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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكدت وسائل إعالم عبرية، امس الجمعة، 
أن جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي اعتقل 
فلس���طينيًا تسلل عبر الس���ياج الفاصل 

شمال قطاع غزة .

وقال موق���ع »حدش���وت 24« العبري، أن 
جيش االحتالل اعتقل فلسطينيًا تسلل 
عبر الس���ياج الفاصل من شمال قطاع غزة 
نحو الداخ���ل. وأضاف الموقع العبري، أنه 

الجيش حول الفلسطيني للتحقيق.

االحتــالل يعتقــل مواطنـا 
شمــال قطاع غــزة

االحتالل يعتدي على المشاركين
 في الجمعة الثامنة بحي واد الحمص

رام الله/ االستقالل: 
اصيب ش���ابان بج���روح ورضوض ام���س الجمعة، خ���الل قمع قوات 
االحتالل االسرائيلي لمس���يرة قرية كفر قدوم االسبوعية السلمية 
المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 

جهاز جديد بجيش االحتالل 
للكشف عن العبوات الموجهة

اصابتان خالل قمع االحتالل 
لمسيــرة كفــر قــدوم

القدس المحتلة/ االستقالل:
اصيب عش���رات المواطنين بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، امس 
الجمعة، إثر قمع قوات االحتالل المتضامنين مع أهالي واد الحمص في 
بلدة صور باهر شرق القدس المحتلة. وأدى مئات المواطنين، امس، صالة 
الجمعة بالقرب بين طرفي الجدار الفاصل العنصري الذي يفصل أراضي 

اآلالف يشاركون في جمعة الغضب
 الثالثة بالمخيمات الفلسطينية بلبنان

األمم المتحدة تدعو  
الستمرار دعم »اونروا«

بيروت/ االستقالل: 
ش���ارك عش���رات اآلالف ف���ي المخيم���ات والتجمع���ات 
الفلس���طينية في لبنان جمعة الغضب الثالثة؛ احتجاًجا 

عل���ى قرار وزي���ر العم���ل اللبناني الذي يم���س الالجئين 
الفلس���طينيين.ففي مخيم عين الحلوة خرج 
أهالي المخيم في مسيرة جماهيرية حاشدة 

واشنطن/ االستقالل: 
دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الدول 
األعضاء بالمنظمة الدولية وبقية الشركاء، إلى االستمرار في دعم 

 اشتباك خانيونس.. عملية 
فردية تربك حسابات االحتالل!

غزة / سماح المبحوح:  
أكد مختصان بالشأن اإلسرائيلي والعسكري أن االشتباك الذي 
خاضه الشهيد هاني أبو صالح على الحدود الشرقية لقطاع غزة 

غزة/ االستقالل: 
دع���ت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكس���ر 
الحصار جماهير الشعب الفلسطيني في لبنان لالستمرار 

في تحركاتهم الشعبية السلمية لرفض قانون التهجير 
"الناعم" م���ن لبنان.وقالت الهيئة في بيانها 
الختام���ي لفعاليات الجمعة ال� 69 ش���رقي 

غزة/ االستقالل: 
وجه رئيس الهيئة العليا لمس���يرات العودة وكس���ر الحص���ار والقيادي في 

الجهاد اإلس���المي خالد البط���ش، ام���س الجمعة، التحية لروح 
الشهيد هاني أبو صالح منفذ عملية خانيونس الخميس. وقال 

البطش يوجه التحية
 لمنفذ عملية خانيونس

هيئة مسيرات العودة تدعو فلسطينيي 
لبنــان لالستمــرار بحراكهــم السلمــي

غزة/ االستقالل: 
أصيب عدد من المواطنين امس الجمعة بالرصاص 
الح���ي واالختن���اق بالغاز المس���يل للدم���وع؛ جراء 
اعتداء قوات االحتالل اإلس���رائيلي على المشاركين 

الس���لميين في فعاليات الجمعة ال�69 لمس���يرات 
العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة. وأعلنت وزارة 
الصح���ة في قطاع غزة عن إصاب���ة 49 مواطًنا بجراح 
مختلفة بينه���م  24 بالرصاص الح���ي وصحفيان، 

بقمع ق���وات االحت���الل االس���رائيلي المش���اركين 
بفعالي���ات الجمعة ال� 69 لمس���يرة العودة وكس���ر 

الحصار شرق قطاع غزة. ذكرت مصادر 
طبية، بأن قوات االحتالل أطلقت االعيرة 

إصابــات  فــي قمــع االحتــالل المشاركيــن 
بمسيــرات العــودة شرقــي القطــاع 

القدس المحتلة / االستقالل: 
كش���فت وس���ائل إعالم عبرية، ام���س الجمعة، أن 
الجيش اإلس���رائيلي قرر تغيير إجراءات فتح النار 

ضد المتظاهرين الذين يقتربون من السياج الفاصل 
ش���رق قطاع غزة . وقال موقع (مفزاك 
الي���ف) إنه »ف���ي أعق���اب عملية خان 

االحتالل يقرر تغيير إجراءات إطالق النار ضد متظاهري غزة  �ل�شيخ عدنان: فعاليات 
دعم �لأ�شرى لها تاأثري 
كبري يف طريق �حلرية

قيادي يف حما�س:  
�ملقاومة جاهزة لرد �أي 
عدو�ن على �أبناء �شعبنا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت صحيفة »يديعوت أحرنوت« العبرية، الجمعة، النقاب عن 
03قيام جيش االحتالل، ش���راء جهاز إلكتروني جديد للكش���ف عن  0206

امل�صاركون يف م�صريات العودة �صرق قطاع غزة اأم�س       
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق 
بالغاز المسيل للدموع، امس الجمعة، إثر 
قمع قوات االحتالل المتضامنين مع أهالي 
واد الحمـــص فـــي بلدة صور باهر شـــرق 

القدس المحتلة.
وأدى مئـــات المواطنيـــن، امـــس، صالة 
الجمعة بالقرب بين طرفي الجدار الفاصل 
العنصري الذي يفصل أراضي واد الحمص 
عن بعضها البعض، دعما وإسنادا ألهالي 

الحي.
وأفـــاد مصـــدر محلي أن قـــوات االحتالل 
أطلقـــت وابال مـــن قنابل الغاز المســـيل 
للدموع تجاه المواطنين فور انتهاء صالة 
الجمعـــة، مـــا أدى إلى إصابة العشـــرات 
بحاالت اختناق، إضافة إلى إصابة المصور 
الصحفي إيـــاد حمد بعد االعتـــداء عليه 

بالضرب.
كما اعتقل االحتـــالل مدير مكتب هيئة 
مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم 

حسن بريجية.
وقال أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى 
البرغوثـــي: "جئنـــا اليـــوم إلـــى منطقة 

واد الحمـــص لنتظاهـــر ضـــد اإلجراءات 
االحتالليـــة القمعية التي طالت عددا من 
المواطنيـــن من خالل هدمهـــا منازلهم، 
لكننـــا صامدون فوق أرضنـــا ولن نتخلى 

عن حقوقنا وحق أهلنا في إعادة بيوتهم 
المهدمة".

البرغوثي أن فلسطين ستنتصر  وأضاف 
بالمقاومة الشعبية والكفاح والصمود.

من جانبه، قال الناشـــط منـــذر عميرة إن 
هذه الفعالية مســـتمرة في واد الحمص 
لمســـاندة أهلنـــا فيها وإظهـــار جرائم 
االحتالل ضد شـــعبنا، مشـــيرا إلى وجود 

هجمة مســـعورة ضد أهلنـــا في القدس 
حيـــث هناك قـــرار بإقامـــة 6000 وحدة 

سكنية استيطانية.
وصـــالة الجمعة هذه الثامنة توالًيا؛ رفضا 
لسياســـة الهدم والتهجيـــر، ولعمليات 
الهدم المزمع تنفيذها الحقا في المنطقة.

وهدمت قـــوات االحتالل "اإلســـرائيلي"، 
الليلة الماضية، خيمة االعتصام والتضامن 

في حي وادي الحمص.
وأوضــــح حمــــادة حمــــادة، رئيــــس لجنة 
خدمــــات حــــي وادي الحمــــص، أن قوات 
االحتالل اقتحمت الحي، وهدمت الخيمة، 
وصادرتهــــا جميعها، ثم انســــحبت من 

المنطقة.
وأضـــاف حمـــادة أن أهالي الحـــي أقاموا 
الخيمة قبـــل يومين؛ الســـتقبال الوفود 
الرسمية والشـــعبية المتضامنة معهم، 

بعد هدم منازلهم وتشريدهم منها.
وهدمت قوات االحتالل 11 بناية سكنية 
تضم نحو 70 شقة سكنية، بدعوى قربها 
من "الشـــارع األمني" المقـــام على أراضي 
المواطنين في الحي، في أكبر عملية هدم 
بالمدينة المحتلة خالل السنوات األخيرة.

االحتالل يعتدي على المشاركين في الجمعة الثامنة بحي واى الحمص

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحـــم مئات المســـتوطنين، باحات المســـجد 
األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، خالل 

األسبوع الجاري.
وذكرت وســـائل إعالم عبرية أن 457 مســـتوطنا 
اقتحموا باحات المســـجد األقصى خالل االسبوع 

الماضي بحماية من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
المســـتوطنون يقتحمون المســـجد  يذكـــر أن، 
األقصى بشكٍل شبه يومي، خاصة في أيام األعياد 
والمناسبات اإلسرائيلية، وتدور خالل االقتحامات 
مواجهات بين الفلســـطينيين وقـــوات الجيش 

اإلسرائيلي.

نابلس/ االستقالل: 
اقتحم مئات المســـتوطنين فجر أمس الجمعة بلدة عورتا 
جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، 

بحجة أداء طقوسهم التلمودية في المقامات اإلسالمية.
وأفادت مصادر محلية أن دوريات االحتالل اقتحمت البلدة 
في ساعة متأخرة من مساء الخميس، وانتشرت في منطقة 

المقامات وعلى مداخل البلـــدة، وعرقلت حركة المواطنين. 
وأضافـــت أن مئات المســـتوطنين اقتحمـــوا البلدة بعدة 
حافالت ومركبات بحراسة مشـــددة من دوريات االحتالل، 

وتوجهوا نحو المقامات اإلسالمية.
واندلعـــت مواجهـــات متفرقة بيـــن المواطنيـــن وقوات 

االحتالل، وأطلق الجنود قنابل الصوت والغاز.

مئات المستوطنين يقتحمون 
مقامات إسالمية بعورتا جنوب نابلس

 457 مستوطنًا يقتحمون المسجد 
األقصى خالل األسبوع الماضي 

النقب المحتل/ االستقالل: 
نصـــب أهالي قريـــة العراقيب مســـلوبة االعتراف في منطقـــة النقب، جنوب 
فلســـطين المحتلة، خيمة اعتصام واحتجاج ضد ما تتعرض له القرية وأهلها، 

بجانب مركز شرطة االحتالل في مدينة رهط.
وأكـــد األهالـــي خالل اعتصامهـــم أنه »لن ينكســـروا ولن يخذلـــوا العراقيب، 
ويستمروا بنضالهم رغم الهدم واالعتقال«. كما أقام األهالي المعتصمين صالة 

وخطبة امس الجمعة، في خيمة االحتجاج قبالة مركز الشرطة.
وواصلت سلطات االحتالل مالحقة أهالي العراقيب وشددت تضييقها عليهم 

وزادت من استفزازاتها واعتقاالتها خالل األيام األخيرة.
وهدمت آليات االحتالل اإلســـرائيلي صباح الخميس قرية العراقيب مســـلوبة 
االعتراف في النقب الفلســـطيني المحتل للمرة الـ148، وهي المرة الثالثة التي 

تهدم فيها القرية خالل أقل من أسبوعين.
وكانت ســـلطات االحتالل اســـتدعت أول أمس شـــيخ القرية صيـــاح الطوري 
للتحقيـــق باإلضافة إلى نجله وآخرين من القريـــة على خلفية تنظيم مهرجان 

الصمود للدفاع عن القرية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشــــفت صحيفة "يديعــــوت أحرنوت" 
العبرية، الجمعة، النقاب عن قيام جيش 
االحتالل، شــــراء جهــــاز إلكتروني جديد 
للكشــــف عن األلغام األرضية، والعبوات 

الموجهة. 
وذكــــرت الصحيفــــة العبريــــة، أن جهاز 
الـــــ Guard RJ, مخصص للكشــــف عن 

األلغام، التي يتم التحكم فيها عن بعد، 
ويقــــوم بتحييدها بشــــكل ذاتي، بدون 

تفجيرها.  
وقالت الصحيفة، إن الجهاز يزن 20 كيلو 
جرام، ويمكن حمله على الظهر، والتجول 
به بالميــــدان، ويعمل بالبطاريات، ويقوم 
بتمشــــيط المنطقة بحثا عــــن العبوات، 

وتحديد أماكنها، وتحييدها.  

ووفق الصحيفة العبرية، فقد عقد جيش 
االحتالل، خالل األسابيع الماضية، صفقة 
لشــــراء هذا الجهاز من شركة الصناعات 

العسكرية اإلسرائيلية، "نتالين".
وأشارت الصحيفة، الى أن الجهاز ُيصنع 
في "إســــرائيل"، منذ العــــام 2013، وتم 
بيعه بالسابق للجيش اإلسباني، بصفقة 

بقيمة 60 مليون يورو.  

رام الله/ االستقالل: 
اصيب شابان بجروح ورضوض امس الجمعة، 
خـــالل قمـــع قـــوات االحتالل االســـرائيلي 
لمسيرة قرية كفر قدوم االسبوعية السلمية 
المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع 
القرية المغلق منذ 16 عاما لصالح مستوطني 

"قدوميم" المقامة عنوة على اراضي القرية.
وافاد منســـق المقاومة الشـــعبية في كفر 

قـــدوم مراد اشـــتيوي، بان قـــوات االحتالل 
االعيـــرة  بإطـــالق  المشـــاركين  هاجمـــت 
المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت، 
ما ادى الى اصابة شـــابين بجروح ورضوض 
جراء ســـقوطهما أثناء مالحقة الجنود لهما 
وتم عالجهما ميدانيا من قبل طاقم الهالل 

االحمر.
وكانت قوات االحتـــالل قد اقتحمت القرية 

في ســـاعات الفجر االولى بأعداد كبيرة وقام 
جنود االحتالل بتصوير بعض منازل القرية 
والطرقات التي يســـلكها المشـــاركون في 

المسيرة اثناء انطالقهم.
وشارك في المسيرة المئات من ابناء القرية 
الذيـــن رددوا الهتافات الوطنيـــة الداعية 
لتصعيد المقاومة الشعبية، كما شارك فيها 

عدد من المتضامنين االجانب.

خيمة اعتصام أمام مركز 
لالحتالل احتجاجا على 

هدم قرية العراقيب

جهاز جديد بجيش االحتالل للكشف عن العبوات الموجهة

اصابتان خالل قمع االحتالل لمسيرة كفر قدوم
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وأشــــارت نتائج التحقيقات االسرائيلية 
، إلــــى أن منفــــذ العمليــــة الشــــهيد أبو 
صالح مشــــى لمدة 7 دقائق بين األراضي 
الســــكنية وصــــوال إلى الســــياج الفاصل 
، وفــــي تمام الســــاعة صباحــــا  02:08  ،  
رصدته نقطة مراقبة عسكرية وهو متجه 
نحو السياج ، وتم استدعاء قوة عسكرية 

للمكان وكانت القوة تتبع لواء جوالني.
وجاءت العملية بعد ســــاعات من انتهاء 
عسكرية  لتدريبات  اإلسرائيلي  االحتالل 
" مناورة "  وصفها بأنها »األكبر واألوسع« 
منذ العــــدوان على غزة عــــام 2014 لرفع 
جاهزية جيشــــه في المنطقة الجنوبية، 
وفــــي ظــــل التهديــــدات التــــي أطلقها 
المتحدث باســــم الجيش اإلسرائيلي في 
أعقاب المناورات التي ُأطلق عليها اسم " 

الفصول األربعة " . 
�صربة لالحتالل

المحلل والمتابع للشأن اإلسرائيلي باسم 
أبــــو عطايــــا رأى أن االشــــتباك التي قام 
بهاالشــــهيد أبو صالح مع قوات االحتالل 
اإلســــرائيلي على حدود قطاع غزة شكل 
احراجــــًا وضربة قويــــة لدولــــة االحتالل 
لتزامنهــــا مع اعالنها انتهــــاء مناوراتها 

العسكرية على الحدود.
وقال أبو عطايا لـ"االستقالل ":" في الوقت 
الذي أعلنت دولة االحتالل انتهاء المناورة 
العســــكرية لقواتها على حدود القطاع و 
وإعالن جهوزيتها لتنفيذ أي عمل داخل 
القطاع، استطاع مقاتل فلسطيني واحد 
اجتياز الحواجز والســــير أكثر من 100 م 

واالشتباك مع كتيبة مدربة " .
وأضــــاف : "  دخــــول الشــــهيد لعمــــق 

االحتــــالل دون أن يتــــم اكتشــــافه دفع 
االحتــــالل  لتفســــير ذلك  بوجــــود أوامر 
مشــــددة بعدم اطالق النار ضد أي هدف 
يــــودي بعمليات قتل ، فــــي الوقت الذي 
كان فيــــه جيــــش االحتالل فــــي عملية 
استنفار امني  بفعل المناورة العسكرية 

الذي ينفه في المنطقة" 
وشــــدد على أن تفســــير قوات االحتالل 
لحالة االرتباك التــــي أصابتها حين عدم 
مقدرتها على كيفية التعامل مع المقاتل 
وعملية االشــــتباك تعتبــــر نقطة ضدها 
وليســــت لصالحها ، إذ أظهرت قوة الردع 
التي خلقتها المقاومــــة في القطاع ضد 

المالحقة وتحمل  الجنود وخشيتهم من 
المسؤولية . 

وأشــــار إلى أن أحداث العملية وتوقيتها 
اعطــــى انطباعًا ســــيئًا لدى الــــرأي العام 
اإلســــرائيلي بوجود مشــــكلة عند جنوده 
خاصــــة عنــــد الحديث عــــن كتيبة تضم 
نخبة وليســــت كتيبة عادية ، إذ يقاتلون 

بال عقيدة .
ولفت إلى عملية خانيونس أظهرت حالة 
الضعــــف والخذالن والخــــوف لدى جنود 
االحتالل اإلســــرائيلي مــــن الموت وعدم 
الرغبة في المواجهة في حال تكرار ذلك 
، خاصة أنها عملية اشتباك حدثت وجها 

لوجه بين مقاتل واحد مقابل كتيبة .
و أوضــــح أن هنــــاك عددًا مــــن المحللين 
اإلســــرائيليين وضعوا عدة سيناريوهات 
وقــــراءات للعمليــــة ، فنهم مــــن رأى أن 
االحتالل اقنع الشارع و االعالم اإلسرائيلي 
بأن العمليــــة عمل فــــردي وأن الرد عليه 
ســــيكون بمســــتوى العمــــل ، مبينــــا ان 
طبيعة الرد اإلســــرائيلي اكد أنها ال تريد 
المواجهة بأي ثمن ، لذلك حاولت الصاق 
العملية بعمل فردي وجعلت األمور تسير 
بشكل طبيعي كفتح معبر كرم أبو سالم 
وإدخــــال البضائع والمنتجــــات للقطاع ، 
واكتفت بقصف عدد قليل من المواقع . 

و نــــوه إلى وجود عدد آخر مــــن المحللين 
اإلســــرائيليين من قرأ أن العملية محاولة 
من حماس لجس نبض دولته لإلبقاء على 
حالة االشتباك قائمة حتى دون االنجرار 

لمواجهة عسكرية مباشرة أو مفتوحة. 
عمليات اأخرى

المحلــــل والخبيــــر العســــكري يوســــف 
الشــــرقاوي أكــــد أن عملية الشــــهيد أبو 
صــــالح األكثــــر نجاحًا من ســــابقتها ، إذ 
شــــهدت حدود القطاع امتشاق عدد من 
الشــــباب  ســــكينا ويجتاز الحدود وينفذ 
عملية طعن و عمليات إطالق نار دون إذن 
من القيادة العسكرية ، نتيجة ما تمارسه 
المتظاهرين على  االحتــــالل ضــــد  دولة 
الحدود ، متوقعا أن يكون هناك عمليات 

أخرى للخروج من حالة الصمت .
ورأى الشــــرقاوي لـ"االستقالل " أن تنفيذ 
العملية وتوقيتها يفسر باألمر الطبيعي 
لمواجهــــة جيش االحتالل االســــرائيلي 
الذي بات عليه أن يدرك أن األمور بسببه 

أصبحت ال تطاق . 
خرقــــًا  أحدثــــت  العمليــــة  أن  وأوضــــح 
للمنظومة األمنية لالحتالل اإلســــرائيلي 
خاصــــة أنهــــا جــــاءت بتوقيــــت انتهاء 
نفذها على  التــــي  العســــكرية  المناورة 
حدود قطــــاع غزة ، والتغني باســــتعداد 
بأي  بمواجهة عسكرية  بالقيام  االحتالل 

وقت .  
وبيــــن أن تفاصيل العملية واالشــــتباك 
مــــع جنود االحتالل اإلســــرائيلي ووصول 
الشهيد لمسافة بعيدة لنقطة عسكرية 
خطيرة أمنيــــة مغلقة ، تــــدل على خبرة 
ميدانية قتالية وخبرة كبيرة بالمنطقة . 

 اشتباك خانيونس.. عملية فردية تربك حسابات االحتاللم
غزة / �صماح املبحوح:  

اأكد خمت�صان بال�صاأن االإ�صرائيلي والع�صكري اأن 
اال�ص��تباك الذي خا�صه ال�صهيد هاين اأبو �صالح 
عل��ى احل��دود ال�ص��رقية لقط��اع غزة م��ع قوات 
االحت��الل  ج��اء كرد فع��ل انتقام��ي ونتيجة ما 

ميار�صه هذا اجلي�س �ص��د املتظاهرين، متوقعني 
اأن يك��ون هن��اك عملي��ات اأخرى ت�ص��كل و�ص��يلة 
�ص��غط جدي��دة عل��ي االحت��الل عام��ل �ص��غط 
وارب��اك علي��ه. ونف��ذ ال�ص��اب ه��اين اأبو �ص��الح 
فج��ر اخلمي���س املا�ص��ي ا�ص��تباكًا م�ص��لحًا �ص��د 

جن��ود االحت��الل االإ�ص��رائيلي عق��ب اجتي��ازه 
ال�صياج الفا�ص��ل على احلدود ال�ص��رقية ملدينة 
خانيون�س جنوب قطاع غزة ، اأ�ص��فر عن اإ�صابة 
�صابط يف لواء جوالين باالإ�صافة اإىل جنديني 

اإ�صرائيليني وارتقائه �صهيدا .

غزة/ االستقالل: 
دعت الهيئة الوطنية العليا لمســـيرات العودة 
وكســـر الحصار جماهير الشـــعب الفلسطيني 
في لبنان لالســـتمرار في تحركاتهم الشعبية 
الســـلمية لرفض قانون التهجيـــر "الناعم" من 

لبنان.
وقالـــت الهيئة في بيانهـــا الختامي لفعاليات 
الجمعة الـ 69 شـــرقي القطاع، "إن ما تعرض له 
أهلنا في واد الحمص من هدم للبيوت وتجريف 
الممتلكات يهدف لإلطباق على مدينة القدس 
وضواحيهـــا تمهيدا للتهويـــد وإنهاء الوجود 
الفلسطيني اســـتثماًرا للقرار االمريكي باعتبار 

القدس عاصمة للكيان الصهيوني".
" أن الطريـــق إلســـقاط كل هـــذه  وأضافـــت 
المشـــاريع التصفويـــة هو طريـــق المواجهة 
الجماهيرية المفتوحة مع االحتالل في ساحات 
الوطنية  بالوحدة  والتمســـك  المباشـــر  الفعل 
وانهاء كافة مظاهر التنيق والتطبيع والتمسك 

بالمقاومة كخيار إلسقاطها".
كما ودعت هيئة مســـيرات العـــودة، الجماهير 
الفلســـطينية في قطـــاع غزة للمشـــاركة في 
فعاليات الجمعة الـ 70 بعنوان جمعة "الشباب 
الفلســـطيني"، تزامًنا مع يوم الشباب العالمي، 
"وللتعبيـــر عن رفض شـــعبنا للمؤامـــرة التي 
تتعرض لها القضية الوطنية وللحصار الظالم 

على القطاع الصامد".
وأكـــدت على اســـتمرار المســـيرات في قطاع 
غـــزة المحاصـــر، ودعـــت لتفعليها فـــي كافة 
ســـاحات التواجد الفلسطيني لمواجهة صفقة 
القـــرن األمريكيـــة التي تســـتهدف القضية 

الفلسطينية واألمة العربية.
ووجهـــت الهيئـــة التحية للشـــهيد هاني أبو 
صـــالح، "الـــذي روى بدمه أرض فلســـطين-ثأرا 
لمقتـــل شـــقيقه المقعـــد/ فادي أبـــو صالح 
ورفًضـــا للحصار ولمشـــاريع تصفيـــة القضية 

الفلسطينية".

غزة/ االستقالل: 
وجـــه رئيس الهيئـــة العليا لمســـيرات العودة وكســـر 
الحصار والقيـــادي في الجهاد اإلســـالمي خالد البطش، 
امس الجمعة، التحية لروح الشهيد هاني أبو صالح منفذ 

عملية خانيونس الخميس.
وقال البطش في تصريحات من مخيم العودة شرق غزة :" 

تحية إلى روح الشـــهيد هاني أبو صالح التي نفذ عملية 
نوعية ثأرا لدماء شقيقه".

وكان الشـــاب هاني أبو صالح خاض اشـــتباكا مسلحا مع 
قوة إســـرائيلية على حدود خانيونـــس جنوب قطاع غزة 
فجـــر فجر الخميـــس، وأصاب 3 جنود إســـرائيليين قبل 

استشهاده.

غزة/ االستقالل: 
اعتبـــرت حركة المقاومة اإلســـالمية (حمـــاس) أن تعّمد جنود 
االحتالل اإلسرائيلي اســـتهداف الصحفيين أثناء تغطيتهم 
لمســـيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة يوم الجمعة 

محاولة بائسة لطمس حقيقة االحتالل وعدوانيته وعنصريته.
 

ّ
وقال الناطق باســـم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي إن
اســـتهداف الصحفيين اليوم امتـــداد لتاريخ طويل من جرائم 
االحتالل ضد اإلعالم الفلسطيني؛ بغرض إفساح المجال لروايته 

الكاذبة التي تتهاوى في كل مرة أمام بشاعة جرائمه.
وأّكد ان هذا السلوك من جيش االحتالل يضرب بعرض الحائط 
كل القوانين واألعراف الدولية واإلنسانية، مطالًبا بمحاكمة قادة 

االحتالل ومعاقبتهم.
يشار إلى أن المصورين الصحفيين أسامة الكحلوت وحاتم عمر 
أصيبا بالرصاص الحي والمطاطي من قبل جنود االحتالل، الذين 
تعّمدوا استهدافهما بشكل مباشر خالل تغطيتهما لمسيرات 

العودة شرقي قطاع غزة.

البطش يوجه التحية لمنفذ عملية خانيونس

حماس: تعمد االحتالل استهداف 
الصحفيين محاولة بائسة لطمس الحقيقة

هيئة مسيرات العودة تدعو فلسطينيي 
لبنان لالستمرار بحراكهم السلمي
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دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

املجل�س االعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة خان يون�س  ال�صرعية االبتدائية

اعالن خصوم جريدة
إلى المدعى عليه /إيهاب زهير عبد الرحمن الخطيب  من غزة وســـكان الشـــيخ 
رضوان ســـابقا ومجهول محل االقامـــة فيها االن يقتضي حضـــورك  الى هذه 
المحكمـــة يوم الخميس الموافق 2019/9/5 م الســـاعة التاســـعة صباحا للنظر 
فـــي الدعوى اســـاس 2019/698 المرفوعـــة عليك من قبل زوجتـــك المدعية /
عبير قاسم حســـين عيسى من غزة وســـكانها وكيلتها المحامية: نادية السقا 
وموضوعها"تفريق للشقاق والنزاع" وان لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك 

المقتضى الشرعي لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/7/31م .

قا�صي خان يون�س ال�صرعي 
حممود خليل احلليمي

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

املجل�س االعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة  �صرق خان يون�س  ال�صرعية االبتدائية

اعالن  حضور دعوى
إلى المدعى عليه / احمد عوض محمود الفجم من بني ســـهيال وسكانها (سابقًا) 
وموجـــود حاليًا داخل الخـــط االخضر  ومجهـــول  محل االقامـــة فيها يقتضي 
حضورك  الى محكمة شرق خان يونس الشرعية يوم االحد الموافق 2019/8/11 
م الســـاعة التاســـعة صباحًا وذلك في الدعوى المرفوعة ضدك من قبل زوجتك 
عايدة حافظ حسنين الفجم  وموضوعها "تفريق للشقاق والنزاع" والتي اساسها 
2019/279 وان لم تحضر في الوقت المعين يجِر بحقك المقتضى الشرعي لذلك 

صار تبليغك حسب األصول وحرر في 5 ذو القعدة ل1440هـ  وفق  2019/7/8م .

قا�صي �صرق خان يون�س ال�صرعي 
زياد عبد احلميد ابو احلاج

القدس المحتلة / االستقالل: 
كشفت وسائل إعالم عبرية، امس الجمعة، أن الجيش اإلسرائيلي قرر 
تغيير إجراءات فتح النار ضد المتظاهرين الذين يقتربون من السياج 

الفاصل شرق قطاع غزة .
وقال موقع (مفزاك اليف) إنه »في أعقاب عملية خان يونس أول أمس، 
قرر الجيش اإلســـرائيلي تغيير إجراءات فتح النار ضد المتظاهرين 
الفلسطينيين الذين يقتربون من السياج الحدودي مع غزة أو محاولة 

عبور السياج من القطاع«.
وأضاف الموقع العبري أنه اعتبارا من الجمعة »أي فلسطيني سيحاول 
االقتراب من الســـياج الفاصل أو يحاول قطعه، سيتم إطالق نار حي 

عليه مباشرة«.
واستشـــهد مقاوم فلسطيني وأصيب 3 جنود إســـرائيليين بجراح 
ما بين المتوســـطة والطفيفة، خالل اشتباك مسلح وقع شرق مدينة 

خانيونس جنوب قطاع غزة فجر الخميس.

غزة/ االستقالل: 
اســـتنكرت لجنـــة دعـــم الصحفيين 
بشدة استهداف االحتالل اإلسرائيلي 
أثنـــاء  الفلســـطينيين  للصحفييـــن 
وذلك  الميدانية،  وتغطيتهم  عملهم 
بعد اصابة ثالثة صحفيين بالرصاص 
واالعتـــداء عليهـــم مـــن قبـــل جنود 

االحتالل في غزة والقدس المحتلة.
وقد أدان رئيس لجنة دعم الصحفيين 
صالح المصري بشـــدة اعتـــداء جنود 
االحتـــالل علـــى الصحفي إيـــاد حمد 
مصـــور وكالة االسوشـــيتد برس، في 
واد الحمص جنـــوب القدس المحتلة،  
حيث اعتـــدى عليه  جنـــود االحتالل 
اإلســـرائيلي  مما أدى إلصابته بكسور 

في رجله .
كما استنكر المصري بشدة اطالق النار 
امس  الفلسطينيين  الصحفيين  على 
الجمعـــة الموافق 2 أغســـطس 2019 
اثناء تغطيتهم لمسيرات العودة في 
قطـــاع غزة مما أدى إلـــى اصابة اثنين 

منهم .
وبيـــن رئيس لجنة دعـــم الصحفيين 
أن جنود االحتالل اســـتهدفوا بشكل 
الكحلوت  أســـامة  الصحفـــي  متعمد 
برصاصـــة في قدمه اليســـرى شـــرق 
مخيم البريج، بعـــد لحظات من تلقيه 
اتصال من قبل المخابرات االسرائيلية 

تحذره من استمرار التصوير والتغطية 
لمسيرات العودة .

في حين اصيب الصحفي حاتم عمر 
المصــــور في وكالة األنبــــاء الصينية 
"شــــينخوا" في كلتا قدميه برصاص 
مطاطــــي من قبــــل جنــــود االحتالل 
العودة في  اثناء تغطيته لمسيرات 

مدينــــة خانيونــــس ووصفت جراحه 
بالمتوسطة .

وأكد المصري ان اســـتمرار استهداف 
الصحفيين يؤكد علـــى النية المبيتة 
لدى جنود االحتالل استهداف الطواقم 
الصحفية التي تقوم بتغطية مسيرات 
العودة بهـــدف منعهم من التغطية، 

موضحا أنه منذ بداية مسيرات العودة 
اصيـــب نحو 353 صحفيـــا بالرصاص 

وقنابل الغاز بشكل مباشر .
الحماية  بتوفيـــر  المصـــري  وطالـــب 
للصحفييـــن والضغط علـــى االحتالل 
لوقف اعتداءاته المستمرة بحقهم في 

غزة والضفة والقدس المحتلة .

دعم الصحفيين: اصابة 3 صحفيين بغزة والقدس باعتداءات االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت وسائل إعالمية عبرية مساء أمس الجمعة أن حريًقا اندلع في مستوطنات 

"غالف غزة"؛ بفعل بالون حارق أطلق من قطاع غزة.
وبّين موقع "واال" العبري أن البالون تسبب بحريق في حرش "سمخوني" بالقرب 

من مستوطنة "كفار عازا" شرقي القطاع.
وعادت البالونات الحارقة التي ُيطلقها ناشطون في المقاومة الشعبية بالقطاع 
إلى السقوط على األراضي الزراعية بمستوطنات "غالف غزة"، مما تتسبب بشكل 

شبه يومي بحرائق بمستوطنات االحتالل المحاذية للقطاع.
وجاءت عودة البالونات بفعل تلكؤ االحتالل في تنفيذ تفاهمات التهدئة التي 

توصل إليها مع فصائل المقاومة برعاية مصرية.

رفح/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل، امس الجمعة، أن مسيرات 

العودة وكسر الحصار مستمرة، وهي تتبنى عناوين القضية الثابتة.
وقال المدلل في تصريحات من مخيم العودة شـــرق رفح جنوب قطاع غزة ، إن " 

معركتنا مع االحتالل مستمرة حتى تحرير القدس وكنس المحتل عنها".
وأضاف المدلل:" نقول ألمتنا أن أي بوصلة تنحرف عن القدس هي مشـــبوهة"، 
مؤكدا أنه ال بد أن يكون هناك التحام بين الشـــعب الفلســـطيني وأبناء أمتنا 

العربية واالسالمية لمقاومة االحتالل.

المدلل: معركتنا مع االحتالل 
مستمرة حتى تحرير القدس

حريق بـ »غالف غزة« 
بفعل بالون حارق

جنين/ االستقالل: 
شـــارك  مئـــات المواطنين، امـــس الجمعة، فـــي وقفة 
تضامنية مع األسير المضرب عن الطعام لليوم السادس 
عشـــر على التوالي سلطان خلف (38 عاما) أمام منزله في 

بلدة برقين جنوب غرب جنين.
ورفع المشـــاركون في الوقفة التي دعـــت لها القوى في 
جنين، وبلدية برقين، وفعاليات ومؤسسات البلدة، العلم 
الفلســـطيني وصور األسير خلف، وشـــعارات ويافطات 
منددة بسياسة االعتقال اإلداري التعسفي بحق األسرى.

وطالـــب المتحدثون في الوقفة ببـــذل المزيد من الحراك 
الشـــعبي والتضامن مع األســـرى، خاصة المضربين عن 
الطعام، مؤكدين أن ما يجري بحق األســـرى داخل سجون 
االحتالل من اعتقال إداري مناف لكافة األعراف الدولية، 

يعتبر جريمة منظمة بهدف النيل من حياة األسرى.
ودعا المتحدثون كافة المؤسســـات الدولية واإلنسانية 
والحقوقية واللجنة الدوليـــة للصليب األحمر، إلى تحمل 
مسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له األسرى من ظلم ممنهج 
في ســـبيل النيل من كرامتهم، خاصة األسرى اإلداريين، 

والعمل على إطالق ســـراحهم، ووقف سياســـة االعتقال 
االداري. وكانت محكمة االحتالل اإلســـرائيلي في »عوفر« 
أجلت الثالثاء الماضي، محاكمة األسير خلف حتى الثامن 
من شهر آب الجاري. يشار إلى أن األسير سلطان خلف (38 
عاما)، شـــرع باإلضراب عن الطعام بعد أن أعلنت سلطات 
االحتالل نيتها تحويله إلى االعتقال اإلداري، واعتقل في 
الثامـــن من تموز الجاري، ويعاني من أزمة صدرية وضيق 
في التنفس، ورغم ذلك يســـتمر في إضرابه عن الطعام 

ضد اعتقاله اإلداري.

االحتالل يقرر تغيير إجراءات 
إطالق النار ضد متظاهري غزة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت مصـــادر إعالمية عبرية مســـاء أمس الجمعة 
إن طائرة اســـتطالع صغيرة تابعة لجيش االحتالل 

اإلســـرائيلي ُأســـقطت بعـــد تعرضهـــا لنيـــران 
فلسطينية شمالي قطاع غزة.

وذكر موقـــع "مفزاك" العبـــري ان الطائرة تعرضت 

لنيران رشاشـــة خالل تواجدها شمالي القطاع، وأن 
النيران أصابتها وأسقطت، بينما ذكر الناطق بلسان 

جيش االحتالل أن "الحدث قيد الفحص".

المئات يشاركون في وقفة تضامنية مع األسير خلف بجنين  

مصادر عبرية: إسقاط طائرة صغيرة لجيش االحتالل شمالي القطاع

بيروت/ االستقالل: 
شـــهد مخيم "عين الحلوة" الفلســـطيني في لبنان حالة من التوتر بعد اغتيال حسين 
عالء الدين الملقب بـ"أبي حســـن الخميني" وهو عضو في حركة فتح، أثناء مشاركته في 

مسيرة احتجاجية.
ووفقا للوكالة الوطنية لإلعالم في لبنان، فقد أقدم مجهول على محاولة اغتيال "أبو حسن 
الخميني"، وذلك خالل مشاركته في مسيرة فلسطينية تشارك فيها جميع القوى، لدعم 

الحقوق الفلسطينية أثناء مرورها عند الشارع الفوقاني في عين الحلوة.
وأدت محاولة االغتيال إلى إصابة عالء الدين بجروح خطرة نقل على إثرها إلى مركز لبيب 
الطبي في صيدا، وحينها وصفت حالته بالحرجة. والحقا أعلنت الوكالة اللبنانية عن وفاة 

المصاب متأثرا بجروحه، وفور شيوع النبأ سمع اطالق نار في المخيم.
وأكد قائد القوة الفلســـطينية المشتركة العقيد بسام الســـعد، أن القيادة السياسية 

الموحدة ستجتمع بشكل طارئ "التخاذ اإلجراء الالزم وتوقيف المتورطين".

توتر في مخيم عين الحلوة بعد 
اغتيال أحد أعضاء حركة فتح 
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دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

املجل�س االعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة  �صرق خان يون�س  ال�صرعية االبتدائية

اعالن  حضور دعوى
إلى المدعى عليه / سمير الديب مسلم جمعه من بني سهيال ومقيم حاليا 
فـــي مصر ومجهول  محـــل االقامح فيها يقتضي حضـــورك  الى محكمح 
بني سهيال الشـــرعيح يوم االحد الموافق 2019/8/11 م الساعح التاسعح 
صباحًا وذلك في الدعوى المرفوعح ضدك من قبل زوجتك نجوى فؤاد احمد 
ابو عابد المشـــهورة جمعه وموضوعها "تفريـــق للضرر من الغياب" والتي 
اساسها 2019/85 وان لم تحضر في الوقت المعين يجِر بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في   2019/7/8م .

قا�صي �صرق خان يون�س ال�صرعي 
زياد عبد احلميد ابو احلاج

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

املجل�س االعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة  �صرق خان يون�س  ال�صرعية االبتدائية

مذكرة حضور 
إلى المدعى عليه / أشرف محمد حسن ابو جزر من رفح وسكان  السويد 
ومجهول محل االقامح فيها يقتضي حضورك  الى محكمح شـــرق خان 
يونس الشـــرعيح يوم االحد الموافق 2019/8/25 م الســـاعح التاسعح 
صباحًا وذلك في الدعوى المرفوعح ضدك من قبل زوجتك اســـماء محمد 
حمـــد ابو جـــزر وموضوعها "تفريـــق للغياب والضرر" والتي اساســـها 
2019/213 وان لـــم تحضـــر في الوقت المعين يجـــِر بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في  2019/7/21م .

قا�صي �صرق خان يون�س ال�صرعي 
زياد عبد احلميد ابو احلاج

�إعالن للعامة
انا الســـيد علي خليل احميدان الهســـي من مواليد رفح، سكان السويد 
حاليا، هويح رقم 985179498، وبواســـطح وكيلي الســـيد محمد محمود 
شـــحده أبو لولي ســـكان رفح حاليا، بموجب الوكالـــح العامح الصادرة عن 
مكتب فلسطين لدى السويد بتاريخ 17-7-2014، وكيله المحامي الدكتور 

تامر حامد القاضي، رفح، مقابل بلديحرفح.
أعلن للعامح وخاصح فئح التجار والسماســـرة بأنني أملك قطع أراضي في 
محافظتي رفـــح وخانيونس في عدة مناطق وبمســـاحات متفرقح وهى 
مسجلح باسمي لدى سلطح األراضي بموجب عقود رسميح واخرى عرفيح، 
وأنني اتصرف عبر وكيلي فـــي هذه األراضي كتصرف المالك في ملكه، 
وأننـــي لم أقم بتوكيل أي شـــخص للتصرف بامالكي، قبـــل تاريخ هذا 
االعـــالن، واحذر بأن أي توكيل يتعلق بهذا الشـــأن فهو غير صادر عني، 
وأنني لم أقم بابرام اي عقود بيع أو أو إيجار أو رهن أو اي تصرف عيني على 
امالكي، وأن ظهور أي وكاالت من قبل ســـعيد خليل الهسي وعلي خليل 
الهسي ومحمد جهاد ناجي فهى غير قانونيح وتم إلغاؤها بموجب بيان 
صادر عن بعثح فلســـطين في مملكح الدنمارك منذ تاريخ 11/٦/2019 ، 
وأن أي تصرف يقع على امالكي ايا كانت، سواء بموجب وكاالت ممن سبق 
ذكرهم او بناء على توكيلهم الغير فهو تصرف غير قانوني، وتحت طائلح 

المساءلح القانونيح، ويعد هذا اإلعالن حجح على الكافح.
السيد علي خليل الهسي وكيله المحامي الدكتور تامر حامد القاضي

بيروت/ االستقالل: 
الشـــعبي  المؤتمـــر  فـــي  مســـؤولون  دعـــا 
لفلسطينيي الخارج، إلى الوحدة والحفاظ على 
الهويح الفلســـطينيح، مشـــددين على ضرورة 
التعامل اإلنساني مع الالجئين الفلسطينيين 

والتمسك بحق العودة.
جـــاء ذلك خـــالل زيارتهم -الخميـــس- خيمح 
االعتصام "خيمـــح الكرامح"، في مخيم البداوي 
شمالي لبنان، التي أقيمت رفضا إلجراءات وزارة 
العمل اللبنانيح، ضد العمال الفلسطينيين في 

لبنان.
وترأس وفَد المؤتمر، هشـــام أبو محفوظ نائب 
األميـــن العام للمؤتمـــر، وماجـــد الزير رئيس 
مؤتمـــر فلســـطينيي أوروبا، وعـــادل عبد الله 
رئيـــس التجمع الدولي للمؤسســـات والروابط 
باســـم  والمتحدث  الفلســـطينيح،  المهنيـــح 

المؤتمر زياد العالول.
كمـــا أجرى وفد المؤتمر، زيـــارة إلى مخيم نهر 
البـــارد؛ بهـــدف إجـــراء لقاءات مـــع الفصائل 
فـــي  الشـــعبيح  والحـــركات  الفلســـطينيح 
المخيمات الفلسطينيح شمالي لبنان، للتباحث 
فـــي األزمح األخيـــرة المتعلقح بقـــرارات وزارة 

العمل اللبناني.
وفي كلمح المؤتمر الشـــعبي بخيمح االعتصام 
في مخيم البداوي، أشاد أبو محفوظ، بالموقف 
الموحد للفلســـطينيين في لبنان في مواجهح 

األزمح األخيرة، واجتماعهـــم بغض النظر عن 
انتماءاتهم السياسيح.

وقـــال أبو محفوظ: "نحن نفتخر بأبناء شـــعبنا 
لبنان، بوحدتهم، وبحراكهم  الفلسطيني في 

الشعبي الحضاري".
وأضاف: "جئنا لنؤكد ما ينادي به الفلسطيني 
في مخيمـــات لبنان، وإننا لـــن نقبل أن نكون 
أجانـــب، وال نقبل إال أن نحافـــظ على هويتنا؛ 

فهويـــح الالجـــئ تمثل عنـــوان العـــودة إلى 
فلسطين، وال تنازل عنها".

ووجه أبو محفوظ، رسالح للمشاركين في خيمح 
االعتصام، ولعموم أبناء الشـــعب الفلسطيني 
فـــي لبنـــان قائال: "رســـالتنا بأننا مـــع الوحدة 
التوافق الفلسطيني، وأن  الفلســـطينيح، ومع 
نحافظ على أســـلوبنا الحضـــاري، وأن نعبر عن 
مطالبنـــا بدون أن نمس بالخطـــوط الحمراء؛ ما 

يحافظ علينا وعلى استقرار البلد". 
بـــدوره طالـــب ماجـــد الزيـــر رئيـــس مؤتمر 
فلســـطينيي أوروبـــا، ونائب رئيـــس الهيئح 
العامح للمؤتمر الشـــعبي لفلسطينيي الخارج، 
فـــي كلمته، بضـــرورة أن يطلق علـــى الالجئ 
الفلســـطيني فـــي لبنـــان، بالحـــد األدنى أنه 

"إنسان على أقل تقدير".
وأضاف الزير: "ال طموح ألي فلسطيني بأي بلد، 

إال بالعودة إلى فلسطين، ونحن لسنا تجاًرا بل 
أصحـــاب أرض أصليون ســـنعود إليها، ونحن 
نحب لبنان كحبنا لفلســـطين ولكن كجارة لنا"، 
مؤكدا أهميح العمل على استمرار الوحدة بين 

الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني.
وعّد الزير أن بقاء القضيح الفلســـطينيح حيًح 
رغـــم مـــرور 7 عقود،  ســـبُبه "عوامـــل عديدة 
أهمهـــا المخيم، وحالح اللجوء"، مشـــيدا بحالح 
الوحدة الوطنيح الفلســـطينيح في المخيمات 

الفلسطينيح في لبنان.
وأشـــاد المتحـــدث الرســـمي باســـم المؤتمر 
العالـــول، بحالـــح الصمـــود  الشـــعبي زيـــاد 
الفلسطيني في لبنان، مثمنا حالح الوحدة التي 

تعيشها المخيمات الفلسطينيح.
ونّبه العالـــول إلى أن االحتالل "اإلســـرائيلي" 
يحاول أن يفتت الجســـم الفلسطيني بهدف 
"إلهاء الشـــعب الفلســـطيني عـــن هدفه في 
التحرير، بمشـــاكل إنسانيح مثل مشكلح إجازة 

العمل في لبنان، ومحاصرة قطاع غزة.
وأضـــاف: "االحتالل الصهيونـــي ال يميز بين 
فلســـطيني وفلســـطيني، فالفلســـطيني هو 
هدف، فتمســـكنا ووحدتنا هي التي ســـوف 

تعيدنا إلى فلسطين".
وشـــدد على أن انهيار كيان االحتالل سيكون 
أســـرع من انهيار نظـــام األبارتايد في جنوب 

إفريقيا، فهو ال يملك أي مقومات للصمود.

غزة/ االستقالل: 
اعتبرت حركــــح المقاومح اإلســــالميح (حماس) 
أمس الجمعح، رّد الســــلطح الفلســــطينيح على 
مجــــزرة "واد الحمص" بمدينح القدس المحتلح، 
وقرارها وقف العمــــل باالتفاقيات الموقعح مع 

االحتالل "ال يزال حبيس األدراج".
وقــــال المتحدث باســــم حماس عبــــد اللطيف 
القانــــوع في بيــــان وصل "االســــتقالل" إن قرار 
الســــلطح ال يزال "دون أي قيمــــح، ما لم يتحول 

لخطوات عمليح تبدأ بإنهاء التنســــيق األمني 
وتعزيــــز صمود شــــعبنا ومواجهــــح االحتالل 

ومحاكمح قادته المجرمين".
تأتــــي هذه التصريحات في وقت شــــارك  فيه 
آالف المواطنيــــن فــــي قطاع غــــزة، في جمعح 
"مجزرة واد الحمص" ضمن فعاليات مســــيرات 

العودة وكسر الحصار شرق القطاع.
وبهــــذا الشــــأن، قــــال القانوع: "يخرج شــــعبنا 
الفلســــطيني في جمعح "مجزرة واد الحمص"، 

في مسيرات شعبيح سلميح ليعبر عن تضامنه 
ودعمه ألهلنا المقدسيين الذين هدم االحتالل 
منازلهم ومــــارس بحقهم حملح هدم وتطهير 
عرقي استهدفت العشرات من األسر والبيوت 

والذي يأتي في إطار تنفيذ صفقح القرن".
وهدمت ســــلطات االحتالل األســــبوع الماضي 
نحو 100 شقح ســــكنيح في الحي، بزعم قربها 
من جدار الفصل العنصري، مع أنها سابقح في 

بنائها للجدار المرفوض دوليا.

»فلسطينيا الخارج« يشيد بالموقف الموحد من أزمة الجئا فلسطين بلبنان

القدس المحتلح/ االستقالل: 
أفـــاد محامي مركز معلومات وادي حلوة/ ســـلوان للقاصرين محمد محمود، بأن كفاالت 
اإلفراج عن شـــبان وفتيح بلدة العيسويح وســـط القدس المحتلح من سجون االحتالل 

بلغت الشهر الماضي أكثر من 60 ألف شيقل (الدوالر يساوي 3.5 شيقل).
وأوضـــح المحامي في تصريح له ، أن معظم المعتقلين من بلدة العيســـويح تعرضوا 
للضـــرب والتنكيـــل من قبل قـــوات االحتالل. يذكـــر أن قوات االحتـــالل تفرض على 
"العيســـويح" حصارًا عسكريًا محكما ومشددًا منذ أكثر من شهرين، يتخلله اقتحامات 
يوميح للبلدة ودهـــم منازلها ومتاجرها وتوقيف المركبـــات والمارة وتحرير مخالفات 
والتنكيل بالمواطنين بشتى الوسائل، فضاًل عن تصعيد استهدافها مؤخرا لألطفال 

واستدعاء قاصرين للتحقيق معهم واعتقال عدد منهم

60 ألف شيقل قيمة كفاالت 
االفراج عن شبان وفتية 

بـ »العيسوية« الشهر الماضا

حماس: قرار وقف العمل باالتفاقات ال يزال حبيس األدراج

القدس المحتلح/ االستقالل: 
شـــرعت طواقم تابعح لبلديح االحتالل في القدس، 
برفقح قوة عســـكريح معززة، امس الجمعح، بشـــن 
حملح تحرير مخالفات ماليح واســـعح بحق المحال 

التجاريح في منطقح باب العامود.

وقالـــت مصادر محليح" إن الحملح شـــملت المحال 
التجاريح خـــارج وداخل باب العامود وســـط أجواء 
متوترة تســـود المنطقح، خاصح أنهـــا تعتبر ممرًا 
رئيسيًا للوافدين الى المسجد األقصى ألداء صالة 
الجمعح، كما أنها تأتي عشـــيح استعدادات تجار 

المدينح المقدسح لعيد األضحى المبارك.
ا رئيًســـا للوافدين  تعد منطقح بـــاب العامود ممّرً
للمســـجد األقصى ألداء صالة الجمعـــح، كما أنها 
تأتي عشيح اســـتعدادات تجار المدينح المقدسح 

لعيد األضحى المبارك.

االحتالل يفرض مخالفات مالية بحق المحال التجارية فا القدس
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بيروت/ االستقالل: 
شـــارك عشـــرات اآلالف فـــي المخيمات 
والتجمعات الفلسطينية في لبنان جمعة 
الغضب الثالثـــة؛ احتجاًجا على قرار وزير 
العمـــل اللبنانـــي الذي يمـــس الالجئين 

الفلسطينيين.
ففي مخيم عين الحلوة خرج أهالي المخيم 
في مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار 
"مســـتمرون"؛ رفضا إلجراءات وزير العمل 

اللبناني.
وشـــهد مخيم المية ومية اعتصاما أمام 
مسجد عمر بن بمشاركة فصائل وفاعليات 
وأهلي المخيـــم وتخلله كلمـــه لفضيله 

الشيخ حسين قاسم.
وانطلقـــت تظاهـــرات كبيرة فـــي جميع 
المخيمات والتجمعات الفلســـطينية في 
لبنـــان تخللها رفع األعالم الفلســـطينية 
وترديد الهتافات التي تطالب برحيل وزير 
العمل اللبناني ووقف إجراءاته التي تمس 

الالجئين الفلسطينيين.
ومنـــذ منتصـــف يوليو/تمـــوز الماضي، 
تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان 

إلى جانـــب مـــدن لبنانية أخـــرى، موجة 
احتجاجات واســـعة على اإلجراءات التي 

فرضها وزير العمل اللبناني.
وأطلقـــت وزارة العمـــل اللبنانيـــة، في 6 

حزيران/ يونيو الماضـــي، خطة لمكافحة 
"اليد العاملة غير الشـــرعية" بالبالد، للحد 

ا. من ارتفاع نسبة البطالة محلّيً
ومن التدابير التـــي أقرتها الخطة إقفال 

المؤسســـات المملوكة أو المستأجرة من 
أجانـــب ال يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام 
المملوكة ألجانب  التجارية  المؤسســـات 
أن يكـــون 75 فـــي المائة مـــن موظفيها 

لبنانيين.
وأعطت وزارة العمل اللبنانية، مهلًة شهًرا، 
للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير 
ا،  شـــرعيين" لتصويب أوضاعهـــا قانونّيً
وبعْيد انتهائها عمدت إلى حملة تفتيش 
نتـــج عنهـــا إغالق عشـــرات المنشـــآت 
والمؤسسات الفلسطينية في لبنان وطرد 
العمال الفلسطينيين؛ تحت ذريعة "عدم 
وجود إجازات عمل"، رغم الرفض الواســـع 

لهذه اإلجراءات.
ويعاني الالجئون الفلسطينيون في لبنان 
مـــن أزمة بطالـــة مستشـــرية بين جميع 
الفئات العمريـــة، ووفًقا لوكالـــة األونروا 
في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 
36% من الشباب الفلســـطيني من أزمة 
البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين 

الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
ويعيش 174 ألفا و422 الجئا فلسطينيا، 
فـــي 12 مخيما و156 تجمعا فلســـطينيا 
الخمس، بحسب أحدث  لبنان  بمحافظات 
إحصـــاء إلدارة اإلحصاء المركزي اللبنانية، 

عام 2017.

رفضا إلجرارات وزارة العمل

اآلالف يشاركون في جمعة الغضب الثالثة بالمخيمات الفلسطينية بلبنان

بيروت/ االستقالل 
قررت الســــلطات اللبنانية منع الفلسطينيين 
من حملة الجوازات األردنية "البطاقة الخضراء" 

من دخول أراضيها.
وقــــال المتحــــدث باســــم المؤتمر الشــــعبي 
لفلسطينيي الخارج زياد العالول، امس الجمعة: 
إن لبنــــان قرر منــــع الفلســــطينيين من حملة 
جوازات السفر األردنية "البطاقة الخضراء" من 
دخول أراضيها. مضيفًا، أن القرار سيمس نحو 
700 ألف مواطن فلسطيني ممن يعيشون في 
ا، إضافة لتأثيره  األردن وال يملكــــون رقًما وطنّيً
على ســــكان الضفة الغربيــــة المحتلة الذين 

يحملون جوازات سفر دون رقم وطني.
وأوضح أن الســــلطات اللبنانيــــة أرجعت خالل 
األيــــام الماضية كل فلســــطيني يصل مطار 
بيروت ويحمل جواز ســــفرًا أردنيًا وعليه ختم 
"البطاقــــة الخضراء" الخاصــــة بدخول األراضي 

المحتلة والمعروف بـ "ختم الجسور".

ولفت العالول إلى أن القرار يشــــمل من يملك 
فيزا دخول أو إقامة في لبنان بمن فيهم الطالب 
الملتحقين بالدراسة هناك، في حين ال ُيعرف 

حتى اللحظة عدد المتضررين منذ بدء القرار.
واســــتنكر المتحدث باســــم المؤتمر الشعبي 
لفلســــطينيي الخارج القرار، وعّده اســــتكمااًل 
للــــدور الذي يقوم به وزير العمل اللبناني بحق 

الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
ويأتي القرار في ســــياق قرار تعسفي اتخذه 
وزيــــر العمــــل اللبنانــــي والقاضي بمســــاواة 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان مع العمالة 
األجنبية الوافدة، وهو األمر الذي القى رود فعل 

غاضبة.
يشــــار إلى الالجئين الفلسطينيين في لبنان 
الزالــــوا يحتجون على قرار وزير العمل اللبناني 
كميل أبو ســــليمان، الــــذي قــــرر التعامل مع 
الفلســــطينيين المقيمين في لبنان كأجانب 

نافيًا عنهم صفة الالجئين.

واشنطن/ االستقالل: 
دعــــا األمين العــــام لألمــــم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريــــش، جميع الــــدول األعضــــاء بالمنظمة 
الدولية وبقية الشــــركاء، إلى االستمرار في دعم 
وكالة غوث وتشــــغيل الالجئين الفلسطينيين 

(األونروا). 
جــــاء ذلك في بيــــان صادر عن المتحدث باســــم 
غوتيريش ســــتيفان دوغريك، أورده مركز "أخبار 

األمم المتحدة".
وقــــال غوتيريش إنه يدعو "جميع الدول األعضاء 
باألمم المتحدة، والشــــركاء اآلخرين، إلى أن يظلوا 
ملتزمين باألونروا وخدماتها، وأن يواصلوا دعمهم 
للعمل الحاســــم الــــذي تضلع به هــــذه الوكالة"، 
مؤكدا أن "العمــــل الذي تقوم به األونروا يعد أمر 

ضرورًيا بالنسبة لالجئين الفلسطينيين".
وأضاف: "بهدف دعم األونروا وضمان االستمرارية 

التشغيلية للوكالة.
و قرر األمين العام، بالتنسيق مع المفوض العام 

لألونروا، تعيين البريطاني كريســــتيان ساوندرز 
من المملكة المتحدة نائبًا للمفوض العام بالنيابة 
للوكالة في الشــــرق األدنى (األونروا) برتبة أمين 

عام مساعد".
وأوضح البيان أن "ساوندرز سيجلب إلى المنصب 
خبراته الممتدة على مــــدار أكثر من ثالثة عقود 
في الشؤون اإلنســــانية والدولية، مع تركيز قوي 
على تحقيق النتائج واإلشــــراف على اإلصالحات 
الرئيســــية التي تــــؤدي إلى تحســــين الفعالية 

والكفاءة التنظيمية".
ويشغل ساوندرز منصب األمين العام المساعد 
إلدارة سلسلة اإلمداد باألمم المتحدة، وعمل سابًقا 
أميًنا عاًما مساعد لمكتب خدمات الدعم المركزية 
بالمنظمة الدولية، وبدأ مسيرته المهنية في األمم 
المتحدة في عام 1989، مع األونروا في قطاع غزة، 
كما تقلد أيًضا العديــــد من المهام مع مفوضية 
األمم المتحدة لشــــؤون الالجئين، وبعثات حفظ 

السالم، وصندوق األمم المتحدة للسكان.

لبنان تمنع فلسطينيي األردن من دخول أراضيها االمم المتحدة تدعو  الستمرار دعم »اونروا«

رام الله/ االستقالل: 
أعلن االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، أنه بحث مع وزارة التربية والتعليم مجموعة 

من القضايا، بشأن العام الدراسي الجديد 2019 في فلسطين. 
وقال االتحاد، في منشور له عبر الفيسبوك، إنه تم على مدار اليومين السابقين التباحث 
مـــع وزارة التربية في العديد من المســـائل الهامة منها تأجيل افتتاح العام الدراســـي 
الى بداية شـــهر أيلـــول (بعد نزول الراتب )، تقليص الدوام إلـــى اربعة ايام ووضع خطة 
مشتركة لتنفيذ ذلك، وإلغاء الدورات واألنشطة والفعاليات ايام السبت ، تاجيل االقساط 

المدرسية لجميع أبناء الموظفين الحكوميين.
وأشـــار االتحاد، أنه سيتم خالل األســـبوع القادم اجتماع مع رئيس وزراء حكومة رام الله 
محمد أشـــتية، للبحث في نســـبة صرف الراتب للمعلمين وقضيـــة الجامعات والبنوك، 
والزامها بتنفيذ القرارات المختلفة وسيتم بحث باقي األمور مع الحكومة كل فيما يخصه.

غزة/ االستقالل :
جنــــوب  يونــــس  خــــان  بلديــــة  نظمــــت 
"منظومة  محافظات غزة بالتعاون مع فريق 
أكســــجين" لقاًء ترفيهًا للنســــاء واألطفال 
في حي قاع القرين، للمساعدة في تخفيف 
حدة التوتر والخوف جراء األوضاع النفسية 

واالجتماعية في ظل الظروف الحالية.
وُعقد اللقاء في مقر جمعية زمزم الخيرية 
الواقعـــة في حي قاع القرين بمشـــاركة 
(30) ســـيدة وممثلي عن دائرة العالقات 
العامـــة  بالبلدية عال القـــدرة، ،و يحيى 
األســـطل، ومســـئولة لجنة المرأة بالحي 
ميسرة النجار، وفريق منظومة  ُأكسجين.
وذكـــرت القـــدرة أن اللقـــاء الترفيهـــي 
يأتي ضمن خطة دائرة العالقات العامة 
بالبلديـــة الُمعدة ســـلفًا حيث تســـعى 

البلديـــة إلى تعزيز عالقتهـــا بالمجتمع 
بكافة مكوناته من أجل توصيل رسالتها 
وأهدافهـــا المنشـــودة للجميـــع، مبينًة 
أن اللقاء ســـاعد على تفريغ الشـــحنات 

االنفعاليـــة لـــدى المشـــاركات وكذلك 
التغلب على الصعوبات التي تواجههن 
في مســـيرة حياتهن . بدوره، قدم فريق 
"منظومة أكســـجين" عروضـــًا ترفيهية 

مختلفـــة تنوعت مـــا بين برامـــج تعزيز 
الثقافـــة اإليجابيـــة وممارســـة اللعـــب 
والتفريغ النفســـي، والتي أضافت أجواء 

المرح والتفاعل بين كافة المشاركات.

اتحاد المعلمين: مباحثات 
لتأجيل افتتاح العام الدراسي 

وتقليص أيام الدوام 

بلدية خان يونس تنظم لقاءًا ترفيهيًا في حي قاع القرين بالمدينة
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علـــى طول الحدود الشـــرقية لقطاع غزة, خرج الفلســـطينيون بعشـــرات اآلالف إلحياء 
فعاليات جمعة مجزرة وادي الحمص, وذلك ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى في 
جمعتها التاسعة والستين, وتأتي المسيرات هذا األسبوع دعما ألهل القدس المهدمة 
بيوتهـــم في صور باهر على يد االحتالل الصهيوني. الهيئة طالبت جماهير الشـــعب 
الفلســـطيني في الضفة المحتلة للتصدي لعربدة المستوطنين وعدم السماح لجرافات 
االحتالل بهـــدم منازل المواطنين وتجريف المزروعات هناك. كما ودعت إلى اســـتمرار 
مســـيرات العودة وكســـر الحصار في قطاع غزة المحاصر والتطلع إلـــى انتقالها لكافة 
ســـاحات التواجد الفلســـطيني. ويتزامن هذا مع دعوة لجنة الدفاع عن األراضي في حي 
»واد الحمص« ببلدة صور باهر جنوب شـــرق القدس المحتلة، وحثها للمواطنين بضرورة 
المشاركة الواسعة في صالة الجمعة السابعة بين المباني التي هدمها ودمرها االحتالل 
الشهر الفائت, وذلك استكماال لرفض سياسة الهدم، ووقف العمليات المنوي تنفيذها 
الحقـــا في المنطقة, حيث ال زال االحتـــالل يمهد لمزيد من عمليات الهدم في المنطقة 

وتهجير سكانها منها, فما يواصل العالم صمته المريب على هذه الجرائم.
مســـيرات العودة الكبرى مستمرة بطابعها الشـــعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق 
أهدافها, وجمعة مجزرة وادي الحمص هي رسالة للعالم أجمع وخاصة العربي واإلسالمي 
بأن القدس في خطر, وعليهم ان يتنبهوا لما تقوم به قوات االحتالل, وما تنوي تنفيذه 
في القدس, والشعب الفلسطيني دائما مطالب ان يكون في المقدمة وعلى قدر األحداث 
حتى ال يســـحب البساط من تحت قدميه دون ان يدري, فالمشاركة الواسعة في جمعة 
مجزرة وادي الحمص هي رســـالة تؤكد أن القدس في قلوب أبناء شعبنا وهي وجهتهم 
وجـــزء من عقيدتهم وأن كل محـــاوالت تهويدها وتغيير هويتها وطرد أهلها لن تفلح 
ولن يكتب لها النجاح, واالحتالل سيحاســـب على جرائمه التي يرتكبها بحق الشـــعب 
الفلسطيني والتي لن تسقط بالتقادم, وسيبقى شعبنا متشبثا بأرضه ومتمسكا بحقوقه 
ومدافعا عنها مهما بلغت التحديات والمؤامرات, وكل المسارات التي يسلكها االحتالل 
والهادفة لتغييب أي حق للفلسطينيين في أرضهم المغتصبة لن تفلح في ثني شعبنا 
عن مواصلة مسيرة النضال والتضحيات, حتى يسترجع كل حقوقه المسلوبة, مستخدما 

كافة الخيارات التي كفلتها الشرائع الدولة للشعوب المحتلة.
رســـالة الشعب الفلســـطيني لألمة العربية واإلســـالمية  أن القضية الفلسطينية هي 
قضية األمـــة المركزية والقدس هي محور الصراع العربـــي الصهيوني، فأين أنتم مما 
يجري في القدس من عدوان وتهويد واســـتيطان وتغيير للهوية اإلســـالمية العربية, 
يجـــب ان يكون لكـــم دور في حماية القدس من أطماع اليهود, فالقدس بمقدســـاتها 
ليســـت ملكا للفلســـطينيين وحدهم, إنما هي ملك للعالم العربي واإلسالمي وعليهم 

ان يدافعوا عنها .

جمعة مجزرة وادي الحمص 
رأي

وضــــع المبعــــوث األميركي إلى الشــــرق 
نفســــه  غرينبالت،  األوســــط، جيســــون 
مدافعا شرســــًا عن إسرائيل، وكأنه عضو 
في المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر 
»الكابنيت«، ولم يترك أي شاردة أو واردة 
إال ويســــتغلها في الدفاع عن إســــرائيل 
وسياستها االجرامية والعنصرية، ويشن 
الفلســــطينيين  هجوما مســــتمرًا ضــــد 
والقيادة والفصائل الفلسطينية ووكالة 
الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث 

»أونروا«.
األســــبوع الماضــــي قال غرينبــــالت أمام 
أعضاء المجلس إن، قرارات األمم المتحدة 
لــــن تحل النــــزاع بيــــن الفلســــطينيين 
عاصمة  ســــتبقي  والقدس  وإســــرائيل، 
إســــرائيل األبدية، ولــــن ينتهي الصراع 
على أساس اإلجماع الدولي، ألنه ال يوجد 
أصــــال توافق دولي بشــــأنه، أمــــا الذين 
يواصلون الدعوة إلى التوافق فال يفعلون 
شيئا لتشجيع الطرفين على الجلوس إلى 
التســــويات  وتقديم  المفاوضات  طاولة 

الضرورية للسالم.
وخالل األيــــام الماضية شــــن غرينبالت 
وفريقه الصهيوني في اإلدارة األمريكية 
هجــــوم علــــى وكالــــة غوث وتشــــغيل 
»أونروا«، مستغال  الفلسطينية  الالجئين 
تقرير داخلي سري من مكتب األخالقيات 
التابــــع لألمم المتحدة كشــــف عن وجود 
فســــاد مزعومة بين فريــــق اإلدارة العليا 
في »أونروا«. وقال: في تغريده عبر موقع 
التواصــــل االجتماعي »توتيــــر«: »نموذج 
»أونروا« مكســــور غير مســــتدام ويعتمد 

على عدد ال نهاية له من المســــتفيدين، 
مخيمات  في  المقيمون  الفلســــطينيون 

الالجئين يستحقون أفضل بكثير.
مــــن الطبيعــــي في حال وجود فســــاد أو 
شبهة فساد، أن تقوم الجهات المختصة 
بالكشــــف عن الفســــاد، وفتــــح تحقيق، 
ومساءلة ومحاســــبة أي فاسد أو مرتكب 
فساد، لكن استغالل هذا التحقيق لشن 
هجوم علــــى »أونروا« ووقف التمويل كما 
فعلت بعض الــــدول، هذا يعبر عن نوايا 
حقيقيــــة إلدارة ترامــــب ومــــن يدور في 
فلكها مــــن دول أوروبية االســــتمرار في 
تجفيف التمويــــل، وتنفيذ خطة صفقة 
لتصفية  األميركيــــة  واإلمــــالءات  القرن 
»أونروا«  وتصفية  الفلسطينية،  القضية 
ومــــا تمثله من دور ورمزية وشــــاهد على 

نكبة الفلسطينيين.
ما يثير الشـــبهات حول هذا الموضوع، 
اإلصرار مـــن اإلدارة األمريكيـــة، وما هو 
مطروح حول »صفقـــة القرن«، وموضوع 
الفلســـطيني،  والشـــتات  الالجئيـــن 
الســـيما في ســـوريا ولبنان وغيرها من 
وما  الفلســـطينية،  التجمعات  مناطـــق 
يتم تســـريبه حتى اآلن، وما تمارســـه 
اإلدارة األمريكيـــة، هـــو صفقة رخيصة 
ومطلوب من الفلسطينيين قبولها وهم 

»صاغرون«.
 وما يثير الشــــك والخشــــية تزامن طرح 
التــــي قامت بهــــا الحكومة  اإلجــــراءات 
اللبنانيــــة، إزاء عمالــــة الفلســــطينيين، 
لتؤكد أن هناك شــــبهة تواطأ وفســــاد 
من األنظمــــة السياســــية العربية، وهي 

مستعدة للمساومة واستغالل الالجئين 
الفلسطينيين كورقة مفاوضة في خدمة 
الماديــــة والعنصرية تجاه  مصالحهــــم 
الفلســــطينيين وحقوقهم، التي لم تعد 
تشكل أي حساسية قانونية أو أخالقية، 

إنسانية.
منذ 71 عاما يعيش الفلســــطيني مأساة 
اللجوء والتشــــرد، ومن من الفلسطينيين 
يريد أن يبقى الجئــــًا ومهددًا في حياته 
وعيشــــه المر؟ ومن منــــا كالجئين اختار 
أن يكــــون والده أو هو الجئــــًا، الحياة في 
المخيم قاســــية، ال غرينبالت، وال أي من 
القادة العرب يدركون مأســــاة الالجئين 
الفلســــطينيين، ولم يجربوا أن يعيشوا 
كالجئين في مخيم ومشردين وخائفين، 
وهــــم ينتظــــرون اليــــوم التــــي تنتهي 

مأساتهم وأن تحل »أونروا«.
الهجــــوم الذي تقــــوده اإلدارة األمريكية 
ضد »أونــــروا«، يســــتدعي التعامل معه 
بســــرعة، من قبل قيادة منظمة التحرير 
وجامعة الــــدول العربيــــة لحمايتها من 
االســــتهداف المباشــــر الذي يتســــارع 
بشــــكل مستمر من إســــرائيل ووكالئها 
فــــي اإلدارة األمريكيــــة، مع عــــدم إغفال 
االنتهــــاكات التــــي تمــــارس من بعض 
المسؤولين في »أونروا«، وشبهة الفساد 
التي طالــــت عدد منهم، وما يشــــاع عن 
تواطؤ في تفشــــي الفساد والمحسوبية 
الدوليين،  خاصة في صفوف الموظفين 
كمــــا ال يجوز تــــرك »أونــــروا« وحدها في 
األمريكي  الصهيوني  المشروع  مواجهة 

تدمير »أونروا« لتصفيتها.

تصفية »أونروا« عبر بوابة الفساد.. 
مصطفى إبراهيم

ال شــــك أن مــــن يمعــــن النظــــر إلــــى الرئيــــس 
الفلســــطيني » محمود عباس » ـ وهــــو يتُلو قرار 
القيــــادة بإيقاف العمل باالتفاقــــات الموقعة مع 
»الجانب اإلســــرائيلي« والبدء بوضع آليات تنفيذ 
ذلك، عماًل بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني 
ـ يدرك تمامًا من خالل قراءة لغة الجســــد الخاصة 
بــــه، أنه غير آســــف على اتخاذ ذلك القــــرار، وأنه 

سيمضي به إلى النهاية مهما كانت العقبات. 
ومــــن المعروف على نطاق واســــع بأن » أبو مازن » 
هو المهندس الرئيســــي التفاق أوسلو، وهو من 
مثل القيادة الفلسطينية في التوقيع على إعالن 
المبــــادئ »اتفاق أوســــلو« في واشــــنطن بتاريخ 
إلــــى االتفاقية االنتقالية  1993/9/31، باإلضافة 
في واشــــنطن فــــي 1995/9/23، فكيف أصبح » 
الرئيــــس » غير آســــفًا على هذا االتفــــاق وبهذا 

اإلصرار؟!
أثبتــــت األيام أن »ســــلطات االحتــــالل« لم تكن 
صادقــــة في أي لحظــــة منذ التوقيــــع األول على 
االتفاقيات في واشــــنطن في العام 1993 بشأن 
السالم مع الفلسطينيين، وأنها بدأت في التنكر 
للحقوق الفلســــطينية التــــي تحديدها كقضايا 
الوضــــع النهائي والــــذي ُحدد بخمس ســــنوات، 
وتحــــول اإلنكار إلى عدوان مســــتمر، ومن تهديد 
للرئيــــس » عرفات » إلى اغتيال، وبداًل من بســــط 
يد » السلطة » في المنطقة »ج« إلى تدميرها في 
المنطقــــة »أ«، وحصار وحــــروب جائرة لم تتوقف 

لحظة إلى اآلن، وليصبح » الشــــريك في السالم » 
»إرهابي« يجب الخالص منه!

واألغرب؛ أن الدولة األولى »الراعية للســــالم« باتت 
توفر الدعم الالمحدود لــــكل الجرائم والخروقات 
اإلســــرائيلية، على األرض وفي الســــاحة الدولية، 
فهل أخطأ الرئيس الفلســــطيني في اتخاذ هذا 
القرار إليقاف العمل باالتفاقيات، أو قل إن شئت 
لتصويــــب الفكرة؛ اتخاذ الرد القانوني األنســــب 
للرد على جرائــــم االحتالل المدعوم بالغطرســــة 

األمريكية!
إن »إيقاف العمل باالتفاقيات« هو إجراء قانوني 
يجري عليه العمــــل في القانون الدولي، فالقانون 
الدولي العام وتحديــــدًا في نص المادة »60« من 
اتفاقية فينا للمعاهدات للعام 1969 قد نصت: » 
اإلخالل الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد 
أطرافها يخول الطرف اآلخر االحتجاج به كســــبب 

النقضائها أو إليقاف العمل بها كليًا أو جزئيًا«.
وإذا أضفنا إلى ذلك أن »اتفاقيات أوســــلو« تعتبر 
في نظــــر القانون الدولي مــــن االتفاقيات »الغير 
متكافئة« حيــــن جرى التوقيع عليها إذ تمت بين 
» منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية » وهي »كيان 
سياسي« وليس دولة وبين »الجانب اإلسرائيلي« 
أي »االحتــــالل«، وفلســــطين اآلن » دولــــة » وإن 
كانت غيــــر عضو فــــي األمم المتحدة بســــبب ال 
ُيذكر أال وهو »الفيتــــو األمريكي الجائر« والذي ال 
يســــتطيع أن يمحو صفة الدولة عنها، وتشــــهد 

على ذلك الجمعية العامة لألمم المتحدة وســــائر 
المؤسسات األممية.

هــــذه الدولة هي أيضا عضوًا فــــي اتفاقية »فينا 
للمعاهــــدات الدوليــــة« منذ الخامــــس من فبراير 
/ شــــباط 2018، لذلك يعتبــــر التغيير في مكانة 
فلســــطين ســــببًا مســــتقاًل إليقاف العمل بهذه 
»االتفاقيــــات غير المتكافئة« حتــــى ُيعاد النظر 
فيهــــا ورفــــع اإلجحــــاف الواقــــع على الشــــعب 

الفلسطيني، أو إنهائها بشكل نهائي.
فإذا أضفنا إلى ذلك »الجرائم اإلســــرائيلية« التي 
صاحبت »فترة أوســــلو« مثل؛ االستيطان والضم، 
الحصار االقتصادي، استنزاف الموارد الطبيعية، 
الجرائم ضد حقوق اإلنسان، الجرائم في القدس 
وغيرهــــا، يكون مــــن الجنــــون التغاضي عن هذه 
الجرائم واالستمرار في التعلق في وهم »الحفاظ 

على المسيرة السلمية«!
إذًا، وماذا بعد؟!ما هو المطلوب منا عمله لتصويب 

الوضع القائم؟
أواًل، مــــن الواجــــب أن ُنركــــز علــــى أن »االحتالل« 
يسعى لتدمير كافة اإلنجازات الفلسطينية، وأن 
الهدف النهائي له »ال دولة فلسطينية« بل وطرد 
الفلســــطينيين عن هــــذه األرض، ومن ينكر ذلك 

فهو »واهم«!
وعليه يمكــــن تلخيص المطلوب منــــا في أمرين 

اثنين ال ثالث لهما!
الممكنـــة  الجهـــود  كل  فـــي  االســـتمرار  األول: 

والمخلصة لتجسيد دولة فلسطين » على األرض ».
الثانــــي: مقاومة االحتالل بكل الصــــور الممكنة، 
وتعرية جرائمه، ومحاكمتــــه عليها دون يأس أو 

كلل وعلى كافة المستويات.
اإلســــتراتيجية  ُيشــــكالن  العنصــــران  هــــذان 
الفلســــطينية للمرحلــــة القادمة؛ التــــي تتطلب 
منا وضع الخطط التفصيليــــة لها كي نعبر هذه 
المرحلة الحرجة إلى بر األمان، ونفخر بدولتنا الحرة 

المستقلة.
ليس هناك مجال للشــــك، بأن الخطط المحدودة، 
والمدروسة والتي تبدأ في مخاطبة األمم المتحدة 
والدول الراعية لالتفاقيات ـ هنا ال بد من اإلشــــارة 
بمخاطبة »الكونجرس األمريكــــي« بداًل من »إدارة 
البيت األبيــــض« لوقف التعامــــل معها ـ ضرورة 
إلشراكها في المسؤولية على مواجهة االحتالل، 
فهم شــــركاء لنــــا في نيــــل حقوقنا ومحاســــبة 

االحتالل، بموجب االتفاقيات والقانون الدولي.
ولعــــل مــــن الخطــــط المطلوبة، تحقيــــق الوحدة 
الوطنية ومشــــاركة الكل الفلســــطيني في هذه 
الخطــــط، ألن »الخــــارج عنهــــا، خارج عــــن الصف 
الوطنــــي«، فــــال »تفاهمــــات مــــع االحتــــالل« وال 
»وســــاطات إقليميــــة«، وال »انفراد فــــي اغتصاب 
الســــلطة في جزء من الوطن«، فقد انتهى الوقت 
بالنســــبة »لعبادة األحزاب« و«الشعارات الكذاّبة«. 
 لنا إال شــــعار صادق واحد. الله. الوطن. 

َ
إذ لم يبق
الشعب.

أحمد طه الغندورإيقاف العمل باتفاقيات أوسلو
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االستقالل/ وكالت: 
ســـارعت الصيـــن الى الـــرد على قـــرار الرئيس 
األميركي دونالـــد ترامب توســـيع نطاق فرض 
الرســـوم الجمركية العقابية لتطال كل الواردات 
مـــن الصين، مهـــددًة الجمعة باتخـــاذ "تدابير 
مضادة" ضّد واشنطن التي وضعت حدًا للهدنة 

بين القوتين.
وكان ترامب أعلن في سلسلة تغريدات أن إدارته 
ســـتفرض اعتبارًا من أول ايلول/سبتمبر رسوما 
جمركية بنســـبة عشـــرة بالمئة على 300 مليار 
دوالر من الواردات الصينية، ما لم تكن مشمولة 

مسبقًا بهذا االجراء.
وحـــذرت الحكومـــة الصينية من أنـــه لن يكون 
أمامها خيار آخر ســـوى اتخاذ تدابير مضادة إذا 
نفذ ترامـــب تهديداته. ولم تحدد بكين طبيعة 

هذه اإلجراءات المضادة.
واتهم وزير التجـــارة الصيني في بيان الواليات 
المتحدة بانتهاك "التوافـــق" الذي توصل إليه 
ترامـــب ونظيره الصيني شـــي جيـــن بينغ في 

حزيران/يونيو حول إعادة إطالق المفاوضات.
وكان العالن ترامب أثر كبير على األسواق، حيث 
تراجع سعر برميل النفط 8 بالمئة في نيويورك 
كما تراجعت المؤشـــرات الرئيسية في بورصة 

وول ستريت.
وكانت ردة فعل األســـواق اآلسيوية مماثلة عند 
افتتاحها، حيث خســـرت بورصـــة طوكيو أمس 
الجمعـــة أكثر من 2% قرابة الســـاعة 1,30 ت غ 

وبورصة شنغهاي %1,41.

وقال ترامب للصحافيين الحقًا "أنا غير قلق" من 
تراجع األسواق، مضيفًا "توقعت ذلك".

واعتبر ترامب كذلـــك أن الرئيس الصيني يريد 
التوصل التفاق، لكنه "ال يعمل بالسرعة الالزمة" 

لتحقيق ذلك.
وحـــذر ترامب أيضًا من أنه قـــد يرفع من جديد 
الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية ما لم 
تقبل الصين بالمطالب األميركية. وأثار احتمال 

رفعها إلى "ما يزيد عن %25".

وإذا طّبقت الرســـوم الجمركيـــة الجديدة فعليًا، 
 الواردات القادمة من العمالق 

ّ
فهي ستطال كل

اآلسيوي.
باإلضافـــة إلى ذلك، أكد ترامب، الذي لم يتوقف 
عـــن إعطاء مواقـــف متضاربة خالل هـــذا النزاع 
التجاري، أن المحادثات ستستأنف كما هو مقرر 

"مطلع أيلول/سبتمبر".
غيـــر أن رئيس المجلس االقتصـــادي الصيني-

األميركي كريغ آلن يخشى من أن قرار ترامب قد 

يدفع الصينيين إلى االنسحاب من المفاوضات.
وبرر ترامب قـــراره المفاجئ بكون بكين لم تف، 
في رأيه، بالتزامين مهمين، األول شـــراء كميات 
أكبر من المنتجات الزراعيـــة االميركية والثاني 
وقف مبيعات الفنتانيل وهو عقار مخدر شديد 
القوة منتشر في الواليات المتحدة، والصين من 

منتجيه الرئيسيين.
يأتي ذلك رغم تأكيد بكين الخميس أنها زادت 
مبيعاتها خالل األسابيع األخيرة من المنتجات 

الزراعية األميركية، ورغم استئناف المفاوضات 
بين الطرفين بأجواء هادئة نســـبيًا هذا األسبوع 

في شنغهاي.
واألربعـــاء، تحّدث الطرفان عن محادثات "مثمرة" 
لوضع حد لحرب تجارية أطلقت قبل أكثر من عام.
وقـــال المحلل لـــدى "ميســـكارت فاينانشـــل 
سرفيســـز" غريغوري فولوخين إن خطوة ترامب 

لم تكن متوقعة.
وتفرض واشـــنطن أصاًل رسوم جمركية إضافية 
بنســـبة 25% على ما يســـاوي 250 مليار دوالر 
من الســـلع الصينية. وردت بكين بفرض رسوم 
جمركيـــة إضافيـــة على مـــا يســـاوي نحو 110 

مليارات دوالر من السلع األميركية.
وحتى اآلن، لم تفرض اإلدارة األميركية رســـومًا 
على الســـلع األكثر اســـتهالكًا، بحيث أن يبقى 
االقتصاد األميركـــي، الذي يدعمه اســـتهالك 

األسر، بمنأى نسبيًا عن آثار الحرب التجارية.
 السلع 

ّ
لكن احتمال فرض رسوم جمركية على كل

أثـــار صدمة في األســـواق. وانخفضت أســـهم 
مجموعة "بســـت باي" بنسبة 9%، وهي سلسلة 
متاجـــر لألجهـــزة اإللكترونية االســـتهالكية، 

مباشرًة بعد إعالن ترامب.
وأطلق ترامب حرب رســـوم جمركية ضد الصين 
ليدفع السلطات الصينية إلى وضع حّد لإلعانات 
إلى الشـــركات الحكومية، ووقف النقل القسري 
للتقنيات المفـــروض على الشـــركات األجنبية 
وكذلـــك التوقف عن "ســـرقة" الملكية الفكرية 

األميركية.

استئنــاف الحــرب التجاريــة بيــف بكيــف وواشنطــف

غزة/ االستقالل: 
وزعت جمعيـــة قوافل الخير، كفاالت نقدية على عائالت فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة عن دورة 

شهر اغسطس 2019.
وشـــمل المشـــروع توزيع كفاالت لـ (150) أســـرة فقيرة، إلعانتهم على تكاليف الحياة الصعبة 

وتخفيف معاناتهم الناجمة عن محدودية أو انعدامه.
وينقسم مشروع الكفاالت الى قســـمين، األول يتعلق باأليتام حيث يتم تقديم الكفاالت لهم 

لكي يواصلوا حياتهم الكريمة من وسط المعاناة الناجمة عن فقدان معيلهم.
أما القسم الثاني من الكفاالت يتعلق بالعائالت المحتاجة من مأكل ومشرب وسداد ديون ودفع 

»اجارات« بيوت.
ُيشـــار الى أن عدد العائالت المكفولة يزيد وينقص حسب حالة كل عائلة وحجم الكفالة 
التي تصلها، فبعض العائالت تم كفالتها على مدار العام وبعضها ســـتة شهور وثالثة 

شهور.
ودعا علي المغربي مدير الجمعية، أهل الخير والعطاء الى مزيد من التبرع والمساهمة الخيرية في 
هذا المجال لمســـاعدة مزيد من المحتاجين في قطاع غزة ضمن هذا المشروع والمشاريع األخرى 

التي تنفذها الجمعية.

االستقالل/ وكاالت: 
قفزت أســـعار الذهب أكثـــر من 2 في 
المئـــة، الخميس، بعـــد أن قال الرئيس 
األمريكـــي دونالد ترامب إنه ســـيفرض 
رسوما جمركية إضافية على واردات من 

الصين.
وقال ترامب إنه ســـيفرض رسما إضافيا 
بنســـبة 10 فـــي المئـــة علـــى واردات 
من الصين بقيمـــة 300 مليار دوالر بدءا 
من أول سبتمبر في الوقت الذي تستمر 
فيه المحادثـــات الهادفة إلى تخفيف 
التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وصعد ســـعر الذهب للبيع الفوري 2.2 
بالمئـــة إلـــى 1445.05 دوالر لألوقيـــة 
(األونصـــة) في نهاية جلســـة التداول 

بالسوق األمريكي.
للذهب  األميركيـــة  العقود  وارتفعـــت 
1.37 بالمئة إلى 1457.5 دوالر لألوقية.

وفي وقت ســـابق مـــن الجلســـة هبط 
المعدن النفيس إلى أدنى مستوى منذ 
الســـابع عشـــر من يوليو عند 1400.31 
دوالر لألوقية، متضـــررا من صعود حاد 
للـــدوالر بعـــد أن ثبط البنـــك المركزي 
األمريكي توقعات لمزيد من التيســـير 

في السياسة النقدية.
وأظهر مســـح لرويترز أن مـــن المتوقع 
أن تســـاعد أســـعار الفائدة المنخفضة 
وتجدد مشتريات المستثمرين والبنوك 
تعزيز  أســـعار الذهب على  المركزيـــة 
مكاســـبها األخيرة والبقـــاء فوق 1400 

دوالر لألوقية العام القادم.
وتنتظـــر األســـواق اآلن أحـــدث بيانات 
شـــهرية للوظائف فـــي القطاعات غير 
الزراعيـــة في الواليـــات المتحدة والتي 

ستصدر اليوم الجمعة.
النفيســـة األخرى،  ومن بين المعـــادن 
هبط البالديوم فـــي المعامالت الفورية 
إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 
1410 دوالرات لألوقية في وقت ســـابق 
قبل أن ينهي جلســـة التداول منخفضا 

6.10 بالمئة عند 1424.00 دوالرا.
وتراجـــع البالتيـــن 1.28 بالمئـــة إلـــى 
848.50 دوالر لألوقيـــة بينمـــا ارتفعت 
الفضـــة 0.43 بالمئة إلـــى 16.32 دوالر 

لألوقية.

الذهب يرتفع بعد إعالن ترامب عف

 رسوم جديدة على بضائع صينية
»قوافل الخير »توزع كفاالت نقدية 

على (150) عائلة فقيرة بغزة

القاهرة/ االستقالل: 
أعلن رئيــــس الهيئــــة العامة لتنميــــة المنطقة 
االقتصاديــــة لقنــــاة الســــويس، الفريــــق مهاب 
مميش، أن حركة المالحة بالقناة سجلت، الجمعة، 
رقما قياســــيا غير مســــبوق في أعــــداد وحموالت 
الســــفن العابرة للقناة على مــــدار تاريخها، بعبور 
81 سفينة، وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة 
في يوم واحد بأعلى حمولة يومية كلية بلغت 6.1 

مليون طن.
وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال  

43 سفينة بحموالت  3.014 مليون طن، فيما بلغ 
عدد الســــفن العابرة من اتجــــاه الجنوب بالمجرى 
المالحــــي الجديد للقناة دون انتظار 38 ســــفينة 

بإجمالي حموالت  2.95 مليون طن.
وتصدرت حركة المالحة من اتجاه الشمال سفينة 
 MANCHESTER الحاويات الدانماركية العمالقة
MAERSK  بحمولة كلية 221 ألف طن، في رحلتها 
القادمة من  المغرب والمتجهة إلى ســــنغافورة، 
المالطية العمالقة   جاءت سفينة الحاويات  فيما 
CMA CGM LOUIS BLERIOT علــــى رأس قافلة 

الجنــــوب بحمولة  كلية  226 ألف طن في رحلتها 
القادمة من  سنغافورة والمتجهة إلى إسبانيا.

وقد شــــهدت القناة عبور 14 سفينة عمالقة تزيد 
حموالتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 9 
سفن ضخمة ضمن شريحة الحموالت التي تتراوح 

بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.
وقال مميش إن مشــــروع قناة السويس الجديدة 
يعد عالمة فارقة  في حاضر القناة ومســــتقبلها، 
ومنصة جديــــدة لخدمة حركة التجــــارة العالمية 

قدمتها الدولة المصرية للعالم أجمع.

وأشـــار  إلى أن الزيادة غير المســـبوقة في أعداد 
وحموالت السفن العابرة للقناة تعد شهادة ثقة 
من المجتمـــع المالحي الدولي فـــي كفاءة القناة 
وقدرتها على اســـتقبال الســـفن العمالقة ذات 
الغواطس الكبيرة السيما بعد نجاح مشروع القناة 
الجديدة في زيادة قدرتها العددية واالستيعابية 
بما مكنها من مواكبة التطورات المتســـارعة في 
صناعة النقل البحري، وعزز مـــن المكانة الدولية 
للقناة كأســـرع وأقصر الطـــرق المالحية وأكثرها 

أمانا.

قناة السويس تسجل رقما قياسيا بأكبر عبور للسفف
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الخرطوم/ االستقالل: 
قال المتحدث باســـم المجلس العســـكري في السودان 
شمس الدين الكباشي إن عناصر تابعة ألجهزة عسكرية 
مختلفـــة متورطون في ما حدث في مدينة األبيض بوالية 
شـــمال كردفـــان، وأنه تـــم اعتقالهم وتســـريحهم من 
الخدمة، وتســـليمهم إلى الســـلطات القضائية المدنية 

لمحاكمتهم واتخاذ الالزم بحقهم.
وأضاف كباشـــي أن والي والية شـــمال كردفـــان وأعضاء 
لجنتها األمنية سيتحملون مسؤولية حوادث القتل التي 

وقعت باألبيض عاصمة الوالية االثنين الماضي.
وكانـــت لجنة تقصـــي الحقائق، التي شـــكلها المجلس 
العسكري االنتقالي في السودان، أعلنت نتائج تحقيقها 
في أحداث األبيض التي وقعـــت االثنين الماضي، وقتل 

فيها ستة أشخاص.
وأكد رئيس لجنة األمن والدفـــاع بالمجلس الفريق جمال 
الدين عمر -في بيـــان- أن الحادث بدأ بإطالق نار من أفراد 

تابعين لقوات الدعم السريع في المدينة.
وأكد رئيس لجنة األمن والدفاع في المجلس العســـكري 
االنتقالي أنه تم التعرف علـــى مرتكبي الحادث، مضيفا 
أنه سيتم اســـتكمال إجراءات التحقيق تمهيدا لتقديم 

المســـؤولين إلـــى المحاكمة، وألقى البيـــان بالالئمة على 
المتســـببين في ما وصفه بإخراج طلبـــة المدارس بالقوة 

للمشاركة في المظاهرات. 
وفي غضون ذلـــك، قالت لجنة أطباء الســـودان المركزية 

إن أربعة متظاهريـــن قتلوا وأصيب آخـــرون، لدى إطالق 
رصاص حي على المتظاهرين أثناء مسيرة احتجاجية في 

أم درمان.
وكانـــت مظاهـــرات خرجت فـــي العاصمة الســـودانية 

الخرطوم، وعدة مدن أخـــرى، للمطالبة بمعاقبة الضالعين 
في أحداث األبيض التي راح ضحيتها ستة قتلى.

ورفع المتظاهـــرون الفتات تندد بأعمـــال القتل وتطالب 
بمحاســـبة المســـؤولين عنها، كما رفعوا صـــورا للضحايا 

الستة الذين سقطوا في األبّيض.
وحّمل تجمع المهنيين الســـودانيين المجلس العسكري 
مســـؤولية القتـــل فـــي أم درمـــان، واتهمه بالتواطـــؤ 
بالمشـــاركة أو التقصير لمنع الشـــعب مـــن الوصول إلى 
أهداف ثورته. واعتبر التجمع أن "الرصاص الذي ُيواَجه به 
الشعب لن يثنيه عن تمسكه بالسلمية وتحقيق أهداف 

ثورته".
واســـتأنفت المفاوضـــات بين قـــوى الحريـــة والتغيير 
والمجلس العسكري االنتقالي بشـــأن اإلعالن الدستوري 

أول أمس.
وقـــال إبراهيم األميـــن نائب رئيس حـــزب األمة القومي 
الســـوداني -عضو قوى الحرية والتغيير إن هناك توافقا 
تاما بيـــن قوى الحرية والمجلس العســـكري حول معظم 

بنود الوثيقة الدستورية.
وأكـــد أن الغد ســـيكون نهاية التفـــاوض بالصورة التي 

تمكن األطراف من إقامة حكومة مدنية خالل أيام.

المجلس العسكري بالسودان يقر بتورط عناصر عسكرية في أحداث األبيض

االستقالل/ وكاالت:  
أعلــــن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 
انسحاب بالده رسميا من معاهدة الصواريخ 
قصيــــرة ومتوســــطة المــــدى المبرمــــة مع 

موسكو.
وقــــال بومبيو -في تصريحــــات على هامش 
مشاركته في اجتماعات منظمة آسيان في 
العاصمة التايلنديــــة بانكوك- إن الواليات 
المتحــــدة لــــن تبقى طرفــــا فــــي معاهدة 

تنتهكها روسيا عمدا، على حد تعبيره.
والمعاهدة التي وقعها عام 1987 الرئيس 
األميركي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي 
ميخائيل غورباتشوف؛ تنص على الحد من 

الصواريخ التقليدية والنووية للقوتين.
وبــــدأت الواليــــات المتحدة إنهــــاء االتفاق 
بدعوى أن روسيا انتهكتها بتطوير صاروخ 

قادر على الوصول إلى هذين المديين.

وقالــــت وزارة الخارجيــــة األميركيــــة امس 
الجمعة »روسيا لم تعد إلى االمتثال الكامل 
والتحقق من خالل تدميــــر نظام الصواريخ 
الذي يخالف بنود االتفاقية (إس إس ســــي 
8) أو الصــــاروخ كروز متوســــط المدي (9 إم 
729) الــــذي يتــــم إطالقه مــــن األرض. لقد 
منحت الواليات المتحدة روسيا ستة أشهر 

إلزالة تلك الصواريخ المحددة«.
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية 
أن معاهــــدة الصواريخ متوســــطة وقصيرة 
المــــدى الموقعة بين موســــكو وواشــــنطن 

انتهت امس بمبادرة من واشنطن نفسها.
ودعا سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية 
الواليات المتحدة إلى تجميد نشر الصواريخ 
متوسطة المدى، بعد أن انتهت المعاهدة.

ونقلــــت وكالة تــــاس عن ريابكــــوف قوله 
»اقترحنا علــــى الواليات المتحــــدة وأعضاء 

آخرين في حلف شمال األطلسي أن يفكروا 
في تجميد نشر الصواريخ متوسطة المدى«.

وأضاف »ســــيكون هذا التجميد مشــــابها 
للذي أعلنه الرئيس فالديمير بوتين عندما 
قال إنه في حال عدم نشر الواليات المتحدة 
هذه المعدات في بعض المناطق، ستمتنع 

روسيا أيضا عن القيام بذلك«.
من جهته، علق األمين العام لحلف شــــمال 
األطلســــي (ناتــــو) ينس ســــتولتنبرغ على 
انسحاب واشنطن بتحميله روسيا مسؤولية 

انتهاء المعاهدة.
وقــــال الحلــــف في بيــــان »روســــيا تتحمل 
وحدها مسؤولية انتهاء المعاهدة«. مضيفا 
»ســــيرد حلف شــــمال األطلســــي بطريقة 
مســــؤولة ومحســــوبة على المخاطر الكبرى 
التي يشــــكلها نشــــر روســــيا صاروخ (9 إم 

729) على أمن الحلف«.

االستقالل/ وكاالت: 
دعت السلطات اإلندونيسية بعض سكان جزيرة جاوا التوجه إلى مواقع مرتفعة، 

تحسبا لوقوع تسونامي، إثر زلزال قوي ضرب المنطقة.
وقالت هيئة المســـح الجيولوجي األميركية، إن زلـــزاال بقوة 7 درجات، وقع قبالة 

جزيرة سومطرة بإندونيسيا الجمعة.
وأصدرت الوكالة اإلندونيســـية لعلوم طبيعة األرض، تحذيرا من احتمال حدوث 
أمواج مد بحـــري عاتية، بعد الزلزال الذي قالت الهيئـــة األميركية إنه كان على 
عمـــق 59 كيلومترا، وعلى بعد حوالي 227 كيلومتـــرا عن مدينة تيلوك بيتونغ 

بالجزيرة.
ولم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر في األرواح أو الممتلكات.

وكان أرخبيل الملوك في شرق إندونيســـيا، قد تعرض قبل أسابيع لزلزال عنيف 
بلغت قوته 7.3 درجات، وأســـفر عن مقتل ثالثة أشـــخاص، وألحق أضرارا بأكثر 

من ألف منزل.
وتقع إندونيسيا، التي تتألف من 17 ألف جزيرة، في منطقة حزام النار بالمحيط 

الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي قوي.
وفي العام الماضي، أوقع زلزال بقوة 7.5 درجات أعقبه تسونامي في بالو بجزيرة 

سوالويسي، أكثر من 2200 قتيل، وفقدان اآلالف.

واشنطن/ االستقالل: 
نقلــــت صحيفــــة "واشــــنطن بوســــت" عن 
ترامــــب  إدارة  أن  أميركييــــن  مســــؤولين 
تستعد لسحب آالف الجنود األميركيين من 
أفغانستان بموجب اتفاق مبدئي مع طالبان 

يتضمن وقًفا إلطالق النار.
وأضاف المســــؤولون للصحيفة أن االتفاق 
يمكن أن يقر خفضا لعدد القوات األميركية 
في أفغانســــتان من نحو 14 ألفا إلى ما بين 

ثمانية وتسعة آالف.
وتبلورت هــــذه الخطة -حســــب الصحيفة- 
بعد أشــــهر من المفاوضــــات بين المبعوث 
األميركــــي ألفغانســــتان زلمــــاي خليل زاد 

وحركة طالبان في الدوحة. 
وقال المســــؤولون إنه يمكــــن التوصل إلى 
اتفاق نهائــــي قبل االنتخابات الرئاســــية 
المقبل، رغم  األفغانية في ســــبتمبر/أيلول 

أنهــــم حذروا مــــن تحديات كبيــــرة ال تزال 
قائمة.

ومــــن المتوقــــع أن تبدأ الواليــــات المتحدة 
وطالبان قريبا الجولة الثامنة من المحادثات 
في الدوحة؛ سعيا للتوصل إلى اتفاق ينهي 
تدخال عسكريا أميركيا في أفغانستان عمره 

نحو 18 عاما.  
وقال مســــؤول للصحيفة "يمكــــن أن أقول 
إنهم قطعوا نحــــو 80 أو %90 من الطريق، 
لكن ال يــــزال الطريق طويال في 10 أو 20% 
األخيــــرة". فــــي حين أكد المتحدث باســــم 
طالبــــان ذبيح الله مجاهد أن "هناك أمال في 

التوصل إلى حل خالل هذه الجولة".
في ســــياق متصل، طلب زلمــــاي خليل زاد 
الممثل الخاص للواليات المتحدة األميركية 
في أفغانســــتان من باكستان إقناع طالبان 

بالمشاركة في حوار مباشر مع كابل.

وقالت الخارجية الباكســــتانية في بيان لها 
إن خليــــل زاد -الذي وصــــل أمس الخميس 
إلى باكســــتان في إطار زيارة رسمية- تبادل 
وجهــــات النظر مــــع رئيس الــــوزراء عمران 
خان ووزير الخارجية شــــاه محمود قريشــــي 
بالمحادثات  المتعلقة  التطورات  آخر  بشأن 

الجارية بين واشنطن وطالبان.
يذكر أن أفغانســــتان تشــــهد منــــذ الغزو 
األميركــــي (2001) صراعا بين حركة طالبان 
من جهــــة، والقــــوات الحكوميــــة والدولية 
بقيادة الواليات المتحــــدة من جهة أخرى؛ 
ممــــا تســــبب فــــي ســــقوط آالف الضحايا 

المدنيين.
وترفض طالبان إجراء مفاوضات مباشرة مع 
الحكومة، بحجة أنها غير شرعية، وتصر على 
خــــروج القوات األميركية من البالد كشــــرط 

أساسي للتوصل إلى سالم مع الحكومة. 

بيونغيانغ/  االستقالل: 
أطلقت كوريا الشــــمالية في وقت مبكر امس الجمعة صواريخا باليســــتية قصيرة 

المدى .
وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن إطالق كوريا الشمالية قذيفة جديدة لم ينتج عنه 

أي تأثير فوري على أمن البالد.
وذكرت الوزارة في بيان أنه لم تصل أي صواريخ باليستية إلى أراضي اليابان أو إلى 

منطقتها االقتصادية الخالصة بعد اإلطالق.
مــــن جانبه، قال الجيش الكــــوري الجنوبي إن قذائف قصيــــرة المدى تم إطالقها 
في الســــاعة 2.59 صباحا و3.23 صباحا بالتوقيــــت المحلي فجر الجمعة من إقليم 
هامغيونغ جنوب كوريا الشــــمالية صوب البحر الشــــرقي، وذلــــك في ثالث عملية 

إطالق خالل أيام.
وذكــــرت هيئة األركان المشــــتركة في ســــول أن الصواريخ قطعت مســــافة 220 

كيلومتًرا وبلغت ارتفاع 25 كيلومتًرا.
وبينت حكومة كوريا الجنوبية أن القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت 

سابق، امس الجمعة تبدو صواريخ جديدة باليستية قصيرة المدى.

واشنطن تنسحب رسميا من معاهدة 
الصواريخ القصيرة والمتوسطة مع موسكو

زلزال قوي يضرب إندونيسيا.. 
وتحذير من تسونامي

واشنطن بوست: إدارة ترامب تستعد 
لسحب آالف الجنود من أفغانستان

كوريا الشمالية تطلق 
صواريخ باليستية جديدة



السبت 2 ذو الحجة 1440 هــ 3 أغسطس 2019 م

غزة / االستقالل: 
يفتتح االتحاد الفلســــطيني لكرة الســــلة بطولة 
كأس المحافظات الجنوبية للموسم 2019_2020، 
»كأس الشــــهيد غّسان كنفاني«، برعاية مؤسسة 
أمواج اإلعالمية، مســــاء اليوم الســــبت، على صالة 

سعد صايل بمدينة غزة.
ويواجــــه خدمــــات البريج حامل اللقــــب في أخر 4 
نسخ للبطولة منافسه غزة الرياضي تمام الساعة 
الخامســــة مســــاًء، لتصبح هذه المرة األولى التي 
يلتقي فيها فريقان مرتين متتاليتين في افتتاح 
بطولة ســــلوية رســــمية، بعد لقائهما األخير في 
المباراة االفتتاحية لبطولة الدوري الماضي، وتمكن 
خدمات البريج من الفــــوز بصعوبة على الرياضي 

بنتيجة 65_64.
وتعتبــــر لقــــاءات البريج والرياضي مــــن اللقاءات 
التي تجلب إليها أنظار المتابعين لكرة السلة، لما 
تشــــهده هذه اللقاءات من قوة وإثارة في أغلبها، 
بالرغم مــــن ابتعاد الرياضي عن المنافســــة بقوة 
خــــالل البطوالت القليلة الســــابقة، وقدرة خدمات 
البريج على الفــــوز في كثير مــــن المباريات التي 

جمعت الفريقين.
وفي المباراة الثانية التي ســــتقام تمام الســــاعة 

الســــابعة مســــاًء، يلتقي الفريق الطموح شــــباب 
المغازي بمنافسه خدمات دير البلح الذي يسعى 
إلى أن يعود بقوة للمنافسة على البطوالت المحلية، 
خصوصا بطولة الــــكأس التي وصل فيها للمباراة 
النهائية للمرة األولى في تاريخه قبل موســــمين، 

وخسرها أمام خدمات البريج بنتيجة 64-84.

الجدير بالذكر أن مراسم توزيع القمصان الرياضية 
على الفرق المشاركة، ستســــبق انطالقة المباراة 
األولى، بحضور األســــتاذ عبد السالم هنية رئيس 
مؤسســــة أمواج اإلعالمية راعية البطولة، والرفيق 
جميل مزهر من الجبهة الشــــعبية داعمة البطولة 

بالمالبس الرياضية.

الرابط / االستقالل:
البيضاوي  الرجـــاء  نـــادي  د رئيـــس  أكَّ
ه يشـــعر بالفخر  المغربي جواد الزيات أنَّ
لمواجهة فريق فلســـطيني في البطولة 

العربية لألندية بكرة القدم.
وأوقعـــت قرعـــة  دور الــــ 32 للبطولـــة 
العربية التي ُســـحيت الســـبت الفريق 
البيضاوي في مواجهـــة هالل القدس. 
وقال الزيات في تصريحات تليفزيونية: 
»مواجهة هـــالل القدس ُفرصة من أجل 
التقرب أكثـــر من الكرة الفلســـطينية، 
وهناك تعاطف كبير أيًضا من الجمهور 

الرجاوي والمغربي ككل، لذلك ســـتكون 
 الرجاء ســـُيواجه هالل القدس بكل جدية، 

َّ
المواجهة خاصة مع هذا الفريق«. وأضاف أن

مشيًرا إلى أنه يجب احترام كل األندية العربية. وختم: »المنافسة العربية تبقى مهمة 
بالنسبة للرجاء، نشارك من أجل الفوز باللقب، خاصة أن للبطولة امتيازين، األول هو لقاء 
األندية العربية والشعوب فيما بينها عبر هذه المنافسة، أما االمتياز الثاني فيتمثل في 
اإليرادات المالية التي يمكن  حصدها من المشـــاركة«. يشار إلى أن فريق هالل القدس 
يشارك في البطولة العربية بصفته بطاًل لدوري المحترفين في الضفة الغربية المحتلة 

الموسم الماضي .

لندن/ االستقالل: 
أصبح على ُبعد أيام قليلة من عودة منافسات الدوري اإلنجليزي الممتاز 
للموســـم الجديد، 2019-2020، مع تطلعات كبيرة لمشاهدة منافسة 

قوية على اللقب من جانب أكثر من فريق.
مانشستر سيتي وليفربول خاضا منافسة شرسة على لقب البريميرليج 
الموسم الماضي، وظلت هوية بطل الدوري األقوى واألصعب في العالم 
مجهولة حتى الدقائق األخيرة من عمر مباراتي الجولة األخيرة بالنسبة 
لكل من الســـكاي بلوز والريدز، ولم تفصل الســـيتي عن الليفر سوى 
نقطة وحيدة، توجت أزرق مانشستر بلقب الدوري اإلنجليزي للموسم 

الثاني على التوالي.
الســـيتيزنس والريدز لم يدعموا صفوفهم بشـــكل كبير خالل سوق 
االنتقاالت الصيفية الجارية، حيث كســـر الســـيتي عقد رودري العب 
الوسط اإلسباني مع أتلتيكو مدريد اإلسباني، فيما جلب المدير الفني 
األلماني لفريق ملعب أنفيلد، يورجن كلوب العبين صغيرين جدًا في 
العمر، فان دير بيرج المدافـــع الهولندي وهيرفي إليوت أصغر العب 

مشاركة في تاريخ البريميرليج.
أما مانشســـتر يونايتد فأتى بوان بيساكا ودانييل جيمس، الشابين 
الطموحين، وأرسنال فاجأ الجميع ودفع 80 مليون يورو لمجئ نيكوالس 
بيبي من ليل، أما توتنهام فجلب ندومبيلي العب الوسط المميز، بينما 

تشيلسي محروم من التعاقدات، ولم ينضم سوى بوليسيتش.
تحديات جديدة تنتظر األندية في الموســـم الجديد، وأيضًا الالعبين 
الكبار الذين تركوا أثرًا واضحًا على مدار المواسم القليلة األخيرة، ومن 
بينهم محمد صـــالح، نجمنا العربي المصري والعـــب ليفربول، الذي 
حصـــد لقب هداف الدوري اإلنجليزي آخر موســـمين، مع مشـــاركته 

الموسم الماضي مع ساديو ماني وأوباميانج.
وفيمـــا يلي بعض التحديات التي تنتظر محمد صالح في الموســـم 

على الجديد مـــن الـــدوري اإلنجليـــزي ، و هي  الحفـــاظ 
الثالث على لقب هداف الدوري اإلنجليزي للموسم 
يخلـــق التوالي، وهو تحٍد صعب للغاية ولكنه 

دافعًا إضافيًا.

تتمثل في العودة للمنافسة على لقب العب العام في إنجلترا، بعدما 
خرج من المنافسة في الموسم الماضي، وحصد اللقب في العام الذي 
سبقه، ومساعدة ليفربول على تقديم موسم آخر كبير في البريميرليج 

والمنافسة بشراسة على اللقب حتى النهاية. وكذلك التحضير 
بدنيًا وذهنيًا بالشـــكل الالئق ليكون جاهزًا 100% للمباراة 

االفتتاحية للدوري اإلنجليـــزي، وربما كأس الدرع الخيرية 
أيضـــًا، حيث لم يســـتبعد المدرب كلـــوب إمكانية البدء 

بصالح والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو أمام السيتي 
، و تقديم مستويات جيدة في الدور األول 

من الـــدوري اإلنجليزي لمســـاعدته في 
ترشحه لجائزة األفضل من الفيفا هذا 
العام، حيث ربما تســـاهم مســـتوياته 

الكبيرة هذا الشهر والشهر الذي يليه في 
حصوله على جائزة األفضل، وهي جائزة مرموقة 

بالطبع.

افتتاح بطولة كأس الشهيد »غسان كنفاني« لكرة السلة رئيس الرجاء البيضاوي: فخورون 
بمواجهة فريق فلسطيني

تحديات تنتظر محمد صالح في الموسم الجديد من الدوري اإلنجليزي

برلين/ االستقالل:
يبدو أن مســـتقبل فرانك ريبيري أحد نجـــوم بايرن ميونخ قد تم 
توضيحه بشـــكل قاطع بعد الشـــائعات التي 
انتشرت حول المكان الذي سيلعب به خالل 

الموسم الجديد 2020-2019.
وارتبـــط النجـــم الفرنســـي باالنتقـــال إلى 
آينتراخت فرانكفـــورت األلماني ، في الوقت 
الـــذي تحدثت فيه الصحافـــة اإليطالية عن 
عـــرض تقدم بـــه فيورنتينـــا للحصول على 
خدماتـــه خالل األيام القليلة القادمة. وذكرت 
صحيفـــة “بيلد” األلمانيـــة أن فرانك ريبيري 
يريد قضاء السنوات األخيرة من حياته االحترافية 
في الشرق األوسط من خالل اللعب في أحد األندية في المملكة العربية 

السعودية أو قطر.
وســـيعلن الالعـــب البالغ من العمـــر 36 عامًا عن قـــراره النهائي خالل 
الساعات القادمة ، حيث من المتوقع أن يخضع للفحوصات الطبية ذات 

الصلة في مدينة ميونخ قبل اإلعالن الرسمي عن وجهته المقبلة.
وانضم ريبيـــري إلى بايرن ميونخ في عام 2007 حتى 2019 ، وقد أحرز 
الدوري األلماني تســـع مرات ، وستة ألقاب في كأس ألمانيا ولقب واحد 

في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر األوروبي وكأس العالم لألندية.

االستقالل / وكاالت:
قـــام المهاجم األرجنتينـــي باولو ديباال بأخذ مشـــورة زميله البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو نجم يوفنتوس ، لمعرفة كل شيء يتعلق بنادي 

مانشستر يونايتد اإلنجليزي.
وهنالك تقارير تشير إلى اقتراب باولو ديباال من االنتقال إلى مانشستر 
يونايتد ضمن صفقة تبادلية ينتقل على إثرها البلجيكي روميلو لوكاكو 
إلى يوفنتوس بجانب دفع “الشياطين الحمر” مبلغ 15-20 مليون يورو.
ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانيـــة فإن باولو ديباال قام بطلب 

الحصول على المعلومات من كريستيانو رونالدو ، وتحدث األخير عن 
ناديه السابق بشكٍل إيجابي.

وقام رونالدو بمنحه ديباال نصيحة لالنتقال إلى ملعب أولد ترافورد.
وكان كريستيانو قد ظهر بشكٍل رائع في مانشستر يونايتد 
من عام 2003 حتى عام 2009 عندما انتقل إلى ريال مدريد 

مقابل 94 مليون يــــورو كأغلى صفقة في التاريخ بذلك 
الوقت ، وحقق في أولد ترافورد لقب دوري أبطال أوروبا 

وحاز على الكرة الذهبية األولى في مسيرته.
وأكدت ديلي ميل أن ديباال ســــيناقش مستقبله 
في الفترة القادمة مع فابيو باراتيتشــــي وبافل 

نيدفيد.

ريبيري يقرر 
التوجه إلى آسيا

رونالدو ينصح ديباال 
بـ »مانشستر يونايتد«
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جنين/ االستقالل: 
قال الشـــيخ خضر عدنان، القيادي في حركة 
الجهاد اإلسالمي بالضفة الغربية، إن مسيرات 
اإلسناد والدعم لألسرى المضربين عن الطعام 
في سجون االحتالل تحمل رسائل مهمة، ولها 
تأثير قوي في طريق معركة المعتقلين لنيل 

حريتهم.
جاء ذلك في كلمة له خالل مسيرة دعم وإسناد 
لألســـير المضرب عن الطعام سلطان خلوف، 
نظمتهـــا بلدية برقين بجنين، وشـــارك فيها 
نشـــطاء من مختلف الفصائل الفلســـطينية، 

امس الجمعة.
ســـرد عدنـــان أســـماء ثلـــة من األســـرى 

المضربين عن الطعام منذ فترات متفاوتة 
طلبـــا للحرية ورفضا لالعتقـــال اإلداري في 

سجون االحتالل.
وأضـــاف: هـــذه الفعاليـــات تنشـــر ثقافـــة 
الحريـــة والتحرير، وهي موطـــئ يغيظ الكفار 

والمنافقين والعمالء وجنود االحتالل«.
وتابع عدنان بالقول: من يقف مع أسرانا يقف 
مـــع الحق والكرامة والحريـــة ويدوس بأقدامه 
علـــى رأس كل محتـــل وعميل وكل ســـاقط.. 
بهذه الفعاليات نزداد شرفا ونحن نقترب من 

بيوت األسرى والشهداء«.
وقال: ال نقدم الكثير لألسرى ولكننا على ثقة 
أنه شيء، في طريق التحرير، وأفضل ألف مرة 

من أن نركن إلى الدنيا ونترك أســـرانا وطريق 
الشـــهداء.. هـــذه الفعاليات مهمـــة، وأنتم 

تحركتم فشكرا لكم«.
وشـــدد عدنـــان علـــى أن مخابـــرات االحتالل 
المساندة  للفعاليات  الف حســـاب  تحســـب 
لألســـرى، حيث أنهـــا تســـتدعي المواطنين 
للمقابالت في مكاتبهـــا ومراكزها وتحذرهم 

من المشاركة في تلك المسيرات.
وزاد بالقول: إضراب ســـلطان يحمي الف الف 
سلطان ويحمي كل محرر في بيته، فاالحتالل 
ال يريد حمســـاويا وال فتحاويـــا وال جهاديا وال 
جبهاويا، يريد الفلســـطيني الميت والمدفون 

تحت التراب«.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
قال حسن بريجه، مسؤول ملف االستيطان في جنوب الضفة، إن ما تفعله إسرائيل في 
منطقة واد حمص جريمة حرب، الفًتا إلى أنه يمارســـون الهولوكوست الصهيوني ضد 
الشعب الفلسطيني. وأضاف بريجه، في تصريحات صحفية، أن قوات االحتالل هدمت 
ما يقرب من 100 شـــقة، في حين هناك أي حوالي 231 منشـــأة أخرى مهددة بالهدم، 

موضًحا أن ما يحدث األن هو بطش إسرائيلي بما تحمله الكلمة من معاٍن.
يذكر أن قوات االحتالل، قمعت مســـيرة لعشرات الفلســـطينيين بعد أدائهم لصاله 

الجمعة خلف جدار العزل في منطقة واد الحمص شمال بيت لحم.
وقال شـــهود عيان، إن جنود االحتالل أطلقوا القنابل الصوتية و الغازية داخل الخيمة 
المخصصـــة لصاله الجمعة ما أســـفر عن وقـــوع إصابات، كما اعتـــدى جنود االحتالل 

بالضرب على المشاركين واعتقلوا عددا منهم.

النارية والمعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت 
والغاز المســـيل للدمـــوع باتجاه المشـــاركين اثناء 
توافدهم على مناطق التجمعـــات الـ 5 على امتداد 
الســـياج الحدودي شـــرق القطاع، ما ادى الى اصابة 
عدد منهم باألعيرة النارية والمطاطية والعشـــرات 

باالختناق بالغاز المسيل للدموع.
قال شـــهود عيان إن الصحفي أســـامة الكحلوت 
أصيـــب بطلق ناري في القدم شـــرق مخيم البريج 
وسط قطاع غزة، كما أصيب المصور الصحفي حاتم 
عمر بعيـــار مطاطي في قدميه شـــرق خانيونس 

جنوب القطاع.
وتوافـــد آالف المتظاهرين بعـــد صالة عصر أمس  
الجمعة إلـــى مخيمات العودة شـــرقي محافظات 
قطاع غزة الخمس؛ للمشاركة في الجمعة الـ69 من 

فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار.

ولّبـــى المتظاهرون الســـلميون دعوة الهيئة 
القياديـــة العليا للمســـيرات للمشـــاركة في 
الجمعة الجديدة التي تحمل عنوان "مجزرة واد 
الحمص"؛ وذلك للتضامن مع الفلســـطينيين 
الذيـــن هدمـــت قـــوات االحتـــالل منازلهم 
وبيوتهم في حي واد الحمص بمدينة القدس 

المحتّلة.
وكانت الهيئة أّكدت في بيان لها  مساء الخميس 
أن مســـيرات العودة وكســـر الحصار وهي تدخل 
أسبوعها التاســـع والستين على التوالي، بطابعها 
الجماهيري ستحافظ على ســـلميتها وستواصل 
خطواتهـــا النضاليـــة المتواليـــة حتـــى تحقـــق 

أهدافها.
وبّينت أن أهداف المســـيرة تتمّثـــل في التأكيد 
علـــى حق العـــودة لالجئيـــن الفلســـطينيين إلى 

ديارهم وممتلكاتهـــم التي هجروا منها في نكبة 
عام 1948، ووقف كافة المشاريع الهابطة والبديلة 
التي تســـعى إلسقاطه، وكسر الحصار الظالم على 

قطاع غزة المتواصل منذ 13 عاًما متتالًيا.
يذكر أن قمع قوات االحتالل للمشاركين السلميين 
في مســـيرة العودة أســـفر عن استشـــهاد 306 
فلســـطينيين، وإصابة أكثـــر من 31 ألفـــا بجراح 
مختلفة، وصـــل منهم إلى مستشـــفيات القطاع 
نحو 17500 جريح، بحسب إحصائية وزارة الصحة 

الفلسطينية بغزة.
وانطلقت مســـيرات العـــودة بـ30 مـــارس 2018، 
تزامنا مع ذكرى "يوم األرض"، وتم تدشين خمسة 
مخيمات مؤقتـــة على مقربة من الســـياج األمني، 
الذي يفصل غزة عن باقي األراضي الفلســـطينية 

المحتلة.

مسؤول ملف االستيطان بالضفة: االحتالل الشيخ عدنان: فعاليات دعم انسرى لها تأثير كبير في طريق المرية
يمارس الهولوكوست ضد الفلسطينيين 

غزة/ االستقالل: 
كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل 
الهنـــدي، امس الجمعـــة، عن فحوى رســـالة نقلتها 
حركته إلى وســـطاء التهدئة من أجـــل إيصالها إلى 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقـــال الهندي في تصريحـــات لقناة األقصى » إن 
»ارتقاء الشـــهداء وســـقوط عدد كبير من الجرحى 
ســـيقابله رد مـــن المقاومة الفلســـطينية وغرفة 
العمليات المشـــتركة، وهذه الرســـالة وصلت إلى 
الوســـطاء لتتحاور مـــع االحتالل أننا لن نســـكت 

وسيكون الرد واضحا جدا«.
وأضـــاف الهندي أن« االحتالل اإلســـرائيلي عودّنا 
على عدم االلتزام والمماطلة والتسويف واستخدام 
كل وســـائل الدهـــاء والمكـــر من أجـــل النيل من 

صمودنا وثباتنا«.
وأكد الهندي أن المقاومة الفلسطينية لن تسكت 
علـــى تغول االحتالل اإلســـرائيلي في دمـــاء أبناء 
شعبنا، مشـــيرا إلى أن غرفة العمليات المشتركة 

لهم بالمرصاد.
وتابع الهندي:« خرجنا بهذه المســـيرات الشعبية 
والســـلمية حتى نعبـــر عـــن االالم والمعاناة وحق 
المصيـــر والعـــودة إلـــى أراضينا وكســـر الحصار، 
مستدركا » لكن عندما ال يفهم االحتالل هذه اللغة 

وعندما يوغل في الدماء سيكون الرد قويا«. 
وطمئن الهندي » أبناء شعبنا الفلسطيني والذين 
يخرجون في مســـيرات العودة أنه مـــا دام هناك 
غرفة عمليات ومقاومة فلسطينية فال خشية على 
هـــذه الدماء«، مؤكدا أن »الدم بالدم وعلى االحتالل 

أن يفهم هذه الرسالة«.
وأوضـــح القيـــادي البـــارز فـــي حمـــاس أن خروج 
أبنـــاء شـــعبنا في قطاع غـــزة  اليوم فـــي  جمعة 
» واد الحمـــص« رســـالة واضحة إلى أبناء شـــعبنا 
في  القدس أننـــا معكم ولن نترككم، رغم الحصار 

والجوع واأللم.
واصدر جيش االحتالل امـــس الجمعة ، تعليمات 
جديدة إلى الجنود، بشـــأن قواعد إطالق النار على 
المتظاهرين الفلســـطينيين قرب السياج الفاصل 

شرق قطاع غزة.
حيث قرر جيش االحتـــالل، تغيير إجراءات اطالق 
النـــار ضـــد المتظاهريـــن الفلســـطينيين الذين 
الحـــدودي مع قطاع غزة أو  الســـياج  يقتربون من 

محاولة عبور السياج من غزة.

قيادي في حماس:  المقاومة جاهزة لرد أي عدوان على أبناء شعبنا

لندن/ االستقالل: 
نقلت قناة »كان« العبرية عن صحيفة »العرب« البريطانية قولها إن المسؤول 
األمريكي جارد كوشـــنير طلب من القاهرة اقناع السلطة الفلسطينية بحضور 
قمة »سالم« مرجح انعقادها في كامب ديفيد الشهر المقبل، كخطوة مبدئية، 

بغض النظر عن موافقتها على ما سُيطرح الحقا.
و قالت الصحيفة نقاًل عن مصادر دبلوماسية ، أن القيادة المصرية ال تمانع من 
أن تكون حاضرة في أي مؤتمر مستقبلي يناقش عملية »السالم«، وترى أهمية 

حضور الطرف الفلسطيني في المباحثات التي تخص مصيره ومستقبله.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن زيارة كوشنر التي استمرت ساعات، استهدفت 

تبديد المخاوف بشأن »صفقة القرن«.
وكانت وســـائل إعالم عبرية، تحدثت أن الهدف األساســـي من جولة كوشنر 
الجديـــدة هو طرح عقد مؤتمر قمة يجمـــع بين رئيس وزراء االحتالل، بنيامين 
نتنياهو وعـــدد من القيادات العربيـــة في كامب ديفيد منتصف ســـبتمبر 

المقبل، برعاية الرئيس دونالد ترامب.

عمان/ االستقالل: 
قرر وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية  األردني عبد الناصر أبو البصل 
إغـــالق مقام النبي هـــارون  الكائن في إقليم البترا، وتســـليم مفاتيحه لمديرية 
أوقاف محافظة معان وعدم الســـماح ألي زائر بدخول المقام اال بعد حصوله على 

موافقة الوزارة. 
وجـــاء قرار الوزير أبو البصل على خلفية دخول ســـياح إســـرائيليين بطريقة غير 
قانونية للمقام دون علم الوزارة وأظهرت مقاطع فيديو انتشـــرت على شـــبكات 

التواصل السياح اليهود وهم يؤدون صلوات تلمودية.
واستنكرت الوزارة في بيان صادر عنها ما حدث داخل مقام سيدنا هارون، مؤكدة 
رفضها الشـــديد لمثل هذه التصرفات المرفوضة بشدة. ونوهت الوزارة إلى أنها 

ستقوم بفتح تحقيق حول ما حدث ومحاسبة من سمح لهم بدخول المقام.

انردن يغلق مقام النبي هارون 
بعد صالة سياح إسرائيليين فيه

غزة/ االستقالل: 
أدان التجمــــع اإلعالمي الفلســــطيني اعتــــداء قوات 
االحتالل اإلســــرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين 
خالل تغطيتهم للمســــيرات الســــلمية التي خرجت 
امــــس الجمعة في قطاع غزة والقدس المحتلة, مؤكدًا 
أن مواصلــــة االحتالل اســــتهداف الصحفيين؛ تأتي 
في إطار تغييب الحقيقــــة ومنعهم من نقل جرائمه 

للمجتمع الدولي والشعوب الحرة. 
واســــتنكر التجمع اإلعالمي في بيان له, اعتداء جنود 
االحتالل علــــى الصحفــــي »إياد حمد« مصــــور وكالة 
»األسيوشــــيتدبرس« في واد الحمص جنوب شــــرق 

القدس المحتلة, ما أدى إلصابته بكسور في قدمه.
وعبر التجمــــع اإلعالمي عن قلقــــه إزاء إطالق الجيش 
اإلســــرائيلي النار على الصحفي »أســــامة الكحلوت« 
وإصابتــــه في قدمه اليســــرى شــــرق مخيــــم البريج 
وســــط قطاع غزة, عقب لحظات من تلقيه اتصال من 
المخابرات اإلســــرائيلية, حذرته خالله من اســــتمرار 
تغطيــــة فعاليات مســــيرة العــــودة, مبينــــًا أن هذه 
السياســــة مخالفة للقوانين الدولية التي كفلت حرية 

الصحافة.
وأدان التجمــــع اإلعالمي اعتداء قــــوات االحتالل على 
الصحفــــي »حاتم عمــــر« المصــــور في وكالــــة األنباء 

الصينيــــة »شــــينخوا« وإصابتــــه فــــي كلتــــا قدميه 
بالرصــــاص المطاطي أثناء تغطية فعاليات مســــيرة 

العودة اليوم الجمعة شرق مدينة خانيونس.
وأكــــد التجمــــع اإلعالمــــي أن اســــتمرار اســــتهداف 
الصحفيين الفلسطينيين بهذه الطرق الجديدة يدلل 
بما ال يدع مجااًل للشــــك, وجود نوايا مبيتة لدى جيش 
االحتالل اإلسرائيلي لقتل الحقيقة في مهدها, داعيًا 
المؤسســــات اإلقليمية والدولية التي تعنى بشــــؤون 
الصحفيين إلى توفيــــر الحماية لهم وإجبار االحتالل 
علــــى وقــــف انتهاكاته بحقهــــم أثنــــاء عملهم في 

األراضي الفلسطينية المحتلة.

التجمع اإلعالمي يندد بمواصلة االحتالل 
استهداف الصمفيين الفلسطينيين 

صميفة: كوشنر يضغط على 
مصر لتقنع الفلسطينيين 
بمضور قمة »كامب ديفيد« 

رام الله/ االستقالل: 
لقيت طفلة تبلغ من العمر ســـنة و سبعة أشهر مصرعها مساء امس الجمعة 

اثر دهسها من قبل والدها في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.
وأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باســـم الشرطة ان الشرطة ضبطت المركبة 

وباشرت التحقيق في الحادث. 

مصرع طفلة دهسها 
والدها غرب رام الله

اإ�صابات يف قمع  ..
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واشنطن/ االستقالل: 
لم يكن أحد من السائقين يتوقع أثناء سيرهم على طريق سريع في واشنطن أن يشاهد  طائرة 

صغيرة تحلق باتجاههم، تبدو وكأناه تم التخطيط لهبوطها هناك.
يقول الجندي كلينت تومبســـون من والية واشنطن، الذي كان يقود سيارته على طريق الوالية 
رقم 7، المعروف أيًضا باســـم باســـيفيك أفنيو، الخميس: »عندما بدأت الطائرة في الظهور بدأ 

السائقون يكبحون في سياراتهم حتى ال تصطدم بالطائرة«.
وقال تومبســـون لتلفزيون »KOMO« التابعة لشـــركة ABC News إنه اعتقد في البداية أنها 

»طائرة يتم التحكم فيها عن ُبعد«. وأضاف »كلما اقتربت، ازداد كبرها لتصبح أكبر فأكبر«.
وقد تمكنت كاميرا تومبسون الخاصة بلوحة القيادة من توثيق الحادثة، وأظهرت اللقطات نزول 

قائد الطائرة بعد توقفها ومحاولة سحبها للحرة اليمنى، لفتح حركة المرور أمام السيارات.
وهبطت الطائرة بعد الســـاعة 8 صباحًا بقليل بتوقيت واشنطن في ممر االنعطاف األيسر في 

شارع المحيط الهادئ، وتوقفت عند ضوء أحمر عند التقاطع.

لندن/ االستقالل: 
أنجبت ســـيدة أمريكية طفـــاًل ال يزيد وزنه عـــن 360 غرامًا في 

األسبوع الثالث والعشرين من الحمل.
وكان من المقرر أن تنجب إيلون ســـمارت (25 عامًا) في 6 نوفمبر 
(تشـــرين الثاني) القـــادم، لكن المخاض فاجأهـــا في 11 يوليو 
(تمـــوز) الماضي، وتم نقلها إلى المستشـــفى على الفور، حيث 

أخبرها األطباء بأنها بحاجة إلى عملية قيصرية طارئة.
وكانـــت فرصة نجاة الطفـــل ضعيفة للغاية، وأدركت الســـيدة 
سمارت أن عليها الحفاظ على شجاعتها وهدوئها حتى ال يتضرر 

الجنين.
وبعد وقت قصير من الوصول إلى المستشفى، استقبلت إيلون 
وزوجها جوردان مـــارو طفلهما جيدن، الذي كان وزنه ال يزيد عن 
360 غرام، وبحجم يقارب حجم يد والده، في حين أن متوسط وزن 

المواليد الجدد يبلغ حوالي 3.5 كيلوغرام.
ويكافـــح جيدن اآلن للبقـــاء على قيد الحياة في قســـم العناية 
المركـــزة، ولكنه يزداد قـــوة كل يوم، ومن المقـــرر أن يخرج من 
المستشـــفى يوم 6 نوفمبر (تشـــرين الثاني) وهـــو اليوم الذي 
كان من المقرر أن يخرج فيه إلى الحياة، بحسب صحيفة »ميرور« 

البريطانية.

طفل ينجو بعدما
 ولد بوزن 360 غرام

لشبونة/ االستقالل: 
كان مـــن المتوقع أن تعيش كلوديـــا أمارال، 
المصابـــة بمـــرض نـــادر يجعلها تشـــيخ 7 
مـــرات أســـرع من المعـــدل الطبيعـــي، حتى 
عمـــر 14 عامًا فقط، لكنها بلغـــت الـ 20 عامًا 
أخيرًا، ما يوازي 140 عامـــًا، وفقًا لتطور مرض 
الشيخوخة المبكرة لديها، والمعروف بمتالزمة 

هوتشنسون-غيلفورد أو »بريغوريا«.
المـــرأة البرتغالية بدأت تعانـــي من عوارض 
هذه الحالـــة الوراثية النـــادرة المميتة بعمر 
أربعة أشهر، بما في ذلك فقدان الشعر والجلد 
المتجعـــد. ثم بعمر ســـنة تم تشـــخيصها 
بالمـــرض، وقـــال األطبـــاء لوالديهـــا إنها قد 
تتوفى، فمعدل عمر الفتيات بهذه الحالة يبلغ 

فقط من 13 إلى 14 عامًا.
قالـــت فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة »ذا ميرور« 
البريطانية، إنه وجب عليها تحدي الصعوبات 
بشـــكل يومـــي فـــي حياتها، وقـــد خضعت 
لعمليـــات جراحية الســـتبدال مفصل وركها 
عـــدة مرات بســـبب تـــآكل العظـــام، ذلك أن 
»كل المشـــكالت الصحية التي يعاني منها 
المســـنون تظهر في جســـدها، من مشكالت 
العظـــام والقلب وما إلى ذلـــك«، لكن ذلك لم 

يقف عائقًا في طريقها.
ترعرعت وســـط عائلة طالما عاملتها على قدم 
المســـاواة، ومع أصدقاء داعميـــن لها. وكانت 
دائمًا تعامـــل نفس المعاملـــة، بما في ذلك 
في المدرسة، ولم تشـــعر أبدًا باالختالف عن 

أصدقائها أو الناس من حولها، كما لم يمنعها 
المرض عن فعل أي شيء، حيث قالت: »أعيش 
حياتـــي كما لو أنه ال أعيش فـــي داخلي، ولم 
أعاِن مـــن أوقات صعبة بســـببه، حتى عندما 
يخرج الورك من مكانه بســـبب تآكل العظام 
ال أشـــعر باأللم«. تنظر إلى األوقات التي كان 
من المفترض أن تكون صعبة كمعارك كبيرة، 
تغلبت عليها بنجاح كبير، وتؤكد: »أشعر بحالة 

جيدة للغاية، لم أدع أي شيء يحبطني«.
ُيعرف عن األطفـــال المصابين بهذا المرض، 
أنهم يبدون بمظهـــر طبيعي في طفولتهم 
المبكرة، ثـــم تبدأ معاناتهم ما بين الشـــهر 
التاسع إلى 24 شهرًا، مع تأخر كبير في النمو، 

وهو ما يؤدي لقصر القامة وانخفاض الوزن.

سانتياغو/ االستقالل: 
في روضة أطفال في العاصمة التشـــيلية 
ســـانتياغو يتفاعل االطفال مع االنســـان 
االلـــي او الروبـــوت (ســـيما)، أول روبـــوت 
"اجتماعي" تم تطويره في أميركا الالتينية 

لتشجيع التعلم.
الجهاز، الذي طوره المهندس الميكانيكي 
فيليب أرايا إلى جانب خبراء آخرين يسعى 
إلـــى تعزيز عمل المعلم باســـتخدام هذه 

األداة المدهشة لألطفال.
وقـــال مطـــور الروبـــوت ســـيما، فيليـــب 
تقنيـــات  جميـــع  أرايا:"اســـتخدمنا 
الميكاترونيك والذكاء االصطناعي والقدرة 
علـــى فهم اللغة، وضعناهـــا في الهاتف 
الذكي، جنبـــًا إلى جنب مع جســـم آلي به 

ثماني درجات من حرية الحركة".
وسيما روبوت اجتماعي تعليمي قادر على 
التفاعل بطريقة طبيعية مع مستخدميه. 
وال يستجيب سيما باللفظ فقط ولكن من 
خالل تعبيرات الوجه واإليماءات الجسدية 
وهذا ما يعزز الجـــزء الكامل من التواصل، 

كما يحاكي قدرة البشر على التواصل.
أكثر من عشـــرة نماذج أولية تم اختبارها 
في بداية االمر قبل ان يتم اختبار النماذج 
الحاليـــة والقـــادرة علـــى تطويـــر التعلم 

والتفاعل بشكل افضل مع االطفال.
وقالـــت مديرة مركز نـــادي دولوس، زمينا 
والتكنولوجيـــا  اآلن  األطفـــال  البا:"يولـــد 
حولهم، وان تكون قادرا على تعليمهم من 
خالل روبوت، فإن االمر سيكون اكثر متعة 

وسيتعلمون بشكل أسرع".
وقالـــت مطـــورة الروبوت ســـيما، فرجينيا 
دياز:"يمكـــن لألطفـــال طرح أســـئلة على 
الروبوت عـــدة مرات كما يحلـــو لهم، يتم 
توفيـــر ســـرعات تعلم مختلفة حســـب 
االحتياجـــات المختلفـــة لالطفـــال داخل 

الفصل".
باإلضافة إلـــى العاصمة التشـــيلية، يتم 
استخدام الربوت سيما في عدة مدن اخرى، 
حيـــث يتم بيـــع الروبوت إلى مؤسســـات 
تعليميـــة مختلفة، وبعد أكثـــر من الفي 
ســـاعة من االختبار في الفصول الدراسية 
التشيلية، تسعى شركة سيما للروبوتات 
الى نشر الربوت في األرجنتين واإلكوادور 

والمكسيك ودول أخری.

روبوت اجتماعي يتولی مهمة تعميم األطفال بدل المعممين طائرة تهبط في طريق سريع 
وتتوقف عند اإلشارة الحمراء

االستقالل/ وكاالت:
الحظ عادة، أن البعوض يلدغ البعض وال يقترب من البعض اآلخر. ترى ما الســـر 

وراء ذلك، وكيف يميز البعوض ضحاياه؟
وفقا للعلماء، اتضح أن أولى ضحايا البعوض هم من أصحاب فصيلة دم محددة، 
ألن البعوض منذ القدم تعود علـــى هذه الفصيلة، أال وهي فصيلة الدم األولى 

.(A)
أما أصحاب فصيلة الدم الثانية (B) فهم بالنسبة للبعوض بمثابة ›الحلوى‹، لكن 
أصحـــاب الفصيلة الثالثة (AB) أو الرابعة (O)، ال يثيرون اهتمام البعوض ومن 

النادر أن يتعرضوا لهجماته.
كذلك تلعب غازات الكربون الناتجة عن عملية تنفس اإلنســـان دورا مهما في 
اختيار البعوض لضحاياه، وعند تحرر نسبة عالية من هذه الغازات، فإن البعوض 
لن يهاجم هذا الشخص، حيث أن هذه الحشرات تشعر بكمية الغازات المتحررة 

على بعد 50 مترا.
ولكن هناك مادة تثير شـــهية البعوض واهتمامها وهي حمض اللبنيك، الذي 
يدخل في تركيب العرق المتحرر من جسم اإلنسان، وكذلك درجة حرارة الجسم.

ووفقا للخبير جيمس داي من الواليات المتحدة، فإن البعوض ال يميز ويشـــعر 
بالروائح فحسب، بل إن بإمكانه أيضا أن يرى، حيث يثير اهتمام البعوض األلوان 
الزاهية في المالبس مثل األحمر واألزرق، إال أن البعوض يفضل اللون األســـود. 
لذلك فعليك قبل الخروج إلى الطبيعة، واألماكن التي يحتمل أن تلتقي فيها مع 

البعوض، أن تفّكر جيدا في لون المالبس التي سترتديها.

لندن/ االستقالل: 
التقـــط رجل مقطع فيديـــو لديناصور ضخم 

يقف في صف ماكدونالدز لطلب الطعام.
وفقـــا لمـــا نشـــرته صحيفـــة "ديلـــي ميل" 

البريطانيـــة، كان الثنائي جاي مـــور 23 عاما 
وألفـــي أبليتـــن 39 عاما قادميـــن من عرض 
للديناصـــورات الحية في مدينـــة ماله قريبة 
عندمـــا قـــررا الذهـــاب لطلـــب الطعـــام من 

ماكدونالدز في ويســـت ميدالندز البريطانية، 
ولكن أحدهما كان يرتدي مالبس الديناصور 
مما أثار دهشة المارة. قال الثنائي إن األمر بدا 

مضحكا للغاية بالنسبة للمارة في الشارع.

»شابة« برتغالية تناهز الـ 140 عامًا

ديناصور يشتري الطعام من ماكدونالدز 

البعوض يعرف من يمدغ
 ما السر وراء ذلك ؟ 


