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الرياض/ االستقاللم 
الس����عودية مس����اء  العربية  المملكة  أعلنت 
أم����س الخمي����س، رؤية ه����الل »ذي الحجة«، 
ووفًق����ا لذل����ك فإن عي����د األضح����ى المبارك 
سيكون يوم األحد، الموافق الحادي عشر من 

أغسطس الجاري.
وقال����ت جامع����ة المجمعة الفلك����ي بحوطة 
س����ديرم »تمت رؤية هالل ش����هر ذي الحجة 
(أم����س) الخميس في مرص����د الجامعة«، في 

وقت أف����اد فيه مرصد تمير وس����ط المملكة 
برؤية هالل شهر ذي الحجة.

وفي وقت س����ابق، ق����ال الباحث الس����عودي 
في الطقس والمن����اخ عبدالعزيز الحصيني، 
إنه »وفًقا للحس����ابات الفلكية فإن شهر ذي 
القعدة ناقص (29 يوًما)، وبداية ش����هر ذي 
الحجة هو يوم الجمعة 2 أغس����طس 2019«، 
موضًحا أن »يوم عرفة 10 أغسطس، أما موعد 

عيد األضحى المبارك فلكيًا 11 أغسطس«.

السعودية تعلن ثبوت رؤية هالل »ذي الحجة«

غزة/ قاسم األغام 
استش���هد شاب فلس���طيني فجر أمس الخميس، 
االحت���الل  م���ع جن���ود  اش���تباك مس���ّلح  عق���ب 
"اإلسرائيلي" شرقّي مدينة خانيونس جنوب قطاع 

غزة؛ أدى إلصابة (3) منهم (بينهم ضابط)، ُوصفت 
إصابته���م بين الطفيف���ة والمتوس���طة.  وذكرت 
مصادر محلّية فلسطينية أن منّفذ عملية االشتباك 
بخانيونس هو الش���هيد هاني أبو صالح من سكان 

المدينة، وهو ش���قيق الش���هيد المقعد فادي أبو 
صالح.  وأعلن المتحدث باس���م جيش االحتالل أن 

قوات���ه أطلقت النار على فلس���طيني 
تسّلل لألراضي المحتلة عام 1948 ،

شهيــد وإصابــة 3 جنــود »إسرائيلييــن«
 فــي اشتبــاك مسلــح شــرق خانيونــس 

النقب المحتل/ االستقاللم 
هدمت أليات االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس الخميس قرية العراقيب مسلوبة 

االعتراف في النقب الفلسطيني المحتل للمرة ال�148، وهي المرة 
الثالثة التي يتم فيها هدم القرية خالل أقل من أسبوعين. وقال 

القدس المحتلة/ االستقاللم 
اقتحم 166 إس���رائيليا، صب���اح امس الخميس، باحات المس���جد األقصى في 

مدينة القدس المحتلة، تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي. 
وأفادت مصادر مقدس���ية، أن ش���رطة االحتالل سمحت ل� 126 

الشيخ عزام: األمة ستنهض
 بسواعد الناجحين والمتفوقين

ا يقتحمون  166 إسرائيلًيّ
باحات المسجد األقصى

االحتــالل يهــدم 
العراقيب للمرة الـ148 

غزة/ االستقاللم 
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي الشيخ نافذ 
عزام، أن األمة العربية واإلس���المية التي تعاني كثيرًا اليوم لعدم 

 29 أسيًرا يواصلون معركة األمعاء 
الخاويــة فــي سجــون االحتــالل

غزة/ االستقاللم 
يواصل 29 من األسرى في سجون االحتالل، اإلضراب 
المفتوح عن الطعام، ضمن معرك���ة الوحدة واإلرادة، 

الهادفة إلى إسقاط وإنهاء سياسة االعتقال اإلداري 
التعس���فية، التي بات���ت نهًج���ا عقابيًا 
تّتخذه سلطات االحتالل بحق المعتقلين 

كوشنير يصل القاهرة لنشر تفاصيل خطة ترامب 

صحيفة: محاوالت نتنياهو
 تأجيل نشر صفقة ترامب فشلت

غزة.. اتحاد المقاولين يقرر تصعيد 
خطواته االحتجاجية ضد »اونروا« 

اشتيــة: الحكومــة تعمــل بـ
مــن الموازنــة و

غزة/ دعاء الحطابم  
تواص���ل حكومة االحت���الل اليمينية المتطرف���ة والتي يتزعمها 
بنيامين نتنياهو تصعيد أنش���طتها االس���تيطانية والعدوانية 

»خطة الكابينيت«  تعزيز لضم 
الضفة وتطبيق لـ »صفقة القرن« 

»إسرائيل« تفرض تعويضًا مالًيا على السلطة بـ 44 مليون شيكل

تعرض قوة عسكرية إسرائيلية 
إلطــالق نــار شمــال نابلــس

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
واسعة بالضفة ويستدعي 
طفلة من الخليل للتحقيق

القدس المحتلة/ االستقاللم 
قالت وس���ائل إعالم عبرية، الخميس، أن مح���اوالت رئيس الوزراء 
اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو في تأجيل خطة السالم األمريكية 

غزة/ االستقاللم 
اعلن اتحاد المقاولين في قطاع غزة أمس الخميس، مقاطعة 
العطاءات في المشاريع الجديدة، وعدم تسليم العطاءات 

اجلامعة العربية 
تدعو ملواجهة 

جرائم االحتالل 
بهدم املنازل
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غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياســـي لحركة الجهاد 
اإلسالمي الشـــيخ نافذ عزام، أن األمة العربية 
واإلســـالمية التي تعاني كثيـــرًا اليوم لعدم 
تمســـكها باإلرث المقدســـي في فلســـطين 
ســـتنهض من جديـــد وستســـتعيد قوتها 
وحضورهـــا فـــي العالـــم من خالل ســـواعد 
الناجحيـــن والمتفوقين وتمســـكهم باإلرث 

المقدس والدفاع عنه بكل قوة.
وأوضح عزام أن الشـــهداء األبطال واألســـرى 
المعتقلين في ســـجون االحتالل اإلسرائيلي 
وأبناء شعبنا في فلســـطين وخارجها حاولوا 
وال زالـــوا الحفـــاظ علـــى اإلرث المقدس بكل 
السبل والوسائل، قائاًل: "هم زينوا تمسكهم 
وحفاظهـــم علـــى االرث المقـــدس بدمائهم 

الزكية الطاهرة وزهرات أعمارهم".
جاء ذلك خالل احتفال تكريمي ألبناء الشهداء 
المتفوقيـــن فـــي الثانوية العامـــة –االنجاز- 
لعـــام (2018-2019)، نظمته مهجة القدس 
للشهداء واألســـرى وحركة الجهاد اإلسالمي 

في فلسطين أمس الخميس.
وأشـــار عـــزام، إلى أن نجـــاح أبناء الشـــهداء 
وتفوقهم في الثانوية العامة –االنجاز- دليل 
على تمسك وحفاظ أبناء الشهداء على االرث 
الذي جاهد وضحى من اجله ابائهم، الفتًا إلى 
أن أبناء الشهداء تغلبوا اليوم على معاناتهم 
وآالمهم وأحزانهم بفقـــد األب واألحباب رغم 
ما نعيشـــه من فوضى كبيـــرة تعم المنطقة 

بأكملها.

وقـــال: "إن النجـــاح كقيمـــة انســـانية عامة 
تكتســـي خصوصية وحالة اســـتثنائية في 
فلســـطين حيث يكمن جوهر الصراع الكوني 
في العالم حيث المقاومة مســـتمرة بين تمام 

الحق وتمام الباطل".
وأضـــاف: "نحن نشـــعر دائما أننـــا مقصرون 
تجاه الشـــهداء وعوائلهم، ونســـتذكر الحاح 
المؤســـس الدكتور فتحي الشـــقاقي على أن 
األولويـــة دائمًا في برنامج الجهاد اإلســـالمي 

ومشـــروعه وأدبياته أن االولويـــة دائما يجب 
أن تكون لعوائل الشـــهداء واألســـرى وعلينا 
أن نشـــعر دائما إلى جانب عوائل الشـــهداء 
واألسرى بالفخر والسعادة رغم األلم والمعاناة 

وفقدان األحباب .
وتابع قوله: "نتمنى من أبناء الشهداء واألسرى 
مزيدًا من التفـــوق والنجاح والتقدم إلرســـاء 
دعائـــم الحـــق ومواجهة الظلم واالســـتبداد 

والفساد".

من جهته عبر الدكتـــور جميل عليان المدير 
العـــام لمؤسســـة مهجة القدس للشـــهداء 
واألسرى عن ســـعادته وفرحته لتكريم أبناء 
الشـــهداء المتفوقين فـــي الثانوية العامة –

االنجاز- مؤكـــدًا أن هذا االنجـــاز الكبير ألبناء 
 على حفاظهم وتمســـكهم 

ٌ
الشـــهداء دليل

بالمشـــروع الجهـــادي والمقاوم الـــذي تبناه 
الشهداء.

وقـــال د. عليان: "إن درب الشـــهداء وأبنائهم 

والنجـــاح في الدراســـة والتعليم والوعي هي 
مســـألة مصيرية في حياة الشعوب الصاعدة 
والواعدة، وأنتم –أبناء الشـــهداء المتفوقين- 
أهل لهذه المســـألة المصيرية، خاصة وأنكم 
تعودتـــم على إزالـــة الصعوبـــات والعقبات 

والمعاناة بتحقيق االنجاز بالتفوق والنجاح".
وأشـــار إلى أن أبناء الشـــهداء يحملون ثالث 
رســـائل أولهـــا الحفاظ علـــى دمـــاء آبائهم 
الشهداء ومشـــروعهم الجهادي، والثانية أن 
يكونوا رســـواًل لدماء آبائهم من أجل تحقيق 
الوحدة الفلســـطينية بين كافة أبناء شعبنا، 
وثالث الرســـائل هي العمـــل الجماعي لنقل 
رسالة آبائهم ورسالة حركة الجهاد اإلسالمي 
ومهجة القدس للعالم أجمع بأن شعبنا يحب 
الحياة وأن شـــعبنا قادٌر على النجاح والتفوق 

رغم المعاناة واآلالم.
وأكد د. عليان، على ثقة حركة الجهاد اإلسالمي 
والفلسطينيين بشكل عام على أبناء الشهداء 
المتفوقين، في الرســـالة الســـامية والواعدة، 
قائـــاًل: "اصحاب المســـتقبل الواعد والمهمة 
الســـامية يجب أن يمتلكوا إرادة قوة وعزيمة 
ونحن على ثقة عالية بأبناء الشهداء األبطال".

فيما عبر الطالب المتفوق حسام بشير الدبش 
نجل الشهيد القائد في سرايا القدس بشير 
الدبش، عن ســـعادته بالتفوق والنجاح الذي 

حققه إلى جانب كافة أبناء الطلبة.
وقدم الطالب الدبش، الشـــكر الجزيل لحركة 
الجهاد اإلســـالمي ولمؤسسة مهجة القدس 

للشهداء واألسرى على هذا التكريم. 

النقب المحتل/ االستقالل: 
هدمـــت أليات االحتالل اإلســـرائيلي صباح أمس 
الخميس قرية العراقيب مســـلوبة االعتراف في 
النقب الفلســـطيني المحتل للمـــرة الـ148، وهي 
المرة الثالثة التي يتم فيها هدم القرية خالل أقل 

من أسبوعين.
وقال الناشـــط سليم العراقيب في تصريحات صحفية إن 
قوات االحتالل اقتحمت مدعومة بسيارات الشرطة ووحدة 
"يوأب" التابعة لما تســـمى بسلطة تطوير البدو المسئولة 
عن عمليات الهدم، اقتحموا القرية وأخرجوا األهالي عنوة 

وهدمت الجرافات منازلهم.
وأضاف أن عناصر االحتالل نفذوا الهدم بســـيارات الدفع 
الرباعي وقاموا بتمزيق البيوت بالســـكاكين ونهب كراِس 

ووسائد ومعدات من المنازل.
وأكد أن ســـيارات الدفع قامت بجّر البيوت تماًما كما حدث 

في عام النكبة 1948.
وكانت ســـلطات االحتالل استدعت أول أمس شيخ القرية 
صيـــاح الطوري للتحقيق باإلضافة إلـــى نجله وأخرين من 
القريـــة على خلفية تنظيم مهرجـــان الصمود للدفاع عن 

القرية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم 166 إســــرائيليا، صبــــاح امس الخميس، 
باحــــات المســــجد األقصى في مدينــــة القدس 
المحتلة، تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدســــية، أن شــــرطة االحتالل 
سمحت لـ 126 مستوطًنا اقتحام باحات األقصى 
من جهــــة "بــــاب المغاربــــة" ورافقتهــــم خالل 
جوالتهم االستفزازية حتى الخروج من جهة "باب 

السلسلة".
وأضافــــت المصــــادر أن 40 موظًفا فــــي حكومة 

االحتالل اقتحموا ســــاحات المســــجد األقصى ، 
تحت حماية وحراسة شــــرطة االحتالل والقوات 

الخاصة التابعة لها.
ونبهــــت إلى أن "باب المغاربة" يخضع لســــيطرة 
شــــرطة االحتالل منذ احتالل مدينة القدس عام 

1967، وُيخصص القتحامات المستوطنين.
وأشــــارت المصادر إلى أن المســــتوطنين تلقوا 
شــــروحات حول "الهيكل" المزعــــوم في باحات 
المسجد األقصى، الفتًة النظر لمحاولة بعضهم 

أداء طقوس تلمودية.

خالل حفل لتكريم أبناء الشهداء
الشيخ عزام: األمة ستنهض بسواعد الناجحين والمتفوقين

القاهرة/ االستقالل: 
أوصـــت اللجنة العربيـــة الدائمة لحقوق 
اإلنســـان بتكليف األمانة العامة لجامعة 
الدول العربية بمخاطبة المجموعة العربية 
لدى األمم المتحدة في جنيف ونيويورك، 
للعمـــل مع الـــدول الســـتصدار مواقف 
واضحة للتصدي لجرائم "إسرائيل" لهدم 
المنازل الفلسطينية في محيط القدس 

خاصة في صور باهر وواد الحمص.

واعتبرت اللجنة، في ختام دورتها العادية 
46 األربعاء، بمقر الجامعة العربية برئاسة 
أســـامة الذويخ رئيس اللجنة، أن سياسة 
هدم المنـــازل مخالفة لقواعـــد القانون 
الدولي واإلنساني وقرارات مجلس األمن 
ذات الصلة والرأي االستشـــاري لمحكمة 

العدل الدولية لعام 2004.
وأوصـــت أيًضا بتكليف األمانـــة العامة 
للجامعـــة العربية بمخاطبـــة المجموعة 

العربيـــة فـــي نيويورك ومجلـــس األمن 
لدعـــوة المجتمع الدولـــي لضمان حماية 
الفلسطينيين، وتنفيذ جميع  المدنيين 
قراراتـــه وقرارات الجمعيـــة العامة ذات 

الصلة بالحالة الفلسطينية.
وكلفت األمانة العامة للجامعة بمخاطبة 
مجلـــس الســـفراء العـــرب فـــي جنيف 
للتأكيـــد على الـــدول المعتمدين فيها 
والمؤسسات والشـــركات واألفراد لوقف 

جميـــع أشـــكال التعاون المباشـــر وغير 
المباشر مع منظومة االحتالل االستعماري 
المخالفـــة  اإلســـرائيلي ومســـتوطناته 

للقانون الدولي.
وحثهم كذلك علـــى مخاطبة المفوضية 
الســـامية لحقوق اإلنســـان لتنفيذ قرار 
مجلس حقوق اإلنسان ذات الصلة ونشر 
قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة 
ا أصياًل من  في المستوطنات باعتباره جزًء

واجبات الدول في ضمان احترام القانون 
الدولي.

ودعت اللجنة األمانة العامة إلى التنسيق 
مع دولة فلسطين والدول األعضاء إلصدار 
تقارير مشـــتركة عـــن أوضاع األســـرى 
بالســـجون اإلســـرائيلية وخاصـــة فيما 
يتعلق بالقاصرين واألســـيرات واألسرى 
المرضى لتعميمها على الهيئات الدولية 

الحقوقية المعنية بالشأن اإلنساني.

ا يقتحمون باحات المسجد األقصى 166 إسرائيلًيّ االحتالل يهدم العراقيب للمرة الـ148 

الجامعة العربية تدعو لمواجهة جرائم االحتالل بهدم المنازل
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وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس 
حسب اتفاق (أوسلو) للسالم المرحلي الموقع بين 
إســـرائيل ومنظمة التحرير الفلســـطينية العام 
1993 إلى ثالث مناطق األولى (أ) وتخضع لسيطرة 
فلســـطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة 
أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) 

وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
وتأتي المصادقة على هـــذه الخطة قبيل وصول 
كبير مســـاعدي الرئيس األمريكي جاريد كوشنر 
إلى المنطقة في جولة تشـــمل عـــدًدا من الدول 

العربية و"إسرائيل".
وكانت  الرئاســـة الفلسطينية أكدت ، أن من حق 
الشـــعب الفلســـطيني البناء علـــى كامل أراضيه 
المحتلة العـــام 1967 دون الحاجة لترخيص من 

أحد.
وقال الناطق باسم الرئاســـة نبيل أبو ردينة، "لن 
نعطي أية شـــرعية لبناء أي حجر استيطاني على 
أرضنا الفلســـطينية"، معتبرا أن "كل االستيطان 
اإلســـرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة 

غير شرعي، ومصيره إلى الزوال بزوال االحتالل".
وتابع "لن نقايض حقوقنـــا التي كفلتها قرارات 
الشـــرعية الدوليـــة، والتـــي نصـــت جميعهـــا، 
وخاصة القرار األممي رقم (2334) بعدم شـــرعية 
االســـتيطان على أراضي دولة فلسطين، بما فيها 

القدس الشرقية".
تزامن طرح الخطة مع ما أوردته صحيفة (يديعوت 
أحرنوت) اإلســـرائيلية قبل يوميـــن، أن الرئيس 
األمريكي دونالـــد ترامب ينوي عقـــد مؤتمر في 

كامب ديفيد بمشاركة العديد من الزعماء العرب 
وبغياب نتنياهو، مشـــيرة إلى أنه سيطرح خالله 
الخطوط العريضة لـ"صفقة القرن" التي تشـــمل 
موافقته على وجود كيان فلســـطيني وليس على 

إقامة دولة فلسطينية
اأهداف �سيا�سية

ويـــرى الكاتب والمحلل السياســـي هاني حبيب، 
أن خطـــة "الكابينيت" بالموافقة علـــى بناء 715 
وحدة ســـكنية للفلســـطينيين، مقابل التوســـع 
االستيطاني، شكل من اشكال الخداع اإلسرائيلي 
وانعطاف في السياســـة اإلســـرائيلية المعلنة، 
مبينـــًا أن االحتالل يســـعي لتحقيق عدة أهداف 

سياسية من وراء ذلك . 
وأوضح حبيب لـ"االســـتقالل"، أن حكومة االحتالل 
اإلسرائيلي تسعي الى قطع الطريق على الخطط 
البناء للسكان واالستثمار  الفلســـطينية لعملية 
بالمنطقة "ج" على اعتبار أن "إسرائيل" المسؤولة 
عن ذلـــك، كما ُتحاول اســـتثمار تلـــك الوحدات 
للفلســـطينيين تمهيـــدًا لضم الضفـــة الغربية 

لسيطرتها. 
وبيـــن أن حكومـــة االحتـــالل ُتحـــاول تســـويق 
خطة البنـــاء باعتبارها منحة مـــن "صفقة القرن" 
للفلسطينيين، وفق ما أشار اليه مستشار الرئيس 
األمريكي جاريد كوشنر في وقٍت سابق" أن صفقة 
ترامب تحمل تحسينات كبيرة للفلسطينيين ". 

ونوه الـــى أن االحتالل يســـعي إليصال رســـالة 
للمجتمـــع الدولي بــــ" أن دولة االحتـــالل تراعي 
النمو الســـكاني للفلســـطينيين، كمـــا مراعاتها 

للمستوطنين اإلسرائيليين في منطقة "ج". 
وأكـــد أن رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو ُيحاول توظيف خطة "البناء مقابل البناء" 
وكافـــة قراراته المتعلقة باالســـتيطان ومصادرة 
األراضي والهدم، في دعايته االنتخابية لكســـب 
رضى اليمين المتطرف الذي يسيطر على الشارع 

اإلسرائيلي، لحسم االنتخابات لصالحه. 
فر�ض واقع جديد 

وبـــدوره، أكـــد المختص بالشـــأن "اإلســـرائيلي" 
باســـم أبو عطايا، أن موافقة "الكابينيت" على بناء 
مئات الوحدات للفلســـطينيين، مقابل التوســـع 
االســـتيطاني في الضفة المحتلة ، تأتى في اطار 
الخطة اإلســـرائيلية لضم المنطقـــة "ج" ، وفرض 
معادلة "تبادل األراضي" التي تعد جوهر "صفقة 

القرن".  
وقال أبـــو عطايـــا لـ"االســـتقالل":" إن ســـلطات 
االحتالل تقوم بعمليات المصادرة واالســـتيطان 
علـــى األراضـــي الفلســـطينية الواقعـــة تحـــت 
ســـيطرة الســـلطة، وتعطي الموافقة على البناء 
للفلســـطينيين بداخلهـــا دون أي حق وبشـــكل 
مخالف لكافة االتفاقيـــات وللقانون الدولي، في 
محاولة منها لشـــرعنه ما تقوم به وفرض معادلة 

تبادل األراضي ". 
وأضاف:" أن االحتالل يسمح للفلسطينيين بالبناء 
علـــى األراضي التـــي ال يرغب بالســـيطرة عليها، 
،مقابـــل البناء االســـتيطاني فـــي المناطق التي 
يريدهـــا", الفتًا إلى أن االحتالل يســـعي لتغيب 
العالم عن الحقيقة، فيظهر على أنه من يســـمح 

للفلســـطينيين بالبنـــاء، وفـــي ذات الوقت يقوم 
بمصادرة األراضي والبناء عليها. 

  وأوضـــح أن معادلة "تبـــادل األراضي" تمثل 
الجـــزء العميق مـــن صفقة القـــرن، فاالحتالل 
يمـــارس فعليًا ضم أجزاء مـــن الضفة الغربية 
تحت ســـيطرته، مـــن خالل مصـــادرة األراضي 
وبناء المســـتوطنات وتبادل األراضي، ضمن ما 
تحدث به رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو حول ضـــم المســـتوطنات للضفة، 
كما يأتي تطبيقًا لتصريحات ســـفير الواليات 
المتحـــدة بـ"إســـرائيل" فريدمان"بأن ال حديث 
عن دولة فلسطينية، إنما الحديث عن إمكانية 
قيام ســـلطة على بعض األراضـــي التي يمكن 
مبادلتهـــا مع الفلســـطينيين ضمن ما يعرف 

بصفقه القرن". 
وبين أن صمت المجتمع الدولي وغياب المسائلة 
الدوليـــة عما يقـــوم به االحتالل اإلســـرائيلي من 
اختراق واضح لكافة االتفاقيات الدولية والقانون 
الدولي، باإلضافة إلى ضعف الموقف الفلسطيني 
والعربي تجاه المخططات اإلســـرائيلية االمريكية 
الراميـــة لتمرير صفقة القـــرن وتصفية القضية 
الفلسطينية، يشجعان االحتالل على تغير الواقع 

وفرض ما يريده دون مباالة.  
وشـــدد على أن السلطة الفلســـطينية لن توافق 
علـــى معادلة "تبـــادل األراضي"، لكنها ســـتبقي 
عاجزة أمام مواجهة مثل هذه القرارات وســـيبقي 
رفضهـــا مجرد أقوال عبر وســـائل االعالم دون أي 

تأثير حقيقي على أرض الواقع. 

متهيدًا ل�سم املنطقة 
فيما قالـــت منظمـــة "الســـالم اآلن" اليســـارية 
الـــوزاري  "الكابينيـــت"  خطـــة  إن  اإلســـرائيلية 
ســـكنية  وحـــدة   700 بنـــاء  علـــى  بالموافقـــة 
للفلســـطينيين، مقابل التوســـع االســـتيطاني، 
تهدف إلى تعزيز ضم المنطقة "ج" وإلحاق الضرر 

بفرصة إقامة دولة فلسطينية.
وأوضحـــت المنظمة في بيـــان صحفي الخميس  
أن هـــذه الخطـــة تمثـــل "اســـتهزاًء بالســـلطة 
الفلســـطينية"، مؤكدًة أنها تهـــدف إلى تعزيز 
الســـيادة الفعليـــة مـــن خـــالل تنفيـــذ تدابير 
التخطيـــط لمصلحة حق المســـتوطنين وبهدف 

تطبيق السيادة.
وأشارت إلى ان عدد الســـكان الفلسطينيين في 
المنطقة (ج) ُيقدر ما بين 200 و300 ألف نسمة، 

وهم بحاجة إلى عدد أكبر من هذه الوحدات.
واعتبـــرت أن الهدف مما جرى الترويج بالســـماح 
بالبنـــاء للفلســـطينيين أمـــام المحكمـــة العليا 
والنقد الدولي فـــي ظل مهاجمة المجتمع الدولي 
للحكومة اإلسرائيلية لعدم تشجيعها على البناء 

الفلسطيني.
بـــدوره، قـــال موقع "والـــال" العبري إنـــه ألول مرة 
ســـتقوم ما تســـمى بـ "اإلدارة المدنية" بتخطيط 
هندســـي لمنازل الفلســـطينيين التي ســـتبنى 
هنـــاك، وهو ما يعتبر مقدمة للســـيادة على تلك 
المنطقة بشـــكل كامل، من خالل الســـيطرة على 
عمليـــات إصـــدار تصاريـــح البناء والهـــدم وفق 

المصالح اإلسرائيلية.

تقضي بالبناء للفلسطينيين مقابل التوسع االستيطاني في المنطقة "ج"   

»خطة تلكابينيت« تعزيز لضم تلضفة وتطبيق لـ »صفقة تلقرن« 
غزة/ دعاء احلطاب:  

توا�سل حكومة الحتالل اليمينية 
املتطرفة والتي يتزعمها بنيامني نتنياهو 

ت�سعيد اأن�سطتها ال�ستيطانية والعدوانية 
مبزيد من ال�سطو والنهب لالأر�ض 

الفل�سطينية ل�سالح امل�ستوطنات املقامة 
على الر�ض الفل�سطينية، من اأجل فر�ض 

وقائع جديدة، باإقرار املزيد من املخططات 
ال�ستيطانية يف ال�سفة املحتلة، وتطبيق 
فعلي ل�سفقة القرن.  وذكرت قناة ري�ست 

كان العربية، الثالثاء، اأن املجل�ض الوزاري 
امل�سغر »الكابنيت«، وافق على خطة رئي�ض 

الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو 
لبناء 700 وحدة �سكنية لفل�سطينيني 
يف املنطقة امل�سنفة »ج«، مقابل التو�سع 

ال�ستيطاين يف تلك املناطق.

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة المقاومة اإلســــالمية "حماس"، إن كشــــف 
قضايا الفســــاد فــــي وكالة غوث وتشــــغيل الالجئين 
الفلســــطينيين "أونروا" يصب في مصلحة المشــــروع 

األمريكي واإلسرائيلي.
ودعــــت الحركة فــــي تصريح لعضو مكتــــب العالقات 
الدولية فيها، باســــم نعيــــم، الخميس، إلــــى ضرورة 

محاســــبة الفاسدين دون المســــاس بـ"أونروا" وحقوق 
الشعب الفلسطيني.

وصــــّرح نعيــــم: "ال يمكــــن أن يقبــــل أي فلســــطيني 
بالتغطية على الفســــاد في األونروا أو عدم محاســــبة 

الفاسدين".
واســــتطرد: "لكن من الواضح أن تظهير قضايا فســــاد 
وإصدار أحكام مســــبقة قبل انتهاء التحقيقات ليس 

بريًئــــا، ويصب في خدمة المشــــروع الصهيو-أمريكي، 
باستهداف المؤسســــة األهم في ملف الالجئين، من 

خالل استهداف شخصيات مركزية".
وأشــــار الى أن هذا االســــتهداف يأتي بعدما فشــــل 
مخطط الحصار المالي، وخاصة أن القضايا أثيرت قبيل 

التصويت على التجديد لألونروا في سبتمبر القادم.
ونبــــه القيادي في حماس، إلى مســــارعة مســــؤولين 

إســــرائيليين وأمريــــكان للتصريــــح بضرورة شــــطب 
ها مؤسسة فاسدة، "رغم وجود تحقيقات  األونروا، بعدِّ
أضخم وأخطر في مؤسسات أممية أخرى وال أحد يطرح 

فكرة شطبها".
وجدد التأكيد: "يجب محاسبة الفاسدين، ولكن بعيًدا 
عن حقوق شــــعبنا ومقدراته، وفــــي مقدمتها األونروا 

وحقه في العودة والتعويض".

حمــاس: تظهيــر تلفســاد فــي »تونروت« ليــس بريئــًا
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غزة/ االستقالل: 
يواصـــل 29 مـــن األســـرى في ســـجون 
االحتالل، اإلضـــراب المفتوح عن الطعام، 
ضمـــن معركة الوحـــدة واإلرادة، الهادفة 
إلى إســـقاط وإنهـــاء سياســـة االعتقال 
اإلداري التعسفية، التي باتت نهًجا عقاًبا 
تّتخذه سلطات االحتالل بحق المعتقلين 

الفلسطينيين، دون رادٍع أو حسيب.
وُيواصل 3 من أســـرى الشعبية اإلضراب 
لليـــوم 32، منـــذ تاريخ 1 يوليـــو 2019، 
وهم: محمد أبو عكـــر (24) عاًما من مخيم 
الدهيشة، وهو ُمعتقل منذ مطلع نوفمبر 
2018. ومصطفى الحسنات (21) عاًما من 
ُمخّيم الدهيشة، اعُتقل سابًقا 3 مرات بين 
أحكام واعتقال إداري، واعتقاله األخير كان 
في 5 يونيـــو 2018، وصدر بحقه 3 أوامر 
اعتقال إداري حتـــى اللحظة، وهو ُمصاب 
عدة مرات برصـــاص االحتالل. إضافة إلى 
األســـير حذيفة حلبية (28) عاًما من بلدة 
أبو ديس ب القدس، الذي اعُتقل ســـابًقا 
3 مـــرات، وهـــو ُيعاني من عّدة مشـــاكل 
صحية، بعضها خطير وبحاجة إلى متابعة 
صحّية حثيثة، وآخـــر اعتقاله له كان في 

10 يونيو 2018.
فيما انضّمـــت، الثالثاء الماضـــي ، دفعة 
جديدة من أســـرى الشعبية، إلى اإلضراب، 

تضّم 20 أســـيًرا، في مقّدمتهم مسؤول 
منظمة الشـــعبية في ســـجون االحتالل، 
وائل الجاغوب، ومعه 19 آخرين، وهم: ثائر 
حنيني، يحيى زهران، فادي خيزران، معاذ 
كعبي، إياد أبو خيط، حســـن علي أحمد أبو 

كاملة، رأفت عســـعوس، مصعب محمود، 
أحمد أبو العشمة، من مدينة نابلس.

إضافـــًة إلى األســـرى: إســـماعيل عليان 
ومحمود هماش وشهاب مزهر من مخيم 
الدهيشـــة، وشـــفيق صعابنة من جنين، 

ومحمـــد الرشـــدي من مخيم شـــعفاط، 
ومحمـــد الزعنـــون من حلحـــول، ومحمد 
فيـــراوي ومحمـــد أبو حمد، وســـلطان أبو 

الحمص من القدس.
كما ُيضرب األســـرى أحمد غنام المضرب 

منذ (19) يومًا، وســـلطان خلوف منذ (15) 
يومًا، وإسماعيل علي منذ (9) أيام، ووجدي 

العواودة منذ 4 أيام.
وأول امس األربعاء ، دخل األسير القيادي 
في حركة فتح "خالـــد هالل حامد" ممثل 
األســـرى في ســـجن النقب المحكوم  14 
عامـــًا من مخيم بالطة االضـــراب المفتوح 

تضامنًا مع األسرى اإلداريين المضربين.
وكانت الجبهة، قالت في بياٍن لها، االثنين 
 مماطلة ومراوغة إدارة الســـجون وعدم 

ّ
"إن

تنفيذهـــا ما تم التوصـــل إليه من اتفاق 
مبدئـــي بخصـــوص األســـرى المضربين 
الثالثـــة: حذيفة حلبية ومحمـــد أبو عكر 
ومصطفى الحسنات، سيواَجه بمزيٍد من 
التصعيد والتصدي من طرفنا، وعلى إدارة 

السجون االلتزام باالتفاق".
الســـجون  الشـــعبية إدارة  وحّملـــت 
الصهيونية "المسؤولية الكاملة عن حياة 
المضربين الذين ُيواصلون اإلضراب لليوم 
(30)، ومـــا تزال إدارة الســـجون ومخابرات 
االحتالل ُتمارس بحّقهم أبشع األساليب 
مـــن أجـــل الضغـــط عليهـــم، إذ إنها ما 
تـــزال ُتصر على عزلهم فـــي زنازين عزل 
(نيتسان) وتقوم بين الحين واآلخر بإجراء 
عملية تنّقالت بحّقهم من أجل إرهاقهم 

والضغط عليهم لكسر اإلضراب".

 29 أسيًرا يواصلون معركة األمعاء الخاوية في سجون االحتالبل

رام الله/ االستقالل: 
أدانت وزارة التربية والتعليم، امس الخميس، مواصلة 
االحتالل إجراءاته القمعيــــة الممنهجة ضد األطفال 
والطلبة القاصرين، خاصًة في القدس ، مشــــددًة على 
أن هذه الممارســــات هي جرائم نكراء ومتواصلة بحق 

الطفولة الفلسطينية.
وأشــــارت التربية، وفق بيان تلقت "االستقالل" نسخة 
عنه، إلى أن هذه الممارســــات تشكل انتهاكًا صارخًا 
بحق المواثيق واألعراف واالتفاقيات الدولية ال سيما 
اتفاقية حقوق الطفل؛ وتحديدًا في المادة (16) التي 
تنص على أنه: "ال يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي 
أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أســــرته أو 
منزله أو مراســــالته، وال أي مساس غير قانوني بشرفه 

أو سمعته".

وأكدت أن مشــــهد اعتقال الطفل محمــــد عليان من 
بلدة العيسوية واستدعائه للتحقيق يندى له الجبين 
ويعكس وحشية المحتل واستهدافه الصارخ لكافة 

الحقوق والمواثيق والقيم اإلنسانية.
ولفتت إلى اآلثار النفســــية القاســــية التي تتركها 
عمليات اعتقــــال األطفال واحتجازهم في ظل ظروف 
صحية سيئة، مؤكدًة أن تمادي االحتالل بانتهاكاته 
بحق األطفال؛ يأتي نتيجــــة للصمت الدولي المطبق 

تجاه هذه الممارسات اإلجرامية.
وجــــددت مطالبتهــــا لكافــــة المؤسســــات المحلية 
والدولية الحقوقية واإلنســــانية واإلعالمية؛ للوقوف 
عند مسؤوليتها ولجم انتهاكات االحتالل ومحاسبته 
على جرائمه المتصاعدة بحق األطفال وأبناء األســــرة 

التربوية.

غزة/ االستقالل: 
رصد مركز أســـرى فلســـطين للدراسات (420) 
حالة اعتقال خالل يوليو/ تموز من بينهم (62) 
طفاًل قاصرًا و(10) سيدات ونائب وارتقاء شهيد 

للحركة األسيرة .
وأوضح الناطق باســـم المركز رياض األشقر في 
تقرير صحفي شـــهري صـــادر أمس الخميس 
أنه رصد (14) حالة اعتقال لمواطنين من قطاع 
غزة، (4) منهم صيادين خالل ممارســـه عملهم 
قباله شواطئ القطاع، كذلك اعتقلت (10) شبان 
واطفال خالل اجتيازهم الســـلك الفاصل شرق 

القطاع .
وخـــالل تموز الماضـــي أعاد االحتـــالل اعتقال 
النائـــب في المجلس التشـــريعي عزام نعمان  

ســـلهب  (63 عامًا) من الخليل، بد اقتحام منزله 
وتحطيـــم محتوياته بحجة التفتيش، علمًا بأنه 
أســـير محرر كان اعتقل 6 مـــرات لدى االحتالل، 
امضى خاللهـــا ما يزيد عن 8 ســـنوات، وأصدر 

بحقه قرار اعتقال ادارى.
وأشـــار إلى أن االحتالل واصل الشـــهر الماضي 
اســـتهداف األطفـــال القاصريـــن باالعتقـــال 
واالســـتدعاء، حيث رصـــد (62) حالـــة اعتقال 
ألطفال قاصرين من بينهم  الطفل محمد مازن 
شـــويكي ( 7  أعوام)،  والطفل محمود عزالدين 
شويكي (11 عاما)، والطفل أمير عبيد (11 عاما) 
وهما من القدس، وحولتهما للتحقيق في مركز 

شرطة شارع صالح الدين بالمدينة.
وفى سابقة خطيرة اســـتدعى االحتالل الطفل 

محمـــد ربيع عليان (4 ســـنوات) للتحقيق معه، 
كذلك اســـتدعى الطفل قيس فـــراس عبيد(6 
ســـنوات) للتحقيق بتهمة إلقـــاء الحجارة على 
سيارات الشـــرطة، وكالهما من بلدة العيساوية 

في القدس المحتلة.
وأكد أن عدد شـــهداء الحركة األسيرة ارتفع في 
تموز الماضي ليصل لـ (220) شهيد وذلك بعد 
استشـــهاد األســـير نصار ماجد طقاطقة (31 
عامًا ) من بيت فجار ببيت لحم نتيجة التعذيب 
واالهمـــال الطبي الـــذى تعرض له فـــي مراكز 

التحقيق والتوقيف وعزل نيتسان الرملة .
وأشار إلى أن شهر تموز يعتبر من أكثر الشهور 
التي شـــهدت إضرابـــات فرديـــة مفتوحة عن 
الطعام رفضـــًا لالعتقـــال اإلداري، حيث خاض 

معركـــة االمعاء الخاوية (21) أســـيرًا علق (14) 
منهم إضرابهم بعد تلقى وعود بتحديد سقف 
اعتقالهـــم اإلداري، بينما حتى نهاية الشـــهر 
ال يزال (7) أســـرى يخوضون االضـــراب لفترات 

مختلفة.
وبين "األشـــقر" بأن ســـلطات االحتالل واصلت 
خالل تموز إصدار القرارات االدارية بحق األسرى 
الفلســـطينيين، حيث أصدرت محاكم االحتالل 
الصوريـــة (51) قـــراًرا إدارًيا منهـــم (14) قراًرا 
جديـــدًا للمرة األولى غالبيتهم أســـرى محررون 
أعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم اإلداري 
و(37) قرارًا بتجديد الفترات االعتقالية ألســـرى 
إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين 

إلى ستة أشهر.

مركــز: 420 حالــة اعتقـــابل خــالبل تمــوز

طوباس/ االستقالل: 
أفرجت ســـلطات االحتالل، أمس الخميس األّول من 
آب/أغســـطس، عن األســـير المريض محمد سعيد 
بشارات من بلدة طمون جنوب شرقي طوباس بالضفة 
المحتلة، بعد قضاء حكمه البالغ (18) عامًا في سجون 

االحتالل.
وقـــال مديـــر نـــادي األســـير فـــي طوبـــاس، محمود 
صوافطة إنه ســـيتم نقل بشارات (34) عامًا، إلى مجمع 
فلســـطين الطبي بمدينة رام اللـــه، لتلّقي العالج نظرًا 

لخطورة وضعه الصحي.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت بشارات في األّول من 
آب/أغســـطس عام 2001، وصدر بحّقه حكمًا بالســـجن 
(18) عامًا، أصيب خاللها بمرض الفشـــل الكلوي، وفي 
نهاية عام 2017 قّررت محكمة سالم العسكرّية ضرورة 
 إدارة ســـجون االحتالل 

ّ
إجراء عملّية زراعة كلية له، إال أن

رفضت ذلـــك، وتعّمدت سياســـة اإلهمـــال الطبي مع 
األسير حتى موعد اإلفراج عنه.

»التربية« تدين اعتقابل الطلبة 
واألطفابل القاصرين في القدس

االحتالبل ُيفرج عن األسير المريض بشارات
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )  362 / 2019(

يعلـــن للعمـــوم انه تقدم لـــإدارة العامـــة لألراضي والعقـــارات بغزة 
الســـيد: محمد كامل محمد أبو شـــدق من ســـكان بيت الهيا هوية رقم 
906930516 بصفته وكيال عن: إبراهيم كامل محمد أبو شدق وسميحة 

شحدة عبد العزيز أبو شدق
بموجب وكالة رقم:  2473 / 2019 الصادرة عن أبو ظبي + 2474 / 2019 أبو ظبي

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   1755  قسيمة   15  المدينة  بيت الهيا

 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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )  359 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
-1جالل سليمان سالم أبو زايد من سكان النصيرات هوية رقم 903220671

-2أبراهيم سعيد زايد أبو زايد من سكان النصيرات هوية رقم 901305680
بصفته وكيال عن: ســــعيدة زايد ســــلمان الزوايدة ويوسف وإســــماعيل وزايد ونوال 
ومنال أبناء ســــالمة زايد أبو زايد وزينة ســــالم حمدان أبو زايد ونائل وحســــن ومحمد 
وصبحية وفاطمة وعايشة وحنان وعبير وريم وهديل أبناء سعيد زايد أبو زايد وفرحة 
سلمان إبراهيم أبو زايد ووردة إبراهيم حمدان أبو زايد وسعيدة زايد سلمان أبو زايد 
بموجب وكالة رقم:  4382 / 2017 الصادرة عن دير البلح + 4383 / 2017 

دير البلح + 3372 / 2008 خانيونس
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة   2336  قسيمة   24  المدينة  النصيرات
 فمن له أي اعتراض بهذا الشــــأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســــة عشــــر 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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

      بلدية القرارة                 
  إعالن صادر عن لجنة

 التنظيم المحلية بالقرارة
تعلـــن لجنة التنظيـــم المحلية بالقـــرارة لألخوة المواطنيـــن المالكين 
والمتصرفيـــن بأرض القســـيمة (2) من القطعـــة (45) الكائنة بموقع 
(القرارة ) والمســـماة ( ســـميري السبع ) والبالغ مســـاحتها (17دونم ) 
بأنه قد تقدم اليها احد مالكي القســـيمة المذكورة وهو المواطن ( فواز 
محمد ســـلمان فياض ) بطلب الحصول على ( رخصة بناء ) على مساحة 
(350م2) من ارض القســـيمة المذكورة وذلك طبقا للمخططات المودعة 
لدى دائرة الهندســـة والتنظيـــم المحلية بالقرارة فـــكل من كان لديه 
اعتراض على ملكية المشـــروع عليه ان يقـــدم اعتراض للجنة التنظيم 
المحلية بالقرارة بمقرها في القرارة خالل ساعات الدوام الرسمي اعتبارا 
من تاريخ اإلعالن ولغاية "15" خمســـة عشـــر يوما وسوف لن يقبل أي 

اعتراض بعد التاريخ المذكور .

اللجنة املحلية للتنظيم
بلدية القرارة

عمان/ االستقالل: 
أدانــــت النقابات المهنية بــــاألردن زيارة 
كبير مستشاري الرئيس األمريكي جاريد 

كوشنر، للمملكة األربعاء.
وقالــــت النقابات في بيــــان صحفي: "في 
الوقت الذي يتعرض فيه شــــعبنا العربي 
الفلسطيني ألبشع صور االحتالل، ولحملة 
مســــعورة وغيــــر مســــبوقة تســــتهدف 
الحجر والشــــجر والبشــــر، نؤكد أن  صفقة 
القرن لن تمر، ولن تكون فلســــطين وطًنا 
إال للفلســــطينيين، وعاصمتهــــا القدس، 

واألردن ليس بالوطن البديل".
وأضافــــت "ندين زيــــارة مبعــــوث اإلدارة 
األمريكية كوشــــنر، وما يحمله من أفكار"، 
معتبرة أن موقف الشــــعب األردني يؤكد 
المســــاس  وأن  والقضيــــة،  الــــدم  وحدة 
الوصايــــة  وأن  أحمــــر،  خــــط  بالقــــدس 
الهاشــــمية علــــى المقدســــات ال يمكن 

التنازل عنها.
القوى  األردنيــــة كل  النقابــــات  ودعــــت 
الشعبية والحزبية والنقابية للوقوف صًفا 
واحــــًدا ضد كل االتفاقيــــات مع االحتالل 
اإلســــرائيلي، من وادي عربة إلى اتفاقية 

الغاز، ورفض كل أشكال التطبيع.
ورأت أن استمرار جرائم االحتالل ومجازر 
الهدم، إنذار بقرب هدم كينونة االحتالل.

وأدانت مــــا وصفته بـ "الصمــــت العربي 
الدولــــي المطبق، وجري عــــدد من الدول 
العربية نحــــو التطبيع مع هــــذا المحتل، 

األمــــر الذي أغراه بالتوســــع فــــي حملته 
المســــعورة والشرســــة ضد المقدســــات 

وأهلنا في القدس وفلسطين".

وفي سياق متصل، دشــــن ناشطون في 
األردن حملــــة إلكترونيــــة لرفــــض زيارة 
كوشــــنر، للمنطقة عامة، ولبالدهم بشكل 

خاص.
ودعــــت الحملــــة إلى دعم هاشــــتاغ على 
"تويتــــر" تحت عنوان: "ال أهاًل وال ســــهاًل 

كوشنر".
واســــتهل كوشــــنر زيارته للمنطقة من 
عّمان في وقت ســــابق األربعــــاء، في إطار 
جولة شرق أوسطية تشمل 5 دول عربية، 
إضافة إلى "إسرائيل"، حيث شدد العاهل 
األردنــــي الملك عبــــد اللــــه الثاني خالل 
االجتمــــاع، على ضرورة تحقيق الســــالم 
العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة.
وكانت مجلــــة "فانيتي فيــــر" األميركية 
كشــــفت أن الهدف من زيارة مستشــــار 
البيــــت األبيض وصهر الرئيــــس دونالد 
ترمب لبعض دول الشرق األوسط يتمحور 
حــــول إقناع قــــادة تلك الــــدول بااللتزام 
بتمويــــل خطة إدارة ترمــــب االقتصادية 
للسالم في الشــــرق األوسط والتي يطلق 

عليها "صفقة القرن".

نقابات األردن تستنكر زيارة كوشنر وحملة شعبية إلكترونية معارضة

غزة/ االستقالل: 
حذرت الجبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين ، 
أمـــس الخميـــس ، من محـــاوالت اســـتخدام 
والكيـــان  األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
الصهيونـــي الفســـاد لتصفية وجـــود وكالة 
غوث وتشـــغيل الالجئين "األونروا"، واإلجهاز 
على شاهد تاريخي وقانوني على نكبة شعبنا 

الفلسطيني.
واعتبرت الجبهة في بياٍن وصل "االســـتقالل" 
نسخه عنه، أن ما يجري داخل أروقة وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلســـطينيين " األونروا" 
من تحقيقات حول قضايا فساد مالي وأخالقي، 
يجب أن يتم معالجته إداريًا من قبل مؤسســـة 
األمم المتحدة بتنظيف الوكالة من المسئولين 

الملوثيـــن بقضايا فســـاد والمعادين لحقوق 
الالجئيـــن الفلســـطينيين، وبتعزيـــز الرقابة 
المباشـــرة على أداء هؤالء المسئولين، وإطالق 
خطة إصالح وتطوير عاجلة في هيكلية الوكالة 
تكون نقطـــة ارتكازها الحفاظ علـــى المهمة 
الرئيسية التي انطلقت من أجلها الوكالة وهي 
غوث وتشـــغيل الالجئين حتـــى عودتهم إلى 

أراضيهم التي هُجروا منها.
وبّينـــت أن هـــذا يتطلـــب التراجع عـــن كافة 
القـــرارات المجحفـــة التي اســـتهدفت مئات 
الموظفين الفلســـطينيين والخدمات المقدمة 
لالجئين، والعمل على استمرار تدفق الموازنات 
التمويليـــة للوكالة مـــن بلـــدان العالم، وحث 
الدول التي أعلنت قطع التمويل مثل سويسرا 

وهولندا عن االونروا باستئناف تمويلها.
وأوضحـــت الجبهـــة أن توقيت الكشـــف عن 
قضايا الفســـاد داخل وكالـــة الغوث، وفي ظل 
التحديات الخطيـــرة التي جندتهـــا الواليات 
المتحدة األمريكيـــة وإدارتها العدوانية اتجاه 
وكالة غوث وتشـــغيل الالجئيـــن، هي محاولة 
مكشـــوفة لتصفية وجودها، فـــي إطار التنكر 
لحقوق الالجئين الفلســـطينيين وإسقاط حق 

العودة.
ورأت أن تســـرع العديـــد من الـــدول المانحة 
لوكالة غوث وتشغيل الالجئين بوقف تمويلها 
اســـتجابًة للضغـــوط األمريكية وسياســـاتها 
العدوانيـــة مـــن البوابة األخالقيـــة، فال يجب 

تصدير المشكلة على حقوق الالجئين.

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، امس الخميس، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
أصدرت مائة أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من األســـرى لمدد تتراوح ما 

بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، خالل شهر تموز المنصرم.
وأوضحـــت الهيئة أن عدد المعتقلين االداريين في ســـجون االحتالل ارتفع إلى 530 
معتقال. يذكر ان تســـعة أسرى في ســـجون االحتالل يضربون عن الطعام ، أقدمهم 

محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية، منذ (29) يومَا.
ومنـــذ مطلع عـــام 2019، ارتفعت أعداد األســـرى الذين خاضوا إضرابـــات عن الطعام 
بشـــكل فردي، مقارنة مع العام الماضي، وذلك مع تصاعد أعداد أوامر االعتقال اإلداري 
الصادرة من ســـلطات االحتالل، علمًا أن غالبية األســـرى اإلداريين هم أسرى سابقون 

قضوا سنوات في االعتقال اإلداري.

االحتالل ُيصدر أوامر اعتقال 
إداري بحق 100 أسير بيوليو

الشعبية تحذر من محاولة استخدام الفساد 
في »اونروا« لإلجهاز على حقوق الالجئين
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غزة/ االستقالل: 
اعلــــن اتحــــاد المقاولين فــــي قطاع غزة 
أمــــس الخميــــس، مقاطعــــة العطاءات 
في المشــــاريع الجديدة، وعدم تســــليم 
العطــــاءات فــــي المشــــاريع التي تحت 
التسعير غزة كافة؛ لحين استجابة وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
(أونــــروا) لحقوق المقاوليــــن، في خطوة 
االحتجاجية  "خطواته  تصعيدية ضمن 

المتدحرجة".
وقال االتحاد في بيان وصل "االستقالل" 
 قــــرار المقاطعــــة جاء عقــــب اجتماع 

ّ
إن

الهيئة العامة له صباح امس لبحث نتائج 
الخطوات االحتجاجية السابقة المتمثلة 
في إضراب يوم تحذيري، ثم يومين في 
مشــــاريع األونروا، ودراســــة ردود أفعال 
جميــــع األطــــراف، ومناقشــــة الخطوات 
القادمــــة لوقف تدمير القطــــاع الخاص 

واستنزاف المقاولين المنهكين.
المقاوليــــن  جميــــع  تعاضــــد  وأكــــد 
االجراءات  مواجهــــة  "فــــي  وتضامنهم 
التي تضر بحقوقهم، وضرورة االستمرار 
فــــي الدفاع عن مطالبهــــم العادلة لمنع 
انهيار إحــــدى أهم مؤسســــات القطاع 
الخاص جراء تحديات تؤدي الى تقويض 

االقتصاد الوطني".
وبّين االتحاد أن هذه الخطوة االحتجاجية 

الثالثــــة تأتي في إطــــار مواجهة "أربعة 
مظالم أدت إلــــى إنهاك القطاع الخاص، 
ودفعــــت لتعثر المقاولين وافالســــهم 
والمســــاس الخطيــــر بمجمــــل مفاصل 

االقتصاد الوطني".
واعتبر أن قــــرار المقاطعة جاء في ضوء 
االلتزام بقــــرار رئيس الســــلطة محمود 

باالتفاقيات مع  العمــــل  بوقــــف  عباس 
االحتــــالل االســــرائيلي عبــــر مقاطعــــة 
العطــــاءات التي تشــــترط إدراج اســــم 
 (GRM) المقــــاول علــــى آلية إعمار غــــزة
"باعتبارها أحــــد أدوات االحتالل لإلضرار 
باالقتصــــاد الوطنــــي، ومدخــــل خطيــــر 
للمؤامرات ضد شــــعبنا وفــــي مقدمتها 

صفقــــة القرن (...) وتمّكنــــه من تحديد 
من يعمل ومن ال يعمــــل من المقاولين 

والمصانع والموّردين".
وشــــدد على اســــتمرار نضاله السترداد 
أموال االرجاع الضريبــــي المحتجزة لدى 
وزارة المالية برام الله منذ 12 عاًما، معتبرا 
"صدور وعد من الحكومة باإلفراج عن هذه 

الحقوق فور انتهاء أزمة المقاصة يكفي 
إلغالق هذا الملف"، بحسب البيان.

وحّمــــل االتحــــاد (أونروا) والمؤسســــات 
ا من مســــؤولية  المشــــغلة جزًء الدولية 
اســــترداد حقوق اإلرجاعــــات الضريبية، 
داعًيا إلى ضرورة وقف اعتماد آلية اإلعمار 

كشرط للعمل.
واســــتدرك بالتأكيد أن "أونروا ليســــت 
خصًما لالتحاد الذي ال يسعى إلى وقف 
مشــــاريع اإلعمار والتنميــــة؛ بل يضغط 
لتحصيل حقوقه المتراكمة، ووقف آلية 
جائــــرة ُتعطل عملية اإلعمــــار والتنمية 

الحقيقية".
وأشــــار االتحــــاد إلــــى أنه تقــــرر تعليق 
اإلضراب في مشــــاريع (أونــــروا) لضمان 
اســــتمرار تجهيز المــــدارس قبل دخول 
العــــام الدراســــي الجديــــد؛ حرًصا على 

استمرار المسيرة التعليمية.
وبّين أن السبب الثاني لتواصل خطواته 
النقابيــــة يتمثــــل في "وقف اشــــتراط 
آلية إعمار غزة للمشــــاركة في العطاءات 
للمشــــاريع الدولية والمحلية، بعد إدراج 
االحتالل أكثر من 100 شركة على قائمة 
المنع الســــوداء، بطريقة جعلت سلطات 
االحتالل تقرر مــــن يعمل ومن ال يعمل، 
المالي  لالبتــــزاز  المقاوليــــن  وتعــــرض 

واألمني".

غزة/ االستقالل: 
حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشـــعب الفلسطيني 
(حشـــد)، مـــن التداعيات الخطيـــرة لقـــرار تقليص دعم 
وكالة األونروا خاصـــة في ضـــوء العجز المالـــي المتجدد 
الذي تعاني منه المنظمة منذ ســـنوات، وأثر على مستوى 

الخدمات المقدمة منها لالجئين الفلسطينيين.
وتابعـــت الهيئة الدولية (حشـــد) بقلق وحذر شـــديدين 
القرار الصادر عن كال من سويسرا وهولندا تعليق دعمهما 
المالي لوكالـــة األمم المتحدة لغوث وتشـــغيل الالجئين 
الفلسطينيين "األونروا" وذلك فيما يبدو كنتيجة لتسريب 

إعالمي لتقرير بشأن فساد في المنظمة.
أعلنت في بيانها الصادر الخميس، عن تضامنها مع وكالة 
غوث وتشـــغيل الالجئين (األونروا)، معربًة عن استنكارها 
لقرار كاًل من سويســـرا وهولندا تعليـــق دعمهما المالي 

للوكالـــة، خاصة أنه حتـــى اللحظة لم يصـــدر عن مكتب 
خدمات الرقابة الداخلية لألمم المتحدة أو أي جهة رسمية 

نتائج رسمية بشأن قضية الفساد.
وأكدت الهيئة الدولية(حشـــد) أن توقيت نشـــر التقرير 
اإلعالمي المســـرب وقرار كاًل من سويســـرا وهولندا، يثير 
الريبة والشك خاصة مع اقتراب موعد عقد اجتماع الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول القادم لمنح وكالة 

"أونروا" تفويًضا جديدا ثالثة أعوام.
واعتبرت قرار سويســـرا وهولندا غير أخالقي وغير قانوني، 
ومن شأنه أن يقوض حقوق الالجئين الفلسطينيين، ويزيد 
من معاناتهم. وطالبت الهيئة الدولة(حشـــد) سويســـرا 
وهولندا بالتراجع الفوري عن قرارها، وتحث االتحاد األوروبي 
وبرلمانه والمنظمات األوروبية المختلفة للعمل دون ابطاء 

لتعزيز دعم األونروا.

غزة.. اتحاد المقاولين يقرر تصعيد خطواته االحتجاجية ضد »اونروا« 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالـــت وســـائل إعـــالم عبريـــة، الخميس، أن 
محاوالت رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو في تأجيل خطة الســـالم األمريكية 
المعروفة إعالميًا " صفقة القرن " قد فشـــلت، 
علـــى الرغم مـــن محاولـــة حثيثـــة للرئيس 

األمريكي دونالد ترامب نشرها .
وأضافـــت صحيفـــة "يديعـــوت أحرونـــوت" 
العبرية، أنه وفـــي محيـــط اإلدارة األميركية 
والرئيس ترامب هناك من يعتقد أن نتنياهو 
يحاول اســـتغالل عامـــل الوقـــت والمماطلة، 
ولذلك ولدت فكرة عقد قمة السالم في كامب 
ديفيد لإلفصاح عن الصفقة، أو جوهرها على 

األقل.
وأكد مسؤولون إســـرائيليون أن ترامب عاقد 

العـــزم على الترويج ونشـــر الصفقة بأي ثمن 
للحصـــول علـــى جائـــزة نوبل للســـالم قبل 
انتخابات 2020،مشيرين إلى أن نتنياهو على 
علم بالتحـــرك األميركي األخير لعقد المؤتمر، 
ومـــع ذلك تجاهـــل البيت األبيض مســـاعيه 

لتأجيل نشر الصفقة.
ووفًقا لذات المصادر، فإن مقربون وشخصيات 
سياســــية شــــريكة لنتنياهو أكدوا على أنه 
يجب على "إسرائيل" أن تقول "نعم" لصفقة 
ترامب، حتى لو كانت تتضمن نقاًطا خالفية 
وإشكالية بالنسبة إلسرائيل. معتبرًة أن إدارة 
ترامب هي الحكومة األكثر ودية إلســــرائيل، 
وأي حكومة أخرى ســــتقدم لهــــا عرًضا أقل 

تفضياًل.
وقـــال وزراء في الحكومـــة اإلســـرائيلية، إن 

نتنياهو قلق للغاية من أن المســـتوطنين لن 
يقبلوا بالصفقة، رغم أن "إسرائيل "لن تتلقى 

صفقة أفضل منها.
وتشـــير التقديرات األميركية أن المؤتمر في 
حـــال عقد سيســـاعد نتنياهـــو انتخابًيا في 
حملتـــه، وأنه قد يخفف من رفض حزب أزرق- 
أبيض، وحزب العمل مـــن االنضمام لحكومة 
بقيادة نتنياهو بعد االنتخابات المقبلة. فيما 
أكد مسؤول كبير في حزب أزرق - أبيض، أنهم 
لن يشـــاركوا في الحكومة وأنهم يعلمون أن 
هذا المؤتمر ســـيكون خدمة لحملة نتنياهو 

االنتخابية.
ويأتي هذا التقرير برغم نفي مســـؤولين من 
البيت األبيض أن يكون هناك أي خطط لعقد 

أي مؤتمر للسالم.

القاهرة/ االستقالل: 
اســـتقبل الرئيس المصـــري عبد الفتاح السيســـي امس 
الخميس كبير مستشاري الرئيس األمريكي غاريد كوشنر، 
الذي وصل إلى القاهرة في جولة شملت األردن و«إسرائيل«.

وأكـــد السيســـي خالل لقائه كوشـــنر على »قـــوة ومتانة 
العالقات االســـتراتيجية الراســـخة التي تربط بين مصر 
والواليات المتحدة«، الفتا إلى أنه يحرص على »االســـتمرار 
في التنســـيق والتشـــاور مع اإلدارة األمريكية حول سبل 
ترسيخ الســـالم واالســـتقرار في منطقة الشرق األوسط، 
خاصة في ضـــوء حالة عدم االســـتقرار التي تعاني منها 

المنطقة وما تمر به من أزمات متعددة«.
وأضاف السيســـي أن بالده تدعم جميـــع الجهود الرامية 
للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع 
قدما بمســـاعي إحياء عملية الســـالم بين الفلسطينيين 

واإلسرائيليين.
وشـــدد السيســـي علـــى ضـــرورة التعامل مـــع القضية 
الفلســـطينية »وفقا للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل 
الدولتين، وإقامـــة دولة فلســـطينية وعاصمتها القدس 
الشرقية، بما يسهم في إعادة االستقرار وفتح آفاق جديدة 

لمنطقة الشرق األوسط وشعوب المنطقة«.
من جهته، استعرض كوشـــنر االتصاالت التي تقوم بها 
الواليـــات المتحدة مع مختلف األطراف بالمنطقة ســـعيا 
للدفـــع قدما بجهـــود إحيـــاء المفاوضات بيـــن الجانبين 
الفلســـطيني واإلســـرائيلي، مؤكدا األهمية البالغة التي 

توليها بالده للتشاور مع مصر في هذا اإلطار.
ووصل غاريد كوشـــنر مستشار الرئيس األمريكي وصهره 
العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس  الخميس، قادما من 

»إسرائيل«، تمهيدا لنشر خطة السالم » صفقة ترامب ».

كوشنير يصل القاهرة
 لنشر تفاصيل خطة ترامب 

»حشد« تحذر من تداعيات قرار بعض 
الدول تعليق دعمهم لـ »اونروا«

برلين/ االستقالل: 
نظمـــت الجالية الفلســـطينية والعربية بدعوة مـــن اللجنة الوطنية الفلســـطينية في 
العاصمة األلمانية برلين وقفة احتجاجية أمام بوابة برلين التاريخية وسط المدينة، ضد 

الممارسات اإلسرائيلية العدوانية  بحق أهالي مدينة القدس المحتلة.
ورفع المشـــاركون فـــي الوقفة األعالم الفلســـطينية والفتات رافضة لممارســـات دولة 
االحتالل، وقراراتها بهدم المساكن الفلسطينية، شرقي القدس، وجددوا دعمهم ألهالي 

القدس المحتلة .
وعبر المتحدثون ضمن الوقفة، عن قناعتهم بأن جرائم االحتالل لن تبقى دون مواجهة، 
مطالبين القيادة الفلسطينية الرســـمية بوضع ملفات جرائم االحتالل أمام المؤسسات 

الدولية ذات االختصاص، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية.
كما أبرق المشاركون في االعتصام برسائل التحية واإلكبار ألبناء فلسطين خاصة أهالي 

القدس المحتلة ومنطقة صور باهر، على صمودهم وإصرارهم على مقاومة المحتل.

وقفة احتجاجية في برلين ضد 
هدم منازل الفلسطينيين

صحيفة: محاوالت نتنياهو تأجيل نشر صفقة ترامب فشلت
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إطالق نـــار كثيف وقنابل إنارة وطائرات اســـتطالع كانت تحـــوم في الحدود 
الشـــرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة, االحتالل يحذر من حدث امني 
خطير, وإصابة ثالثة ضابط وجنديين صهيونيين بجراح, واستشـــهاد منفذ 
الهجوم,  لتوه كان االحتالل الصهيوني قد أنهى مناورة عسكرية كبرى أطلقوا 
عليها اســـم الفصول األربعة شـــارك فيها ثماني غرف عمليات, وهى تحاكي 
معركة محتملة تدور في قطاع غزة, واالحتالل كان يتحدث عن تدريب سيحقق 
إنجازات عسكرية مهمة بوقت قصير، وإحباط وتدمير قدرات المقاومة، وتعزيز 
إجراءات حماية الجبهة الداخلية, فبعد ســـاعات مـــن انتهاء جيش االحتالل 
من تدريباته، تمكن مقاوم فلســـطيني من التســـلل عبر السياج الفاصل في 
خانيونس جنوب قطاع غزة، واشـــتبك مع جنود االحتالل, وأوقع في صفوفهم 
خسائر بشـــرية, وقد  اســـتطاع هذا المقاوم بمفرده إفشال كل هذه الخطط، 

وأطاح من جديد بالجيش الذي يزعم انه ال يقهر. 
انتهـــت عملية الفصـــول األربعة بخيبة أمـــل كبيرة, أحبطت اإلســـرائيليين, 
وجعلتهـــم فـــي حالة قلق وخوف من مســـتقبلهم في المنطقـــة, فكل هذه 
االســـتعدادات والتجهيزات, تنتهي تماما أمام إرادة الفلسطيني الذي يفعل 
المســـتحيل ألجل الوصول ألهدافه, وتحقيق غاياته بنيل حريته واستقالله, 
الفلســـطيني صاحب األذرع األربعة, والذي يســـتطيع دائما اختراق النظرية 
األمنيـــة الصهيونيـــة, والوصول ألهدافـــه مهما كانـــت االحتياطات األمنية 
التـــي يتخذها االحتالل, ومهما كانت قوتهـــا وصرامتها, ومهما كانت درجة 
االستعداد, فقد اعتاد الفلسطيني العمل أمام كل هذه التعقيدات وتحقيق 
االنجاز, لذلك نجح الشـــهيد البطل هاني أبو صالح من التســـلل عبر الســـياج 
وتخطي كل الحواجز والستائر وإطالق النار على ثالثة صهاينة أصابهم جميعا 
بجراح, ليرســـخ نظرية انه ليس هناك جندي بعيد عـــن يد المقاومة, وان كل 
اإلجراءات األمنية ليســـت كافية لحمايتهم من اذرع المقاومين الممتدة لكل 

مكان.  
وقع هذه العملية كان صادما لإلسرائيليين, فقد كان المفهوم السائد عندهم 
ان المقاومة الفلسطينية تعلمت من تجربتها المريرة بتوجيه ضربات قاصمة 
لها من االحتـــالل, وبالتالي أصبحت تخشـــى أي فعل مقـــاوم وأصبح الجنود 
الصهاينـــة في مأمـــن, وإذا بالمقاومـــة تخرج إليهم لتقـــول كلمتها, وتدلل 
أنها حاضرة بســـالحها وجنودها وقدراتها العســـكرية في الميدان, وان أحدا 
ال يســـتطيع ان يردعها, أو يمنعها من الدفاع عن نفسها وشعبها من بطش 
االحتالل, وهذا ما دفع المحلل العسكري لصحيفة معاريف تال ليف رام للقول، 
إن العمليـــة بحاجة إلـــى إجراء فحص وتحقيق عميق حـــول تآكل التعليمات 
األمنية، مشيًرا إلى أن هناك 100 متر في منطقة السياج محظور االقتراب منها 
لمنع مثل هذه الهجمات. متســـائاًل كيف تمكن المســـلح من االقتراب لهذه 
الدرجة ودخول الحدود وتنفيذ العملية, إنها األذرع األربعة التي أذابت الفصول 

األربعة يا تال . 
األوضاع في قطاع غزة صعبة للغاية, وال يمكن تحملها, لذلك نحن على يقين 
بحتمية المواجهة العســـكرية مع هذا االحتالل, ونقـــدر تماما ان أي مواجهة 
قادمة لن تكون كســـابقتها, إنما ســـتكون أكثر إيالما ليس للفلســـطينيين 
وحدهم إنما لإلسرائيليين أيضا, لذلك يجب علينا ان نستعد للمعركة القادمة 
جيدا, حتى يدرك االحتالل أننا لســـنا صيدا سهال, وانه سيدفع ثمنا باهظا لو 

أقدم على حماقته, وحاول توجيه ضربات عسكرية لقطاع غزة. 

األذرع األربعة
رأي

تنطلـــق العملية االســـتيطانية اإلســـرائيلية على 
األراضي الفلسطينية المحتلة، من منطلق أن الضفة 
الغربية المحتلة بما فيهـــا العاصمة القدس »أرض 
إسرائيل لشعب إســـرائيل« وبالتالي فرض القانون 
اإلســـرائيلي عليها وضمها بشـــكل شامل ونهائي 
وذلـــك تنفيذًا لألمر اإللهي، حســـبما يفســـر قادة 
التوراة، العملية االستيطانية اإلسرائيلية  إسرائيل 
هـــذه، ال تعترف بأن هناك أي شـــكل من أشـــكال 
االحتـــالل، وتعتبر أن حرب 1967، قـــد أعادت هذه 
المناطق التي كانت محتلة من قبل الفلســـطينيين 
العـــرب إلى أحضـــان الدولـــة العبرية، ومـــا تحقق 
خالل حكومات نتنياهو المتالحقة خالل الســـنوات 
الماضيـــة في ســـياق العملية االســـتيطانية هذه، 
يشكل دولة المســـتوطنين في الضفة المحتلة في 
إطار »الدولة اليهوديـــة« وال يهم فيما إذا كان ذلك 
في ســـياق ادعاءات دينية أو مسوغات سياسية، أو 

ذرائع أمنية.
خالل أسبوع واحد، عقد المجلس الوزاري اإلسرائيلي 
المصغر »الكابينيت«، عدة اجتماعات، تبين أنها حول 
الترويج ألفـــكار جديدة تقدم بهـــا رئيس الحكومة 
نتنياهو، حول خطط لبناء استيطاني توّسعي جديد 

في المنطقة »ج« مع السماح للفلسطينيين بالبناء في 
هذه المنطقة التي كانت تخضع لإلدارة اإلسرائيلية 
وفقًا التفاق أوســـلو، قبل القرار الفلســـطيني بوقف 
العمل بهـــذه االتفاقات، هذه الخطـــة تقضي ببناء 
6000 وحدة للمســـتوطنين، مع 700 وحدة ســـكنية 
للفلســـطينيين، ففي ظل االحتالل، فإن الفلسطيني 
مرغـــم على البنـــاء وفقًا لتصريح بذلك مـــن قبله. إن 
»السماح« للفلســـطيني بالبناء على وطنه وفي أرض 
أجداده، وفقًا لهذه المســـرحية الهزلية يعتبر أشـــد 
إيالمًا على النفس اإلنســـانية، لكن مع ذلك، ولذلك، 
هذه إحدى أهّم ســـمات االســـتيطان االســـتعماري 
الكولونيالـــي، الـــذي لـــم ينبثق منه أي نمـــوذج، إاّل 

النموذج االحتاللي اإلسرائيلي.
توقيت هـــذا النقـــاش، حـــول الخطـــة الترويجية 
لالستيطان في الضفة الغربية، خاصة المنطقة »ج« 
له عالقة في الغالب، بخطة ترامب التي ســـيحملها 
مـــن جديد جاريد كوشـــنر مستشـــاره إلـــى الدولة 
العبريـــة بعد أيام قليلة، توطئـــة لملف ضم الضفة 
الغربية، في سياق شروط معينة، إلى الدولة العبرية. 
هذه الخطة التي يقال إن جولة كوشنر إلى المنطقة، 
بداية من إسرائيل، ستطلق ما تبّقى من خطة ترامب 

بعد االعتـــراف بالقـــدس عاصمة للدولـــة العبرية، 
وإزاحـــة ملف الالجئين الفلســـطينيين من ســـياق 

ملفات التفاوض.
إنهـــا خطـــة ترويجية مخادعـــة، بحيث يبـــدو األمر 
وكأن االحتـــالل يضـــع باالعتبار حاجـــة المواطنين 
الفلســـطينيين إلى البناء في هذه المنطقة، أســـوة 
بالمســـتوطنين اإلســـرائيليين، شـــيء مـــن العدل 
والمســـاواة التي مـــن الممكن أن ينظـــر إليها الرأي 
العام الدولي كشـــكل من أشـــكال االحتالل الجميل 
المتســـامح من ناحيـــة، ويضفي علـــى مخطط ضم 
الضفة الغربية، شيئًا من المنحة االحتاللية كترجمة 
لما ســـبق وأن أشار كل من كوشـــنر وغرينبالت، بأن 
 

ّ
هنـــاك في الخطة ما يرضي الفلســـطينيين؟! ولعل

هذه الرشـــوة الصغيـــرة، ما عنـــاه كل منهما إلقناع 
الفلســـطينيين بحســـنات ضم الضفة الغربية، بعد 

القدس إلى دولة االحتالل.
حتى هذه الرشـــوة الصغيرة، والترويج المســـرحي 
للخطة، أوسعت نتنياهو كياًل من اإلدانات والشتائم 
من قبـــل المســـتوطنين و«الليكودييـــن« واليمين 
وبعض »اليســـار«، كون هذه الخطة، تلحظ الموافقة 

على تحسينات كوشنر على خطة الضم!

التدوير االستيطاني في المنطقة »ج« !

طفــل ُيرعــب الكيــان 

هاني حبيب

محمد فؤاد زيد الكيالني

فـــي خطابه الـــذي القاه امـــام مجلس االمن في جلســـته 
الشـــهرية ممثـــال للواليات المتحدة كشـــف جيســـون 
غرينبـــالت عـــن موقف بـــالده فيما يتعلق بحـــل الصراع 
الفلسطيني االسرائيلي حيث اكد ان الصراع لن يحل على 
اســـاس »االجماع الدولي« ومرجعيات االمـــم المتحدة بل 
خارج اطار القانون الدولي وبمعايير امريكية اســـرائيلية 
معتبـــرا ان االجمـــاع الدولي يعيق التوصل الى تســـوية 
للصراع وادعـــى انه لم يتحقق توافـــق دولي في الحلول 
المطروحة لتســـوية الصراع. هكذا تريد الواليات المتحدة 
وضع القانون الدولي وقرارات الشـــرعية جانبا في طرحها 
لحـــل الصـــراع من خالل صفقـــة القرن التـــي باتت كافة 

تفاصيلها واضحة للعيان.
وجهـــة الغرابة في الموضوع يكمن فـــي ادعاء غرينبالت 
بعدم وجود توافق دولي في مسألة حل الصراع والوصول 
الى تســـوية عادلة مـــع ان غالبية دول العالـــم ترى انه ال 

ســـبيل اال حل الدولتين بما فيها بعـــض القوى العظمى 
وهذا هو قمـــة االجمـــاع والتوافق الدولي. هـــذا التحول 
في المواقـــف االمريكية بتجاوز القانـــون الدولي يجعل 
من التوصل الى تســـوية امرا في غايـــة الصعوبة واصبح 
تســـويق المواقف االمريكية مجرد ذريعة يتمســـك بها 

الجانب االمريكي لتمرير صفقة القرن.
ربمــــا نجحت الواليات المتحدة فــــي تفكيك التوافق الدولي 
في بعض جزئياته وجر بعض الدول الى معادلة التســــوية 
االمريكية الجديــــدة لكن هذه الدول ال تتجــــاوز اصابع اليد 
الواحدة وبقي التوافق الدولي في مسالة انهاء الصراع قائما 
وفــــق تصــــورات الغالبية العظمى من الــــدول والتي ترى ان 
حل الصراع يجب ان يســــتند الى حل الدولتين واقامة دولة 
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانسحاب 

اسرائيل الكامل من االراضي التي احتلتها عام 1967.
موقـــف الواليات المتحدة داخل مجلس االمن فجر مفاجأة 

حقيقية واصابت اعضاء المجلس بنوعا من الذهول حيث 
اجمع كافة الحضور على ضرورة التمسك بالقانون الدولي 
وال فـــان العالم ذاهب الى متاهة عندما تســـود شـــريعة 
الغاب مكان القانون الدولي ووجهوا انتقاداتهم لموقف 
الواليات المتحـــدة حتى ان مندوب المانيا وجه كالمه الى 
غرينبـــالت قائال » بأن القانون الدولي ليس صحن مقبالت 

لتأخذ منه ما تريد وتترك منه ما ال تريد«.
وهنا نريد ان نطرح تســـاؤال فيمـــا اذا كان القانون الدولي 
صالحـــا لكل زمان ومكان ام انه يســـتخدم لخدمة مصالح 
الدول الكبرى وفـــي مقدمتهم الواليـــات المتحدة. لماذا 
تـــم اللجوء الى القانون الدولي عندمـــا كان يخدم مصالح 
الواليـــات المتحدة في كثير من االزمات التي حســـمتها 
الواليات المتحـــدة لصالحها من خالل طرحها في مجلس 
االمن وتطبيق مـــواد القانون الدولـــي عليها والتصويت 

عليها واالمثلة كثيرة ومتعددة.

لماذا توجهت الواليات المتحدة الى مجلس االمن الصدار 
قـــرار بفرض عقوبـــات على كوريا الشـــمالية عندما كانت 
تقوم بتجارب نووية. وكم من قرار اتخذ بحق العراق اثناء 
غزوه للكويـــت ومن من قرار تم اتخـــذه في مجلس االمن 
من اجل تدمير ترســـانة سوريا من االســـلحة الكيميائية 
ولمـــاذا توجهت الواليات المتحدة الـــى مجلس االمن من 
اجل اتخاذ عقوبات على ايران وليبيا وصربيا، اليست هذه 

القرارات صدرت بموجب القانون الدولي؟؟؟
القانون الدولي ليس انتقاًء يستخدمه متى يشاء البعض 
ويرفضونـــه متى يشـــاؤون فاما يصار الـــى احترام هيئة 
االمـــم المتحدة وميثاقهـــا ومبادئهـــا وقوانينها ورفض 
سياســـة الكيل بمكيالين التي تعرض المؤسسة الدولية 
الى حالة من االنهيار واذا ما فشـــلت هذه المؤسســـة في 
الحفاظ على ميثاقها فليصـــار الى حلها على غرار عصبة 

االمم المتحدة

سمير عباهرهقانون الدولي أم شريعة غاب

حالة الغليان الذي نعيشــــها هــــذه الفترة في منطقتنا 
العربيــــة، تجعل الــــكل يأخذ الحذر مــــن كل ما هو دائر 
ويحــــاك في مثل هذه األحداث الغيــــر معهودة، وكثير 
مــــن الدول تقوم بتجهيز قواتهــــا وتدريبها على أكمل 
وجــــه وبأحدث الطرق لمواجهة أي عدوان كان، لكن وفي 
كل هذه األحداث هناك مفاجئات ال تخطر على بال احد.

ما حصل مؤخرًا في فلسطين وتحديدًا في القدس عاصمة 
فلســــطين األبدية، بأن تقوم الشرطة اإلسرائيلية بإصدار 
أمر باعتقال (الطفل –محمد-)، ويعامل على انه قائد كبير 
وباستطاعته تدمير هذا الكيان، هذه حالة ضعف وتخبط 
يعيشها هذا الكيان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، على 
إســــرائيل أن ُتخاطب اأُلمم المتحدة من اجل إصدار قرار 
لوقف هذا الطفل من الذهاب إلى حضانته أو مدرســــته، 
نظرًا ألنه جاهز ومســــتعد لمحاربتها والقضاء عليها؛ إنه 

أمر مضحك فعاًل.
وفي القــــدس أيضًا يقوم هذا الكيان باعتقال الشــــاب 
الذي قام بـ (البصق) على المطبع الســــعودي، وكان لهذا 

الموقــــف ضجة إعالمية كبيــــرة باعتقاله، وهو مجرد ولد 
صغير لم يجاوز الخامســــة عشر من عمره؛ هذه األوضاع 
هي مفخرة للعرب والفلســــطينيين، بــــأن المدافع على 

األرض الطفل قبل الكهل.
وعلينــــا أيضًا أن ال ننســــى حالــــة الرعــــب والذعر الذي 
يعيشه هذا الكيان من خالل مسيرات العودة، وما رافقه 
من بالونــــات حارقة، وكان لها آثار كبيرًة على هذا العدو 
بــــأن خاطب العالم بالضغط على أهل غزة والمقاومة بأن 
يوقفوا هــــذه البالونات الحارقة لما لهــــا من تأثير كبير 

على هذا الكيان واستقراره.
هذه المواقف القليلة والبســــيطة تحمــــل في طياتها 
معاني ورســــائل كبيرتين بأن الشــــعب الفلســــطيني 
شــــعب ال ُيقهر وال ُيمكن إذالله، وما يريده هذا الشعب 
هو الذي ســــوف ُيطبق، وتجلى ذلك وقوفه ضد تطبيق 

صفقة القرن.
كما يدعون جيــــش ال يقهر مجرد طفــــل صغير يحمل 
حجــــرًا صغيــــرًا يجعل هــــذا الكيان يلجأ إلــــى المالجئ 

تحــــت األرض، فما بالكم إذا كان يحمل على كتفه مدفع 
(ولــــو كان مدفع رمضان)، ما هو رد هــــذا العدو في هذه 

المرحلة؟
وهذا مسلســــل اعتقال األطفال الواضح أنه لن يتوقف 
بل سيســــتمر خالل هذه الفترة كما هو واضح من خالل 
متابعة اإلعالم، بأن هناك عشــــرات أوامر اعتقال ألطفال 

فلسطينيين وخصوصًا المقدسيين منهم.
وحالة الرعب الذي عاشــــتها إسرائيل في األيام القليلة 
لــــم تكن من خالل إطالق عشــــرات األلوف من الصواريخ 
عليها بل من حجر صغير في يد طفل صغير لم يتجاوز 
الرابعة من العمر، وبالونات ذو ســــعر ال يذكر، ُتعلن حالة 
الطــــوارئ من الدرجــــة األولى ومخاطبــــة العالم من اجل 

إيقافها.
الفلســــطينيون دائمًا أبطال هذا واضح من خالل مسيرة 
وتاريــــخ المقاومة منذ إعالن وجود هذا الكيان، جيل بعد 
جيل، وهذا الجيل الجديد مميــــز بصغر حجمه وأفعاله 

الكبيرة المزلزلة لهذا الكيان الهش الضعيف.
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الخليل/ االستقالل: 
 وقع رئيـــس بلدية الخليل تيســـير 
أبو ســـنينة اتفاقية لتنفيذ محطات 
شحن ســـريعة للمركبات الكهربائية، 
مع شـــركة بال اي في (PalEV) لتجارة 
والطاقـــة  الكهربائيـــة  الســـيارات 
المتجـــددة بحضـــور ممثل الشـــركة 
ســـامي أبو يوســـف وعدد من أعضاء 

المجلس البلدي.
وأكّد أبو ســـنينة أهميـــة توقيع هذه 
االتفاقيـــة كـــون المشـــروع األول من 
نوعـــه، مشـــيرًا إلـــى أن البلدية تولي 
اهتمامـــًا كبيرًا بالحفـــاظ على البيئة، 
حيث تعتبر هـــذه المركبات صديقة 
للبيئة ال تنبعث منها الغازات الضارة 
وبالتالي تقليل معـــدالت التلوث في 
 المحطة المنوي 

ّ
المدينة، الفتًا إلى أن

تنفيذها من قبل الشـــركة ستتضمن 
أفضل وأحدث المواصفات والتقنيات 

المواطنين،  على  للتسهيل  العالمية، 
الذيـــن يقتنـــون مركبـــات  خاصـــًة 
كهربائية. من جانبه، أعرب أبو يوسف 

عن سعادته بتتويج الشراكة مع كبرى 
بلديات الوطن (بلدية الخليل) من خالل 
 شـــركة بال 

ّ
هذه االتفاقية، موضحًا أن

اي في تســـعى إلنشـــاء محطة شحن 
تتوفـــر فيها كل اإلمكانيـــات الالزمة 

وبموقع استراتيجي وسط المدينة.

اتفاقية إلنشاء أول محطة لشحن المركبات الكهربائية في الخليل

االستقالل/ وكاالت: 
قدمت الكويت تبرًعا بقيمة خمسة ماليين دوالر لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين (األونروا).
وكان الممثل الدائم للكويت لدى األمم المتحدة الســـفير منصور العتيبي قد 
سلم ممثل األونروا في نيويورك جيمس ديكسترا شيكا بقيمة التبرع الخميس 

الماضي في نيويورك.
وقالــــت الوكالــــة إن هــــذا التبــــرع ســــيعمل علــــى تمويــــل عملياتها 
في ســــوريا وعلى تحسين الظروف المعيشــــية لحوالي 500,000 الجئ 
فلســــطيني في ســــوريا ال يزالون يعانون من ظروف قاسية بعد ثماني 

سنوات من النزاع المسلح.
وقال العتيبي: »نحن مســـرورون للغاية لإلعالن أن الحكومة الكويتية قد قررت 
التبرع بمبلغ خمســـة ماليين لالجئي فلسطين في ســـوريا. إن األونروا منظمة 
دولية هامة وفاعلة للغاية وتقدم مســـاعدة وحماية إنســـانية لخمسة ماليين 
الجئ فلســـطيني في المنطقة. إن الخدمات اليومية لهذه الوكالة تعد شريان 

الحياة وهي فريدة«.
وتعتبـــر الكويت مانحا هاما وثابتا لوكالة الغوث. ومنذ العام 2013، بلغ إجمالي 

تبرعاتهم للوكالة ما مجموعه 65 مليون دوالر.

الكويت تتبرع بـ 5 ماليين 
دوالر لصالح »أونروا«

رام الله/ االستقالل: 
أكد رئيس الوزراء محمد اشتية ، أن األولوية 
في المنح الدراســـية بالجامعات ســـتكون 
للفقـــراء والمتفوقيـــن وأبنـــاء الشـــهداء 

واألسرى، ممن نجحوا في الثانوية العامة.
جـــاء ذلك خالل كلمته فـــي لقاء حواري مع 
قادة ومدراء وزارة التربية والتعليم، في مقر 
الـــوزارة في رام الله ، بحضـــور وزير التربية 

والتعليم مروان عورتاني .
وأشاد اشتية بالجهود التي قامت بها وزارة 
التربية والتعليم بكافة مكوناتها في إدارة 
العملية التربوية للعـــام المنصرم، خاصة 

امتحان الثانوية العامة، شـــاكرا في الوقت 
ذاته رجال األمن علـــى دورهم في تنظيم 

عملية تقديم االمتحانات.
وأوضـــح أن »الحكومـــة جاءت فـــي ظروف 
صعبـــة وتعمل بـ25% من الموازنة و%50 
من الرواتب، ورغم ذلك المسيرة التعليمية 
تسير بشكل مغاير وإيجابي«، مؤكدا ضرورة 
تدوير المواقع في المؤسســـات الرسمية، 

لضخ رؤى جديدة وإعطاء الفرص لآلخرين.
وشـــدد اشـــتية علـــى أن التعليـــم أصبح 
اســـتراتيجية البقاء عند شـــعبنا، مضيفا: 
»نحن نتطلع على منظور جديد يرتكز على 

نوعية التعليم وليس على الكم، وسنعيد 
النظر في كثير من األمور بما يخص العملية 

التعليمية، لمواكبة العلم في العالم«.
وأشـــار رئيـــس الـــوزراء إلـــى أن الحكومة 
باســـتراتيجيتها تســـعى إلـــى االنتقال 
مـــن االحتياج إلـــى اإلنتاج، ومـــن التعليم 
إلـــى التعلـــم، ومـــن التعليـــم األكاديمي 
إلى التعليـــم المهني، بجديـــة عالية، من 
خالل تعزيـــز مراكـــز التدريـــب المهني، 
وإنشـــاء كليات خاصـــة بالتدريب المهني 
فـــي الجامعات، إضافة إلى إنشـــاء جامعة 

للتدريب المهني.

غزة / االستقالل: 
قالت وزارة التنميـــة االجتماعية إن اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس ممثلة بأمين ســـرها 
اللواء بالل النتشة، وافقت على منح مساعدة نقدية على شكل ِمنح دراسية لجميع أبناء القضايا 

المسجلة على قاعدة بيانات مديرية تنمية القدس.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس الخميس أن المساعدات تتراوح ما بين (100-
300) دينار أردني لكل طالب في الفصل الدراســـي الكامل، وذلك حســـب التخصص 

والجامعة.
وأشارت إلى أن مجموع الطلبة الذين سيتم تقديم المساعدة لهم بلغ 100 طالب وطالبة في كافة 

الجامعات الفلسطينية لمختلف التخصصات.

اشتيــة: الحكومــة تعمــل بـ25 % 
مــن الموازنــة و50 % مــن الرواتــب

اللجنة القطرية توافق على 
منح مساعدة نقدية لطلبة 
القضايا االجتماعية بالقدس

واشنطن/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الخزانة األمريكية، األربعاء، عن 
فرض عقوبات على وزير الخارجية اإليراني، 

محمد جواد ظريف.
وأفـــادت الـــوزارة، في بيان عبـــر موقعها 
اإللكترونـــي، بـــإدراج ظريف، بــــ »قائمة 
الخاص لدى  التصنيف  الشخصيات ذات 

إدارة مراقبة األصول األجنبية«.
وبموجـــب هـــذا التصنيف، يتـــم تجميد 
أصول األشخاص المدرجين بالقائمة، كما 

يتم منع األمريكيين من التعامل معهم.
والثالثـــاء، دعا ظريـــف الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، إلى رفض »تعطش الحرب« 
لدى مستشار األمن القومي األمريكي جون 

بولتون.
وقـــال ظريف، فـــي تغريدة علـــى تويتر: 
»تذكروا، إيران لم تفز بأي حرب، لكنها لم 

تخسر أي مفاوضات«.
وأضاف »استطاع اإليرانيون الصمود أمام 

كل االعتداءات على مدى آالف السنين«.
وتابـــع ظريـــف: »دونالد ترامـــب، ُأرفض 
تاريخ الفريق باء الزائف وتعطشه للحرب، 
وليســـت  الحكمة،  هـــي  فالدبلوماســـية 

ضعفا«.
ويطلـــق ظريف اســـم »الفريق بـــاء« على 
بولتون، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو، ويعتبرهما يدفعان إلى الحرب 

مع طهران.
وتصاعـــد التوتـــر مؤخـــرا بيـــن الواليات 
المتحدة ودول خليجيـــة من جهة، وإيران 
من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض 
التزاماتها بموجب االتفاق النووي المتعدد 

األطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهـــران تلك الخطـــوة، مع مرور 
عام على انســـحاب الواليات المتحدة من 
االتفـــاق، وفـــرض عقوبات مشـــددة على 
التفاوض  إعـــادة  طهران، إلجبارهـــا على 

بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.
كمـــا تتهم دول خليجيـــة، في مقدمتها 
باستهداف  إيران  واإلمارات،  الســـعودية 
ســـفن ومنشـــآت نفطية خليجية، وهو ما 
نفته طهـــران، وعرضت توقيـــع اتفاقية 

»عدم اعتداء« مع دول الخليج

االستقالل/ وكاالت: 
خفضت السعودية واإلمارات والبحرين أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بعد إعالن مجلس 

االحتياطي الفدرالي األربعاء عن إجراء مماثل.
وأعلنت مؤسســـة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء 

(الريبو)، الذي يستخدم إلقراض البنوك، إلى 275 نقطة أساس من 300 نقطة أساس.
كما خفضت المؤسسة معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به البنوك 

التجارية األموال لدى البنك المركزي، بنفس الهامش إلى 225 نقطة أساس.
وخفض المركزي البحريني سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 2.25 في المئة من 2.50 
في المئة، وســـعر فائدة اإلقراض من 4.50 في المئـــة إلى 4.25 في المئة. كذلك خفض البنك 

المركزي اإلماراتي أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) بواقع 25 نقطة أساس أيضا.

رام الله/ االستقالل: 
قال وزير العمل نصري ابو جيش انه يجري العمل على اعداد مسودة ستكون جاهزة نهاية ايلول 

القادم، تتضمن خطة لتطوير قانون العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية.
واوضح ابو جيش في حديث إلذاعة »صوت فلسطين« الرسمية أمس الخميس ، ان هذه المسودة 
ســـيتم توزيعها على جميع المؤسســـات والنقابات ذات العالقة إلخضاعهـــا للتدقيق ووضع 
المالحظات عليها للخروج بقانون عمل يضمن كافة حقوق العمال ويوفر لهم بيئة عمل مناسبة.

دول خليجية تخفض سعر الفائدة 
بعد قرار الفدرالي األمريكي

وزير العمل:  إعداد مسودة قريبا 
تضمن خطة لتطوير قانون العمل

الخزانــة األمريكيــة تفــرض عقوبــات
 علــى وزيــر الخارجيــة االيرانــي 
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الخرطوم/ االستقالل: 
أمس  والسودان،  استأنفت مصر 
الخميس، مباحثاتهما حول »سد 
النهضة« اإلثيوبي، في العاصمة 
الخرطــــوم، بعد تعثــــر دام عدة 

أشهر.
وأفــــاد بيــــان لمجلــــس الــــوزراء 
المصري، أن وزير الموارد المائية 
والري المصري محمد عبد العاطي، 
عقد اجتماعا مع نظيره السوداني 
صالح أحمد محمــــد إبراهيم، في 

إطار جولة تشمل إثيوبيا أيضا.
وتنــــاول االجتمــــاع بحث ســــبل 
التشــــاور  واســــتكمال  »مواصلة 
ســــد  مفاوضــــات  بخصــــوص 

النهضة اإلثيوبي«.
كما اســــتعرض الوزيــــر المصري 
مســــار  حيــــال  بــــالده  رؤيــــة 
لســــد  الثالثيــــة  المفاوضــــات 
البيان  حسب  اإلثيوبي،  النهضة 

ذاته.
وفــــي أبريل/نيســــان الماضــــي، 
أعلنــــت مصــــر تأجيــــل اجتماع 
بخصوص الســــد جــــراء تطورات 
األوضاع السياسية في السودان.

فيمــــا تأجلــــت قبل ذلــــك جولة 
مفاوضــــات أخرى، كان من المقرر 
انعقادهــــا فــــي فبراير/ شــــباط 
على  بنــــاًء  بالخرطوم،  الماضــــي، 
طلــــب إثيوبيــــا، بمشــــاركة وزراء 
الخارجية والمياه ورؤســــاء أجهزة 

االستخبارات في الدول الثالث.
وفــــي ســــبتمبر/ أيلــــول 2018، 
توصل  عــــدم  القاهــــرة  أعلنــــت 
الخرطوم  مــــع  ثالثــــي  اجتمــــاع 

وأديس أبابا، عقد في إثيوبيا، إلى 
نتائج محددة فيما يخص نتائج 
الدراسة المتعلقة بسد النهضة.

إلــــى  المفاوضــــات  وتهــــدف 
»التوصــــل التفاق مرض وتفاهم 
األطراف،  جميــــع  بين  مشــــترك 
حــــول البنــــود والنقــــاط العالقة 
بإدارة الســــد وســــنوات التخزين 
والملء وأســــاليب تشغيل وإدارة 

بحيرة السد«.

وتتخــــوف القاهــــرة مــــن تأثير 
ســــلبي محتمل للســــد اإلثيوبي 
على تدفــــق حصتها الســــنوية 
من ميــــاه النيــــل (55 مليار متر 

مكعب).
بينمــــا تقــــول إثيوبيا إن الســــد 
سيمثل نفعا لها في مجال توليد 
الطاقــــة، ولــــن يمثل ضــــررا على 
دولَتــــي مصب النيل؛ الســــودان 

ومصر.

مصر والسودان يستأنفان مفاوضات »سد النهضة« اإلثيوبي

الخرطوم/ االستقالل: 
نقلت وكالة السودان لألنباء امس الخميس عن قائد كبير 
بالجيش قوله إن قوة أمنية كانت تحرس بنكا في األبيض 
هي المســـؤولة عن قتل التالميذ المحتجين في المدينة 

االثنين الماضي.
وقتـــل ســـتة طالب وأصيب العشـــرات خـــالل مظاهرة 
احتجاجيـــة في األبيض (أربعمئـــة كيلومتر جنوب غربي 

الخرطوم) بينهم أربعة أطفال على األقل.
وذكر أطباء على صلة بالمعارضة أن القتلى ســـقطوا أثناء 
فض قـــوات األمن احتجاجـــا طالبيا فـــي المدينة، وأفاد 

ســـكان محليون بأن التالميذ كانـــوا يحتجون على نقص 
الوقود والخبز.

وظلـــت األبيض (مركز والية شـــمال كردفـــان) بمنأى عن 
االضطرابات طوال أشهر االحتجاجات، إال أن مقتل الطالب 
مؤخرا تســـبب في صدمة بالمدينة، التـــي كانت موالية 
للبشير طوال معظم فترة حكمه التي امتدت ثالثة عقود.
وفرضت الســـلطات حظر تجول ليلي إلى أجل غير مسمى 
علـــى خلفية التوتر باألبيض، لكـــن المئات تظاهروا أمام 
مقر الجيش مطالبين بمحاســـبة المســـؤولين عن مقتل 

الطالب الذين قضى سادسهم بعد ذلك متأثرا بجراحه.

طهران/ االستقالل: 
قـــال الرئيس اإليراني حســـن روحاني إن فرض واشـــنطن عقوبات على وزير 
الخارجيـــة اإليراني محمد جـــواد ظريف »عمل صبيانـــي«، ويؤكد عجزها عن 

مواجهة إيران.
وأضاف في كلمة له إن الواليات المتحدة تدعي أنها تريد الحوار مع إيران، في 

حين تفرض العقوبات على وزير خارجيتها.
وقـــال الرئيس اإليراني إن أي طـــرف يريد الحوار فإن طريقـــه يتم عبر وزارة 

الخارجية ورئيس هذه الوزارة.
وفرضت الواليات المتحدة عقوبات على ظريف بســـبب ما قالت إنه ساعد في 
تنفيـــذ »جدول أعمال متهور« للمرشـــد اإليراني علي خامنئـــي، وفقا لما قاله 

مسؤول أميركي.
وقال مكتـــب مراقبة األصول األجنبيـــة التابع لوزارة الخزانـــة األميركية على 
موقعـــه اإللكترونـــي إن الواليات المتحدة فرضت األربعـــاء عقوبات على وزير 
الخارجية اإليراني، تشـــمل تجميد أصوله فـــي الواليات المتحدة ومعاقبة من 

يدعمه ماليا.
وعند ســـؤاله عّما إذا كانت العقوبات ســـتؤثر على منح ظريف تأشيرة دخول 
لزيارة األمم المتحدة، قال وزير الخزانة ستيفن منوشن إن الخارجية األميركية 
ســـتقّيم كل حالة علـــى حدة، وأن القانـــون يمنع اعتقال دبلوماســـيين عند 

سفرهم إلى األمم المتحدة.
وأكد مســــؤول أميركي أن واشنطن ستواصل حملة الضغوط القصوى 
على إيران مع إبقاء مســــاحة للدبلوماســــية، مشــــيرا إلى أن صبر إدارة 

ترامب بدأ ينفد.

روحاني: العقوبات األميركية على 
ظريف »عجز وعمل صبياني«

كابول/ االستقالل: 
قـــال المتحدث باســـم مكتب حركـــة طالبان فـــي قطر، 
»سهيل شاهين«، إنه من الممكن أن يتوصلوا إلى اتفاق 
مع الواليات المتحدة خالل الجولة المقبلة من المفاوضات.
جـــاء ذلك في تصريـــح للصحفيين، أمـــس الخميس في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف شـــاهين، »لقد تم الوصول إلـــى المرحلة األخيرة 
من محادثات الســـالم، و نأمل أن نتفق على كيف، ومتى 
ســـتغادر الواليات المتحدة، أفغانســـتان في جلسة مع 

مسؤولين أمريكيين األسبوع المقبل«.

وأشار إلى استمرار محادثات مكثفة بين الجانبين ،مبينًا 
إنـــه من المخطط أن يتـــم التوقيع علـــى اتفاقية إلنهاء 

العنف والصراعات.
وأول أمـــس األربعـــاء أعلن المبعوث المبعـــوث األمريكي 
الخـــاص إلى أفغانســـتان زلماي خليـــل زاد، في تغريدة 
بحســـابه على »تويتر« أن هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق 

مع طالبان.
وأضـــاف: »إذا قامت طالبـــان بدورها فـــي الدوحة ، فإننا 
سنقوم بدورنا أيضًا. حتى نتمكن من إبرام الصفقة التي 

نعمل عليها منذ شهور«

طالبان: من الممكن التوصل إلى 
اتفاق مع الواليات المتحدة

قائد بالجيش السوداني: قوة 
تحرس بنكا قتلت تالميذ األبيض

مدريد/ االستقالل: 
قالت صحيفة »الكونفيدينســــيال« اإلســــبانية، 
أمس الخميــــس، إن مدريد رفضت طلبا رســــميا 
من واشنطن، للمشاركة بالقوات المشتركة التي 
تعتزم تشكيلها لتأمين حركة المالحة بمضيق 

هرمز، في منطقة الخليج.
ونقلــــت الصحيفــــة عن مصــــادر دبلوماســــية، 
تأكيدها تســــلم مدريد طلبا رسميا من الواليات 

المتحدة للمشاركة في هذه القوات.
لكــــن المصــــادر نفســــها قالــــت إن »الحكومة 
اإلســــبانية حاليا ليس لديها النية للمشــــاركة 

بقوات مشتركة تحت قيادة الواليات المتحدة«.

وأوضحت أن إســــبانيا رفضــــت الطلب األمريكي 
مثلمــــا فعلت ألمانيا، وأن فرنســــا ما زالت تدرس 

طلب واشنطن.
وفي ســــياق متصل، قال وزير الخارجية األلماني 
هايكــــو مــــاس، خــــالل مؤتمــــر صحفــــي عقده 
بالعاصمة البولونية وارسو، إن بالده »لن تشارك 
فــــي البعثة التــــي تعتــــزم الواليــــات المتحدة 

تشكيلها«.
والثالثــــاء، طلبت الواليات المتحــــدة من ألمانيا، 
رســــميا، المشــــاركة في تأمين حركــــة المالحة 

بمضيق هرمز في منطقة الخليج.
»مينديز  إســــبانيا ســــحبت فرقاطتهــــا  وكانت 

نونيز«، المشــــاركة فــــي قوة مشــــتركة بقيادة 
حاملة الطائــــرات األمريكية »يو إس إس أبراهام 
لينكولن«، أثناء توجهها إلى منطقة الخليج في 

14 مايو/ أيار الماضي.
وقالت وزيرة الدفاع اإلسبانية مارغريتا روبليس، 
حينهــــا، إن القــــرار »لــــم يكن سياســــيا، ولكنه 

تكنيكي بحت«.
وتصاعدت حدة التوتر بالمنطقة في 19 يوليو/ 
تموز الماضــــي، بعد إعالن إيــــران احتجاز ناقلة 
نفط بريطانية بالمضيق، »لخــــرق لوائح تتعلق 
بالمرور«، عقب ساعات من إعالن محكمة في جبل 
طارق، تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية 30 يوما.

برلين/ االستقالل: 
دعـــا وزير الخارجيـــة األلماني هايكو مـــاس لضرورة تمديد روســـيا والواليات 
المتحدة معاهدة الحد من األسلحة الهجومية االستراتيجية »ستارت الجديدة« 
التـــي ينتهي ســـريانها في فبرايـــر 2021. وكتب ماس في مقـــال على موقع 
مجموعة Madsack اإلعالمية األلمانية أمس الخميس: »ندعو موسكو وواشنطن 
اليوم للتمســـك بتمديد المعاهدة. هذا ســـيتيح فســـحة من الوقت لتعديل 
المعاهدة وفقا للســـياق الجديد، وسيمثل إشارة هامة من أجل ضمان األمن في 
وقتنا المحفوف بالمخاطر«. وشـــدد ماس على ضرورة خوض »حوار منتظم حول 

األمن األوروبي بين الواليات المتحدة وروسيا كما بين األوروبيين أنفسهم«.
وفي وقت ســـابق من هذا األسبوع، رّجح مستشار األمن القومي األمريكي حون 

بولتون عدم تمديد »ستارت الجديدة« بسبب »عيوبها«.
من جهتها تؤيد روســـيا تمديد المعاهدة، معتبرة أن التصريحات األمريكية 
باحتمال عدم حصول ذلك، تمثل عنصرا مخال للتوازن في المفاوضات الجارية 

بين موسكو وواشنطن بشأن تحقيق االستقرار االستراتيجي.
وتعتبـــر معاهدة »ســـتارت الجديـــدة«، امتدادا لمعاهدة الحد من األســـلحة 
الهجوميـــة االســـتراتيجية »ســـتارت1-« الموقعة في 30 يونيـــو 1991 في 
موســـكو، وتبنتها روسيا والواليات المتحدة في 8 أبريل 2010 في براغ، لتحل 

محل المعاهدة القديمة التي انتهت في ديسمبر 2009.
ودخلت »ســـتارت الجديدة« حيز التنفيذ في 5 شباط - فبراير 2011، ومدتها 

10 سنوات قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات أخرى بتوافق الطرفين.

دمشق/ االستقالل: 
أفـــادت وكالة ســـانا الســـورية، بعـــد ظهر أمس 
الخميـــس، أن "إســـرائيل "أطلقـــت صاروًخا تجاه 

هدف في القنيطرة بدون أن تقع أي إصابات.

وبحسب الوكالة الرسمية الســـورية، فإن الهجوم 
استهدف تل بريقة في رسم السد بريق القنيطرة 
الغربي، مشيرًة إلى أن أضراًرا مادية لحقت بالمكان 

دون إصابات بشرية.

ورفض الناطق العسكري اإلسرائيلي التعليق على 
التقرير. وكانت ســـوريا، اتهمت االحتالل بقصف 
أهداف فـــي القنيطرة ومناطق أخرى من البالد في 

األيام واألسابيع األخيرة.

االحتالل يقصف هدفًا في القنيطرة السورية 

صحيفة: مدريد رفضت طلب واشنطن المشاركة بقوات في الخليج

برلين تدعو موسكو وواشنطن 
لتمديد معاهدة »ستارت الجديدة«
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بغداد/ االستقالل: 
يلتقي منتخبا فلسطين والعراق اليوم 
الجمعـــة، في تمام الســـاعة الســـابعة 
والنصف بتوقيت فلسطين، في المباراة 
التي ستقام على ملعب كربالء الرياضي 
بالعراق، ضمن الجولة الثانية من بطولة 

اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 2019.
الفدائي الفلســـطيني سيدخل المباراة 
بمعنويات عالية بعدما خطف أول ثالثة 

نقاط في افتتاح البطولة أمام اليمن .
ويتطلع المنتخب الفلسطيني لتحقيق 
نتيجة إيجابية و الخـــروج بأقل األضرار 

أمام مستضيف البطولة " العراق " 
هـــذا و ســـيدخل المنتخـــب العراقي 

المباراة وعينه على الثالث نقاط واعتالء 
صدارة المجموعة  

المدرب العراقي السلوفيني كاتانيتش 
يعلم صعوبة المواجهة وبســـالة العبي 
المنتخـــب الفلســـطيني وقتالهم في 
المســـتطيل األخضر مـــن أجل تحقيق 
الفـــوز، و ســـيعمل علـــى عـــدم تـــرك 
مساحات لهم وفرض السيطرة والرقابة 
على جميع نقاط القـــوة والضعف عند 
الفدائـــي وتقديم مســـتوى مغاير عن 
المباراة السابقة وتحقيق فوز مهم في 

مشوارهم بالبطولة.
ويتســـلح المنتخـــب العراقـــي بعامل 
األرض والجمهور حيث ســـيكون عامل 

قوي بالنســـبة لهم وسيدخلون المباراة 
بكل طاقتهم من أجـــل الظفر بالعالمة 
أداء قـــوي واثبات  الكاملـــة وتقديـــم 
أنفســـهم للتحضيـــر لتصفيات كأس 

العالم.
يذكر أن فلســـطين والعراق يتقاسمان 
صدارة المجموعـــة األولى برصيد ثالث 
نقاط لكل منتخب، والتي تضم معهم 
في المجموعـــة لبنان وســـوريا واليمن 

بدون أي نقاط.
وفـــي نفس اليـــوم الجمعة ســـيقابل 
المنتخب الســـوري نظيره اللبناني على 
ملعب كربالء في تمام الساعة العاشرة 

والنصف بتوقيت فلسطين .

»الفدائي«  في ضيافة أسود الرافدين اليوم 

غزة/ االستقالل:
خطف المدافع الفلسطيني محمد كحيل األنظار 
في بلجيكا، بعد انضمامه رسميا لصفوف فريق 
»RAAL La Louvière”، أحـــد أنديـــة الدرجة 

الثالثة.
وأعلن النادي البلجيكي عبر صفحته الرســـمية 
على موقع التواصل االجتماعي، انضمام كحيل 
لصفوفـــه، بعدما خاض مع الفريق عدة مباريات 
ودية خالل الفترة الماضيـــة، أبرزها ضد روايال 
شـــارلوروا، الذي ســـيظهر في الدوري األوروبي 

بالموسم الجديد. 
يشار إلى أن كحيل ظهر في عدة مراكز مع فريقه 
الجديد بالمباريات الوديـــة، وتحديدا في قلب 
الدفاع، والظهير األيمن، وخط الوســـط االرتكاز، 
ليكون أحد الركائز األساسية التي ينوي المدرب 

روبيرت االعتماد عليها في الموسم الجديد.

روما/ االستقالل: 
أعلن نادي ميالن االيطالي امس، الخميس تعاقده رسميًا 
مع البرتغالي رافاييل لياو مهاجم ليل الفرنسي خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
وكتـــب نادي ميالن، عبر صفحته الرســـمية على »تويتر«، 
»يعلن نادي اي ســـي ميالن عن توصلـــه التفاق مع نادي 
ليل بشأن انتقال المهاجم البرتغالي رافاييل لياو، الالعب 
البالغ من العمر 20 عاًما، سينضم للروسونيري بعقد يمتد 

لـ 5 سنوات«.
ولم يكشــــف نادي ميالن عن قيمة الصفقة، إال أن 
موقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي كشف فى وقت 
سابق أن قيمة الصفقة تصل لـ25 مليون يورو فيما 
ســــيتقاضى الالعب راتبًا ســــنويًا يصل لـ 2 مليون 

يورو.
يذكر أن نادي ميالن أعلن رحيل مهاجمه الشـــاب باتريك 

كوتروني، الثالثاء، إلى وولفرهامبتون اإلنجليزي.

الفلسطيني
 »كحيل« ينضم 
للدوري البلجيكي

ميالن يضم مهاجم 
ليل الفرنسى 
لمدة 5 سنوات

مدريد/ االستقالل:
باريس ســـان جيرمان،  تحول فريق 
في الســـنوات القليلة الماضية، إلى 
ما يشـــبه الســـجن لبعض الالعبين 
ألســـباب فنيـــة أو إداريـــة وأخـــرى 
غامضة، وُيعد نيمار دا ســـيلفا آخر 

السجناء بالنادي الفرنسي .
وقالت صحيفة “ماركا” اإلســـبانية، إن 
نيمار دا ســـيلفا مجنـــون بفكرة الرحيل 
عـــن باريـــس ســـان جيرمـــان للعودة 
إلى فريقه السابق برشلونة، فهو يشعر 
بأنه مســـجون من طـــرف رئيس النادي 
الفرنســـي، وواثق من أن البارسا سيأتي 

إلنقاذه.
وأضافـــت الصحيفـــة اإلســـبانية، أن 
برشـــلونة ال يريـــد القيـــام بخطـــوة 

مجنونة، أو يفقد رأســـه في جلب العب 
تركه قبل عامين وكذب عليهم، ورغم أن عودة البرازيلي 
ســـتصب في مصلحة البالوجرانا، إال أن هـــذا األمر لن 

يكون بأي ثمن.
وتابعـــت الصحيفة ذائعة الصيت: “ينتظر نيمار إشـــارة 
واضحة قريبًا من نادي برشلونة للضغط على باريس سان 
جيرمان، وهو ينتظر قادة الكتالن من أجل إنقاذه من براثن 

وسجن ناصر الخليفي”.
ويشعر نيمار بالتوتر خاصة في ظل عدم التوصل التفاق 
مع النادي الفرنســـي علـــى رحيله واالنضمـــام لصفوف 

برشلونة.
ال يريد سان جيرمان بيع الالعب، فيما يلتزم نادي برشلونة 
بما أعلنه مســـبقًا، بأنه سيأخذ خطوة لألمام إذا قرر النادي 

الفرنسي وضع نيمار في سوق االنتقاالت.

مدريد/ االستقالل: 
وضع نـــادي أتلتيكو مدريدالحـــارس اإليطالي 
جيانلويجي دوناروما كهدف مستقبلي ُمحتمل 

في السوق.
وال يتوقـــع أن يشـــهد ســـوق االنتقـــاالت أية 
تحركات على مســـتوى حراس المرمى من الفئة 
األولى خالل شـــهر أغســـطس، حيث أن أغلب 
عمليات السوق اآلن تدور أكثر حول المهاجمين 

في المقام األول.
ولكن نيـــة أتلتيكو مدريد هـــي وضع الحارس 
اإليطالي الدولي دونارومـــا كبديل في حالة تم 
انتقال حارسه السلوفيني يان أوبالك في صيف 

2020 إلى نادي باريس سان جيرمان.
وسيعتمد نادي ميالن على دوناروما في الموسم 
الجديد بعد أن أقنعه باولو مالديني بالبقاء لعاٍم 
آخـــر، ولكن أمـــر خســـارته وارد بالفعل وخاصة 
فـــي حالة عدم تأهـــل ميالن إلـــى دوري أبطال 
أوروبا وفي ظل وجود مشـــاكل للروسونيري على 

الصعيد االقتصادي.

نيمــار ينتظــر إشــارة برشلونــة 
للهــروب مــن سجــن باريــس

أتلتيكو مدريد 
يضع دوناروما 
كبديل ألوبالك
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الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقـــل جيش االحتـــالل اإلســـرائيلي فجر امس 
الخميس، 32 فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالضفة 
الغربية، فيما اســـتدعى االحتالل طفلة من الخليل 

للتحقيق بزعم مضايقة المستوطنين.
وقال جيـــش االحتالل في بيانه لوســـائل اإلعالم 
إن جنود اعتقلوا 7 فلســـطينيين جرى تحويلهم 
للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في 

أعمال مقاومة شعبية.
الى جانب ذلك، احتجزت قوات االحتالل 25 مواطنا 
بعد اعتقالهم عدة ســـاعات في قريـــة دير نظام 

قضاء رام الله.
ووفقا لشـــهود عيان، إن قوة عســـكرية من جيش 
االحتـــالل اقتحمـــت القرية وداهمت عـــدة منازل 
وشـــرعت بعمليـــات تفتيش واســـعة فيها، قبل 
أن تعتقـــل عائـــالت بأكملها، من آبـــاء وأبناء، تم 

تحويلهم إلى معســـكر عسكري والتحقيق معهم 
لساعات، قبل أن يتم اإلفراج عنهم.

ونصبت قـــوات االحتـــالل حواجز عســـكرية على 
مداخـــل القريـــة وعرقلت حركـــة المواطنين خالل 
ســـاعات الصباح، كما أقامت نقطة عســـكرية على 

التلة المقابلة للقرية.
ووزع جنود االحتالل منشورات هددوا فيه األهالي 
باعتقال أبنائهم واالســـتمرار فـــي اقتحام القرية 
في ظل تواصـــل إلقاء الحجارة وإشـــعال اإلطارات 

المطاطية.
وأقامت قوات االحتالل حاجزا عســـكريا على طريق 
وادي الدلـــب »العنـــب« غربـــي رام الله وشـــرعت 

باحتجاز عشرات المركبات.
أما فـــي محافظة الخليل، اعتقلـــت قّوات االحتالل 
الشاب بالل محمود السويطي، عقب اقتحام منزله 
وتفتيشـــه في بلدة بيت عوا. وفتشـــت االحتالل 

عددا من منـــازل المواطنين، عقـــب اقتحامها في 
بلدة بني نعيم شرقي محافظة الخليل.

 وفي شــــمال الضفــــة الغربيــــة، اقتحم جنود 
االحتــــالل اقتحمــــوا منطقة الــــرأس في بلدة 
اليامون قضاء جنيــــن، وداهموا منزل المواطن 
أنور علي فارس أبو حسن وفتشوه، كما فتشوا 
منزل والده وأشــــقائه وبركسات تابعة للعائلة 

قبل اعتقاله.
وفي ســـياق التضييق على أهالي الخليل، سلمت 
ســـلطات االحتالل، مســـاء األربعـــاء، الطفلة مالك 
شـــادي سدر (8 ســـنوات) من مدينة الخليل، بالغا 

للتحقيق معها.
وذكرت مصادر أمنية أن قـــوات االحتالل داهمت 
منزل عائلة الطفلة مالك الكائن في شارع الشاللة، 
وســـلمت والدهـــا بالغـــا للتحقيق معهـــا بتهمة 

مضايقة المستوطنين.

 زاعًمـــا أنه كان يرتدي مالبس عســـكرية، ويحمل 
سالًحا من نوع "كالشينكوف"، وقنابل يدوية.

وأضاف أن منّفذ العمليـــة ألقى قنبلة واحدة على 
األقل على قّوة من لواء "جوالني"، التي فشـــلت في 
التعامل معه خالل االشـــتباك، وقد تم اســـتدعاء 
مزيد من القوات حتى تمكنوا من تصفية المنّفذ.

وفي وقت الحـــق، اســـتهدفت مدفعية االحتالل 
المتمركزة على طول السياج األمني الفاصل نقطة 
رصٍد للمقاومة وأرض زراعية شرق خانيونس، دون 

أن يؤدي ذلك إلى سقوط إصابات.
في المقابل، اعتبـــرت الجبهة الشـــعبية لتحرير 
فلسطين عملية خانيونس انتصار ألهل القدس، 
معبرًة عن اعتزازها بمنّفذ العملية البطولية "التي 
جاءت كســـيرورة حتمية في مواجهة ممارســـات 

العدو الصهيوني بحـــق أهلنا في مدينة القدس، 
والتي كان آخرها هدم عشـــرات المنازل في وادي 

الحمص".
وتابعـــت الجبهـــة في بيـــان وصل "االســـتقالل" 
أن "العمليـــة تؤكد أن حالة الغليان الشـــعبي في 
مواجهة االحتـــالل تتجلى في أشـــكال المقاومة 
المختلفـــة وكفاحنا المتواصل ضـــد هذا الوجود 
الســـرطاني على أرضنا وفي القلـــب منه المقاومة 
المســـلحة، حتى اجتثاثه من جذوره فال خيار أمام 
من يستبيح الدم واألرض والمقدسات إال الرحيل".
بدورها، باركت كتائب المقاومـــة الوطنية الجناح 
العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
العملية، التي أدت إلـــى إصابة ضابط واثنين من 

جنود االحتالل. 

وأّكـــدت الكتائب في بيان وصل "االســـتقالل" أن 
العملية تأتي ردًا على جرائم االحتالل المتواصلة 
بحق شـــعبنا في قطاع غزة والضفة الفلسطينية 
وفـــي القلـــب منها مدينـــة القـــدس، إذ كان آخر 
جرائمه هدم البيوت بـ "واد الحمص"، واالعالن عن 
بناء آالف الوحدات االستيطانية بالضفة المحتلة.

وشـــّددت على أن "خيار المقاومة بكل أشـــكالها 
وأنواعها هو الذي ســـيجبر االحتالل على الرحيل، 
خاصـــة العمليـــات المســـّلحة واقتحـــام المواقع 
العسكرية اإلسرائيلية، وهو أحد السبل النضالية 

للنيل من االحتالل االسرائيلي". 
وأضافت: "تهديدات قادة االحتالل واســـتعداده 
لشن عدوان جديد على قطاع غزة لن ترهب أو تنال 

من عزيمة شعبنا الذي يحتضن المقاومة".

وتوالـــت ردود فعل قـــادة االحتـــالل والمراقبين 
السياســـيين لديه، عقب تنفيذ عملية خانيونس 
فجـــر أمس الخميس، مشـــيرين إلـــى أنها تثبت 

"إخفاًقا وتآكاًل في قوة الدرع".    
وقـــال المحلل العســـكري لصحيفـــة "معاريف" 
العبرّية "تال ليـــف رام"، إن العمليـــة بحاجة إلى 
إجراء فحص وتحقيق عميق حول تآكل التعليمات 

األمنية.
وأشـــار إلى أن "هناك 100 متر في منطقة السياج 
محظـــور االقتراب منها لمنع مثل هذه الهجمات"، 
متسائاًل: "كيف تمكن المسلح من االقتراب لهذه 

الدرجة ودخول الحدود وتنفيذ العملية ؟".
وأضـــاف: "يجـــب على الجيـــش التحقـــق من أن 
المبادئ والتعليمـــات التوجيهية ال تخلق اللبس 

بين الجنود"، مشـــيًرا إلى "وجود إخفاق تشغيلي 
واضح خالل العملية من قبل الجنود".

من جهتـــه، أّكد المحلل العســـكري لموقع "والال" 
 "أمير بوخبـــوط" على ضـــرورة أن "يجري 

ّ
العبـــري

الجيش تحقيًقا موسًعا في كيفية تسّلل المسلح 
ومبادرته بإطالق النار على القوة".

وقال: "إن التقييم األولى للجيش بأن المنفذ عمل 
بشـــكل مستقل قد يكون متسرًعا"، وتساءل فيما 
إذا كان الحـــدث (استشـــهاد المنّفذ) سيشـــعل 
األوضاع على الحدود (خالل مسيرات العودة) يوم 

الجمعة. 
فيما دعا مراســـل الشؤون الفلســـطينية في قناة 
"ريشت كان" غال بيرغير، جيش االحتالل إلى "عدم 

التسليم بالحادث وكأن كل شيء على ما يرام".

االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة بالضفة 
ويستدعي طفلة من الخليل للتحقيق

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مددت محكمة االحتالل اإلسرائيلي أمس الخميس، توقيف أمين سر حركة »فتح« في 

بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة ياسر درويش ليوم األحد القادم.
وأفادت مصادر محلية بأن محكمة االحتالل مددت خالل جلســـة ُعقدت امس، توقيف 
درويش، وذلك بتهمة »تنظيم مخيم صيفي في بلدة العيســـوية برعاية وتمويل من 

السلطة الفلسطينية«.
وكانت نيابة االحتالل اســـتأنفت للمحكمة المركزية اإلســـرائيلية غربي القدس على 
قرار محكمة »الصلح« اإلفراج عن أمين ســـر حركة فتح بكفالة قيمتها 3 آالف شـــيكل 

وكفالة طرف ثالث.
وفي سياق متصل، أجلت محكمة االحتالل امس محاكمة الفتيين المقدسيين سلطان 

سرحان (14 عاًما) ومصطفى عباسي (16 عاًما) من بلدة سلوان، لموعد غير محدد.
كما اقتحمت قوات االحتالل منزل األســـير المحرر محمد الشـــاويش في حي باب حطة 
بالقدس القديمة، وسلمت عائلته استدعاًء له للتحقيق في مركز »القشلة« بالمدينة.

االحتالل يؤجل محاكمة 
مقدسيين ويمدد توقيف 
أمين سر فتح بالعيسوية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مـــددت محكمـــة االحتالل اإلســـرائيلي، اعتقال مصـــور وكالة 
األناضـــول في القـــدس، مصطفى خـــاروف، حتـــى األول من 

سبتمبر/أيلول المقبل.
وقالـــت أدي لوســـتيغمان، محاميـــة خـــاروف، إن المحكمـــة 
اإلســـرائيلية عقـــدت، أمس الخميس، جلســـة اســـتماع حول 
قضية خـــاروف في مركز ترحيل »غيفعون« في الرملة، وســـط 

»إسرائيل«.

وكانت ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي قد فشلت في 21 يوليو/
تمـــوز الماضي بإبعاد خاروف الـــى األردن، بعد أن رفضت عّمان 

استقباله.
وقالت المحامية، إن الســـلطات اإلسرائيلية طلبت من المحكمة، 
مهلة، لتمكينهـــا من إبعاد خاروف الـــى األردن أو الى الجزائر، 

حيث ولد خاوف ألبوين من القدس.
وأضافـــت إن القاضـــي اإلســـرائيلي، قبـــل طلـــب الســـلطات 

االسرائيلية، وأمهلها حتى األول من سبتمبر/أيلول المقبل.

ولفتت لوســـتيغمان، إلـــى أنه من الممكـــن أن تفرج المحكمة 
عن خاروف، في حال فشل الســـلطات االسرائيلية بإبعاده إلى 
األردن أو الجزائـــر، من خالل دولة ثالثـــة، حيث ال تقيم عالقات 

دبلوماسية مع »إسرائيل«.
وســـبق لزوجته، تمام، أن قالت إن خـــاروف، يتعرض لضغوط 
كبيرة من قبل السلطات اإلسرائيلية للقبول بترحيله إلى األردن.

واعتقلـــت قوات االحتالل مصـــور األناضـــول بالقدس في 22 
يناير/كانـــون الثاني 2019، ومنذ ذلك الحين يقبع في ســـجن 

»غفعون«، المخصص لترحيل العمال األجانب غير القانونيين.
وتطالـــب النيابة بإبعاد خاروف عن األراضي الفلســـطينية ألنه 
مولـــود في الجزائر، رغـــم كونه وكافة أفراد عائلته من ســـكان 
القدس، ويقيم في المدينة منذ 20 عاما وهو متزوج ولديه ابنة 

صغيرة.
وفـــي األشـــهر األخيـــرة طالبـــت العديـــد مـــن المؤسســـات 
الفلسطينية والدولية باإلفراج عن خاروف وتمكينه من العيش 

مع عائلته في القدس.

االحتالل يمدد اعتقال المصور »الخاروف« في محاولة لترحيله عن القدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
فرضـــت المحكمة االحتالل الجزئية فـــي القدس، حكًما بدفع 
الســـلطة الفلســـطينية تعويض مالي يصل إلـــى 44 مليون 
شيكل بحجة تحميلها المســـؤولية عن هجوم إطالق نار على 
مســـتوطنة كفار داروم في قطاع غزة، قبل االنسحاب، ما أدى 

لمقتل مستوطنة وإصابة 11 آخرين عام 2000م.
ووفـــق »معاريـــف« العبريـــة، فإن فريـــق الدفاع عـــن عائلة 
المســـتوطنة التي قتلـــت والمصابين في الهجـــوم، حاولت 
كثيًرا إثبات مسؤولية السلطة، حتى نجحت في جلب شهادة 
الجنرال يائير نافيه نائب رئيـــس األركان آنذاك، والذي زعم 
أنه اعتقـــل أحد المشـــاركين في الهجوم واعتـــرف أنه نفذ 
بتعليمات من مسؤوليهم في الســـلطة الفلسطينية وحركة 
فتح. مدعًيا أن منفذي الهجوم عناصر في الســـلطة والحركة، 
وأنهم تحركوا تجاه مكان الهجوم من نقطة عســـكرية أمنية 

فلسطينية قريبة.
ووقع الهجوم في العشـــرين من نوفمبر/ تشـــرين ثاني عام 
2000، بعد أن أطلق مســـلحون النـــار على الحافلة بعد تفجير 
عبوة ناســـفة فيها، قبل أن يفروا من المـــكان إلى داخل غزة، 

حيث كانت تسيطر السلطة الفلسطينية على القطاع.
وقبل قاضي المحكمة موشـــيه دروري الدعوى، محماًل السلطة 
الفلسطينية المســـؤولية. حيث قرر أن تدفع 7 مليون شيكل 
لكل متضرر، بمبلغ إجمالي يصل إلى 44 مليون شـــيكل، وفي 
حال لم تلتزم سيزيد المبلغ ليصل إلى 10 مليون شيكل لكل 

متضرر.
وينظر القاضي نفســـه في دعوتين مماثلتين إحداهما بحجة 
أن السلطة لم تمنع هجوما نفذه الجهاد اإلسالمي في العفولة 
عـــام 2003، واآلخر عن هجوم عند مســـتوطنة عمانوئيل عام 

2001. حيث سيتم تحديد التعويض في وقت الحق.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت مصــــادر إعالمية عبريــــة أمس الخميس أن قوة عســــكرية 
لجيش االحتــــالل تعرضت إلطالق نار قرب مســــتوطنة "حوميش" 
المخالة شــــمال نابلس بالضفــــة الغربية المحتلــــة. وذكرت القناة 
"السابعة" العبرية أن مسلحًا يحمل مسدسًا على دراجة نارية أطلق 

النــــار باتجاه القــــوة دون وقوع إصابات ومن ثــــم الذ بالفرار. وعقب 
الحادث ، شــــددت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس ، من اجراءاتها 
العسكرية على الطريق الواصل بين نابلس وجنين. وقالت مصادر 
محلية إن قوات االحتالل انتشــــرت على الطريق الواصل بين جنين 
ونابلس، من مفرق قرية دير شرف، حتى قرية برقة شمال نابلس.

»إسرائيل« تفرض تعويضًا مالًيا 
على السلطة بـ 44 مليون شيكل

تعرض قوة عسكرية إسرائيلية 
إلطالق نار شمال نابلس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقل جيـــش االحتالل اإلســـرائيلي، امـــس الخميس، 
طفلين بعد اجتيازهما السياج الفاصل جنوب قطاع غزة ، 

مدعيا ضبط سكين بحوزتهما.
وقال موقع 0404 العبري، إن »الفلســـطينيين اللذين تمُّ 

اعتقالهما بعد تســـللهما من جنوب قطـــاع غزة أحدهما 
يبلـــغ من العمر 11 عاما والثاني 15عاما وضبط بحوزتهما 
ســـكين« وكان شاب فلســـطيني استشـــهد فجر امس 
الخميس بعد خوضه اشـــتباك مســـلح جنوب قطاع غزة، 

وأدى إلصابة 3 جنود إسرائيليين.

االحتالل يعتقل طفلين جنوب قطاع غزة 

�سهيد واإ�سابة ..
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االستقالل/ وكاالت: 
حولت معادلة رياضية، مؤخرا، إلى لغز »محير« بعدما انقســــم مســــتخدمو 
المنصات االجتماعية بشــــدة حول الجواب الصحيح، لكن تبين فيما بعد أن 

الجميع على صواب.
وبحسب موقع »مشــــابل«، فإن العملية الرياضية التي أثارت االنقسام هي 
كالتالــــي: (2+2) 2 ÷ 8؛ وقال البعــــض إن الناتج هو 16، فيما قال آخرون إن 

النتيجة  1 فقط.
وتقول المجموعة األولى إنها بدأت بقســــمة 8 على اثنين، فحصلت على 4، 
وعقب ذلك قامت بجمع الرقمين الموجودين بين قوســــين أي 2 + 2، فجرى 
الحصول على 4؛ وهكذا تكون العملية الختامية هي 4X4 فيكون المجموع 

هو 16.
في المقابــــل، قام فريق آخر باعتبار الرقم ثمانيــــة معزوال لوحده، ثم ذهب 
إلى القســــم الثاني فضرب 2 في (2+2)؛ أي 2 في أربعة فتم الحصول على 

ثمانية.
وفي مرحلة موالية، تمت قسمة الرقم ثمانية على ثمانية، فكانت النتيجة 1 
فقط، وهذا األمر تحول إلى مصدر حيرة، ألن الرياضيات من العلوم الدقيقة 

التي تقبل جوابا واحدا فقط في العادة بحسب المعلقين.
وأوردت »مشــــابل«، أن مــــا ال يدركه هؤالء المعلقون هــــو أنهم جميعا على 
صواب؛ واألمر يعتمد على الطريقة التي درســــوا بهــــا الرياضيات والبلدان 

التي ينحدرون منها.

نتيجة عملية حسابية بسيطة 
تثير انقساما عبر مواقع التواصل

انتاناناريفو/ االستقالل: 
لقيت طالبـــة بريطانية بجامعة كامبريدج مصرعها 
في مدغشقر بعد ســـقوطها من الطائرة، في وقت 
ســـابق من شـــهر يوليو الماضي، وفـــق ما ذكرت 

صحيفة »الغارديان«.
وأوضح المصدر، نقال عن وزارة الخارجية، أن الشـــابة 
آالنا كوتالند، البالغة من العمر 19 عاما، توفيت أثناء 

عملية تدريبية في شمال شرق الدولة األفريقية.
وتابع أن آالنا ســـقطت من طائـــرة خفيفة من طراز 
»سيســـنا«، بعد أن كانت تجري بحثـــا في منطقة 

»أنجاجي« النائية يوم الخميس الماضي.
فيما كشفت صحيفة »ذا صن« البريطانية أن الشابة 

لقت مصرعها بعدما أزالت حزام األمان وفتحت باب 
الطائرة ثم سقطت من على ارتفاع 1066 مترا.

وذكر المحققون أن الضحية عانت من مرض »جنون 
االرتياب«، األمر الذي جعلها تقدم على هذا الحادث، 

رغم محاولة زميلها منعها من القفز.
وما تزال الســـلطات األمنية تكافح من أجل العثور 
علـــى جثة كوتالنـــد، رغـــم أن الســـكان المحليين 
يخشون أن العثور عليها مستحيل بسبب صعوبة 

تحديد موقع سقوطها.
وقالت أســـرة آالنا، في بيان، إن الحادث خلف »حزنا 
عميقا« في نفوس أقاربها، مضيفة أن الشابة كانت 

»متعطشة الكتشاف الكثير من مناطق العالم«.

وتابعت »كانت ابنتنا أالنا شابة مستقلة ومحبوبة.. 
كل مـــن عرفها يشـــهد بحســـن ســـلوكها. كانت 
متحمسة للشروع في المرحلة التالية من تعليمها، 
حيث كانت في فترة تدريب في مدغشـــقر لتكمل 

دراستها في العلوم الطبيعية«.
وأصدر الدكتور ديفيد وودمان، من كلية روبنســـون 
بجامعة كامبريـــدج، بيانا خاصا، قـــدم فيه خالص 

تعازيه ألسرة طالبة العلوم الطبيعية«
وقال »شـــعرت كلية روبنسون بصدمة شديدة بعد 
نبأ وفـــاة آالنا.. لقـــد قدمت، خـــالل تواجدها معنا، 
مســـاهمة كبيرة فـــي العديد من جوانـــب الحياة.. 

سنفتقدها بشدة«.

أوتاوا/ االستقالل: 
ســـببت الفيضانـــات في انهيـــار مفاجئ لطريق ســـريع 

واختفائه في النهر في كندا.
ووقع الحادث في بلدة أنتيجونيش في نوفا سكوتيا، ووفقا 
لوســـائل إعالم محلية، فقد انهار جـــزءا من الطريق بعدما 

شهدت المنطقة أمطارا غزيرة.
وتم تســـجيل مقطـــع فيديو للحـــادث ومشـــاركته عبر 

تويتر، وســـرعان ما أثار جنون مســـتخدمي اإلنترنت على 
نطاق واسع.

وقال صاحب الفيديو إن المشـــهد كان مخيفا، حيث لم ير 
شيئا كهذا من قبل.

وعلق شـــخص على الفيديو أن البنيـــة التحتية للطريق 
قديمة واحتاجت الستبدالها منذ فترة طويلة، وتبحث وزارة 

النقل والبنية التحتية الكندية في هذه المسألة.

دبي/ االستقالل: 
شـــهدت دبي افتتـــاح (White and the Bear)، أول مطعـــم صحي بالعالم 
مخصص لألطفال، والذي يمتاز ببساطة تصميمه، وجماليته التي تعزز اإلبداع 
وحب التعلم لدى األطفال، وفقًا للحســـاب الرســـمي للمكتب اإلعالمي لحكومة 
دبي على »تويتر«. وكان مؤسســـا المطعم ذكرا في تصريحات صحافية سابقة 
أن »قائمة الطعام تم تصميمها بالشراكة مع الطاهية الشهيرة وخبيرة أغذية 
األطفـــال البريطانية أنابيل كارميـــل، وأن ديكوره راعـــى التفاصيل الصغيرة 
المتعلقة باألطفال بين 6 و8 ســـنوات«. وأوضحـــا أنه »تم االحتفاظ بـ3 طاوالت 

منفصلة للبالغين المرافقين لألطفال«.

نيودلهي/ االستقالل: 
قال أطباء فــــي الهند إنهم اقتلعوا، في11 يوليو 
2019، قرابة 526 ســــنا وضرسا ونابا من فم طفل 
عمره ســــبع ســــنوات، يعاني من حالة طبية غير 

عادية.
وأفادت صحيفة »نيو إندين إكسبرس« بأن الطفل 
يعاني مــــن ورم فــــي الجانب األيمــــن من الفك 

السفلي، منذ كان عمره ثالث سنوات. 
وأظهــــر فحص أجــــراه جراحون وجــــود نمو كبير 
يحتــــوي على هياكل صلبة متعــــددة في الفك. 
ووصفــــت الحالــــة النــــادرة بأنهــــا »ورم مركــــب 

باألسنان«. 
يذكر أن أطباء اقتلعوا 232 سنا من فم مراهق في 

مومباي بالهند أيضا، في عام 2014.

أطباء يقتلعون 526 سنا من فم طفل هندياختفاء طريق سريع بسبب الفيضانات

أديس أبابا/ االستقالل: 
زرع اإلثيوبيون، ما يزيد على مائتي مليون شـــجرة، وهو ما قال المسؤولون إنه سيكون 

رقما قياسيا عالميا، وذلك استجابة لمبادرة أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد.
وتهدف المبادرة الطموحة التي أطلقها رئيـــس الوزراء اإلثيوبي، آبي أحمد علي، إلى 
المســـاعدة في اســـتعادة الرقعة الخضراء في البالد والتي يقول الخبراء إنها تتآكل 

بسرعة من جراء التصحر والتغير المناخي.
وأعلنت شـــبكة »فانا« اإلعالمية التابعة للدولة أن إثيوبيـــا زرعت أكثر من 224 مليون 
شجرة امس، متجاوزة الهدف األولي للمبادرة وهو زرع 200 مليون شجرة في يوم واحد.
ونشر مكتب رئيس الوزراء تغريدة جاء فيها »اليوم إثيوبيا مستعدة لمحاولتنا كسر 

الرقم القياسي العالمي، معا من أجل تراث أخضر«.

طالبة بريطانية تفتح باب الطائرة وتسقط إلى حتفها في مدغشقر أول مطعم صحي لألطفال 
في العالم بدبي

جاكرتا/ االستقالل: 
تصدر رجل إندونسي نشرات األخبار في بالده والعالم 
بعـــد أن أقدم على فعل »غريـــب« من أجل جذب أنظار 
العالم إلى هدف نبيل يسعى من خالله للقاء الرئيس 

جوكو ويدودو.
وانطلق ميدي باستوني (43 عاما) في 18 يوليو الجاري 
من قريته في جاوة الشـــرقية باتجاه القصر الرئاسي 
في جاكرتا من أجل لقاء الرئيس اإلندونيسي إلرسال 

رسالة من أجل زيادة الوعي للحفاظ على البيئة.
ومن المقرر أن يقطع باســـتوني مسافة 800 كيلومتر 
عند بلوغه القصر الرئاسية في جاكرتا في 17 أغسطس 
المقبل، وهو يوم احتفال إندونيسيا باستقاللها، وفق 

ما ذكر موقع »أوديتي سنترال«.
ويأمل باستوني في االحتفال بيوم االستقالل جنبا إلى 
جنب مع الرئيس اإلندونيسي من أجل مطالبته بتوفير 
بذور لألشجار لزراعة الغابات في ماونت ويلز بالقرب من 
قريته، بهدف رفع الوعي بشـــأن الحفاظ على الغابات 

المطيرة.
 ويدعم باســـتوني في رحلته عدد من النشطاء، الذي 
يشاركونه الهدف من هذه الرحلة الشاقة، ويشاطرونه 
هاجس الحفاظ على البيئة، ويأملون بأن تشـــكل هذه 

الخطوة لفتة رمزية للرئيس لتعزيز جهودهم.
ويخطط باستوني للمشـــي حوالي 30 كم يوميا، وهو 
يضع على رأســـه ما يشـــبه الصنـــدوق المصنوع من 

األنابيب مع مرآة للرؤية الخلفية لمساعدته على المشي 
بالعكس.

ويحمل الرجل حقيبـــة على الظهر تزن 8 كيلوغرامات 
مليئة باللوازم بقيمة 22 دوالرا تقريبا، ويعتزم االعتماد 

على لطف من يقابلهم للوصول إلى وجهته.
وقال باستوني: »أستريح في المساجد ومراكز الشرطة 
والمراكـــز األمنية في األحيـــاء«، مضيفـــا أنه يعتزم 
االستعانة على كرم أصحاب أكشاك الطعام على جانب 

الطريق من أجل الحصول على قوته.
وأوضح أن رحلته الطويلة عبر مختلف أنحاء إندونيسيا 
هي وســـيلة رمزية »للرجوع إلى الوراء« وتذكر األبطال 
الذين خدموا البالد، معتبرا ذلك تعبيرا عن حبه لوطنه.

رقم قياسي.. إثيوبيا تزرع 224 »تصرف غريب« من رجل إندونيسي من أجل هدف نبيل
مليون شجرة في يوم واحد
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