
رام الله/ االستقالل:
ترأس الرئيس محمود عباس، الس���بت، اجتم���اع اللجنة المكلفة 
بوض���ع آليات لتنفيذ قرار وقف العم���ل باالتفاقيات الموقعة مع 

1461 25األؤلد 3 ذو الحجة 1440 هــ 47 أغسطس 2019 م

1105

03

06

08

12

02

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية، 
نائب رئيس بعثة الحج حس���ام أبو الرب، أمس 
الس���بت، اكتمال وصول حجاج فلس���طين الى 

مكة المكرمة. 
وأش���ار ابو ال���رب ف���ي تصريح لوكال���ة األنباء 
الرسمس���ية »وفا«، إلى أن عدد حجاج فلسطين 
ف���ي المحافظ���ات الش���مالية والجنوبية يبلغ 

6600 ح���اج وحاجة، وأن عدد حجاج أس���ر ذوي 
الش���هداء للضف���ة والقطاع يبل���غ 1000 حاج 
وحاجة بمكرمة من خادم الحرمين الش���ريفين 
وسيصلون مكة المكرمة في السادس والسابع 

من الجاري.
 وأكد ابو ال���رب أن الوزارة تعم���ل بتوجيهات 
الرئيس محمود عباس والقيادة لخدمة الحجاج 

وتوفير احتياجاتهم والوقوف على راحتهم.

اكتمال وصول ؤلجاج فلسطين إلى مكة المكرمة

الرجوب يحذر من إلغاء دوري
 كرة القدم بسبب األزمة المالية

رام الله/ االستقالل:
ح���ذر رئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب أمس الس���بت من أن 
دوري اللعب���ة مهدد باإللغاء هذا العام بس���بب األزمة المالية، ما لم تهب 

غزة / سماح المبحوح 
تسارع دولة االحتالل اإلسرائيلي الخطا في سباق مع الزمن لبناء 
آالف الوحدات االس���تيطانية بمناطق الضفة الغربية والقدس 

مخططات االؤلتالل االستيطانية... 
»سرقة علنّية« لألراضي الفلسطينية

المكتب الوطني: االؤلتالل يتستر
 على جريمة واد الحمص بوعود وهمية

منصور يحذر من خطورة الصمت الدولي 
إزاء مواصلة االستيطان اإلسرائيلي

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي ومباني حي واد الحمص المقدس���ي، حمادة 
حمادة إن إجراءات إعادة بناء المباني التي دمرها االحتالل اإلسرائيلي في الحي 

لجنة الدفاع عن أراضي واد الحمص 
تواصل إجراءات إعادة بناء المباني

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد المكت���ب الوطني للدف���اع عن األرض ومقاوم���ة االس���تيطان أن حكومة االحتالل 
اإلس���رائيلي تتستر على جريمة هدم منازل المواطنين في حي واد الحمص ببلدة صور 

على أبواب »األضحى« والمدارس..
 األزمة االقتصادية تثقل كاهل الغزيين 

غزة/ دعاء الحطاب 
ينادي بائع المالبس بأعلى صوته في س���وق الشجاعية الشعبي، 
ش���رق مدينة غزة، المجاور لمن���زل األربعيني أبو عبد عياد، فيدير 

مركز: 8 أسرى يواصلون معركة 

»األمعاء الخاوية« رفضًا لـ »اإلداري«
غزة/ االستقالل:

أكد مركز أس���رى فلس���طين للدراس���ات أن 8 أسرى في س���جون االحتالل اإلسرائيلي 
يواصل���ون إضرابهم المفتوح ع���ن الطعام احتجاًجا على اس���تمرار اعتقالهم اإلداري، 

وذلك بعد تعليق 3 أسرى إلضرابهم خالل اليومين الماضيين. وأوضح 
الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر في بيان صحفي السبت أن ثالثة 

سرايا القدس: راجماتنا ستبقى كابوسًا 
يالؤلق قادة االؤلتالل ومستوطنيه

االستقالل/ اإلعالم الحربي:
خ����الل صراعها المفت����وح مع الع����دو الصهيوني منذ نش����أتها 
اس����تخدمت س����رايا القدس الجناح العس����كري لحرك����ة الجهاد 

اإلسالمي في فلسطين الكثير من األسلحة والصواريخ التي بقيت 
في إطار التطوير المستمر للمقاومة فمن السكين 
إلى القنبلة والرش����اش إلى الحزام الناس����ف مرورًا 

غزة/ االستقالل:
أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، 
السبت، عن تصعيد خطواته االحتجاجية، من خالل 

مقاطعة المش���اركة في أي عطاءات جديدة تطرح 
في محافظات غزة ومن كافة المؤسسات الرسمية 
والدولية واألهلية، وسط تحذيرات من انهيار كافة 

الشركات. وقال أسامة كحيل رئيس االتحاد خالل 
مؤتم���ر صحفي، إن الق���رار اتخذ بعد 
اجتم���اع مطول عقد لكافة ش���ركات 

رام الله/ االستقالل:
دع���ت القوى الوطني���ة واالس���المية لمحافظة رام 
الله والبيرة، أمس الس���بت، أبناء شعبنا للعمل بكل 
الطاقات واالمكانات لتصعيد المقاومة الش���عبية 

في كل أراضي دولة فلسطين. وناشدت القوى في 
بيانها، كافة أبناء ش���عبنا للمشاركة في الفعاليات 
التي تبدأ يوم الثالثاء الموافق السادس من الشهر 
الج���اري، بخطوات ميدانية ش���عبية لمنع منتجات 

االحتالل م���ن دخ���ول مناطقنا باإلرادة الش���عبية 
ويكون التجمع في فعالية رمزية أمام معبر بيتونيا 

تنفيذا لما جاء في االجتماع الموّسع 
الماضي  األس���بوع  نهاية  المنعق���د 

مخططات لبناء 2430 وحدة استيطانية بالضفة والقدس
»قــوى رام الله« تدعـــو إلــى تصعيــد المقاومــة 
الشعبية.. وتوغل »إسرائيلي« محدود وسط القطاع

اتحاد المقاولين بغزة يصعد من خطواته االؤلتجاجية

عباس يجتمع باللجنة المكلفة 
بوقف االتفاقيات مع االؤلتالل

رام الله/ االستقالل:
حذر المندوب المراقب لدولة فلس���طين في األمم المتحدة، الس���فير 
ري���اض منصور، م���ن مخاطر اس���تمرار الصمت الدولي أم���ام مواصلة 

وزر�ء �جلي�ش يف 
»�إ�سر�ئيل« يرف�سون 

حكومة برئا�سة 
نتنياهـــو
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االســـتيطان أن 
حكومة االحتالل اإلســـرائيلي تتســـتر على جريمة هدم منازل 
المواطنيـــن في حـــي واد الحمص ببلدة صـــور باهر في القدس 
المحتلة بالســـماح للفلســـطينيين البناء في المنطقة المصنفة 

وفق االتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني منطقه (ج).
وقال المكتب في تقريره األسبوعي السبت: إن "مناورات بنيامين 
نتنياهو ال تتوقف والكثير منها من النوع الديماغوجي الرخيص، 
وكان آخرها االدعاء بأن مجلسه الوزاري المصغر يقرر عقب هدم 
البيـــوت في واد الحمص تضليل الرأي العـــام بما في ذلك الرأي 
العام الدولي، والتســـتر على جريمته بالســـماح للفلسطينيين 
البناء بالمنطقة (ج)". وأضاف أن هذه الخطوة لها أبعاد سياسية 
بالضرورة فهي رسالة بأن "إسرائيل هي صاحبة الوالية والسيادة 
في هذه المناطق، ما يؤشـــر على نوايا الضم الفعلي لمناطق "ج" 
وفرض السيطرة اإلســـرائيلية على هذه المناطق وقطع الطريق 

على الجانب الفلسطيني لالستثمار فيها".
وأوضح أنه وفي خطوة جديدة وفي ســـياق الدعاية السياســـية 
المبكرة في انتخابات الكنسيت صادق المجلس الوزاري المصغر 
للشؤون األمنية والسياسية (كابينت) على مقترح نتنياهو بشأن 
أعمال بناء استيطانية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة 
يقضي ببناء 6000 وحدة ســـكنية بالمســـتوطنات، و715 وحدة 

سكنية جديدة للفلسطينيين.
وأشـــار إلى أنه من المرجـــح أال يتم تنفيذهـــا بفعل تعقيدات 
اإلجراءات القانونية، حيث يدرك نتنياهو هذا جيًدا، لكنه يحاول 
ذر الرماد في العيون وتضليل العالم عبر تجميل عمليات توسيع 

االستيطان وتعميقه بموافقات شكلية ووعود وهمية بالسماح 
للفلسطينيين بالبناء في المنطقة المصنفة (ج).

وفـــي تبادل لـــأدوار وللتعمية علـــى نوايا الضم االســـرائيلية 
الفعلية، أبدى وزراء وشخصيات سياسية وحزبية إسرائيلية من 
اليمين المتطرف، معارضتهم الشديدة، للمقترح، والذي اعتبروه 

ضربة للمخططات اإلسرائيلية الرامية للحفاظ على المناطق "ج".
وعلى صعيد آخر وفي ســـياق مخططات التهويد واالستيطان، 
أعلن رئيـــس حكومة االحتـــالل بنيامين نتنياهـــو خالل جولة 

تفقدية مصورة في مســـتوطنة "إفرات" جنوب الضفة، بدء بناء 
1000 وحدة استيطانية في محافظة بيت لحم.

وجاء هذا بعد ساعات قليلة من ترويج وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
وحكومة االحتالل لقرار المصادقة على بناء 700 وحدة ســـكنية 

للفلسطينيين في مجمل المنطقة "ج".
وجـــدد نتنياهو تأكيده خـــالل الجولة على أنه لـــن يتم اقتالع 
أي مســـتوطن أو مســـتوطنة من الضفـــة، وأن ما تـــم بناؤه من 

مستوطنات سيستمر لأبد.

وبحســـب المكتب الوطني، فإن "قســـم التخطيـــط" في بلدية 
االحتالل بالقدس المحتلة يعكـــف على إعداد خطة لبناء 2000 
وحدة ســـكنية جديدة، وبناء شـــبكة طرق ومباني عامة وتطوير 
البنيـــة التحتيـــة الالزمة في "مســـتوطنة رامـــوت" الواقعة في 

القدس.
وبينت بلديـــة االحتـــالل أن "الخطة ستســـمح بإضافة وحدات 
سكنية استيطانية كبيرة في القدس بأكملها بما في ذلك "حي 
راموت"، وستســـمح بتطوير أسرع للعائالت التي تنتظر وحدات 
سكنية إضافية في المدينة، كل ذلك بطريقة منظمة وشاملة، مع 

توفير االحتياجات العامة والبنية التحتية في الحي".
وأشـــار المكتب الوطني إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يواصل طرح 

العديد من المباني السكنية والمستوطنات لتهويد القدس.
وذكر أن بلدية االحتالل أعلنت األســـبوع الماضي مصادقة "لجنة 
التخطيـــط والبناء في البلدية" على المخطـــط الهيكلي الجديد 
لرأس العامـــود كجزء من إطار تخطيطي شـــامل ألحياء القدس 
لبناء وحدات سكنية جديدة قد يعزز االقتصاد والتجارة المحلية، 
ويزيـــد الموارد من أجل ســـكان الحـــي، إلى جانـــب إقامة مراكز 
لإلســـكان والتوظيف والترفيه حســـب رئيـــس بلدية االحتالل 

موشيه ليون.
ويتضمن المخطط تحديًثا للشوارع وتخطيًطا للحدائق وتطويًرا 
للمبانـــي التعليمية والمناطق العامة المفتوحة في كل من بيت 

حنينا وشعفاط والعيسوية والطور وصور باهر.
ويـــدور الحديث هنا في الواقع عن مخطط هيكلي يســـاهم في 
تسهيل عمليات التخطيط والبناء للبؤر االستيطانية اليهودية 

القائمة في راس العامود.

بالسماح للفلسطينيين بالبناء بالمنطقة )ج(

المكتب الوطني: االحتالل يتستر على جريمة واد الحمص بوعود وهمية

رام الله/ االستقالل:
حـــذر المنـــدوب المراقب لدولة فلســـطين فـــي األمم 
المتحدة، الســـفير رياض منصور، من مخاطر اســـتمرار 
الصمت الدولي أمام مواصلة االســـتيطان "اإلسرائيلي" 
غير الشرعي على األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها 

شرقي القدس.
وذكـــر منصور، أن إعالن "إســـرائيل" األخير إقامة 6000 
وحدة اســـتيطانية جديدة بالضفة الغربية سيســـاهم 
في زيادة عدد المســـتوطنين في األرض الفلســـطينية 

المحتلة.
وأردف: "وهو ما يتعارض مع القانون الدولي اإلنســـاني 

وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذا الشأن".
تصريحات منصور جاءت في 3 رسائل متطابقة، بعثها 
إلى األمين العام لأمـــم المتحدة، ورئيس مجلس األمن 

لهذا الشـــهر (بولندا) ورئيســـة الجمعية العاّمة لأمم 
المتحدة. وقال إن األنشطة االستيطانية خير دليل على 
نوايا "إسرائيل" باستمرار احتالل ومصادرة و"استعمار" 

وضّم األرض الفلسطينية.
ولفت منصـــور انتباه المجتمع الدولي إلى أنه في مقابل 
توسيع االستيطان، تعمل "إسرائيل" على هدم المنازل 
الفلسطينية وترك مصير عشـــرات األسر الفلسطينية 
مجهواًل. ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات 
وإلى الضغط على االحتالل لوقف إجراءاته وخططه غير 
القانونية. وأوضح، أن "محاســـبة إسرائيل على أفعالها 
هو ما سيضع حّدا لدائرة الجرائم التي ترتكبها السلطة 

القائمة باالحتالل في المنطقة".
وشـــدد على أن "هـــذه الجرائم هي العائـــق األكبر أمام 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كما كفلتها 

له القوانيـــن الدولية، وتنحســـر آماله فـــي إقامة دولة 
مســـتقلة". وطالب المجتمع الدولي بالتمسك بالتزاماته 
وبالقـــرارات الصادرة عـــن مجلس األمن "كـــي ال تكون 

إسرائيل دولة فوق القانون".
وأكدت الرســـائل على ضرورة أن يخرج المجتمع الدولي 
عن صمته وعدم االكتفاء بعبارات الشـــجب واالستنكار 
واتخـــاذ خطـــوات جـــادة وحاســـمة لوقـــف الجرائـــم 

واالنتهاكات "اإلسرائيلية".
ُيشـــار إلى أن ســـلطات االحتالل ُتخطـــط لطرح مخطط 
اســـتيطاني جديـــد يســـتهدف بنـــاء 2430 وحـــدة 
استيطانية في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.
واألســـبوع الماضي، صادقت حكومـــة االحتالل على بناء 
6 آالف وحدة اســـتيطانية في مناطـــق "ج" و1000 في 

مستوطنة "أفرات" جنوبي بيت لحم.

دعا إلى محاسبة «إسرائيل» على أفعالها
منصور يحذر من خطورة الصمت الدولي إزاء مواصلة االستيطان اإلسرائيلي

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي ومباني حي واد الحمص المقدســـي، حمادة 
حمادة إن إجراءات إعادة بناء المباني التي دمرها االحتالل اإلسرائيلي في الحي 

متواصلة، باإلضافة إلى إجراءات أخرى لمنع االحتالل من التعرض للحي.
ودعا حمادة في تصريح صحفي السبت، إلى االستمرار في الحمالت التضامنية 
مع الحي إلنهاء الوضع القائم الذي فرضه االحتالل والتراجع عن األوامر العسكرية 
التـــي أصدرها بهدف إخالء الحي. وكانت جرافات االحتالل هدمت قبل عشـــرة 
أيام 10 مباٍن في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، 

تضم 72 شقة، وشردت نحو 25 فرًدا من الشقق المسكونة.
وشـــارك العشرات من المصلين والشـــخصيات الوطنية الجمعة في أداء صالة 
الجمعة الســـابعة، بيـــن المباني التي هدمتها جرافات االحتـــالل، في حي واد 
الحمـــص، وأعادوا نصـــب خيمة االعتصـــام، بعد أن هدمتها قـــوات االحتالل 

الخميس، وصادرت الشوادر وتم تخريب األعمدة الحديدية.

رام الله/ االستقالل:
الفلسطينية ألول مرة،اليوم  السلطة  أعلنت 
السبت، عزمها منح تراخيص بناء في مناطق 
(ج) الخاضعة لســــيطرة ســــلطات االحتالل 
»اإلسرائيلي« أمنيا وإداريا في الضفة الغربية 

المحتلة.

وأكد وزير الحكم المحلي، مجدي صالح، البدء 
بتنفيــــذ مخططات هيكليــــة تنظيمية في 
كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات 
االســــرائيلية التــــي تعتبر مناطق »ســــي« 

مستباحة لها.
واوضح صالح في حديث إلذاعة فلســــطين، 

ان الحكم المحلي ستمنح الرخص في كافة 
المناطق بحســــب النمو السكاني. وأشار الى 
أن االتحاد االوروبي أبــــدى موافقته لتنفيذ 
مشــــاريع تنموية فــــي مناطــــق »ج«، ولكن 
إجــــراءات االحتــــالل تحــــول دون تنفيذها، 
مؤكدا أن القانــــون الدولي ال يمنح االحتالل 

اي صفة قانونية لتنظيم البناء في االراضي 
الفلسطينية وـأن هذا يقتصر على مجلس 

التنظيم االعلى الفلسطيني.
وبحســــب اتفاق »أوسلو« للتسوية المرحلية 
بين الفلسطينيين و«إسرائيل«، الموقع عام 
1993، فــــإن الضفة الغربية تقســــم لثالث 

مناطــــق، األولــــى (أ) وتخضع أمنيــــا وإداريا 
للســــيطرة الفلســــطينية، والمنطقــــة (ب) 
تخضع لســــيطرة أمنية إســــرائيلية وإدارية 
فلســــطينية، فيما المنطقة (ج)، وتشــــكل 
نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية، فتخضع 

لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا.

ألول مّرة..
السلطة الفلسطينية تعتزم منح تراخيص بناء بمناطق (ج)

لجنة الدفاع عن أراضي واد الحمص 
تواصل إجراءات إعادة بناء المباني
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وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن المجلس 
"كابينيت"  المصغر  اإلسرائيلي  الوزاري 
وافق قبل أيام بشـــكل مبدئي على بناء 
نحو 700 وحدة ســـكنية للفلسطينيين 
فـــي منطقة "C" التي تخضع للســـيادة 
اإلســـرائيلية ، علـــى أن يتم مقابل ذلك 
بنـــاء 6 آالف وحـــدة اســـتيطانية فـــي 

المستوطنات.
وتشـــكل المنطقة "C" نحـــو %60 من 
مساحة الضفة الغربية وتخضع بموجب 
االتفاقـــات االنتقاليـــة بيـــن الســـلطة 
االحتـــال،  وســـلطات  الفلســـطينية 

للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة. 
وتقول مؤسســـات حقوقية فلسطينية 
وإســـرائيلية ودوليـــة : " إن الحكومـــة 
البناء  الخناق على  اإلســـرائيلية تضّيق 
الفلســـطيني في المنطقة "C"، وتهدم 
المباني الفلســـطينية فيها  الكثير من 

بداعي عدم الترخيص" .
بدوره، ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة 
"يسرائيل هيوم" أن ما تسمى بـ "اإلدارة 
المدنية " باشرت في إجراءات المصادقة 

على بناء 6000 وحدة استيطانية جديدة 
، دون الكشـــف عن مزيد من التفاصيل 
حول مواقعها والجـــدول الزمني المقرر 

للشروع بإجراءات البناء.
وأضاف أنه مـــن المتوقع أن يتم عرض 
المخطط الجديد على ما يسمى بـ "سلطة 
أراضي "  إسرائيل " للمصادقة النهائية 
، مشـــيًرا إلى أنه لم يعرف بعد إذا كان 
المخطط جزءا من مصادقة " الكابينت  " 
األخيرة على الـ 6000 وحدة استيطانية.

هدم حلم الدولة
"بنـــاء 2430 وحدة اســـتيطانية جديدة 
فـــي الضفـــة الغربية وشـــرقي القدس 
أمر غير مســـتغرب علـــى دولة االحتال 
اإلسرائيلي، إذ تهدم حلم الفلسطينيين 
بإقامة دولتهم، كما أن بناء المستوطنات 
يعتبر ترجمة حقيقيـــة وتطبيقا عمليا 
لصفقة القرن"،  وفق المختص بشـــئون 

االستيطان خالد منصور.
أن  لـ"االســـتقال"  منصـــور  وأوضـــح 
قـــرار بناء المزيـــد من البؤر والمشـــاريع 
تعزيـــز  يســـتهدف  االســـتيطانية 

االســـتيطان خارج الكتل االســـتيطانية 
الكبـــرى بالمســـتوطنات المعزولة لبناء 
داخـــل  جديـــدة  أخـــرى  مســـتوطنات 
مناطق "C " التي تســـارع دولة االحتال 
اإلســـرائيلي إلعان ضّمها لســـيادتها 

وفرض القانون اإلسرائيلي عليها.
 وبّيـــن أن دولـــة االحتال اإلســـرائيلي 
تعمـــل وفق خطـــة ممنهجـــة تهدف 
إلى إيصال عدد المســـتوطنين لمليون 
 C" مستوطن بحلول العام 2020 بمناطق
" بالضفـــة الغربية والقدس المحتلتين، 
بعد نقل أعداد كبيرة من المســـتوطنين 
من داخـــل "إســـرائيل" إليهـــا وكذلك 

استيعاب مهاجرين يهود جدد فيها. 
إلـــى أن الخطـــة اإلســـرائيلية   وأشـــار 
تعتمـــد علـــى بنـــاء المزيد مـــن الكتل 
االســـتيطانية الكبـــرى وربطها بعضها 
البعض بوحدات سكنية، بعد  التضييق 
علـــى الفلســـطينيين وهـــدم منازلهم 
وترحيلهـــم من أراضيهم كما حدث في 
واد الحمص بالقدس المحتلة وما يحدث 

باألغوار  ومناطق أخرى.

كذب وخداع
األميـــن العام لحركة المبـــادرة الوطنية 
الفلســـطينية مصطفـــى البرغوثي أكد 
أن دولـــة االحتال اإلســـرائيلي تمارس 
الكذب والخداع لتبرير مساعيها للتوسع 
االســـتيطاني في مناطق ""C ، من خال 
ترويجهـــا الســـماح لبنـــاء 700 وحـــدة 

سكنية للفلسطينيين. 
وقال البرغوثي في حديثه لـ"االستقال 
"  : " إن  إســـرائيل  تتعامل بدهاء ومكر 
شـــديدين مع العالم وتحـــاول تضليله 
بزعم أنها تعامل الفلسطينيين بعدالة 
بسماحها لهم ببناء 700 وحدة سكنية، 
إذ أن قرارهـــا يأتي  بالتزامن مع هدمها 
عشـــرات المنازل بواد الحمص بالقدس 

المحتلة ومناطق عدة بالضفة". 
يســـمحوا  لن  "المســـتوطنون  وأضاف: 
بتمريـــر قـــرار دولتهـــم ببنـــاء وحدات 
سكنية للفلســـطينيين وبدأوا بالضغط 
وبالتالـــي  القـــرار،  إللغـــاء  واالحتجـــاج 
لـــن يحـــدث ذلـــك "، مشـــددا على أن 
الفلسطينيين أنفسهم لن يقبلوا بذلك 

ولن يقبلوا ببناء مزيد من المستوطنات؛ 
ألن أراضيهـــم محتلـــة وهـــم يريدون 

استردادها كاملة. 
واعتبر أن شـــرعنة المزيـــد من القوانين 
اإلســـرائيلية لبناء عشـــرات المشـــاريع 
االســـتيطانية هـــو اســـتمرار لجرائـــم 
االحتـــال بحق الشـــعب الفلســـطيني 
وأرضه، محذرا مـــن خطورة نظام الفصل 
العنصري الذي أنشـــأته "إسرائيل" في 
األراضي الفلســـطينية والذي تســـعى 
دولـــة االحتـــال من خاله إلـــى تحويل 
فكـــرة إقامة دولـــة فلســـطينية كاملة 

السيادة إلى كانتونات .
ودعـــا البرغوثـــي إلـــى تصعيـــد كافة 
االنتهاكات  لمواجهة  المقاومة؛  أشكال 
االسرائيلية ضد الشـــعب الفلسطيني  
خاصة المشـــاريع االســـتيطانية  التي 
اســـتعرت خال الفترة االخيرة ، مشيرا 
إلى أن االســـتيطان عمل علـــى تهويد 
الضفـــة الغربيـــة وحولها إلـــى مناطق 
مقطعـــة األوصال بالحواجـــز، كما حاصر 

الوجود الفلسطيني فيها .

مخطط لبناء 2430 وحدة استيطانية بالضفة والقدس

مخططات االحتخل االستيطانية... »سرقة علنّية« لألراضي الفلسطينية
غزة / �شماح املبحوح 

ت�شارع دولة الحتالل الإ�شرائيلي اخلطا يف �شباق 
مع الزمن لبناء اآلف الوحدات ال�شتيطانية 

مبناطق ال�شفة الغربية والقد�س املحتلتني بعد 
م�شادرة الأرا�شي الفل�شطينية وال�شتيالء عليها 

واإقرار خمططات ا�شتيطانية لآلف الوحدات 
ال�شكنية، يف ظل دعم اأمريكي وا�شح و�شمت 

عربي فا�شح.  ويف اأحدث الت�شريبات املتعلقة 
بهذه املخططات، اأفادت منظمة "ال�شالم الآن " 
الي�شارية اأم�س باأن جلنة التخطيط والبناء يف 
"الإدارة املدنية " الإ�شرائيلية ، �شرتوج لبناء 

2430 وحدة ا�شتيطانية جديدة يف ال�شفة 
الغربية و�شرقي القد�س.  املنظمة اأو�شحت يف 

ت�شريحات نقلتها �شحيفة "جريو�شاليم بو�شت" 
العربية،  اأنه �شيتم اإعادة بناء 4 بوؤر ا�شتيطانية 

مت اإخالء بع�شها، دون اأن تو�شح تفا�شيل عن ذلك.

رام الله/ االستقال:
الســـبت،  الرئيس محمود عباس،  ترأس 
اجتمـــاع اللجنـــة المكلفة بوضـــع آليات 
لتنفيـــذ قرار وقف العمـــل باالتفاقيات 
الموقعة مع إســـرائيل، الذي جاء تنفيًذا 
لقرار اتخذته القيادة الفلســـطينية في 
تمـــوز/ يوليـــو المنصـــرم، رًدا على قيام 
االحتال بهدم المنازل في وادي حمص 

في القدس المحتلة.
وُعقـــد االجتمـــاع فـــي مقـــر الرئاســـة 
اللـــه،  رام  بمدينـــة  الفلســـطينية 

بالضفـــة الغربية، بحســـب وكالة األنباء 
بينت  التي  »وفا«،  الرسمية  الفلسطينية 
لترفع  اللجنة »ستســـتمر  اجتماعات  أن 
توصياتهـــا واقتراحاتهـــا لعرضها على 
القيـــادة الفلســـطينية فـــي أقرب وقت 

ممكن«.
وكان رئيـــس الحكومـــة الفلســـطينية، 
محمد اشتية، قد أعلن األسبوع الماضي، 
تشـــكيل لجنـــة لتنفيـــذ قـــرار القيادة 
مع  االتفاقيات  بتعليـــق  الفلســـطينية 

إسرائيل.

وأعلـــن عباس، في الخامس والعشـــرين 
مـــن تموز/ يوليو الماضـــي، وقف العمل 
باالتفاقيات الموقعة مع إســـرائيل كافة 
ووضـــع آليات لتنفيذ ذلك، ردا على هدم 
االحتال منازل ســـكان وادي حمص في 

صور باهر.
وفـــي منتصف تمـــوز/ يوليـــو الماضي، 
مباٍن  إســـرائيلية بهدم  شرعت جرافات 
عدة في وقت واحد، بعد إخاء ســـكانها 
منها بشكل قسري، في إجراء أدانته عدة 

دول أوروبية وغيرها.

القس المحتلة/ االستقال:
حذرت سلطات االحتال االسرائيلي، السبت، عائلة الشهيد محمد سمير عبيد، من إقامة مأدبة 

طعام عن روح ابنها الشهيد في بلدة العيسوية شرق القدس.
وقال عضو لجنة المتابعة في العيســـوية محمد ابو الحمص، ان عائلة الشهيد عبيد تفاجأت 
اليوم باتصال من مخابرات االحتال تحذرهم فيه من اقامة المأدبة عن روح الشهيد، أو إقامة 

أي شكل من اشكال االحتجاج.
واستشهد عبيد في السابع والعشرين من الشهر الماضي خال مواجهات مع قوات االحتال 

اإلسرائيلي في بلدة العيسوية المقدسية.

العيسوية: االحتخل يحذر 
عائلة الشهيد عبيد من إقامة 

مأدبة طعام عن روح ابنها

عبــاس يجتمــع باللجنــة المكلفــة 
بوقــف االتفاقيــات مــع االحتــخل
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يتكـــرر هـــذا الســـيناريو الموجـــع 
مـــع "عيـــاد" قبيـــل موســـم العيد 
والمـــدارس من كل عام، منذ خســـر 
عملـــه المتواضع، اذ كان يمتلك عربة 
صغيرة يبيع عليها الشـــاي والقهوة 
وبعض المســـليات للمتنزهين على 
شـــاطئ البحر، إلى أن تراجع به الحال 
وبات عاجزًا عن توفير أسطوانة الغاز 
وشـــراء ما يلزم من احتياجات، حتى 
بات عاطاًل ال يدر على أبنائه أي دخل. 
حال عائلـــة "عياد" كحـــال كثير من 
العائـــالت الغزيـــة التـــي أنهكتها 
اإلســـرائيلي  الحصـــار  تداعيـــات 
التي فرضتها  العقابيـــة  واإلجراءات 
الســـلطة الفلســـطينية عليهم منذ 
أكثر عامين، والتي انعكســـت ســـلبًا 
على قدرتهم الشـــرائية، وجعلتهم 
عاجزين عن تلبية احتياجات أبنائهم 

ال سّيما في األعياد والمدارس.   

"همنا الوحيد لقمة الأكل"
حديثـــه  خـــالل  عيـــاد  ويقـــول 
والمدارس  األعيـــاد  لـ"االســـتقالل":" 
أصبحت مرهقة جدًا، في ظل األوضاع 
الماديـــة الصعبـــة التي نعيشـــها 
بالقطـــاع وتـــزداد ســـوءًا يومـــا بعد 
يـــوم، لدرجة أصبحنـــا معها عاجزين 
أدنـــى متطلبـــات أطفالنا  عن تلبية 
وكســـوتهم، وإدخـــال الفرحـــة على 
قلوبهـــم"، مســـتدركًا:" همنا الوحيد 
لقمة العيش، وليس احتياجات العيد 

والمدارس". 
وبغصٍة تمأل صوته، أضاف:" في عيد 
الفطر لم أتمكن من كســـوة أطفالي 
ووعدتهـــم بكســـوتهم علـــى عيد 
األضحى والمدارس، على أمل بتحسن 
الحال، لكن لألسف حتى هذه المرة لن 

أوفي بوعدي لهم". 

وأكد أنه لن يشـــتري كســـوة العيد 
وســـيكتفي  ألطفالـــه  والمـــدارس 
بإلباسهم أفضل الموجود لديهم من 
مالبس، وإصالح أزيائهم المدرســـية 
وحقائبهم القديمة استعدادًا للعام 
الدراســـي الجديد، كما سيعمل على 
توفير الحد األدنى من المســـتلزمات 
المدرســـية لهم، لعـــدم قدرته على 

شراء كل ما يحتاجون اليه.
وبّين أن الوضـــع المادي صعب على 
الجميع في القطاع المحاصر، وبالكاد 
ٌيدبرون لقمة العيش أُلســـرهم، لذا 
الكثير من اآلباء واألمهات سيفعلون 
ما ســـيفعله، ولن تدخل فرحة العيد 
والمدارس منازلهـــم، فهي معدومة 
في ظل عـــدم مقدرتهم على توفير 

احتياجاتهم ومستلزماتهم.  
" المواسم هدت حيلنا" 

وال يختلف حـــال موظف حكومة غزة 
أبو محمود جنينة، عن حال الكثير من 
اأُلســـر التي ُأجبرت على التكيف مع 
األزمة المالية قدر المستطاع في ظل 

حصار خانق ورواتب شبه منعدمة.
حديثـــه  خـــالل  جنينـــة  ويقـــول 
لـ"االســـتقالل":" تقليص رواتبنا إلى 
40% منذ عدة سنوات نتيجة األزمة 
المالية التي تعاني منها حكومة غزة، 
واستالم الرواتب كل نحو 40 يوما، أّثر 
بشكل سلبي جدًا على وضعي المادي، 
حتى أصبحت عاجزا عن توفير معظم 

متطلبات أبنائي السبعة". 
وأضاف متسائاًل:" كيف بدي أعيش 

بـ1500 شـــيكل فقـــط؟، فمصاريف 
كثيرة تقع على عاتقي كوني المعيل 
الوحيد للعائلة، ســـداد ديون للبقالة 
وقـــروض للبنوك، ودفع فواتير المياه 
والكهرباء، توفير مســـتلزمات الحياة 
أعيـــاد ومدارس  اليوميـــة وكســـوة 
ألبنائـــي، إضافـــة لرســـوم الروضـــة 

والجامعات".  
ويتابع:" األعياد والمناسبات والمدارس 
هّدت حيلنا، جميعها تأتي متالحقة، 
بـــدءًا من شـــهر رمضـــان ومصاريفه 
االستثنائية، وبعدها عيد الفطر وها 
نحن علـــى أبواب عيـــد األضحى ومن 
ثّم موســـم المدارس، وما بينهما من 
مناسبات أســـرية ال تبقي وال تذر من 

فتات الرواتب التي نتلقاها!".

حالة ع�شيبة
من جهته، أكد المختص في الشـــأن 
االقتصـــادي معين رجب، أن المواطن 
فـــي قطاع غـــزة يعيش حاليـــًا حالة 
عصيبـــة وحرجـــة، نتيجـــة األوضاع 
االقتصاديـــة والمعيشـــية البالغـــة 

الصعوبة للعام الثالث على التوالي. 
وقال رجب خالل حديثه لـ"االستقالل":" 
إن قطاع غزة يشـــهد أزمة اقتصادية 
ومعيشـــية حادة، األمر الذي أدى إلى 
انعدام القدرة الشـــرائية للمواطنين، 
خاصة مع اقتراب عيد األضحى وموسم 
المدارس"، مشـــددًا علـــى أن الحصار 
اإلســـرائيلي وأزمة الرواتب أّثرا بشكل 

كبير على أوضاع المواطنين.
وبيـــن أن أزمة الرواتـــب، زادت من حدة 
األزمة بالقطـــاع، الفتًا إلى أن مســـتوى 
السيولة لدى الناس منخفض جدًا، حيث 
ال توجد لديهـــم أموال أو نقود لشـــراء 
احتياجاتهم، خصوصًا وأننا نشهد فترة 
موسمية متكررة يشتد فيها الطلب على 

السلع والحاجيات الضرورية. 
وأوضح أن رواتب السلطة كانت تشكل 
مصدرا رئيسيا لألموال بالقطاع، وبعد 
حجب جـــزء كبيـــر منهـــا وتقليص 
الجزء اآلخر، توقفت الحركة الشرائية 
بشكل شبه كلي، ومعها أغلقت مئات 
المتاجر والشـــركات أبوابها بســـبب 

الخسائر التي تكبدتها.
ونّوه الى أن المؤشـــرات االقتصادية 
في غـــزة ســـلبية ومنهـــارة للغاية، 
فنســـبة البطالة ارتفعت الى %52، 
وتخطت نسبة الفقر 80 % في 2018، 
إضافة إلـــى أن 80% مـــن المجتمع 
الفلسطيني يعتمد على المساعدات 
الغذائية األجنبية والمحلية، بحسب 

مركز اإلحصاء الفلسطيني.  

«المواسم بتهّد الحيل!»

على أبواب »األضحى« والمدارس.. األزمة االقتصادية تثقل كاهل الغزيين 
غزة/ دعاء احلطاب 

ينادي بائع املالب���س باأعلى �شوته يف �شوق ال�شجاعية 
ال�شعب��ي، �شرق مدينة غ��زة، املجاور ملن��زل الأربعيني 
اأبو عبد عياد، فيدير الرجل وجهه جانبًا بعدما �شاهد 

ابن��ه الأ�شغر »حمم��د« ذا ال�شتة اأع��وام يهم بالذهاب 
اإلي��ه، طلب��ًا ل�ش��راء »مالب�س العي��د« كما وع��ده والده 
�شابق��ا. يه��ز الأب »عي��اد« راأ�شه ميينا وي�ش��ارا، فيفهم 
الأبن لغة اأبيه �شريعا وهي »لغة احلرمان« التي اعتاد 

عليه��ا منذ ث��الث �شنوات، ليع��ود اأدراجه ب��ني اأ�شقائه 
الأربع��ة حزين الوج��ه قاطب اجلب��ني، فيتفطر قلب 
الأب قه��را وت��ذرف عيون��ه دم��وع الفق��ر والعج��ز عن 

توفري اأدنى احتياجات اأطفاله.

االستقالل/ وكاالت:
تلقـــت حركة حماس، دعـــوة من مســـؤول إيراني لحضور 
مؤتمر "الوحدة اإلســـالمية" الذي ســـيعقد في طهران في 

نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.
جاء ذلك خالل لقاء جرى بين قيادات من الحركة، ومسؤول 
العالقـــات الدوليـــة في المجمـــع العالمـــي للتقريب بين 
المذاهب حسين شيخ اإلســـالم، في بيروت الجمعة. وفق 

بيان لحماس السبت.
وكان في استقبال شيخ اإلســـالم، عضوا مكتب العالقات 
العربية واإلسالمية في الحركة أسامة حمدان، وعلي بركة، 
وممثـــل الحركة في لبنـــان أحمد عبد الهادي"، ومســـؤول 

العالقات السياسية واإلعالمية عبد المجيد العوض.
وناقش الجانبان آخر مســـتجدات القضية الفلســـطينية 
والوضع في المنطقـــة، مؤكدين على أن لغة المقاومة هي 
اللغة الوحيدة القادرة على صنع االنتصارات، وشـــددا على 
ضرورة تماســـك محور المقاومة في مواجهة صفقة القرن 
والتصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية. كما جاء 

في البيان.
وشـــدد الجانبان على حق عودة الالجئين الفلســـطينيين 
إلى ديارهم التـــي هجروا منها قســـًرا، داعين إلى تعزيز 
صمودهـــم إلى حين العودة، مـــن خالل منحهم حقوقهم 

األساسية وتمكينهم من العيش بكرامة.

»حمـــاس« تتلقــى دعــوة
 لحضــور مؤتمــر فــي طهــران

االستقالل/ وكاالت:
عاد الهدوء إلى مخيم عين الحلوة لالجئين الفلســـطينيين في 
لبنان، بعد أن تجددت االشتباكات فجر وصباح السبت، على إثر 
عملية أمنية لمالحقة مجموعة مسلحة يشتبه بوقوفها خلف 

عملية اغتيال ناشط في فتح يوم الجمعة.
وبـــدأت قوات من حركة فتح وعصبة األنصار اإلســـالمية، فجر 
أمس، عملية لمالحقة مجموعة مسلحة يقودها شخص يدعى 
"بالل العرقوب" يشـــتبه فيها بتنفيذ عملية اغتيال الناشـــط 
الفتحاوي "حسن عالء الدين" خالل مشاركته في مسيرة خرجت 
الجمعة بالمخيم رفًضا لقرار وزارة العمل اللبنانية بحق الالجئين 

الفلسطينيين.

ووقعت اشتباكات عنيفة منذ ساعات الفجر األولى، واستمرت 
حتى ساعات الصباح الباكر، وسط أنباء عن قتل وإصابة عدد من 
أفراد المجموعة المســـلحة. فيما فر العرقوب من معقله الذي 

كان يتحصن فيه، وسط ترجيحات أنه مصاب.
وقـــال اللـــواء صبحـــي أبو عـــرب قائد قـــوات األمـــن الوطني 
الفلســـطيني، إن هذا اإلرهاب ال بد من استئصاله ألنه هو عدو 
للمخيم وللشـــعب الفلسطيني، مشـــيًرا خالل جولة تفقدية 
له بالمـــكان إلى أنهم يســـعون للحفاظ على أمن واســـتقرار 
المخيمـــات. ونجحت طواقـــم الدفاع المدني بالســـيطرة على 
عدة حرائق نشـــبت في منازل الســـكان الذين فروا منها عقب 

االشتباكات التي استخدم خاللها قذائف صاروخية.

عودة الهدوء لمخيم عين الحلوة 
بعد اغتيال ناشط فتحاوي
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�إعالن �سادر عن بلدية بني �سهيال
 تعلن بلدية بني ســـهيال لإلخوة المواطنيـــن المتصرفين والمجاورين 
ألرض القســـيمة رقم (39) من القطعة  رقم (218 ) أراضي بني سهيال 
المسماة –  ام عامود  - شارع متفرع من خالد بن الوليد ، والبالغ مساحة 
القسيمة اإلجمالية (6715) مترًا مربعًا بأنه قد تقدم لها المواطن / بالل 
عبد حســـين القهوجي   من سكان بني سهيال ، وسند الملكية  باسم/  
حسين خليل ســـمحان القهوجي، من أرض القسيمة المذكورة بغرض 
الحصول على إذن ترخيص بناء مبنى دور أرضي مقترح  مع خدمات على 
مســـاحة المقســـم المخصص له (150  ) مترًا مربعًا وذلك طبقا للطلب 

والمخططات المودعة لدى قسم التخطيط و التنظيم بالبلدية .
فـــكل من لديه اعتراض على الملكية أو الطلب ، عليه أن يقدم اعتراضه 
لدى قســـم التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل (خمسة عشر يوما) من 

تاريخ هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

ع��الء ر�ش��وان                                                  حم��اد ال�رقب
الق�شم القانوين                                               رئي�س البلدية

غزة/ االستقالل:
أكد مركز أســـرى فلســـطين للدراسات أن 8 أسرى 
فـــي ســـجون االحتـــالل اإلســـرائيلي يواصلـــون 
إضرابهـــم المفتوح عـــن الطعـــام احتجاًجا على 
اســـتمرار اعتقالهم اإلداري، وذلك بعد تعليق 3 

أسرى إلضرابهم خالل اليومين الماضيين.
وأوضـــح الناطـــق اإلعالمي للمركز رياض األشـــقر 
فـــي بيان صحفي الســـبت أن ثالثة أســـرى علقوا 
إضرابهـــم بعد اتفـــاق يقضي بتحديد ســـقف 
اعتقالهم اإلداري، وهـــم حمزة عواد (28 عاًما) من 
كوبر برام الله، منير عبد الجليل العبد (26عاًما) من 
رام الله، وحســـان زياد عواد (21 عاًما) من بلدة اذنا 

في الخليل، وذلك بعد 10 أيام من اإلضراب.
وذكر أن 8 أســـرى ال يزالون يخوضـــون اإلضراب، 
بعد أن انضم القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
األسير طارق قعدان (46عاًما) من سكان بلدة عرابة 
قضاء جنين إلـــى المضربين منذ أربعة أيام، رفًضا 

لالعتقال اإلداري بحقه.
وكان أعيـــد اعتقـــال القيادي قعـــدان في فبراير 
الماضـــي وصدر بحقه قرار اعتقـــال إداري لمدة 6 
شـــهور، وهو أسير سابق أمضي ما يقارب 15 عاًما 

في سجون االحتالل.
وبين األشقر أن ثالثة من أقدم األسرى المضربين 
دخلوا شـــهرهم الثاني على التوالـــي منذ 3 أيام، 
وهم األســـير محمد نضال أبو عكـــر (22عاًما) من 
بيت لحم، وهو أســـير محرر أعيـــد اعتقاله بتاريخ 
2018/11/1، وصدر بحقه قرار اعتقال إدارى وجدد 
له مرتين، مما دفعه لخـــوض اإلضراب، ويقبع في 

عزل "عسقالن". واألسير مصطفى عطية الحسنات 
(21عاًما) من بيت لحم، وهو أيًضا أسير سابق أعيد 
اعتقاله فـــي 2018/6/5، وصدر بحقه قرار اعتقال 
إداري لمدة 6 شهور، وجدد له 3 مرات متتالية، مما 
دفعه لخوض اإلضراب لوقف مسلســـل التجديد 
بحقه، وتم نقله إلى المستشفى مؤخًرا بعد تراجع 

وضعه الصحي.
وأما األسير المقدسي حذيفة بدر حلبية (33 عاًما) 

من أبو ديس شـــرق القدس المحتلة، فهو أســـير 
محـــرر أعيد اعتقالـــه بتاريـــخ 2018/6/10 وصدر 
بحقه قرار إداري وجدد لـــه مرتين، ويعاني ظروًفا 
صحية سيئة، وتعّرض أثناء طفولته لحروق بليغة، 
وأصيب سابًقا بسرطان الدم، وهو بحاجة لمتابعة 
صحّية بعد أن ُشـــفي منه، ونقل إلى "مستشـــفى 

الرملة" بعد تراجع شديد على حالته الصحية.
وأشـــار إلى أن األسير إسماعيل أحمد علي من بلدة 

أبو ديـــس يواصل إضرابه منـــذ 13 يوًما متتالية 
احتجاًجا على اعتقاله اإلداري، وتم عزله في زنازين 
"النقب"، وهو أســـير ســـابق أمضي 6 سنوات في 
سجون االحتالل وأعيد اعتقاله في يناير من العام 

الحالي وتم تحويله لالعتقال اإلداري.
بينما يخوض األسير سلطان أحمد خلف (38 عاًما) 
مـــن جنين، اإلضراب منـــذ 16 يوًما بعد إصدار أمر 
إداري بحقـــه، وكان أعيد اعتقالـــه في 2019/7/8، 

وســـبق أن قضى 4 ســـنوات في الســـجون، وهو 
يعاني من مشاكل في التنفس، ويقبع في معتقل 

"مجدو".
ويواصـــل األســـير المصاب بالســـرطان أحمد عبد 
الكريم غنام (45عاًما) من الخليل اإلضراب منذ 21 
يوًما، بعد إصدار قرار إداري بحقه، وهو أسير سابق 
أمضي 9 ســـنوات في السجون، ويعاني من مرض 
الســـرطان بالدم وأجريت له قبل عامين عملية زرع 

نخاع، وهناك خطورة حقيقية على حياته.
وكان األسير وجدي عاطف العواوده (20 عاًما) من 
الخليل شـــرع في إضراب عن الطعام، منذ 6 أيام، 
احتجاًجا علـــى مماطلـــة إدارة معتقالت االحتالل 
بتقديم العالج الالزم لـــه، حيث يعاني من إصابة 
في منطقة الحوض، تعرض لها نتيجة ســـقوطه 
في منـــزل عائلته قبل اعتقاله، وعلى إثرها تم زرع 
بالتيـــن له في الحوض، وهـــو بحاجة إلجراء عملية 

ضرورية إلزالته.
وذكر األشـــقر أن إدارة الســـجن تماطل في تلبية 
مطلبه، األمـــر الذي دفعه لخـــوض اإلضراب، وهو 
معتقل إدارًيـــا، ويقبع في زنازين ســـجن "النقب 

الصحراوي".
ـــل "أســـرى فلســـطين" ســـلطات االحتـــالل  وحمَّ
المســـئولية الكاملة عن حياة األسرى المضربين، 
وخاصـــة اصحاب االمـــراض منهـــم، حيث هناك 

خطورة حقيقة على حياتهم.
الدولية بضرورة  الحقوقيـــة  المؤسســـات  وطالب 
التدخل العاجل إلنقاذهم قبل فوات األوان، خاصة 

أن اعتقالهم إدارًيا تعسفي وغير قانوني.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اإلســــرائيلي  االحتــــالل  جيــــش  وزراء  أكــــد 
الســــابقين، الســــبت، رفضهم للمشاركة في 
حكومة سيرأســــها بنياميــــن نتنياهو زعيم 
حزب الليكود بعد االنتخابات المقبلة المقررة 
في السابع عشر من ســــبتمبر/ أيلول المقبل.

جــــاء ذلك خالل مشــــاركة كل مــــن أفيغدور 
ليبرمان زعيم حزب إســــرائيل بيتنا، وموشيه 
يعلــــون من زعماء حــــزب أزرق- أبيض، وعمير 
بيرتــــس زعيم حــــزب العمل، فــــي مؤتمرات 
عقــــدت بمناطق مختلفة. علًمــــا أنهم جميًعا 
عملــــوا وزراء للجيش في حكومــــات نتنياهو 

المتعاقبة.
وقال ليبرمان في ثقافي موديعين، إن جهده 
سيركز على تشــــكيل حكومة وطنية ليبرالية 
واســــعة بدون أحزاب يمينية متطرفة، مشيًرا 

إلى أنــــه لن يقبل بحكومة يرأســــها نتنياهو 
حتــــى وإن كان ذلك يضمن لــــه التناوب معه 

على رئاسة الحكومة.
وشــــدد على أن هــــذا الموقف ليس مســــألة 
شــــخصية، ولكنها من أجل المصلحة العامة. 
كما ادعى. مشــــيًرا إلى أنــــه يطمح ألن يكون 
رئيًســــا للوزراء لكن ليس في هــــذه المرحلة، 
فهي تمثل بالنســــبة له خياًرا وليس هاجًسا، 
وينظر لألمور بواقعية وأنه بحاجة لعدد كاٍف 

من المقاعد من أجل ذلك.
ورد الليكــــود علــــى ليبرمــــان، بالقــــول إنــــه 
تصريحاتــــه هدفها صرف الــــرأي العام عن 
حقيقة أنه ينوي التوصية بزعيم حزب أزرق - 
أبيض بيني غانتس لرئاسة الحكومة المقبلة.

من جانبه، قال موشــــيه يعلون، خالل ثقافي 
رمات غان، أنهم سيدعمون حكومة وحدة لكن 

ليس بزعامة نتنياهو، وأن ذلك ليست مسألة 
شخصية، ولكنها وطنية.

وبين أن حزبهم لن يمانــــع من حكومة وحدة 
مع الليكود بــــدون رئاســــة نتنياهو، حتى ال 
يسمحوا لألحزاب الصغيرة بابتزازهم. مشيًرا 
إلى أنه ال يمكن تجاهل االتهامات الموجهة 

لنتنياهو بقضايا الفساد.
من ناحيتــــه، قال عمير بيرتــــس زعيم حزب 
العمــــل، إن حزبه لن ينضم لحكومة برئاســــة 
نتنياهــــو، وأنــــه لــــن يتفــــاوض معــــه حول 
المشــــاركة بائتالف على اإلطالق. مشيًرا إلى 
أنه لن يكرر نفس أخطاء الماضي ولن يقع في 

مصيدة نتنياهو مجدًدا.
وأكد أن حزبه ســــيطالب فوًرا بإقالة نتنياهو 
من منصبه في حــــال وجهت له الئحة اتهام 

في قضايا الفساد.

االستقالل/ وكاالت:
لـــم تكتف المنظمات الصهيونية باســـتقدام اليهود من 
مشـــارق األرض ومغاربهـــا إلى فلســـطين المحتلة، بل إن 
منظمة إسرائيلية نشـــطت مؤخرا في البحث داخل العالم 

العربي واإلسالمي، عن »مسلمين لهم جذور يهودية«.
ورغم أن المنظمة تدعي أنها غير صهيونية، وإنما تهدف 
إلى منع »اليهود المســـلمين« من االندماج في المجتمعات 
التي يعيشـــون فيهـــا، وإعادتهم إلى اليهوديـــة، إال أن 
العملية قـــد تكون مقدمة لخطوات الحقة، ضمنها الهجرة 

إلى »إسرائيل«.
وبحســـب تقرير، نشـــره موقع »المونيتور«، ســـجل نجاحا 
وصف بـ«المفاجئ« في حملة شـــبكة »إســـرائيلية« باللغة 
العربية بـــدأت في حزيـــران/ يونيو الماضي على شـــبكة 
التواصل االجتماعي، وتتوجه إلى »المسلمين ذوي الجذور 
اليهودية، بحســـب الشـــريعة« إلعادتهم إلى »الشـــعب 

اليهودي«.
ونظـــم الحملة »غير المســـبوقة« منظمة »يـــاد ألحيم (يد 
لإلخوة)«، التي تعرف نفســـها على أنها منظمة تعمل كل 

ما بوسعها »من أجل عدم ضياع أي يهودي«، وأنها تحارب 
االندماج واالنصهار، وتعمل على »تكريس قيم اليهودية«.
ويشـــير التقرير إلى أنه بحسب الشـــريعة اليهودية، فإن 
»اليهوديـــة تنتقل من األم إلى أبنائهـــا، وإذا كانت األم أو 
الجدة (والدة األم) يهودية، فـــإن األوالد واألحفاد يكونون 

يهودا أيضا.
وفـــي تقرير للصحفي »اإلســـرائيلي؛، مردخـــاي غولدمان، 
والـــذي يعتبـــر محلال سياســـيا وعســـكريا فـــي صحيفة 
»حريدية«، فإن هذه المنظمـــة تطمح للوصول إلى »أولئك 

المســـلمين الذين كانوا يهودا، بحسب الشريعة، ومحاولة 
إعادتهم إلى الشعب اليهودي«.

وأشـــار التقرير إلى أن الحملة كان لها أصداء، حيث توجه 
مســـلمون من دول عربية، مثل األردن ولبنـــان واليمن إلى 

المنظمة »اإلسرائيلية«.
ويقـــود الحملـــة الشـــاعر والمغني«اإلســـرائيلي«، زيـــف 
يحزقئيل، الذي يتقن اللغة العربية، ويعزف ويغني أغاني 
ألم كلثـــوم ومحمد عبد الوهاب وعبـــد الحليم حافظ، وبات 

معروفا للفلسطينيين والعرب عامة.

3 منهم دخلوا شهرهم الثاني

مركز: 8 أسرى يواصلون معركة »األمعاء الخاوية« رفضًا لـ »اإلداري«

منظمة إسرائيلية تبحث عن »يهود مسلمين« في العالم العربي

وزراء الجيش في »إسرائيل« يرفضون حكومة برئاسة نتنياهو
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أعلـــن أنـــا المواطنة/حنان أحمد ســـالم ابـــو رخيه  عن 
فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   900986621

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/كفاح سالم سليمان شلط...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802489948

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود عثمان احمد النجار...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   406071274

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نضال خالد عبدو البنا....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   407879964

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ايه ماهر عبد الحفيظ السلوت...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   407985134

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

ويتابع التقرير، بعد نجاح التجربة األولى للراجمات الصاروخية 
المحمولة بتاريخ 2007/1/21م، دأب مهندسو سرايا القدس 
على إدخال التطويرات والتحسينات على هذا السالح الجديد 
والمبتكر حتى وصلت لما هي عليه اآلن ولما قد سمح بنشره 
والكشف عنه خالل المعارك التي خاضتها والتي كان آخرها 

معركة حمم البدر، وكانت مراحل التطوير كالتالي:
راجمة صواريخ قدس محمولة (عام 2007)

وأعلنت الســـرايا عـــن إدخالهـــا ألول مرة ســـالح الراجمات 
الصاروخية للخدمة العســـكرية بتاريخ 21-1-2007م ضمن 
عمليـــة "صاروخيـــة تضمنت إطـــالق 100 صـــاروخ صوب 
المغتصبات الصهيونية ردًا على الجرائم الصهيونية بحق 

أبناء شعبنا الفلسطيني.
لتكون باكورة الراجمات المصنعة محليًا بأيدي مهندســـي 
ســـرايا القدس وتفتتح بذلك فصول الصناعات العسكرية 
المحلية في مجال الراجمات الصاروخية حتى وصلت بفضل 

الله إلى ما وصلت إليه إلى يومنا هذا.
راجمة جراد محمولة (عام 2011)

وفي ســـابقة هـــي األولى من نوعهـــا في تاريـــخ المقاومة 
الفلســـطينية، أدخلت سرايا القدس راجمة صواريخ متطورة 
ومحمولة على مركبة رباعية الدفع، وأطلقت من خاللها خمسة 
صواريخ جراد نحو أهداف صهيونية بتاريخ 2011/10/29م، 
ردًا على عملية اغتيال القادة "أحمد الشيخ خليل" قائد وحدة 
الهندسة والتصنيع، و"محمد عاشور"، و"عبد الكريم شتات"، 
و "باسم أبو العطا"، و"حسن الخضري"، الذين ارتقوا في عملية 
اغتيال صهيونية أثناء تواجدهم في موقع عسكري لسرايا 

القدس برفح.
راجمة جراد محمولة (عام 2012)

وواصلت ســـرايا القدس ســـعيها وتطورها النوعي في هذا 
المجال مبدعة في ايجاع العدو ومغتصبيه, فقد استخدمت 

في تاريـــخ 2012/3/10م وخالل معركة "بشـــائر االنتصار" 
راجمـــة صواريخ محمولة على مركبة رباعية الدفع ولكن هذه 
الراجمة الجديدة ذات كفاءة وفعالية أكبر من التي سبقتها 
وتحمل صواريخ "جراد" متطورة، مطلقة بذلك خمسة صواريخ 

صوب المدن والمغتصبات الصهيونية.
راجمة C8K محمولة (عام 2012)

وضمن المفاجآت الجهادية رفعت ســـرايا القدس مرة أخرى 
الســـتار عن نوع جديد من سالحها المرعب، وأعلنت ألول مرة 
في تاريخ المقاومة الفلسطينية عن راجمة صواريخ جديدة 
ومحمولة من نـــوع  C8K، لتقصف بتاريـــخ 2012/11/11م، 

تقصف المواقع الصهيونية في غالف غزة بـ 3 صواريخ.
راجمة صواريخ 107 محمولة (عام 2012)

وبتاريخ 2012/11/15م، قصفت سرايا القدس خالل معركة 

السماء الزرقاء مواقع العدو الصهيوني براجمة صواريخ 107 
عبر مركبة رباعية الدفع، وذلك ضمن مفاجآتها العســـكرية 

التي أعدتها للعدو الصهيوني.
راجمة جراد أرضية (عام 2012)

في إطار اإلبداعـــات الجهادية المميزة المتواصلة لســـرايا 
القدس وخالل معركة الســـماء الزرقاء اســـتهدفت السرايا 
مدينة بئر الســـبع بـ 6 صواريخ "جراد" متطورة مســـتخدمة 

راجمة جديدة ومتطورة  بتاريخ 2012/11/17م.
وفي إطار التطور المســـتمر للصناعات العســـكرية لسرايا 
القدس وخاصة في مجاالت الراجمات الصاروخية، ظهر جليًا 
خالل معركة "كسر الصمت" التي خاضتها السرايا عام 2014 
مستخدمة راجمة صواريخ أرضية متطورة مدللة على عبقرية 
رجاالت المقاومة لتقصف مغتصبات العدو  بصواريخ "107" 

الموجهـــة في جولة تعد من أقوى الجوالت وأقصرها مع هذا 
العدو الغاصب.

وتوالت إبداعات الســـرايا مع بدء "معركة البنيان المرصوص" 
عام 2014 مســـتخدمة راجمات صواريـــخ جديدة ومتنوعة 
مجرية عليها تعديالت وتحديثات بحيث أصبحت تستطيع 
اطالق أكثر من 16صاروخًا بشـــكل متتاٍل عبر مركبات رباعية 

الدفع.
وفي ذات المعركة وفي إطار المفاجآت التي أعدتها ســـرايا 
القدس أظهـــرت ألول مرة في تاريخ الصـــراع مع هذا العدو 
الصهيونـــي راجمـــة صواريـــخ عمالقة "فرديـــة" تطلق من 
تحت األرض لتقصف الســـرايا مدينة "نتانيا" بصاروخ  براق 

100الذي يصل مداه أكثر من 120 كم.
وأظهرت ســـرايا القـــدس خالل التصعيد األخيـــر من العام 
الجـــاري وخاصة فـــي معركة "حمم البدر" تطـــورًا مهوال في 
قدراتها الصاروخية وخاصة في مجال الراجمات لتظهر مرة 
أخرى إبداعاتهـــا المتتالية متجاوزة بذلك كل التوقعات وما 
تمتلكـــه المقاومة من مفاجآت ترعب العـــدو لتظهر راجمة 
صواريـــخ كبيـــرة محملـــة بصواريـــخ ذات رؤوس ضخمة لم 

تكشف عن اسمها.
وذلك عبر رســـالة مصورة موجهة للعدو الصهيوني بعنوان 
"دائرة النار ستتســـع" وكانت هذه الرسالة في الخامس من 
مايو الماضي وأظهرت السرايا خاللها الصواريخ موجهة نحو 
ميناء اســـدود، ومفاعل ديمونا، ومطار بن غوريون، ومصافي 
حيفا، للترك العدو الصهيوني يقف مذهواًل عاجزًا عن وصف 

هذا التطور الكبير والنوعي للمقاومة.
لتبقـــى راجمات ســـرايا القدس التـــي فاجأت بهـــا العدو 
الصهيوني خالل المعارك التـــي خاضتها، أحد أهم عناصر 
القوة التي تمتلكها وســـتبقى كابوســـًا يالحق قادة العدو 

ومغتصبيه.

كشفت مراحل تطور راجماتها
سرايا القدس: راجماتنا ستبقى كابوسًا يالحق قادة االحتالل ومستوطنيه

ال�شتقالل/ الإعالم احلربي:
خالل �شراعها املفت��وح مع العدو ال�شهيوين منذ ن�شاأتها ا�شتخدمت 
�شرايا القد�س اجلناح الع�شكري حلركة اجلهاد الإ�شالمي يف فل�شطني 
الكثري من الأ�شلحة وال�شواريخ التي بقيت يف اإطار التطوير امل�شتمر 

للمقاومة فمن ال�شك��ني اإىل القنبلة والر�شا�س اإىل احلزام النا�شف 
م��رورًا بال�شواري��خ البدائية اإىل م��ا و�شلت اإلي��ه املقاومة وخا�شة 
�شراي��ا القد�س من تطور كبري ومهم يف جمال ال�شناعات الع�شكرية 
وخا�ش��ة يف �شناعة ال�شواريخ وملحقاتها، ولتك��ون ال�شباقة دائمًا 

يف ه��ذا املج��ال لتدخل �شالحًا جديدًا ومهم��ًا وهو �شالح الراجمات 
لتطل��ق من خالل��ه ال�شواريخ املحلي��ة ال�شنع واملتط��ورة على املدن 
واملغت�شبات ال�شهيونية. وفق ما ذكره تقرير �شحفي اأعدته �شرايا 

القد�س ون�شرته على موقعها الر�شمي ال�شبت.

رام الله/ االستقالل:
توقع عضو األمانـــة العامة التحاد المعلمين حلمي 
حمـــدان أن تصـــدر الحكومة الفلســـطينية خالل 
األسبوع الجاري موافقتها على جملة من المقترحات 
كتأجيل افتتاح العام الدراســـي الى مطلع شـــهر 
أيلول أي بعد صرف رواتب الشهر الجاري وتقليص 

عدد أيام الدوام إلى 4.
جاء ذلـــك خالل لقاء جمـــع األمانة العامـــة التحاد 
المعلمين مع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، 

لبحث عدة قضايا تتعلق بالعام الدراســـي الجديد، 
في ظل األزمة المالية التي تمر بها السلطة نتيجة 

احتجاز إسرائيل ألموال المقاصة.
واقترح االتحاد تأجيل افتتاح العام الدراســـي الى 
مطلع شـــهر أيلـــول أي بعد صرف رواتب الشـــهر 
الجـــاري وتقليص عـــدد أيام الدوام إلـــى 4، وإلغاء 
الدورات واألنشـــطة والفعاليات التـــي تنظم أيام 
الســـبت، إلى جانب تأجيل األقساط المدرسية على 

جميع أبناء الموظفين الحكوميين.

ومن المقرر أن يلتقي وفد من االتحاد برئيس الوزراء 
محمد اشـــتية األســـبوع الجاري للبحث في نســـبة 
صرف الراتب للمعلمين وقضيـــة الجامعات والزام 

البنوك بتنفيذ القرارات المختلفة.
وقـــال حمـــدان إن وزارة التربيـــة والتعليم أكدت 
تفهمها للمقترحات التي قدمها االتحاد لتسهيل 
انطالق العام الدراسي الجديد في ظل األزمة المالية 
التي تمر بها الســـلطة بفعل استمرار االحتالل في 
احتجاز أموال المقاصة.بحسب إذاعة أجيال المحلية.

رام الله/ االستقالل:
تنقل أكثر من 279 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خالل شهر تموز 

الماضي، فيما أوقفت الشرطة 647 مطلوبا جنائيًا .
وذكـــرت إدارة العالقات العامة واالعالم في الشـــرطة في بيان لها الســـبت، أن 
عدد المغادرين خالل الشـــهر بلغ (139637) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين 
القادمين (139295) شـــخصا، وأن حركة المســـافرين خالل هذا الشهر كانت 

نشطة .
وأشـــارت إلى أن شـــرطة المعبر قبضت خالل الفترة نفسها على (647) مطلوبا 
جنائيا وممنوعا من الســـفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب 
وصولهم أثناء دخولهم لألرض الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة 

أمام المحاكم الفلسطينية على اختالف تقسيماتها.
وأضافـــت، ان جميـــع األجهـــزة األمنية والمدنية فـــي اإلدارة العامـــة للمعابر 
والحدود قدمت العديد من التســـهيالت والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم 
(34) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات اإلسعاف  التنسيق لـ
الفلســـطينية، فيما أعاد الجانب اإلسرائيلي (115) مواطنا خالل الفترة نفسها 

بحجة األسباب األمنية.

وتقليص الدوام إلى 4 أيام

هل توافق الحكومة على قرار تأجيل بدء العام الدراسي الجديد؟
270 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر 

الكرامة خالل تموز الماضي
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نحن هنا لسنا بصدد تفنيد االدعاءات بوجود قضايا فساد مالي وأداري داخل أروقة 
وكالة الغوث الدولية »األونروا«, فلطالما تحدثنا عن ضرورة تشديد الرقابة على أداء 
»األونروا« ألن ثلث ميزانية التمويل تذهب في صرف الموازنات التشــــغيلية, لكننا 
ننظر إلى التســــريبات التي خرجت من داخل أروقة األمم المتحدة عن تقرير يظهر 
قضايا فساد مالي وإداري بعين الريبة, خاصة انه جاء مع دعوات إسرائيلية وأمريكية 
بوقف خدمات الوكالة لالجئين الفلســــطينيين وتصفيتها, وهو ما يعني تصفية 
قضية الالجئين الفلســــطينيين تماما, وإلغاء حق العودة, فتوقيت صدور التقرير 
مريب, ويضع العديد من عالمات االســــتفهام حول المنتفــــع الوحيد إلصدار مثل 
هــــذا التقرير في هذا الوقت تحديدا, حيث انه صدر قبل شــــهر من تجديد والية 
»األونروا« لثالث سنوات, ما يعني ان هناك مساعي إلنهاء عمل »األونروا«, من خالل 
وقــــف الدعم المقــــدم لها, خاصة ان نتائج التقرير القت صــــدى لدى دول أوروبا »، 
وتحديدا سويسرا وهولندا اللتين سارعتا لوقف التمويل لـ«األونروا«، ليسجل راسمو 
خطة اإليقاع باألونروا (أمريكا وإسرائيل) أول أهدافهم, بوقف التمويل عنها بغرض 

تصفيتها.  
إنها معركة تخوضها اإلدارة األمريكية واالحتالل الصهيوني لتمرير مخطط تصفية 
الوكالة, بعد ان أوقفت اإلدارة األمريكية كل أشــــكال الدعم التي كانت تقدمها لها, 
واإلدارة األمريكيــــة التي ترتدي اآلن ثــــوب النزاهة وتريد ان تحاســــب االونروا على 
فسادها المالي واإلداري, هي التي أسست للفساد في المؤسسات الدولية, كي تبقى 
هي المتحكمة الرئيســــة في هذه المؤسســــات, وهى الموجه الوحيد لسياساتها, 
وهى المتحكم بوجودها أو عدم وجودها, فســــبق لإلدارة األمريكية ان انســــحبت من 
اليونســــكو بطلب من »إســــرائيل«, بعد صدور قرار عام 2011م من اليونسكو لصالح 
الفلســــطينيين, وحينها أوقفــــت اإلدارة األمريكية تمويل المنظمــــة,  وهى تحاول 
من خالل هذا االنســــحاب إثبات بـأنها ال زالت تســــيطر على العالم, وتعهد ترامب بـ 
»تمزيق« االتفاق النووي الذي وقعته إيران مع ســــت دول كبــــرى (الواليات المتحدة 
وروســــيا والصين وفرنسا وبريطانيا، وألمانيا) وبالفعل قام بذلك, حتى حلف الشمال 
األطلســــي أراد ان ينســــحب منه بعد ان وصفــــه بأنه عفا علية الزمــــن, ألنه يريد ان 
يتفرغ لمســــاندة » إسرائيل« والدفاع عنها والتمكين لها في المنطقة وال يرى حليفا 

استراتيجيا ألمريكا سواها. 
على ترامب ان يدرك جيدا بأن »األونروا« هي مؤسســــة أممية أنشــــئت بموجب القرار 
302 لتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية واالجتماعية واإلغاثة والتشغيل إلى 
ما يقارب 6.2 مليون الجئ فلســــطيني يقيمــــون في 58 مخيمًا في مناطق عملياتها 
الخمسة في األردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ودعمها 
يجب ان يستمر ويتضاعف لتأدية مهامها وخدماتها لالجئين الفلسطينيين, لكن 
وفي العام  (2018)، أوقفت واشــــنطن دعمها المالي لألونروا المقدر ســــنويًا بـ (360) 
 محاوالت للتشكيك 

ِّ
مليون دوالر، وهناك ضغوًطا خارجية تمارس على الوكالة في ظل

بدورها وتصفية وجودها واإلجهاز على شــــاهد تاريخي وقانوني على نكبة شــــعبنا 
الفلســــطيني, نحن لسنا مع الفساد وال يمكن أن نقبل بالتغطية على الفاسدين في 
»األونروا« أو عدم محاســــبتهم على فسادهم ، لكن من الواضح أن هناك نوايا ليست 
بريئة، وتصب في خدمة المشــــروع الصهيوأمريكي، بعد ان فشل الحصار المالي في 
وقف عمل االونروا, المسألة ال تحتاج لشــــطب »االونروا« وانهاء وجودها, إنما تحتاج 

إلصالحها وتطهيرها من الفاسدين, وإال فإن المؤشرات خطيرة ولها توابعها. 

مؤشرات تصفية الوكالة
رأي

كل يوم وكل وقـــت يخرج علينا بعض من النخب 
والجنراالت العربية المتصهينة والمهزومة والتي 
فقدتـــك عروبتها وطعنتها في خاصرة لتقول ان 
المســـجد األقصى المبارك ليس له من القداســـة 
والمكانة واألهمية وانه مثله مثل احد المســـاجد 
فـــي أية حـــارة أو قرية ونســـوا التكريـــم اإللهي 
والقرآني والنبوي الذي أعطـــى ومنح المكان ومن 

حوله كل البركة والخير.
مـــا الـــذي حصل لهـــذه النفـــوس الســـعودية 
الخليجية التي لألســـف تتباهى بحبها ودفعها 
عن هذا الكيان الصهيوني االستعماري االحاللي 
الوظيفي المســـمى دويلة إسرائيل وان من حقه 
العيـــش طبيعيا في حضـــن المنطقة ولم يعرف 
هؤالء الكتاب والنخـــب واإلعالميون الغارقون في 
الوهم والتيه وفســـاد عقولهم وأفكارهم ان هذا 
الكيـــان ولد بطريقـــة اصطناعية وغيـــر طبيعية 

ولذلك لن يبقى هكذا هي سنن الخلق.
فرســـالة أطفال وشباب فلســـطين والقدس أننا 
عرب اقحاح نعتز بإســـالمنا وعروبتنا وال نتشرف 

بكم وال بتطبيعكم واعترافكم بوجود هذا الكيان 
وان زيارتكـــم ومشـــاركاتكم لن تعطـــي حقا وال 
شرعية وال تحصل اعترافًا من اصغر طفل أو شبل 

حتى لو اعترف البعض منا. 
فلســـطين الوطـــن الجميـــل األجمل الذي رســـم 
خريطته الشـــهداء بدمهم الطاهـــر واختلط بدم 
إخوانهـــم العرب المخلصيـــن وليس المنهزمين 
المطبعييـــن المطبليـــن والمغنين لهـــذا الكيان 
الســـاكتين على جرائمه وحقـــده وقتله وتغيره 
للواقع وســـرقته, ففلســـطين بمن يحملون العار 
لشـــعوبهم ويأتون إليها زاعمين رفع شـــعارات 
الوهن واالستســـالم والعار ان هذا الكيان أصبح 
واقعا ال مفر  وينســـى هؤالء المنبوذون أنهم غير 
واقعيـــن وان هذا الكيان لن تـــدوم قوته وإرهابه 
وجبروته مـــا دام أطفال يحفظون حـــدود الوطن 

المحتل.
لذلك على كل فلسطيني وعروبي ومخلص ومثقف 
واٍع وحر وشـــريف ومنتٍم للقيم واألخالق العربية 
واإلســـالمية ولكل المقاومين والشرفاء، وأصحاب 

الخط الواضـــح والدعم لنا فـــي حقنا االصطفاف 
معا وتشـــكيل جبهة ثقافية مقاومـــة وإعالمية 
والكترونيـــة وورشـــات ومؤتمـــرات وفعاليـــات 
لمواجهـــة هرولة وخيانة وتطبيـــع هؤالء األعراب 
والمنافقين وفضح مواقفهم وكسب ود الشعوب 
العربية واإلســـالمية التـــي هي عمقنـــا وخزاننا 
االحتياطـــي والعمل علـــى نبذهـــم وتحقيرهم 

وكشف عارهم وقحة أفعالهم القبيحة.
فعال فلســـطين تتشـــرف بمن جاء إليها مقاوما 
محررًا مناضال وليس مستســـلما ومطبعا ومعترفا 
ومندهشـــا ومبتهجا بهذا الكيـــان واحة اإلجرام 
واإلرهـــاب في المنطقـــة وكر لكل رذيلـــة, ابقوا 
أطفال ومثقفي وإعالميي وشـــباب فلسطين على 
عهـــد وطنكم بكـــم ال تفرطوا, ال تخونـــوا األمانة 
السماوية الربانية, أمانة وعهد الشهداء, فسالما 
لفلســـطين بال مطبع وال منســـق وال معترف بهذا 
الكيان, فســـالما على شهدائها الصادقين وعلى 
أســـراها الذين يبحثون عن وطنهـــم وحريتهم 

وأملهم. 

أيها العربي الصهيوني المطبع.. ال تتشرف بك فلسطين

الجــئ علــى أبــواب الوطــن

ثائر حالحلة

 هيثم أبو الغزالن

كأن المقاومة حالة ثابتة مستقرة، تتلقى وال تبادر، في خطوة غلب 
عليها االســــتعراض والتخويف تدخل في الحرب النفســــية قائد 
المنطقة الجنوبية ورئيس قســــم العمليــــات في جيش االحتالل 
أبلــــغ رئيس األركان بأن الجيش اســــتكمل خطة الفصول األربعة 
التي تبناها رئيس األركان، وأصبح الجيش مستعدًا تحت السالح 
لتنفيذها، والتي تقوم على إعداد عشــــرات الكتائب المقاتلة في 
كل التخصصــــات البرية والبحرية والجوية ، وتأهيل كل القيادات 
من قائــــد الفرقة حتى آخر ضابط في الكتائب المخصصة، تنتظر 
أمــــر التنفيذ لخــــوض معركة شــــعارها الســــحق دون الغرق في 
مســــتنقع غزة والتي تعتمد قتل أكبر عــــدد من مقاتلي المقاومة، 
وعدم االنتظــــار داخل غزة بعــــد االنتهاء من المهمــــة القتالية . 
هذه الخطة تهدف لمنع المســــتوى السياسي من ترديد االدعاء 
بعــــدم إمكانية ســــحق حماس دون المكوث أشــــهر طويلة داخل 
القطــــاع ، وأن هذه الخطة (الفصول األربعــــة) تأخذ بعين االعتبار 
خطة المقاومــــة الدفاعية التي تقوم على اإلغراق في وحل غزة ثم 
التعامــــل من خالل العبوات واألنفاق والكمائن والدشــــم والمنازل 
للتصدي للقوة المحمولة والراجلة في محاولة الستنزافها وإسقاط 

أكبر عدد من القتلى واألسرى فيها.
هــــذه الخطة لم تكن األولــــى وال األخيرة، ســــبقتها خطط عديدة 
(تيفن، كيشــــت1، وكيشت2، جدعون) وغيرها التي هدفت إلعادة 
بناء الجيش وتصميمه لمواجهة لمستجدات والتحديات ، أخذت 
مساحة زمنية أكبر وُبذل عليها نفقات أضخم بكثير، وعند التنفيذ 
عجزت عن إعطاء أجوبة شــــافية للتحديات التي يواجهها الجيش 
مــــن حيث المعدات لم تكــــن مالئمة والجنــــدي مؤهل كما يجب 
فيمــــا ينتظر في الميدان، ألن المؤسســــة العســــكرية وقيادتها 
تفترض أن خطــــط المقاومة واســــتراتيجياتها وتكتيكاتها في 
مواجهة العدوان ثابتة وال تتغير . وفي ســــاعة الصفر وعند لحظة 
الحقيقة تقع المفاجأة وُتشــــكل اللجان. إن المقاومة الفلسطينية 
وهي تســــمع فــــي خطة الفصــــول األربعة ال تجــــزم أن هذه خطة 
الجيش الذي ينــــوي تنفيذها في حال وقــــوع الحرب، فليس من 
الحكمة البوح بها، وأهم مســــتخلصات حــــرب 2014 وتوصياتها 
إحداث المفاجأة، وهذا يقتضي الســــرية والمباغتة ، والحديث عن 
الفصول وتفاصيلها يتنافى مع هذه التوصية . ثم ســــرعة تنفيذ 
المهمــــات مرتبطة في تحقيق األهداف، فمــــا هي إذن األهداف 

التي ستحققها هذه الفصول ؟ حتى تحاكم بالنجاح والفشل بناًء 
عليها باستثناء االندفاع السريع داخل القطاع وقتل عدد كبير من 
المقاومين ، ال تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا اسُتنفرتم فانفروا ، لكن 
المقاومــــة باعتقادي لمواجهة الفصول األربعــــة تتمنى وقوعها، 
النتظار القوات المندفعة واســــتقبالها كمــــا يجب بالطريقة التي 
لم تخطر على بال قائد فرقة غزة ومسؤول العمليات في الجيش . 
إن الحروب التي خاضها العــــدو في الماضي اعتمدت على اإلنذار 
المبكر ومحاولة نقل القتال داخل القطاع ، والحســــم السريع. هذا 
اإلنــــذار لم يضعهم في صورة نوايا وتصــــورات وخطط المقاومة، 
ولــــم يمنحهم المعلومــــات الدقيقة عن أهــــداف حيوية ومواقع 
إســــتراتيجية تؤثر على مجــــرى الحرب والقدرة على اســــتمرارها 
وضبط إيقاعهــــا وإدارتها فلم ُتنقل المعركــــة إلى أرض غزة ولم 
ُتحســــم ســــريعًا، فالعصف المأكول دامت 51 يومــــًا. كل الحروب 
اســــتهدفت المقاتلين وحاول العدو االندفاع، ولكن تم التصدي 
لهذه المحاوالت والتأثير على مســــارها ومنــــع تعمقها وتحقيق 
أهدافها، فما الذي يجعل قوات الفصول األربعة تتميز عن القوات 

الخاصة في األلوية الخمسة المقاتلة؟.

 إن كي الوعي الذي أحدثته المقاومة الفلســــطينية عميق أخاديد 
ُحفرت في العقل الصهيوني الرســــمي والشعبي في الواقع عمليًا 
وعلــــى مدار المواجهــــات والمعارك الماضية ، فمن الســــذاجة أن 
يعتقد قــــادة العدو بالمقابــــالت الصحفية مع قيــــادات الجيش 
كي وعــــي المقاومة الفلســــطينية وتخويفهم مــــن خالل الحرب 
النفســــية التي يشــــنونها. إن الشعب الفلســــطيني والجمهور 
الصهيوني يصغي للمقاومة التي نفــــذت في اآلونة األخيرة كل 
مــــا وعدت به وصدقــــت في كل ما أعلنت عنــــه، فهي تتحدث عن 
مشــــاهد ســــُتجفف الدماء في عروق الصهاينة إذا ما تجرؤوا على 
خوض المعركة، وسيرون األهوال ، والحروب في طبيعتها مشاهد 
صعبــــة ودماء لكن دماء الفلســــطينيين الزكية ســــتنزف ال محال 
فداًء لفلسطين وفي حرب التحرير الستعادتها، إن لم يكن اليوم 
دفاعًا فســــتكون غدًا مبادرًة وهجومًا. بينما العدو الذي وعد شذاذ 
اآلفاق واســــتجمعهم من كل مكان على أن أرض فلســــطين أرض 
العســــل واللبن سيدفع الثمن غاليًا مضاعفًا دماء وأشالء نتاج هذا 
التضليل والتحريف عندما اغتصب فلسطين واعتبرها وطنًا لهم 

على حساب الفلسطينيين.

محمود مرداويخريــف الفصــول األربعــة

وقفت على أبواب مخيم عيـــن الحلوة.. وفي زواريبه 
مشـــيت، فهنا انســـكب عرق والدي لبنـــاء كوخ من 
اإلسمنت تعلوه »ألواح الزينكو«.. هنا سارت جّدتي، 
ووالدتي، ووالدي، وســـمّية، وربيـــع، وخالد، وخولة... 
هنا كانت »نبعة المّية« تروي العطشـــى.. هنا بوابة 
الحديـــد.. وشـــجر التـــوت والتين.. هنا ســـرت في 
الطرقات الضّيقة والمتعّرجة... وهنا صعدت التالل.. 

رأيت البحر.. وتنّفسُت هواء فلسطين...
 ناسه يحفرون في صخر 

ّ
ذهبت خيمة المخيم، وظل

الجبال قصة جديدة لفجر العودة القادم بالتأكيد... 
ألم يكتب غســـان كنفاني عـــن المخيم بعد النزوح: 
»إن هـــذا المطر لن ينتهي الليلة وهذا يعني أنه لن 
ينام، بل سيظل ُمنكبًّا على رفشه، يحفر طريقًا تجر 

المياه الموحلة بعيدًا عن أوتاد الخيمة«.
أتذّكر في هـــذه البقعة من المخيـــم عندما انقلب 
ية... وعندما  حائط منزلنا، وتصّدعت الجدران المتبقِّ

استشـــهد صديقنا تحـــت ركام منزلـــه... وأطبقت 
الجـــدران على أربعة أطفال مع أّمهـــم... هنا، هناك 
انمحـــت »حارتنا«، وغدت أكوامًا مـــن حجارة وتراب، 
نها« الشهداء، وقرقعة طبول النشامى العرب!! »ُيزيِّ

هنا مشـــيت علـــى أرض المخيـــم... هنـــا ذاكرتنا 
»الفوالذيـــة القويـــة« باتت في خطـــر... هنا األرض 
لم تعد أرضًا... هنا النشـــيد كان ومـــا زال كالزلزلة: 
أطِلق اليدين والحجر.. أنزع األسالك الشائكة.. ُدس 
الشـــوك بأقدامك العارية، وانطلـــق لعينيها أماًل، 
وأمِض لحضنها شهيدًا؛ فما يفصلنا عنها مساحة 
أمتاٍر وجنود وكالب عاوية.. فال تبك إال قلياًل، فالدمع 

عند العرب بحوٌر ويزيد!!
أطلق يديـــك والغضب، أطلق شـــعلة النار ولهيب 
 أماني 

ّ
األلـــم.. احمـــل الروح تقذفهـــا... احمـــل كل

ـــة واألطفال، اجعل  الطفولة، ودموع النســـاء واألحبَّ
الجسد جسر عبور بين الوطن والوطن.

دع األمـــل َيْعبُر عبـــر حقيبة الشـــظايا، َدْعها تلّون 
سماءنا، أشـــجارنا، زهورنا، أسماءنا... دعها تنتفض 
عبر خيوط الصباح تجتاح نهارنا المســـبي... وتصل 

للقدس رسالة وعنوانًا...
تمر السنون، وأيام العمر تتشابه، ووحدهم الذئاب 
قـــادرون علـــى البقاء؛ فـــال ورد ُيزهـــر، وال عمر يكبر 
عند طغيـــان. ويصبح الوطن وحده فـــي المنفى بال 

تضاريس، وال عنوان ... ويضيع فيه اإلنسان.
هنا نكتب بأمـــل الواثق بالنصر األكيـــد أن األعداء 
يمكن أن ُيحاصروا القمر، ويأخذوا كل نور الشمس، 
ويكّسروا عظام األطفال، ويدّمروا المنازل، ويحّطموا 
قوا 

ّ
األبـــواب، ويجعلوا الدنيا ســـجنًا لألبطـــال، ويمز

 شـــيء كمـــا الّتتار، 
ّ

أكفان الشـــهداء، ويحرقوا كل
لكّنهم لـــن يســـتطيعوا منعنا من عشـــق األرض 
والّتشـــبث بالتـــراب فنحـــن »نحـــب الحيـــاة إذا ما 

استطعنا إليها سبياًل«.
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غزة/ االستقالل:
ذكر مدير العالقـــات العامة واإلعالم بغرفة تجارة 
وصناعة محافظة غزة د. ماهر تيســـير الطباع، أن 
النصف األول من عام 2019 لم يشـــهد أي جديد 
علـــى واقع المعابـــر، حيث بقيـــت المعابر مغلقة 
باســـتثناء معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الوحيد 

الذي يعمل حتى اللحظة وفق اآلليات السابقة.
وقال الطباع في تصريح صحفي الســـبت، إن آلية 
عمـــل المعبر لم تتغير من حيث ســـاعات العمل، 
ونوع وكمية البضائع الواردة، ومازالت "إســـرائيل" 
تمنع دخول العديد من الســـلع والبضائع والمواد 
الخام األوليـــة الالزمة للقطاع الصناعي والمعدات 

واآلليات والماكينات وعلى رأسها مواد البناء والتي 
تدخل فقط وبكميـــات مقننة وفق آلية إعمار غزة 

.""GRM
وأضـــاف أنه نتيجة لإلجراءات اإلســـرائيلية ومن 
خـــالل رصد حركة الشـــاحنات الـــواردة عبر معبر 
كرم أبو ســـالم خالل النصف األول من عام 2019 
بلغ إجمالي عدد الشـــاحنات الواردة إلى قطاع غزة 
48824 شـــاحنة، مقارنة مع 59840 شاحنة واردة 
إلى قطاع غزة خالل النصـــف األول من عام 2016 
مـــن مختلف األصنـــاف المســـموح دخولها إلى 
قطاع غزة، وبلغت نســـبة اإلنخفـــاض في إجمالي 
عدد الشـــاحنات الواردة خالل تلك الفترة حوالي 

19.5%، وبلـــغ عدد الشـــاحنات الـــواردة للقطاع 
الخـــاص خـــالل النصـــف األول من عـــام 2019 
حوالي 45854 شاحنة للقطاع الخاص، مقارنة مع 
51317 شاحنة ورادة خالل النصف األول من عام 
2016، وبلغت نســـبة اإلنخفاض في إجمالي عدد 
الشاحنات الواردة للقطاع الخاص خالل تلك الفترة 

حوالي %11.
وأضـــاف "بالرغـــم مـــن األوضـــاع اإلقتصاديـــة 
والمعيشـــية واإلنســـانية التـــي يعانـــي منها 
قطاع غزة واحتياجه للدعم والمشـــاريع التنموية 
واإلغاثيـــة، إال أن الواردات الخاصة بالمســـاعدات 
التنموية انخفضت خـــالل الخمس  والمشـــاريع 

سنوات األخيرة بشـــكل كبير جدا، حيث بلغ عدد 
الشـــاحنات الواردة خالل النصـــف األول من عام 
2019 حوالـــي 2970 شـــاحنة، مقارنة مع 14621 
شاحنة خالل النصف األول من عام 2015، لتتجاوز 
نسبة انخفاض الشاحنات الواردة للقطاع والخاصة 
بالمساعدات والمشـــاريع التنموية حوالي %80، 
وكان من المفترض أن تشهد تلك الفترة ارتفاعا 
فـــي المســـاعدات والمشـــاريع التنموية في ظل 
الظـــروف االقتصادية الســـيئة وارتفاع معدالت 

البطالة الفقر.
 وبحســـب مركز اإلحصاء الفلســـطيني فإن معدل 
البطالـــة في قطاع غزة قد بلـــغ 46% في الربع األول 

من عـــام 2019 وتجاوز عدد العاطليـــن عن العمل 
حوالي 216 ألف شخصا، وبحسب البنك الدولي فإن 
معدالت البطالة في قطاع غزة تعتبر األعلى عالميا".

وأوضح أن عدد الشـــاحنات الصادرة خالل النصف 
األول من عام 2019 بلغ حوالي 1911 شـــاحنة من 
المنتجات الصناعيـــة والزراعية، مقارنة مع 1581 
شاحنة تم تصديرها خالل النصف األول من عام 
2018، فيما بلغت نسبة اإلرتفاع في إجمالي عدد 
الشاحنات الصادرة 18% في نفس الفترة، ومازال 
المصدرون والمســـوقون من قطاع غزة يواجهون 
العديد من المشـــاكل أثناء خروج بضائعهم من 

قطاع غزة.

غزة/ االستقالل:
أعلـــن اتحاد المقاولين الفلســـطينيين في قطاع غزة، 
الســـبت، عن تصعيد خطواته االحتجاجية، من خالل 
مقاطعة المشـــاركة في أي عطاءات جديدة تطرح في 
محافظات غزة ومن كافة المؤسسات الرسمية والدولية 

واألهلية، وسط تحذيرات من انهيار كافة الشركات.
وقال أسامة كحيل رئيس االتحاد خالل مؤتمر صحفي، 
إن القرار اتخذ بعد اجتماع مطول عقد لكافة شـــركات 
المقـــاوالت، وذلـــك بعد مـــداوالت حـــول تراجع عمل 
تلك الشـــركات والظروف التي أحاطت بها وتســـببت 

بتراجعها اقتصادًيا وانهيار بعضها.
وبين أن الشـــركات صبرت 12 عاًما من أجل إيجاد حل 
يضمن تسديد مســـتحقاتها من اإلرجاع الضريبي، إال 
أنه لم يتم التوصل إلى أي حل أســـوة بشركات الضفة 
الغربية، حتى فاقت تلك األمـــوال ال 60 مليون دوالر. 
مشـــيًرا إلى تردي الوضع المالي لشـــركات المقاوالت 
بغزة والتي استنزفتها الحروب والحصار وآلية االعمار 
المعروفة باسم (GRM) والتي كان الهدف منها النيل 
من المهندسين والعمال وتحويلهم من منتجين إلى 
محبطين واتكاليين بانتظار مشـــاريع البطالة الكاذبة 
والمذلة والتي كانت فـــي ظاهرها نعمة وفي باطنها 

نقمة. كما قال.
وأشار كحيل إلى أن قرار وزارة المالية في رام الله بختم 

الفواتيـــر الضريبية لمقاولي غزة من الوزارة نفســـها 
فـــي رام الله، جعلهم يدفعون الضريبة مرتين، خاصًة 
وأنهم يدفعونها لمالية غزة أيًضا. مشـــيًرا إلى أن هذا 
القرار كان أحد أســـباب تردي الوضع المالي للشركات، 
إلـــى جانب االنخفاض الكبير في صـــرف عملة الدوالر 

واليورو أمام الشيكل اإلسرائيلي، دون أي تعويض لنا 
كما يجري في الضفة.

ولفت رئيس اتحاد المقاولين إلى أن غالبية الشركات 
في غزة لم تعد قادرة على االســـتمرار في عملها، بعد 
تحملها كافة أشـــكال الخســـائر والضغـــوط المالية 

ومطالبتهم بتسويتها ولكن دون جدوى.
وبيـــن أنه بعد االجتماع تقرر مقاطعة المشـــاركة في 
أي عطـــاءات جديدة تطرح في محافظات غزة من كافة 
المؤسســـات الرســـمية والدولية واألهليـــة، مبيًنا أنه 
سيتم االستمرار بالعمل في كافة المشاريع المتعاقد 
عليها المقاولين وباألخص المدارس والجامعات لقرب 
بداية العام الدراسي وذلك حرًصا على استمرار العملية 

التعليمية بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا.
وأكـــد على عدم تســـليم أي عطاءات قـــام المقاولين 
بشرائها سابًقا، وأنها ستستمر هذه المقاطعة حتى 
تحقيق مطالبهم التي تتمثل في تسديد مستحقات 
مقاولي محافظـــات غزة من اإلرجـــاع الضريبي، وإلغاء 
آلية إعمار غزة GRM وعدم وضعها كشـــرط للمشاركة 
فـــي العطاءات، وإلغاء قرار وزارة المالية بختم الفواتير 
الضريبيـــة لمقاولي غزة من رام الله للمشـــاريع تحت 
التنفيـــذ، وتعويض المقاولين عن االنهيار الكبير في 

عملة العقود أمام الشيكل ( العملة المتداولة).
وطالب الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور 
محمد اشـــتية وكافة المؤسســـات الوطنية الرسمية 
والمؤسســـات الدوليـــة وفصائل العمـــل الوطني في 
فلســـطين، بالعمل الفـــوري إليجاد حلـــول وتحقيق 
كافة المطالب لضمان اســـتمرار قطاع اإلنشاءات ومنع 

انهياره الحتمي.

اتحــاد المقاوليــن بغــزة يصعــد مــن خطواتــه االحتجاجيــة

االستقالل/ وكاالت:
قال اتحاد موزعي الســـيارات فـــي تركيا، أمس، إن 
مبيعات ســـيارات الركـــوب والمركبـــات التجارية 
الخفيفة في البالد هبطت 66% على أساس سنوي 

في يوليو، إلى17 ألفا و927 مركبة.

وذكـــر االتحاد أن المبيعـــات تراجعت 47.5 % في 
األشـــهر الســـبعة األولى مـــن العام الحالـــي، رغم 
التخفيضـــات الضريبيـــة التي طبقتهـــا الحكومة 

للتشجيع على الشراء، وفق ما ذكرت »رويترز«.
الحكومة التركية تعتزم اقتراض المزيد من األموال

وانتهـــى ســـريان التخفيضـــات الضريبيـــة على 
مشتريات المركبات في 30 يونيو.

وعدلـــت الرابطة في بيان توقعاتهـــا إلجمالي مبيعات 
قطاع السيارات بالخفض إلى ما بين 340 ألفا و380 ألف 
سيارة لعام 2019، من ما بين 350 ألفا و400 ألف مركبة.

االحتالل ال زال يمنع دخول العديد من السلع
»تجارة غزة«: انخفاض واردات المساعدات لـ 80 % والبطالة تصل 46 %

االستقالل/ وكاالت:
أجبرت مصافـــي التكرير في الواليات المتحدة على 
شراء النفط الروســـي الثقيل، بعدما فرضت اإلدارة 
األمريكيـــة عقوبات على فنزويال التـــي تعد موردا 
رئيسيا لهذا الصنف من النفط للشركات األمريكية.
وارتفعت منذ بداية العـــام الجاري صادرات النفط 
الثقيل من روســـيا إلى الواليات المتحدة لتســـجل 
أعلى مســـتوى لها منذ 2013، وفقـــا لبيانات إدارة 

.EIA معلومات الطاقة األمريكية
وأشـــارت البيانات إلى أن اإلمـــدادات تضاعفت في 

الفتـــرة من يناير إلى مايو لتصل إلى 17.43 مليون 
برميل من الخام، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ 

أغسطس 2013.
وعلـــق أنطـــون بوكاتوفيتش كبيـــر المحللين في
BCS Premier خـــالل حديث لــــRT على ذلك قائال 
إن تصرفات واشنطن في سوق الطاقة مرتبطة إلى 
حد كبير بالعوامل الجيوسياسية، ولذلك بعد فرض 
العقوبات علـــى كاراكاس حرمت الواليات المتحدة 
نفسها من شـــراء النفط الثقيل ولجأت إلى روسيا 
لشرائه بهدف الحفاظ على عمل مصافيها لتكرير 

النفط.
وعن ســـبب عدم اســـتخدام هذه المصافي الخام 
األمريكـــي، يوضح المحلل أن النفـــط الصخري في 
الواليات المتحدة خفيف وغير مناسب إلنتاج أنواع 

معينة من الوقود والمنتجات الكيميائية.
ووفقا لبوكاتوفيتش فإن الواليات المتحدة لن تكون 
قادرة على إطالق إنتاجها الخاص من النفط الثقيل 
في وقت قصير، ولذلك من المتوقع أن تزيد صادرات 
روسيا من هذا الصنف من النفط إليها في السنوات 

القادمة.

االستقالل/ وكاالت:
قال حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض ســـالمة، السبت، إن 
الحديث عن أن لبنان بلد مهدد باإلفالس، غير مبرر علميا وباألرقام.

حديث ســـالمة جاء في تصريح للصحفيين بعد لقائه البطريرك 
الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في مقر البطريركية في بكركي 

شمال العاصمة بيروت.
يأتي ذلك كرّد ضمني على تغريدة أدلى بها النائب في البرلمان 
جميل الســـيد، انتقد فيها خطوة وزير االتصاالت محمد شـــقير، 

بشراء مبنى لشركة »تاتش« بقيمة 75 مليون دوالر.
وفي تغريدته خاطب »الســـيد« اللبنانيين، مبيًنا أن الوزير شقير 
فاوض طوال الليل ألجل المواطنين »واشـــترى من مالهم بناية ال 

حاجة لها بقيمة 75 مليون دوالر«.
وتساءل السيد مســـتنكًرا، »ألم يخبركم (الوزير) مع من تفاوض، 
أو ممـــن اشـــترى، أو أي قانون ســـمح له بذلك والبلـــد على حافة 

اإلفالس؟!«.
وأضـــاف فـــي التغريـــدة: »فخامة الرئيـــس طالـــب اللبنانيين 
بتضحيـــات إلنقاذ البلـــد لكن كيف يضّحون والثـــْور الوزاري عم 

يبعِزق (يسرف)؟!«

المصرف المركزي اللبناني ينفي 
أن يكون البلد مهددًا باإلفالس

الواليات المتحدة مجبرة على استيراد النفط من روسيا

هبوط كبير في مبيعات السيارات التركية
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االستقالل/ وكاالت:
أعلنت قـــوى الحرية والتغيير 
فـــي الســـودان، الســـبت، أن 
المدنية  الحكومـــة  تشـــكيل 
للفتـــرة االنتقالية ســـيكتمل 
في فتـــرة أقصاها شـــهر من 
توقيـــع االتفـــاق المرتقب مع 

المجلس العسكري.
جاء ذلك فـــي مؤتمر صحفي، 
والتغيير،  الحرية  قوى  عقدته 
االحتجاجي،  الحـــراك  قائـــدة 
مســـتجدات  آخر  فيه  عرضت 
المجلـــس  مـــع  المفاوضـــات 
المرحلـــة  حـــول  العســـكري 

االنتقالية إلدارة البالد.
قال  الصحفي،  المؤتمـــر  وفي 
القيادي بقـــوى الحرية، مدني 
عباس مدني، إن اللجنة الفنية 
المفاوضة ســـتختتم أعمالها 
لتوقيـــع  تمهيـــدا  الســـبت، 
باألحرف  الدســـتوري،  اإلعالن 

األولى األحد.
وذكـــر مدنـــي، أنه ســـيتم وضع 
جـــدول زمني لتشـــكيل هياكل 
الدولة في الفترة االنتقالية، مبيًنا 
أن اإلعالن الدســـتوري حدد فترة 
»شـــهر كحد أقصى« لتشـــكيل 
لتقصـــي  المســـتقلة  اللجنـــة 
الحقائـــق فـــي فـــض اعتصـــام 

الخرطوم قبل نحو شهرين.
وشـــدد عباس على أنه سيتم 
كذلـــك إجمـــال نقـــاط فـــي 
الوثيقـــة الدســـتورية بما تم 
التشـــاور فيـــه مـــع الحركات 

المسلحة.
القياديـــة،  قالـــت  بدورهـــا 
إن  الســـنهوري،  ابتســـام 
»اإلعالن الدســـتوري« يؤسس 
لنظام برلمـــان بالبالد، ومعظم 
لدى  التنفيذية  الصالحيـــات 
رئاســـة الـــوزراء، عـــدا بعض 
القليلة ســـتكون  الصالحيات 

الســـيادي  المجلـــس  بيـــن 
ورئيس الوزراء.

وأوضحـــت أن مجلـــس الوزراء 
ســـيتكون مما ال يزيد عن 20 
وزيًرا، وســـيقوم رئيس الوزراء 
بتعيينهم وســـيتم إجازتهم 

من قبل مجلس السيادة.
قوى  نسبة  »ستكون  وتابعت: 
المجلس  والتغيير في  الحرية 
التشريعي 67 بالمئة، والبقية 
في  المســـاهمة  للقـــوى  هى 
الثورة ولم توقـــع على وثيقة 

»إعالن الحرية والتغيير«.

الوسيط  أعلن  الســـبت،  وفجر 
ليبات،  اإلفريقي، محمد حسن 
»اتفـــاق المجلس العســـكري 
على  والتغيير  الحريـــة  وقوى 
كافة نقاط اإلعالن الدستوري«.

ويشهد الســـودان اضطرابات 
متواصلـــة منذ أن عزلت قيادة 
الجيش في 11 أبريل/ نيسان 
الماضـــي، عمـــر البشـــير من 
 ،(2019 ـ   1989) الرئاســـة 
احتجاجـــات  وطـــأة  تحـــت 
شعبية منددة بتردي األوضاع 

االقتصادية.

السودان: تشكيل حكومة مدنية خالل شهر من توقيع اإلعالن الدستوري

االستقالل/ وكاالت:
يعقـــد وزراء خارجيـــة العراق ومصـــر واألردن، اليوم األحـــد، اجتماعا 
فـــي بغداد لمناقشـــة تعزيز العالقـــات العربية ومكافحـــة اإلرهاب 

واالستثمار، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته، الســـبت، »سينعقد االجتماع الثالثي 
على مســـتوى وزراء خارجية العـــراق واألردن ومصر فـــي بغداد يوم 

األحد«.
وأضافت أن الوزراء سيناقشـــون »تعزيز العالقـــات العربية«، بجانب 
موضوعـــات »مكافحـــة اإلرهاب، واالســـتثمار عبر سلســـلة اتفاقات 
وتفاهمات تتضمن التنســـيق االقتصادي، ودعـــم العراق في إعادة 

إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي«.
وتابعت »أن المجتمعين سيتبادلون الرؤى واألفكار حول أهم القضايا 
ذات االهتمام المشترك، وتقييم مجمل التطورات اإلقليمية، وضرورة 
الدفع بمسيرة التضامن العربي، بما يساهم في تحقيق آمال شعوب 

البلدان الثالثة بالتنمية واالزدهار«.
وأكـــدت الخارجيـــة العراقيـــة أن االجتماع »يعبر عن حـــرص البلدان 
الثالثة على التشـــاور المستمر حول ســـبل تعزيز التعاون والتوصل 
إلى تحقيق التكامل في شـــتى المجاالت، والبناء على مخرجات القمة 

الثالثية«، التي جمعت قادة الدول الثالث في القاهرة.
وعقد رئيس الوزراء العراقي عـــادل عبد المهدي، مع كل من الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل األردني الملك عبدالله الثاني، 
في 24 مارس بالقاهرة قمة ثالثية تناولت ســـبل التعاون والتنسيق 

والتكامل بين البلدان الثالثة.
ويأتي االجتماع الوزاري الثالثي في وقت تشـــهد فيه المنطقة توترا 
بين الواليات المتحدة األمريكية وإيران، ويسعى العراق إلى تخفيف 

حدة هذا التوتر.

اليوم.. وزراء خارجية العراق ومصر 
واألردن يجتمعون في بغداد

االستقالل/ وكاالت:
استنكرت »لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع« النقابية 
األردنية الســـبت، ما جرى من طقـــوس تلمودية من قبل 
يهود في مقام سيدنا هارون بمدينة البتراء األردنية في 
غياب واضح لكل من الجهات األمنية أو الجهات الرسمية 
التي لم تمنع مثل هذه التصرفات التي تمس أمن وتاريخ 

و سيادة المملكة األردنية الهاشمية.
واستغربت اللجنة في بيان لها أمس الغياب الواضح لدور 
كل من وزارة الخارجية والسياحة واألوقاف وعدم قيامهم 
بالدور المنـــوط بهم لحماية االردن بشـــكل عام وحماية 

األماكـــن الدينية والتاريخيـــة من ان تدنـــس، وكيفية 
السماح لمثل هؤالء باختراق سيادة الدولة.

وأكـــدت اللجنة على اســـتنكارها الشـــديد لمـــا يحاك ضد 
االردن من مؤامرات وضغوطات للرضوخ لما يســـمى بصفقة 
القـــرن، في حين ما زالـــت الجهات الحكومية والرســـمية ال 
تقـــوم بدورها مـــن الحفاظ على االردن من حـــاالت التطبيع 
الصهيوني وال يتماشـــى فعلها مـــع موقف االردن الرافض 
لمثل هذه الصفقة المرفوضة قيادًة وشعبا. وأشارت اللجنة 
إلى أن الحكومة قامت مؤخرا بالموافقة على تصوير فيلم في 

األراضي األردنية يثبت حق ملكية اليهود بجنوب االردن .

االستقالل/ األناضول:
قال مصــــدر عســــكري عراقــــي، الســــبت، إن الفرق 
المختصة انتشــــلت رفــــات 170 ضحية مــــن مقبرة 
جماعية عثر عليها مؤخرا في محافظة المثنى جنوبي 

البالد.
وقال المالزم اول حاكم االسدي ضمن قيادة عمليات 
الرافدين لالناضول، إن »الفرق المشــــتركة من إقليم 
كردســــتان والحكومة االتحادية انتشلت رفات 170 
ضحيــــة عثر عليهم فــــي مقبرة جماعيــــة في بادية 

محافظة المثنى جنوبي البالد«.

وأوضــــح االســــدي أن »الضحايا أعدموا أبــــان النظام 
األسبق في ثمانينيات القرن الماضي«، مشيرا الى ان 
»رفات الجثث ارســــل الى دائرة الطب العدلي الجراء 
فحص مقارنــــة الحمض النووي مع اقــــارب الضحايا 

للتعرف عليهم«.
وعلى مدى الســــنوات الماضية منذ أسقاط الواليات 
المتحدة األمريكية نظام صدام حســــين عام 2003، 
عثرت الســــلطات العراقية على العشرات من المقابر 
الجماعيــــة التي تعود الــــى معارضيــــن أعدموا في 

ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

األردن: »مقاومة التطبيع« تستنكر 
»الطقوس اليهودية« وتنتقد دور الحكومة

العراق: انتشال رفات 170 ضحية 
من مقبرة جماعية بمحافظة المثنى

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت جماعة »أنصار الله« اليمنية الســـبت 
القتلى والجرحى بصاروخ  سقوط عشـــرات 
باليســـتي أطلقته على معســـكر سعودي 
قبالة محافظة نجران، جنوب غربي المملكة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم 
»انصار الله«، العميد يحي سريع، نشره عبر 
صفحته علـــى موقع التواصـــل االجتماعي 

»فيسبوك«.

وذكر ســـريع أن القوة الصاروخية للجماعة 
 F»أطلقت صاروخا باليســـتيا مـــن طراز »بدر
على معسكر مستحدث للجيش السعودي 

قبالة نجران.
وتحـــدث المصدر عن أن »الصـــاروخ أصاب 
هدفه بدقة عالية، وسقط على إثره عشرات 
القتلى والجرحى وتسبب بحالة إرباك كبيرة 
في صفـــوف الجانب الســـعودي، فيما تم 
نقل الضحايا إلى مستشفيات نجران«، وفق 

تعبيره. وتابع: »الضربـــة الصاروخية جاءت 
بعد عملية اســـتخباراتية دقيقة لتجمعات 
الجيش السعودي«، مشيًرا إلى أنها عملية 
استباقية كون قوى التحالف العربي كانت 
مواقعنا  باتجاه  والتصعيـــد  للزحف  تجهز 

بالحدود.
ولـــم يصدر على الفـــور أي تعقيب من قبل 
الجانب الســـعودي أو التحالف العربي حول 

األمر.

االستقالل/ وكاالت:
دعت األمـــم المتحدة االطـــراف المتنازعة في أفغانســـتان لتحمل 
المســـؤولية لحماية المدنيين وتنفيذ التزاماتهم بموجب القانون 
الدولي، حيث تظهر أحدث وثائق األمم المتحدة أن معدل الخسائر 
البشـــرية بين المدنيين عاد ليسجل مســـتويات قياسية في تموز/

يوليو الماضي، طبقا لما ذكرته قنـــاة "طلوع" التلفزيونية األفغانية 
أمس السبت.

وعانـــى المدنيون مـــن وطأة تصاعد العنف الشـــهر الماضي، حيث 
تظهـــر النتائج األولية لألمم المتحدة أن أكثر من 1500 مدني ُقتلوا 
أوأصيبوا، وهو أعلى رقم ألي شهر هذا العام، وأعلى رقم يتم توثيقه 
في شـــهر واحد منذ أيار/مايو 2017، طبقا لما ذكرته األمم المتحدة 

في بيان.
ووثقت تقارير رســـمية وصحفيـــة زيادة فـــي تموز/يوليو في عدد 
هجمـــات طالبان فـــي المناطق الحضريـــة ضد الجيـــش األفغاني 
ومنشـــآت وأفراد أمن. وزيادة أيضا في معـــدل الغارات الجوية التي 

تستهدف تجمعات طالبان.

األمم المتحدة ترصد تصاعد 
عدد القتلى في افغانستان

االستقالل/ وكاالت:
اعلن وزيــــر الدفــــاع االميركــــي الجديد مارك 
إسبر، اليوم السبت، أن الواليات المتحدة تريد 
االســــراع في نشــــر صواريخ جديدة في آسيا، 

خالل االشــــهر المقبلة الحتواء توســــع النفوذ 
الصيني في المنطقة.

وقال إسبر خالل مقابلة في الطائرة التي تقله 
الى ســــيدني في اطار جولة في آســــيا تستمر 

اســــبوعا احتمال أن تنشــــر واشــــنطن أسلحة 
تقليدية جديدة متوســــطة المدى في آســــيا، 
مؤكــــًدا "نعم نريــــد أن نقوم بذلــــك في اقرب 

وقت".

»أنصار الله«: عشرات القتلى والجرحى السعوديين بقصف معسكر بنجران

واشنطن ستنشر صواريخ جديدة في آسيا الحتواء »النفوذ الصيني«
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رام الله/ االستقالل:
حذر رئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب أمس الســـبت 
من أن دوري اللعبة مهدد باإللغاء هذا العام بسبب األزمة المالية، 

ما لم تهب السلطة والقطاع الخاص إلنقاذه.
وترأس الرجوب اجتماًعا في مقر االتحاد بالرام، بحضور رؤســـاء 
أنديـــة المحترفين، لبحث األزمة المالية التـــي تمر بها األندية 
بمختلف درجاتها، بعد انســـحاب راعي الدوري، شركة »اوريدو« 
وتوقف الحكومة عن صرف مخصصات هذه األندية في ظل أزمة 

السيولة التي تمر بها، والناتجة عن أزمة المقاصة.
وقال الرجوب: »اطلعت الرئيس محمود عباس على الوضع. ما لم 
يتم توفير 50% هذا العام مما توفر لألندية العام الماضي فلن 
يكون هناك دوري. الرئيس أبدى حرصه على توفير الحد األدنى 

لالستمرار في عقد الدوري لهذا العام«.
وأعلن الرجوب ان مجلس االتحاد سيدعى الى اجتماع طارئ قبل 
نهاية شـــهر أغســـطس/ آب الجاري »التخاذ قرار، إما االستمرار 

بالدوري، أو وقفه«.

واستدرك »لكني ملتزم بالسعي مع جميع الجهات ذات العالقة 
لتأمين 50% مما حصلت عليه األندية في العام 2018. في هذه 
الحال سيستمر الدوري، أما إذا لم ننجح بتأمين الـ50% سنوسع 
دائرة نقاش المشكلة لنرى أي هذه األندية تستطيع االستمرار 

لتأمين اعتمادا على مواردها  والســـعي  الذاتيـــة، 

احتياجات األندية االخرى غير القادرة«.
لكـــن الرجوب طلب مـــن االندية االســـتمرار بالتحضير للدوري، 
مشـــددا على التزام االتحاد األخالقي بتوفير شـــبكة أمان بالحد 
األدنى، »وسنسعى في ذلك مع أربعة عناوين رئيسية: الرئيس، 

»فتح«،  وحركـــة  والقطاع الخاص«.والحكومـــة، 

وأضـــاف »لن نقبل بانهيـــار المنظومة الرياضيـــة، لكن الوضع 
بحاجـــة إلى جهـــد متكامل، فال نريد لألنديـــة أن تكون ضحية 

األزمة المالية«.
وأشـــار الرجوب إلى أن مصـــدري تمويل األندية هما الســـلطة 
والرعايـــة، مضيًفا أن »الســـلطة الوطنية غير قـــادرة على الدفع 
بسبب األزمة المالية، وفي الموسم الماضي 2018 لم ندفع دوالًرا 
واحدا لألندية في المحافظات الشـــمالية (الضفة الغربية)، لكن 
ألســـباب أخالقية، فان األندية في المحافظات الجنوبية (قطاع 
غزة) حصلت على كل اســـتحقاقاتها. ما لم يدفع ألندية الضفة، 

هو استحقاق سيدفع عاجال ام عاجال«.
وأشـــار إلـــى أن االتحاد »تلقى رســـالة اعتذار مـــن »اوريدو« عن 
اســـتمرارها في رعاية الدوري. وال يوجد أحد في القطاع الخاص 

أبدى رغبة في الرعاية حتى اآلن، وهذا مؤسف«.
ودعا الرجوب األندية إلى بناء أكاديميات تجارية للفئات العمرية 
ا ألية  المختلفة، وتوثيق العالقة مع منتسبيها ومع الالعبين، درًء

مشاكل مستقبلية بين األندية والعبيها.

االستقالل/ وكاالت:
قـــال المدير الفني للمنتخب الفلســـطيني، نور الدين ولد 
علي، إنه ُيعدُّ منتخبا للمستقبل، وذلك عقب الخسارة أمام 

العراق 2-1 ، في ثاني مبارياته ببطولة غرب آسيا.
وأوضح المـــدرب الجزائري خالل المؤتمـــر الصحفي الذي 
أعقب الخســـارة التي جمدت رصيد الفدائي، عند 3 نقاط: 
»بدايـــة أبارك للعـــراق على الفوز، واألهم بالنســـبة لنا هو 

المشاركة واالستعداد للتصفيات«.
وأضـــاف: »لقد حقـــق المنتخب الفلســـطيني الكثير من 

اإليجابيات في مشاركته الحالية ببطولة غرب آسيا«.
وتابـــع: »دخلنا البطولة في ظل غيابـــات مهمة ومؤثرة في 
مختلف الخطوط، بسبب نظام المسابقة«. وتطرق ولد علي 
إلى األجواء الحارة والرطوبـــة العالية، حيث قال إنها أثرت 

على المنتخبين وليس على منخب فلسطين فقط .

بسبب االحتالل..
إياب كأس فلسطين مهدد باإللغاء!

مــدرب الفدائــي ولــد علــي:
 »أعــد منتخبــًا للمستقبــل«

غزة / االستقالل
باتت موقعة إياب كأس فلســـطين، مهددة باإللغاء، عقب 
عدم منح سلطات االحتالل اإلســـرائيلي خدمات رفح على 

التصاريح الالزم لدخول الضفة المحتلة حتى اآلن.
وأكـــدت مصادر من بعثـــة خدمات رفح أن األمـــور ال تزال 
غامضـــة بخصوص موعد المغادرة للمحافظات الشـــمالية 

وسط توقعات بإلغاء مباراة اإلياب.

وكان من المفتـــرض أن تجري موقعة اإليـــاب في الثالث 
مـــن يوليـــو الماضـــي ، إال أن االحتالل (اإلســـرائيلي) منع 
دخـــول بعثة »األخضر« الرفحي الضفـــة المحتلة ، قبل أن 
يحدد االتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم  األحد الموعد 

النهائي للمباراة.
يشار إلى أن مباراة ذهاب كأس فلسطين انتهت بالتعادل 
بين خدمات رفح ومركز بالطة (1-1) ليتأجل الحسم لإلياب.

الرجوب يحذر من إلغاء دوري كرة القدم بسبب األزمة المالية

االستقالل / وكاالت:
كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي آرسنال سيعقد 
محادثات اليوم األحد مع برشلونة حول إمكانية استعارة 

النجم البرازيلي فيليب كوتينيو.
وتوقعت صحيفة ســـبورت الكاتالونية أن يستغل 
مدفعجيـــة لندن اللقـــاء الذي ســـيجمع بينهم 
وبين برشلونة اليوم للحديث عن وضعية نجم 

ليفربول السابق.
ولم يتلق كوتينيو أية عروض لشراءه خالل 
الفترة الماضية، في ظل رغبة البالوجرانا في 
بيعه واالســــتفادة من المال في استثماره 
في عقد صفقات جديدة لتدعيم تشــــكيلة 

آرنستو فالفيردي.
و كان البارســـا قد قام بالتوقيع مع كوتينيو قادمًا من ليفربول مقابل ما 

يقرب من 160 مليون يورو ولكنه قدم أداءًا أقل بكثير من المتوقع .
وألن آرسنال قام بصفقة كبيرة بشراء نيكوالس بيبي من ليل الفرنسي 
بمقابل 72 مليون جنيه إسترليني فإنه يأمل في أن يوافق البارسا على 
فكرة اســـتعارة كوتينيو لمدة موسم واحد فقط لعدم توفر المال لشراء 

بطاقته بصورة نهائية .

االستقالل/ وكاالت:
 ال يريد نادي ريال مدريد إنفاق مبلغ طائل ألجل شــــراء 
الفرنسي بول بوجبا من نادي مانشستر يونايتد، وخاصة 
وأن النادي الملكي تعاقد مؤخرًا مع إيدين هازارد بمقابل 

كبير. وحسب صحيفة آي بي سي اإلسبانية 
فإن الريال غير مقتنع بأنه مضطر لدفع 
150 مليون يورو لجلب الالعب بوجبا إلى 

ملعب سنتياجو برنابيو.
بيريـــز  فلورنتينـــو  مـــن  اقتنـــاع  وهنـــاك 
تكـــرار  يمكـــن  ال  بأنـــه  النـــادي  رئيـــس 

ء خطأ برشـــلونة الذي دفع 160 مليون يورو ألجل  ا شـــر
كوتينيو من ليفربول بعد أن بالغ النادي اإلنجليزي في طلباته 

واستسلم له البارسا. 
وعالوة على ذلك فإن المرينجي أصبح لديه خيارات أخرى 
لتعزيز خط الوســـط وهما فان دي بيـــك العب آياكس 
أمستردام إضافًة إلى برونو فيرنانديز الذي دخل ضمن 
أفكار النادي اإلسباني في السوق في الساعات األخيرة .

ريــال مدريــد 
ال يريــد تكــرار 
خطــأ برشلونــة

آرسنال يستهدف 
استعارة كوتينيو
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غزة/ االستقالل:
أعلن نائب الرئيس للشئون األكاديمية في الكلية 
الجامعيـــة للعلوم التطبيقية بغزة أحمد الدحدوح 
حصـــول الكليـــة على اعتمـــاد الهيئـــة الوطنية 
لالعتماد والجودة والنوعية بوزارة التربية والتعليم 
العالي– رام الله الفتتـــاح برنامجين جديدين في 

درجة البكالوريوس.
وأوضـــح الدحدوح فـــي بيان صحفي الســـبت أن 
البرنامجين هما هندسة التشييد وإدارة المشاريع 
وهندسة أمن المعلومات السيبراني، حيث سيبدأ 

ا مـــن الفصـــل األول للعام  التســـجيل لهمـــا بدًء
الدراسي القادم 2019-2020م.

وأكد أن الكلية عملـــت خالل الفصل الماضي على 
تصويب أوضاع مجموعة مـــن برامج البكالوريوس 
لديهـــا بناًء على تفاهماتها مـــع الهيئة الوطنية 
لالعتماد والجـــودة والنوعية التابعة لوزارة التربية 
والتعليـــم العالـــي، وتمكنت مـــن إضافة هذين 
البرنامجيـــن إلـــى قائمـــة برامجهـــا النوعية بعد 
حصولهما علـــى كافة االعتمادات الرســـمية من 

الجهات المختصة.

وأفاد الدحدوح بأن برنامج هندسة التشييد وإدارة 
المشـــاريع تكمن قوته في أنه األول من نوعه على 
مستوى قطاع غزة، عالوة على أنه يغطي تركيزين، 
هما تركيز اإلنشـــاءات والبنيـــة التحتية وتركيز 
إدارة المشـــاريع التنموية، واالرتباط الوثيق بينه 

وبين احتياجات سوق العمل.
وبين أن البرنامـــج يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة 
قادرة علـــى المنافســـة على المســـتوى المحلي 
واإلقليمي والدولي في مجال هندســـة التشـــييد 

وإدارة المشاريع.

وحول برنامج هندسة أمن المعلومات السيبراني، 
أكد الدحـــدوح أن الكلية طرحته لتلبية احتياجات 
سوق العمل بمؤسساته المختلفة التي تستخدم 
التكنولوجيا الحديثة والنظم المحوسبة وشبكات 
المعلومات المحليـــة والعالمية، والتي تحتاج إلى 
وجود متخصصين في أمـــن المعلومات ليصمموا 
ويشـــرفوا على تنفيذ المنظومـــات األمنية لنظم 
المعلومـــات بكفاءة عالية وبطريقـــة ناجحة وغير 

مكلفة.
ونـــوه إلى أنه يمكـــن لخريجي هـــذا االختصاص 

العمل في مختلف المؤسســـات التي تطبق نظم 
المعلومـــات وفي حاجة لتصميـــم أو تنفيذ نظم 
أمنيـــة لمعلوماتها، وكذلك العمـــل ضمن الفرق 

التطويرية لنظم المعلومات األمنية.
كمـــا يمكن العمل في مراكز األبحاث والدراســـات 
الدوليـــة  والمؤسســـات  واألمنيـــة،  الهندســـية 
والمؤسســـات األهلية والحكومية وغير الحكومية 
التي تحتاج إلـــى تأمين شـــبكاتها ومعلوماتها، 
والعمـــل الخاص فـــي االستشـــارات والتخطيط 

للمجاالت الهندسية األمنية.

غزة/ االستقالل:
شرعت بلدية غزة بتنفيذ مشروع لتصريف مياه األمطار في المناطق 
األكثر ســـخونة وتجمعًا لمياه األمطار في المدينة والتي تم رصدها 
وتحديدهـــا خالل موســـم األمطار الســـابق، وذلك ضمـــن جهودها 
للتخلص مـــن تجمعات المياه في المناطق التـــي ترتفع بها المياه 
خالل موسم الشتاء، واالستعداد لفصل الشتاء المقبل . وذكر مدير 
عام المياه والصرف الصحي  رمزي أهل، في بيان صحفي، أن المشروع 
يشـــمل تمديد خط لتصريف مياه األمطار في منطقة المنارة بطول 
150 مترا وقطر 80 ســـم، وخط آخر لتصريف مياه األمطار في شارع 

الوحدة بطول 100 متر وقطر 80 سم، وكذلك سيتم تركيب مصافي 
جديدة على مفترق تقاطع شارعي عمر المختار مع بورسعيد (مفترق 
الســـامر). وأضاف أنه سيتم تركيب مصافي أيضًا على تقاطع شارع 
الوحدة مع بورسعيد (مفترق الشعبية)، وتركيب خطوط كبيرة بقطر 
500 مليمتر وبطول 120 مترًا الســـتيعاب تدفق مياه األمطار بشكل 
أفقي. وبين أن مدة تنفيذ المشـــروع ستســـتغرق شـــهرين ويتم 
تنفيـــذه بتمويل من منظمة العمل ضد الجوع AAH بقيمة إجمالية 
تبلغ 70 ألف يورو ضمن مشروع دعم مقدمي الخدمات والمجتمعات 

المحلية للتأهب لحاالت الطوارئ.

بمشـــاركة الفعاليات واللجان والمؤسسات ونشـــطاء المقاومة 
الشعبية والقوى السياسية ضمن برنامج وطني متصاعد، حيث 
يكون التجمع بالقرب من المعبر لتسليم رسالة للوكالء لالمتناع 

عن ادخالها ألسواقنا الساعة 12:00 ظهرا.
فيما يشـــهد يوم األربعاء 8/7 فعالية لنصرة األسيرات واالسرى 
خصوصا المضربين عن الطعام، الســـاعة 4:30 على دوار المنارة 
بمدينة رام الله، بدعوة من شـــبكة صامدون للدفاع عن االسرى، 

وإسنادا لنضالهم المشروع.
وأوضحت القوى أن يوم الجمعة سيكون يوما للتصعيد الميداني 
على نقاط االحتكاك األســــبوعي مع االحتالل في بلعين، ونعلين، 
وجبل الريســــان، وكذلك تأدية صالة الجمعة في واد الحمص في 
صور باهر، رفضا لمشــــاريع االحتالل، وخطط البناء االســــتيطاني، 
ومصادرة االراضي فيها، وتمسكا بالبناء والبقاء رغم أنف االحتالل 

واإلدارة األميركيــــة.  أمــــا على صعيــــد االعتداءات اإلســــرائيلية 
المتكــــررة بحــــق شــــعبنا، فقــــد توغلت عــــدة آليات عســــكرية 
إســــرائيلية، أمس السبت، بشكل محدود داخل أراضي المواطنين 
الفلسطينيين شرق مخيم البريج إلى الشرق من وسط قطاع غزة.
وبحســــب شــــهود عيان، فإن آليتين توغلتا عشرات األمتار داخل 
الحدود وســــط إطالق نار متقطع، حيث تمركزت في منطقة تلة أم 

حسنية. وبدأت بعمليات تجريف في المكان.
وتقـــوم قوات االحتالل منذ الليلة قبل الماضية بتفجير عدد من 
العبوات الناسفة التي ألقاها الشبان تجاه قوات جيش االحتالل 
خالل مســـيرات الجمعة التي أصيب بها نحو 50 مواطنا بينهم 

صحفيان بجروح مختلفة.

خمططات ا�شتيطانية
إلى ذلك، أفادت منظمة "الســـالم اآلن" اليسارية أمس، بأن لجنة 

التخطيط والبناء فـــي "اإلدارة المدنية" التابعة لجيش االحتالل 
اإلسرائيلي، ســـتروج لبناء 2430 وحدة استيطانية جديدة في 
الضفة الغربية وشرقي القدس. وقالت المنظمة في تصريحات 
نقلتها صحيفة "جيروساليم بوســـت" العبرية إنه سيتم إعادة 
بناء 4 بؤر استيطانية تم إخالء بعضها، دون أن توضح تفاصيل 
عن ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الوزاري اإلسرائيلي 
المصغر "كابينيت" وافق قبل أيام بشـــكل مبدئي على بناء نحو 
700 وحدة سكنية للفلســـطينيين في منطقة "ج" التي تخضع 
للسيادة اإلسرائيلية، على أن يتم مقابل ذلك بناء 6 آالف وحدة 

استيطانية في المستوطنات.
وتشـــكل المنطقـــة "ج" نحو %60 من مســـاحة الضفة الغربية 
وتخضع، بموجب االتفاقات االنتقالية بين السلطة الفلسطينية 

وسلطات االحتالل، للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة.

وتقول مؤسســـات حقوقية فلسطينية وإســـرائيلية ودولية إن 
الحكومة اإلســـرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلســـطيني 
في المنطقة "ج"، وتهدم الكثير من المباني الفلســـطينية فيها 

بداعي عدم الترخيص.
بدوره، ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "يسرائيل هيوم" مساء 
الجمعة أن ما تســـمى بـ "اإلدارة المدنية" باشـــرت في إجراءات 
المصادقـــة علـــى بناء 6000 وحـــدة اســـتيطانية جديدة، دون 
الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مواقعها والجدول الزمني 

المقرر للشروع بإجراءات البناء.
وأضاف أنه من المتوقـــع أن يتم عرض المخطط الجديد على ما 
يسمى بـ "ســـلطة أراضي إسرائيل" للمصادقة النهائية، مشيًرا 
ا مـــن مصادقة  إلـــى أنه لم يعـــرف بعـــد إذا كان المخطط جزًء

"الكابينيت" األخيرة على الـ 6000 وحدة استيطانية.

الكلية الجلمعية تحصل على اعتملد برنلمجي بكللوريوس جديدين

غزة/ االستقالل:
أكد مدير مكتب الطوارئ باألونروا كمال شموط أمس السبت، أن 
االونروا بصدد توزيع لحوم أضاٍح على األســـر الفقيرة والمحتاجة 
بعد عيد األضحى المبارك، وفقا لمســـاعدة من اإلغاثة اإلسالمية 
بقيمة 400 الف دوالر. وقال شـــموط خـــالل تصريحات لـ«إذاعة 
القدس« أمس: إنه تم طرح العطاء وإنهاء كافة اإلجراءات، حيث 
ســـيتم ذبح 165 عجال داخـــل قطاع غزة، وتوزيـــع لحومها على 

5000 أسرة من جميع مناطق القطاع وفقًا آللية محددة.
وبشـــأن شـــروط المنتفعيـــن مـــن أضاحـــي األونروا، قـــال:إن 

االســـتحقاق ســـيكون للعائالت المكونة من 4 أفـــراد وما فوق، 
باإلضافـــة إلى أن األولوية ألصحاب البطاقة الصفراء، موضحًا أنه 
ســـيتم التوزيع أيضًا لألسر التي لم تســـتفد من أي مساعدات 
خالل السنوات الماضية ، والذين ليس لهم دخل ثابت. وأكد أن 
 (5000) التوزيع ســـيكون بمقدار 6 كيلو لحمة لكل أسرة من الـ
أســـرة ، والتوزيع ســـيكون بعد عيد األضحى المبـــارك بدءًا من 
18 أغســـطس الجاري. ُيشـــار إلـــى أن قطاع غـــزة يعاني ظروفًا 
اقتصادية صعبة جراء الحصار المفروض على القطاع، إلى جانب 

العقوبات التي تفرضها السلطة على موظفيها فيه.

رام الله/ االستقالل:
قـــرر مجلس نقابـــة المحامين، تحديـــد معايير جديدة 
لالنتســـاب والتســـجيل في ســـجالت النقابة لخريجي 
الثانويـــة العامة للعام الدراســـي 2019/2018 وما تاله، 
وهـــي أال يقل معدل الثانوية العامـــة عن 80، واقتصار 

االنتساب لخريجي فرعي العلمي واألدبي فقط.
واوضح مجلــــس النقابة في بيان له أمس الســــبت، ان هذه 
القرارات جاءت على ضــــوء االعالنات الصادرة عن الجامعات 

والكليات الجامعية بخصوص معدالت وفروع القبول لكليات 
الحقوق، ومراعــــاة منه لواقع مهنة المحامــــاة في ظل حالة 
التدفق على تخصص الحقوق، بما ال ينسجم مع احتياجات 
سوق العمل وتجاوز القدرات االستيعابية للنقابة لتسجيل 
المتدربيــــن، وإيمانا من مجلــــس النقابة بضــــرورة التركيز 
علــــى جودة التدريب ألهمية هذه المهنة ودون المســــاس 
بالواقع المكتســــب لطلبة كليات الحقوق الجالســــين على 
مقاعد الدراســــة حاليا. وبين، أن هذه القــــرارات جاءت وفقا 

لصالحياته لضبط مســــألة تدفق خريجــــي كليات الحقوق 
ومراعاة لمستقبل الطلبة خريجي الثانوية العامة المقبلين 
على الحياة الجامعية حتى ال تكون مســــألة التدريب عقبة 
أمامهم بعــــد التخرج، وتوجهت اليهم مــــرة أخرى باختيار 

التخصصات التي تتناسب مع سوق العمل واحتياجاته.
وكان مجلس النقابة قد دعا بتاريخ 2019/7/17 خريجي 
الثانوية العامـــة الختيار التخصصات التي تتناســـب 

واحتياجات سوق العمل.

»أونروا« بصدد توزيع لحوم 
أضلٍح على 5000 أسرة بغزة

بلدية غزة تنفذ مشروعل لتصريف
 ميله األمطلر بللمنلطق األكثر سخونة

القسلم يعلن انتهلء فعلليلت 
مخيملت طالئع التحرير في غزة

وبمعدل 80 % فما فوق
»المحلمين« تحدد االنتسلب إليهل لطلبة العلمي واألدبي فقط 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اختتمت أمس السبت فعاليات مخيم الرجاء الصيفي بجولة 
في البلـــدة القديمة والمســـجد األقصى المبـــارك بالقدس 

المحتلة، بمشاركة ٦٢٥ طالًبا وطالبة.
وبّيـــن مدير المخيم أحمـــد جابر أن مخيـــم الرجاء الصيفي 
جرى تنظيمه للســـنة الثالثة على التوالي »ويعتبر من أكبر 
المخيمات بالقدس، وربما على مســـتوى الوطن، إذ يشـــارك 

فيه ٦٢٥ طالًبا وطالبة، مقسمين إلى ٢٤ مجموعة«.

وأوضح جابـــر أّنه في كل عام يختار للمجموعات تســـميات 
لهـــا قيمة ورســـالة وهوية، وقـــال »هذا العـــام اخترنا لها 
أســـماء القرى المهجرة في فلســـطين، ســـواء في الشمال 
والوســـط والجنوب حتى قطاع غزة؛ من بـــاب تعزيز الهوية 

الفلسطينية«.
ولفـــت إلـــى أن الطـــالب زاروا نحـــو ١٦ قريـــة مهجرة خالل 
مشـــاركتهم بالمخيم الصيفي، بالقدس والشمال والجنوب، 

وتعذر عليهم الوصول إلى القرى المهجرة في قطاع غزة.

اختتلم مخيم الرجلء الصيفي بللقدس المحتلة

الخليل/ االستقالل:
لقــــي طفل يبلغ من العمر عامين الســــبت مصرعه نتيجة ســــقوط 
جدار اســــتنادي عليه بســــبب حادث ســــير وقع بمدينــــة الخليل 
جنــــوب الضفة الغربيــــة المحتلة. وقــــال الناطق االعالمي باســــم 
الشرطة العقيد لؤي ارزيقات » بأن الطفل قد ادخل إلى مستشفى 

الخليــــل الحكومي مصابا بجروح بالغة الخطورة جراء ســــقوط جدار 
استنادي على جسده . حيث أعلن االطباء عن وفاته بعد دخوله إلى 
المستشــــفى بدقائق متأثرا بجراحه الخطيرة » . وأضاف ارزيقات 
بأنه قد تم أبــــالغ النيابة العامة ومباشــــرة التحقيق في الحادثة . 

حيث تبين بأن سقوط الجدار بسبب صدمه من قبل شاحنة .

الخليل: مصرع طفل جراء
سقوط جدار عقب حلدث سير

»قوى رام اهلل«..

غزة/ االستقالل:
أعلن أبو حمزة الناطق باســــم مخيمات طالئع التحرير، أمس الســــبت، عــــن اختتام فعاليات 
مخيمــــات طالئع التحرير »للقــــدس ماضون« بعد إنهاء البرنامــــج التدريبي المخصص لكل 
مرحلــــة. وأكد أبو حمزة، أن أعداد المشــــاركين في المخيمات بلــــغ أكثر من 35 ألف فتى في 
قطاع غزة ، خالل مراحل المخيمات التي امتدت ألســــبوعين. وقال : »احتوت المخيمات على 
برامــــج عدة، كان منها التدرب على الســــالح، وتدريبات في مجال الدفاع عن النفس واللياقة 
البدنية، وكذلك في مجال الدفاع المدني واالسعاف األولي، وكذلك تقويم الجانب السلوكي 

من خالل تعزيز قيم التسامح، وتحصين الشباب روحيًا وفكريًا وأمنيًا«.
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االستقالل/ وكاالت:
في أحـــدث دليل على الـــدور المتزايد لألجبان فـــي إنتاج الطاقة 
الخضراء، قام أحـــد مصانع األجبان في إنجلتـــرا بتحويل مخلفات 
التصنيـــع لديه الســـتخدامها في صناعة الغاز الحيوي، وشـــحن 

المنازل بالطاقة.
وأفاد موقع »منتدى االقتصاد العالمي« أن شـــركة »ونســـليدايل 
كريمري« في نورث يوركشير بانجلترا، والتي تنتج أنواعًا من أفضل 
األجبـــان في البالد، قررت توفير مصل اللبن إلى مصنع محلي للغاز 
الحيوي، حيث من المتوقع أن ُيستخدم في إنتاج 10 آالف ميغاوات 
من الطاقة الحرارية، كافية لتدفئة 800 منزل في الســـنة، علمًا أن 
المصنع يستخدم أيضًا نفايات اآليس كريم إلنتاج الغاز عن طريق 

الهضم الالهوائي.
المصنع ليس األول من نوعه في بريطانيا الذي يستخدم مصل اللبن 
في إنتاج الغاز الحيوي، فإلى الشـــمال يقع مصنع أجبان »فيرست 

ميلك« في كومبريا الذي يملك مصنعه إلنتاج الغاز الحيوي.
ويقال إن األمير تشـــارلز، وريث العرش الملكـــي البريطاني، عدل 
سيارته من طراز »اســـتون مارتن« للعمل على طاقة الغاز الحيوي، 
التي يمكـــن توليدها من مخلفات األجبان، وفقًا لوســـائل اإلعالم 

البريطانية.

األجبان مصدر
 للكهرباء في بريطانيا

االستقالل/ وكاالت:
افتتحـــت إمـــارة دبـــي أول مطعم صحـــي بالعالم 
مخصـــص لألطفـــال، وال يقـــدم المطعـــم الطعام 

فحسب بل يعزز اإلبداع وحب التعلم لدى األطفال.
ونشـــرت حكومة دبي على صفحتهـــا »تويتر« أن 
 White« المطعم يمتاز بتصميمه البسيط ويدعى
and the Bear«، وهو يقدم فقط األغذية الصحية 

والعضوية، بحسب وكالة »الخليج تايمز«.
وتم إعداد قائمة الطعام باالشتراك مع الطاهية 
البريطانيــــة أنابيل كارميل ومــــن المالحظ أن 

ديكور المطعــــم يراعي التفاصيــــل الصغيرة 
المتعلقة باألطفال بين 6 و8 سنوات، باإلضافة 
إلــــى توفير ثــــالث طــــاوالت منفصلــــة لآلباء 

المرافقين لألطفال.
وقالـــت مديرة المطعـــم، أنا مهتمة بشـــكل كبير 
لتقديم الطعام الصحي فقط ألوالدي، ومن المحبط 
أن يخـــرج اآلباء مع أطفالهم وأال يجـــدوا مكانا فيه 

طعام صحي يقدمونه لهم.
وفـــي الحديث عن المفهوم الكامـــن وراء المطعم ، 
قالت الطاهية أنابل: »أردنا إنشـــاء مطعم كل شيء 

فيه صحي ويمنح األطفال شـــعوًرا باالســـتقاللية، 
فيمكنهـــم أن يطلبـــوا بأنفســـهم الطعـــام الذي 
يريدونه من القائمة، كما نهدف أيًضا لتعليمهم 
كيفية اتخاذ خيـــارات صحية وباإلضافة إلى طهي 

طعامهم«.
بعض المواد الغذائية المقدمة تشمل كرات الطاقة 
الخالية من السكر المصنوعة من التمور ومعكرونة 
بولونيز بالخضراوات المخفية والهامبرغر المصنوع 
من الجزر والتفاح والخضار والبطاطا الحلوة والدجاج 

بالزبدة غير الحار.

دبي تفتتح أول مطعم صحي لألطفال في العالم

االستقالل/ وكاالت:
أعلن أطباء في الهند، أمس، اقتالعهم لـ526 ســـنا وضرسا 
من فم طفل عمره 7 ســـنوات، يعانـــي من حالة طبية غير 

عادية.
ويعاني الطفل من ورم في الجانب األيمن من الفك السفلي 

له منذ أن كان عمره 3 سنوات.

وأظهر فحص طبي أجراه جراحون وجود نمو كبير يحتوي 
على هياكل صلبة متعددة في الفك.

وقال األطباء إن هذه حالة طبية فريدة من نوعها. ووصفت 
النادرة بأنها »ورم مركب باألسنان«.

وفـــي 2014 اقُتلع 232 ســـنا من فم مراهـــق في مومباي 
بالهند أيضا.

االستقالل/ وكاالت:
أدرج منزل من الفلين قام بتصميمه ثالثة معماريين، للرد على التأثير الذي تخلفه 
صناعـــة العمارة على التنوع البيولوجي وانبعاثـــات غازات الدفيئة واالعتماد على 

مواد ذات استخدام واحد، على جائزة سترلينغ للهندسة المعمارية لهذا العام.
»منـــزل الفلين« أو »كـــورك هاوس« الذي صممه كل من ماثيـــو هاوالند، وديدو 
ميلنـــي، واوليفر ولتون، يقع فـــي غابة بالقرب من نهر التايمز في بيكشـــاير 
بإنجلترا، ويتألف من 1268 كتلة فلين تشكل خمسة أحجام تعلوها مناور على 

شكل هرم يمكن تفكيكها باليد.

أحدث إبداعات العمارة 
المستدامة.. منزل من الفلين!

االستقالل/ وكاالت:
ارتكب اللـــص األمريكي مايكل هاريل خطًأ غبيًا، َســـّهَل 
مهمة الشـــرطة في الوصول إليه واعتقاله، بعد أن ارتكب 

جريمة سرقة في أحد البنوك.
ووفقـــًا لما نشـــرته أمس شـــبكة »ســـي إن إن« اإلخبارية 
األمريكيـــة، دلـــف هاريل إلى أحـــد البنوك فـــي مدينة 

كليفيالند، ثـــم توجه إلى موظفة الصـــرف وناولها ورقة 
مدونًا عليها: »إنها سرقة. ال تتسببي في إيذاء أي شخص«. 
ونظرت الموظفة إلى الجانب الخلفي من الورقة، ففوجئت 

باسمه الكامل وعنوانه. 
ونجحـــت الموظفة في إخفـــاء انفعاالتهـــا وأعطته 206 

دوالرات ثم اتصلت بالشرطة.

اقتالع 526 سنًا من فم طفل بالهند! لص غبي يعطي موظفة بنك بياناته!

االستقالل/ وكاالت:
أطلقت شـــركة »هاما« األلمانية ســـماعة الســـتريو Soundcup-D الالسلكية 
الجديـــدة، التي تمتاز بمقاومة الماء وفقًا لفئـــة الحماية IPX7 حتى عمق واحد 

متر ولمدة 30 دقيقة.
وتأتي الســـماعات الجديدة بوزن 745 غرامًا، وتوفر للمســـتخدم صوت ستريو 
بقدرة 20 وات. ومن خالل تدوير النصف العلوي والســـفلي لســـماعة البلوتوث 
4.2 فإنه يمكن فصل السماعة إلى وحدة يمنى ويسرى، وتشتمل كل وحدة من 

السماعة على بطارية خاصة بها.
وتروج الشـــركة األلمانية لسماعة البلوتوث الجديدة من خالل بطارية الليثيوم 
أيون بقدرة 3.7 فولت و 1500 مللي أمبير ساعة، وبالتالي تكفي شحنة البطارية 
لتشـــغيل الســـماعة لمدة تصل إلى 6 ســـاعات، وبعد ذلك يتم إعادة شـــحن 

البطارية لمدة ثالث ساعات.
وتعمل سماعة في نطاق تردد يمتد من 100 هرتز إلى 20 كيلوهرتز مع مقاومة 

تبلغ 4 أوم، وتتوفر نظير سعر يبلغ 80 يورو.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنـــت الســـلطات األلمانيـــة ضبـــط أطنـــان من 
الكوكايين في ميناء مدينة هامبورغ الشمالية، في 

عملية مصادرة وصفت بـ«األكبر في تاريخ البالد«.
وذكرت صحيفة »الغارديـــان« البريطانية أنه جرى 
ضبـــط 4.5 أطنان مـــن مخدر الكوكاييـــن، تتجاوز 

قيمتها مليار يورو (1.11 مليار دوالر).

وقـــال مكتب الجمـــارك فـــي هامبـــورغ إن عملية 
المصادرة جاءت بعد فحص حاوية شحن مشبوهة 
قبل أســـبوعين، كانت قادمة من عاصمة األوروغواي 
مونتيفيديـــو ومتجهـــة إلـــى مدينـــة أنتويـــرب 

البلجيكية.
وأضاف المكتب، في بيـــان، أن وصف الحاوية كان 
يشـــير إلى أنهـــا محملة بفول الصويـــا، إال أنه بعد 

عملية التدقيق والفحص، عثرت السلطات على 221 
حقيبة رياضية ســـوداء تحتوي على 4200 علبة من 

الكوكايين المضغوط.
وتابع »قيمة المحجوزات الهائلة تمثل أكبر عملية 
مصـــادرة منفـــردة للكوكايين في ألمانيـــا«، مبينا 
أن مكتـــب المدعي العام في هامبـــورغ يحقق في 

تفاصيل الوجهة المحتملة للحاوية.

االستقالل/ وكاالت:
أظهر شـــريط فيديو لحظـــات تطايرت فيها مئات 
األسماك من بحيرة صناعية في الواليات المتحدة، 

بعد أن تم ضربها بصعقه كهربائية.
وأظهر الفيديو، الذي نشـــرته دائـــرة الحياة البرية 

والثروة السمكية في والية كنتاكي، صيادين اثنين 
فوق مركب صغير يعوم على مياه راكدة.

وفجأة، أخذت مئات األســـماك تتقافـــز في حركة 
سريعة حول الزورق الصغير، محدثة دويا هائال في 

المكان.

وانهمـــك الصيادون فـــي جمع العديـــد من هذه 
األسماك المتوسطة الحجم.

وذكـــرت الســـلطات المحليـــة أن موظفـــي صيد 
األسماك جمعوا عددا كبيرا من المخلوقات المائية، 

مستعملين أداة كهربائية.

»هاما« تطلق سماعة بلوتوث 
جديدة مقاومة للماء

تقدر بـ4.5 طن..  ضبط أكبر شحنة كوكايين في تاريخ ألمانيا

مئات األسماك تتطاير فوق بحيرة بوالية كنتاكي!


