبو ســــليمان بحظر تشــــغيل الالجئين 
الفلســــطينيين بدون تصريح وإغالق مؤسسات 
ومنشآت فلســــطينية في لبنان بأّنه يندرج في 
خدمة مضامين وأهداف خطة تصفية القضية 
الفلسطينية المشهورة إعالمًيا بـ«صفقة القرن« 

األمريكية.
وأعرب مدير دائرة شــــؤون الالجئين في حماس 
إياد المغاري عن »أســــفه« الســــتمرار قرار وزير 
العمــــل اللبناني وعدم وقفه أو إلغائه، مشــــّدًدا 
على أن القرار ال يخــــدم العالقة والحوار اللبناني 

الفلسطيني.

وثّمن المغاري حرص قادة لبنان الكبير على رفع 
المعاناة عن الالجئين الفلســــطينيين في لبنان، 
داعًيــــا الرئيس اللبناني ميشــــيل عون ورئيس 
مجلس الوزراء ســــعد الحريــــري ورئيس مجلس 
النواب نبيه بــــري للتدّخل لوقف هذه اإلجراءات 
وتمكين الالجئين من العيش بكرامة والتعامل 
مع الفلســــطيني بصفة »الجــــئ« وليس بصفة 

»أجنبي«.
وشّدد مدير دائرة شــــؤون الالجئين في حماس 
علــــى أن الالجئيــــن الفلســــطينيين »ضيــــوف 
على لبنان وســــيبقون محافظين على هويتهم 
ومتمســــكين بحــــق عودتهــــم إلــــى مدنهــــم 
وقراهــــم التي ُهجروا منهــــا« على يد العصابات 

الصهيونية في نكبة فلسطين عام 1948.

وكانــــت وازرة العمــــل اللبنانيــــة أطلقت في 6 
يونيو/ حزيــــران الماضي، خطــــة لمكافحة اليد 
العاملة غير الشــــرعية بالبــــالد، »للحد من ارتفاع 

نسبة البطالة محلًيا«.
واتخذت الــــوزارة اللبنانية تدابير أقرتها الخطة 
ومنها إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة 
من أجانــــب ال يحملون إجازة عمــــل، ومنع وإلزام 
المؤسســــات التجاريــــة المملوكــــة ألجانب بأن 

يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.
والجمعة، شــــارك آالف الالجئين الفلسطينيين 
في لبنان، في مســــيرات وفعاليــــات احتجاجية 
جديــــدة ضمــــن تحركاتهــــم المتواصلــــة منذ 
منتصف الشــــهر الجاري، رفًضــــا إلجراءات وزير 

العمل اللبناني.

واشنطن/ االستقالل: 
كشـــفت مجلة "فانيتي فير" األميركية أن الهدف 
من زيارة مستشـــار البيت األبيض وصهر الرئيس 
دونالـــد ترمب جاريد كوشـــنر لبعض دول الشـــرق 
األوســـط يتمحور حـــول إقنـــاع قادة تلـــك الدول 
بااللتزام بتمويل خطـــة إدارة الرئيس دونالد ترمب 
االقتصادية للسالم في الشرق األوسط والتي يطلق 
عليها "صفقـــة القرن" الهادفـــة لتصفية القضية 

الفلسطينية.
ونقلـــت المجلة عن مســـؤول أميركـــي قوله إن أي 
"التزام طفيف" من جانب تلك الدول ســـيؤدي إلى 
كســـب "نوايا حســـنة"، موضحا أنهـــم لن يضطروا 
إلى دفع أي أمـــوال حتى يتم التوصـــل إلى اتفاق 

سياسي.

وأوضح المسؤول األميركي أن كوشنر سيلتقي قادة 
رفيعي المســـتوى في تلك البلدان لمناقشة األموال 
التي ســـيدفعها كل بلد، مشـــيًرا إلى أن اإلدارة تود 
التأكد من تطابق أفكار قادة تلك الدول بشأن الخطة.

وغادر جاريد كوشنر الواليات المتحدة مساء اإلثنين 
في جولـــة خارجية يجري فيهـــا مباحثات مع قادة 
خمس دول شرق أوســـطية، بمن فيهم ولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان.
وطبقـــا لــــ "فانيتي فير"، فـــإن هـــذه الجولة التي 
تشـــمل كال من األردن ومصر والســـعودية والكيان 
اإلســـرائيلي والمغـــرب تهدف إلى حشـــد التأييد 
لخطـــة إدارة الرئيـــس دونالد ترمـــب االقتصادية 
للســـالم في الشـــرق األوســـط، أو ما ُتطلـــق عليها 
"صفقة القرن". وكان كوشنر قد حضر قمة مجموعة 

العشرين في اليابان وظهرت زوجته إيفانكا ترامب 
علـــى المنصة إلى جانب بن ســـلمان، لكن لم يعلق 
مســـؤولون أميركيون ما إذا كان كوشـــنر أو إيفانكا 

التقيا بن سلمان في القمة.
وكان مســـؤولون وسياســـيون فلســـطينيون قـــد 
انتقـــدوا خطـــة ترمـــب االقتصادية للســـالم في 
الشـــرق األوسط عندما تم الكشف عنها في يونيو، 
مشـــددين على أن ال معنى لصندوق استثمار يركز 
علـــى الحوافز المالية، من دون الكشـــف عن الخطة 

السياسية.
لكن المســـؤول األميركي أوضـــح للمجلة أن الخطة 
السياسية جاهزة، وأنه تم تأجيل اإلعالن عنها جراء 
فشل رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو 

في التوصل إلى تشكيل حكومة ائتالفية.

غزة/ االستقالل: 
أعرب مدير دائرة شـــؤون الالجئين في حركة حماس إياد المغاري عن اســـتهجانه من 
نشـــر تقرير لمكتب األخالقيات التابـــع لألمم المتحدة؛ والذي تحدث عن ســـوء إدارة 
واستغالل سلطة من قبل مســـؤولين على أعلى المستويات في وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قطع التمويل 

األمريكي.
وأوضح المغاري في تصريح صحفي وصل "االســـتقالل " أمس الثالثاء أن توقيت هذا 
التقريـــر يتزامن مع مرحلة دقيقة تمر بها وكالة "أونـــروا" وهي على أعتاب التصويت 
لوالية جديدة مدتها 3 ســـنوات في أيلول/ســـبتمبر القادم خالل انعقاد الدورة الـ 74 

للجمعية العامة في نيويورك.
وأكد أن هذا التحقيق ســـيؤثر على سمعة الوكالة التي ستستغلها الواليات المتحدة 
واالحتالل اإلســـرائيلي في األمم المتحدة للضغط على الدول المانحة والمؤيدة لعمل 
الوكالة، بالتزامن مع ســـعى "إســـرائيل" عبر أروقـــة لوبياتها في الواليـــات المتحدة 
األمريكيـــة وأوروبا إلنهاء عمل "أونـــروا" دون تنفيذ قرارات األمـــم المتحدة المتعلقة 
بعـــودة الالجئين، ودون تمكين الفلســـطينيين من حقهم في تقريـــر المصير الذي 

كفلته لهم القرارات الدولية.
وشدد على أن المجتمع الدولي ممثاًل باألمم المتحدة وعلى رأسها األمين العام أنطونيو 
غوتيريش مطالبون بتحمل المســـؤولية الكاملة عـــن حماية حقوق الالجئين في كافة 
أماكـــن تواجدهم، إلـــى حين تطبيق القرار الدولي 194 وعـــودة الالجئين إلى ديارهم 

التي هجروا منها.
وأضاف "البد من ضمان اســـتمرار عمل أونروا بـــدون أي تغيير في التفويض، والعمل 
على انتشـــال المنطقة من أزمات تنذر بانفجار غير محسوب العواقب، وذلك من خالل 

توسيع دائرة عمل األونروا بين الفلسطينيين".
وطالب المغاري في السياق ذاته بضرورة محاسبة كل من يثبته التحقيق بأنه "متورط 

بالفساد المالي أو اإلداري أو األخالقي واستغالل للسلطة الممنوحة له".
وكان تقرير لمكتب األخالقيات التابع لألمم المتحدة كشـــف عن سوء إدارة واستغالل 
ســـلطة من قبل مسؤولين على أعلى المســـتويات في وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلســـطينيين (أونـــروا)، التي تواجـــه أزمة مالية غير مســـبوقة بعد قطـــع التمويل 
األمريكي. ويتضّمن التقرير كذلك اّتهامات لبعض كبار مسؤولي الوكالة بالتورط في 
"ســـلوك جنســـي غير الئق، ومحاباة، وتمييز، وغيرها من ممارسات استغالل السلطة 

لمنافع شخصية، وقمع المخالفين بالرأي تحقيقا ألهداف شخصية".

»شؤون الالجئين« تستهجن نشر تحقيق 
أممي حول وجود انتهاكات بأونروا

مجلة أمريكية: جولة كوشنر بالمنطقة لحشد تمويل »صفقة القرن«

حماس: قرار زير العمل اللبناني يخدم مضامين »صفقة القرن«
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أعلن أنا المواطن/عالء حمدي عبد مطر 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   802458059

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ ســـمر محمد اســـماعيل ابو ســـيف                                                      
...... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل 
رقـــم  801701046 فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جمعه معتصم جمعه صوالي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   407069400

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سميره عبد الرحمن رشيد االسطل...... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   934818345

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ االء سعد محمد نصير...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804330868

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  امنه محمد حسن رضوان/.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   923790828

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حمدان فايز عبد الحميد اسليم...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402487631

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم محمد عبد السالم انشاصي...... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
951911411 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة عال حسام رجب وادي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   800041295

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حسين عبد حسين الكيالني...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   916422256

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / سماح المبحوح:
بخطوات ثقيلة ومالمح كستها الحسرة ينقل تاجر المواشي 
جبريـــل أبو معيلق بيـــن رؤوس العجـــول واألبقار ومختلف 
المواشـــي في مزرعته ، لبقائها علـــى حالها دون أن تزينها 

عالمة حمراء تدل على أنها محجوزة  كأضحية للعيد . 
أبو معيلق الذي يمتلك مزرعة مواشـــي بشـــمال قطاع غزة و 
يمتهن بيعها وتربيتها منذ 20 عاما ، يؤكد أنه لم يمر عليه 
عام أسوأ من العام الجاري ، في ظل األيام المحدودة المتبقية 

لعيد األضحى والتي ال تتجاوز األسبوعين .
محاوالت أبو معليـــق للترويج لما يمتلكه من مواشـــي آمال 
في بيعها ، ســـارت على قدم وساق و قادها أبناؤه من خالل 
إعالنات ممولة وغيرها على مواقع التواصل االجتماعي ، لكن 
جـــل محاوالتهم لم تثمر بعد ، وهو مـــا زال عاقد األمل على 
األيام المتبقية للعيد لعله يبيع كمية المواشـــي التي لديه 
أو نصفها على األقل ، مشيرا إلى امتالكه 25 رأس عجل و 5 

رؤوس أبقار و 100 رأس خروف . 
ويقول : " ما في هية للعيد عنا ، ألنه زى هاأليام بالســـنوات 
الماضية بكون بايع على األقل 10 عجول ما بين حصص وما 
بين عجول كاملة لزبائن ، لكن السنة ما مر علية أسوأ منها ، 

لحد اآلن ما بعت أي رأس عجل أو بقر أو خروف " . 
ويضيف :  " أكتر كلمة ترددت على لسان المواطنين اللى 
بدخلوا المزرعة انهم بدهم يشــــتروا  بسعر قليل بقدروا 
عليه بس عشان يفرحوا أوالدهم ويخلوهم يحسوا بأجواء  

العيد " .  
ويتابع بحزن شديد : " الناس الى بتيجي بدها تشتري حصة 
بعجل ،  ما بعجبها سعر الحصة بتكلفة قرابة 1500 شيقل ، 

بطلبوا مني يشتروا حصص بأسعار أقل من هيك ، ألنه كثير 
منهم راتبه أقل من السعر المطلوب  " . 

واســـتبعد التاجر بيعه المواشـــي خالل موســـم األضاحي 
الجاري على نظام التقسيط الذي اعتمده على مدار السنوات 
الماضية ، نتيجة عدم مقدرة العديد من المواطنين ســـداد 
المبالغ المســـتحقة عليهم ، في ظل الظروف الصعبة التي 
يعيشونها،  خاصة ممن يتلقون أجزاء بسيطة من رواتبهم 

الشهرية وغيرها . 

��سعار تفوق �لرو�تب
أسعار حصص المواشي لموسم عيد األضحى والذي شارف 
علـــى القدوم خالل األيام القليلـــة القادمة ، لم ترق لموظف 
حكومة غزة سامي حسين ، والذي تراجع عن االشتراك بحصة 

عجل مع زمالئه بالعمل . 
وأوضح حسين الذي يتقاضى نحو 1200 شيقل بعد 40 يوم 
كراتب شـــهري لـ" االستقالل " أن الراتب الذي يحصل عليه 
بعد 40 يوم  وأحيانا تزيد المدة ، ال يكفي لالشتراك بحصة 

عجل   التي تصل أسعارها إلى أقل من راتبه الشهري .  
وقـــال : " إحنا اخدنا صفة الموظـــف وحملونا اللقب بدون ما 
نستفيد منه ، ألنه مش قادرين نضحى ونؤدي مراسم العيد 
على أكمل وجه ، حتى مش قادرين نشتري حصة على نظام 

التقسيط ، ألنه مش ضامنين نسد لما تنزل الرواتب " .
 و أضاف  : " كان نفسي أضحى زي أيام زمان و أفرح أوالدي ، 
لكن  راتبي كله بروح سداد ديون ، و األسعار فوق طاقتي " . 

�ملو�سم ي�سري طبيعي
بدورها ،  وزارة الزراعة بقطاع غزة أكدت أن موســـم األضاحي 
في القطاع يســـير بشـــكل طبيعي وفق ما هـــو مخطط له ، 

مشيرا إلى أنها تراقب كل ما يدخل القطاع من اللحوم .
وقال المتحدث باســـم الـــوزارة أدهم البســـيوني في بيان 
صحفـــي  : " إن كميـــات األضاحي المتوفـــرة في قطاع غزة 
تغطـــي حاجة المواطنين هذا العام " ، الفتا إلى وجود كمية 
تتراوح من 10 آالف إلى 12 ألف رأس عجل ، وحوالي 25 إلى 

30 ألف رأس غنم وماعز.
وحول أسعار االضاحي في غزة في عام  2019 ، نوه البسوني 
إلى أن ما يحدد األســـعار هو نســـبة العرض والطلب ، نافيا 
قدرة الوزارة على تحديدها في الوقت الراهن ، مســـتدركا أن 
الوضع االقتصادي له دور كبير في نجاح الموسم من عدمه .

وأوضح  إلى أن الوزارة تقوم بجوالت متابعة مستمرة ودقيقة 
لفحص كل األضاحي و المسالخ والحيوانات الخاصة بموسم 
األضاحي من حيث المواصفات الصحية والبيطرية في قطاع 
غزة ، مبينا أن كل ما يدخل القطاع عبر المعبر التجاري يجري 
فحصه وأخذ عينات منه إلى المختبرات  للتأكد من ســـالمة 

وصحة األضاحي واللحوم.

موسم األضاحي بغزة.. »العين بصيرة واليد قصيرة«

خان يونس/ االستقالل: 
انهى الفريق الفني في قسم الصيانة التابع 
لدائرة األشـــغال العامة والصيانة في بلدية 
خان يونس جنـــوب محافظات غـــزة بتنفيذ 
أعمال صيانة مختلفة لمجموعة الشـــوارع في 
خان يونس بمســـاحة مختلفة بلغت (1230) 

مترًا مربعًا ، وكذلك ردم بعض الحفر حيث تم 
تنفيذ تلك األعمال من خالل جوالت المتابعة 
اليومية وكذلك تسجيل مالحظات المواطنين 
الـــواردة للبلدية عبر تطبيـــق »مدينتي خان 

يونس«،  وذلك خالل شهر يونيو الماضي.
وتم إلى جانب ما ســـبق صيانة لــ (30) منهل 

صرف صحي شـــملت تركيـــب (12) مناهل 
جديـــدة وإصالح (18) منهـــاًل قديمًا وكذلك 
تنفيـــذ أعمال حـــدادة في عدد مـــن المواقع  
المتمثلـــة فـــي صيانة اآلبار وتركيب شـــبك 
الحماية لبعـــض المرافق  وكذلك األســـواق 

والمخازن.

جباليا/ االستقالل: 
نظمت بلدية جباليا النزلة حملة نظافة شــــاملة شــــملت جميع شوارع نفوذ 
البلدية فــــي جباليا والنزلــــة والمنطقة الغربية وأحياء تــــل الزعتر والعلمي 

والفالوجا.
وقال رئيس قسم النظافة بسام قدورة إن طواقم البطالة المفرزة من UNDP قد 
ســـاهموا بشكل أساســـي في حملة النظافة، حيث أنهم نظفوا بعض الشوارع 

أكثر من مرة.
وأوضح بـــأن طواقم البطالة نظفت شـــوارع الحرية وصالـــح دردونة، 
والقدس والحـــاووز، وصالح الديـــن، والصفطاوي، والبحر، والرشـــيد، 
والكرامة، ومعاذ بن جبل، واحمد ياســـين، وشـــارع الشـــنطي، وشارع 
كحيـــل، ومنطقة العلمي، وشـــارع تل الزعتر، وشـــارع الفالوجا، وبورة 

األشقر ومناطق وشوارع أخرى.

بلدية جباليا النزلة تنظم 
حملة نظافة لشوارع المدينة غزة/ االستقالل: 

دعا عدنان أبو حســـنة الناطق باســـم وكالة الغوث 
وتشغيل الالجئين الفلســـطينيين (أونروا)، الدول 
العربية الى التبـــرع لـ«أونروا« على غـــرار تبرع دولة 
اإلمارات العربيـــة المتحدة للوكالة بمبلغ 50 مليون 

دوالر.
وقال أبو حســـنة في تصريحات صحفيـــة  » دوما 

كانـــت دولة اإلمارات هي الســـباقة في التبرع على 
سنوات طوال، وبالتالي ننتظر خالل األشهر المقبلة 

بأن تتبرع الدول العربية لوكالة (أونروا)«.
وفي السياق، أشار أبو حسنة إلى أنه في ظل األوضاع 
الصعبة التي يمـــر بها الالجئون الفلســـطينيون، 
فإن الوكالة تقدم خدمات لخمســـة ماليين ونصف 
ملســـون الجئ فلســـطيني في قطاع غزة وســـوريا 

ولبنان، مؤكدًا أن المطلوب هو استمرار دعم ميزانية 
الوكالة.

وأوضـــح الناطق باســـم (أونروا)، أن هنـــاك مؤتمرًا 
للتعهدات، سيعقد على هامش اجتماع الجمعية 
العامة لألمم المتحدة، بعد شـــهرين، حول تمويل 
(أونـــروا)، كما أن هنـــاك موضـــوع التجديد لوالية 

الوكالة في شهر أيلول/ سبتمر المقبل.

أبو حسنة يدعو الدول العربية الى التبرع لـ »اونروا«

بلغت مساحتها )1230( مترًا مربعًا 
بلدية خانيونس تنهي عملية صيانة وتأهيل شوارع المدينة 
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ألنه الجيـــش الذي ال يقهر, وألنه األكثـــر أخالقية في العالم, وألنـــه القوة الرابعة 
العسكرية على مستوى العالم, فقد اهتز هذا الكيان المسخ المسمى »إسرائيل« من 
حجر الطفل الفلسطيني محمد ربيع عليان ابن الثالث سنوات, وابن بلدة العيسوية 
شرق القدس المحتلة, الذي ألقاه باتجاه دورية عسكرية صهيونية, شرطة االحتالل 
أرســـلت بالغ استدعاء للطفل محمد للتحقيق معه, وعندما آثار هذا الفعل حالة من 
السخرية والتهكم في أوســـاط الفلسطينيين, وبدأت الصحافة العالمية تتنبه له, 
قررت الشرطة الصهيونية اســـتدعاء والده, والتحقيق معه من ثم أخلت سبيله مع 
التهديد باعتقال طفله محمد في حال كرر جريمته »إلقاء الحجارة«, والد الطفل قال 
متهكما شعرت ان ابني هو المطلوب رقم واحد »دولة االحتالل« وقد حذرني المحقق 
من لعب ابني في الشارع, والمشاركة في إلقاء الحجارة تجاه دوريات االحتالل, رغم ان 

ابني في األصل ما فهم شو اللي صار.  
هل تصدق ان ثالث ســـنوات تكفي »إســـرائيل« لكي يتم استدعاء طفل للتحقيق 
معه, طيب كيف كان الطفـــل بده يفهم للمحقق »الجحش« أكرمكم الله اللي قاعد 
أمامه, وكيف كان ممكن يجيب عن الســـؤال وهو لساته ما بيجيد التحدث, ومخارج 
الحروف عنده ال زالت غير ســـليمة, وهل كان المحقق سيستخدم أسلوب التعذيب 
مثال إلجبار محمد على االعتراف بإلقاء الحجارة, وأي نوع من التعذيب سيستخدمه, 
التعذيب الجسدي, أم النفسي, أم العزل االنفرادي والشبح والحرمان من النوم, طيب 
محمد بينام في حضن أمه على أنشـــودة فرقة اليرمـــوك اللي مطلعها » يا محمد يا 
زر الـــورد ياللي دوبك خمس ســـنين احكيلي كيف خوفـــت الجيش قصدي جيش 
المحتلين«, طيب إحنا أوالدنا لما بيسافروا على المعابر أو الحواجز العسكرية, بمجرد 
ما بيشوف جيش بيرفع أصبعه على هيئة مسدس وبيصير يطخ عليهم, هذه ثقافة 

لدى أطفالنا ما بيتخلوا عنها ال بحبس وال باستدعاء بس مين يفهم.  
محمد ابن الثالث ســـنوات ممنوع يلعب في الشـــارع علشـــان ما يطخ على الجيش, 
وشرطة االحتالل هددت والد الطفل محمد بتحويل طفله إلى »الشؤون االجتماعية« 
فـــي بلدية االحتالل إذا كرر ضـــرب الحجارة, وهذا يأتي في إطـــار حملة االعتقاالت 
المسعورة التي يشنها الجيش الصهيوني على سكان بلدة العيسوية, والتي طالت 
120 مقدســـيا خالل األيام األخيرة, محمد خرج في معية أهالي العيسوية للتواجد 
أمام مركز شـــرطة شارع صالح الدين، بعد استدعائه مع والده للتحقيق، بحجة, وقد 
بدت عليه عالمات الخوف والبكاء وتمسك بأفراد أسرته خوفا من اعتقاله, وكان عدد 
كبير من عناصر الشرطة الصهيونية يتمركزون في المنطقة للتصدى للفلسطينيين 
الذيـــن جاؤوا برفقة محمد بدعوة من لجنة المتابعة في البلدة, والتي دعت وســـائل 
اإلعـــالم المختلفة لتعريـــة االحتالل وفضحـــه لمالحقته أطفـــال المدينة القصر, 

والكشف عن جبنه واختراقه لكل القوانين اإلنسانية والدولية.
بلدة العيسوية تتعرض منذ أكثر من أربعين يوًما النتهاكات واعتداءات إسرائيلية 
متواصلة, يتخللها مداهمات واعتقاالت، وعمليات تنكيل بالشبان في شوارع البلدة، 
باإلضافة إلى نصب الحواجز العســـكرية، وتوزيع أوامر الهدم على الســـكان، ضمن 
سياسة العقاب الجماعي التي يفرضها االحتالل على المواطنين المقدسيين, والتي 
تهدف إلى تهجيرهم من مناطق ســـكناهم, وتهويد القدس وطمس كل معالمها 

العربية واإلسالمية. 

ثالث سنوات تكفي 
رأي

ال أحد يراهـــن على تنفيذ القـــرار الذي اتخذته 
القيادة الفلسطينية، وأعلنه الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس بذاته، بعيد اجتماعها في رام الله 
(25 /7)، والقاضـــي بوقف االتفاقيات المعقودة 
مع إسرائيل، علما أن تلك االتفاقيات بات لها من 
العمر أكثر من ربع قرن. ثمة عدة أســـباب تجعل 
ذلك الرهان خاسرا، أو تجعل من انتظار تنفيذه 

عمليا أمرا غير واقعي، يكمن أهمها في اآلتي:
أوال، ليســـت تلـــك المرة األولى التـــي يتم فيها 
اتخـــاذ قرار مـــن هذا النـــوع، فهذه ربمـــا المرة 
الثالثـــة، إذ تم تقرير ذلـــك ألول مرة في اجتماع 
المجلس المركزي الفلســـطيني قبل أربعة أعوام 
(2015)، وأعيـــد تأكيده العام الماضي، أيضا في 
اجتماع للمجلس المركزي، وهو يتضمن تحديد 
العالقة مع إسرائيل، والتهديد بسحب االعتراف 
بها، ووقف التنســـيق األمني معهـــا، واالنتهاء 
من عالقات التبعية االقتصادية لها وفق اتفاق 
باريس (الملحق باتفاق أوســـلو 1993)، لكن كل 

تلك األمور لم تنفذ.
ثانيا، منذ عشـــرة أعوام والرئيس الفلســـطيني 
يصرح، مـــرة تلو األخـــرى، بإمـــكان التحول نحو 
خيـــارات أو بدائل مختلفة، بل إنه ذهب أبعد من 
ذلك في بعـــض تصريحاته، بخاصـــة التي لوح 
 الســـلطة ووضع إسرائيل أمام 

ّ
فيها بإمكان حل

مســـؤولياتها كدولـــة احتالل، والتـــي هدد في 
بعضها بالذهاب إلى البيت، أي االستقالة، ناهيك 
عن تلويـــح بعـــض القياديين الفلســـطينيين 
بالتحول نحو هـــدف الدولة الواحدة، كأنهم في 
ذلك يهددون أو يخوفون إســـرائيل، وليس على 
ســـبيل الجد، أي باالنتقال من مشروع الدولة في 
الضفة والقطاع إلى الكفاح من أجل مشـــروع آخر 
يقوم على كامل الحقوق الفلسطينية في كامل 

أرض فلسطين.
ثالثا، واضح من طبيعة القرار الصادر أن األمر يتعلق 
بمجرد البحث عن آليات وقف االتفاقيات، وتشكيل 
لجنــــة من أجل ذلــــك، وهو ما يفيد بــــأن األمر ليس 
مطروحــــا للتنفيــــذ حقا، وإنه إنما يشــــهر من قبيل 
التلويــــح بالتهديد في وجه إســــرائيل، أو من قبيل 

رفع العتب وإبراء الذمة إزاء الشــــعب الفلســــطيني، 
للتغطيــــة على حــــال العجز واالنكشــــاف وفقدان 
اإلرادة إزاء انتهــــاكات إســــرائيل لحقوق الشــــعب 
الفلســــطيني (كما جرى في هــــدم األبنية في صور 
باهر في القدس الشرقية مؤخرا)، وإزاء تملصها من 
عملية التســــوية، التي أصبحت مجرد حبر على ورق، 
ومكسب خالص لها، بعد أن أضحت السلطة بمثابة 
ســــلطة تحت االحتالل، وأضحت إســــرائيل، في ظل 

ذلك، في واقع من االحتالل المريح والمربح.
رابعا، من الناحية الواقعية، وهذا هو األهم، ثمة 
مســـألتان يفترض إدراكهما هنـــا جيدا، األولى، 
وهي أن الســـلطة الفلسطينية بذاتها هي نتاج 
اتفاق أوسلو (1993)، الذي جرى في رعاية دولية 
وإقليمية، لذا يبدو من المســـتبعد أن تتخلى عن 
حجر األســـاس في وجودها، وشرعيتها كسلطة، 
أو أن تذهب نحو حل نفســـها، وهـــو خيار جرى 
اســـتبعاده منذ ســـنوات، ألنه يخدم السياسة 
التي تنتهجها إســـرائيل، أو يصب في طاحونة 
إمالءاتهـــا بإبقـــاء األمر الواقع على مـــا هو عليه 
رغم ما في ذلك من إشـــكاليات فـــي ظل الواقع 

الفلسطيني الراهن.
والثانيـــة، أن ربع قرن من اتفاق أوســـلو، ونصف 
قـــرن من االحتـــالل، جعل من عالقـــات التبعية 
الفلســـطينيين  بيـــن  االعتماديـــة،  وشـــبكات 
وإســـرائيل، أمرا يصعب تصور كيفية التخلص 
أو التحرر منه، ألن األمر ال يتعلق بمجرد تنســـيق 
أمني، أو تحكم إســـرائيل بالصادرات والواردات 
والمعابـــر، فمجمـــل البنى التحتيـــة في مناطق 
السلطة مرتبطة بإسرائيل، في الكهرباء والمياه 
والطاقة والحاجات األساســـية، ســـيما أن اتفاق 
أوســـلو لـــم ينجم عنـــه إنهاء االحتـــالل، أو فك 
االرتباط به، وإنما بوجود سلطة فلسطينية تحت 

االحتالل.
خامســـا، ال يمكن تصور إمكانيـــة خروج القيادة 
الفلســـطينية من هذا الوضـــع إال بقلب الطاولة 
والعمل من خارج المعادالت السائدة، ويبدو هذا 
الخيار، المغامر، وربمـــا االنتحاري، بمعنى معين، 
أي وفقـــا للظروف التي نشـــأت عليها الســـلطة 

وارتهنت لها، غير عملي، وال تستطيعه القيادة، 
أو تفتقد اإلرادة السياسية للسير فيها، بخاصة 
أنـــه ال توجد له بيئة ال دوليـــة وال عربية تغطيه، 
وحتـــى أن الوضع الفلســـطيني غير قـــادر على 
تغطيته، في ظل االنقســـام الحاصـــل، وضياع 
مجتمعـــات الالجئين فـــي الخـــارج، وتهميش 
منظمة التحرير، بخاصة أن القيادة الفلسطينية 
لم تهيئ نفسها، ولم تعد شعبها لتلك اللحظة، 

أو لذلك االستحقاق الكبير.
والســـؤال الذي يطرح نفســـه: لمـــاذا لم تعمل 
الســـلطة بهـــذا االتجـــاه رغـــم انكشـــاف عقم 
اتفـــاق أوســـلو، الناقص والمجحـــف والمهين، 
منذ عقديـــن، ورغم تبين تملص إســـرائيل من 
اســـتحقاقات الحل االنتقالي، بعد انتهاء مدته 
(1999)، الســـيما علـــى ضوء مفاوضـــات كامب 
ديفيد 2 (2000)، وبعد اندالع االنتفاضة الثانية 
وحصار الزعيم الفلســـطيني ياســـر عرفات، ثم 
بعد قيام إسرائيل بمعاودة احتالل مدن الضفة، 
وبناء الجدار الفاصل وتعزيز أنشطتها المتعلقة 

باالستيطان في الضفة وتهويد القدس؟
على ذلـــك تبدو القيـــادة الفلســـطينية كأنها 
تنبهت اليوم فقط إلى هذا الواقع، لألسف، لكن 
ليس بســـبب ما تفعله إســـرائيل فـــي األراضي 
المحتلة، منذ زمن طويل، وإنما بســـبب انقشـــاع 
أوهامها عن الواليات المتحدة، “الراعي النزيه” 
بالنسبة  السالم،  المحايد” لعملية  و”الوســـيط 
لهـــا، باعترافهـــا بالقـــدس كعاصمـــة موحدة 
إلســـرائيل، ونقـــل ســـفارتها إليها، وشـــطبها 
قضيـــة الالجئيـــن باعتبارهـــا باتـــت متقادمة 
ووقـــف دعمها وكالة الغوث، كما باعترافها بحق 
إســـرائيل في البناء في القـــدس وأماكن أخرى 
في الضفة، وشـــروعها الترويج لصفقة تسوية 
إقليمية، تتضمـــن إزاحة قضية فلســـطين من 
جدول األعمال، وتتجاوز القيادة الفلسطينية، ما 
يستنتج منه أنه في ظل األوضاع المضطربة في 
المشرق العربي لم يعد ثمة دور للفلسطينيين، 
أو لم يعودوا يمتلكون ورقة الحرب أو السالم في 

المنطقة.

نهايـــة طريــق أوسلــو أم 
نهايــة طريــق أبــو ةــازن؟ 

بقلم : ماجد كيالي

المقاومة متاحة للفلســـطيني بالداخـــل والخارج، وبكل تأكيد 
كلفـــة مقاومة أعلى مـــن مقاومـــة، فالمقاومة المســـّلحة من 
المعـــروف أن كلفتها مرتفعة، وأن ممارســـتها ال تصلح مثاًل 
لفلســـطينيي الخارج (على األقل في هذه المرحلة)، فصراعنا 
مع العدو الصهيونـــي هو صراع معقد ودام وصفري المعادلة 
وليس بسيطًا، ومطلوب أن يتم اختيار نوع المقاومة بكل دقة 
وحـــرص. والمقاومة مطلـــوب أن تكون فـــي كل أماكن تواجد 

الشعب الفلسطيني ومطلوب أال تنحصر بغزة والضفة فقط.
الفلســـطيني بالشـــتات لديه مقاومة بطريقة معينة، وكذلك 
الفلســـطيني في ال 48، هذه المقاومة تكون محكومة بالزمان 

والمكان وأيضا محكومة بظرف التحّدي.
من المعلوم أن مهمة تفجير طاقات ومقاومة الفلســـطينيين 
في الساحات المختلفة منوطة بمنظمة التحرير الفلسطينية، 
وبما أن دور المنظمة شـــبه معّطل فـــي تفعيل المقاومة ضد 
االحتالل، وحتى يعود هذا الدور من جديد، هنا نتســـاءل أين 

دور التنظيمات الفلسطينية في هذه الساحات؟

انت كتنظيم طليعي مقاوم من المهم أن يكون فكرك ودورك 
دوما خالقـــًا، دورك هو أن تجترح المعجـــزات، دورك أن تصل 
للفلسطيني أينما كان، هذا دور فتح ودور حماس ودور الجهاد 
اإلســـالمي ودور الجبهة الشـــعبية ودور الجبهة الديمقراطية 
ودور كافـــة التنظيمـــات الفلســـطينية كما أنـــه دور منظمة 
التحرير الفلسطينية، دورهم أن يطرحوا حلواًل نضالية لشعبنا 
الفلســـطيني في الداخل والخارج، وان عدم طرح الحلول وعدم 
ل من الشعب  الســـعي إلى ترجمتها ميدانيا هو بمثابة تنصُّ
الفلســـطيني فـــي الخارج....فال يجوز مـــن التنظيم الطليعي 
المقاوم االهتمام بالفلســـطيني المتواجد بغزة والضفة فقط، 
هناك أكثر من 6 مليون فلسطيني بالخارج، مطلوب تفعيلهم 
ضمن دائرة النضال، الكل مطلوب أن يكون له دور في النضال 

سواء بالداخل أو بالخارج.
من الذي يحكم هذا الـــدور؟ كل الفصائل وليس فقط منظمة 
التحرير الفلسطينية، وال يجوز عند عدم المقدرة للوصول إلى 
فلســـطينيي الخارج، التذرع وإلقاء اللـــوم على منظمة التحرير 

الفلســـطينية.... ثم ال ننسى بأن أســـماء التنظيمات ُأقتِرنت 
انطالقتها باســـم فلســـطين، هي انطلقت من أجل فلسطين 
وألجـــل كل الفلســـطينيين، وال تخلـــو أنظمتهـــا الداخليـــة 
وأهدافها الكفاحية من اإلشـــارة إلى تفعيل الفلســـطينيين 
في الداخـــل والخارج ضمن دائرة النضـــال ضد االحتالل، إذن 
مطلـــوب من كل التنظيمات الســـعي الحقيقـــي إلى تفعيل 
فلســـطينيي الخـــارج وفلســـطينيي ال 48 لوضعهم ضمن 
استراتيجيات كفاحية نضالية ثم بذل الجهد الكافي لتطبيق 

تلك االستراتيجيات.
أنت كسياســـي مـــن الضـــروري أن تكون لغتك السياســـية 
النضاليـــة شـــاملة لـــكل الفلســـطينيين فـــي كافـــة أماكن 
تواجدهم، وإن َمْن يحدد ويســـاهم فـــي تعزيز وتطوير هذه 
اللغـــة هم المثقفون والمفكرون وأبنـــاء التنظيمات المقاومة 

التي يقع على عاتقهم تحرير فلسطين، وليس عاّمة الناس.
شـــعور بالتيـــه والُيتم يتملـــك األكثرية الفلســـطينية، 
فالفلســـطيني بالخارج يشعر بالتيه، والفلسطيني في ال 

48 يشـــعر بالتيه، حتى وصل هذا الشـــعور للفلسطيني 
بالضفـــة الفلســـطينية، جميعهـــم غيـــر منضويين في 
اســـتراتيجيات المقاومة، ربما هناك استراتيجيات لكنها 
تنحصر ضمن الدائرة اللفظية أو الكتابية، لكن على األرض 
ال يوجد شيء ملموس، وكل ما نراه من مقاومة فلسطينية 
بالخـــارج هي جهد فـــردي غير منظم، وجـــزء منه خالص 
ونقي ومقاومة نضالية حقيقية ومحاوالت جادة للنهوض 
بالحالة الفلســـطينية الثورية، وجزء منه مختلق وصنيعة 
مخابـــرات أجنبية وليس له عالقة بالنضال الفلســـطيني، 
كل هـــذا يحدث ألن الفلســـطيني بالخارج غير مشـــمول 
في اســـتراتيجيات المقاومة الفلسطينية.....الفلسطيني 
بالخارج تـــّواق للنضال، وهو يمتلك تضحية عالية وفريدة 
وقد أثبت في كثير من مراحل الصراع أنه جاهز للتضحية 
في أي وقت، لكن المطلوب من التنظيمات الفلســـطينية 
هو الوصول إلى الفلســـطينيين بالخارج وإدراجهم ضمن 

إستراتيجية مقاومة حقيقية عملية.

الالجئون الفلسطينيون: ةن المسؤول عن إعادة تفعيلهم ضمن دائرة النضال؟
د. محمد مشتهى 
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رام الله/ االستقالل:
بحثت الهيئـــة العامة للمـــدن الصناعية 
والمناطق الصناعية الحرة، الثالثاء، ســـبل 
تعزيز التعاون مع شركة المدن الصناعية 
األردنية، خـــالل لقاء جمـــع الطرفين بمقر 

الهيئة في رام الله.
شـــارك في اللقاء من الجانب الفلسطيني 
الرئيـــس التنفيذي للهيئة علي شـــعث، 
ومـــدراء العمليات والتســـويق والعالقات 
الدولية في الهيئة، ومـــن الجانب األردني 
الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية 

األردنية عمر جويعد والطاقم المرافق له.
وأعرب شعث عن اعتزازه بالتجربة األردنية 
الرائـــدة فـــي تطويـــر وتشـــغيل المدن 

الصناعيـــة، متطلعـــا الى عقد شـــراكات 
بيـــن البلديـــن بهـــدف تطويـــر التجربة 
الفلســـطينية، من خـــالل نقـــل التجارب 
األردنية الناجحة في 11 مدينة تنموية في 
المملكة في مجال إنشاء وتطوير وتصميم 
وإدارة المـــدن الصناعيـــة، والتـــي تعتبر 
انعكاســـا حقيقيا للنجاح في هذا المجال 

في ظل الخبرة الطويلة والتطوير المستمر.
بـــدوره، عّبر جويعـــد عن ســـعادته بزيارة 
فلسطين، مؤكدًا أن شركة المدن الصناعية 
األردنية على أتم االســـتعداد للتعاون مع 
هيئة المـــدن الصناعية من خـــالل تبادل 
الخبرات وتحقيق التوأمة بين البلدين في 

مجال المدن الصناعية.

وأضاف، أن تميز التجربة األردنية في مجال 
المدن الصناعية هـــي نتاج عمل متواصل 
منذ اربعين عامـــًا وتطوير في األداء واألخذ 
بالمقاييـــس الجديـــدة ووضـــع العناصر 
الحديثـــة بما يعطـــي المـــدن الصناعية 
صفة المثالية، ما شـــّكل منها نموذجا حيا 
ومثاال عربيا لألخذ به وتطبيقه، مشـــيرا إلى 
أن البيئة القانونية الناظمة والتشـــريعات 
الى قوانين تشـــجيع  الحكوميـــة، إضافة 
االستثمار قد ساعدت بشكل كبير جدا نحو 
تميز أداء المدن الصناعية وســـاهمت في 

الوصول الى مستويات تنافسية.
وكان الطرفـــان قد شـــاركا مســـاء االثنين 
في افتتـــاح معرض الصناعات والمنتجات 

األردنية بنســـخته الخامســـة فـــي مدينة 
جنيـــن، بمشـــاركة حوالـــي 45 جناحًا من 
برعاية  األردنيـــة  والصناعات  المنتجـــات 
الرئيس محمود عبـــاس والعاهل األردني 
الملـــك عبـــد اللـــه الثاني وبحضـــور وزير 
االقتصاد الوطني خالد العســـيلي، ونظيره 
األردنـــي طـــارق الحمـــوري وزيـــر التجارة 
والصناعـــة والتموين ومشـــاركة عالية من 
جميع فعاليـــات القطاع العام والخاص في 
كال البلدين الشـــقيقين، حيث اعتبرا هذا 
المعرض رسالة مهمة لزيادة حجم التبادل 
التجاري بيـــن البلدين وردًا على سياســـة 
الحصار االقتصادي والمالي التي يفرضها 
االحتـــالل وتنفيذا لسياســـة الحكومة في 

االنفكاك االقتصـــادي عن االحتالل ووقف 
العمل باالتفاقيـــات الموقعة مع االحتالل 
وتعظيـــم الميـــزان التجاري مع الشـــقيق 
األردن إلحالل البضائع والمنتجات االردنية 
مـــكان تلـــك التي تســـتورد من اســـواق 

االحتالل.
يذكر أنه يجري العمل على إعداد اتفاقية 
توأمة للمدن الصناعية والمناطق التنموية 
علـــى ضفتي نهر األردن، وتبـــادل الكوادر 
الفنيـــة المتخصصة في النهوض ببرنامج 
الحكومة الفلســـطينية في تطوير المدن 
الصناعية والمناطق اللوجســـتية ومناطق 
المخـــازن الجمركيـــة "البونـــدد" من خالل 

الهيئة العامة للمدن الصناعية.

غزة/ االستقالل:
تفّقد المدير اإلقليمي في الشرق 
األوســـط لبرنامج األغذية العالمي 
التابـــع لألمـــم المتحـــدة مهنـــد 
الثالثـــاء، أوضاع  أمـــس  هـــادي  
الصياديـــن في ميناء غـــزة برفقة 
وفد من وزارة التنمية االجتماعية؛ 
ومعاناتهم  أحوالهم  على  لالّطالع 
فـــي ظـــل انتهـــاكات االحتـــالل 
اليومية  اإلســـرائيلي وتعدياتـــه 
عليهم، وتقليصه لمساحة الصيد 

المسموح بها.
وعرض منســـق برنامـــج األغذية 
العالمـــي فـــي قطاع غـــزة أحمد 
الرباعي أمام الوفد الزائر األوضاع 
االقتصادية الصعبة والمعيشية 
التي يعيشـــها ســـكان القطاع 
فـــي ظل الحصـــار االســـرائيلي 
المفروض منذ أكثر من 13 عاًما، 
وانعدام  المتعـــددة،  واألزمـــات 
الغذائـــي،  األمـــن  مســـتويات 
وانتشـــار البطالة والفقـــر، التي 

يصل مستواها إلى %53.
الرباعي أن هـــذه الظروف  وبّيـــن 
الدعم  اســـتمرار  تتطّلب  الصعبة 
المقدم وزيادة المخصصات المالية 
مشروع  من  المســـتفيدة  لألســـر 
القســـائم الشـــرائية التي تنّفذه 

وزارة التنمية االجتماعية لمساعدة 
120 ألف أسرة بقطاع غزة.

وأشار إلى أن برنامج األغذية العالمي 
المؤسســـاتية  التغذيـــة  يقـــدم 
لمؤسســـات وجمعيـــات المجتمع 
المدني لفئات المرضى واألشخاص 

ذوي اإلعاقة وكبار الســـن والحاالت 
التي تعيـــش بدون مـــأوى والتي 
تبلغ 34 مؤسســـة، أي مـــا يعادل 
3200 فـــرد، مطالًبـــا بزيـــادة عدد 
المســـتفيدين من هذه الشريحة 

من المجتمع.

ممثل برنامج األغؤلية العالمي يتفقد أوضاع الصيادين بميناء غزة

غزة/ االستقالل:
نجحت شـــركة فلســـطينية فـــي قطاع غـــزة، بتوريـــد أنابيب 
بالســـتيكية أنتجتها في مصانعها بغـــزة، إلى الضفة الغربية، 

بهدف استخدامها في مشاريع لصالح بلدية الخليل.
وتعد هذه المرة األولى التي تنجح فيها شركة السكسك بتوريد 
هـــذه النوعية من األنابيب للضفة، الســـتخدامها في مشـــاريع 

خاصة بتطوير البنية التحتية.
وقامت الشركة بتوريد الدفعة األولى من أنابيب (U-PVC) للضفة 
عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وذلك لصالح قسم المياه والصرف 
الصحي في بلدية الخليل، حيث أن تلك األنابيب مصنعة بأقطار 

مختلفة ومتعددة تتراوح ما بين (110 إلى 400 ملم).
وقال هاني الرجبي رئيس قســـم الميـــاه والصرف الصحي في 
بلدية الخليل، إن سياسة البلدية تنسجم مع السياسة الوطنية 
بتشـــجيع المنتج الوطني الذي يتطابق مع المواصفات الدولية 

والعالمية.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن هناك شـــركات وطنية تنتج 
مـــواد مختلفة في مصانعها ســـواء في غـــزة أو الضفة الغربية، 
مشيًرا إلى أن تلك المنتجات ذات جودة عالية وتتطابق تماًما مع 

المواصفات الفلسطينية المطلوبة، وكذلك العالمية.

ألول مرة.. شركة أنابيب بالستيكية 
بغزة تورد منتجاتها للضفة

هيئة المدن الفلسطينية تبحث التعاون مع شركة المدن الصناعية األردنية

رام الله/ االستقالل:
أكـــد وزيـــر االقتصاد الوطنـــي خالد العســـيلي، ووزير 
الصناعـــة والتجارة والتموين األردني طـــارق الحموري، 
الثالثاء، التزام الحكومتين الفلسطينية واألردنية بوضع 
االطر الحديثة الكفيلة بتنمية وتطوير التبادل التجاري 

بين البلدين.

وشدد الوزيران خالل االجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في 
مدينة رام الله، بحضور سفير االردن لدى دولة فلسطين 
محمد أبو ونـــدي، على ضرورة تعزيز جهود الحكومتين 
لتوفير البيئـــة المحفزة، وتذليل كافـــة العقبات التي 
تعتـــرض عمل القطاع الخاص الفلســـطيني واألردني، 
بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. وناقش الجانبان 

خطـــة عمل تعزيز حجم التبادل التجـــاري بين البلدين 
والجـــدول الزمني لتنفيذها. من جانبـــه، قال الحموري 
ان الحكومتين الفلســـطينية واألردنية ال تتاجران، بل 
توفران االرضية التي تمكن القطاع الخاص من الشـــراء 
والبيع وعقد الصفات المتبادلة، الفتا الى أهمية العالقة 

االقتصادية مع فلسطين.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامـــة واإلحصاء بمصر (حكومي)، ارتفاع 
معـــدالت الفقر إلى 32.5 بالمئة لعـــام 2018/2017، مقابل 27.8 بالمئة 

في عام 2015.
جاء ذلك على لسان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، اللواء 
خيرت بـــركات، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، نقلته وســـائل إعالم محلية 

أمس.
وبحسب بركات، ارتفع خط الفقر الكلي للفرد في مصر إلى 735.5 جنيها 
( 44.4 دوالر) شهريا لعام 2017/ 2018، مقابل 482 جنيًها (29.1 دوالرا) 

شهريا في 2015، وفق إحصاءات الجهاز.
وطبقت مصر حســـب االتفاق مع صندوق النقد الدولـــي في 2016، عدة 
تدابير تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء لعدة مرات، وكذلك 

خدمات أخرى، باإلضافة إلى تعويم الجنيه.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حررت مصر (يبلغ عدد سكانها حاليا 
نحو 99 مليون نسمة) عملتها، ليصعد سعر الدوالر إلى نحو 16.53 جنيها 

مقابل 8.88 جنيها
ونتيجة لتلك اإلجراءات، ارتفعت معدالت التضخم بمصر إلى مستويات 
قياسية غير مسبوقة خالل عقود، ما أدى إلى تآكل قيمة الدخول الحقيقية 

للمواطنين، قبل أن تبدأ في التراجع دون 10 بالمئة مؤخرا.
وكشف البنك الدولي مؤخرا أن حوالي 60 بالمئة من سكان مصر إما فقراء 

أو عرضة له.

االستقالل/ وكاالت:
العمالقة  أعلنت شــــركة “هواوي” الصينية 
لالتصــــاالت الثالثــــاء ارتفــــاع إيراداتها في 
النصــــف األول من عــــام 2019 بـ2ر23% رغم 
اإلجراءات األمريكيــــة بإدراجها على القائمة 

السوداء .
وأعلنت الشــــركة أن إيراداتهــــا تجاوزت 401 
مليار يــــوان (3ر58 مليار دوالر) في األشــــهر 

الستة األولى من العام الجاري.

وقــــال “ليانــــج هــــوا” رئيس مجلــــس إدارة 
الشــــركة، في بيان، إن أعمال الشــــركة “قوية 
كالعــــادة”، وأن مبيعــــات الهواتــــف الذكية 

ارتفعت بـ%24 .
يأتي نشــــر البيان بالتزامن مــــع انعقاد لقاء 
بين مســــؤولين تجاريين من كل من الواليات 
المتحدة والصين في شــــنغهاي اليوم وغدا، 
في مســــعى لحل الخالف التجاري المستمر 

منذ عام.

وتعد هواوي أحد أكبر المتضررين من الحرب 
التجارية بين الجانبين. وقد تم إدراج الشركة 
في أيار/مايو على القائمة السوداء في الواليات 
المتحدة مما يمنعها من العمل مع شــــركات 
أمريكية بسبب مخاوف تتعلق باألمن القومي.
وتتهم الواليات المتحدة هواوي بتســــهيل 
تجســــس الحكومــــة الصينية، كمــــا تمارس 
واشنطن ضغوطا على حلفائها الغربيين حتى 

ال يستخدموا تكنولوجيا الشركة.

لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين

وزيرا االقتصاد الفلسطيني واألردني يؤكدان أهمية تعزيز دور القطاع الخاص 

إيرادات هواوي ترتفع بأكثر من 23 % في النصف األول من 2019

ارتفاع نسبة المصريين تحت 
خط الفقر إلى 32.5 بالمائة
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االستقالل/ وكاالت:
ودعــــوات  غاضبــــة  بمظاهــــرات 
السودانيون  اســــتهل  للمحاسبة، 
يومهم بالعاصمة الخرطوم وبعدد 
من مــــدن البالد، الثالثــــاء، تنديدا 
(جنوب)  األبيض  مدينــــة  بأحداث 
التي أسفرت عن ســــقوط 5 قتلى 

وعشرات الجرحى.
5 محتجين بينهــــم 4 طالب، لقوا 
حتفهــــم، اإلثنين، فيما أصيب 62 
آخريــــن، في أحداث فض مســــيرة 
طالبية شــــهدتها المدينة التابعة 
لوالية شمال كردفان، رفضا لنتائج 
تحقيق حول فض االعتصام قبالة 
مقــــر الجيش بالخرطــــوم قبل نحو 
شهرين، وفق "لجنة أطباء السودان 

المركزية" المعارضة.
والثالثاء شــــهد أيضــــا أول تعليق 
الحاكم  العســــكري  المجلــــس  من 
علــــى األحــــداث، فــــي تصريحات 
لرئيسه، عبد الفتاح البرهان، نقلها 

التلفزيون الرسمي بالبالد.
واعتبــــر البرهان أن "مــــا حدث في 
األبيض أمر مؤسف وحزين، ومقتل 
السلميين غير مقبول  المواطنيين 

ومرفوض".
وأضــــاف أن مــــا حــــدث "جريمــــة 
مرفوضــــة تســــتوجب المحاســــبة 

الفورية والرادعة".

مظاهرات  خرجــــت  األثنــــاء،  فــــي 
طالبية عدد من المدن الســــودانية 
مــــن بينها مدينــــة أم درمان غربي 
شــــمال  بحري  ومدينة  الخرطــــوم، 
بوالية  النهود  ومدينــــة  الخرطوم، 
شــــمال كردفان، مع بدايــــة اليوم 

الدراسي، وفق شهود عيان. 
واحتشــــد مئات الطالب في مدينة 
كســــال (شــــرق) أمام وزارة التربية 
والتعليم تنديــــدًا بأحداث مدينة 
" األبيــــض"، وطالبــــوا بالقصــــاص 

للشهداء والجرحى.

واإلثنين، أعلنت قوى "إعالن الحرية 
وفدها  أن  بالســــودان  والتغييــــر" 
العسكري،  المجلس  مع  التفاوضي 
األبيض  مدينــــة  إلــــى  ســــيتوجه 
لتقصي حقيقة األحداث بالمدينة.

وفــــي تصريــــح لألناضــــول، قــــال 
القيــــادي بقوى الحريــــة والتغيير، 
محمد ضياء الديــــن، في حينه، إن 
على  ســــيقف  التفاوضي  "الوفــــد 
حقيقــــة األحداث التي شــــهدتها 
المدينــــة، وأدت إلى مقتل وإصابة 
مجموعــــة مــــن المواطنيــــن خالل 

التظاهرات السلمية". 
مــــع  "المفاوضــــات  أن  وأضــــاف 
المقــــررة  العســــكري  المجلــــس 
الثالثاء، يمكن أن تتأجل إلى وقت 

الحق".
اضطرابــــات  الســــودان  ويشــــهد 
متواصلــــة منــــذ أن عزلــــت قيادة 
الجيــــش، فــــي 11 أبريل/نيســــان 
الماضي، عمر البشــــير من الرئاسة 
وطــــأة  تحــــت   ،(2019  /1989)
احتجاجات شــــعبية منددة بتردي 

األوضاع االقتصادية.

السوداب غداة أحداث األبيض:  مظاهرات غاضبة والبرهاب يتأسف

االستقالل/ وكاالت:
مـــن المرجح أن يوافق مجلـــس األمن الدولي في غضون أيـــام، على نداء 
من أجل إقرار هدنة فـــي ليبيا، بعد ان بدأ الجيش الوطني الليبي، بقيادة 

خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس في ابريل الماضي.
وفـــي إحاطته لمجلس االمـــن أول امس، طرح المبعـــوث الدولي الى ليبيا 
غسان سالمة خطة عمل من ثالثة أجزاء إلنهاء النزاع في ليبيا، من التوقع 
ان تعلن في 10 أغســـطس، وعقد اجتماع رفيع المستوى للدول المعنية 
إلنهـــاء األعمـــال العدائية وتنفيذ حظر األســـلحة المفـــروض من األمم 
المتحدة، وعقد اجتماع لشـــخصيات بارزة ومؤثـــرة من ليبيا لالتفاق على 

طريقة للمضي قدما.
من جهته، قـــال نائب المندوب الصيني الدائم لـــدى األمم المتحدة، وو 
هاي تاو، إن مســـتقبل ليبيا يجب أن يحدده شعبها ويجب على المجتمع 

الدولي احترام سيادة واستقالل ووحدة أراضي ليبيا.
ودعا وو إلى تســـوية سياســـية للصـــراع الليبي الجاري، قائـــال إن جميع 
األطـــراف الليبية يجـــب أن تظل ملتزمة بالهدف األســـمى المتمثل في 
التســـوية السياســـية، وأنه يجب حل القضية الليبية من خالل الوسائل 

السياسية.
وتكافـــح ليبيا من أجل تحقيق انتقـــال ديمقراطي في ظل انعدام األمن 
والفوضى منذ سقوط نظام الزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011.

االستقالل/ وكاالت:
وصل وفد عســــكري إماراتي، الثالثاء، العاصمة اإليرانية طهران لبحث 
قضايــــا التعاون الحدودي بين البلدين، حســــب وكالة األنباء اإليرانية 

الرسمية (إرنا).
ويأتي االجتماع رغم التوترات المستمرة بين البلدين، والتي تفاقمت 
علــــى وقع أزمة الناقــــالت في الخليج العربي، وبعد 6 ســــنوات من آخر 

اجتماع مماثل.
وقالت »إرنا« إنه سيعقد في طهران االجتماع المشترك السادس لخفر 
الســــواحل اإليراني واإلمارتي؛ بهدف بحــــث قضايا التعاون الحدودي 

المشترك، دون تحديد موعد االجتماع.
وأضافت أن 7 من مســــؤولي خفر الســــواحل اإلماراتي وصلوا طهران، 
وســــيبحثون مــــع نظرائهــــم اإليرانيين قضايــــا التعــــاون الحدودي 
المشــــترك، وتوافد مواطني البلدين وتسريع عمليات نقل المعلومات 

بينهما.
يذكر أن االجتماع المشترك الخامس لخفر السواحل اإليراني واإلمارتي 
انعقد في طهران أكتوبر/تشرين األول 2013، حسب الوكالة نفسها.

وتشــــهد العالقات اإلماراتية اإليرانية توترا مســــتمرا بســــبب الجزر 
الثالثة »طنب الكبرى« و«طنب الصغرى«، و«أبو موسى« المتنازع عليها 
بين أبوظبي وطهران، والتي تقول األولى إنها محتلة من قبل الثانية.

وتفاقــــم التوتر بين البلدين على خلفية الصــــراع المحتدم في اليمن 
منذ نحو 5 أعــــوام بين القوات الحكومية، مدعومــــة بالتحالف العربي 
الذي تعد اإلمــــارات عضوة فيه رغم قيامها بانســــحاب جزئي مؤخرا، 

والمسلحين الحوثيين »أنصار الله«، الذين ُتتهم إيران بدعمهم.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت اإلمارات تعرض 4 ســــفن شحن تجارية 
لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة. ونفت إيران اتهامات أمريكية 

بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

وفد إماراتي في طهراب 
لبحث التعاوب الحدودي

االستقالل/ وكاالت:
رغم العقوبات األمريكية، أعلنت إيران الثالثاء، 
أنها أنهت عمليات حفر 41 بئرا نفطيا وغازيا، 
في البحر والبر، خالل األشهر األربعة الماضية.

وأوضــــح المدير المســــاعد للشــــركة الوطنية 
اإليرانيــــة للحفر محمــــد آل خميس، أن حجم 
اآلبار المحفورة بلغ 50 ألفا و929 مترا، من دون 

أن يحدد مكانها.
وأشــــار إلى أنه تم إنجاز التحضيرات الالزمة، 
لبــــدء عمليات حفر 10 آبــــار جديدة في حقل 
“آزادكان الجنوبــــي”، جنــــوب غــــرب إيــــران، 

تنتهي في 20 مارس العام 2020.
من الجدير ذكره، أن الشركة الوطنية اإليرانية 
للحفر، تمتلك 72 منصة حفر برية و3 منصات 

حفر بحرية.
وكانت ايران أعلنت االثنين عن اجراء مناورات 
مشــــتركة مع روســــيا فــــي منطقــــة المحيط 

الهندي والخليج ومضيق هرمز.
أعلن ذلك قائد ســــالح البحر للجيش اإليراني 

األميــــرال “حســــين خانزادي”، الــــذي يقوم 
بزيارة لروســــيا في تصريحــــات لوكالة األنباء 

اإليرانية (إرنا).
وقال خانزادي ” انه بناء على االتفاقات التي 
تمت بين إيران وروسيا، تقرر أن يجري البلدان 
قر??با مناورات مشتركة في منطقة المحيط 
الهنــــدي (مكــــران، ومضيق هرمــــز، والخليج 

الفارسي)”.
وأضاف خانزادي “اننا اتفقنا مع روسيا حول 
تنفيذ مناورات مشتركة بين القوات البحرية 
للبلديــــن فــــي منطقــــة المحيــــط الهندي”؛ 
متوقعا إجــــراء هذه المنــــاورات حتى نهاية 

العام اإليراني(الذي بدأ من 21 آذار/مارس).
وتابع: ســــتبدأ قريبــــا اجتماعات التنســــيق 
والتخطيــــط لهذه المناورات، ومن المتوقع ان 
تجري المناورات المشتركة بين ايران وروسيا 

في المحيط الهندي قريبا.
واوضــــح :” عندمــــا نتحــــدث عــــن المحيــــط 
الهندي، فلعل الجــــزء الهام والالفت منه هو 

منطقة شمال المحيط الهندي، والتي تتصل 
ببحــــر مكران ومضيق هرمــــز وكذلك بالخليج 

الفارسي”. 
كما اعلن قائد ســــالح البحر للجيش اإليراني 
عن توقيــــع اتفاقية بين هيئة االركان العامة 
للقــــوات المســــلحة االيرانيــــة ووزارة الدفاع 
الروســــية، الهــــدف منهــــا تنميــــة التعاون 
العســــكري بين البلدين، ومن المؤكد ان جانبا 
كبيرا منها يشــــمل القوتين البحريتين لدى 

البلدين.
يأتي اعالن األميرال خانزادي في وقت يشهد 
توتــــرات بين ايــــران وبريطانيــــا حيث قامت 
طهران باحتجاز ناقلة نفــــط تابعة لبريطانيا 
وذلــــك ردا علــــى قيــــام البحريــــة البريطانية 
باحتجــــاز ناقلة نفط ايرانيــــة في اقليم جبل 

طارق التابع للتاج البريطاني.
كما تشهد منطقة الخليج توترات بين إيران 
والواليات المتحدة بســــبب تشــــديد األخيرة 

العقوبات على األولي .

مناورات مشتركة مع روسيا في الخليج قريبا

إيراب تتحدى العقوبات وتعلن عن حفر 41 بئرا نفطيا وغازيا 

االستقالل/ وكاالت:
الثالثــــاء مقتل  أفغانــــي  أعلــــن مســــؤول 
جندييــــن أمريكيين على يد جندي أفغاني 

بإقليم قندهار بجنوب أفغانستان.
وقــــال أحمد صديق المتحدث باســــم فيلق 
اتــــال 205 العســــكري إن فــــردا بالجيــــش 

األفغانــــي فتح النار على جنــــود أمريكيين 
داخل قاعدة عسكرية في منطقة شاه والي 

كوت.
وأضــــاف أن الجندي األفغانــــي أصيب في 

الواقعة، ويتلقى العالج الطي حاليا.
وأكدت مهمة الدعــــم الحازم التابعة لحلف 

شــــمال األطلســــي (الناتو) في أفغانستان 
مقتل الجنديين األمريكيين.

ولم يفصح الناتو عــــن مزيد من التفاصيل 
حول هوية الجنود أو مكان حدوث الواقعة.

ويذكر أن 12 جنديــــا أمريكيا لقوا حتفهم 
في أفغانستان منذ بداية هذا العام.

االستقالل/ وكاالت:
طلبت الواليات المتحدة من ألمانيا رســـميًا المشـــاركة في تأميـــن حركة النقل التجاري 

بمضيق هرمز.
وقالت المتحدثة باســـم الســـفارة األمريكية في برلين، الثالثـــاء، لوكالة األنباء 
األلمانيـــة (د.ب.أ): "طلبنـــا مـــن ألمانيا رســـميا االنضمام إلى فرنســـا وبريطانيا 

للمساعدة في تأمين مضيق هرمز ومكافحة العدوان اإليراني". وفق تعبيرها.

مجلس األمن يدعو الى اطالق 
عملية سياسة في ليبيا

جندي أفغاني يقتل جنديين أمريكيين 
داخل قاعدة عسكرية بأفغانستاب

واشنطن تطلب من برلين
 المشاركة في مهمة مضيق هرمز
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غزة / االستقالل: 
أهلي  نــــادي  واصل 
مسلسل  النصيرات 
الصيفية,  تعاقداته 
أعلــــن عــــن  بعدمــــا 
ضــــم 4 العبين جدد 
استعدادا  لصفوفه, 
الكــــروي  للموســــم 
الجديــــد فــــي قطاع 

غزة.
أهلــــي  وتعاقــــد 
النصيرات مع الرباعي 
وعيد  بركــــة  أحمــــد 
العكاوي وحســــن أبو 

وطارق مسعود  حبيب 
لمدة موســــم واحد, للمشاركة معه في 

دوري الثانية فرع »الوسطى والجنوب«.
ويعــــّد الرباعــــي إضافة جيــــدة ألهلي 
النصيرات, الساعي للظهور بصورة قوية 
الموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية 
فرع »الوسطى والجنوب«, بهدف تحقيق 

حلم الصعود لألولى .

هذا وأكد »الحوانيــــن« انضمام الحارس 
إبراهيم ريان لصفوفه لمدة موسم واحد 

للدفاع عن ألوانه في الموسم المقبل.
وجاء التعاقــــد مع الحارس ريان بتوصية 
لـ«الحوانين« بقيادة  من الجهاز الفنــــي 
محمد صيدم الذي يسعى إلعادة الفريق 
للممتــــازة مــــن جديد بعــــد الهبوط في 

نهاية الموسم الماضي .

فيما كشف خيري مهدي 
مدافع اتحاد الشــــجاعية 
عن حقيقة مفاوضاته مع 
خدمات رفــــح خالل فترة 
الصيفيــــة  االنتقــــاالت 

الجارية.
وأكد مهدي عبر صفحته 
الشــــخصية علــــى موقع 
االجتماعــــي  التواصــــل 
»فيس بوك«, إنه سيبقى 
فــــي  الشــــجاعية  مــــع 
نافيا  المقبل,  الموســــم 
كل ما تردد عن مغادرته 

الفريق .
ســــعيد  أنــــه  وأوضــــح 
بالتواجد مع »المنطار« للموسم السادس 
على التوالي ، متمنيا تحقيق األلقاب في 

الموسم الجديد.
يشــــار إلى أن مهدي يعّد مــــن الركائز 
األساسية لـ«المنطار«, وكان عالمة فارقة 
مــــع الفريق بإحــــرازه الثالثيــــة »الدوري 

والكأس والسوبر« موسم 2015-2014.

العب فلسطيني ينتقل 
للدوري التونسي

تونس/ االستقالل: 
كشفت تقارير صحافية تونسية, عن انضمام الالعب الفلسطيني معتصم ساطي لصفوف فريق 

شبيبة القيروان التونسي, استعدادا للدفاع عن ألوانه في الموسم الجديد.
وأكدت التقارير, أن ســـاطي شارك في تدريبات شـــبيبة القيروان قبل أيام قليلة, ما دفع النادي 

التونسي لضمه للقائمة المشاركة في الدوري خالل الموسم المقبل.
يجيـــد النجم الفلســـطيني اللعب في مركز صانع األلعاب, وســـبق له اللعب فـــي نادي جنين 
الفلســـطيني, قبل أن يخـــوض عدة تجارب في تدريبات األنديـــة المصرية مؤخرا, وتحديدا مع 

االتحاد السكندري.
يشـــار إلى أنه من المتوقع أن يعلن شـــبيبة القيروان عن التعاقد مع ساطي رسميا خالل األيام 

المقبلة.

مدريد/ االستقالل: 
واصل ريـــال مدريد محاوالته لضـــم بول بوجبا 
العب مانشستر يونايتد، بسبب إصرار الفرنسي 
زين الديـــن زيدان على التعاقد مع الفرنســـي، 
إذ أن تشـــكيل الملكي ينقصـــه العب يمتلك 

مهارات الفرنسي.
ويدرس ريال مدريد التضحية بثالثة من العبيه 
من أجـــل تمويل صفقة الفرنســـي بول بوجبا، 
والتـــي قد تصل إلى 170 مليـــون يورو، إضافة 
إلى محاولة الملكي تفـــادي الوقوع على طائلة 
العقوبـــات، بســـبب إنفاقه ما يقـــرب من 303 

ماليين يورو علـــى صفقات الميركاتو الصيفي 
الجاري، حســـب مـــا ذكرت صحيفة "ديفنســـا 

سنترال" اإلسبانية.
وترغـــب إدارة ريـــال مدريـــد، في االســـتغناء 
عـــن الثالثي الويلـــزي جاريث بيـــل الذي تبلغ 
قيمة بيعه 60 مليون يورو واإلســـباني إيسكو 
والكولومبي خاميس رودريجيز، من أجل توفير 
أموال لضم بوجبا الـــذي يحتاجه الفريق كثيرًا 
خالل المرحلة المقبلة، إذ أن النادي يجد صعوبة 
في تسويق الثالثي بســـبب المغاالة في قيمة 

بيعهم. 

وبـــدأ مانشســـتر يونايتد فـــي اتخـــاذ خطواته 
االحترازيـــة بعد أن بات رحيـــل بوجبا أمرًا محتمل 
خـــالل الفترة المقبلة، ما جعـــل الثنائي البرازيلي 
فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش العبا 
برشلونة اإلسباني، يدخال دائرة اهتمام الشياطين 
الحمر، لضمهما خالل فتـــرة االنتقاالت الصيفية 
الجارية.  وترى إدارة مانشســـتر يونايتد أن رحيل 
بوجبا في صفقة تصل إلـــى 170 مليون يورو، قد 
يكون عاماًل مســـاعدًا في الحصـــول على خدمات 
الثنائي أو أيا منهما، ما سيســـهل أمر التخلي عن 

نجمه الفرنسي الذي يعد أحد ركائزه األساسية.

مذبحة في ريال مدريد للتعاقد مع بوجبا

االستقالل / وكاالت: 
أفاد تقرير صحفي ، أن نادي موناكو الفرنسي، مهتم بالتعاقد 
مع المهاجـــم الدولي الجزائـــري بغداد بونجاح، هداف الســـد 

القطري .
وكشـــفت مجلة »فرانس فوتبول«، أن إدارة موناكو وضعت أسم 
بونجاح ضمـــن قائمة مصغرة لمهاجمين تضـــم أيضا كل من 
جيوفاني ســـيموني، وكريســـتيان بينتيكي، وماريو بالوتيلي، 
لتعويض الرحيل المحتمل لراداميل فالكاو وستيفان يوفيتش 

.
وأشـــارت المجلة الفرنســـية إلى أن البرتغالي ليوناردو جارديم، 
المدير الفني لموناكو معجب بمهارات بونجاح الذي كان الموسم 

الماضي محل اهتمام ليل الفرنسي.
ويرتبط بونجاح بعقد مع الســـد القطري حتى عام 2024، وتبلغ 

قيمته السوقية 15 مليون يورو.
يشـــار إلى أن بونجـــاح البالغ من العمر 27 عاما، ســـجل الهدف 
الوحيـــد لمنتخب بـــالده في المبـــاراة التي تغلـــب فيها على 

السنغال، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019. 

موناكو الفرنسي 
ُيخطط لضم 
بونجاح

االستقالل / وكاالت : 
أكـــدت صحيفة “ســـبورت” الكتالونية بأن نادي باريس ســـان 
جيرمان الفرنســـي قد وافـــق على بيع نجمـــه البرازيلي نيمار دا 
سيلفا لفريق برشـــلونة اإلســـباني، ولكنه وضع أكثر من شـــرط 
مقابل ذلك. وارتبط أسم نيمار دا سيلفا صاحب 27 عاًما بالعودة 
لفريقه السابق برشلونة، بعد رغبة الالعب في االنضمام من جديد 

للبالوجرانا.
إدارة نادي باريس سان جيرمان كانت ترفض فكرة بيع نيمار هذا 
الصيف، ولكن في ظل إصرار الالعب على الرحيل، فإن إدارة النادي 

الباريسي قررت الموافقة على رحيله.

وكانت التقارير الصحفية قد أشـــارت إلى أن إدارة باريس ســـان 
جيرمان قد طلبت 300 مليون يورو مقابل االســـتغناء عن نجمها 

البرازيلي، ولكن اآلن األمور تغيرت.
وأشـــارت صحيفة “ســـبورت” بأن نادي باريس سان جيرمان قد 
طلب 180 مليون يورو مقابل بيع نيمار، وهو أقل من المبلغ السابق 

بـ 120 مليون يورو.
وأكملـــت الصحيفة أن باريس ســـان جيرمان تشـــترط أن يدفع 
برشلونة 180 مليون يورو إذا أراد حًقا شراء نيمار، وترفض اإلدارة 
إدراج أي العـــب في الصفقة مثل فيليبـــي كوتينيو أو صامويل 

أومتيتي، حيث تريد المبلغ كاماًل .

سان جيرمان يطلب 180 مليون 
يورو مقابل بيع نيمار لبرشلونة

أهلي النصيرات يضم 4 صفقات 
وريان يوقع على كشوفات الحوانين
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والحراســــة لمجموعات المستوطنين خالل 
جوالتها ومحاوالتها أداء صلوات وشــــعائر 
تلموديــــة في المســــجد، خاصة في محيط 
مبنــــى وُمصلى بــــاب الرحمة فــــي الجهة 
الشرقية من المســــجد المبارك، في الوقت 
الذي تشــــدد من اجراءاتها بحق المصلين 
مــــن فئــــة الشــــبان، وتحتجــــز بطاقاتهم 
الرئيســــية  البوابــــات  علــــى  الشــــخصية 

الخارجية.
كما شــــرعت قوات االحتالل بهدم الثالثاء 
منشــــآت زراعية في منطقة الرأس األحمر 
قرب بلدة طمون شــــرق مدينة طوباس في 

األغوار الشمالية.
وأفاد مســــؤول ملــــف األغــــوار بمحافظــــة 
طوباس، معتز بشــــارات، بأن قوة عسكرية 
ترافقهــــا جرافــــة اقتحمــــت المنطقة في 
ســــاعات الصباح الباكر وشــــرعت بعمليات 

الهدم.
وأضــــاف، فــــي تصريٍحات صحفيــــة " أنه 
تم هــــدم ثالث خيام وبركســــات للمواطن 
جميل ســــليمان بني عودة ونجله سليمان، 
والمواطن أيمن عزات بنــــي عودة. علًما بأن 
القوات الصهيونية سبق وهدمت منشآت 

للمواطنين ذاتهما قبل نحو شهر.

هــــذا في الوقت الذي صــــادرت فيه  قوات 
االحتالل، قطعــــة أرض في حي "القيصان" 
ببلــــدة صور باهــــر جنوب القــــدس بحجة 

"المنفعة والمرافق العامة".
وأوضح رئيس لجنة أهالي حي واد الحمص 
فــــي صــــور باهــــر، أن طواقم مــــن البلدية 
والشــــرطة اقتحمت قطعــــة أرض في حي 
القيصــــان، وشــــرعت بمصادرتهــــا بحجة 
"المنفعة العامة"، الفًتا إلى أن مســــاحتها 

تبلغ 5 دونمات و200 مترا مربًعا.
وأضــــاف أن األرض المصــــادرة قريبــــة من 
شــــوارع في منطقــــة "تل بيــــوت" المقامة 

باألســــاس على أراضي أهالــــي قرية صور 
باهــــر، مبيًنــــا أن أصحــــاب األرض توجهوا 
على  لالعتــــراض  اإلســــرائيلية  للمحاكــــم 
قــــرارات المصادرة ولكن فــــي نهاية األمر 

حكمت المحكمة لصالح سلطات االحتالل.
ونــــوه إلى أن االحتــــالل يدعــــي نيته بناء 
مرافق عامــــة وتنفيذ مشــــاريع في األرض 
لصالــــح الســــكان ومنها مركــــز جماهيري 
ومركز للشــــرطة وحضانات تابعة للبلدية، 
وبالتالــــي تمنع أصحابها مــــن االنتفاع بها 

والبناء عليها وزراعتها.
كما اقدمــــت قوات االحتالل اإلســــرائيلي، 

على إزالة أســــالك شــــائكة وهــــدم جدرانا 
اســــتنادية حجرية للمواطــــن إياد الجعبة، 
في قريــــة النبــــي صموئيل شــــمال غرب 
القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية في 
القرية بأن قوات االحتالل صادرت األسالك 
الشائكة بعد عملية الهدم وقبل مغادرتها 
المــــكان، الفتة أن المواطن الجعبة لم يتلق 
أي إخطار من قبل ســــلطات االحتالل بهدم 

الجدران أو إزالة االسالك الشائكة.
يذكر ن قرية النبي صموئيل يقطنها قرابة 
500 نسمة يتعرضون لشتى أنواع التنكيل 

من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية.

بيروت/ االستقالل: 
ذكر وزير العمل اللبناني كميل أبو ســـليمان، إن »الطلب 
بإعفاء الفلسطينيين من إجازات العمل يحتاج لتعديل 
القانون، والطلب باســـتثنائهم من تطبيق القانون غير 

قابل للتطبيق«.
 »الفلســـطينيين اعترضوا ألنهم 

ّ
وقال أبو ســـليمان: إن

يعتبـــرون أن هنـــاك خصوصية لالجئ، هنـــاك قانون 
صدر عام 2010 يعفيهم من رســـم إجازة العمل وهناك 
صندوق خاص للفلســـطينيين في الضمان االجتماعي، 
يستفيدون من تعويض نهاية الخدمة شرط حيازتهم 
على إجازة عمـــل. نحن ننفذ هذه االمتيـــازات، وأعطينا 

مزيدًا من التسهيالت لهم«.
وأوضـــح أنه طلب ورقـــة خطية بالمطالـــب »ألفهم ماذا 
يريدون«، مؤكدًا على اقتناعه بأن »وضع الفلســـطينيين 
صعب ونحن نطبق الخصوصية المتعلقة بهم، واعترف 

بها وأعتبرها حقًا مكتسبًا«.
وتابـــع: إن »خطة وزارتـــه طويلة وال عالقـــة لها بصفقة 
القرن »، مبّينًا أن هناك »ركـــود اقتصادي قوي في البلد 
وبطالة بنســـب عالية، ونحن خلقنا وفـــق الخطة 1500 
وظيفة حديثة في شهر، وهناك شركات كبرى تستبدل 

األجانب باللبنانيين«.
واجتمع أبو ســـليمان، مع رئيس لجنة الحوار اللبناني 

- الفلســـطيني حســـن منيمنـــة، االثنيـــن، في مقر 
اللجنة في الســـراي الحكومي، فـــي ظل تغيب الوفد 

الفلسطيني.
مـــن جهته، قال منيمنة: إن »اللقـــاء كان لمتابعة ايجاد 
حلول لقضية العمالة الفلســـطينية، ولقد أبلغنا األخوة 
الفلســـطينيون اعتذارهم عن عدم حضور االجتماع، كما 
وأبلغونا وجهة نظرهم القائلة أنهم لم يحصلوا على أي 

وعود جدية لمعالجة القضية«.
وأشـــار إلى أننا »سنســـتمر في الحوار مع الوزير، ونأمل 
في التوصل إلى حلول مناسبة، ثمة مسائل حلت وأخرى 

نعمل بالتعاون، مع الفلسطينيين إليجاد حل لها«.

بيروت/ االستقالل: 
أعـــرب المتحدثـــون فـــي القمـــة الروحية اإلســـالمية 
المسيحية المنعقدة في العاصمة اللبنانية بيروت، عن 
رفضهم المطلق لما تتعرض له مدينة القدس والشعب 
الفلسطيني برمته من انتهاكات لحرمة األديان وكرامة 

االنسان وحقوقه.
وأكد المتحدثـــون في القمة التي دعا لها شـــيخ عقل 
طائفـــة الموحديـــن الـــدروز فـــي لبنان الشـــيخ نعيم 
حســـن، امس الثالثاء، بقـــاء القدس مدينـــة الديانات 
السماوية، التي لن تنال منها االعتداءات واالنتهاكات 
والممارســـات الجائرة من االحتالل الغاصب، وال الخطط 
المشبوهة على اختالف أشكالها وتسمياتها الهادفة 

إلى تصفيـــة القضية الفلســـطينية، التي تقوض كل 
فرص الســـالم المنشـــود وتعرض المنطقة لمزيد من 
العنف والحروب. وشـــددوا على الرفـــض المطلق للقرار 
العنصري المسمى »قانون يهودية الدولة« الذي يحمل 
فـــي مضمونه وأهدافـــه خطرا وجوديا على فلســـطين 
التاريخية وهويتهـــا العربية، وأدانوا التدمير الممنهج 
لألحياء التراثية ومنازل الفلســـطينيين في القدس بما 

هو إجراء عدواني ال إنساني.
وأعربوا عـــن تضامنهم مع البطريركية األرثوذكســـية 
المقدســـة في ســـعيها إلى الحفاظ علـــى ممتلكاتها، 
وعبروا عـــن وقوفهم إلى جانبها فـــي إدانة أي تصرف 
إسرائيلي باألمالك الوقفية للكنيسة لمصلحة المحتل 

اإلســـرائيلي، والمطالبة باسترجاع ما تم االستيالء عليه 
بطرق ملتوية وغير شـــرعية. وأشـــاروا إلـــى أن القدس 
بمكانتها الروحية المقدســـة ال يجوز التفرد في تقرير 
مصيرها بقـــوة األمر الواقع وال بقـــرارات أحادية جائرة، 
بل كانت وســـتبقى ملك اإليمان البشـــري المشـــترك 
وحقا تاريخيا للشـــعب الفلسطيني وعاصمة فلسطين 
الدولة المســـتقلة، إلى جانب كل الحقوق الفلسطينية 

األساسية في العودة وبقاء األرض والحياة الكريمة.
وأدان المجتمعون القـــرار األحادي المرفوض في إعالن 
ســـيادة مزعومة للكيان الغاصب على الجوالن السوري 
المحتل، مؤكديـــن أن هذه األرض العربيـــة لن تتغير 

هويتها مهما طال ليل االحتالل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
"أبيـــض  حـــزب  غانتس رئيـــس  قال بينـــي 
ال  إنـــه  الثالثـــاء،  مســـاء  اإلســـرائيلي،  أزرق" 
ينوي التحالف مع أحزاب أخرى خالل انتخابات 
شـــهر  في  والمقـــررة  " الكنيســـت " المقبلة، 

سبتمبر 2019. 
واعتبـــر غانتس أن حزبه هـــو البديل للحكومة 
الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو ، مضيفا 
أنه "سيعمل حينما يشكل االئتالف الحكومي 
المقبل، على توســـيعه قدر المستطاع ليشمل 

أحزابًا من مختلف الوان الطيف السياسي".
وتابـــع غانتـــس خـــالل حديثه إلذاعـــة "كان" 
اإلســـرائيلية إنه لم يرفض فكرة ضم "اليمين 
الموحـــد" الـــى حكومة برئاســـته، مســـتطردا 

أنه "مع ذلك انه ال يقبل".

غزة/ االستقالل: 
نفى المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة أمس الثالثاء »شــــائعات 
حول إعادة تشــــكيل اللجنة اإلدارية الحكومية أو أي أجسام إلدارة 

قطاع غزة«.
ونّوه بيان للمكتب الحكومي أن بعض المؤسســـات الحكومية والوزارات ُتجري 
بين الحين واآلخر إجراءات إدارية تأتي في الســـياق الطبيعي لتحسين خدمة 

المواطن.
وأكد البيان أن المؤسســـات الحكومية والوزارات »ُتـــدار من قبل الوكالء منعا 

لحدوث أي فراغ إداري، وحرصًا على اتمام مصالح أبناء شعبنا«.

وزير العمل اللبناني: طلب إعفاء الفلسطينيين 
من اإلجازات يحتاج لتعديل القانون

غانتس: سنرأس الحكومة القادمة في »إسرائيل«

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل فجر امس الثالثاء، 15 مواطنا فلسطينيا على األقل، عقب دهم 
منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد بيان لجيش االحتالل، أمس، بأن قواته اعتقلت 15 مواطنا فلســـطينيا في مناطق 
مختلفة من الضفة الغربية، مّمن وصفهم بـ"المطلوبين"؛ بزعم ممارسة أنشطة تتعّلق 

بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.
وذكـــرت مصادر فلســـطينية، أن قوات االحتالل اعتقلت الشـــاب زياد البكري من 
منطقة واد الغروس شـــرق الخليل (جنوب القدس المحتلة)، ولؤي العمور من يطا 
جنوب المدينة، ومحمد عماد الطيطي من مخيم "العروب" لالجئين الفلسطينيين، 

شماال.
كما أعادت قوات االحتالل اعتقال األســـير السابق محمود خاروف، عند حاجز عسكري 
إســـرائيلي، عند مدخل مدينة الخليل بالقرب من مخيم "العروب" قبل أن يصل لمنزله 

في مدينة قلقيلية (شماال)، بعد اإلفراج عنه من سجون السلطة الفلسطينية.
وفي جنين (شماال)، اعتقل االحتالل المواطنين، فارس الرحال وراتب البالي، إلى جانب 

حسان جرار.
في حين تم اســـتدعاء الطفل محمد ربيع عليان (3 ســـنوات) من بلدة "العيسوية" في 

القدس المحتلة، متهم برشق حجارة على مركبات لالحتالل
وقالت مصادر محلية: إن قوات االحتالل اقتحمت بلدة العيســـوية وحاولت اعتقاله؛ إال 
أن أهالي البلدة الذين سيطرت عليهم الدهشة تصدوا ومنعوا اعتقال الطفل، لتسلم 

قوات االحتالل والد الطفل استدعاًء للتحقيق له ولطفله.

حملة اعتقاالت واسعة 
بالضفة تطال 15 مواطنا 

»اإلعالمي الحكومي« ينفي 
تشكيل لجنة إدارية لغزة

القمة اإلسالمية المسيحية ترفض انتهاكات االحتالل في القدس

نابلس/ االستقالل: 
أصيب مواطن فلســـطيني، أمس الثالثـــاء، جراء إطالق 
النار عليه من قبل مستوطن قرب مستوطنة »حلميش« 
بالضفة الغربية. وأكدت القناة 13 العبرية أن مستوطنا 
أطلـــق النار على فلســـطيني ألقى الحجـــارة عليه قرب 

»حلميش«، الفتة إلى أن الحدث ال يزال قيد المراجعة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفرجت ســـلطات االحتالل أمس الثالثاء عن األســـير المقدســـي أحمد عمر الهنـــدي (29 عاًما) من قرية 

العيساوية بمدينة القدس المحتلة، بعد قضاءه مدة محكوميته البالغة أربع سنوات.
وكان الهندي اعتقل مطلع فبراير 2015 بتهمة القائه زجاجات حارقة على جنود االحتالل في منطقة باب 
السلسلة، أعقاب المواجهات التي اندلعت آنذاك احتجاًجا على االعتداءات المتكررة في المسجد األقصى 
المبارك. وشـــارك الهندي داخل الســـجون في االضراب عن الطعام تضامًنا مع األسرى، وتعرض للعقاب 

والتنكيل، وتنقل في عدة سجون وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

االحتالل يفرج عن أسير 
مقدسي قضى 4 سنوات

إصابة فلسطيني
 برصاص مستوطن 
في الضفة الغربية

رام الله/ االستقالل: 
أصدر رئيس السلطة الفلســـطينية محمود عباس أمس الثالثاء قرارات بترقية 34 قاضًيا، بناًء 

على تنسيب مجلس القضاء األعلى االنتقالي.
وقال المستشار القانوني لعباس علي مهّنا إن القرارات الرئاسية تقضي بترقية 13 قاضًيا من 
قاضـــي صلح إلى قاضي بداية، وترقيـــة 13 قاضًيا من قاضي محكمة بداية إلى قاضي محكمة 

استئناف، وترقية 7 قضاة من محكمة استئناف إلى قضاة محكمة عليا.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي في سياق »رؤية الرئيس إلصالح القضاء«.

عبــاس يصــدر قــراًرا 
بترقيــة 34 قاضًيا

م�ستوطنون يجددون  ...
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االستقالل/ وكاالت:
أعلن فريق المغامر الفرنسي فرانكي زاباتا المعروف بـ«الرجل الطائر« الذي فشل 
األســـبوع الماضي في مســـعاه اجتياز بحر المانش منطلقا من قرب شاطئ في 
سانغات (شمال غرب فرنســـا) على لوح طائر (فاليبورد)، عن تحضيره لمحاولة 

جديدة خالل األيام المقبلة.
ومـــن المقرر أن يقوم فرانكي زاباتا (40 عاما) وهو بطل أوروبا والعالم في رياضة 
»الجيت سكي« سابقا، برحلة جديدة بين شمال فرنسا إلى جنوب بريطانيا خالل 

نهاية هذا األسبوع.
ونقلت »فرانس برس« عن الناطق باســـم زاباتا قوله :«ال يريد أن يفشـــل. 
ســـيحاول مرة أخرى في نهاية هذا األســـبوع. الجمعة أو السبت أو األحد 

وفقا للطقس«.
وكان زاباتا قد أقلع الخميس الماضي من قرب شـــاطئ في ســـانغات 
(شمال غرب فرنسا) واقفا على لوح طائر (فاليبورد)، ساعيا إلى اجتياز 
بحر المانش إال أنه سقط في المياه اإلنجليزية قرب مركب كان سيتزود 
من متنه بالوقود إلكمال رحلته وانتشـــله غواصـــون. وأضاف الناطق 
»فرانكي جاهز.. أمضى نهاية األســـبوع في مارســـيليا إلصالح اللوح 

المتضرر«.
وفي 14 يوليو، خالل االحتفاالت في باريس بمناســـبة العيد الوطني الفرنسي، 
قّدم زاباتا عرضا استشرافيا، إذ حلق عشرات األمتار فوق األرض حامال بندقية في 

يده، على لوحه »المطّور بالكامل في فرنسا«.

محاولة »جنونية« جديدة 
لرجل »اللوح الطائر«

االستقالل/ وكاالت:
يستخدم العلماء الفئران في التجارب الطبية لمحاكاة 

األمراض التي تصيب اإلنسان ومضاداتها.
ويــــدرس باحثون إخضــــاع فئران الختبارات قاســــية 
تتعلق باالكتئاب، في عملية يجدون أنها األنجح خالل 

العقود األخيرة، وفق تقرير نشره موقع »فيتشرزم«. 
وتتم اختبارات االكتئاب علــــى الفئران، بإلقاء أحدها 
في ماء وعليه الســــباحة إلنقاذ حياتــــه، والوقت الذي 
يقضيه في محاولته الســــباحة حتى وصوله لمرحلة 

الغرق، سيعبر عن مدته اكتئابه.
وقالت هانــــو وربيل، من جامعة بيــــرن » على العلماء 
التوقــــف عن إجــــراء هــــذه االختبــــارات، وبرأيي هو 

استخدام سيئ للتجارب العلمية«.
وأرسلت مجموعة ناشطة في مجال حقوق الحيوانات 
 (NIMH)/ »رسالة لـ »المعهد الوطني للصحة العقلية
في الواليــــات المتحــــدة، داعيــــة إلى حــــث العلماء 
والباحثين على وقف اختبارات »السباحة« التي تجرى 

على الفئران.

االستقالل/ وكاالت:
طور باحثون في جامعـــة غرينتش في العاصمة البريطانية 
لندن، جهازا يتيح لألشـــخاص الصم سماع األصوات بصورة 

عالية الجودة ومثالية تقريبًا.
وبحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، استخدم الباحثون 
رقاقة على شـــكل قوقعة اصطناعية تعمـــل على تفكيك 
األصوات وإعادة بنائها أثناء عملية السمع، بدال من تضخيم 

ضوضاء الخلفية، كما هو الحال في السماعات التقليدية.
وأوضـــح الباحثون الذين أجروا عـــددا كبيرا من التجارب على 

نحو 200 من الصم بنجاح، أن الجهاز »الرقاقة« يسجل طبقات 
متعددة من الصوت إلنشاء صوت جديد يتراوح وضوحه بين 
90- 100%، تمامًا مثل الصوت الذي تسمعه األذن السليمة 

ما يبشر بالقضاء على الصم لدى ماليين البشر.
ويؤكد الباحثون البريطانيـــون أن الجهاز ال يزال بحاجة إلى 
المزيد من التجارب السريرية، إلثبات فاعليته بنسبة %100 
قبـــل إجازته من الســـلطات الطبية، الفتين إلـــى أن النظام 
الجديد الستعادة الســـمع سيكون متاحًا تجاريًا في غضون 

6 أعوام.

اكتشاف مذهل.. »رقاقة« تمكن 
الصم من استعادة السمع بالكامل

السباحة أو الموت.. تجارب 
علمية قاسية على الفئران

االستقالل/ وكاالت:
حذرت دراســــة أمريكية حديثة األشخاص 
الذين يعانون من تزايد اضطرابات القلق من 
زيادة عدد فناجين القهوة التي يشربونها 
يوميا ألن ذلك سيؤجج مشاعر القلق لديهم.

وأوضح الباحثون بجامعة والية بنســــلفانيا 
األمريكيــــة، أن الكافييــــن الموجــــود بكثرة 
في القهــــوة باإلضافة لمشــــروبات الطاقة، 
قد يساعد بعض األشــــخاص على التركيز 

واالنتباه، لكنه في الوقت ذاته قد يســــبب 
مشــــاكل ألولئك الذين يعانــــون من زيادة 

أعراض القلق.
وقالت الدكتورة جولي راديكو، عالمة نفسية 
إكلينيكية بجامعة والية بنسلفانيا، في بيان 
للجامعة، أن الكافيين ليس عدًوا لإلنســــان، 
لكنني أشــــجع الناس علــــى معرفة الحدود 
الصحية له، ألن اإلفراط في اســــتهالكه قد 

يزيد من أعراض القلق

وحسب الدراسة، تتراوح الجرعات المنخفضة 
من الكافيين بين 50 إلى 200 ملليجرام، وقد 
يؤدي استهالك أكثر من 400 ملليجرام في 
المرة الواحدة إلى الشــــعور باإلرهاق والقلق، 
ويؤدي إلى ظهور أعراض مثل تزايد ضربات 

القلب أو الغثيان أو ألم في البطن.
وفيما يتعلــــق بكميات الكافيين الموجودة 
فــــي المشــــروبات، فإن كوب متوســــط من 
القهوة المنزلية يحتــــوي على حوالي 100 

ملليجــــرام مــــن الكافيين، مقارنــــة مع 250 
ملليجــــرام في كــــوب القهوة مــــن الحجم 
تتناولــــه في سالســــل مشــــروبات القهوة 

المنتشرة بالشوارع.
فيمــــا تحتوي علبــــة من مشــــروبات الطاقة 
على 400 ملليجرام مــــن الكافيين، أما علبة 
المشروبات الغازية الكوال  فتحتوي على 55 

ملليجرام من الكافيين.
وقال الدكتور ماثيو ســــيلفيس، األســــتاذ 

بقســــم طــــب األســــرة فــــي جامعــــة والية 
بنسلفانيا، إن القلق مشــــكلة شائعة، لكن 
العديد من المرضــــى وأطبائهم ال يفكرون 
في مادة الكافيين كعامل محتمل يســــهم 

في زيادة مشاعر القلق.
وأضاف نريــــد من الناس أن يفكروا فيما إذا 
كان هناك صلة بين استهالكهم للكافيين 
والقلق، وال يسرفوا في تناول الكافيين حتى 

ال تتفاقم األمور لديهم .

القهــوة قــد تؤجــج اضطرابــات القلــق!

االستقالل/ وكاالت:
هل شككت يوما أن شخصا ما ألقى نظرة على 
وجبتك التي طلبت إحضارها إلى منزلك أو مقر 

عملك، بل ربما تذوقها؟
إليك إذن هذه الدراســـة األميركية الصادمة، 
التـــي اعترف خاللها أكثر مـــن 25 بالمئة من 
عمال توصيل الطعام بأنهم يتذوقون طعام 

الزبائن قبل وصوله إليهم.
الدراســـة التي أجرتها مؤسسة »يو إس فود« 
وســـلطت عليها الضـــوء مجلـــة »نيوزويك« 

األميركية، كشـــفت أن 54 بالمئـــة من عمال 
التوصيـــل يفتنـــون برائحـــة الطعـــام الذي 
يحملونه، فيما يتـــذوق حوالي 28 بالمئة من 

العمال الطعام.
وقالت المؤسســـة في بيان: »يؤسفنا أن نعلن 
أمرا كهذا (...) عمال التوصيل يخرقون القواعد 

ويأخذون جزءا من الطعام«.
وفـــي المقابل، شـــكى 60 بالمئـــة من عمال 
التوصيـــل أنهـــم يحصلـــون علـــى إكرامية 
(بقشـــيش) قليلـــة جـــدا أو ال يحصلون على 

اإلطـــالق، فيما قـــال 40 بالمئـــة إن تعليمات 
الزبائن تكون غير واضحة.

وعلـــى جانب آخر، قال 84 بالمئـــة من الزبائن 
إنهـــم »ال يمانعون« أن يحصل الســـائق على 
قليل من أصابع البطاطا المقلية التي يوصلها 

لهم.
يشار إلى أن صناعة نقل الطعام تشهد طفرة 
عالمية كبيرة، حيث تعمل شركات التوصيل 
علـــى نقل وجبات تقـــدر قيمتهـــا بمليارات 

الدوالرات كل عام.

دراسة تكشف «السر المقزز»!
هل يتذوق عامل التوصيل طعامك؟ 

االستقالل/ وكاالت:
روى والد رجل هندي عضه ثعبان، قصة انتقام ابنه لنفســـه وعض الثعبان وقتله، بحسب وكالة 

»رويترز« لألنباء.
وأضاف األب بابو رام أن ابنه راج كومار الذي قّطع الثعبان بمنطقة إيتاه بوالية أوتار براديش، كان 

في منزله عندما دخل الثعبان المنزل وعضه.
وتابـــع األب: »الثعبـــان عض ابنه، وفي المقابل، عض هو الثعبان وقّطعه بأســـنانه ومزقه 
إربًا«. وأســـرعت األســـرة بنقل الرجل إلى المستشفى، وقالت وســـائل إعالم محلية إنه في 

حالة حرجة.
بينما قال الطبيب المعالج إن بي سينغ: »هذا غريب بالتأكيد… رأيت أناسًا يأتون مصابين بعضة 

ثعبان، لكنني لم أَر من قبل شخصًا عض ثعبانًا ثم أحضره معه في كيس«.

هندي ينتقم من 
»ثعبان« ويمزقه بأسنانه
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