
القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن رئي���س حكومة االحت���الل بنيامي���ن نتنياهو، 
األربعاء بدء بناء 1000 وحدة اس���تيطانية ببيت لحم، 
وذل���ك خالل جول���ة تفقدية مصورة في مس���توطنة 

»إفرات« جنوب الضفة الغربية المحتلة. وجاء هذا بعد 
ساعات قليلة من ترويج وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
وحكوم���ة االحتالل لقرار المصادق���ة على بناء 700 
وحدة سكنية للفلس���طينيين في مجمل المنطقة 

»س���ي«. وجال نتنياهو برفقة رئيس المس���توطنة 
في أنحاء األراضي المحيطة بها، وقام بقص شريط 

وتدشين متنزه للمشاة حولها، يطل 
على جبل خورودوس الروماني الذي 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اندل���ع حريق���ان، ام���س األربع���اء، ف���ي 
لحدود  مجاورة  إس���رائيلية  كيبوتس���ات 
قطاع غ���زة بفعل س���قوط بالونات حارقة 

أطلقت من القطاع.
وبحسب »يديعوت أحرونوت«، فإن حريقًا 
ش���ب في ناحل عوز، وآخر ف���ي علوميم، 
وأن طواقم اإلطفاء تمكنت من الس���يطرة 

عليهما.

و«البالون���ات الحارقة« ه���ي بالونات يتم 
ربطه���ا بم���واد قابل���ة لالش���تعال، ب���دأ 
الفلسطينيون باستخدامها بعد الطائرات 
الورقي���ة الحارقة أيضا ف���ي مايو/أيار من 
العام الماضي، كأس���لوب احتجاجي على 
المج���ازر الت���ي ارتكبتها ق���وات الجيش 
بحقهم خالل إحيائهم فعاليات مسيرات 
الع���ودة الت���ي ب���دأت ف���ي 30 م���ارس/

آذار2018، وال تزال مستمرة.

اندالع حريقين في غالف غزة

غزة / محمد أبو هويدي:
تح���اول اإلدارة األمريكية فرض رؤيتها السياس���ية واالقتصادية في منطقة 

الشرق األوسط والتي عرفت ب� "صفقة القرن" والتي أعلن عن شقها 
االقتصادي في مؤتمر البحرين خالل ش���هر يونيو الماضي ، واآلن 

غزة / سماح المبحوح:  
اتفق محلالن في الشأن االقتصادي على أن السلطة بحاجة إلى عوامل عدة من 

أجل نجاح خطة » االنفكاك » االستقالل االقتصادي عن االحتالل 
اإلس���رائيلي ، ترتكز على توفر اإلرادة السياس���ية بين األطراف 

»مؤتمر كامب ديفيد«.. محاولة أمريكية إلنقاذ 
نتنياهو والضغط على الفلسطينيين 

هل تستطيع السلطة »االنفكاك« 
اقتصاديًا عن االحتالل ؟

إضــراب يعــم مشاريــع »أونــروا« بقطــاع غــزة
غزة/ االستقالل: 

ش���رع اتحاد المقاولين في قطاع غزة ام���س األربعاء، في 
تنفي���ذ اإلضراب ع���ن العمل ف���ي مش���اريع وكالة غوث 

وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين (أونروا) »لرفع الظلم 
المقاولين واسترداد حقوقهم«، بحسب  عن 
بيان لالتح���اد. وعم اإلضراب منذ صباح امس 

بيروت/ االستقالل: 
قالت لجنة المتابعة الفلس���طينية في لبنان إن محاوالت وزير العمل لن تنجح 
في أخذ القضية إلى مكان آخر، وإن اللبنانيين والفلس���طينيين قالوا كلمتهم 

اليوم: "ال ألي قرار يمس الحقوق اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين".

وقفات واسعة بأوروبا تضامنًا مع 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان

فلسطينيو لبنان: لن يفلح الوزير 
بأخذ القضية إلى مكان آخر

رام الله/ االستقالل: 
يواصل أكثر من ثالثين أسيرًا معتقلين في السجون 
االسرائيلية  اإلضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجًا 

على اعتقالهم إداريًا من قبل االحتالل اإلس����رائيلي. 
وقالت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
في بي����ان لها امس األربعاء، إن عدد من 

إضراب أكثر من 30 أسيرًا عن الطعام رفضًا لالعتقال اإلداري

القيادي طارق قعدان يدخل 
معركة اإلضراب عن الطعام 

القدس المحتلة- الداخل المحتل/ االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين امس األربعاء، المسجد األقصى المبارك، من 

جهة باب المغاربة ترافقهم حراسة معززة ومشددة من عناصر 
الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، كما قدم مستوطنون من 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى.. 
وعصابات »تدفيع الثمن« تعتدي على 
ممتلكات المواطنين بالداخل المحتل

نتنياهو يعلن بدء بناء 1000 وحدة استيطانية ببيت لحم

حقوقّية إسرائيلية: الجيش أقّر »ضمنًيا« بقتل 
متظاهرين بغزة بعد إصابتهم في »الركبة«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أقّر جيش االحتالل اإلس���رائيلي ضمنًيا، بأن عدًدا من المتظاهرين على حدود 

قطاع غزة، قتل���وا بعد إصابتهم برص���اص القّناصة في منطقة 
"الركب���ة" أعلى القدم. ج���اء ذلك ضمن مقالة كتبته���ا األربعاء، 

دعوات إلجراء انتخابات طالبية 
في جامعات قطاع غزة 04

رام الله/ االستقالل: 
ك���د رئيس الوزراء محمد اش���تية أمس األربعاء أن ش���عبنا يعيش في مرحلة 

خط���رة تحاول فيها »إس���رائيل« تدمير الس���لطة الوطنية و«حل 
الدولتين«، من خالل التوس���ع االس���تيطاني المتصاعد وانتهاك 

اشتية: نعيش مرحلة خطيرة تحاول 
فيها »إسرائيل« تدمير السلطة

) APA images (        الحتالل يوا�سل بناء امل�ستوطنات بال�سفة الغربية
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الضفة المحتلة/ االستقالل:
شــــنت قوات االحتالل اإلســــرائيلي، أمس األربعاء، حملة 
اعتقاالت واسعة طالت 14 مواطنا بينهم أسرى محررون 

من الضفة الغربية المحتلة.
ففي القدس المحتلــــة، اعتقلت قــــوات االحتالل، أمين 
ســــر حركة "فتح" في بلدة العيسوية شرق القدس ياسر 

درويش، بعد ان داهمت منزله وفتشته.
يذكر أن ســــلطات االحتــــالل، تمارس سياســــة العقاب 
الجماعــــي بحــــق األهالي فــــي العيســــوية، والمتمثلة 
باالقتحامــــات اليومية واالعتقاالت وتحريــــر المخالفات 
وهدم المنشــــآت وغيرها من المضايقات اليومية، وذلك 
في اعقــــاب مواجهــــات اندلعت مطلع الشــــهر الجاري، 
وأسفرت عن استشهاد األسير المحرر محمد سمير عبيد 

(20 عاما) بنيران االحتالل.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل، أربعة شبان، وهم: 
يوســــف حلمي أبو خليل (20 عامــــا)، ومجاهد (19 عاما)، 
وليث (18 عاما) وهم من بلدة عتيل شماال، ونشأت محمد 
مصطفى حمد (30 عاما) من قرية شــــوفة جنوب شــــرق 

المحافظة، عقب مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.
وفــــي الخليل، اعتقلت قوات االحتــــالل، أربعة مواطنين، 
وهم: جواد خضر الجعبــــري، وابراهيم نمر الجعبري، من 
مدينة الخليل، وعماد عبد العزيــــز البطران، من بلدة اذنا 
غرب الخليل، كما اعتقلت هيثم أبو عرام على حاجز بيت 

عينون العسكري شرق الخليل.
 وفي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل، خمســــة مواطنين، 
بينهم أسرى محررون، وهم: ياسر مناع، ومروان استيتية، 

وفضل الكردي، فيما اعتقلت الشاب جهاد عورتاني على 
حاجز عســــكري مفاجئ أقامته على الطريق الواصل بين 

مدينتي رام الله ونابلس.
كما اقتحمــــت قوات االحتــــالل قرية بيت دجن شــــرقا، 
واعتقلت الشــــاب معاوية عفيف حنيني، عقب مداهمة 

منزل ذويه وتفتيشه.
وفي جنيــــن، داهمت قوات االحتالل، ، عــــددا من منازل 
أسرى محررين في بلدتي السيلة الحارثية واليامون غرب 

جنين، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقاالت.
 وذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل داهمت منازل 
األســــرى المحررين في الســــيلة الحارثيــــة، وهم: فارس 
حسني شــــواهنة، وهاني شفيق جرادات، وخالد حسين 
جــــرادات، وصالح ذيــــب زيود، وصادق حســــن أبو الخير،  

وعناد محمد أبو الخير، ومحمد يوسف جرادات، وفتشتها. 
كمــــا داهمت تلك القــــوات منزل األســــير المحرر أديب 

سمودي من بلدة اليامون، وفتشته.
وفي رام اللــــه، اقتحمت قوات االحتــــالل، بلدة بيت ريما 
شمال غرب رام الله، وداهمت عددًا من منازل المواطنين 

فيها.
وقال مراســــلنا، إن قوة كبيرة من جيش االحتالل داهمت 
منازل المواطنيــــن، يحيى فايز رحيمة، وعمر ســــطوف، 
وسامي مصطفى الريماوي، وعبثت بمحتوياتها ودمرت 

عددا من المقتنيات فيها.
وأشــــار إلى أن مواجهــــات اندلعت بين الشــــبان وجنود 
االحتــــالل، الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز المســــيل 

للدموع تجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفرجت شـــرطة االحتالل اإلســـرائيلي صباح 
أمـــس األربعاء، عن والد الطفل قيس عبيد من 
بلدة العيســـوية شمال شرق القدس المحتلة 

بعد التحقيق معه.
وذكر عضو لجنـــة المتابعة في العيســـوية 
محمد أبـــو الحمص أن قـــوات االحتالل أخلت 
ســـبيل فراس عبيـــد والد الطفـــل قيس بعد 
التحقيق معه بحجة "إلقاء نجله حجارة باتجاه 
شـــرطة االحتالل في العيسوية"، وحذرته من 

إلقاء طفله الحجارة مرة ثانية.
وكانت قوات االحتالل استدعت مساء الثالثاء، 
فـــراس عبيد وطالبت بحضـــور نجله قيس (6 

أعوام)، للتحقيق معه في مركز الشرطة بشارع 
صالح الدين أمس.

وذكر في االســـتدعاء أن فراس عبيد مطلوب 
حضوره لمركز شرطة االحتالل في شارع صالح 
الدين صباح األربعاء، وفيه أن "قيس رمى حجر 

على قوات االحتالل".
وأوضح أبو الحمص أن هذه حالة االســـتدعاء 
الثانية لطفل من العيســـوية خالل الساعات 
الماضية، حيث استدعت الثالثاء الطفل محمد 
ربيع عليان (4 أعوام) للتحقيق وبضغط شعبي 
وإعالمي تراجعـــت عن االســـتدعاء واكتفت 

بالتحقيق مع والده.
وحذر من اآلثــــار النفســــية التي تترتب 

على اســــتدعاء األطفال والفتية واقتحام 
منازلهم في العيســــوية وفقدان الشعور 
باألمن واالســــتقرار حتى داخل منازلهم، 
فالطفلين عبيد وعليــــان كانا يلعبان أمام 
منزليهما في ظل افتقــــار البلدة للمالعب 

والساحات.
وكانت ســـلطات االحتالل ســـلمت أول أمس 
اســـتدعاء تحقيق للطفل المقدســـي محمد 
عليـــان (6 أعوام) من بلدة العيســـوية، بحجة 
"إلقاء حجارة تجاه مركبة لقوات االحتالل خالل 
اقتحامها البلـــدة"، إال أنها لم تحقق معه بعد 
وصوله المركز مع والده تحت ضغط شـــعبي 

من األهالي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، 
األربعاء بدء بناء 1000 وحدة اســـتيطانية ببيت 
لحـــم، وذلك خـــالل جولة تفقديـــة مصورة في 
مســـتوطنة "إفـــرات" جنـــوب الضفـــة الغربية 

المحتلة.
وجـــاء هذا بعـــد ســـاعات قليلة مـــن ترويج 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وحكومة االحتالل 
لقرار المصادقة على بناء 700 وحدة ســـكنية 

للفلسطينيين في مجمل المنطقة "سي".
وجال نتنياهو برفقة رئيس المســـتوطنة في 
أنحاء األراضي المحيطة بها، وقام بقص شريط 
وتدشـــين متنزه للمشـــاة حولها، يطل على 
جبل خورودوس الرومانـــي الذي قام االحتالل 

بمصادرته وتحويله إلى "حديقة قومية".
وكـــرر نتنياهـــو خـــالل الجولـــة تصريحات 
ســـابقة له بأنه لن يتم "اقتالع" أي مستوطنة 

إسرائيلية.
في المقابـــل، أقر الوزير المتطرف في حكومة 
االحتالل بتسليئيل سموطريتش في منشور 
له على "فيســـبوك" أن قـــرار الكابينت األمني 
والسياسي اإلســـرائيلي أمس بشأن إقرار بناء 
715 وحدة ســـكنية مع ما سبق الكشف عنه 
بالمصادقة على إقامة 6 آالف وحدة ســـكنية 
في المستوطنات اإلســـرائيلية في المنطقة 
"سي" يشكل "تحواًل مهمًا يحول دون تحقيق 

الحلم العربـــي بإقامة دولة إرهـــاب، على حد 
قوله.

وأضاف سموطريتش الذي يطالب منذ والية 
الحكومة السابقة بإعالن ضم المنطقة "سي" 
إلسرائيل رسمًيا، وفرض السيادة اإلسرائيلية 
الكاملـــة عليهـــا، أضاف أن "هـــذه هي المرة 

األولى التي تضع فيها دولة إســـرائيل خطة 
اســـتراتيجية لمنع إقامة الدولة الفلسطينية 

في قلب البالد".
وردد ســـموطريتش فـــي منشـــوره ادعاءات 
المستوطنين بأن "كل من يتجول في الميدان 
في الســـنوات األخيرة، يرى بعيون الحســـرة 

االحتالل الزاحف للعـــرب مقابل تقريبًا صفر 
من الجهـــد والعمل من قبـــل اإلدارة المدنية 
(الذراع التنفيذي لالحتالل في الضفة الغربية 
المحتلة)، مقابل مطاردتها لكل بيت متنقل أو 
بيت صفيح من حركة االستيطان اإلسرائيلية.
أقـــر وزير  وباإلضافـــة لســـموطريتش، فقد 

التعـــاون اإلقليمـــي فـــي حكومـــة نتنياهو 
تســـاحي هنغبي المســـؤول عمومًا أيضًا عن 
الحوار االستراتيجي مع الواليات المتحدة بأن 
قرار الكابينت السياســـي واألمني اإلسرائيلي 
يأتي لخدمة المصالح األمنية واالستراتيجية 
للحكومة اإلســـرائيلية، وإبقاء الســـيطرة على 

أراضي المنطقة سي بقبضة "إسرائيل".
ولم ينف هنغبي أن قرار إقرار بناء 715 وحدة 
سكنية فلســـطينية يمكن دولة االحتالل من 

مواصلة سياسة الهدم في الضفة الغربية.
وأشارت صحف إســـرائيلية إلى أن القرار الذي 
اتخذه الكابينت اإلسرائيلي، مساء أمس، يتزامن 
مع وصـــول المبعوث األميركي جاريد كوشـــنر 
اليوم إلى الكيان اإلسرائيلي، كمحطة أولى في 
جولة له في المنطقة يجري خاللها محادثات في 
كل من األردن ومصر والســـعودية. من جهتها، 
كشـــفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، 
في هذا الســـياق، أن الرئيس األميركي دونالد 
ترمب يعتزم الدعوة لمؤتمر ســـالم في منتجع 
كامب ديفد تشـــارك فيه الدول العربية، مثل 
األردن ومصر والســـعودية واإلمارات، مع تغيب 

"إسرائيل" عن هذا المؤتمر.
ووفقًا للصحيفة، فإن الخطوة تهدف من قبل 
ترمب إلى مســـاعدة نتنياهـــو خالل المعركة 
االنتخابيـــة في "إســـرائيل" وتصويره كزعيم 

سياسي مقبول، ويخطب زعماء عرب وّده.

نتنياهو يعلن البده ببناه 1000 وحدة استيطانية ببيت لحم

جنين/ االستقالل:
مـــددت محكمة االحتالل العســـكرية في ســـالم، األربعاء، توقيف القيادي فـــي حركة الجهاد 

اإلسالمي في فلسطين الشيخ بسام السعدي حتى 28 آب/ اغسطس المقبل.
وأفادت زوجته األســـيرة السابقة نوال السعدي، بأن االحتالل ما زال يمنع زيارة الشيخ السعدي 
(60 عاًما)، والذي اعتقلته قوة إسرائيلية خاّصة في آذار/ مارس الماضي بعد سنوات من المطاردة. 
مشـــيرًة إلى أن النيابة العســـكرية اإلســـرائيلية وّجهت له تهمة االنتمـــاء والعضوية والقيام 

بنشاطات في صفوف حركة الجهاد اإلسالمي.
والشـــيخ السعدي من مخيم جنين، من مواليد 1960، وهو أحد قادة حركة الجهاد اإلسالمي في 
الضفة الغربية، وتعرض لعدة اعتقاالت ســـابقة على خلفية عضويته ونشـــاطاته في صفوف 
الحركة، وأمضى ما يزيد على 13 سنة في االعتقال، فيما أمضت زوجته نوال ثالث سنوات خلف 

القضبان. وقتل االحتالل اثنين من أبنائه (عبد الكريم وإبراهيم) عام 2002.

االحتالل يمدد اعتقال االحتالل ُيخلي سبيل والد الطفل قيس عبيد بعد التحقيق معه
الشيخ بسام السعدي

االحتــالل يعتقــل 14 مواطنــا مــن الضفــة
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وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية 
ذكـــرت أن صهـــر الرئيس األمريكـــي جيراد 
كوشـــنير بدأ أمس جولة فـــي المنطقة للقاء 
زعماء عرب، كما ســـيزور الكيان اإلسرائيلي، 
ضمن مســـاعي عقد قمة على مستوى زعماء 
عرب وبمشـــاركة الرئيـــس األمريكي دونالد 
ترمب في "كامب ديفيد" بالواليات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في واشنطن قوله: 
إن "القمة ســـتعقد قبل موعد إجراء االنتخابات 
اإلســـرائيلية والمقررة منتصف أيلول/سبتمبر 
المقبـــل وســـيعرض فيهـــا ترمـــب الجوانب 
االقتصادية لصفقة القرن بالتشاور مع رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو".
في حين سيزور كوشنير كاًل من األردن ومصر 
وقطر والسعودية واإلمارات، في الوقت الذي 
أعربت فيه مصادر في واشنطن عن اعتقادها 
بأن نتنياهو لن يشـــترك في القمة المرتقبة 

وذلك لزيادة فرص نجاح عقدها.
وبينت الصحيفة بأن ترامب ســـيعرب خالل 
القمة عن موافقته على إقامة كيان فلسطيني 
ولكن ليس دولة بالضرورة وأنه سيقول نعم 
لوجود فلسطيني شرقي القدس ولكن ليس 

كعاصمة بالضرورة.
بينمـــا تعتقد المصادر بأن رئيس الســـلطة 
محمود عباس ســـيرفض الخطـــوة ونتنياهو 
ســـيمتدحها مع وجود تحفظـــات كثيرة، أما 
الزعماء العرب فســـيؤيدونها عبر اشتراكهم 

في القمة.
ا�ستكماًل للحلقات ال�سابقة

وأكـــد الكاتب والمحلل السياســـي مصطفى 
الصواف، أن الدعوة األمريكية لبعض الزعماء 
والروؤســـاء العرب ودولة الكيان الصهيوني 
للقاء في أمريكا في قمة "كامب ديفيد" تأتي 
لعرض الشق السياســـي من "صفقة القرن" 
واســـتكمال للحلقـــات الســـابقة التي بدأها 
ترامب ســـواء بضم القـــدس وإعالنها عاصة 
لدولة االحتالل والموافقة الضمنية على ضم 
أجزاء من الضفـــة الغربية وأجـــزاء من وادي 
األردن واخرها مؤتمـــر البحرين والذي عرض 

فيه الشق االقتصادي من الصفقة.
وقـــال الصواف لــــ "االســـتقالل": "إن ترامب 
يحاول عرض الشـــق السياســـي من الصفقة 
قبـــل االنتخابـــات اإلســـرائيلية القادمة في 
ســـبتمبر / أيلول القادم ظنًا منه أنه سيخدم 

وجود نتنياهو في الحكم" .
واضـــاف: امريكا ســـتحاول فـــرض امالءات 
وممارســـة ضغوط على الرؤساء العرب الذين 
ســـيجتمعون فـــي القمة لكي يمـــرروا هذه 
الصفقـــة لتصفيـــة القضية الفلســـطينية 
وإنهائهـــا لألبـــد، موضحـــًا أنه رغـــم رفض 
الســـلطة لصفقة القرن ورفضها المشـــاركة 
في مؤتمر البحرين، والشـــق االقتصادي من 
الصفقة، لكن لألسف الشـــديد لم تتخذ أي 
إجراءات عملية تترجم على أرض الواقع تثبت 

أنها تقف ضد "صفقة القرن".
ولفت إلى أنه رغم ما تعلنه الســـلطة من أنها 
ضد صفقة القرن ما تزال تواصل التنســـيق 
االمنـــي ، والعمل باالتفاقيـــات مع االحتالل 
رغم اعالن رئيس الســـلطة وقف التعامل به، 
مشـــيرًا الى أن الســـلطة في نهاية المطاف 
ستســـير في ركب "صفقة القرن"، ولكنها اذا 
ارادت عرقلة الصفقة عليهـــا إنهاء اتفاقية 
أوســـلو ولكنها لن تقدم على هـــذه الخطوة 

النها تعتبره اتفاقًا مقدسًا.
انقاذ نتنياهو

من جانبه اوضح الكاتب والمحلل السياسي 

طالل عوكل أن هناك عدة جوانب في عرض 
ترامب للشق السياسي من "صفقة القرن" 
األول يتمثل في إصـــرار اإلدارة األمريكية 
على إتمام الصفقة وهذا االجتماع محاولة 
الســـتدراج العرب أكثر إلى عمق االنخراط 
في القبول بهـــا واألمر الثانـــي أن ترامب 
يريـــد أن يعطـــي نتنياهـــو مكافـــأة قد 
تساعده بالفوز في االنتخابات اإلسرائيلية 
وخاصة أن التنافس قوي وأن استطالعات 
الرأي تظهر تعادال في المقاعد بينه وبين 

غانيتس".
وأضـــاف عـــوكل لــــ "االســـتقالل"، أن عامل 
التوقيت مهم لدعوة ترامـــب لعقد قمة في 
أمريـــكا وخاصـــة أن موقـــف نتنياهو أصبح 
ســـيئًا وال يملك أي شيء يقدمه في برنامجه 
االنتخابـــي ويحســـن وضعـــه وبالتالـــي هو 
بحاجة لدعـــم أمريكي وهـــذا كان واضحًا له 
في االنتخابات الســـابقة والتي فشـــلت في 

تشكيل حكومته.
وأضـــاف المحلل السياســـي أنـــه ليس من 
األبعـــاد  كل  ترامـــب  يطـــرح  أن  الضـــرورة 
السياســـية لهـــذه الصفقـــة فـــي المؤتمر 

المزمـــع عقده فقـــد يطرح منها فـــي الوقت 
الحالـــي ما يســـاعد نتنياهو فـــي الفوز في 
االنتخابات المقبلة ، كما أنه سيبقى متمسكا 
ببعض بنود الصفقـــة إلى ما بعد االنتخابات 

اإلسرائيلية.
وأشـــار عوكل، الى أن مشاركة دول عربية في 
هذا المؤتمـــر له بعد هام في نظر االمريكان، 
في ظـــل تنامي محـــاوالت التطبيـــع العربي 
اإلســـرائيلي، والجانب اآلخـــر أن العرب لهم 
دورًا مهمـــا في الضغط على الفلســـطينيين 
بقبولـــه الصفقـــة القـــرن وتقديـــم األموال 
والمشاريع الالزمة للتطبيق الشق االقتصادي 

في الصفقة.
أن  السياســـي  والمحلـــل  الكاتـــب  وشـــدد 
الفلســـطينيين لم يقدموا أي خطوات مهمة 
لمواجهة الصفقة علـــى أرض الواقع ، والتي 
تعد اهمها تحقيق "المصالحة" التي ما تزال 
معطلة، مؤكدا أن العامل المؤثر في افشـــال 
الصفقة يتمثل في وقف العمل باالتفاقيات 
الموقعـــة مـــع اإلســـرائيليين وتطبيق ذلك 
بشكل فعلي على االرض بعيدا عن الشعارات 

االعالمية. 

قبل موعد االنتخابات اإلسرائيلية القادمة 

»مؤتمر كامب ديفيد«.. محاولة أمريكية إلنقاذ نتنياهو والضغط على الفلسطينيين 
غزة / حممد اأبو هويدي:

حتاول الإدارة الأمريكية فر�ش روؤيتها 
ال�سيا�سية والقت�سادية يف منطقة ال�سرق 

الأو�سط والتي عرفت ب� »�سفقة القرن« والتي 
اأعلن عن �سقها القت�سادي يف موؤمتر البحرين 

خالل �سهر يونيو املا�سي ، والآن ت�ستعد 
لالإعالن عن ال�سق ال�سيا�سي من ال�سفقة من 

خالل عقد بح�سور زعماء وروؤ�ساء عرب 
موؤثرين يف املنطقة يف حماولة لل�سغط على 

الفل�سطينيني من جديد للقبول بال�سفقة، 
وكذلك العمل على انقاد نتنياهو وتوفري 

الدعم الكامل له قبل النتخابات القادمة، 
لن و�سولة اىل �سدة احلكم ي�سكل دفعة 

قوية لتطبيق �سفقة القرن. 

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركـــة المقاومة اإلســـالمية (حمـــاس) أمس 
األربعـــاء، أن مجـــزرة الهـــدم التي تنفذها ســـلطات 
االحتـــالل في أحيـــاء وبلدات القـــدس المحتلة إنذار 
بقرب هدم كينونة االحتالل، مشددًة على هذا المحتل 

سيدفع ثمن تغوله على القدس أرًضا ومقدسات.
وقالت حماس في بيان وصل " االستقالل" نسخه عنه 
إن االحتالل يواصل مخطط التهويد الذي استهدف 
بـــه القدس منـــذ بدايـــات احتالله لفلســـطين، وهو 
"مخطط جعل كل ما في القدس هدفًا من شجٍر وحجٍر 

وبشر".
وأضافت: ازدادت شراهة المحتل ووحشيته في هذه 
األيام؛ إذ ينتهز االحتالل فرصة وجود أكثر من سبب، 

هيأت له األرض لهذه الوحشية.

وبينت حماس أن هذه األســـباب هـــي الدعم منقطع 
النظير من قبل اإلدارة األمريكية، في ظل صمت دولي 
مطبق وجري عدد من الـــدول العربية نحو التطبيع مع 

هذا المحتل.
ونوهـــت إلى أن ذلك أغـــرى االحتالل بارتـــكاب أكبر 
مجزرة بحـــق البيوت في واد الحمـــص في قرية صور 
باهـــر جنوب مدينـــة القدس منذ احتاللهـــا، وها هو 
يســـتمر في اســـتهداف قريـــة العيســـوية هدمًا 

وتهجيرًا ألهلها.
وأكدت حماس أن الهجمة المجرمة من هذا المحتل ما 
زالت مستمرة، واالحتالل يستعد لتنفيذ عملية هدم 
جديدة في واد الحمص؛ "فعلى كل قطاعات الشـــعب 
الفلســـطيني أن يقوموا بدورهم فـــي مؤازرة أصحاب 

البيوت".

القدس المحتلة/ االستقالل:
أقّر جيش االحتالل اإلســــرائيلي ضمنًيا، بــــأن عدًدا من 
المتظاهريــــن على حدود قطاع غزة، قتلوا بعد إصابتهم 

برصاص القّناصة في منطقة "الركبة" أعلى القدم.
جاء ذلك ضمن مقالة كتبتهــــا األربعاء، المحامية "روني 
بيلــــي" من جمعيــــة حقــــوق المواطن في "إســــرائيل"، 
والتــــي قدمت التماًســــا مــــع ثالث جمعيــــات أخرى في 
أبريل/ نيســــان من العام الماضــــي، أمام المحكمة العليا 
اإلسرائيلية بشأن عمليات إطالق النار على المتظاهرين 

في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأوضحــــت بيلــــي أن المحكمــــة تجاهلــــت محــــاوالت 
المؤسسات منع قتل مزيد من المتظاهرين، وأثنت على 
رواية الجيش باّدعــــاء أنه يطلق النار علــــى المحّرضين 
والمشــــاركين الرئيســــيين في ما وصفتها بـــــ "أعمال 

العنف" على الحدود.
 الجيش غّير قواعد إطالق النار للتخفيف 

ّ
وأشارت إلى أن

من حاالت القتل، وذلك بعد تقرير أممي وتشكيل لجنة 
تحقيق دولية في األحداث علــــى الحدود، واعتبرت هذا 
التغيير بأنه اعتراف ضمني بأن عمليات إطالق النار على 
"الركبة" تسببت بقتل 39 متظاهًرا على األقل، مؤكًدة أن 
هذا التغيير في قواعد إطالق النار، ال يعني أن المشكلة 

األساسية انتهت.
وأكدت روني بيلــــي أن عمليات إطالق النار تتعارض مع 
القانون الدولي الذي ال يســــمح بحاالت القتل إال في حال 
كان الجنود بحالة خطر. وأشــــارت إلى تعرض غزة لجملة 
من االنتهاكات، منهــــا الحصار، وفرض قيود على حركة 
المرضى، وتنفيذ سياســــة العقاب الجماعي طويل األمد 

في مخالفة واضحة للقانون الدولي.

حقوقّية إسرائيلية: الجيش أقّر »ضمنًيا« بقتل 
متظاهرين بغزة بعد إصابتهم في »الركبة«

  حماس: مجزرة الهدم بالقدس 
إنذار بقرب هدم كينونة االحتالل
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وأكد مصدر فلسطيني أن اللجنة الخاصة 
المكلفـــة بتطبيـــق قرار الســـلطة وقف 
العمل باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل 
اإلسرائيلي، باشرت أعمالها بوضع اآلليات 
الالزمة في إطار استراتيجية  واإلجراءات 
وطنية لالنفكاك االقتصادي والسياسي 
واألمني التدريجي عنه، وتحديد السقوف 

الزمنية للنفاذ.
وُيناط بمهـــام اللجنة، التي تضّم أعضاء 
من اللجنة التنفيذيـــة لمنظمة التحرير، 
“فتـــح”،  لحركـــة  المركزيـــة  واللجنـــة 
والحكومـــة الفلســـطينية، “وضع آليات 
ملموســـة بســـقف زمني محـــدد للتحرر 
التي  الفلســـطيني من تلك االتفاقيات 
جرى توقيعها تباعًا منـــذ مؤتمر مدريد 
للســـالم، العام 1991، واتفاق “أوسلو” 

العام 1993.
وأضاف المصدر الفلســـطيني لـ "ـالغد" 
أن اآلليـــات تتضمن، أيضـــًا، “التحرر من 
اتفاق باريس االقتصـــادي، بما في ذلك 
تعزيز المقاطعة االقتصادية للمنتجات 
اإلسرائيلية، مما يدعم استقالل االقتصاد 
الفلســـطيني ويفـــك عالقـــة التبعيـــة 

االقتصادية الفلسطينية لالحتالل”.
ويقوم بروتوكول (اتفاق) باريس الموقع 
واالحتالل  الفلســـطينية  الســـلطة  بين 
اإلســـرائيلي في ســـبتمبر/أيلول 1994 
الشق االقتصادي، على تنظيم العالقات 
المالية واالقتصادية بين الفلسطينيين، 
واالحتالل اإلســـرائيلي، حيث نص على 
أنه "يؤســـس هذا البروتوكـــول االتفاق 
العالقات  ســـيحكم  الـــذي  التعاقـــدي 
االقتصادية بين الجانبين"، وهو ما جعل 
البعض يصفه بأنه عّمق تبعية االقتصاد 

الفلسطيني إلسرائيل.
وشـــمل البروتوكـــول أربعـــة قطاعـــات 
اقتصاديـــة هـــي: العمـــل، العالقـــات 
الترتيبات  المالية،  المســـائل  التجارية، 

النقدية.
م�سريها الف�سل ولكن!

أســـتاذ علم االقتصاد في جامعة األزهر 
معين رجـــب أكـــد أن خطـــة االنفكاك 
االقتصادي عـــن االحتالل االســـرائيلي  
التي تلوح بها السلطة على طريق تكوين 
اقتصاد وطني فلســـطيني مستقل لن 
يكتب لهـــا النجاح في حـــال لم تتوفر 

البدائل. 

وأشـــار رجـــب لـ"االســـتقالل " إلى وجود 
ثالثة عوامل أمام الســـلطة الفلسطينية 
قبل الحديث عن تنفيذ خطة االستقالل 
اإلســـرائيلي  االحتالل  عـــن  االقتصادي 
وهي دراسة مســـبقة للواقع االقتصادي 
الفلسطيني وتوفر البدائل والقدرة على 
التنفيذ ، مشـــددا على أنه دون ذلك لن 

تحقق خطة االستقالل االقتصادي . 
وأشار إلى أن ما يربط السلطة الفلسطينية 
اقتصاديـــا مع  " إســـرائيل " هـــو ما جاء 
ببرتوكـــول باريس االقتصـــادي واتفاق 
أوســـلو ، والذي أعطى لـ " اسرائيل " مزايا 
كثيرة ، وجعلها المستفيد األول واألقوى 

، مـــن ناحيـــة االســـتفادة مـــن مقدرات 
الشعب الفلسطيني . 

ولفـــت إلـــى أن االتفاقيـــات أعطـــت ـ" 
إسرائيل " الحق باستغالل الغاز الطبيعي 
على شواطئ قطاع غزة وحق التنقيب عنه 
واستخراجه وتسويقه ، وكذلك حصولها 
علـــى مبالغ باهظـــة مقابـــل التحويالت 

الطبية .  
واعتبـــر أن وقف العمل باالتفاق في حال 
إيجـــاد بدائـــل كاللجوء للـــدول العربية 
واألجنبيـــة يجعل الفلســـطينيين أكثر 
تحررا في معامالتهـــم االقتصادية ، من 
ناحية الحفاظ على مقدراتهم الطبيعية 

وتوفير مبالغ طائلة تأخذها "إســـرائيل" 
اســـتيراد وتصدير  مقابـــل  كضرائـــب 

البضائع من وإلى القطاع .
ا�ستهالك اإعالمي

بـــدوره ، رأى المحلـــل والخبير بالشـــؤون 
االقتصاديـــة محمد قرش أنـــه في حال 
لم تتوفـــر إرادة سياســـية بين األطراف 
الفلســـطينية و نوايا جادة لدى السلطة 
فـــي تنفيـــذ و تطبيق خطـــة االنفكاك 
االقتصـــادي، ســـيبقى ما يطـــرح مجرد 

استهالك اعالمي فقط .
وأضـــاف قرش لـ"االســـتقالل":" في حال 
تحقيـــق االنفـــكاك االقتصـــادي عـــن 
االحتالل فـــإن التحول االقتصادي يكمن 
في تحويلنا من مستوردين استهالكيين 
إلـــى منتجين ، باالعتمـــاد على األراضي 
الزراعيـــة  و إقامة الصناعات التحويلية ، 
و بناء عالقات مع الدول العربية المحيطة 
، والعـــودة إلى الحركـــة الوطنية العربية 

لتقف جانبنا " . 
وأشار إلى أن العملة الرقمية التي أعلن عن 
استخدامها رئيس الحكومة الفلسطينية 
اشــــتية لن تلغي ولــــن توقف أو تحد من 
تداول واستخدام الشيكل في فلسطين 
، واصفــــا ما أدلى به (اشــــتية) من اقتراح 
الســــتخدام العملــــة الرقميــــة ، بنوع من 
الترف الفكري ومحاولة لبيع الوهم ال أكثر.
واعتبـــر أن قرار الســـلطة الفلســـطينية 
بوقـــف التعامل باالتفاقيـــات الموقعة 
مع االحتالل اإلســـرائيلي والتي تتضمن 
االســـتقالل االقتصادي يأتي في سياق 
التعبير عن الغضب إزاء ما حدث من هدم 
للمنازل بواد الحمـــص بالقدس المحتلة 

بشعارات " رنانة "  .  

هل تستطيع السلطة »االنفكاك« اقتصاديًا عن االحتالل؟
غزة / �سماح املبحوح:  

اأن  عل��ى  القت�س��ادي  ال�س��اأن  يف  حمل��الن  اتف��ق 
ال�سلطة بحاج��ة اإىل عوامل عدة م��ن اأجل جناح 
خط��ة "النف��كاك" وال�ستق��الل القت�سادي عن 
الحتالل الإ�سرائيل��ي ، ترتكز على توفر الإرادة 

ال�سيا�سي��ة ب��ني الأط��راف الفل�سطيني��ة و درا�سة 
م�سبقة للواق��ع القت�س��ادي الفل�سطيني، وتوفري 
البدائل والقدرة على التنفيذ ، م�سددين يف الوقت 
ذات��ه على اأن��ه دون وجود تل��ك العوامل لن يكتب 
للخطة النج��اح على الر�ش.وكان رئي�ش ال�سلطة 

حممود عبا�ش، اأعلن اخلمي�ش املا�سي،  وقف العمل 
بالتفاق��ات املوقع��ة م��ع الحت��الل الإ�سرائيلي، 
عق��ب هدم الحتالل مب��اين لفل�سطينيني يف �سور 
باهر بالقد�ش املحتلة وهي مناطق تابعة لل�سلطة 

الفل�سطينية وفقا لتفاق اأو�سلو.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشف أعضاء في حزب ميرتس اليساري اإلسرائيلي، الثالثاء، عن مساٍع روسية بلجيكية لدفع 
عملية المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين للتوصل التفاق يضمن »حل الدولتين«.

ونقلــــت صحيفة »هآرتس« العبــــري عن أعضاء الحزب قولهم، إن » عباس أبلغهم أن روســــيا 
وبلجيكا حاولتا التوســــط بينه وبين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إال أن األخير 

تجاهل ذلك ولم يتخذ أي خطوات«.
وحضر فعاليات المؤتمر االشتراكي وفد من الحزب، حيث قالت عضو الكنيست تمارا زاندبيرغ 
عن الحزب، إن »مشاركتهم هدفها التعبير عن التزامهم بالمفاوضات وإيصال رسالة للجمهور 

اإلسرائيلي والفلسطيني والدولي بأن هناك شركاء للسالم«.
فيما قال المرشح للكنيســــت عن حزب ميرتس موسى راز، إنه: »بعد سماع تصريحات رئيس 
حكومة فتح محمد اشــــتية خالل المؤتمر، أقول بشكل قاطع: هناك شريك فلسطيني التفاق 

سالم«.
وعبــــر االثنان عن دعمهما لحل الدولتين، لكنهما ألقيا اللوم على »إســــرائيل« في عدم الدفع 

بالخطوات الالزمة.
وعقدت االشــــتراكية الدولية، الثالثاء، اجتماعًا لها في مدينــــة رام الله، لبحث آخر التطورات 

السياسية الفلسطينية واالقليمية الدولية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
زعم بينـــي غانتس زعيم ائتالف أزرق- أبيض 
المعارض في »إســـرائيل«، األربعاء، إن منطقة 
ا ال يتجـــزأ مـــن دولة  وادي األردن تعـــد جـــزًء
»إسرائيل«، وأنها يجب أن تكون كذلك في أي 

خطة تسوية سياسية.
جـــاء ذلك خالل زيارة قام بهـــا برفقة عدد من 

مسؤولي االئتالف بينهم موشيه يعلون وزير 
الجيش األسبق.

وأشار غانتس إلى أنه منذ كان رئيًسا لألركان، 
يعرف األهمية االســـتراتيجية لوادي األردن، 
فهو »يمثل جدار الحماية الشرقي إلسرائيل«.

وقال »ســـوف تكون هذه المنطقـــة إلى األبد 
تحت سيطرتنا، فهي لها أهمية استراتيجية 

هائلة«.
وأشار إلى أنه وتقديًرا للمستوطنين في تلك 
المنطقة، تم إعداد خطة »وطنية« بتخصيص 
مليارات الشواكل في الســـنوات القادمة من 
أجـــل تعزيز االســـتيطان والزراعـــة والتجارة، 
وســـتنفذ في حال أصبح حزبه ضمن الحكومة 

المقبلة.

الكشف عن مساٍع للتوسط 
بين عباس ونتنياهو

غانتس يزعم: وادي األردن جزء ال يتجزأ من »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ينهي قادة لواء »جفعاتي« في جيش 
االحتالل اإلسرائيلي  اليوم الخميس 
»تدريًبا قتالًيا« استعداًدا ألي مواجهة 

محتملة مع قطاع غزة.
وبحســـب القناة العبرية السابعة فإن 
التدريب بدأ يوم االثنين وســـينتهي 

اليوم الخميس، بمشـــاركة قائد اللواء 
ايتســـيك كوهين، وقـــادة الكتائب 
والفرق في اللواء، حيث تضمن تدريًبا 
بتعليمـــات من قيـــادة األركان العليا 

استعداًدا للحرب القادمة.
اللـــواء للعديـــد من  وخضـــع قـــادة 
الميدان،  فـــي  المتنوعة  التدريبـــات 

باســـتخدام ســـيناريوهات تحاكـــي 
الواقـــع بشـــكل مختلـــف، حيـــث أن 
التدريبـــات تعمـــل علـــى الشـــقين 

الجسدي والعقلي.
ويتم التدريب ضمن تدريبات مخطط 
لها من قبل قيادة المنطقة الجنوبية، 

من أجل المواجهة المقبلة في غزة.

لواء »جفعاتي« ينهي تدريًبا قتالًيا استعدادًا للحرب القادمة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )361 / 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
رزق خميس رباح عجور من ســـكان غزة هوية رقم 803835388 بصفته 

وكيال عن: طلعت رباح محمد عجور
بموجب وكالة رقم: 7955 / 2019 الصادرة عن غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   724  قسيمة   99  المدينة  غزة  الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:  31 / 7 / 2019م

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

القدس المحتلة/ االستقالل:
للمحامي  ناشـــطون صـــوًرا  تـــداول 
طارق برغوث داخـــل قاعات المحاكم 
 المحامين 

ّ
اإلســـرائيلية مرتدًيـــا زي

أثنـــاء مدافعته عن األســـير الطفل 
أحمـــد مناصـــرة، واألســـيرة إســـراء 
اختلف  المشـــهد   

ّ
لكـــن جعابيص، 

صار  المعتقليـــن،  فمحامـــي  اليوم، 
أسيًرا.

فقد أصدرت محكمة عوفر العسكرية 
الماضي حكًما  الثالثاء  اإلســـرائيلية 
بالســـجن (13 ســـنة ونصف السنة) 
على المحامي طـــارق برغوث، بتهمة 

إطالقه النار على مركبات إسرائيلية.
يقول الناشـــط ثائر أنيـــس، إنه لم 
يتخّيـــل يوًمـــا أن يكـــون المحامي 
برغوث هو األســـير، مشـــيًرا إلى أنه 
لـــم يتوان يوًما عـــن واجبه الحقوقي 
تجاه األســـرى، ودائًما ما مارس عمله 
بانتماء، وكان الدواء والســـند للعديد 
من األســـرى الجرحى والمضربين عن 

الطعام".

ظهر برغوث فـــي فيديو وهو يطعم 
األسير الجريح أحمد مناصرة، واّدعى 
العبـــري أن أحد الســـجانين  اإلعالم 
من أطعمه، ما دفع المحامي األســـير 
لتكذيـــب روايـــة اإلعـــالم العبـــري، 
وكشف عنصرية وعنجهية السجان.

وقبل المحامي برغوث، كانت محكمة 
سجن  قررت  إســـرائيلية  عســـكرية 
المحامي فارس أبو الحســـن، في يوم 
األســـير الفلســـطيني، (17 أبريـــل/ 
نيسان)، لـ18 شـــهًرا، بسبب خدمته 
لألســـرى. وفي لقاء أجراه أبو الحسن 

قبل اعتقاله بيوٍم واحد، قال إنه يدفع 
ضريبة الدفاع عن األســـرى على مدى 
ربع قرن، ويدخل الســـجن بمعنويات 
عالية، ألنـــه لم يبخل على األســـرى 
الســـابقة، وهو يعود  الفتـــرة  طوال 

إليهم أسيًرا مدافًعا عن حقوقهم.

رام الله/ االستقالل:
تفاقمت مؤخًرا األوضاع الصحّية لألســـير بســـام الســـايح مـــن نابلس، 
والمصاب بمرض السرطان، بعد إصابته بتضخم في الكبد وضعف متزايد 
في عضلـــة القلب، كما بدأ يعاني من تجّمع للمياه في جســـده وتحديًدا 

على رئتيه.
وبحسب بيان لنادي األسير اليوم األربعاء، فإن إدارة معتقالت االحتالل نقلت 
األسير السايح عدة مرات من معتقل "جلبوع" إلى المستشفيات المدنية، علًما 

أن عضلة قلبه تعمل بقدرة ال تزيد عن 25٪.
واعتقل االحتالل األسير السايح عام 2015، وهو مصاب بسرطان العظام منذ 
عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013، ونتيجة لظروف االعتقال والتحقيق 

القاسية تفاقم وضعه الصحّي.
واألسير السايح الموقوف حتى اللحظة، ويقبع في سجن جلبوع، واحد من 700 
أســـير يعانون أوضاًعا صحية صعبة، منهم ما يقارب 160 أســـيًرا يحتاجون 
متابعة طبّية حثيثة، وقد أغلق االحتالل غالبّية ملفاتهم الطبية بذريعة عدم 

توّفر العالج.

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين، امس األربعاء، إن 
األســـير حذيفة أحمد حلبية (28 عاما) من بلدة أبو ديس 
شـــرق مدينة القدس المحتلة، يواصل إضرابه المفتوح 
عن الطعام لليوم 31 على التوالي، رفضا العتقاله اإلداري.
وذكرت في بيـــان، أن تدهورا طرأ علـــى الوضع الصحي 
لألســـير حلبية والقابع حاليًا في عزل معتقل "نيتســـان 
الرملة"، فهو يشتكي حاليًا من تعب وارهاق مستمرين، 

ومن أوجـــاع حادة في المعدة، وفقد مـــن وزنه 14 كغم، 
علمًا بأنه يعاني من مشاكل صحية سابقة، فهو مصاب 
بحروق مـــن الدرجة الرابعة في %60 من جســـده، ومن 
مرض ســـرطان الدم، ومن ضعف في عضلة القلب، ومن 

دهون على الكبد.
وأشـــارت إلى أن األســـير كان قد أعلن إضرابه المفتوح 
عن الطعـــام بتاريخ 2019/7/1، خـــالل تواجده بمعتقل 
"النقـــب"، وفور إعالنه اإلضراب جرى زجه بالزنازين حيث 

بقـــي 17 يوما، ومن ثم عمـــدت إدارة معتقالت االحتالل 
إلى نقله بهدف إنهاكه لثنيـــه عن اإلضراب، فتم نقله 
إلى زنازين معتقل "أيـــال"، ومؤخرًا ُنقل إلى "عزل الرملة، 
وهـــو يرفض إجـــراء الفحوصات الطبيـــة وُيقاطع عيادة 
المعتقـــل. وكانت قـــوات االحتالل قـــد اعتقلت حلبية 
بتاريـــخ 2018/6/10، وصدر بحقه ثالثـــة أوامر اعتقال 
إداري كان آخرها بتاريخ 2019/6/10، وهو أســـير سابق 

اعتقل ثالث مرات، ومتزوج وأب لطفلة.

رام الله / االستقالل: 
ثمنـــت هيئة شـــؤون األســـرى والمحرريـــن صباح 
امس األربعاء الســـابقة اإلعالميـــة المتمثلة بإصدار 
صحيفة المواطن الجزائرية، عددا كامال عن االســـرى 
االحتالل  فـــي ســـجون  المرضـــى  الفلســـطينيين 

اإلسرائيلي.
وأشادت الهيئة بهذه الخطوة والتي تعبر عن مدى 
حضور وأهمية قضية األسرى لدى اإلعالم الجزائري، 
وأن صدور هـــذا العدد بكل محتوياتـــه ومضامينه 
بمواد عن األســـرى المرضى وقضيتهم، وما يعانونه 
مـــن جرائم وإهمـــال طبي، ســـيكون لـــه تأثيراته 

اإليجابية في الشارع العربي، والمنطقة.
ودعــــت الهيئة كافة وســــائل اإلعالم العربية للســــير 
على خطا صحيفة "المواطن" واإلعالم الجزائري بشــــكل 
عام، في فضح ممارســــات وانتهــــاكات االحتالل بحق 
األســــرى، ألن ذلك يخفف عنهم، ويعزز قضية األسرى 
والشــــعب الفلسطيني في الشارع العربي، تحديدا في 
هذا الوقت الصعب والحســــاس الــــذي تمر به القضية 
الفلســــطينية. وتوجه الهيئة تحية باســــمها وباسم 
الحركة االسيرة في سجون االحتالل واألسرى المحررين 
وكافة المؤسســــات العاملة في قضية األسرى، لإلعالم 

الجزائري وفي مقدمته صحيفة "المواطن" الجزائرية.

رم الله/ االستقالل: 
يواصل أكثر من ثالثين أســــيرًا معتقلين في الســــجون االســــرائيلية  
اإلضــــراب المفتوح عــــن الطعام، احتجاجــــًا على اعتقالهــــم إداريًا من 

قبل االحتالل اإلسرائيلي.
وقالت هيئة شؤون األســــرى والمحررين في بيان لها امس األربعاء، إن 
عدد من األسرى المضربين يعيشون أوضاع صحية صعبة جراء اإلضراب 
عن الطعام، وخاصة األســــير حذيفة حلبية المضرب منذ واحد وثالثين 

يومًا.
وذكرت أن األســــرى المضربين حاليا احتجاجا علــــى اعتقالهم اإلداري 
هم: األســــير حذيفة حلبية (28 عامًا) األســــير محمد أبو عكر (24 عامًا)، 
ومصطفى الحســــنات (21 عامًا) وكالهما من مخيم الدهيشة في بيت 
لحم، واألســــير أحمد غنام (42 عامًا) مــــن بلدة دورا جنوب غرب محافظة 
الخليل، واألســــير ســــلطان خلوف (38 عامًا) من بلدة برقين في جنين، 
وأســــيران من بلدة كوبر من رام الله وهما حمزة عــــواد (23 عاما) ومنير 
العبد (22 عامًا)، واألســــير حســــان عواد (21 عامًا) من بلدة إذنا بالخليل، 
واألسير إسماعيل علي (30 عامًا) من بلدة أبو ديس من القدس، واألسير 
وجــــدي العواودة (20 عامًا) من بلدة دورا، وهو أســــير إداري لكنه شــــرع 
بإضــــراب مفتوح عــــن الطعام احتجاجــــًا على مماطلــــة إدارة معتقالت 

االحتالل تقديم العالج الالزم لحالته.
عــــالوة على ذلك، شــــرع الثالثاء أكثر من 20 أســــيرا بإضراب إســــنادي 
مع األســــرى اإلداريين المضربين عن الطعــــام، وغالبيتهم يقبعون في 

معتقل »النقب الصحراوي

أحدهما يقضي حكمًا بالسجن نحو 14 عامًا

برغوث وأبو الحسن محاميان خلف قضبان االحتالل
إضراب أكثر من 30 أسيرًا عن 
الطعام رفضًا لالعتقال اإلداري

نادي األسير: تراجع الوضع 
الصحي لألسير بسام السايح

بيت لحم/ االستقالل: 
دخل األســـير خليل مسلم من مخيم عايدة شمال بيت 

لحم، عامه الــــ18 في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وقال إبراهيم شـــقيق األسير  في تصريحات صحفية 
، إن خليـــل المحكوم بالســـجن 20 مؤبـــدا، ويقبع االن 
في سجن "ايشـــل"، يعاني أوضاعا صحية صعبة جراء 
إصابته "بديسك" وضيق في التنفس نتيجة االعتداء 
عليه عام 2014 في اســـتنفار ســـجن نفحة. يذكر ان 

األسير خليل مسلم اعتقل بتاريخ 2002-7-27.

تدهور بصحة األسير المضرب عن الطعام حذيفة حلبية 

غزة/ االستقالل: 
أفـــادت مؤسســـة مهجة القدس للشـــهداء واألســـرى 
والجرحى بأن محكمة "عوفر" اإلسرائيلية أجلت محاكمة 
األســـير المضرب عن الطعام سلطان أحمد محمود خلف 
(38 عاًمـــا) من بلـــدة برقين قضاء مدينة جنين شـــمال 
الضفة الغربية المحتلة، إلى الثامن من أغسطس القادم.
وأوضحت المؤسســـة فـــي بيان لهـــا أن محكمة "عوفر" 
عقدت الثالثاء جلســـة للنظر في قـــرار االعتقال اإلداري 
لألســـير خلف، وطالبت خالل الجلسة محامية الدفاع عنه 
من المحكمة بإلزام النيابة العســـكرية بإحضار التقرير 

الطبي لمعرفـــة الوضح الصحـــي له، وبنـــاًء عليه قررت 
المحكمة تأجيل المحاكمة. ونقلت المؤسسة عن األسير 
خلف قوله إنه مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام 
لليوم (14) على التوالي رفًضا لتحويله لالعتقال اإلداري 

التعسفي، ومازال يقبع حالًيا في زنازين سجن "مجدو".
ووصف الوضع في الزنزانة بأنه سيء جًدا، حيث يتواجد 
في زنزانة صغيرة ال يوجد بها شـــيء سوى برش وعليه 
فرشة من البالســـتيك، باإلضافة إلى االزعاج المتواصل 
وطرق األبواب المســـتمر، وأن جنـــود االحتالل يحضرون 
للغرفـــة مرتيـــن وأحياًنا ثالث مـــرات باليـــوم من أجل 

التفتيش بالرغم من عدم وجود شيء في الزنزانة.
وأشـــار إلى أن وضعـــه الصحي يتراجع يوًمـــا بعد يوم، 
حيث يعاني من آالم وأوجاع في أنحاء جسمه ومن دوخة 
وتقيؤ، وآالم في الكلى أسفل الظهر، وينزل دم مع البول 
بنســـبة عالية، وانخفض وزنه نحو (10) كجم، ويشـــرب 

فقط الماء ويقاطع المدعمات والفحوصات الطبية.
وكانـــت قوات االحتالل اعتقلت األســـير ســـلطان خلف 
بتاريـــخ 2019/07/08، وهو متزوج، واعتقل ســـابًقا على 
خلفية انتمائه ونشـــاطاته في صفـــوف حركة الجهاد 

اإلسالمي وأمضى أربعة أعوام في سجون االحتالل.

صحيفة جزائرية تصدر عددًا كامال 
عن األسرى المرضى بسجون االحتالل

أسير من بيت لحم 
يدخل عامه الـ18 
في سجون االحتالل

تأجيل محاكمة األسير المضرب سلطان خلف
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أعلن أنا المواطنة/نداء جمعه عبد صوالي 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   803291780

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ناصر خليل ابراهيم النشوي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802399337  ) فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ريم فياض سلمان ابو عاذره...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900552704

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ زكية عبدالله علي المناعمة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
919371849  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد نائل محمد راسم اشتيوي...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
رقـــم401866975 فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ابراهيم نافذ ديب العجله...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803844596

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطن/محمـــد عبـــد العزيز عبـــد الرحمن 
الطهـــراوي...... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية 
التي تحمل رقم 405776634 فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ عايشة شحدة عبدالغني جبريل/.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
929732642 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خليل مسعد كمال الشنباري...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800785057

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
دعـــت فصائـــل ونخـــب وطنيـــة وطالبية 
األربعاء إلجراء انتخابات مجالس طالبية في 
جامعات قطاع غزة مع بداية العام الدراسي 
الجديد، وتوقيع الكتل الطالبية على ميثاق 
شـــرف للبدء بإجـــراء االنتخابـــات واعتماد 

»النظام النسبي«.
جـــاء ذلك خالل لقاء مفتوح نّظمته الهيئة 
اإلنسان  لحقوق  المســـتقلة  الفلسطينية 
حضـــره ممثلون عـــن الفصائـــل والقوى 
الوطنية ووجهاء ومخاتير ونخب طالبية من 

الكتل واالتحادات الطالبية المختلفة.
وقال النائب بالمجلس التشـــريعي جمال 
الخضـــري إنه طـــرح مـــع النائـــب جميل 
المجدالوي عام 2010 مبادرة إلحياء العملية 
الديمقراطية في الجامعات الفلســـطينية 

وإجراء االنتخابات.
وأوضـــح الخضـــري أن مبادرتهـــم بـــدأت 
بلقـــاء منفصل مع الكتـــل واألطر الطالبية 
واســـتطعنا  الفلســـطينية،  بالجامعـــات 
خالل هذه الفتـــرة أن ننجز اتفاق بين كل 
األطـــر الطالبيـــة يقضـــي بالموافقة على 
اجـــراء االنتخابـــات الطالبيـــة بالجامعات 
الفلســـطينية بحســـب نظـــام التمثيـــل 

النســـبي. وأشـــار إلـــى أنـــه طـــرح مبادرة 
االنتخابات على القوى الوطنية واالسالمية 
وهم رحبوا بذلك، وشـــكلت لجنة من القوى 
الوطنية يتابعهـــا النائب جميل مجدالوي 
لمتابعة هذا األمر واستمعنا لكل التخوفات 

التي لديهم«.
ومن جهته، أبدى رئيس الجامعة اإلسالمية 
ناصر فرحات جهوزية الجامعة لتســـهيل 
كل الخدمات للطلبة من أجل أن يمارســـوا 
حقهم الديمقراطي الذي كفله لهم القانون 

الفلسطيني وقانون التعليم الجديد.
وأوضح فرحات أن العائق يتمثل أن الكتل 
الطالبية في الجامعات ليست مستقلة بل 
ورائها تنظيم سياسي هو الذي يوجهها، 
قائاًل »حتى ننجح أدعـــوا أن يترك الطالب 
لخوض تجربتهـــم الديمقراطية بعيًدا عن 

الكتل السياسية.
وأوضح القيادي بالجبهة الشـــعبية جميل 
مزهر أن االنتخابـــات الجامعية هي فرصة 
حرة لتمهيـــد الطريق أمـــام الديمقراطية 

الفلسطينية.
وقال مزهـــر »مطلوب اآلن مبـــادرة واضحة 
ومحددة إلجراء االنتخابـــات بداية الفصل 
القادم في جميع الجامعات، ويمكن االتفاق 

على جـــدول زمني في كل الجامعات إلجراء 
االنتخابات.

ودعا الكتل الطالبيـــة للتوقيع على ميثاق 
شرف يؤكد على إجراء انتخابات في جميع 
الجامعات، بحيـــث يمنع المالحقة ويعطي 
الفرصة والحرية الكاملة لممارسة العملية 

الديمقراطية.
من جانبـــه، أكد عضو المكتب السياســـي 
لحركة حمـــاس صالح البردويـــل جهوزية 
حركته إلجراء االنتخابات الطالبية في كافة 

جامعات غزة.
وأضـــاف »نحن مـــع االنتخابات النســـبية 
وتخفيض نسبة الحســـم، والمبادرة التي 
تحدث عنها المتحدثون إلجراء االنتخابات 

الطالبية«.
من جهته، قال القيادي في حركة فتح فايز 
أبو عيطة إنـــه ال أحد مّنا ينكر أهمية إجراء 
االنتخابات الطالبيـــة أو النقابية، ويجب أن 
تعم كافـــة أرجاء الوطن وفـــي كل مناحي 
الحياة، وهو حق طبيعي للمواطن وهو حق 

منصوص عليه بالدستور.
وأضاف أبو عيطة »لألســـف إرادة المواطن 
مسلوبة، وال يستطيع التعبير عن حقه في 

ممارسة انتخابات«، على حد قوله.

دعوات إلجراء انتخابات طالبية في جامعات قطاع غزة

االستقالل/ وكاالت: 
نظمت مؤسســـات وجاليات فلسطينية األيام 
الماضية مجموعة كبيرة من الوقفات التضامنية 
فـــي المدن والعواصـــم األوربية مـــع الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان بســـبب قانون العمل 
اللبناني الذي يســـاويهم مع العمالة األجنبية 

الوافدة.
فقد نظمـــت المؤسســـات الفلســـطينية في 
الدنمارك، في العاصمـــة كوبنهاغن، اعتصاما 
تضامنيـــا دعمـــا للحـــراك الســـلمي لالجئين 
الفلســـطينيين فـــي لبنـــان والمتواصل رفضا 
لقرار وزير العمل اللبناني، وفق ما أفاد به المركز 

األوروبي الفلسطيني لإلعالم.
وأكـــد المعتصمـــون ضـــرورة منـــح الالجئين 
الفلســـطينيين فـــي لبنـــان كافـــة حقوقهم 
المشـــروعة وفي مقدمتها حق العمل والعيش 

الكريم.
وطالبوا بالتراجع عن هذا القرار واستثناء الالجئ 
الفلســـطيني منه، واإلسراع في حل هذه األزمة 

التي فاقمت معاناة الفلسطينيين في لبنان.
كما أقيمت في ســـاحة "السيندغما" بالعاصمة 
اليونانيـــة أثينا، وقفـــة تضامنية مع الالجئين 

الفلســـطينيين في مخيمات لبنان، تعبيرا عن 
رفضهـــم للقـــرارات الجديدة بحـــق الالجئين 

الفلسطينيين.
وفي برلين، نظمت الجالية الفلسطينية في 

ألمانيا، وقفة غاضبــــة تضامنا مع الالجئين 
الفلســــطينيين في لبنان، تعبيرا عن رفض 
الجالية الفلســــطينية في ألمانيا لقرار وزارة 
العمل اللبنانية بخصــــوص تنظيم العمالة 

األجنبية.  وأكد المشاركون رفضهم للقرار، 
مطالبيــــن الســــلطات اللبنانية باســــتثناء 
الالجئ الفلســــطيني من هذا القــــرار، الذي 
يعتبر مخالفا للحقوق المشــــروعة للشعب 

الفلسطيني في لبنان. وعبر المشاركون عن 
تضامنهم مع الالجئين الفلســــطينيين في 
لبنــــان، ودعمهم للحراك الشــــعبي الرافض 
للقــــرار والمطالب بمنح الفلســــطينيين في 
لبنان حقوقهــــم كاملة ودعم صمودهم إلى 

أن تحين العودة.
وفي لندن، نظمت المؤسسات الفلسطينية في 
بريطانيا، وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية 
في لندن، رفضا لقرار وزير العمل اللبناني حول 

تنظيم العمالة األجنبية.
وأكد المشاركون في الوقفة على حق الالجئين 
الفلســـطينيين فـــي لبنان بالعمـــل والعيش 
بكرامة، ودعـــم صمودهم إلـــى أن يعودوا إلى 
فلســـطين. وفي الســـياق، اســـتقبل القنصل 
اللبناني في بلجيكا طالل ضاهر وفدا من الجالية 
الفلسطينية هناك، وتسلم منهم رسالة حول 
الحراك الشعبي الفلسطيني في لبنان الرافض 

لقرار وزارة العمل اللبنانية.
وأكد وفد الجالية الفلســـطينية في رسالتهم 
علـــى دعمهم للحـــراك الفلســـطيني ومطالب 
الالجئين الفلسطينيين المشروعة وحقهم في 

العمل في لبنان.

بيروت/ االستقالل: 
قالت لجنة المتابعة الفلســـطينية في لبنان إن محاوالت وزير العمل لن تنجح في أخذ القضية 
إلى مكان آخر، وإن اللبنانيين والفلســـطينيين قالوا كلمتهم اليوم: "ال ألي قرار يمس الحقوق 

اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين".
واعتصمت القوى السياســـية والشـــرائح الشـــعبية االجتماعية واإلنســـانية الفلســـطينية 
واللبنانية في مدينة صيدا الثالثاء في مشـــهد عبر عن وحدة الشعبين الفلسطيني واللبناني 
وعن المســـتوى الحضاري واإلنساني المطلبي القانوني الذي يحكم التحركات الشعبية وردود 

الفعل المتواصلة على قرارات وزير العمل الظالمة.
وقالـــت اللجنة في بيـــان: "اليوم كانت الصـــورة أفضل تعبير عن أن الخـــالف مع وزير العمل 
هـــو خالف قانوني حول الحقوق اإلنســـانية فقط، من هذه المحطـــة التاريخية نوجه التحية 

للشعبين اللبناني والفلسطيني ولكل الذين تظاهروا رفضا للظلم".
وأكـــدت أن "هذا المشـــهد هو رســـالة واضحة للوزيـــر للتراجع وللنزول عن الشـــجرة ولوقف 
اإلجـــراءات الظالمة وللعـــودة إلى الحوار العلمـــي الحكيم، بعيدا عن لغـــة التوتر والتوظيف 
السياســـي السوداء التي ال تزال معشعشـــة في عقول البعض، الذين يعيشون لألسف على 

التوتر والفتنة".
وأضافت: "إن رســـالة اليوم واضحة للحكومة اللبنانية للتحرك العاجل إلعادة اإلمساك بالملف 

تنفيذا لما جرى االتفاق عليه في مجلس النواب قبل أيام".
وشـــددت على االستمرار في التحركات الشـــعبية حتى إلغاء إجازة العمل والتعامل مع 
اإلنســـان الفلســـطيني بصفة الجئ، وعدِّ يوم الجمعة القادم 2 آب / أغســـطس جمعة 
الغضب ( 3 ) في كل المخيمات والتجمعات رفضا لقرارات الوزير وتأكيدا على المطالب 

وتمسكا بالحوار.

وقفات واسعة بأوروبا تضامنًا مع الالجئين الفلسطينيين في لبنان

فلسطينيو لبنان: لن يفلح الوزير 
بأخذ القضية إلى مكان آخر
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استعداد بعض الدول العربية الستقبال مستشار الرئيس األمريكي جاريد كوشنير, 
يشبه تماما استعداد تلميذ »راسب« لتقديم امتحان نهائي, فبعض الدول العربية 
التي أجبرت على التعاطي مع صفقة القرن على حســــاب وضعها الداخلي كاالردن 
مثــــا, حائرة بين إرضــــاء اإلدارة األمريكية, وحالة الغضب في الشــــارع األردني من 
التعاطي مع الصفقــــة, فاألردن ال يرغب في توطين الاجئين الفلســــطينيين, وال 
يرغب بكونفدرالية معهم, وال يرغب في إغضاب قيادة الســــلطة الفلسطينية من 
خطوات سياسية أحادية تتخذها األردن ال تتوافق مع الرؤية التي تطرحها السلطة 
للحلول السياسية, لذلك تعددت اللقاءات بين ملك األردن, ورئيس السلطة محمود 
عباس, ومســــؤولين فلســــطينيين وأردنيين للبحث عن مخرج لازمة, بحيث يمكن 
تجــــاوز امتحان اإلدارة األمريكية بعامة مقبول على األقل, حتى ال تنعكس نتيجة 
هذا االمتحان على عاقة المملكة األردنية باإلدارة األمريكية, وتتســــبب في إحداث 
فجــــوة قد تؤثر على العاقــــة بينهما, خاصة ان األردن يحتــــاج دائما إلى المعونة 
األمريكية المالية والعسكرية واألمنية, كي يتغلب على أزماته, ويضمن استقراره 

الداخلي الذي قد تزعزعه أميركا  في أية لحظة.    
كوشنير قال انه سيزور ست دول عربية, وسيطلعها على بعض تفاصيل ما تسمى 
»بصفقة القرن«, فعلى ما يبدو ان اإلدارة األمريكية ارتأت ان تبدأ في طرح الصفقة 
على بعض الدول العربية التي لها تأثير على السلطة الفلسطينية, بمعنى ان هذه 
الزيارة تنسيقية وتأتي في سياق التحضير لطرح »صفقة القرن« مع ان االنطباع في 
المؤسسات األردنية كان بان اإلدارة األمريكية قد ال تعلن مسارا سياسيا لصفقتها 
قبل االنتخابات اإلسرائيلية التي تبدأ في شهر أيلول وتنتهي عمليا في مطلع شهر 
نوفمبر, لكن نتنياهو يريد ان يستغل انجاز الصفقة لصالحه في حملنه االنتخابية, 
خاصة ان فرص نجاحة في االنتخابات ليســــت مضمونة, وان هناك تحالفات تنشأ 
لدى الكيان إلسقاطه في أي انتخابات قادمة, والورقة التي تخدم نتنياهو وتساعده 
فــــي االنتخابات, هي »صفقة القرن« التي تصب في صالح اإلســــرائيليين وتحقق 
رؤيتهم للحل النهائــــي, والتطبيع الذي يتزايد يوما بعد يــــوم مع الدول العربية, 
وخاصة تلك الدول المؤثرة في المنطقة, والتي تتحكم في اقتصادها وسياستها, 
وما جاء به كوشنير للمنطقة ليس محل تفاوض وتشاور مع احد, إنما هو عرض لما 

سيحدث في المستقبل القريب سياسيا.  
الدول العربية ال تتخيل انه يمكن تجاوز اإلدارة األمريكية وقراراتها السياســـية, 
حتـــى وهى تعلم ان هذه القـــرارات في غير صالحها, ومـــا يؤكد ذلك ما تحدث 
عنه دبلوماســـي إيراني عبر قناة الجزيرة, بأن إيران حصلت على معلومات مؤكدة 
بـــأن اإلدارة األمريكية تخطط لحدث ما في إحدى الدول الخليجية, فتم التواصل 
مع هذه الدولة بشـــكل رســـمي وإباغها بالمخطط األمريكي, فكان الرد من تلك 
الدولـــة الخليجية »بأننا ال نملك ان نفعل شـــيئا ألمريـــكا, والله غالب, هي قوية 
وباغية, ونحنا مو قدها«, فما ظنكم بموقف الدول العربية من »صفقة القرن«؟ هم 
يعلمون أنها تستهدفهم مباشرة, لكنهم ال يستطيعون رفضها, حتى وان كان 
هذا على حســـاب شعبهم وخيراتهم وأراضيهم, فهم يرون في أنفسهم أنهم 
اصغر بكثير من تحدي أميركا »وإســـرائيل« لذلك كفلسطينيين لن ننتظر شيئا 
من الدول العربية, فنحن أخذنا على عاتقنا مســـؤولية إفشال ما تسمى »بصفقة 
القرن« وهذا ســـيأتي بوحدة الموقف الفلسطيني, وبتعدد خياراتنا في مواجهة 
االحتال ومخططاته, وفي توافقنا على برنامج وطني يحكم العاقة بين السلطة 
والفصائل الفلســـطينية, بذلك فقط يمكن ان نتجاوز أميركا ونتجاوز صفقتها 

المشؤومة, حتى ولو تجند العالم كله معها.   

أميركا..هل يمكن تجاوزها؟!
رأي

في رد فعل حاد وعصبي أعلن رئيس الســـلطة الفلســـطينية 
محمود عباس وقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ؛ 
كافة . يأتي هذا الرد على هدم إسرائيل 18 بناية تضم 100 
شقة في وادي الحمص ، في صور باهر ، وهي منطقة تخضع 
للسلطة الفلسطينية مدنيا وأمنيا لكونها  مصنفة في القسم 
»أ » حســـب التقسيم الثاثي للضفة في اتفاق أوسلو . أي أن 
إسرائيل ال تملك الحق » القانوني » في فعل ما فعلت مسوغة 
لـــه بأن البنايـــات مقامة على بعد 250 مترا من ســـور الفصل 
العنصري ، وهذا في رأيها يخالف قرارا إســـرائيليا صدر في 
2011 يحظر على الفلســـطينيين البناء في هـــذا النطاق . ال 
أحد ، أيا كان ، يتوقع أن تنفذ الســـلطة الفلسطينية ما أعلنه 
عباس ، الخميس ، عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام 
الله ، وهو ، مثلما هو معروف ، قرار ســـابق للمجلس المركزي 
لمنظمة التحرير  اتخذ في أكتوبر 2018 ، ولم ينفذ ، فما الذي 
يحفز اآلن على توقع تنفيذه ؟! ال شيء البتة . والحال أن عباس 
شـــعر بأنه مجبر علـــى رد فعل على  مجـــزرة   الهدم المروعة 
التي خلفـــت 550 مواطنا با مأوى ، فأعاد إعان قرار المجلس 
المركزي السابق ، ومن ضمنه تعليق االعتراف بإسرائيل حتى 
تعترف بدولة فلســـطينية في حدود الرابع من يونيو 1967 ، 
عاصمتها القدس .لو كانت الســـلطة قـــادرة على تنفيذ قرار 
المركزي لنفذته عند صدوره في 2018 ، وهي لم تكسب قدرة 

على تنفيذه بعد مجزرة الهدم الرهيبة . وإعان عباس األخير 
نفسه يحمل عامات العجز عن التنفيذ ، فهو :

أوال : يقـــول إنه : »ســـيتم وضع آليات لتنفيذ قـــرارات المجلس 
المركزي » ، 

وهذه إشـــارة قوية إلى تســـويف ينفي نية التنفيذ ، فلو كانت 
هناك نية تنفيذ لوضعت آلياتها بعد صدور القرار في 2018 .

ثانيا : يطالب عباس المجتمع الدولي بالوقوف » عند مسئولياته 
، واتخاذ خطـــوات على األرض تجـــاه االنتهاكات اإلســـرائيلية 
في األراضي الفلســـطينية » ، وهذا اعتـــراف بالعجز الذاتي عن 
فعل أي شيء تجاه إســـرائيل ، وإحالة المسئولية على المجتمع 
الدولـــي ، وهي نغمة قديمة مســـتهلكة ال تأبه بها إســـرائيل . 
وبقيـــة كام عباس في اجتماع رام الله إعادة لما يردده دائما هو 
وشـــخصيات ســـلطته ، مثل قوله : » ال سام وال أمن وال استقرار 
( والمترادفـــات هنا تصرخ يأســـا وعجزا ) فـــي منطقتنا والعالم 
دون أن ينعم شـــعبنا بحقوقه كاملة » ، وكل هذا ال يوقف شعرة 
واحدة في جســـد إســـرائيل البارد المطمئن . إنها تعرف عناصر 
قوتها ، وتعرف عناصر ضعف سلطة عباس في العاقة بينهما 
، وتعرف أنه ال يســـتطيع فعل شـــيء يضرها ، وأنه مع سلطته 
في عوز مصيري إليها . وماذا يضرها تعليق االعتراف بها ؟! في 
يدها وثيقة اعتراف  موقعة من منظمة  التحرير الفلســـطينية 

، وال قيمة لتعليق هذا االعتراف ، واالتفاقات ال تلغى أو تعلق 

او تؤجـــل أو تضاف عليها أو تحذف منهـــا بنود جديدة إال برضا 
طرفيها ، وقد يحدث أحيانا شيء من هذا من الطرف األقوى ، أما 
الطرف األضعف فا يستطيع الخروج على االتفاقات . وإسرائيل 
ألغت كثيرا من اتفاقاتها مع منظمة التحرير ، أو لم تنفذ بعضها 
روحا ، وأحيانا ألغتها عبر أميركا مثلما حدث في مسألة القدس ، 
ولم تفعل المنظمة أو السلطة شيئا ، وهدم بنايات وادي الحمص 

إلغاء لجزء من هذه االتفاقات .
منظمـــة التحرير ، والســـلطة التـــي أنتجتها فـــي الضفة وغزة ، 
واقعتان  في قبضة إســـرائيل الحديديـــة الصارمة ، وال أمل في 
اإلفات مـــن هذه القبضة المميتة إال بالرجوع الصادق للشـــعب 
الفلســـطيني للعمل مع كل قواه لإلفات من توابع نكبة أوســـلو 
. وســـؤال يكشـــف  حقيقة ما أعلنه عباس : هل تنوي الســـلطة 
وقف التنسيق األمني ؟! لو أوقفته لرأينا نوعية رد إسرائيل . هنا 
ســـتكلم إسرائيل الســـلطة بالعبري الخشن العنيف ، ال بالعربي 
الناعم اللطيف . اســـتمرار التنســـيق خط إسرائيلي أحمر ، وهو 
جوهر عاقة إســـرائيل  بالســـلطة ، ووقفه في حســـابها يعني 
نهاية الســـلطة ، والســـلطة تعرف هذا ، أما اإلعانات والقرارات 
التـــي ال تنفذ التي تصدر عن مؤسســـات منظمـــة التحرير وعن 
عباس وشـــخصيات ســـلطته فهي ال تضر إسرائيل ، ومباح لهم 
المنـــاورة الكامية في نطاقها ، وال نســـتبعد أن إعان الخميس 

ُنِسق مع إسرائيل .

عباس لن يوقف العمل ناالتفاقيات مع »إسرائيل«  

الوطن العرني في قبضة الجنرال عاموس يادلين

بقلم : حماد صبح 

د. فايز أبو شمالة

رغم ان وقف العمل باالتفاقات الفلســـطينية – اإلسرائيلية شكل مطلبا للقوى 
الوطنيـــة الفلســـطينية والعربيـــة، بوصفه خطـــوة أولى للرد على السياســـات 
اإلســـرائيلية، التي انقلبت على أســـس الســـام واالتفاقـــات الموقعة ذاتها، 
ورغم اإلشـــادات الواســـعة التي صدرت عن تلك القوى، بعد القرار الذي اتخذه 
الرئيس عباس بهذا الخصوص،اال ان شكوكا عميقة وواسعة تحيط  بالسياقات 
والظروف التي اتخذ فيه القرار، وتوقيته ومدى قدرة المؤسســـات الفلسطينية 

على ترجمته واقعا ملموسا.
االتفاقات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل متعددة، غير ان أهمها 
على اإلطاق اتفاقية أوســـلو ،التي تم إنشاء السلطة الفلسطينية ومؤسساتها 
بموجبها،وعنوانها األبرز التنســـيق األمني مع إســـرائيل، وهو الموضوع األكثر 
أهمية بالنســـبة إلســـرائيل،فيما االتفاقات الاحقة كانت اســـتكماال التفاقية 
أوســـلو وتوضيحات وشروحات لها،ســـارت في إطارين وهما األول: المراوغة في 
تنفيذ مطلب الدولة الفلســـطينية، وإبقاؤه قضية مؤجلة مع العمل على إفراغه 
من مضمونه، والثاني: تعزيز ربط مناطق الضفة الغربية مع إسرائيل اقتصاديا 
واجتماعيا، وبما يجعل أيـــة مطالب بتحقيق االنفصال معقدة، وتخضع لفترات 

زمنية طويلة تستغرق أضعاف ما تم بناؤه وفقا ألوسلو.
إســـرائيل مـــن جانبها لم تبـــد أي رد فعل علـــى قرار الرئيس عبـــاس، الخاضع 
إلجراءات الحقة من الواضح أن المؤسســـات الفلســـطينية لم تكن مستعدة له، 
ويبدو ان مرد ذلك مرتبط باســـتخفاف القيادة اإلســـرائيلية بالقرار، ومعرفتها 
بصعوبات تنفيذه وإمكانية استمرار تمسك الرئيس عباس به،خاصة خاصة وان 
تلك االتفاقات ضمنت للجانب اإلســـرائيلي سيطرة واسعة على مناطق الضفة 
الغربية ،تشمل الســـفر والتنقل واالســـتيراد والتصدير والضرائب والجمارك، 

واالتصاالت.
ال شـــك ان سياقات اتخاذ القرار بالنسبة للرئيس عباس تأتي في إطار الرد على 
“صفقة القرن” ومضامينهـــا واإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة األمريكية” نقل 
سفارتها للقدس، وقف دعم االونروا تمهيدا إلغاق ملف العودة،ورشة البحرين، 
ومحاصرة السلطة الفلسطينية ماليا” وهو موقف يسجل للسلطة الفلسطينية 
فـــي ثباتها على موقفها مـــن الصفقة ورفضها، ويبـــدو ان الرئيس عباس أراد 
توجيه رســـالة “تحذيرية” بأنه يملك  العديد من الخيارات ، فباإلضافة  لوقف 
العمـــل باالتفاقـــات مع إســـرائيل،فان حل الســـلطة الفلســـطينية، بما يمهد 

النتفاضة فلسطينية ثالثة، تضع إسرائيل بمواجهة المجتمع الدولي،بوصفها 
دولة محتلة، تبدو خيارات مؤجلة،لكنها ليست مستحيلة، رغم عدم توفر الشروط 

الموضوعية للعمل بها،وتحديدا االنقسام الفلسطيني بين فتح وحماس.
األرجح ان توقيت القرار الفلسطيني مرتبط بمحطتين وهما:

األولى:من المســـتبعد ان يكون القرار الفلســـطيني تم اتخاذه دون تنسيق مع 
إطراف عربية ودولية،بما فيها دول عربية،وصفت بتعاطيها مع “صفقة القرن” 
باإلضافـــة لمصر واألردن الموقعتين على معاهدات ســـام مع إســـرائيل، وربما 
أوســـاط أوروبية وأخـــرى أمريكية،خاصـــة وان التحرك األمريكـــي على الصفقة 
محصور في دائرة ضيقة بالبيت األبيض” كوشـــنير،غرينبات، وفريدمان” فيما 
دوائر الدولة العميقة فـــي أمريكا معزولة عن تلك التحركات، تلك الدوائر التي 
ما زالت تؤمن بمقاربة”الدولتين” وتجد تعبيراتها في مجلســـي النواب الشيوخ 
والخارجية باإلضافة لوكالة االســـتخبارات األمريكية، وأوســـاط أخرى فاعلة في 

القرار األمريكي.
الثانيـــة: يتزامن القرار الفلســـطيني مع قـــرب موعد االنتخابات اإلســـرائيلية، 
المقـــررة في “25/ ســـبتمبر” وتطورات المعركة االنتخابيـــة، والتي جاءت بعد 

فشل نتنياهو واليمين اإلسرائيلي في تشكيل الحكومة،بعد انتخابات “ابريل” 
الماضي، وتشـــير معطيات المعركة االنتخابيـــة الحالية إلى ان هناك صعوبات 
جمـــة تواجه نتنياهو تقلـــل احتماالت حصوله علـــى ذات النتيجة التي حصل 
عليهـــا في االنتخابـــات األخيرة”المعادة” على خلفية قضايا الفســـاد المتهم 
بهـــا من جهة،وقوة خصومـــه من “الجنراالت” من جهة أخـــرى، ومن المؤكد ان 
القرار الفلسطيني بوقف االتفاقات سيصب في صالح خصوم نتنياهو ،بوصفه 
يتحمل مسؤولية التصعيد مع الفلسطينيين، خاصة إذا تطورت تداعيات القرار 

بانعكاسات”أمنية على الناخب اإلسرائيلي.
وفــــي الخاصة، فانه مــــن الصعوبة بمــــكان إصدار تقدير موقــــف بان القرار 
الفلســــطيني”على أهميتــــه” يأتــــي في إطار مؤشــــرات علــــى قطيعة تامة 
ومؤكــــدة مع اتفاقية أوســــلو وأخواتهــــا، وهو ما يرجح انه تكتيكي، ورســــالة 
“تحذيريــــة” ومحطة مــــن محطة خيارات الســــلطة الفلســــطينية لمواجهة 
السياسات اإلسرائيلية، وإعان عدم وجود شريك إسرائيلي لتحقيق السام، 
وفقا لمبادئ عملية الســــام وعنوانها الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 

وعودة الاجئين.

عمر الرّداددالالت ومضامين القرار الفلسطيني نوقف العمل ناالتفاقات مع »إسرائيل«

الرصاص الذي قتل عددًا من السودانيين في مدينة المبيض وأصاب 
العشـــرات هو رصاص إســـرائيلي األهداف، فالمنتفـــع األول واألخير 
من كل عملية قتل لعربي في الســـودان أو ليبيا أو ســـوريا أو العراق أو 
اليمن هم اإلســـرائيليون، ورعاة القتل والتصفية وإغراق األمة العربية 
فـــي بحر الدمـــاء هم اإلســـرائيليون، والمتضرر األكبر مـــن حقن الدم 
العربـــي، واعتماد الحوار والديمقراطية وحريـــة الرأي هي دولة الكيان 

الصهيوني.
ال نجتهـــد فيما ســـبق مـــن رأي، وال يأخذنا الخيال بعيـــدًا، وإنما نقرأ 
السياســـة كما تنقلها مرآة الواقع دون تدليس، ودون حرف للبوصلة، 
فالســـكين التي تذبـــح العرب مـــن المحيط إلى الخليج هي ســـكين 
إســـرائيلية، بغض النظر عن اليد التي تحمل هذه الســـكين، وبغض 
النظر عن الفكرة التي من أجلها يتم ذبح العربي، فالمطلوب إسرائيليًا 
صناعة عربي ضعيف مبعثر جاهل منقســـم فاشل متخلف، كي يظل 

اإلسرائيلي متفوقًا متقدمًا مطمئنًا مستقرًا موحدًا آمنًا.
وبأي منطق غير منطق القهر والتدمير تفســـر عملية إطاق النار على 
مجموعة من الطاب الســـودانيين خرجـــت لتطالب بحقها في الحرية، 
وحقها فـــي العمل، وحقها فـــي الحياة، وحقها في اختيـــار الحاكم، 

وحقها في بناء الوطن وتقرير مصيرها؟ لقد فســـر كل ما سبق الجنرال 
عاموس يادلين رئيس شـــعبة االســـتخبارات العسكرية اإلسرائيلية، 
وفي لحظة تجٍل، وتفاخر بإنجازات جهازه، الذي أدرك أن الخطر العربي 
علـــى دولته يتعدى حدود أرض فلســـطين المحتلة، ويمتد حتى باد 

المغرب العربي، ويتجاوز شرقًا حدود إيران وباكستان.
يقـــول عاموس يادلين مدير معهد أبحاث األمن القومي اإلســـرائيلّي 
 شعبة االستخبارات 

ّ
بتاريخ 2014/12/11، أمام تجمع المستوطنين: إن

العســـكرّية تمّكنـــت من نشـــر شـــبكات جمع معلومـــات في تونس 
والســـودان ودول الخليـــج والعـــراق وليبيا والمغرب، هذه الشـــبكات 
قادرة على التأثير الســـلبّي أو اإليجابّي في جميع المجاالت السياسّية 
واالقتصادّية واالجتماعّية في هذه الباد. ولم يكشـــف يدلين طبيعة 
 مصر هي الملعب األكبر واألهم 

ّ
هذه االختراقات، لكنه أضاف قائًا: إن

 العمل تطور حســـب 
ّ

لنشـــاطات الُمخابرات اإلســـرائيلّية، الفًتا إلى أن
المخطط المرســـوم منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، حيث 
تّم إحداث اختراقات سياسّية وأمنّية واقتصادّية وعسكرّية في أكثر 

من موقع.
هذه هي الحقيقة التي كشـــف بعض تفاصيلها أحد قادة إسرائيل، 

وهـــذا هو الواقـــع الذي يؤكد أن ما يجري في بـــاد العرب من قتل هو 
صناعة إســـرائيلية، حيث ال حـــق للعربي بأن يحيـــا تحت نظام حكم 
ديمقراطـــي، وأن ال حـــق للعربي بالحرية واالنتعـــاش االقتصادي، وال 
يصح للعربي أن يعيش بكرامة، ليبني مستقبل أجياله، ويفكر بقضايا 
األمة، على العربي أن يلهث خلف الرغيف، وأن ينقسم على نفسه، وأن 
يتقاتل مع جاره، وأن يبيت على فراش الخوف والشك والقلق، وأن تظل 

أحامه وطموحاته مبعثرة على قمم المآسي واألحزان.
قبضـــة عاموس يادلين وأمثاله ســـتظل تخنق الوجـــود العربي حتى 
تصطدم مع قوى إقليمية أكبر منهـــا، تطعنها في وجودها، لتتراخى 
قبضة القتلة عن عنق األمة، وهذا ما أكدته أحداث الفترة األخيرة، حيث 
حـــاول العربـــي أن يفك قبضة عاموس يادلين عن عنقه، ورفع شـــعار 
الســـلمية، فباء بالفشل، وحاول أن ينتصر على قبضة يادلين بالساح، 
فتآمـــروا عليه، ودمروه، وحـــاول أن يفك قبضة يادليـــن بالتوافق كما 
حصل في السودان، فانقض عليهم رجال يادلين بالقتل والتفريق في 
مدينة المبيض، لتغلق طرق التغيير أمام العربي انتظارًا ليد إنسانية 
إســـامية حضارية، تحمل في عقيدتها الكراهية واالحتقار لعاموس 

يادلين، ولكل حاشيته في باد العرب.
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غزة/ االستقالل: 
المقاوليـــن  اتحـــاد  شـــرع 
في قطاع غزة امـــس األربعـــاء، فـــي 
تنفيذ اإلضراب عن العمل في مشاريع 
الالجئين  وتشـــغيل  غـــوث  وكالـــة 
الظلم  »لرفع  (أونروا)  الفلســـطينيين 
عن المقاولين واســـترداد حقوقهم«، 

بحسب بيان لالتحاد.
وعم اإلضراب منـــذ صباح امس كافة 
أماكن العمل في مشاريع وكالة الغوث 
الخميس،  اليـــوم  وسيســـتمر حتى 
العامـــة  الهيئـــة  لقـــرار  اســـتجابة 
محافظات غزة،  في  المقاولين  التحاد 
جراء عدم اســـتجابة أونـــروا لمطالب 
والمشـــروعة  العادلـــة  المقاوليـــن 
والمدعومـــة من القطاع الخاص وقوى 

المجتمع الفلسطيني الفاعلة.
ويعتبـــر االتحاد اإلضـــراب على مدار 
االحتجاجية  الخطـــوة  بمثابة  يومين 
الثانية بعـــد اإلضراب التحذيري يوم 
االثنين من األســـبوع الماضي، وقبل 
الشروع في اإلضراب الشامل، في حال 
واصلت المؤسســـة األممية تنصلها 
مـــن حقـــوق المقاولين وتمســـكها 
التي تحولت   (GRM) بآلية اعمار غزة
لوســـيلة ضغط وابتـــزاز مالي وأمني 

للمقاولين، وفق االتحاد.

وأكد رئيس اتحاد المقاولين أســـامة 
كحيـــل أن اللجوء لإلضـــراب جاء بعد 
الناعمـــة  الخطـــوات  كل  اســـتنفاد 
والمناشدات التي لم تجد أذاًنا صاغية 
وإرادة حقيقة إلنقاذ االقتصاد الوطني 

من االنهيار الشامل.
وشـــدد على أن مجلس إدارة االتحاد 
يفتح عقله وقلبه لكل الحلول العملية 
بمسؤولية وطنية عالية لالنفكاك من 
الظالمة، ولحل  ألية اعمار غزة  مخالب 
أزمة اإلرجاعـــات الضريبية المتراكمة 

ضمن تفهم عالي المسؤولية لألزمات 
التي تمر بها األونروا والحصار المالي 

الجائر على السلطة الوطنية.
وعبر كحيل عن أمله في إدراك الجميع 
مدى العجـــز الذي وصل لـــه القطاع 
قدرتهم  وعدم  والمقاوليـــن  الخاص 
على اســـتمرار العمل جـــراء احتجاز 
أموال المقاولين على مـــدار 12 عاًما، 
والتـــزام بعض المؤسســـات الدولية 

بآلية اعمار غزة »العقيمة«.
وناشـــد كحيل الحكومـــة بفتح ملف 

اإلرجاعـــات الضريبيـــة والعمل على 
إعادة الحقوق ألصحابها للمســـاهمة 
أزمـــات قطاع غزة ومنع  في تخفيف 

انهيار القطاع الخاص.
كل  إلـــى  الشـــكر  كحيـــل  ووجـــه 
المؤسسات الدولية والعربية المانحة 
التي ال تشـــترط في عطاءاتها وجود 
المقاول على قوائم آلية اعمارغزة التي 
المقاولين من  »حرمت قرابة نصـــف 
العمـــل ودفعت بهم إلـــى اإلفالس 

وإغالق شركاتهم«.

إضــراب يعــم مشاريــع »أونــروا« بقطــاع غــزة

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وكالة غوث وتشـــغيل الالجئين الفلسطينيين » األونروا«، امس األربعاء، 
بأنهـــا اضطرت في منتصف عام 2018 إلى تعليـــق دفع بدل اإليجار لالجئين 
المستحقين الذين أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن في غزة نتيجة األعمال 
العدائيـــة في عـــام 2014 وال يزالون ينتظـــرون إعادة اعمارها، بســـبب نقص 

التمويل.
وأوضحت األونـــروا، وفق بيان صحفي صدر عنها امـــس، أنه ومنذ ذلك الحين، 
تســـعى جاهدة للبحث عـــن طرق لتخفيف معاناة اأُلســـر المتضـــررة وتلبية 
احتياجاتها اإلنســـانية. حيث شـــكلت إدارة األونروا لجنة لمراجعة أوضاع تلك 
األسر والتوصل إلى مقترحات لتخفيف اآلثار اإلنسانية المترتبة على وقف دفع 

بدل اإليجار.
وفقًا للتوصية التي تم التوصل إليها في التقرير النهائي للجنة، سوف تحصل 
جميع األســـر المســـتحقة في جميع أنحاء قطاع غزة تباعـــًا على فرصة »للعمل 
مقابل المال لبدل اإليجار« لمرة واحدة لمدة ســـتة أشهر، تبدأ في وقت ما بين 1 

أغسطس و31 أكتوبر 2019.
ولتوفير الخدمة لمجتمع الالجئين بكفاءة، تتوقع األونروا عدم إعاقة العمل في 
أي من منشـــآتها حتى نتمكن من االستمرار في تقديم خدماتنا الحيوية التي 

تشتد الحاجة إليها.
وقللـــت: »إن األونروا مفوضة وملتزمة التزامـــا قويا حيال تقديم الخدمة لجميع 
الالجئين الفلسطينيين في غزة وتتفهم تماًما الوضع اإلنساني للعائالت التي 

الزالت مشردة حتى اآلن بسبب األعمال العدائية لعام 2014«.
وأضافت: » وستواصل األونروا عمليات الحشد والمناصرة فيما يتعلق بقضيتهم 
مـــع المانحين لتوفير الموارد الالزمة لتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك الالجئون 

الفلسطينيون الذين كانوا في سوريا ويقيمون اآلن في غزة«.

»أونروا«: فرص عمل ألصحاب البيوت 
المدمرة بدل اإليجار في غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكـــرت إذاعة "كان العبرية"، امس األربعاء، نقاًل عن 
تقارير صحفية أجنبية، أن سويسرا وهولندا قررتا 
تعليق دعمهما لوكالة "أونروا" بعد نشر تقرير حول 

فساد في المنظمة األممية.
وكانت وكاالت عالمية نشـــرت تقريًرا مسّرًبا للجنة 
األخالقيات في أونروا يشير لعمليات فساد طويلة، 
حيث نقـــل التقرير لألمين العـــام لألمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيـــرش، مـــا أدى الســـتغالل اإلدارة 
األميركية والحكومة اإلســـرائيلية للمطالبة بإغالق 

أونروا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السويسرية، 
إن عملية التعليق ستكون مؤقتة لحين التحقق من 
التقرير الذي نشر حول قضايا الفساد وسوء اإلدارة 
واستغالل السلطة في هذه المنظمة، التي تعاني 

باألساس من أزمات مالية كبيرة.
وأشـــار إلى إجراء بالده اتصاالت مع الدول المانحة 
األخـــرى، وأنها ســـتقرر اإلجـــراءات التي ســـيتم 
اتخاذهـــا تبًعا لنتائـــج التحقيق. وبّيـــن أن بالده 
دفعت المســـاهمة السنوية البالغة نحو 20 مليون 
يورو، لكنها لن تضيف أي مســـاهمات أخرى لحين 

انتهاء التحقيق.

وذكرت صحيفة التيلغراف الهولندية، أن الحكومة 
علقت مساهمتها السنوية بســـبب التقرير ذاته، 
مشـــيرًة إلى أن هولندا تتبرع بمبلغ 13 مليون يورو 

سنوًيا.
وينـــص التقريـــر المســـرب على وجـــود تجاوزات 
أخالقية خطيـــرة ارتكبها مســـؤولون كبار بينهم 

المفوض العام بيير كرينبول.
من جهته، قال المتحدث باسم وكالة األونروا سامي 
مشعشع إن ضغوطات خارجية تمارس على الوكالة 

وسط محاوالت للتشكيك بدورها.
وأوضح مشعشـــع في تصريحات إلذاعة فلسطين 

الرســـمية أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع 
لألمم المتحدة في نيويورك كان أخطر الوكالة في 
بداية العام الجاري بأن هناك تحقيًقا سيتم عمله 
بنـــاء على اتهامات، وهذا التحقيق ما زال جارًيا ولم 

ينته ولم تصدر عنه أية نتائج.
وأضاف مشعشـــع أن الوكالـــة تعاملت بالكامل مع 
التحقيـــق وحال صدور نتائجه ســـيجري التعامل 
معها، مؤكـــًدا أن الهم األساســـي لألونروا ينصب 
حالًيـــا على ضمان بـــدء العام الدراســـي في وقته، 
وتجديد والية أونروا في األمم المتحدة في اجتماع 
األمم المتحدة في أيلول المقبل لتواصل عملها في 

خدمة الالجئين.
ويـــرى مراقبون أن تلك التقارير اإلعالمية ليســـت 
بريئة في هذا التوقيت، وتأتي ضمن مخطط إنهاء 
عمل أونروا، التي تمثل الشـــاهد األخير على النكبة 

الفلسطينية عام 1948.
وتقدم الوكالة خدماتها ألكثر من 5.4 ماليين الجئ 
فلســـطيني في الضفة الغربية بما في ذلك شرقي 

القدس، وغزة وسوريا واألردن ولبنان.
وفي 2018، أوقفت واشـــنطن أيضا دعمها المالي 
لألونـــروا المقدر ســـنويًا بـ 360 مليـــون دوالر، بعد 

تقديمها مبلغ 60 مليونًا مطلع العام ذاته.

سويسرا وهولندا تعلقان دعمهما »أونروا« بسبب »تقرير فساد« 

غزة/ االستقالل: 
افتتحت شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 
(جـــوال) إحدى شـــركات مجموعـــة االتصاالت 
الفلســـطينية، وجمعيـــة رابطـــة الخريجيـــن 

المعاقين بصرًيا مشروع الطاقة الشمسية.
ويهدف المشروع إلى تطوير واستمرارية سير 
العمل فـــي الجمعية، وتقديم أفضل الخدمات 
لفئة ذوي االعاقة البصرية من أجل دمجهم في 
المجتمع وتطوير قدراتهم واشـــراكهم بشكل 
فاعل في جميـــع القطاعات إيماًنـــا بقدراتهم 
العملية وبحسب تحصيلهم العلمي في شتى 

مختلف المجاالت.
وأثنـــى رئيـــس جمعيـــة رابطـــة الخريجيـــن 
المعاقين نادر بشير خالل حفل االفتتاح، على 
م من شـــركة جوال للجمعية، الفًتا  الدعم الُمقدَّ
إلـــى الفائدة الكبيرة التي ســـتعم على أعضاء 
الرابطـــة من فئة ذوي االعاقـــة البصرية، والتي 

تعتبر إحدى فئات المجتمع المهمشة.

وأشـــار إلى أن سير العمل وانتظامه سيكون له 
أثـــر بالغ األهمية على دورهم الريادي كعناصر 
فاعلة في المجتمع بعد استحداث تطوير نوعي 

يساهم في سهولة تقديم الخدمات لهم.
وتطرق إلى الخدمات التـــي تقدمها الجمعية 
لهذه الفئـــة التي تحتاج إلـــى رعاية واهتمام 
خاص، شاكًرا شركة جوال على اهتمامها البالغ 
بهم وتلبية إحدى احتياجاتهم الضرورية التي 
تمثل نقطة ارتـــكاز مهمة على صعيد تطوير 
قدراتهم واهتماماتهم وإحساســـهم بشعور 
قوي ومحّفز نحو االنطالق لالندماج بشكل أقوى 

في المجتمع.
بدوره، أشـــاد مدير إدارة إقليم غزة في شـــركة 
جـــوال عمر شـــمالي بجهود رئيـــس الجمعية 
واألعضـــاء المشـــاركين فـــي حفـــل االفتتاح، 
الكبيرة فـــي الخدمات التـــي يقدمونها لهذه 
الفئة المهمة في المجتمع، مؤكًدا أنها تحتاج 
إلى جهود من الجميـــع للنهوض بها ودمجها 

بالشكل المنوط في المجتمع.
وأكد أن شـــركة جوال وإدارتهـــا تكن لهم كل 
احترامًا وتقديـــرًا، وأنها لن تتوانى في تقديم 
الخدمات التي تمكنهم مـــن تطوير قدراتهم 
الذاتية والعلمية، وتنميتها وفق ما يتناســـب 

مع تطلعاتهم.
 وأشـــار إلى أن كفاحهم من أجل الحصول على 
الشـــهادات العلمية له األثـــر البليغ في أنهم 
ُيسّطرون أروع القصص الملهمة من أجل خدمة 

المجتمع.
د على ضرورة تعزيز قدراتهم ومنحهم  وشـــدَّ
الخدمات التي تســـاهم في استحداث تنمية 
مســـتدامة تمكنهم مـــن اســـتمرار الصمود 
أمام كل المعيقات من أجل االرتقاء بمســـتوى 
معيشـــي وحياة كريمة تمكنهم من المشاركة 
في كل مناحي الحيـــاة العامة، وأن يكون لهم 
دور فاعـــل في بناء أســـس مؤسســـات الدولة 

الفلسطينية في المستقبل.

رام الله/ االستقالل: 
قال وزير االقتصاد الوطني خالد العســـيلي، ان مساعي حثيثة تبذل لرفع حجم التبادل التجاري 
بين دولة فلسطين والمملكة االردنية الهاشمية الى مليار دوالر وتعزيز التبادل التجاري مع جميع 

الدول العربية.
جاء ذلك خـــالل افتتاحه المعرض الخامس للصناعات والمنتجـــات األردنية الذي نظمته غرفة 

صناعة عمان في مدنية جنين.
وأكد العسيلي على التنسيق والعمل المشترك إليجاد اآلليات التي من شأنها تسهيل التجارة 
وتذليل العقبات التي نواجهها نظرا للسياسات التعسفية والتمييزية التي يفرضها االحتالل 
االسرائيلي وتنعكس آثارها على حجم التجارة البينية وما يترتب عليها من زيادة التكلفة والوقت 

وتحد من القدرة التنافسية لمنتجاتنا الفلسطينية.
مـــن جانبه قال وزيـــر االقتصاد والتجارة والتموين االردني طارق الحموري الذي يزور فلســـطين، 
موقف االردن الداعم لفلســـطين في كل المجاالت. واضاف شـــهدنا ارتفاعا في التجارة البينية 
وهي ليس ضمن الطموح وهناك ارادة سياســـية بزيادتها رغم كل التحديات واليوم نأتي للمرة 

الخامسة لتحقيق ذلك ونامل ان تكون المرة القادمة في القدس العاصمة.
الى هذا وقعت الحكومتان الفلســـطينية واألردنية، الثالثـــاء، عددا من المذكرات لجداول زمنية 
لتنفيذ اتفاقيات زيادة حجم التبادل التجـــاري، وتعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين. ووقع 
االتفاقيات عن فلســـطين وزيـــر االقتصاد خالد عســـيلي، وعن األردن وزيـــر الصناعة والتجارة 

والتموين طارق الحموري، برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية.

وزير االقتصاد: نطمح لوصول قيمة 
التجارة مع األردن إلى مليار دوالر

جوال ورابطة الخريجين المعاقين
 تفتتحان مشروع الطاقة الشمسية
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االستقالل/ وكاالت:
قتـــل 34 شـــخًصا علـــى األقل 
األربعاء،  وأطفال،  نســـاء  بينهم 
فـــي انفجار قنبلـــة مزروعة على 
طريق سريع بوالية هيرات غربي 

أفغانستان.
ونقلـــت وســـائل اعـــالم محلية عن 
مســـؤول فـــي صحة واليـــة هيرات، 
محمد إبراهيم محمدي، قوله إن »34 
شـــخًصا على األقل بينهـــم أطفال 
ونساء قتلوا في تفجير قنبلة مزروعة 
على الطريق الســـريع بيـــن هيرات 

وقندهار«.
وأضاف أن 17 شـــخصا آخر أصيبوا 

بجروح متفاوتة إثر الحادث.
من جهتـــه، قال معـــاون المتحدث 
باســـم حاكم هيرات مهيب فيضي 
إن: »34 مسافرا استشهدوا وأصيب 

17 آخرين في الحادثة«.
وأوضح فيضي بأن االنفجار وقع أثناء 

مرور حافلة تابعة إلحدى الشـــركات 
الخاصـــة وتقل مســـافرين من والية 
هيـــرات نحـــو العاصمـــة األفغانية 

كابول.

وفيما لم تتبن بعد أي جهة التفجير، 
إال أن قوات األمـــن األفغانية، تواجه 
هجمـــات شـــبه يومية مـــن مقاتلي 
»حركة طالبان«، على الرغم من تقارير 

عن تقدم في الجهـــود التي تبذلها 
الواليات المتحدة للتوسط في إنهاء 
الحـــرب الدائـــرة منـــذ 18 عامًا في 

أفغانستان.

مقتل 34 شخصًا على األقل في انفجار قنبلة غربي أفغانستان

االستقالل/ كاالت:
أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، األربعاء، أن المؤسسة 

العسكرية »لن تسمح للغة الشحن والتحريض بإيقاظ الفتنة«.
جـــاء ذلك في بيان موجه إلى العســـكريين، بمناســـبة العيد الـ 74 

للجيش اللبناني الذي يصادف األول من آب/أغسطس.
وشـــّدد عون على أن »جهود العســـكريين وتضحياتهم ستستمر 
في مواجهة أطماع العدو اإلســـرائيلي والتصـــدي له وفي مواجهة 

اإلرهاب«.
وقال »أيها العســـكريون، ســـنوات من ُعمر المؤسســـة العسكرية، 
شـــهدت الكثير من المحطات واالنتصارات وبعـــض المرارات، فلم 
تأخذنا نشوة النصر، ولم تكســـرنا بعض العثرات، وكنا نضع نصب 

أعيننا الحفاظ على السلم األهلي والعيش المشترك«.
وأكد عون على أنه »ال عودة إطالقًا إلى الوراء، وال مكان بين اللبنانيين 
للفرقة والتشـــرذم«، مضيفا »لن نســـمح للغة الشـــحن والتحريض 

بإيقاظ الفتنة«.
ويوافـــق عيد الجيش اللبناني، األول من أغســـطس/آب من كل عام، 

بعد تأسيسه على يد االستعمار الفرنسي في 1945.

قائد الجيش اللبناني: لن نسمح 
للغة التحريض بإيقاظ الفتنة

االستقالل/ وكاالت:
قال وزيـــر الخارجية اإليراني محمـــد جواد ظريف 
األربعاء، إن بالده مســـتعدة للحوار مع السعودية، 

إن كانت جاهزة لذلك.
وأضاف ظريـــف أنه “في حال غيرت الســـعودية 
والبحريـــن واإلمـــارات سياســـاتها، وتوقفت عن 
التدخل في شؤون الدول األخرى، فإننا مستعدون 

إلقامة عالقات جيدة معها”.
واكد ظريف أن “باب الحوار مع دول الجوار مفتوح، 

وإيران لم ولن تغلقه مطلقا.”
كالم ظريـــف يأتي في ســـياق “اإليجابية” التي 
عبـــرت عنهـــا وزارة الخارجيـــة اإليرانيـــة ردا على 

تصريح سفير السعودية باألمم المتحدة، عبد الله 
المعلمي، بشـــأن إنهاء حرب اليمن والذي وصفته 

بأنه “إشارة إيجابية”.
وقال المتحدث باســـم وزارة الخارجيـــة اإليرانية، 
عباس الموســـوي، فـــي وقت ســـابق إن “رد إيران 
سيكون إيجابيا على أي إشارة سعودية إيجابية”، 
مشـــيرا إلى أن بالده “دعت مـــرارا وتكرارا إلى حل 
القضايـــا بين دول المنطقة مـــن خالل الحوار ومن 

دون شروط مسبقة”.
وأعرب الموســـوي عن “ترحيب طهران بأي جهود 
للتقريـــب بين الدول اإلســـالمية، ألنها تعتقد أن 
هناك مصالح كبرى مشـــتركة”، مضيفا أن “هذه 

المصالـــح تتطلـــب مـــن دول المنطقـــة أن تضع 
خالفاتها جانبا، بحيث تمنع الدول األخرى وبعض 
األنظمة غير الشرعية من استغالل هذه الخالفات 

واالستفادة من هذه الفجوة”.
وكان السفير السعودي في األمم المتحدة أكد أن 
الرياض ال تريد أي حـــرب مع طهران في أي مكان، 
مشـــددا على أن أزمـــة اليمن آن لهـــا أن تنتهي، 
ومؤكدا اســـتعداد الرياض إلقامـــة عالقات تعاون 

بين الدول العربية وإيران.
هـــذا وزار وفـــد عســـكري إماراتي أمـــس الثالثاء 
طهران، حيث جرى بحث تســـهيل وتسريع تبادل 

المعلومات األمنية بين البلدين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 كشـــفت القناة 12 العبرية، مســـاء األربعاء، أن "إســـرائيل" كانت خلف قرار 
اإلدارة األميركيـــة بوقف بيع طائرات F-35 الحربية المســـماة الشـــبح، لصالح 

تركيا.
وأوضحـــت القناة في تقريـــر لها، أن إســـرائيل عملـــت وراء الكواليس لمنع 
اســـتكمال الصفقة بين أميـــركا وتركيا، منتهزًة الفرصة حيـــن قرر الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان شراء نظام الدفاع الصاروخي أس 400.
وضغطت إســـرائيل، على واشـــنطن إللغاء صفقة بيـــع 100 طائرة من الجيل 
الخامـــس لتركيا، والتي كان من شـــأنها منح الجيش التركـــي قدرات جوية 
متقدمـــة. ووفًقا للقناة، فإن واشـــنطن هي األخرى كانت تشـــعر بالقلق إزاء 
شراء تركيا للمنظومة الروسية، وامتالكها في ذات الوقت لطائرات الشبح، بما 

يسمح للروس بجمع معلومات حول تلك الطائرات ومعرفة قدراتها.

في حال غيرت سياساتها

ظريف: مستعدون إلقامة عالقات جيدة مع السعودية والبحرين واإلمارات 
تقرير: »إسرائيل« تقف خلف قرار أميركا 

وقف بيع طائرات الشبح إلى تركيا

االستقالل/ وكاالت:
أصـــدر الحاكـــم الديموقراطي لواليـــة كاليفورنيا 
األمريكية، األربعـــاء، قانونًا يمنع الرئيس األمريكي 
دونالد ترمب من الترّشـــح، فـــي الوالية، لالنتخابات 
إلـــى االنتخابات  التمهيديـــة للحزب الجمهـــوري 
الرئاســـية إذا لم ينشر إقراراته الضريبية. وبحسب 
قناة "الحرة" األمريكية، فإن القانون الذي دخل حّيز 
التنفيذ، أمس، ال يذكر صراحة اســـم الرئيس ترمب 
الذي سيكون المرشـــح التلقائي للحزب الجمهوري 
إلى االنتخابات الرئاســـية المقبلـــة في 2020 ما لم 
تحدث مفاجأة ضخمة غير متوقعة تغّير هذا الواقع.

وأشـــارت إلـــى أن تنظيـــم انتخابـــات تمهيديـــة 
جمهورّية هو أمر غير مرّجح بتاتًا في الوقت الراهن، 
 غالبية قادة الحـــزب يعلنون صراحة 

ّ
نظـــرًا إلـــى أن

تأييدهم لترّشح ترمب لوالية ثانية.
وخالفًا لجميع أســـالفه الذين تعاقبـــوا على البيت 
األبيـــض منذ أربعـــة عقود فقد رفـــض ترمب على 
الدوام الكشـــف عن وضعه الضريبـــي، في موقف 
يحـــاول الديموقراطيون بكل الوســـائل إجباره على 

تغييره، وفق القناة األمريكية.
وينّص القانون الذي أقره كونغرس كاليفورنيا في 
حزيرن/يونيو ونشـــره حاكم الواليـــة غافن نيوزوم، 

 مرّشح لالنتخابات 
ّ

األربعاء، على وجوب أن يقّدم كل
الرئاســـية خمس ســـنوات من اإلقرارات الضريبية 
لكي يتمّكن في الترّشـــح لالنتخابـــات التمهيدية 
لحزبـــه فـــي كاليفورنيـــا (الوالية األكبـــر من حيث 
عدد الســـكان في الواليات المتحـــدة). وكان برلمان 
نيويـــورك أقّر في أيار/مايو قانونًا يجيز للســـلطات 
الضريبيـــة في الوالية تقديم اإلقـــرارات الضريبية 

للرئيس ترمب إلى الكونغرس الفدرالي.
يذكر أن االنتخابات الرئاســـية المقبلة في الواليات 
المتحدة األمريكية، ستجرى يوم 3 نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2020.

االستقالل/ وكاالت:
أجلت محكمة ســـودانية، األربعاء، أولى جلسات 
محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، لـ »دواٍع 

أمنية«.
جاء ذلك فـــي تصريحات إعالمية لممثل هيئة 

الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر.
وأوضح الطاهر، أنه كان من المفترض أن تكون 
الجلســـة األولى »إجرائية« بحضور هيئة الدفاع 
واالتهام، إال أن القاضـــي أخبر الجميع بأنه »لم 

يتم استدعاء المتهم عمر البشير، بسبب دواع 
أمنية، لذلك تم تأجيل الجلسة«.

وأضـــاف: »نؤكد أن قضية البشـــير هي قضية 
عدلية، وهي ليس فيها جانب سياســـي، ونثق 

في براءته«.
ولم يذكر المصدر الموعد الجديد للجلسة بعد 

التأجيل.
ويحاكم البشـــير فـــي تهم تتعلق بالفســـاد 
وحيازة النقـــد األجنبي و«الثراء الحـــرام«، على 

خلفية العثور على مبالغ مالية كبيرة في منزله.
ومســـاء اإلثنين سمحت الســـلطات السودانية 
للبشـــير بالخروج مـــن مقر اعتقاله في ســـجن 
كوبر المركزي بالخرطوم للمشـــاركة في تشييع 

والدته.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشـــير من الرئاسة 
فـــي 11 نيســـان/ أبريل الماضـــي، تحت وطأة 
احتجاجات شـــعبية بدأت أواخر العام الماضي، 

تنديدا بتردي األوضاع االقتصادية.

االستقالل/ وكاالت:
اعتبر منســـق فريق الحوار بالجزائر كريم يونس،  األربعاء، أن عدم اســـتجابة 
السلطات لشروط التهدئة التي طالبت بها لجنته، يعني نهاية مهمتها آليا، 

خالل األسبوع الجاري.
جـــاء ذلك في أول رد فعـــل من يونس علـــى إعالن قيادة الجيـــش، الثالثاء، 

تحفظها على ما أسمته بـ«الشروط المسبقة« للحوار التي طالبت بها اللجنة.
وفي تصريحـــات لإلذاعـــة الجزائرية الرســـمية، أكد يونس تمســـك لجنته 
بإجراءات التهدئة التي قال إنها تعتبر »شـــروطا أساســـية للشروع في مسار 
الحوار«. وأضاف أن »عدم تلبية رئاسة الدولة لهذه الشروط خالل هذا األسبوع، 

يعني انتهاء عمل هذه الهيئة«، دون تقديم تاريخ محدد لحل اللجنة.
لكن من المعلوم أن اللجنة شرعت في عملها رسميا األحد الماضي، وهي بذلك 

تقترب من إنهاء أسبوعها األول.
والثالثاء، تحفظ قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، على »الشـــروط 
المســـبقة« للحوار الوطني التي وضعها الفريق المكلف، بينها إطالق ســـراح 

معتقلين، ورفع الرقابة األمنية، ورحيل الحكومة.
وقال صالح إن »االنتخابات هي النقطة األساسية التي ينبغي أن يدور حولها 
الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدا عن أسلوب وضع 

الشروط المسبقة التي تصل إلى حد اإلمالءات«.
والخميس الماضي، كشـــفت الرئاســـة الجزائرية، في بيـــان، عن قائمة من 6 
شخصيات مســـتقلة لإلشـــراف على جلســـات حوار، لتهيئة الظروف إلجراء 
انتخابـــات رئاســـية في أقرب وقـــت، بينها إســـماعيل اللماس الـــذي أعلن 
اســـتقالته، في وقت ســـابق األربعاء، من فريق الحوار، بســـبب عدم استجابة 

السلطات لمطالب »إجراءات التهدئة«.

منسق لجنة الحوار بالجزائر: رفض 
شروط التهدئة يعني حل الهيئة

كاليفورنيا تقر قانونًا إلجبار ترمب على نشر إقراراته الضريبية
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القاهرة / االستقالل
الزمالك برئاسة مرتضى  أتم نادى 
منصور، رئيس النادي ، التعاقد مع 
10 العبين اســـتعدادا لمنافسات 
المحلية  والبطـــوالت  العام  الدورى 
واالفريقية للموسم الكروى المقبل 

. 2020/2019
وحرص 10 العبيـــن وهم قوام 
صفقـــات الزمالك الجديدة على 
الحضور فـــي المؤتمر الصحفى 
للفريق و هـــم كل من : الحارس 
عـــواد من اإلســـماعيلي  محمد 
ومحمـــد أوناجـــم مـــن الـــوداد 

المغربي وأشرف بن شرقي من الهالل السعودي والحارس 
الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل 
من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق 
"حر" و إســـالم جابر من مصـــر المقاصة وكريم بامبو "حر" و 
محمود عبد الرازق "شيكاباال" العائد من اإلعارة ومصطفى 
محمد العائـــد من اإلعارة . و أكـــد مرتضى منصور رئيس 
الزمالـــك أن الصفقات الحالية ليســـت األخيرة للزمالك ، و 

أن القائمة الجديـــدة للزمالك لن يكون بها محمد ابراهيم 
وكاسونجو و أحمد مدبولى، حيث أشار إلى أن مدبولى رحل 
لإلســـماعيلى . وشدد رئيس الزمالك أن هناك صفقتين من 
المحتمل ضمهما، خالل الســـاعات المقبلة . ثم قام مرتضى 
منصور رئيس نـــادي الزمالك بتقديم الصفقـــات الجديدة 
للفريق ، حيث ظهرت الصفقات الجديدة بجانب رئيس نادي 
الزمالك خالل المؤتمر الصحفي، و اإلشـــادة بالمستوى الفني 

والبدني لالعبين بعد إتمام التعاقد معهم بشكل رسمي .

بغداد/ االستقالل: 
أعــــرب المديــــر الفنــــي للمنتخب 
الفلســــطيني نور الديــــن ولد علي 
عــــن ســــعادته الكبيــــرة بتحقيق 
الفدائي الفوز األول في جولة غرب 
آســــيا أمام اليمن بهدف دون رد، 
مباركًا هذا الفوز للفريق وللجمهور 

الفلسطيني. 
وقــــال نــــور الدين ولــــد علي خالل 
الخــــاص بعد  المؤتمــــر الصحفي 
مبــــاراة المنتخــــب الوطنــــي مــــع 
المنتخب  »إن  اليمنــــي:  المنتخب 
اليمني هــــو ند قــــوي وكان لديه 
مفاجآت، ولكن كنا مستعدين لها 
بشــــكل كبير، وخلقنا فرصًا جيدة 

للتهديــــف وكان مــــن الممكن أن 
تكون النتيجة أفضل«.

وأضــــاف ولد علي أن منتخبنــــا قدم أداء 
رائعًا وهناك أشــــياء إيجابيــــة منها أن 
بعــــض الالعبيــــن اندمجوا بســــرعة في 
المنتخــــب مثل ياســــر حمــــد و أبو وردة 

وفيراوي، مبينًا أن بعــــض األمور تحتاج 
للمراجعــــة مثــــل التركيز عنــــد بعض 
الالعبين، وبصفة عامة في بداية الموسم 
حصلنــــا على ثــــالث نقاط وهــــذا جيد 

بالنسبة لمنتخبنا.
وفي نفس السياق، أعرب مدافع المنتخب 

مـــرة  ألول  المنضـــم  الفلســـطيني 
لمعسكر المنتخب والمحترف بإسبانيا 
ياســـر حمد عن السعادة الكبيرة التي 
يشـــعر بها وإحـــرازه أول هدف له مع 
المنتخـــب، وأن  الحصول على أفضل 

العب في المباراة شرف عظيم.
وقال حمد خــــالل المؤتمر الصحفي 
إنه بشكل عام هناك ايجابيات في 
اللعب وكان من الممكن أن نســــجل 
أكثر من هدف ونقدم أداء أفضل«، 
متمنيــــًا تجاوز األمور الســــلبية في 

المراحل القادمة.
واختتــــم حديثــــة شــــاكرًا المدير 
الفني للمنتخب نور الدين ولد علي 
والطاقم إلعطائه الفرصة في اللعب 
والمشــــاركة، وزمالءه الالعبين على ما 

قدموه في المباراة.
يشــــار إلى أن الفدائي سيلعب مباراته 
الثانيــــة غدًا الجمعة أمام صاحب األرض 
الســــاعة  العراق  منتخــــب  والجمهــــور 

السابعة والنصف بتوقيت فلسطين .

غزة / االستقالل: 
كشف رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة السلة إبراهيم حبش النقاب, عن ترشيح مركزي خدمات 
البريج وشـــباب قلنديا لبطولة األندية العربية الـ 32 لكرة الســـلة للرجـــال ،والمزمع إقامتها في 

الجمعية الرياضية السيالوية بالمغرب في الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر القادم.
وطالب حبش البريج وقلنديا باالســـتعداد الجيد والمناســـب للبطولة من أجل تمثيل فلسطين 

على أفضل وجه وصورة، مؤكدا دعم اتحاد السلة لهما في هذا المحفل العربي السلوي المهم .
مـــن جهته أكد نادي خدمات البريج موافقته على الُمشـــاركة في البطولة, وأنه ســـيبدأ االعداد 
والترتيب وتأمين ُمغادرة البعثة للظهور في البطولة. وفي ســـياق ُمنفصل وقع اتحاد كرة السلة 
ومؤسسة أمواج اإلعالمية, عقد رعاية بطولة كأس غزة (كأس الشهيد غسان كنفاني), وذلك بمقر 
مؤسسة أمواج بمدينة غزة, بحضور رئيس المؤسسة عبد السالم هنية , وخليل أبو شمالة نائب 

رئيس اتحاد كرة السلة و عبد الرحيم مهنا عضو اإلتحاد و محمد عاشور األمين العام لالتحاد .
يذكر أن بطولة الكأس ســـتنطلق السبت 3/8, بلقاء سيجمع خدمات البريج حامل اللقب بنظيره 

نادي غزة الرياضي على صالة سعد صايل بمدينة غزة .

اتحاد السلة »يخطر« خدمات البريج 
وقلنديا للمشاركة في البطولة العربية

ولــد علــي: قدمنــا مبــاراة رائعــة 
وحققنــا أشيــاء إيجابيــة أمــام اليمــن

االستقالل/ وكاالت: 
اتفق ناديا يوفنتوس اإليطالي ومانشستر يونايتد 
اإلنجليـــزي مبدئيا علـــى صفقـــة تبادلية تقضي 
بانتقـــال مهاجـــم األول األرجنتيني باولـــو ديباال 
لليونايتد، مقابل رأس حربة الثاني البلجيكي روميلو 

لوكاكو، خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.
وكان لوكاكـــو الـــذي فقـــد مركزه في التشـــكيلة 
األساسية لمانشســـتر يونايتد الموسم المنصرم 
مرشحا لالنتقال إلى قطب إيطاليا اآلخر إنتر ميالن، 
لكن األخير لم يوافق علـــى قيمة الصفقة مع إدارة 
»الشـــياطين الحمر« التي طالبـــت بمبلغ 75 مليون 
جنيه استرليني للتخلي عن المهاجم البلجيكي، في 
حين عرض الفريق اإليطالي 54 مليون جنيه بحسب 

بعض التقارير.
وكشفت شـــبكة »ســـكاي إيطاليا« أن مدير أعمال 
ديبـــاال تواجد في لندن فـــي اليومين األخيرين من 
أجـــل التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال ديباال الى 
صفوف مانشستر يونايتد، مشـــيرة إلى أن اتمام 
الصفقة يتوقف على موافقة المهاجم األرجنتيني 

بالرحيل عن يوفنتوس.
خســـر ديباال مركزه في التشكيلة األساسية لفريق 
»الســـيدة العجوز« الموســـم الماضي الســـيما بعد 
انتقال النجم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو قادما 

من ريال مدريد االسباني.
وكان ديباال أعلن عن رغبته في البقاء ضمن صفوف 
يوفنتوس، لكنه يبدو بأنه ال يدخل ضمن مخططات 

المدرب الجديد ماوريسيو ساري.
ويدافع ديباال عن ألوان يوفنتوس منذ صيف العام 
2015 حيـــن انضم إلى صفوفـــه قادما من باليرمو، 
وقدم الالعب أداء متفاوتا في الموسمين األخيرين، 
اذ أنهى موســـم 2017-2018 مع 26 هدفا في 46 
مباراة في مختلف المسابقات، وموسم 2019-2018 
الذي شهد انضمام رونالدو، مع 10 أهداف فقط في 

42 مباراة.
في المقابـــل، انضم لوكاكو الـــى صفوف يونايتد 
قادما مـــن إيفرتون في صيـــف 2017، في صفقة 
قدرت قيمتها بـ75 مليون جنيه استرليني، وشكلت 
حينهـــا رقما قياســـيا النتقال العب بيـــن ناديين 

إنجليزيين.

اتفاق مبدئي بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد على مبادلة ديباال ولوكاكو

الزمالك يتسلح بـ10 صفقات 
جديــدة للموســم الجديــد

مدريد/ االستقالل: 
أكدت تقارير صحفية إســــبانية، تقديم نادي برشــــلونة عرضا 
مبدئيــــا للتعاقد مــــع جونيور فيربو، ظهير أيســــر ريال بيتيس 

اإلسباني.
ووفقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلســـبانية، برشـــلونة  قدم 
عرضا مبدئيا بقيمة 18 مليون يورو للتعاقد مع فيربو، فيما يرغب 
بيتيـــس في الحصول على 20 مليون يـــورو إضافة إلى 7 ماليين 

يورو كحوافز إضافية.
وأشـــارت التقارير إلى أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة متمسك 

بالتعاقد مع الالعب الشاب صاحب الـ23 عاما.
ويملك فيربو شرطا جزائيا مع ريال بيتيس يبلغ قيمته 50 مليون 

يورو.
أضافت التقارير أن برشلونة يضع األلماني فيليب ماكس، ظهير 
أيســـر أوجســـبورج، كخيار بديل في حال فشـــل صفقة انضمام 

جونيور فيربو.
ويرغب برشلونة في تدعيم مركز الظهير األيسر، تجنبا لالعتماد 

فقط على جوردي ألبا.

برشلونة يبدأ 
خطوات التعاقد مع 
مدافع ريال بيتيس
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عصابات »تدفيع الثمن« أمس، على ثقب إطارات 
20 ســــيارة وخط شــــعارات عنصريــــة معادية 
الزرقاء  الجنوبي بجسر  الحي  للفلسطينيين في 
فــــي الداخــــل الفلســــطيني المحتــــل. واقتحم 
األقصى  األربعاء، المسجد  صباح  مســــتوطنون، 
المبارك، من باب المغاربة بحراســــة مشددة من 

شرطة االحتالل الخاصة.
وقالــــت مصــــادر مقدســــية، إن 72 مســــتوطًنا 
اقتحمــــوا األقصــــى خــــالل الفتــــرة الصباحية، 
وتجولــــوا في أنحاء متفرقة مــــن باحاته بحماية 

أمنية مشددة
وأضافــــت المصــــادر، أن المســــتوطنين تلقــــوا 
شروحات عن »الهيكل« المزعوم أثناء اقتحامهم 
للمســــجد، فيما حــــاول بعضهــــم أداء طقوس 
تلموديــــة في ســــاحاته، وتحديًدا فــــي الجهة 

الشرقية منه.
كمــــا أقدم مســــتوطنون يهود، أمــــس األربعاء، 

علــــى إعطــــاب إطارات عــــدد مــــن المركبات في 
الداخــــل الفلســــطيني المحتــــل، كمــــا خّطــــوا 
شــــعارات عنصرية بالعبرية على جدران المنازل 

والشاحنات.
وقال ســــكان الحــــي الجنوبي في بلدة »جســــر 
الزرقاء« وسط فلسطين المحتلة عام 1948، في 
القرية، إن مجموعة من المســــتوطنين اقتحموا 
الحي ليــــال، وأعطبوا إطارات عــــدد من المركبات 
التي تعود للســــكان وخطوا شــــعارات عنصرية 

عليها، وعلى جدران المنازل.
وعّقــــب رئيــــس اللجنة الشــــعبية فــــي القرية، 
ســــامي العلي، على حادثــــة االعتــــداء بالقول: 
إن »التحريض الحكومي اإلســــرائيلي الرســــمي 
والشــــعبي الدموي ضد العرب، يغذي عصابات 
(تدفيع الثمن) و(شــــبيبة التــــالل) التي تحمل 
عقيدة اســــتيطانية مليئة بالحقــــد والكراهية 

والعنصرية«.

وأشار إلى أن »الشعارات التي خّطها المتطرفون 
تعّبر عن عمل انتقامــــي موجه ضد إصدار أوامر 
إبعــــاد لهــــذه العصابــــات عن مناطــــق الضفة 
الغربيــــة المحتلــــة وضــــد إخــــالء بعــــض البؤر 
االســــتيطانية، حيث تنشــــط هــــذه العصابات 
النضال  للعرب وضــــد  المتطرفــــة والمعاديــــة 

الفلسطيني العادل«.
وأكد أن هــــذه االعتداءات تأتــــي ضمن »حلقة 
أخرى فــــي مسلســــل اإلرهاب اليهــــودي الذي 
يرتكبه المســــتوطنون داخل بلدات فلسطينية 
منذ عقد ونيف، وتخللها عمليات إحراق مساجد 
وكنائس فيمــــا بقي الجناة فــــي معظم المرات 
طلقــــاء تحظى أفعالهــــم بشــــرعية ودعم تيار 

اليمين القومي المتدين واالستيطاني«.
يشــــار إلى أن هذا العمل ليس هو المرة األولى 
الذي يحصل في الداخل الفلســــطيني بل سبق 
وان حصل في عدة مدن وبلدات فلسطينية في 

الداخل ولم يبلغ عــــن اعتقال ضالعين في هذه 
الجرائم.

وكان مســــتوطنون يهود أقدموا األحد الماضي، 
علــــى ثقب إطــــارات ســــيارات وكتابــــة عبارات 
عنصرية معادية ومســــيئة للعــــرب، على محال 
تجارية وجدران منازل في مدينة »كفر قاســــم« 
في المثلث الجنوبي وســــط فلســــطين المحتلة 
عام 1948. ونفــــذت جماعــــات »تدفيع الثمن« 
اعتــــداءات عنصرية فــــي العديد مــــن البلدات 
الفلســــطينية في الداخل الفلسطيني المحتل، 
حيث تســــتهدف العصابــــات أيضــــا األماكن 
المقدســــة والمســــاجد والكنائــــس والمقابــــر 

اإلسالمية والمسيحية،
ويحمــــل المواطنــــون الفلســــطينيون، شــــرطة 
االحتــــالل المســــؤولية عــــن هذه االعتــــداءات 
الخطيرة، في ظل تســــاهلها وتجاهلها لقضايا 
من هذا القبيــــل خصوصا عندمــــا يتعلق األمر 

بالعرب مــــن الجدير بالذكر أن قــــوات االحتالل 
تصل مكان االعتداءات في كل مرة يتم إبالغها 
وتقــــوم بالتحقيــــق مــــع الفلســــطينيين وأخذ 
إفاداتهــــم دون أدنى متابعة على الحادثة التي 

ُتقيدها في غالب األحيان »ضد مجهول
يشار إلى أن عصابات »تدفيع الثمن« اليهودية؛ 
هــــي حركة يمينية متدينة ظهرت رســــميًا في 
تموز/ يوليو 2008، ونّفــــذت اعتداءات متنوعة 
ضد الفلســــطينيين؛ من قبيل مهاجمة قراهم 
بممتلكاتهم،  الضــــرر  وإلحاق  منازلهــــم  وحرق 
فضال عن االعتــــداء على دور العبادة وتكســــير 

شواهد القبور.
وفي معظم األحيان تقترن اعتداءات العصابات 
اليهودية بكتابة شــــعارات عنصرية ضد العرب 
والمســــلمين، موقعة باســــم »تدفيع الثمن، في 
حين تمتنع أجهزة أمن االحتالل اإلسرائيلي عن 

مالحقة منفذيها.

جنين/ االستقالل: 
تمّكـــن أهالي بلـــدة برطعة الشـــرقية، بالضفة الغربية المحتلـــة، من إجبار 
ســـلطات االحتالل على التراجع عن خطٍة لوضع أعمدة كهربائية في أراضي 

المواطنين بالبلدة.
ووفق ما ذكرته وسائل إعالم االحتالل فإن سكان المنطقة طلبوا وقف نصب 
األعمدة، العتراضهم على وضعها. وبعد تلميٍح من قضاة ما ُتسمى المحكمة 
العليا بكيان االحتالل، بأنهم سيوافقون على التماٍس ُقدم لهم بالخصوص، 

قرر الجيش الصهيوني التراجع عن الخطوة وعدم نصب أعمدة الكهرباء.
واستند األهالي في برطعة على أن القانون يستوجب الحصول على موافقة 
مالكي األرض قبل نصب أعمدة كهرباء عليها، أو إصدار أمر عســـكري خاص 

يسمح بذلك ويضمن تعويضه.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تقديم نحو 16 ألف مشترك من المحافظات 

الشمالية والجنوبية للدورة الثانية "دورة آب" من امتحان الثانوية العامة.
وأوضحـــت الوزارة في بيان صحفي أمس األربعـــاء أن هذه الدورة تهدف إلى 
إتاحة المجال أمام الطلبة لتحسين عالماتهم أو االستكمال للمباحث التي لم 
ينجحوا فيها، وأيضًا إلتاحـــة الفرصة أمام الطلبة الذين حالت ظروفهم دون 

التقدم للدورة األولى من االمتحان "دورة حزيران".
وأشارت "التربية" إلى أن "دورة آب" تستمر حتى 2019/8/24.

جنين/ االستقالل: 
قالــــت األســــيرة المحــــررة منى قعدان، شــــقيقة 
القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي طارق قعدان 
من بلدة عرابة القريبة من جنين، إن إدارة ســــجن 
النقب قامت بنقل شقيقها إلى العزل االنفرادي، 
بعد إعالنــــه اإلضراب عــــن الطعــــام صباح أمس 

األربعاء .
وبحسب قعدان فإن شقيقها أعلمها يوم الثالثاء 
نيته خوض اإلضراب بعد جلسة مع ضابط مصلحة 
الســـجون الذي أبلغه عـــن تمديد اعتقالـــه إدارًيا 

وعدم حصوله على قرار جوهري بعدم التجديد.
وكانت ســـلطات االحتالل اعتقلت القيادي قعدان 
في 13 فبراير الماضي وحكمت باعتقاله لشهرين 
وغرامة قيمتها 3 االف شيكال، على أن يتم اإلفراج 
عنه في العاشـــر من نيســـان الماضـــي، وبداًل من 
اإلفراج عنه تسلم قرارا احتالليا بتحويله لالعتقال 

اإلداري لـ«سته شهور«.
وتقدم محامي قعدان منذ ذلك الحين، أكثر من مرة 
بطلب الحصول على قرار محكمة بعدم التجديد له 
مرة ثانية جوهرًيا، أخرها يوم أول أمس حيث اتخذ 
قرار اإلضراب بناء على مـــا وصله من نية االحتالل 
تمديد االعتقـــال له بعد انتهاء فترة االعتقال في 

التاسع من شهر أكتوبر القادم.
وليس هذا اإلضراب الوحيد لقعدان داخل سجون 
االحتـــالل، فقد خاض إضراًبا مطـــواًل لمدة 96 يوًما 
ضـــد اعتقاله اإلداري في العام 2013، أجبر خاللها 
ســـلطات االحتالل على اإلفراج عنه، إلى جانب عدد 
مـــن اإلضرابات التضامنية مع األســـرى المضربين 
بشكل فردي أهمها إضرابه مع الشيخ خضر عدنان 
في إضرابـــه األول في العام 2011، ومع األســـيرة 
هناء الشـــلبي في العام 2012، وإضراب اســـنادي 
لألسير نهار السعدي للخروج من العزل، إلى جانب 

عشـــرات اإلضرابات مع الحركة األسيرة خالل فترة 
اعتقاالته الطويلة.

وتستهدف ســـلطات االحتالل القيادي »قعدان« 
البالـــغ من العمـــر (47 عاما) باالعتقـــال منذ العام 
1989 بتهمة انتمائه لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلسطين، حيث تجاوزت مجموع اعتقاالته تجاوزت 
11 عاما معظمها اعتقـــاالت بقانون اإلداري بدون 

تهمة، وهو متزوج وله من األبناء خمسة.
ويأتي انضمـــام القيادي قعدان إلـــى اإلضرابات 
الحالية في الســـجون اسناًدا قوًيا لهذه اإلضرابات 
لمـــا يمثله من صالبة وعناد في مواجهة أســـاليب 
االحتالل خـــالل إضراباته، للوصـــول إلى نزع حقه 

بالحرية.
ومع إعـــالن القيادي قعدان اإلضـــراب يرتفع عدد 
المضربين عن الطعام في ســـجون االحتالل رفضا 

لالعتقال اإلداري المتجدد، إلى 30 اسيرا .

أهالي برطعة ُيجبرون القيادي طارق قعدان يدخل معركة اإلضراب عن الطعام 
االحتالل على التراجع عن 
نصب أعمدة كهرباء بالبلدة

االتفاقيات الموقعة، بضوء أخضر مـــن اإلدارة األمريكية التي تصدر منها تصريحات 
متطرفة ومجحفة بالحقوق الفلسطينية الثابتة.

جاء ذلك خالل استقباله امس في مكتبه برام الله، ممثل كندا لدى فلسطين دوجالس 
سكوت براودفوت، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.

وأشـــار اشـــتية إلى أن هدم االحتالل للبيوت في حي واد الحمـــص بالقدس المحتلة 
في منطقة مصنفة (أ)، وإعالن المصادقة على إعطاء تراخيص بناء للفلســـطينيين في 

مناطق مصنفة (ج) يمثل سابقتين خطيرتين، وإهانة لالتفاقيات الموقعة.
وكان نتنياهو أعلن امس عن بدء بناء 1000 وحدة اســـتيطانية ببيت لحم، خالل جولة 

تفقدية مصورة في مستوطنة »إفرات« جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وكرر نتنياهو خالل الجولة تصريحات ســـابقة له بأنه لن يتم »اقتالع« أي مســـتوطنة 
إسرائيلية. وقال اشـــتية إن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات عملية إلجبار 
»إســـرائيل« على احترام االتفاقيات الموقعة والقانون الدولي قاتل وغير مبرر، مشـــيًرا 
إلى أن قرارا القيادة بوقف العمل باالتفاقيات الموقعة وتشكيل لجنة لدراسة األمر هو 

»محاولة لكسر األمر الواقع«.

رام الله/ االستقالل: 
طالبت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين أمس األربعاء، 
باإلفراج الفوري عن األســـيرين المريضين بســـام أمين 
محمد الســـايح (46 عاًمـــا) من مدينة نابلس، وســـامي 
عاهد عبد الله أبو دياك (36 عاًما) من بلدة ســـيلة الظهر 
جنوبـــي جنين، فـــي ظل تفاقـــم أوضاعهمـــا الصحية 
يوًما بعد آخر، مؤكدة أن الســـرطان نهش جســـديهما، 
وأصبحت المسكنات ال تجدي نفًعا مع حالتهما الصحية 

المتدهورة.
وأوضحت الهيئة في بيان وصل »االستقالل« أن األسير 
السايح يعاني منذ سنوات من سرطان في الدم والعظم، 
إضافة لمشـــاكل مزمنـــة في عمل القلـــب، ومؤخًرا جرى 

نقله إلى مشفى »العفولة« داخل األراضي المحتلة، بعد 
تدهور حالته الصحية، فهو ال يســـتطيع تناول الطعام 
منذ أيام وُيصاب بحاالت إغماء، بســـبب تجمع الماء على 

رئتيه وصدره.
أما فيما يخص األسير أبو دياك القابع بما ُيسمى عيادة 
معتقل »الرملة«، فأوضحت أن وضعه غاية في الصعوبة، 
»فالكتلة الســـرطانية آخذه باالنتشـــار في معظم أنحاء 

جسده، وقد زاد حجمها فوق المعدة من 5.7 الى 8.7«.
وأشارت الهيئة إلى أن األسير أبو دياك مصاب بالسرطان 
منذ أكثـــر من ثالثة أعوام، وقبل ذلك تعرض لخطأ طبي 
بعد أن ُأجريت له عمليـــة جراحية في األمعاء في أيلول 
عام 2015 في مستشفى »سوروكا« اإلسرائيلي حيث تم 

استئصال جزء من أمعائه، وُأصيب إثر ذلك بتسمم في 
جسده وفشل كلوي ورئوي.

وأوضحـــت أن األســـير أبو ديـــاك خضـــع بعدها لثالث 
عمليات جراحية، ولم يتلـــق العناية الالزمة وتم إهمال 
حالته، ومنذ ذلك الوقت يتراجع وضعه الصحي بشـــكل 

مستمر.
وناشـــدت هيئة األســـرى كافة المؤسســـات الحقوقية 
ومنظمة الصحة العالميـــة بالتدّخل العاجل إلنقاذ حياة 
األسيرين الســـايح وأبو دياك، فهما ضحايا االنتهاكات 
والجريمـــة الطبيـــة التـــي تنتهجهـــا إدارة معتقالت 
االحتالل بشـــكل مقصود بحق مئات األســـرى المرضى 

لقتلهم بشكل بطيء.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصـــدرت ســـلطات االحتـــالل اإلســـرائيلي، امس 
األربعـــاء، قرارًا بإبعاد المواطن المقدســـي إيهاب 

الزغير عن المسجد األقصى لمدة ثالثة شهور.
وكانت قـــوات االحتالل اعتقلت قبل نحو اســـبوع 
ثالثة مقدسيين، من بينهم الزغير، بزعم االشتباه 

بهم بمهاجمة مدون سعودي.
كما حاولت مجموعة من المســـتوطنين امس خطف 
ثالثة اطفال مقدســـيين من باب االســـباط، وجرى 
التحقيـــق مع احـــد االطفال من قبل الشـــرطة، بعد 
فشـــل المســـتوطنين بتنفيذ عمليتهـــم. وقامت 
مجموعـــات اســـتيطانية وعـــدد مـــن المتطرفين، 

مجموعتين من اتباع "الهيكل المزعوم" و"نساء من 
اجل الهيكل" بجوالت على ابواب المســـجد االقصى 
تخللها القيـــام بالصالة قرب بـــاب حطة وعند باب 
االسباط وذلك مساء اليوم بعد صالة العصر وانتهاء 
فترة االقتحامات اليومية للمسجد االقصى بحماية 

الشرطة والقوات الخاصة المدججة بالسالح.

هيئة األسرى تطالب باإلفراج عن
 األسيرين المريضين السايح وأبو دياك

االحتالل يبعد مقدسيًا عن األقصى
 ومستوطنون يحاولون اختطاف 3 أطفال

التربية: 16 ألفًا يتقدمون للدورة 
الثانية بامتحان الثانوية العامة غدًا

ع�سرات امل�ستوطنني  ...

اإ�ستية : نعي�ش...



الخميس 29 ذو القعدة 1440 هــ 1 أغسطس 2019 م

  ) APA images (     تنظيف ار�سية الكعبة امل�سرفة خالل مو�سم احلج يف مكة

االستقالل/ وكاالت:
بعد نفوق تمســـاح ضخم في مزرعة بوالية كوينزالند األسترالية، أثارت 
شريحة يستخدمها الجراحون لتثبيت العظام المكسورة عثر عليها في 

معدته، الغموض والقلق، حيث يعتقد أنها كانت تخص إنسانا.
وعثر على الشريحة المعدنية مع 6 مسامير داخل معدة التمساح البالغ 
طولـــه 4.7 أمتار، الذي فارق الحياة مؤخـــرا بعد صراع ضار مع زميله في 

مزرعة كورانا للتماسيح قرب مدينة روكامبتون.
ووصفت إدارة المزرعة العثور على الشـــريحة باللغز، إذ ســـيكون تتبع 

مصدرها أمرا غاية في الصعوبة.
ويبلغ طول القطعة المعدنية نحو 10 سنتيمترات، وقال مدير المزرعة 
جون ليفر إنها مصنوعة في سويســـرا ومن طراز قديم نسبيا، لكن كود 
التعريف الخـــاص بها تآكل بتأثيـــر إفرازات معدة الحيـــوان الزاحف 

العمالق.
وقال ليفر لوكالة »أسوشـــيتد برس«: »هذه الشـــريحة استخدمت في 
جراحة إلنســـان أو حيوان. ال نعرف. ربما كانت في معدة التمســـاح لـ45 

أو 50 عاما«.
ومن المنتظر أن تتدخل ســـلطات األمن وتفتح تحقيقـــا في الواقعة، 

لمعرفة ما إذا كانت الصفيحة تعود إلنسان.
وتم إحضار التمســـاح إلى المزرعة قبل نحو 6 ســـنوات من مزرعة أخرى، 
حسب ليفر الذي يرجح أن الشريحة تخص شخصا ما التهمه التمساح.

»لغز« داخل معدة تمساح 
عمالق.. لمن هذه الشريحة؟

االستقالل/ وكاالت:
قالت هيئـــة اختبـــار الســـلع األلمانية إنـــه ينبغي على 
المســـتخدم مراعاة بعض المعايير عند شـــراء ســـماعات 

البلوتوث، كي ينعم بجودة صوت فائقة.
وأوضحت الهيئة أن ســـماعات البلوتـــوث ينبغي أال يقل 
وزنها عن 500 غرامًا، مشيرة إلى أن الموديالت خفيفة الوزن 

توفر جودة صوت متوسطة في أحسن األحوال.
أما ســـماعات البلوتوث الصغيرة منخفضة التكلفة، التي 
تأتي بوزن 200 غرام وتفتقر إلى األغشـــية الكبيرة وغرفة 
الرنيـــن، تبدو مرضية فـــي أفضل الحـــاالت. وقد توصلت 
الهيئـــة األلمانية إلـــى هذه النتائج من خـــالل اختبار 16 

مودياًل من سماعات البلوتوث.
ويمكـــن توصيل العديد من الســـماعات عبـــر تطبيقات 
األجهزة الجوالة إلنشـــاء أنظمة ســـتريو، وعند التخطيط 
لشـــراء ســـماعة بلوتوث جديدة فإنه يجـــب مراعاة هذه 

الوظيفة.
وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي على المســـتخدم مراعاة سعة 
البطارية بســـماعات البلوتوث الجوالة، مع ضرورة أن تكون 
الســـماعة مـــزودة ببطاريات قابلـــة لالســـتبدال، وإال فإن 
السماعة تصبح بال قيمة في حالة االستعمال الجوال عندما 
تتلـــف البطارية، عالوة على أن ســـماعة البلوتوث يجب أن 

تكون محمية من رذاذ الماء.

االستقالل/ وكاالت:
تمكـــن أمن مطـــار أمريكي من اكتشـــاف عن طريق 
الفضول في حقيبة مســـافر مسجلة في الحجز قاذفة 
صواريـــخ، أراد صاحبهـــا العبـــور بهـــا لالحتفاظ بها 

كذكرى.
وقالت متحدثة باسم الوكالة الفيدرالية لسالمة النقل 
االثنين، إنه تم مصادرة قاذفة الصواريخ صباح االثنين 
في مطار بالتيمور - واشنطن الدولي، الذي يبعد ساعة 

واحدة من العاصمة األمريكية
وقال مالك قاذفة الصواريخ، الذي يقطن في تكساس، 
عبر حســـابه على تويتر إنه جلبهـــا كتذكار من مكان 

عملـــه خارج الواليات المتحـــدة، مضيفا أنه كان عليه 
اختيار سلسلة مفاتيح بداًل من ذلك«.

وفقًا لموقـــع (orange) فـــإن المعنـــي باألمر أوضح 
للسلطات أنه جندي محترف.

وقالـــت إدارة أمـــن النقل في بيان: »لحســـن الحظ لم 
تكن القاذفة تعمل. صودرت وسلمت لرجال اإلطفاء«، 
مضيفة أن الرجل تمكن من الســـفر إلى تكساس عبر 

طائرة ثانية.
ووفقـــًا للصور التـــي تم تداولهـــا، يبـــدو أن الجهاز 
عبارة عن قاذفة صواريخ غريفين، وهي ســـالح دقيق 
يســـبب أضراًرا جانبية قليلة«، بحسب ما أفاد مصنعه 

معايير هامة لشراء سماعات البلوتوثقاذفة صواريخ في حقيبة مسافر!

االستقالل/ وكاالت:
تعرضت شرطة طيران كندية لموجة انتقادات 
شــــديدة بســــبب تقديمها غرفة فندق بسرير 
واحد لراكبيــــن ال تربط بينهما أيــــة صلة، بعد 

فقدانهما رحلتهما الجوية.
فقدت إليزابيث كوفي تابو، البالغة من العمر 71 
عاما، رحلتها مــــن مونتريال إلى بريس، في 19 
يوليو الماضي، بسبب تأخير في رحلتها األولى 
من أوتاوا إلى مونريال، بعد قضائها شــــهرا مع 

أسرتها في كندا.
وعرضت شركة الطيران الكندية على إليزابيث 
إقامة ليلة واحدة مع مسافر آخر، يبلغ من العمر 

35 عاما، لم تلتق به من قبل.

وأوضحت غيرين ماهيلي نيوتا، ابنة إليزابيث، 
فــــي حديث لشــــبكة »ســــي إن إن« أن والدتها 
أخبرت عميل شركة طيران كندا، أنها ال تعرف 
هذا الرجــــل، وقالت: »لســــنا زوجيــــن، لكنهم 

أخبروني أن هناك غرفة واحدة فقط متاحة«.
وأصيبت إليزابيث بالصدمة والدهشــــة بسبب 
مقترح شــــركة الطيران، وعــــرض الرجل عليها 
النوم على األريكة بالغرفــــة، فيما تقضي هي 

ليلتها على السرير.
وبعد ساعات من المكالمات الهاتفية المطولة 
بين غيرين وشــــركة الطيران، تمكنت والدتها 
من الحصول على غرفة في فندق آخر، باإلضافة 
إلــــى حصولها على قســــيمتي طعــــام بقيمة 

10 دوالرات، فضال عن مقعد بمســــاحة أوســــع 
للســــاقين على متن الطائرة، بعد شــــرح مطول 

لحالتها الصحية.
ودعت ابنتها غيرين شركة الطيران إلى االعتذار، 
وأعربت عن قلقها من أن الركاب المستضعفين 
يمكن أن يتعرضوا إلــــى مثل هذا الوضع الذي 

كانت فيه والدتها.
وأوضح متحدث باسم شــــركة طيران كندا، في 
بيان متعلــــق بالحادثة: »ليس من سياســــتنا 
أن نطلب مــــن الركاب الذين ال يســــافرون معا 
أن يتشــــاركوا غرفة واحدة. وفي هــــذه الحالة، 
وقع خطأ فــــي البداية فــــي تخصيص الغرف 

للراكبين«.

االستقالل/ وكاالت:
عثر علمـــاء اآلثار على مراهقين عاشـــا قبل 4 آالف 
عام، مدفونين بحيث يواجهان بعضهما في مقبرة 

وصفت بأنها »رائعة« في كازاخستان.
ويعتقـــد أن الثنائي المدفون كانا في عمر 16 و17 
عاما عندما توفيا، ويقول علماء اآلثار إنه من المحتمل 
أنهمـــا ينتميان إلى عائالت نبيلة في الثقافة التي 

كانا يعيشان فيها.
ومن غير الواضح ما إذا كانا شـــقيقين أو عاشقين، 
لكن الثنائي دفنا وهما يحدقان ببعضهما البعض 

خالل رحلتهما إلى الحياة اآلخرة.
وما يزال يتعين على الخبراء تحديد كيفية وفاتهما، 
وهناك خطط إلجراء أبحاث على الرفات لمعرفة ذلك.
وعثـــر على رفات الشـــابين في مجمـــع دفن قديم 

يســـمى مقبرة »كيزيلتاو« والتي تتكون من خمسة 
تالل في منطقة كاراجاندا النائية.

وعثر العلماء أيضا على كنـــوز ذهبية وبرونزية في 
القبـــر، وكانت الفتاة ترتدي ســـوارين في كل ذراع 
لهما نهايات حلزونيـــة، باإلضافة إلى قالئد تصور 
الشمس، كما وجد العلماء خواتم ذهبية ثمينة على 

شكل أقراط.

االستقالل/ وكاالت:
لم يتوقف الدمار الرهيـــب الذي لحق بغابة األمازون، أكبر الغابات المطيرة في 
العالم، نتيجة سنوات من عملية إزالة الغابات بال هوادة والقطع الجائر لألشجار، 
إذ تشـــير اإلحصاءات أخيرًا إلى ارتفاع نســـبة إزالة الغابات في البرازيل، موطن 
60% من األمازون، بنســـبة تفوق 88% في يونيو بالمقارنة مع الشـــهر نفسه 
العام الماضي، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي تشهد فيه الغابات تدميرًا 

متواصاًل.
تغطي الغابة المطيرة مســـاحات شاســـعة شـــمال غرب البرازيل، وتمتد إلى 
كولومبيا والبيرو وغيرها من بلدان أميركا الجنوبية، وتشتهر بتنوعها البيولوجي، 
فتحافظ على الحياة البرية وتدعم ماليين البشر، كما تعتبر حيوية في الكفاح 
العالمي ضد تغير المناخ، إذ تنتج 20% من األوكسجين في العالم، وتستوعب 

مليارات األطنان في ثاني أكسيد الكربون كل عام.
 لكن اإلنسان يمضي في تقطيع أشجارها وتدمير غاباتها بال هوادة، كل دقيقة، 

فيما يتعرض حوالي 4-6 آالف نوع لالنقراض كل عام.
وأفـــادت وكالة مراقبة األقمـــار االصطناعية في أوائل يونيـــو، أن الغابات 
المطيرة األكثر روعة في العالم، فقدت جزءا كبيرًا من غاباتها في شهر مايو.
ويعتبر رعي الماشـــية السبب الرئيســـي وراء إزالة الغابات في غابات األمازون، 
معظم لحوم البقر موجهة لألسواق الحضرية، فيما المنتجات الجلدية وغيرها 

من الماشية هي أساس ألسواق التصدير.
ويقول الخبـــراء إن غابات األمازون تتغير ليس فقط نتيجـــة إلزالة الغابات بل 
أيضا نتيجة التغير المناخي، فالحرارة المرتفعة في المحيط األطلسي تخفض 
معدالت هطول األمطار عبر مناطق واســـعة من األمازون مسببة جفافًا وارتفاعًا 

في احتماالت اندالع الحرائق.

الدمار يلحق بالغابات 
األكثر روعة في العالم

شركة طيران تتقدم بطلب صادم لراكبين فقدا رحلتهما!

العثور على ثنائي من النبالء »يحدقان« ببعضهما في قبر »رائع«


