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القدس المنتلة/ االستقالل:
منعت سلطات االحتالل مساء أمس إقامة حفل تأبين المنابل 
الراحل صبني غوش���ة، والراحل أحمد عديلة بالقدس المنتلة، 
بقرار م���ن وزير األمن الداخلي لالحتالل جلع���اد أردان، بدعوى 
رعايتهم���ا من قبل الس���لطة الفلس���طينية. واقتنمت قوات 
االحت���الل الخاصة برفقة المخابرات مرك���ز يبوس الثقافي في 
ش���ارع الزهراء بالقدس المنتلة، وطردت كاف���ة المتواجدين 
داخله، وعلقت قرار وزير األمن الداخلي أردان على بوابة المركز 
الخارجية. وتزامن اقتنام قوات االحتالل لمركز يبوس الثقافي 

مع اقتنامها لجمعية الش���بان المس���ينية بالقدس المنتلة، 
ومنعت إقامة حفل تأبين المرحوم أحمد عديلة.

وغوش���ة من مؤسس���ي وقيادات حركة القوميي���ن العرب في 
األردن، وتم اعتقاله عدة مرات في سجون األردن.

اما أحمد عديل���ة فكان توفي في عام ١٩٩٥، وش���غل منصب 
رئيس نادي س���لوان الريابي لمدة عشر سنوات، وكان عضو 
رابط���ة األندية ف���ي الضفة الغربية منذ ع���ام ١٩٧٥ حتى عام 
١٩٨٥، وعضو اتن���اد األندية العربية في عامي ١٩٦٨ و١٩٦٩، 
ومنررا ريابيا في جريدة القدس من عام ١٩٧٠ إلى عام ١٩٧٢

االحتالل يمنع إقامة حفل تأبين للمناضلين غوشة وعديلة بالقدس

غزة/ دعاء النطاب:
بن���اء عل���ى الوعودات الت���ي كانت ق���د قطعتها على نفس���ها 
النكومة الفلسطينية قبل أيام بشأن صرف مخصصات الشؤون 

أبو ظريفة لـ »االستقالل«: إعالن وقف االتفاقيات 
مع »إسرائيل« يتطلب »مواعيد زمنّية«

غزة/ قاسم األغا: 
أّكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتنرير 
فلس���طين طالل أبو ظريفة، على ب���رورة أن تضع اللجنة 

المكّلفة بتنفيذ قرار وقف العم���ل باالتفاقيات الموقعة 
مع »إس���رائيل« مواعيد زمنّية للقضايا التي 
تنتاج آليات؛ لوبعها موبع التطبيق. وقال 

»إسرائيــل« تواصــل احتجــاز
 جثامين 298 شهيدًا فلسطينيًا

�سرطة االحتالل تهدم م�ساكن 
قرية »العراقيب« للمرة الـ 149

االستقالل/ وكاالت:
����هداء، بأن  أفادت »النملة الوطنية« الس����ترداد جثامين الشُّ
سلطات االحتالل »اإلسرائيلي« ال زالت تنتجز جثامين ٢٥3 

األمم المتحدة... شريكة »إسرائيل« 
في جرائمها ضد األطفال الفلسطينيين

غزة / سماح المبنوح:
تتماهى مؤسس���ات المجتمع الدولي خاص���ة األمم المتندة مع 
الضغ���وط األمريكية بعدم إدراج »إس���رائيل« في قائمة »العار » 

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس هيئة ش���ؤون األسرى والمنررين اللواء قدري أبو بكر، 
إن الهجمة األخيرة التي اس���تهدفت األس���رى في س���جن عوفر 

»شؤون األسرى«: االعتداءات على 
األسرى ستقود النفجار السجون

»مهجة القدس« بغزة تنظم وقفة تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام

القدس المنتلة/ االستقالل:
اقتنم عش���رات المس���توطنين المتطرفين صباح 
االثني���ن، المس���جد األقص���ى المب���ارك م���ن باب 
المغاربة بنراس���ة مش���ددة من ش���رطة االحتالل 

اإلس���رائيلية الخاصة، وس���ط قيود تفربها على 
دخول الفلس���طينيين للمس���جد. ووفرت ش���رطة 
االحت���الل النماي���ة الكامل���ة له���ؤالء المتطرفين 
بدًء م���ن دخولهم عبر ب���اب المغارب���ة وتجولهم 

في باحات المس���جد األقصى وانته���اًء بخروجهم 
من باب السلس���لة. وتتزامن ه���ذه االقتنامات مع 

دعوات أطلقتها ما تسمى ب� "جماعات 
الهيكل" المزع���وم لتنظيم اقتنامات 

رام الله/ االستقالل:
علق األس���يران منمد أبو عك���ر، ومصطفى النس���نات، االثنين، 
إبرابهما المفتوح عن الطعام الذي ش���رعا فيه منذ 36 يوما، بعد 

األسيران الحسنات وأبو عكر 
يعلقان إضرابهما عن الطعام

االحتالل يعتقل 17 مواطنًا بالضفة ويعتدي على الصيادين بغزة
مستوطنــون يقتحمــون األقصــى.. ودعــوات 

يهوديــة متطرفة القتحــامه يــوم »األضحــى« 

مستفيدو الشؤون يتساءلون: 
بأي حــال عــدت يــا عيــد؟!

غزة/ االستقالل:
نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرحى االثنين، وقفة أم���ام مقر اللجنة الدولية 

للصليب األحمر في مدينة غزة تضامًنا مع األسرى 
اإلداريين المضربين ع���ن الطعام، رفًضا لالعتقال 
اإلداري التعسفي، وفي مقدمتهم األسير سلطان 

خلف المضرب منذ 19 يوًما، واألسير القيادي طارق 
حس���ين قعدان المضرب منذ 6 أيام. 
وقال الناطق باس���م مؤسس���ة مهجة 

جماهير خانيونس تودع أحمد نمر 
حمدان أحد قادة ومؤسسي »حماس«

الهيئة الوطنية: ال فعاليات ضمن 
مسيرة العودة الجمعة القادمة

غزة/ االستقالل:
شيعت جاهير غفيرة في خانيونس جنوب قطاع غزة أمس جثمان الشيخ 
أحمد نمر حمدان، أحد أبرز القادة والمؤسسين التاريخيين لنركة حماس 

غزة/ االستقالل:
قررت »الهيئة الوطنية« لمسيرات العودة وكسر النصار، اقتصار 
فعاليات المسيرات األسبوع المقبل على أداء صالة عيد األبنى 

»حما�س«: م�سر 
عر�ست علينا 

ت�سكيل حكومة 
وحدة وطنية

اشتيه: الحكومة بصدد تثبيت 
وتوظيف آالف المعلمين الجدد

رام الله/ االستقالل: 
كشف منمد اش���تية رئيس الوزراء الفلسطيني، امس االثنين، أن 
النكومة بصدد تثبيت ١١4٥ معلمًا ومعلمة ممن يعملون على بند 
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معيار امل�شداقية
وأشـــار إلى أن "مصداقيـــة إعالن رئيس 
العمل  الســـلطة محمود عّبـــاس وقـــف 
ز بمدى وضع 

ّ
باالتفاقات مع االحتالل، ُيعز

تلـــك القضايا موضع التنفيذ الُمباشـــر"، 
موضًحا أهمّية أن تتحّلى اللجنة المكّلفة 
بـــاإلرادة الجـــادة والحقيقيـــة، بما يخدم 
الموقف الفلســـطيني، من خالل المغادرة 
الفعلّية لمرّبع "أوسلو"، والدخول في مرحلة 

جديدة، تختلف عن المراحل السابقة.
والســـبت، تـــرأس الرئيس عّبـــاس بمقّر 
رئاسة السلطة بمدينة رام الله، االجتماع 
األّول للجنة الُمكلفة بوضع آليات لتنفيذ 
إعالنـــه نهاية يوليـــو (تّمـــوز) الماضي، 
وقف العمـــل باالتفاقيـــات الموقعة مع 
"إســـرائيل"؛ رًدا على هدمها مباٍن سكنّية 
فلســـطينية تضم (100) شـــّقة، في حّي 
"وادي الحمص"، ببلدة "صور باهر" جنوبي 

القدس المحتلة.
وأوضحت وكالة األنباء الرســـمّية (وفا) أن 
االجتماع اســـتهدف "البدء بوضع اآلليات 
المطلوبـــة لتنفيـــذ قرار القيـــادة، التزامًا 
بقرارات المجلس المركزي، ودراسة كيفية 

تنفيذها". 
وأظهـــرت الصـــورة الرســـمية لالجتماع 
مشـــاركة رئيس الحكومة محمد اشتّية،  
وأعضاء في اللجنتين التنفيذية لمنظمة 
التحرير والمركزيـــة لحركة "فتح"، إضافة 
إلى رئيس جهـــاز المخابرات العاّمة اللواء 

ماجد فرج.
خطوة يف الجتاه ال�شحيح

ورأى أبـــو ظريفـــة في تصريح "اشـــتية" 
المناطـــق  مـــع  التعامـــل  باألمـــس، 
والتصنيفـــات (بالضفـــة) كاّفة على أنها 
مناطق "أ" (أي خاضعة لســـيطرة السلطة 
المدنّية واألمنّية) أنها خطوة في االتجاه 
الصحيـــح؛ "ألنها تلغي التصنيفات التي 
أت األراضي الفلسطينية بفعل اتفاق 

ّ
جز

أوسلو".
وأضـــاف: "هذه الخطـــوة تحتاج إلى 
توحيد كل الطاقات واإلمكانيات من 
خالل استنهاض الحالة الجماهيرية، 
وتعزيـــز مقّومـــات الصمـــود لـــدى 

شعبنا".
ودعا إلى سرعة عقد اإلطار القيادي المؤقت 
(يضّم األمناء العامين للفصائل) لمنظّمة 

التحرير؛ لوضع استراتيجية وطنية جديدة 
وبرنامج موّحد، لمواجهة التحديات كافة، 
وتنهـــي حالة االنقســـام وُتفضـــي إلى 
حكومة وحدة وطنّية، ُتحّضر إلى انتخابات 
شاملة (رئاسية وتشريعية وجلس وطني)، 
"وبذلك نكون قد انتقلنا إلى مرحلة جديدة 

تتجاوز أوسلو"، وفق أبو ظريفة.

ا�شتهداف املتظاهرين
أمــــا حــــول اســــتهداف االحتــــالل المتعّمد 
العودة،  السلمّيين بمســــيرات  للمتظاهرين 
السياســــي  المكتــــب  عضــــو  حــــّذر  فقــــد 
للديمقراطية من اســــتمرار هذه السياسية 
ا أنها ُتشّكل انتهاًكا صارًخا  الممنهجة، مؤكّدً

لتفاهمات كسر حصار غزة، برعاية مصرّية.
وقال: "ننظر إلى تلك السياســـية بخطورة 
بالغة، وإذا ما تواصلت فإنها ستدفع األمور 
نحو التصعيـــد، وبالتالي االحتالل هو من 

يتحّمل انفجار األوضاع".
ومنذ انطالق مسيرات العودة بـ 30 مارس 
(آذار) 2018، أســـفر قمع قـــوات االحتالل 
المتعّمـــد للمتظاهرين عـــن ارتقاء 306 
شـــهيدًا، وإصابة أكثر من 31 ألًفا بجراح 
مختلفة، بحســـب أحدث إحصائية لوزارة 

الصحة الفلسطينية.
"قائمة العار"

في الســـياق، عبر أبو ظريفة عن استنكاره 
الشـــديد لعـــدم إدراج األمـــم المتحـــدة 
كيـــان االحتـــالل ضمـــن "قائمـــة العار"، 
الصادمة  واألرقـــام  اإلحصائيـــات  رغـــم 

في انتهـــاكات االحتالل بحـــق األطفال 
الفلســـطينيين، والتـــي رصدتهـــا األمم 
المتحدة في تقريرها، مشدًدا على أن عدم 
إدراج الكيان يشـــجعه على التمادي في 
جرائمه، ويشـــّكك في مصداقية القائمة 

واألمم المتحدة.
وكان تقريـــر األمم المتحـــدة ذكر أن عام 
2018 ســـّجل أعلى نســـبة قتـــل وإصابة 
أطفـــال منـــذ 2014، "إذ استشـــهد 59 
طفاًل فلســـطينًيا، وأصيب 2756 بجروح، 
معظمهـــا كانت خالل مســـيرات العودة 
في قطاع غزة وشـــملت اإلصابات إعاقات 
دائمـــة وبتر لألطـــراف، فيما تقاســـمت 
قوات االحتالل والمستوطنون المسؤولية 
عن حاالت العنف ضـــد األطفال، بالضفة 

والقدس المحتلَتين.
كما يقبع - وفق التقرير - 203 أطفال في 
سجون االحتالل، معظمهم قيد االعتقال 
اإلداري أي دون محاكمـــة، وحتـــى نهاية 
كانون األول 2018، ســـّجل التقرير وجود 
87 طفـــاًل في ســـجون االحتـــالل بحكم 
قضائـــي، ويخضعـــون لظـــروف اعتقال 

صعبة وسوء معاملة.

«استهداف متظاهري العودة سيدفع األمور نحو التصعيد»

أبو ظريفة لـ »االستقالل«: إعالن وقف االتفاقيات مع »إسرائيل« يتطلب »مواعيد زمنّية«
غزة/ قا�شم الأغا: 

اأّك��د ع�ش��و املكت��ب ال�شيا�ش��ي للجبه��ة الدميقراطي��ة 
لتحرير فل�شطني طالل اأبو ظريفة، على �شرورة اأن ت�شع 
اللجن��ة املكّلفة بتنفيذ قرار وق��ف العمل بالتفاقيات 

املوقع��ة م��ع »اإ�شرائي��ل« مواعي��د زمنّية للق�شاي��ا التي 
حتت��اج اآلي��ات؛ لو�شعه��ا مو�ش��ع التطبي��ق. وق��ال اأب��و 
ظريف��ة ل�شحيف��ة »ال�شتقالل« اأم���س الثنني: »يجب 
و�شع مواعيد �شقوف زمنّي��ة لوقف العمل بالتفاقيات 

الت��ي تتطّل��ب اآلي��ات، كاتف��اق باري���س القت�ش��ادي«. 
واأ�شاف: »اأما الق�شايا التي ل حتتاج لآليات، مثل �شحب 
الع��راف ب�)اإ�شرائيل( ووقف التن�شي��ق الأمني معها، 

فاملطلوب اتخاذ قرار وا�شح و�شريح ومبا�شر بوقفها«.

الداخل المحتل/ االستقالل:
هدمت شرطة االحتالل "اإلســـرائيلي"، االثنين، قرية 
"العراقيب" مســـلوبة االعتـــراف والمهددة بالتهجير 
في النقب المحتل، للمرة الـ 149 على التوالي منذ عام 

.2010
وذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل دهمت قرية 
العراقيب، رفقة وحدة "يوآف" التابعة لـ "سلطة تطوير 

النقب" التهويدية، واقتحمت مساكن األهالي.
وقالت إن عناصر الشـــرطة قامت بتفكيك خيام أهالي 
العراقيب وجرها بســـيارات رباعية الدفع تابعة لوحدة 

"يوآف"، دون اصطحاب جرافات وآليات الهدم.
وبلغ عدد مرات الهـــدم التي طالت العراقيب، من قبل 
سلطات االحتالل، 149 مرة؛ منذ 27 تموز/ يوليو 2010، 
بحجـــة أن ملكية األراضي التـــي أقيمت عليها القرية 

تتبع للدولة العبرية.
وكانت آخر عملية هـــدم (المرة الـ 148) يوم الخميس 

25 تموز/يوليو الماضي.
وتهدف سلطات االحتالل من خالل استمرارها بهدم 
مساكن "العراقيب" إلى دفع أهلها لليأس، في مسعى 

لتهجيرهم عن أراضيهم، لصالح التوسع االستيطاني 
في النقب.

ويصـــر أهالي "العراقيـــب" على البقاء فـــي قريتهم 
وإعـــادة بناء الخيام والمســـاكن والتصدي لمخططات 

تهجيرهم.
وحين احتلت "إســـرائيل" منطقة النقب، التي تمثل 
نحو نصف مســـاحة فلســـطين التاريخيـــة، في عام 
1949، أصبحت قريـــة "العراقيب" واحدة من 45 قرية 
عربيـــة ال تعترف بها تل أبيب، وتحرمها من الخدمات 

األساسية، باعتبارها "قرى غير قانونية".
ويعمـــل االحتـــالل على هـــدم تلك القـــرى وتجميع 
ســـكانها في 8 تجمعات أقامتها لهـــذا الغرض، بناء 
على قرار اتخذته محاكم االحتـــالل عام 1948 بأنه "ال 
ملكية للبدو في أرضهم"، رغم أن إجمالي ســـكان هذه 
القرى نحو 120 ألف نسمة، ومعظمها قائم قبل قيام 

الدولة العبرية.
ويعيـــش في صحـــراء النقـــب نحو 240 ألـــف عربي 
فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها 

مقام منذ مئات السنين.

االستقالل/ وكاالت:
هداء،  أفادت "الحملة الوطنية" السترداد جثامين الشُّ
بأن ســــلطات االحتالل "اإلســــرائيلي" ال زالت تحتجز 
جثاميــــن 253 شــــهيًدا في "مقابر األرقــــام" و45 في 

الثالجات التابعة لشرطة االحتالل.
وقالت منســــقة الحملــــة الوطنية، ســــلوى حّماد، في 
تصريحات لها اإلثنين، إن الجهود الشعبية والرسمية 
لإلفراج عن الجثامين مســــتمرة. منوهــــة إلى جهود 
أخرى متزامنــــة لتدويل قضية الشــــهداء المحتجزة 
جثامينهــــم. وأوضحــــت حّمــــاد، أن وزارة الخارجيــــة 
الفلسطينية أعدت خطة للمطالبة باإلفراج عن جثامين 

الشهداء المحتجزة.
وأعلنت أن اليوم الوطني السترداد جثامين الشهداء؛ 
يصادف الـ 27 من آب (أغســــطس) الجاري، سيشهد 
عدة فعاليات شعبية إلحياء هذا اليوم ولتضافر جهود 
الحملة الوطنية وعائالت الشهداء للمطالبة في االفراج 

عنهم.
وتضم قائمة الشــــهداء المحتجــــزة جثامينهم في 
ثالجات االحتالل ومقابر األرقام؛ منذ انتفاضة القدس 
في تشــــرين أول (أكتوبر) 2015، قرابة الـ 45 شهيًدا 

مــــن القدس والضفــــة الغربية وقطاع غــــزة؛ أقدمهم 
الشهيد عبد الحميد سرور؛ منذ 15 أبريل 2016.

وتحتجز سلطات االحتالل نحو 253 شهيًدا في مقابر 
خاصة أطلق عليها "مقابر األرقام". وسبق لالحتالل أن 
دفن 4 شــــهداء في تلك المقابر، بعد أن كان يحتجز 

جثامينهم في الثالجات.
وتنتهج الســــلطات اإلســــرائيلية سياســــة احتجاز 
جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، 
في محاولة الســــتخدام هذا الملف كورقة ضغط على 
المقاومة الفلسطينية، ومؤخًرا تحاول استغالله للعمل 

على استعادة جنودها األسرى في قطاع غزة.
وكان برلمان االحتالل، قد صادق بالقراءة التمهيدية 
علــــى ذات القانون، الثالثاء 27 شــــباط/ فبراير 2018، 
بأغلبية 57 عضًوا في الـ "كنيست"، مقابل معارضة 11 

نائًبا وامتناع البقية عن التصويت.
ويمنــــح القانون شــــرطة االحتالل صالحيــــة مواصلة 
احتجاز جثامين الشــــهداء، وفرض جملة شروط على 
ذويهم في حالة اإلفراج عنهم؛ وتتعلق بموعد اإلفراج 
عن الجثامين ومراســــم التشــــييع وتوقيتها ومكان 

وطريقة الدفن.

»إسرائيــل« تواصــل احتجــاز
 جثاميــن 298 شهيــدًا فلسطينيــًا

شرطة االحتالل تهدم مساكن 
قرية »العراقيب« للمرة الـ 149
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وذكـــر التقرير أن عام 2018 ســـجل أعلى 
نسبة قتل وإصابة أطفال فلسطينيين منذ  
2014، إذ استشـــهد 59 طفاًل فلسطينًيا 
وأصيـــب 2756 بجـــروح، معظمهـــا كانت 
خالل مســـيرات العـــودة في قطـــاع غزة ، 
وشـــملت اإلصابـــات إعاقات دائمـــة وبتر 
لألطراف، وفـــي الضفة الغربية وشـــرقي 
القدس المحتلة تقاســـم جيش االحتالل 
والمســـتوطنون المســـؤولية عـــن حاالت 

العنف ضد األطفال.
ووفـــق تحقيقات األمـــم المتحـــدة ، فإن 
203 مـــن األطفال يقبعون في الســـجون 
االعتقال  قيـــد  معظمهـــم  اإلســـرائيلية 
اإلداري أي دون محاكمـــة ، إذ حتى نهاية 
كانون األول 2018، سجل التقرير وجود 87 
طفال في ســـجون االحتالل بحكم قضائي، 
ويخضع هـــؤالء األطفال لظـــروف اعتقال 

صعبة وسوء معاملة.
�شركاء يف اجلرمية

عضو اللجنة التنفيذيـــة لمنظمة التحرير 
الفلســـطينية واصل أبو يوســـف أكد على 
الدولي  المجتمع  دعم ومساندة مؤسسات 
خاصـــة األمـــم المتحـــدة للجرائـــم التي 
ترتكبها دولة االحتالل اإلســـرائيلي بحق 
أبناء الشـــعب الفلسطيني ، حين لم تدرج 
مؤخرا "إســـرائيل" على قائمـــة العار رغم 
حجم الجرائم المثبتة من قبل مؤسســـات 

حقوق االنسان . 
وأوضح أبو يوســـف  لـ"االستقالل" أن األمم 
المتحدة تتماهـــي مع الضغوط األمريكية 
في عدم محاسبة ومعاقبة "إسرائيل" على 
جرائمها ممـــا يدفعها الرتكاب المزيد من 

الجرائم  ما بين اعتقال وقتل بحق األطفال 
الفلسطينيين . 

وأشار إلى أن الفلسطينيين ليس أمامهم 
مـــن خيـــار ســـوى التمســـك بحقوقهم 
وثوابتهـــم ورفض كافـــة المؤامرات التي 
تحاك لتصفيـــة قضيتهم كصفقة القرن 
ومحاولـــة إفشـــالها كمـــا أفشـــلوا مؤتمر 

المنامة بإجماع فلسطيني. 
ولفت إلى أن الوحدة الوطنية الفلسطينية 
الســـبيل الوحيـــد أمـــام الفلســـطينيين 
لترتيب البيت الداخلي، ورفض أي تطبيع 

مع االحتالل والتخلص من الكل االتفاقات 
الوقعـــة معه كما يعمل على ذلك الرئيس 
محمود عبـــاس بالوقت الراهـــن ، والعمل 
مـــع الدولة العربيـــة واإلســـالمية والدول 
الصديقة لتطبيق الشرعية الدولية إلنهاء 
االحتـــالل وإقامة دولة فلســـطينية تضم 

عودة الالجئين. 

�شوء اأخ�شر
عايد أبـــو قطيش مدير برنامج المســـاءلة 
القانونية فـــي الحركة العالمية للدفاع عن 
األطفال بفلســـطين  اعتبـــر أن عدم إدراج 

األمم المتحدة دولة االحتالل اإلســـرائيلي 
علـــى قائمة العـــار نتيجة قتـــل عدد من 
األطفـــال الفلســـطينيين، بمثابـــة الضوء 
االخضر الستمرار االحتالل بجرائمه، كذلك 

توفير غطاء الحماية الدولي له.
وقال أبو قطيش لـ"االســـتقالل ": "ليســـت 
المرة األولى التـــي تتنصل األمم المتحدة 
مـــن مهامهـــا بـــإدراج دولـــة االحتـــالل 
اإلسرائيلي على قائمة العار نتيجة قتلها 
عددا كبيـــرا من األطفال الفلســـطينيين، 
بالرغم من إدراجها مجموعات مســـلحة في 

دول عربية على ذات القائمة". 
وأضاف " بتقرير مؤسسات حقوق االنسان 
المقـــدم لألمم المتحـــدة بالعـــام 2015، 
كان ترتيب عمليـــات القتل بحق األطفال 
الفلسطينيين نتيجة العدوان اإلسرائيلي 
على قطاع غزة 2014  والبالغ  عددهم 560 
طفال، أكثر مـــن األطفال القتلـــى بالعراق 
وســـوريا، إال أن األمـــم المتحـــدة  صنفت 
المجموعات المسلحة على قائمة العار ولم 

تصنف إسرائيل".
وأشار إلى أن ضغوطا أمريكية وإسرائيلية 
مورســـت لعدم إدراج األمم المتحدة  دولة 
االحتـــالل اإلســـرائيلي على قائمـــة العار 
بالعـــام 2015 لقتلهـــا عـــددا كبيـــرا من 
األطفال الفلســـطينيين بالعام 2014، مما 
يجعل الشكوك تســـاور مؤسسات حقوق 
اإلنسان بممارسة ذات الضغوط على األمم 

المتحدة هذا العام. 
ولفت إلى أنـــه بالعام 2018 وثقت الحركة 
العالميـــة للدفاع عن األطفـــال قتل دولة 
االحتالل اإلســـرائيلي 57 طفال فلسطينيا، 
اتضح من ظروف ومالبســـات مقتلهم بأن 
جيش االحتالل لـــم يحترم أدنى المعايير 
والمبـــادئ الدوليـــة المتعلقـــة بحمايـــة 

األطفال.   
ونـــّوه إلى أن مؤسســـات حقوق اإلنســـان 
والحركـــة العالمية في كل عـــام يقدمون 
مجموعة من التقاريـــر والبيانات للجنائية 
الدوليـــة يوصـــون بهـــا المدعيـــة العامة 
وبإلحـــاح شـــديد أن تقوم بفتـــح تحقيق 
شـــامل بالجرائـــم اإلســـرائيلية المرتكبة 

باألراضي الفلسطينية. 

باستثنائها الكيان من «قائمة العار»

األمم المتحدة.. شريكة »إسرائيل« في جرائمها ضد األطفال الفلسطينيين
غزة / �شماح املبحوح:

تتماه��ى موؤ�ش�ش��ات املجتمع ال��دويل خا�شة الأمم 
اإدراج  بع��دم  الأمريكي��ة  ال�شغ��وط  م��ع  املتح��دة 

»اإ�شرائيل« يف قائمة »العار » ب�شاأن النتهاكات التي 
ترتكبها بحق الأطفال الفل�شطينيني للعام 2018، 
وهو الع��ام الذي �شجل اأعلى ن�شب��ة انتهاكات بحق 

اأطفال فل�شطني. ور�شد تقرير الأمم املتحدة اأكرث 
من 24 األف انتهاك وقع بحق الأطفال عام 2018 

يف نحو 20 دولة. 

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن الهجمة 
األخيرة التي استهدفت األسرى في سجن عوفر يوم األحد، تأتي استمرارا 
لمسلســـل الحقـــد والعنصرية اإلســـرائيلية ضد المعتقليـــن، ومحاوالت 

االستفراد بهم واالنتقام منهم.
وأعـــرب أبو بكر فـــي بيان صادر عـــن الهيئة االثنين، عن قلقـــه من تزايد 
االعتداءات على األســـرى واقتحام غرفهم مـــن قبل وحدات خاصة مدججة 
باألســـلحة وبكل أدوات القمع، محذرا من أن هذا الوضع سيولد انفجارا في 
كافة الســـجون، تتحمل »إسرائيل« وحكومتها المتطرفة المسؤولية كاملة 

عنه.
وأوضـــح أن قوات القمع اقتحمـــت األحد قســـمي (19) و(20) في معتقل 
»عوفر«، ونقلت خمســـة أســـرى من الهيئات التنظيمية إلى سجون أخرى 
وعزلت قرابة (20) أســـيرًا، وخربت ودمـــرت مقتنياتهم، إضافة إلى قمعها 

قسم األسرى األطفال القابعين في قسم (19).
وقال إن اعتقال القاصرين واستهداف أقســـامهم بالغاز والقمع، والقيام 
بمثـــل هذه االقتحامـــات االنتقامية التي تنفذها إدارة ســـجون االحتالل، 
وتعمـــد لنقل كـــوادر الهيئـــات التنظيمية والعبث باســـتقرار االقســـام 
والمعتقـــالت، تندرج في إطار تعطيل وإفســـاد أي عمل تنظيمي وحدوي 

داخل السجون.

غزة/ االستقالل:
للشـــهداء  القدس  نظمت مؤسســـة مهجة 
واألســـرى والجرحى االثنيـــن، وقفة أمام مقر 
اللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة غزة 
تضامًنا مع األســـرى اإلداريين المضربين عن 
الطعام، رفًضا لالعتقال اإلداري التعســـفي، 
وفي مقدمتهم األسير سلطان خلف المضرب 
منذ 19 يوًما، واألســـير القيادي طارق حسين 

قعدان المضرب منذ 6 أيام.
وقال الناطق باســـم مؤسسة مهجة القدس 
األســـير المحرر طارق أبو شـــلوف في كلمته 
خالل الوقفة: إن« األســـرى اليـــوم يخوضون 
معركـــة األمعـــاء الخاوية بكل إصـــرار وتحٍد 
لعنجهيـــة المحتل الـــذي ال زال يضرب بكل 

القوانين الدولية عرض الحائط«.
وأكد ظهـــور أعـــراض صحية خطيـــرة على 
أجساد األسرى المضربين عن الطعام نتيجة 
استمرارهم في هذا اإلضراب وعدم استجابة 

مصلحة السجون لمطالبهم اإلنسانية.
وأضاف »إننا نقف اليـــوم أمام مقر الصليب 

األحمـــر لنوصـــل معاناة األســـرى وصوتهم 
للمؤسســـات الحقوقية الدولية، لتقف تجاه 
مســـؤولياتها تجاه األســـرى وما يعانونه من 
اعتقال إداري تعســـفي بحقهـــم، وأن تقوم 
بدورهـــا الحقيقـــي بالضغط على ســـلطات 
االحتالل لإلفراج عن األســـرى المضربين عن 

الطعام، ووقف هذه السياسة التعسفية«.
وطالب أبو شـــلوف الســـلطة الفلســـطينية 
بتفعيل كافة االتفاقيـــات الدولية التي تم 
االنضمام إليها، ونصت على حماية األســـرى، 
والعمل على مالحقة قادة االحتالل على هذه 

الجرائم بحقهم.

»شؤون األسرى«: االعتداءات على 
األسرى ستقود النفجار السجون

»مهجــة القــدس« بغــزة تنظــم وقفــة
 تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام
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  دولة فل�شطني
   ال�شلطة الق�شائية

املجل�س الأعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعية البتدائية

مذكرة حضور
الـــى المدعى عليها / مروة خليل عبد الرحمن الشـــواف من عبســـان 
الكبيرة وســـكان مصر حاليا ومجهولة محـــل االقامة فيها يقتضى 
حضورك الى محكمة شرق خانيونس الشرعية يوم األربعاء الموافق 
2019/9/4م الســـاعة التاســـعة صباحا وذلك في الدعوى المرفوعة 
ضدك من قبل مطلقك محمد ســـعيد صالـــح طالب وموضوعها ضم 
وحضانة أوالد والتي أساسها 2019/301 وان لم تحضري في الوقت 
المعين يجر بحقك المقتضى الشـــرعي لذلك صار تبليغك حســـب 

األصول وحرر في 5-8-2019م 

  القائم باأعمال قا�شي �شرق خانيون�س ال�شرعي 

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة الأرا�شي الفل�شطينية

الإدارة العامة لت�شجيل الأرا�شي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 365 / 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
اعتدال محمد عبد الرحمن الشـــامي من ســـكان خانيونـــس هوية رقم 

803027317 بصفته وكيال عن: حمدان عبد الكريم محمد الشامي
بموجب وكالة رقم:  4969 / 2019 الصادرة عن خانيونس

مالحظة: الوكالة تخوله بالمبادلة فقط
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة   215  قسيمة   24  المدينة بني سهيال 
 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقـــدم باعتراضه إلـــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:   5/ 8 / 2019م

م�شجل اأرا�شي غزة 
اأ. ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ سومانه عبد القادر خليل بدر...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   951085679

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

تلك الكلمات كانت بمثابة الصاعقة التي 
حّلت على رأســــهان قبل أن تعود أدراجها 
ضاربة كفًا بكف، ولســــان حالها يقول: "ما 

النا غيرك يا رب أنت العالم بالحال".
وتختصــــر تفاصيــــل وجه " حمــــام" حالة 
االســــتياء واأللــــم التي تســــيطر عليها، 
لعجزها التام عن تلبية احتياجات ومطالب 
أطفالها الخمسة قبيل حلول عيد األضحى 
المبارك، بعدما كانت تعطيهم أمال ووعودًا 
بشراء مالبس جديدة وألعاب تدخل فرحة 
العيد لقلوبهم، فور استالم شيك الشؤون 

االجتماعية. 
عائلــــة "حمــــام" واحــــدة من آالف األســــر 
الفقيــــرة الذيــــن بــــات شــــيك الشــــؤون 
االجتماعية مصــــدر دخلهم الوحيد، الذي 
يعتمدون عليه فــــي توفير احتياجاتهم 
ومستلزماتهم اليومية، ورغم طول الفترة 
الزمنية مــــا بين فترات صرفــــه، إاال أنهم 
يســــعدون بقدومــــه ويستبشــــرون خيرًا 
بتلبية بعــــض احتياجاتهم المعلقة منذ 
زمن، ليأتي بعد ذلك خبر التأجيل ليسرق 

فرحة العيد من أطفالهم. 
الفرحة م�شلوبة

بدمــــوع الحســــرة واأللــــم، تقــــول حمام 
لـ"االســــتقالل":" خبر تأجيل صرف شيك 
الشؤون وقع كالصاعقة على قلوبنا، خاصه 
بعدما استبشــــرنا خيــــرا بصرفه قبل عيد 
األضحى، عّلنا نستطيع إدخال الفرحة على 
اطفالنا بشراء مالبس جديدة أو حتى لعبه 

جديدة لهم". 
وتتابع :" شــــيك الشــــؤون يمثــــل الدخل 
األساسي والوحيد لنا وآلالف األسر الغزية، 
وحرمانهــــا منــــه أو تأجيله يمثل نكســــة 
لنــــا، خاصة في ظل االوضــــاع االقتصادية 
والمعيشــــة التي نعاني منهــــا بالقطاع"، 
مشــــيرة إلــــى أن مســــتفيدي الشــــؤون 
ســــيحرمون حتى من الفرحة بالعيد أسوة 

بغيرهم.
وناشدت حمام المسؤولين في غزة والضفة 
أن ينظروا بعين الرحمة للفقراء واإلســــراع 
بصــــرف مخصصاتهــــم؛ لتمكينهم من 
توفير أدنى احتياجاتهم من غذاء وكساء 

ألبنائهم، الفتة إلــــى أن معظم العائالت 
ال تجد حتى من يقرضهــــا لتوفير بعض 
الوضــــع االقتصادي  االحتياجات في ظل 
الصعب الذي مس بمعظم القطاعات في 

المجتمع.
وأعلنت وزارة التنمية والشؤون االجتماعية، 
عــــن تأجيــــل صــــرف المخصصــــات إلى 
الثلث األخير من الشهر الجاري، والتراجع 
عن صرفهــــا مع رواتب موظفي الســــلطة 
الفلســــطينية، كما كان مقــــرر يوم األحد 

الماضي. 
وأوضح داود الديك وكيــــل وزارة التنمية 
االجتماعيــــة ، في تصريح لــــه، أن الوزارة 
بذلــــت كافــــة الجهــــود من أجــــل صرف 
مخصصات الشؤون مع رواتب السلطة قبل 

عيد األضحى لكنها لم تتمكن من ذلك.
وأضــــاف: "لــــم تتمكــــن وزارة المالية من 
توفير دفعات الشــــؤون، لذلك تم تأجيل 
الصــــرف إلى الثلــــث األخير من الشــــهر 
الجاري"، مشــــيًرا إلى أن التأجيل خارج عن 
إرادة الوزارة ويتعلق بالترتيبات واإلجراءات 

الفنية للشــــركاء المساهمين في الدفعة 
والتي تتطلب مزيًدا من الوقت". 

والشــــؤون  التنميــــة  وزارة  وكيــــل  وكان 
االجتماعيــــة أحمــــد مجدالنــــي أعلن يوم 
االثنيــــن الماضي عن صــــرف مخصصات 
األسر الفقيرة (الشؤون) في الضفة الغربية 
المحتلــــة وقطاع غزة بالتزامــــن مع رواتب 

الموظفين.
مرارة وقهر

وال يختلــــف حال المواطن أبو رائد الطويل 
كثيرا عن ســــابقته، فهو اآلخر كان يراقب 
ويتابع شريط األخبار يوميًا، لعله يستمع 
إلى خبر يثلج صدره عن قرب موعد صرف 
شــــيك الشــــؤون االجتماعية، لكن " تأتي 
الرياح بما ال تشتي السفن"، فجاء الخبر على 
غير ما يتوقعه" تأجيل صرف مخصصات 
الشؤون للثلث األخير من الشهر الحالي". 

ويقول الطويل خالل حديثه لـ"االستقالل":" 
الواحــــد منــــا ينتظر موعد صرف شــــيك 
الشؤون بفارغ الصبر، حتى يلبي احتياجات 

عائلته خاصة في األعياد والمواسم.

وقال الطويــــل الذي يعيل أســــرة مكونة 
من عشــــرة أفراد:" نحن كغيرنا من الفقراء 
نتذوق مــــرارة الفقر وضيق الحــــال بغزة، 
ونعيش ظروفا مادية صعبة للغاية لم تمر 
علينا بهذا الشكل من قبل، وشيك الشؤون 
يعتبر العــــون الوحيد لنا لالســــتمرار في 
الحياة، وإن تأخر صرفه، يزيد من معاناتنا 
ويربك حياتنا المضطربة أصال بسبب الفقر 

الذي نعيشه.
وختــــم الطويل حديثه المغمــــس بمرارة 
الحرمان وقسوة الحياة متسائال: "بأي حال 

عدت يا عيد؟!"
ويشــــار إلى أن إجمالي عدد المستفيدين 
فــــي الضفــــة وغزة مــــن برنامج الشــــؤون 
االجتماعية يبلغ نحو 111 ألف أسرة بمبلغ 
إجمالي 130 مليون شــــيكل تقريًبا، وفق 

وزارة الشؤون االجتماعية.
والدفعة المرتقبة من المخصصات األولى 
للعام 2019 متأخره نحو أربعة أشــــهر، إذ 
من المفترض أن تتلقى األسر الفقيرة كل 

ثالثة أشهر دفعة مالية.

عقب قرار تأجيل صرف مخصصاتهم

مستفيدو الشؤون يتساءلون: بأي حال عدت يا عيد؟!
غزة/ دعاء احلطاب:

بناء على الوعودات التي كانت قد قطعتها على نف�شها 
احلكومة الفل�شطينية قبل اأيام ب�شاأن �شرف خم�ش�شات 

ال�شوؤون الجتماعية مل�شتحقيها بالتزامن مع تلقي 
موظفي ال�شلطة رواتبهم، مل تنتظر الأربعينية 

اأم يا�شر حمام كثريا ل�شماع اآخر الأخبار املتعلقة 
باملو�شوع، فما اأن علمت اأن �شرف رواتب املوظفني 

�شيكون يوم اأم�س الثنني حتى اأ�شرعت منذ �شباح ذلك 
اليوم اإىل اأحد البنوك وكلها اأمل اأن تتلقى خم�ش�شات 
اأ�شرتها التي طال انتظارها، ولكن ال�شدمة كانت اأ�شرع 
لها من اكتمال الأمل..  موظف البنك الذي اعتاد على 

روؤيتها كل عدة اأ�شهر، عاجلها بالقول منذ راآها: " 
�شيكات ال�شوؤون تاأجلت لآخر ال�شهر"!.

غزة/ االستقالل:
دعا مركز حماية لحقوق اإلنســـان المجتمع الدولي وال ســـيما الدول األطراف الموقعة على اتفاقية 
جنيف الرابعة، للتدخل الفوري لحماية الصيادين الفلســـطينيين والضغط على سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي من أجل الوقف الفوري لسياسة مالحقتهم، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية تامة.

وأدان المركز في بيان صحفي االثنين، انتهاكات قوات االحتالل المستمرة بحق الصيادين، 
والتي تتمثل في إطالق النار عليهم بشــــكل شــــبه يومي، ومصادرة قواربهم واحتجازها، 
ومالحقتهم داخــــل البحر واعتقاالهم، وحرمانهم من مزاولــــة أعمالهم في الصيد. ووفًقا 
للمعلومات التي جمعها باحثو المركز، أطلقت زوارق االحتالل الحربية فجر االثنين نيرانها 
الرشاشــــة على بعد 6 أميال بحرية قبالة منطقة الشيخ عجلين غرب غزة، وفتحت مضخات 
المياه تجاه مركبين للصيادين خالل عملهما بالصيد، باإلضافة لمراكب صغيرة "حسكات"، 
مما أدى إلصابة الطفل عبد الله مفلح أبو ريالة بحالة إغماء عقب فتح خراطيم المياه صوبه 
وســــقوطه بالمياه. واعتبر المركز أن اعتداءات االحتالل تتعارض مع ما نصت عليه المادة 
2/1 مــــن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعام 1966، 
والتي تنص على أن "لجميع الشعوب، سعًيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها 
ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي 
الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي". وأكد أن ممارسات االحتالل 
في عرض البحر صورة من صور الحصار الذي تفرضه سلطات االحتالل على قطاع غزة للعام 

الثالث عشر على التوالي، وهو ما يشكل جريمة حرب وفًقا لنظام روما.

»حماية« يدعو لتدخل دولي 
عاجل لحماية الصيادين
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ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة الأرا�شي الفل�شطينية

الإدارة العامة لت�شجيل الأرا�شي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 298  / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
سلمان رجب سليمان فياض من سكان دير البلح هوية رقم 801589839 

بصفته وكيال عن: فاطمة عبد الكريم محمد الشامي 
بموجب وكالة رقم: 201902202 / 2019 الصادرة عن جدة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 215 قســــيمة +24 23 + 22 + 9 المدينة بني ســــهيال + قطعة 225 
قســــيمة 2 المدينة بني سهيال + قطعة 224 قسيمة1 المدينة بني سهيال 
+ قطعة 235 قســــيمة 22 + 18 + 24 + 23 المدينة عبســــان + قطعة 220 
قســــيمة 19 + 23 + 4 + 31 المدينة بني سهيال + قطعة 213 قسيمة 13 
+ 12 + 11 + 16 + 15 المدينة بني ســــهيال + قطعة 222 قســــيمة 1 + 2 

المدينة بني سهيال + قطعة 225 قسيمة 2 المدينة بني سهيال
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:   23/ 6 / 2019م

م�شجل اأرا�شي غزة 
اأ. ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/انصاف محمد موسى شحادة...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
900237173   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ يونس محسن يونس مقاط /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803398056

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نبيلة اسماعيل محمد البحيصى...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   701013484

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ آالء عبد الحكيم حمدي الشقرا...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803361955

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد محسن رجب ابو صفية...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402028146

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد طالل سالم حماده...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
800704652 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
اعتصم عشـــرات المواطنين االثنين 
في رام الله دعًما وإســـناًدا لألســـرى 
المضربيـــن عن الطعام واســـتنكاًرا 
ســـجون  مصلحـــة  إدارة  العتـــداء 
االحتـــالل على األســـرى في ســـجن 

»عوفر«.
وأوضح منســـق القـــوى الوطنية في 
محافظة رام اللـــه والبيرة عصام بكر، 
أن هـــذه الوقفة تعبير عـــن رفضنا 
لكافـــة اإلجـــراءات التي تمارســـها 
دولة االحتالل في الســـجون ال سيما 
في ســـجن عوفر أمس، مشيًرا إلى أن 
األحزاب اليمينية المتطرفة تستغل 
انتخابات الكنيســـت المقبلة للعمل 
علـــى تنظيم عمليات قمع وحشـــي 
وممنهـــج ألســـرانا بهـــدف كســـر 

إرادتهم.
وقال: »رســـالتنا اليوم أننا لن نترك 
أســـرانا وحدهم، وأن دولة االحتالل 
عـــن  المســـؤولية  تتحمـــل كامـــل 
التبعات التي تنجم عن سياســـاتها 
العدوانية، بما فيها عدم االستجابة 
المضربين  لألسرى  العادلة  للمطالب 
عـــن الطعام فـــي ســـجون االحتالل 
واتســـاع نطـــاق االضراب ليشـــمل 

العشرات من المعتقلين خالل الفترة 
القريبة القادمة«.

وأضـــاف بكـــر، »نعتقد أن االســـناد 
الشـــعبي وااللتفـــاف حـــول قضية 
االســـرى ونقل الفعاليات الى مراكز 
رسالة  يعطي  الفلســـطينية،  المدن 
واضحـــة أن الشـــعب الفلســـطيني 
ال يتـــرك أســـراه وحدهـــم وانهـــم 
معهـــم  نقـــف  أن  يســـتحقون 

بمســـؤولية وطنيـــة باتجـــاه دعـــم 
إلجراءات  ورفضا  العادلـــة  مطالبهم 

االحتالل«.
بدوره، أكد أمين سر اقليم حركة فتح 
فـــي محافظة رام اللـــه والبيرة موفق 
ســـحويل، أن التضامن مع األســـرى 
رسالة إسناد لهم في معركتهم في 
وجه ممارســـات االحتالل بحقهم من 
قبل إدارة مصلحة ســـجون االحتالل 

بما فيها سياسة االهمال الطبي التي 
تسببت بارتقاء عدد من الشهداء.

وحمل سلطات االحتالل والمؤسسات 
الدولية المسؤولية عن حياة االسرى، 
مشـــددا على ضرورة تدخل المجتمع 
الدولي لوقف عنجهية االحتالل بحق 
أسرانا، ومحاولة نقل قيادات الحركة 
األســـيرة من سجن عوفر هي محاولة 

لخلق الفوضى واالستفراد بهم.

وقفة تضامنية برام الله دعما لألسرى المضربين

بيت لحم/ االستقالل:
نصبت قوات االحتالل االســــرائيلي، االثنين، بوابــــة حديدية على المدخل 
الموصــــل بين قرية الجبعــــة جنوب غرب بيت لحم وبلدة صوريف شــــمال 

الخليل.
وأفادت مصادر أمنية فلســــطينية، بأن االحتــــالل نصب البوابة بعد أن أزال 

األكوام الترابية التي كانت تغلق المدخل منذ سنوات.

االحتالل ينصب بوابة 
حديدية على مدخل 

الجبعة وصوريف

رام الله/ االستقالل:
علـــق األســـيران محمد أبو عكـــر، ومصطفى الحســـنات، 
االثنيـــن، إضرابهمـــا المفتـــوح عن الطعام الذي شـــرعا 
فيـــه منذ 36 يوما، بعد التوصل التفاق مع إدارة ســـجون 

االحتالل.
وأفاد المتحدث باســـم هيئة شـــؤون األسرى والمحررين 
مجدي العدرة، باتصال هاتفي مع وكالة األنباء الرســـمية 
بأن األســـيرين أبو عكر والحســـنات، علقا إضرابهما بعد 
التوصل التفاق يقضي بتمديد االعتقال اإلداري بشكل 
جوهري ألبو عكر لمدة ثالثة شـــهور، ولألسير الحسنات 

لمدة ستة شهور، ومن ثم اإلفراج عنهما.
يذكر أن األسير أبو عكر من مخيم الدهيشة في محافظة 
بيت لحم، وهـــو معتقل منذ األول من نوفمبر/ تشـــرين 
الثاني 2018، وصدر بحقه أمـــري اعتقال إداري ينتهي 
الحالي منها في شهر أكتوبر المقبل، وأن األسير حسنات 
معتقـــل منذ 2018/6/5، وصدر بحقه ثالثة أوامر اعتقال 
إداريـــة حتى اللحظـــة، وهو ُمصاب عـــدة مرات برصاص 

جيش االحتالل.

األسيران الحسنات وأبو 
عكر يعلقان إضرابهما 

المفتوح عن الطعام

رام الله/ االستقالل:
ذكر الموقع اإللكترونــــي لصحيفة »هآرتس« العبرية، 
االثنين، أن وزيرين إســــرائيليين يعتزمان المشاركة 
فــــي تكريــــم الحاخام المتطــــرف اســــحق غنيزبورغ، 
الذي يبيح قتل غير اليهود وخاصة الفلســــطينيين، 

ويحّرض على مقدساتهم اإلسالمية والمسيحية.
ومن المقرر أن تقّدم مؤسسة دينية يهودية متطرفة 
جائزة »التـــوراة والحكمة« للحاخام غنيزبورغ، في حفل 
سيقام نهاية األســـبوع الجاري، بحضور وزير التعليم 

اإلســـرائيلي رافي بيرتز، ووزير المواصالت بتســـلئيل 
ستمروتش. وبحسب الصحيفة العبرية، يعد غنيزبورغ 
أحد أشـــّد المؤيديـــن لإلرهابـــي اإلســـرائيلي باروخ 
غولدشتاين، منفذ مجزرة المسجد اإلبراهيمي بالخليل 
عام 1994، والتي أدت الستشهاد 29 فلسطينًيا، حيث 

 يجب أن يحتذى به«.
ً

قال عنه إّنه »قديس نفذ عمل
ووصف الوزير ســــموتيرتش، الحاخــــام غينزبورغ بأنه 
عبقــــري من إنتــــاج توراتي، وأنه فخــــور بتكريمه في 
الحفل الذي ســــيقام في »جفعات شموئيل« بمنطقة 

»غوش دان«.
مــــا يســــمى  اســــتبدال  إلــــى  ويســــعى غينزبــــورغ 
»الديمقراطية« في إســــرائيل، بالشــــريعة اليهودية 

وفق مخطط حركته المسماة »نهج حياة«.
وفــــي عــــام 2003 أصدر كتيًبــــا صغيًرا دعــــا فيه إلى 
منع وجود العرب في »إســــرائيل«، كما اتهم اليســــار 
بقتل اليهود، وتم رفع دعــــوى قضائية ضّده بتهمة 
التحريض على العنصرية، لكن تم إســــقاطها مقابل 

عدم تكرار مثل هذه التصريحات.

»هآرتس«: تكريم إسرائيلي رسمي
 لحاخام يحّرض على قتل الفلسطينيين

نابلس/ االستقالل:
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، االثنين، بلدة 
سبســـطية شـــمال نابلس، وأغلقت الموقع األثري 

أمام المواطنين.
وقال رئيس بلدية سبســـطية محمد عازم، إن عددا 

من الدوريات االســـرائيلية اقتحمت البلدة، لتأمين 
اقتحـــام طاقم من "اإلدارة المدنية، وأغلقت الموقع 

األثري أمام المواطنين.
وأضـــاف ان قوات االحتـــالل تحـــاول جاهدة منع 
استكمال مشروع ســـاحة البيدر السياحي والعمل 

بهـــا، تحـــت حجج وذرائـــع واهية، مشـــيرا إلى أن 
لمحافظة  والتنفيـــذي  االستشـــاري  المجلســـين 
نابلس ســـينعقدان يوم غد على أرض سبســـطية 
وبالقرب من ســـاحة البيدر، لالطـــالع عن كثب على 

انتهاكات االحتالل.

االحتالل يقتحم سبسطية ويغلق الموقع األثري أمام المواطنين
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أعلن أنا المواطن/رامي اسامه سالم العر 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   801718669

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/معاذ محمد محمود الكحلوت...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802872275

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ تهاني سويرح احمد الصوفي..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900759721

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فادي محمد أحمد رمضان...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801937806

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد عماد علي الدجني...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
407768381 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سامح احمد شمس العمامي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   906870365

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/علي بسام عبد الرحمن ابو رمضان...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800225286 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
قررت "الهيئة الوطنية" لمســــيرات العودة 
وكسر الحصار، اقتصار فعاليات المسيرات 
األسبوع المقبل على أداء صالة عيد األضحى 
المبــــارك في مخيمــــي "ملكة" شــــرقي غزة، 

و"العودة" شرقي خانيونس.
وقالت الهيئة في تصريح لها أمس اإلثنين، 
عقب اجتماعها الــــدوري في مدينة غزة، إنه 
تقرر اســــتثناء الجمعة القادمة؛ الـ 9 من آب 
(أغسطس) الجاري، من أي فعاليات لمسيرة 

العودة.
وبررت القــــرار على أنه جــــاء "للتخفيف عن 
المواطنين وإتاحة الفرصة لتحضيرات عيد 

األضحــــى، حيث يوافق يوم الجمعة الـ 8 من 
ذي الحجة".

وأكــــدت الهيئة الوطنيــــة، أن الجمعة التي 
تلي عيــــد األضحى، الموافق 16 أغســــطس 
الجاري، ســــتعود فعاليات مسيرات العودة 
السلمية ضمن "جمعة الشباب الفلسطيني"؛ 
وســــتكون الجمعة الـــــ 70 مــــن الفعاليات 

السلمية المتواصلة منذ أكثر من عام.
ويشــــارك الفلســــطينيون منذ الـــــ 30 من 
آذار 2018، فــــي مســــيرات ســــلمية، قرب 
الســــياج الفاصل بين قطاع غــــزة واألراضي 
الفلســــطينية المحتلة عــــام 1948، ضمن 

"مسيرات العودة وكسر الحصار".

ويطالب الفلسطينيون بعودة الالجئين إلى 
مدنهم وقراهم التي ُهجروا منها في 1948 
وكسر الحصار عن قطاع غزة، والمستمر منذ 

13 عاًما.
 ويقمــــع جيــــش االحتالل تلك المســــيرات 
الســــلمية بعنف، حيث يطلــــق النار وقنابل 
الغــــاز الســــام والُمدمع علــــى المتظاهرين 

بكثافة.
وأسفرت اعتداءات االحتالل عن استشهاد 
321 فلســــطينًيا، بينهم 12 شهيًدا احتجز 
جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة 
الصحة، في حين أصيب 31 ألفًا، بينهم 500 

في حالة الخطر الشديد.

غزة/ االستقالل:
شـــيعت جاهير غفيرة فـــي خانيونس 
جنوب قطـــاع غزة أمس جثمان الشـــيخ 
أحمـــد نمر حمـــدان، أحـــد أبـــرز القادة 
حماس  لحركة  التاريخيين  والمؤسسين 
الذي توفي أمس عن عمر يناهز 81 عاًما.

الراحـــل حمدان،  وتقدم موكـــب تشـــييع 
رئيـــس المكتب السياســـي لحركة حماس 
إســـماعيل هنية وقائد حركـــة حماس في 
غزة يحيى الســـنوار، وقيـــادات من فصائل 
العمل الوطني واإلســـالمي. وولد الشيخ نمر 
عام 1938، وهّجر مع أهله من قرية بشـــيت، 
وكان في شبابه شـــابا متفوقا علميا، وعمل 
مدرسا في وكالة الغوث »أونروا«، وبعد عديد 
المضايقات ُنقل للعمل في مؤسسات أخرى 

تابعة لألونروا بعيدا عن ميدان التعليم.
ُأبعد عام 1992 إلى مرج الزهور رفقة 415 
من كـــوادر حمـــاس والجهاد اإلســـالمي، 

واشـــتهر في مســـيرته الدعويـــة بخطبة 
الجمعة من على منبر مسجد الرحمة بمدينة 
خانيونس.«. تطلق جماهير خانيونس على 
الشيخ أحمد نمر: »والد الشهداء واألسرى«، 

فقد اعتقل أحد أبنائه »منيب« في سجون 
االحتالل اإلسرائيلي لنحو 10 سنوات، بينما 
استشهد ولده »حســـام« برصاصة قناص 
إسرائيلي حين كان على سطح منزله. ويعد 

الشيخ حمدان من القيادات األولى لجماعة 
اإلخوان المســـلمين وحركـــة حماس، ومن 
الدعاة األوائل في فلســـطين، الذين حملوا 

هم الدعوة.

جماهير خانيونس تودع أحمد نمر حمدان أحد قادة ومؤسسي »حماس«

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة األوقاف والشــــؤون الدينية، إن سلطات 
االحتالل »اإلســــرائيلي« ارتكبت أكثر من 75 اعتداًء 
وانتهاًكا بحق المســــجد األقصى المبارك والمسجد 

اإلبراهيمي خالل شهر تموز الماضي.
وأوضحــــت الوزارة في تقرير لهــــا االثنين، أن قوات 
االحتالل اقتحمــــت أكثر من مرة مصلى باب الرحمة 
وأخرجت محتوياته، في خطوة إلعادة السيطرة عليه، 
ومارست كعادتها سياســــة اإلبعاد واالعتقال بحق 

عدد من المواطنين.
وأفادت بأن ســــلطات االحتالل منعت رفع األذان في 

المسجد اإلبراهيمي 46 وقتا.

وحــــذرت من مخاطــــر هدم البيوت والمنشــــآت في 
القــــدس واســــتباحة المســــجد األقصــــى من قبل 

المستوطنين والسعي لزيادة مدة االقتحامات.
وتابعت: شــــهد شهر تموز قيام أحد المستوطنين 
بأداء صلوات تلمودية  في باحة صحن مســــجد قبة 
الصخرة فــــي األقصى، ومحاوالت متكــــررة من عدد 
من المســــتوطنين ألداء طقوس وصلوات تلمودية، 

خاصة في منطقة باب الرحمة«.
وأشــــارت األوقاف إلى أن االحتالل يسعى لـ »إفراغ« 
المســــجد األقصى عبر سياســــة اإلبعاد واالعتقال، 
»التي لم يســــلم األطفال منهــــا، حيث أبعد طفاًل ال 

يتجاوز من العمر 14 سنة عن األقصى«.

وفي ســــياق متصل، لفتت األوقــــاف النظر إلى أن 
وزير خارجية االحتالل يعتزم تقديم مشــــروع قرار 
لحكومتــــه يعّرف نقل الســــفارات إلى القدس بأنه 
»هدف وطني وسياسي واســــتراتيجي من الدرجة 

األولى«.
ورصــــد التقرير قيــــام جماعات تندرج فــــي إطار ما 
يســــمى »اتحاد منظمات الهيــــكل« المزعوم، دعوة 
أنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة 
في اقتحام األقصى، تزامًنا مع ما يسمى يوم »صوم 

تموز«.
وبّينــــت األوقاف، أن تلــــك المناســــبة التهويدية 
مقدمة لذكرى ما يسمى بـ »خراب الهيكل« المزعوم، 

وتســــتغل جماعــــات الهيكل يــــوم 17 تموز (يوم 
الصوم) في تهويد األقصى وابتداع برامج تهويدية.
وأشــــار التقرير إلى أن االحتــــالل لم يترك يوًما دون 
أن يحدث تغييًرا في اإلبراهيمي، أو تدخاًل بشؤونه، 
»فشهد شهر تموز قيام مستوطنين بتركيب مراوح 
في منطقة اليوسفية في اعتداء جديد عليه، ونصب 
آخرون منصات في ســــاحاته مــــع تزيينها باألعالم 

اإلسرائيلية، واعتلى بعضهم سطحه«.
وأدى قرابة الـ 3500 مســــتوطن »إسرائيلي« الشهر 
الماضي صلوات تلمودية في مقام »قبر يوســــف« 
شرقي مدينة نابلس، بحماية عسكرية مشددة من 

قبل جيش االحتالل.

رام الله/ االستقالل:
أدان رئيس الســـلطة الفلســـطينية محمود عباس االثنين االنفجار الذي وقع 
بمحيط معهد األورام التابع لجامعة القاهرة، األحد وأودى  بحياة نحو 20 قتياًل.
وأكـــد عباس »وقوف فلســـطين وشـــعبها إلى جانب مصر فـــي هذه الظروف 
الصعبـــة، »وثقته بقدرة مصـــر على تخطي كل الصعـــاب، ومواجهة اإلرهاب 
األعمى«. كما تقدم لنظيره المصري عبد الفتاح السيســـي وللشـــعب المصري 

وألهالي الضحايا بالتعازي والمواساة.
وبحســـب وزارة الداخلية بالقاهرة، يجرى استكمال عمليات الفحص والتحري 
وجمع المعلومات وتحديد العناصر اإلرهابية المتورطة في هذا التحرك، واتخاذ 

اإلجراءات القانونية حيالهم.

عباس يدين الهجوم بمحيط 
معهد األورام بالقاهرة

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء محمد اشتية أمس االثنين، إننا »ندرس« التعامل مع كافة المناطق الفلسطينية 
في الضفة الغربية المحتلة على أنها مناطق »أ«، متراجًعا عن موقفه يوم األحد الذي قال فيه إننا 

»سنتعامل مع كافة المناطق على أنها مناطق أ«.
وأوضح اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء في رام الله أن سلطات االحتالل تهاجم وتهدم 
وتعتـــدي يوميًا علـــى مدننا وقرانا في المناطـــق »أ« و«ب« و«ج«، وتتعامل مع كافة هذه المناطق 

والتصنيفات على أنها مناطق »ج«.
وذكر أنه بناًء على تعامل االحتالل نحن ندرس أننا ســـنتعامل مع كافة المناطق الفلســـطينية 
على أنها مناطق »أ«، وســـنقوم بكل ما هو ممكن لتعزيز وجودنا على كامل أرضنا ومنع تجاوزات 

االحتالل فيها.
وكان اشـــتية قال األحد خالل اســـتقباله لجنة الدفـــاع عن وادي الحمص بمكتبـــه في رام الله 
إن »إســـرائيل لم تعد تحترم أيا من االتفاقيات الموقعة، وأصبحـــت تتعامل مع كافة المناطق 
والتصنيفـــات على أنها مناطق »ج«، وبناء عليه فإننا »ســـنتعامل« مـــع كافة المناطق على أنها 

مناطق »أ«.

اشتية: »ندرس« التعامل مع كافة المناطق 
والتصنيفات على أنها مناطق »أ« 

ُتستأنف بعد عيد األضحى
الهيئة الوطنية: ال فعاليات ضمن مسيرة العودة الجمعة القادمة

»األوقاف«: أكثر من 75 انتهاكًا لألقصى واإلبراهيمي في تموز الماضي
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عندمـــا ترى ان تبعات األزمة المالية التي تعصف بالفلســـطينيين وصلت 
إلى حد التفكير في تأجيل افتتاح العام الدراســـي الجديد, وأنها أدت إلى 
اختالف المواقف بين مسؤولي السلطة والتراشق فيما بينهم, واالختالف 
حول موعد صرف مخصصات الشـــؤون االجتماعيـــة, وأدت لزيادة األزمات 
في القطـــاع الصحي, فأصناف كثيرة من األدوية غيـــر متوافرة في مخازن 
وزارة الصحة, وهناك تشـــديد في التعامل مع التحويالت الطبية المجانية 
للمرضـــى, فاعلم ان األمور دخلت في مرحلة الخطر الشـــديد, حتى أن عزام 
الشـــوا رئيس سلطة النقد الفلسطينية أعرب عن خشيته وحذر من انهيار 
وشيك بالقول »إن الوضع المالي على شفا االنهيار، جراء تعليق المساعدات 
األمريكيـــة التي كانـــت تقدر بمئـــات الماليين من الـــدوالرات. وأوضح أن 
الضغوط المالية المتصاعدة على الســـلطة دفعت ديون السلطة لالرتفاع 
بشـــدة ، وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر حجمه بثالثة 
عشـــر مليار دوالر، وذلك للمرة األولى خالل ســـنوات. وأضـــاف »ماذا بعد، ال 
نعرف, كيف ســـندفع الرواتب الشهر القادم؟ كيف ســـنمول التزاماتنا؟ 

كيف ستستمر الحياة اليومية دون سيولة في أيدي الناس؟. 
األزمة المالية بدأت عندما صادق الكنيســـت الصهيونـــي في مارس/ آذار 
2019م على مشـــروع قانون يتيح لحكومة االحتـــالل احتجاز جزء من أموال 
الضرائـــب الفلســـطينية التي تقدمها الســـلطة كمخصصـــات لعائالت 
األسرى والشـــهداء والجرحى. وعليه اقتطعت إســـرائيل نحو 11.3 مليون 
دوالر مـــن أموال المقاصة, كمـــا ان اإلدارة األمريكية قامت بقطع المعونات 
عن الســـلطة الفلســـطينية, وحرضت الدول العربية الداعمة لها على وقف 
كل أشـــكال الدعم المالي لها, مما فاقم من األزمـــة، جّراء عدم التزام الدول 
العربية بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في القمم العربية المنعقدة 
مؤخرا, وآخرها قمة تونس، حيث لم تقدم للسلطة شبكة أمان مالي طالبت 
بها لســـد العجز في ميزانيتها, جراء احتجاز »إســـرائيل« ألموال المقاصة, 
ووقف المساعدات األمريكية عنها, والحالة التي يعيشها الفلسطينيون, 
هي حالة مصطنعة خططت لهـــا اإلدارة األمريكية والحكومة الصهيونية 
بدقة, وتهدف إلى إجبار الفلسطينيين على القبول »بصفقة القرن« والحلول 
المجتزأة التي تنتقص من الحقوق الفلســـطينية, ومواجهة هذا المخطط 
يتطلب البحث عن بدائل وتوفير شبكة أمان مالي عربي, لكن هذا لم يتحقق.  
الشعب الفلسطيني يخوض معارك في مجاالت عدة, فهو يواجه االحتالل, 
ويشـــارك في مســـيرات العودة, ويتصدى لصفقة القرن, ويحارب من اجل 
توفيـــر لقمة العيـــش, واألمور تتفاقم وتزداد صعوبـــة, لكنها لن تنتهي 
بهزيمة الشعب الفلســـطيني, ولن يرفع شعبنا الراية البيضاء, بل ان هذه 
األزمات تزيده إصرارا على المضي بمعاركه حتى الوصول إلى األهداف, ومن 

يراهن على كسر إرادتنا فعليه ان يدرك ان رهانه خاسر.  

األزمات لن تهزمنا
رأي

شــــعار منظمة بيتار اليهودية يقــــول: للنهر ضفتان، 
هذه لنا، وأيضًا تلك، ومــــن المؤكد أن المقصود بالنهر 
هــــو نهر األردن، أمــــا الضفتان فهما الضفة الشــــرقية 
والضفة الغربية، وهذا الشــــعار يحاكــــي بعض أطماع 
اليهود في األرض العربية، أطماع تتســــع شــــرق النهر 
بمقدار التضييق على حياة الفلسطينيين غرب النهر، 
وما ممارســــة الطقوس الدينية اليهوديــــة إال البداية، 
بداية يشــــترط فيها كتاب التنــــاخ ارتداء الزى الديني 
اليهودي عند الصالة، كما حدث في مدينة البتراء شرق 
األردن قبل أيام، في المكان الذي يســــمونه مقام النبي 

هارون.
مقام النبي هارون شرق النهر يذكر العرب بمقام النبي 
يوســـف في نابلس غرب النهر، ومقـــام النبي إبراهيم 
فـــي الخليل، ومقام النبي داوود في القدس، وعشـــرات 
المقامات والمقدســـات اليهودية المخزنـــة في الجرة، 
التي كســـرتها الخرافة عن أماكـــن دينية يهودية لها 
القداســـة، ولليهود الحق في امتالكهـــا، وال تجوز لهم 
صالة بعيدًا عنها. فمن أين حصل اليهود على المالبس 
الدينية التي مارســـوا فيها طقوس عبادتهم المحنطة، 

رغم تفتيش حقائبهم على الجســـر؟ ســـؤال يشير إلى 
االختراق إما لشخصيات مســـؤولة أو لمكاتب سياحية، 
وفرت لهم من الداخل مـــا عجزوا عن توفيره من الخارج، 
وهذا يذكرنا بالخرافة اليهودية عن رحاب الزانية، المرأة 
الكنعانية التي وفرت المأوى والحماية لليهود قبل آالف 
السنين، ومكنتهم من اقتحام مدينة أريحا، وتحريمها، 

فخلدوها بقبر مقدس على طريق القدس أريحا.
أمالك اليهود التاريخية والدينية شــــرق النهر ال تقف 
عن حــــدود البتراء ومقــــام النبي هــــارون، فهم يدعون 
ملكيــــة الباقــــورة والغمر، رغم اســــتئجارها لعشــــرات 
الســــنين وفــــق اتفاقيــــة وادي عربة، وهــــذه الملكية 
المزعومــــة جزء مــــن مخطط  عدم تــــرك األرض العربية 
شــــرق النهر دون مســــمار جحا!. من المؤكد أن األطماع 
اإلســــرائيلية شــــرق نهر األردن مؤجلة إلــــى حين، فما 
زالت معركة حســــم الضفة الغربية للنهر لم تنته بعد، 
ومعركة ضــــم أجزاء منها على أشــــدها، فمتى ينتهي 
منها اإلسرائيليون، ســــيبدؤون معركة شرق النهر، وما 
يجــــري اليوم من طقوس يهودية وزراعة وشــــراء أرض 
وتملــــك عقارات إال البدايات، وأول الرقص حجالن، ما لم 

يفق األردنيــــون العرب على حقيقة األطماع اليهودية، 
ويبــــادروا، ال بتحريم األرض العربية شــــرق النهر على 
اليهود، بل بنقل المعركــــة إلى غرب النهر، كخط دفاع 
أول عن شرق النهر، ودون ذلك فالزمن سريع، وال يخدم  
الوجود العربي شــــرق النهر، كما غــــدر الزمن اليهودي 

المكثف باألرض العربية غرب النهر.
قبل مائة عام، حين التقى المندوب السامي البريطاني 
اليهودي هربــــرت صمويل مع القبائل العربية شــــرق 
نهــــر األردن، قال لهــــم: إن وعد بلفــــور ال ينطبق على 
شــــرق النهر، وعد بلفور خاص بأرض فلسطين، أما أنتم 
شرق النهر، فنحن جاهزون لتوفير المال والسالح لكم، 
وســــنأتي بالخبراء لتدريبكم على إقامة دولة لكم شرق 
النهر، في تلــــك الفترة كان حلــــم اليهود بعض وطن 
في فلسطين، ولكن في هذه األيام، أيام التمكين فوق 
األرض وتحت األرض، فإن ورثة هربرت صمويل؛ ديفيد 
فريدمان، وجارود كوشنير، وجيسي جرينبالت، هؤالء لن 
يقولــــوا: وعد بلفور يخص أرض فلســــطين غرب النهر، 
وإنما ســــيقولون ألي مسؤول أردني: صفقة القرن تقوم 

على شعار؛ للنهر ضفتان، هذه لنا، وأيضًا تلك!

للنهر ضفتان.. هذه لنا.. وأيضًا تلك

على هامش جولة كوشنير في المنطقة

د. فايز أبو شمالة

شاكر فريد حسن

ال يخفى على أحد، الثبات والحزم الذي يظهره الشعب 
الفلســــطيني إزاء الحقــــوق الوطنية المقدســــة التي 
تخصهم، وفــــي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير 
وإقامة دولة المؤسسات بعاصمتها القدس الشريف، 
ومــــا زال الموقــــف األســــطوري موجودا لــــدى القيادة 
الفلسطينية، وهي وشعبها مستمره في ثباتهم في 
أحلك الظروف واألوقات، ألنها تعي جيدا أن المطلوب 
اآلن إســــرائيليا وأمريكيــــا ينفــــي الحقــــوق الوطنية 

الفلسطينية.
إن الموقــــف األمريكــــي المنحاز اآلن تجاه إســــرائيل 
والــــذي يعطي الضــــوء األخضر لنتنياهو ويســــاعده 
بتنكــــره للحقــــوق الفلســــطينية وتماديــــه بإجرامه 
وعدوانــــه، ويتجــــه بالعنف نحــــو المنطقــــة العربية 
جمعاء وخصوصا المنطقة الفلسطينية، ضمن عملية 
مفتوحة مــــن خالل إجبار شــــعبنا الفلســــطيني على 
التنازل عن سقفه السياســــي، وإضعاف قوى وأركان 
القيادة الفلســــطينية لتصبح آيلة للســــقوط بمعادلة 
ممكنة أو ســــهلة، وتنطلق هــــذه المحاولة من صلف 
القوة والتفرد إلســــرائيل ومن على شاكلتها، وخاصة 
في ظــــل العالقات الدوليــــة الجديــــدة وانهيار أغلب 
النظم العربية السريعة والسهلة، وطغيان االعتبارات 
والمصالح المتعلقة بوضعية ودور اللوبي الصهيوني 

في الواليات المتحدة.
فاألفــــكار التــــي تدور فــــي الرأس األمريكــــي والعقل 
اإلســــرائيلي تتمحور حــــول االلتفاف علــــى القضية 
الفلسطينية من خالل تفكيكها إلى أجزاء ومعالجة كل 
جزء على إنفراد حتى تذوب من تلقاء نفســــها وتفقد 
زخمها وبعدها السياســــي، وبالتالــــي افتقادها صفة 
الترابط الذي يجمعها كقضية تمثل شعبًا فلسطينيًا 
واحدًا فقد موطنه وأرضه نتيجة إلنشاء إسرائيل على 
جزء من أراضيه، فموضوع السالم الذي يقوم على إنهاء 
االحتالل، ومنح الفلســــطينيين حقوقهم المشــــروعة 
غير قائم في عقلية وإستراتيجية اليمين اإلسرائيلي 
المهيمــــن على قرارات الحكومة اإلســــرائيلية، وكل ما 
يدور حاليًا من معركة تفاوضية هي فقط لالستهالك 
اإلســــرائيلي الداخلــــي من جهــــة والخارجي من جهة 
أخــــرى وخاصة مع الواليات المتحــــدة األمريكية، التي 
تســــعى إلى تحقيق نقلة نوعية علــــى صعيد عملية 
المفاوضات، مستثمرة اللحظة التاريخية التي يمر بها 
العرب في ظل انشغالهم بأنفسهم، وفي ظل ضعف 
تأثيرهم المفترض في تحوالت القضية الفلسطينية 
ومجرياتها، حيث أن ســــوريا غارقة فــــي وضع داخلي 
بائــــس، وال يختلف هذا الوضع عــــن حال بقية األقطار 
العربية الكبيــــرة مثل مصر والعراق واألردن وســــوريا 

واليمن وليبيا وتونس والجزائر والسودان وغيرهما.
إن المراقب للسياســــات اإلســــرائيلية التي ينتهجها 
رئيس الوزراء اإلســــرائيلي نتنياهو يــــرى بدون أدنى 
شــــك أنه يرفض رفضًا مطلقًا قيام دولة فلســــطينية، 
فهــــو وكلمــــا بدا فــــي األفق أنــــه هناك حل وشــــيك 
قائــــم على تنازل فلســــطيني وضغــــوط دولية، يقوم 
بتصعيد اشــــتراطاته بحيث يســــتحيل على الطرف 
اآلخر (الفلســــطيني) قبول اشتراطه الجديد، من خالل 
االشــــتراط عليه االعتراف بيهودية دولة إســــرائيل، 
فهو يدرك صعوبة موافقة الطرف الفلســــطيني على 
ذلك، وحتى لو تم االعتراف الفلسطيني به فسيعمل 
نتنياهو على خلق شــــرط جديد أكبر وأكثر صعوبة من 
األول، فالحكومة اإلسرائيلية تريد استغالل الوقت من 
أجل شــــطب مزيد من الحقوق الفلسطينية واستمرار 
احتاللها لألراضي الفلســــطينية، مستغلة التداعيات 

العربية وموقف اإلدارة األمريكية المناصر لها.
إن حكومة نتنياهو تغلق البــــاب أمام الحديث عن أي 
عملية ســــالم وإنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية، 
وتحــــاول بكل الطــــرق عرقلة ذلك من خــــالل تصعيد 
عدوانها غير المسبوق ونســــف المفاوضات من خالل 
اســــتمرار عمليات البنــــاء في األراضي الفلســــطينية، 
واالقتحامــــات اليوميــــة واحتــــالل األغــــوار والقدس 

واقتحامات األقصى وغيرها من الممارســــات، وبالتالي 
أرى أن فشــــل المفاوضات بين إســــرائيل والســــلطة 
الفلسطينية ســــيعمل على تعاظم عمليات المقاومة 
بشــــكل جوهري، من خــــالل انــــدالع انتفاضة جديدة 
تعتمد المقاومة، وتهدف بشــــكل أساســــي إلى نزع 

الشرعية الدولية عن إسرائيل.
على الــــكل الفلســــطيني اآلن أن يقيــــم ظروفه جيدا 
وخصوصا وأن أمريكا الراعي الرســــمي لعملية السالم 
المتوقفة فعليا، تكيل الكيــــل بمكيالين، وأن يدركوا 
المخاطــــر والعواصــــف المحدقــــة بهــــم وبقضيتهم 
وبثوابتهــــم جيدا، والــــذي يتطلب أمانة المســــئولية 
الوطنية والمراجعة لما هو سلبي، واالستمرار فيما هو 
إيجابي لصالح الوطن والقضية والشــــعب، وعلى الكل 
العربي أن يدرك أن أوراق القوة األساسية الفلسطينية 
ما زالت بأيديهم، وأن الشــــعب الفلسطيني غير قابل 
للخضوع أو الخنوع أو االنحناء أو االستسالم، وأن الحرب 
النفسية ومحاوالت التدمير المعنوي من بعض األقزام 
وضعفاء النفوس في الحكومة اإلسرائيلية واألمريكية 
وحتى العربية وفرضهم بعــــض األطروحات واألفكار، 
والتي تدخل في مزادات التخبط السياســــي واإلشاعة 
والتخويــــف، هي زبد ســــيذهب جفــــاء، وهي أعراض 

سيغمرها بحر الصمود الفلسطيني.

رامي الغفالصمــود الفلسطينـــي!

الجولــــة التي قام بها صهر الرئيس األمريكي ، 
وكبير مستشاري البيت األبيض جاريد كوشنر 
، علــــى رأس وفــــد أمريكي في منطقة الشــــرق 
األوســــط ، شــــملت عدًدا من الــــدول العربية ، 
ولقاءاته بالعديد من الزعماء والرؤســــاء العرب، 
هــــذه الجولــــة تأتي لتحشــــيد الدعــــم لخطة 
السالم األمريكي، ووضع اللمسات األخيرة على 
الشــــق االقتصادي لخطة االمــــالءات األمريكية 
لقبــــر الحق الفلســــطيني ، وتصفيــــة القضية 
الفلســــطينية ، ومواصلة الزخم الذي تولد في 

الورشة االقتصادية في البحرين.

والواقـــع أنه حتـــى اآلن لم يعلن عـــن خطة ترامب 
المســـماة » صفقة القرن » بحذافيرها ، كي ال يؤثر 
ذلـــك على نتائـــج االنتخابات في إســـرائيل ، التي 
ستجري في السابع عشر من أيلول القادم ، وترامب 
يراهن على فوز نتنياهو وتشـــكيله حكومة جديدة 
تتعاطـــى مع الخطة المرســـومة. ويبدو أن كوشـــنر 
يحاول تجاوز الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة 
القرن ولورشـــة البحريـــن ، عبر انجازه حـــاًل اقليمًيا 
عربًيا–إســـرائيليا، لدفع األنظمـــة العربية الضغط 
على الجانب الفلسطيني القبول بالصفقة، وإذا أصّر 
الفلســـطينيون على رفض الخطة، ســـيقوم حينها 

العرب بالتوقيع نيابة عن الفلسطينيين، كما حدث 
في كامب دافيد.

جولة كوشـــنر في المنطقة هدفهـــا واضح للعيان 
وهو دفع صفقـــة القرن إلى األمـــام . واآلن الفرصة 
الفلســـطينيين الســـتعادة وحدتهم  مواتية أمام 
الوطنية وتالحمهم الشعبي، على ضوء إعالن حركة 
» حمـــاس » قبولهـــا بالحل السياســـي وفق قرارات 
الشـــرعية الفلسطينية إقامة دولة وطنية في حدود 
العـــام 1967، وإعـــالن الرئيس الفلســـطيني إلغاء 
جميـــع االتفاقات مع دولة االحتـــالل ، وترجمة ذلك 

على ارض الواقع.
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رام الله/ االستقالل: 
الــــوزراء  اشــــتية رئيس  كشــــف محمد 
الفلســــطيني، امس االثنيــــن، أن الحكومة 
بصدد تثبيــــت 1145 معلمــــًا ومعلمة ممن 
يعملون على بنــــد العقود، وتوظيف 1700 
معلم ومعلمــــة جدد باالتفاق بيــــن وزارتي 

المالية والتربية والتعليم.
وقال اشــــتية في كلمته بمســــتهل جلسة 
مجلس الــــوزراء إن العام الدراســــي الجديد 
ســــيكون في وقتــــه المحدد، الفتــــا إلى أن 
الحكومــــة ســــتدرس مع اتحــــاد المعلمين؛ 
كيفية المساعدة برفع المعاناة عن المعلمين 
»الذيــــن تبنى على أكتفافهم األجيال«. كما 

قال.
وتوجه رئيــــس الوزراء مرة أخــــرى بالتقدير 
والمدنــــي،  واألمنــــي  العســــكري  للــــكادر 
مــــن معلميــــن وعاملين في قطــــاع الصحة 
والخدمات وجميع العاملين في السلطة على 

صمودهم وصبرهم.
ودعــــا المواطنين أن ال يجعلوا من مناســــبة 
العيد فرصة لشــــراء البضائع والتسوق في 

اسرائيل، وأن تكون مشترياتهم من األسواق 
الفلسطينية دعما لمنتوجنا الوطني.

وقال: »طلبنا من األجهزة األمنية أن تأخذ بكل 
جدية موضوع البضائع الفاســــدة والمهربة 

إلى األراضي الفلســــطينية وأن توقع أقسى 
العقوبات على الفاعلين«.

وفي الشأن السياسي، قال رئيس الوزراء إن 
ســــلطات االحتالل تهاجم وتهدم وتعتدي 

يوميــــًا على مدننــــا وقرانا فــــي المناطق »أ« 
و«ب« و«ج«، وتتعامل مع كافة هذه المناطق 
والتصنيفــــات على أنها مناطــــق »ج«، وبناًء 
عليــــه نحن ندرس أننا ســــنتعامل مع كافة 

المناطق الفلســــطينية على أنها مناطق »أ«، 
وســــنقوم بكل ما هو ممكن لتعزيز وجودنا 
على كامــــل أرضنا ومنع تجــــاوزات االحتالل 

فيها.
وأكد أن تصريحــــات اإلدارة األميركية حول 
تعامل الخطة األميركية مــــع حل الدولتين 
والحديــــث عــــن حكــــم ذاتي لضمــــان أمن 
إسرائيل، مرفوضه من قبل الرئيس محمود 

عباس والقيادة الفلسطينية.
وقال: »الشــــعب الفلســــطيني لديه حقوق 
يناضل من أجلها ويجمع كل العالم عليها، 
وتؤكد االتفاقيات والقــــرارات الدولية ذلك، 
وال يملــــك أي كان الحق بحرمان شــــعبنا من 
حقوقه السياسية بإقامة دولته المستقلة«.

وأخيرا، أشــــاد رئيس الــــوزراء بمكرمة خادم 
الحرمين ألهالي الشــــهداء واألســــرى، واكد 
االنســــجام والتواصل الدائم والتنسيق في 
المواقــــف مع المملكة العربية الســــعودية 
وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، مثمنا مواقف السعودية الداعمة 

لقضيتنا.

اشتيه: الحكومة بصدد تثبيت وتوظيف آالف المعلمين الجدد

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أمـــس  القـــدس  أعلـــن صنـــدوق ووقفيـــة 
االثنين، عن اســـتقبال طلبـــات المنح من قبل 
الطلبة المقدســـيين للعام الدراســـي القادم 
2020/2019، بتمويل مشـــترك مع الصندوق 
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي للعام 

الخامس على التوالي.
التنفيـــذي لصندوق ووقفية  المدير  وأوضح 
القدس طاهر الديســـي أن برنامج دعم الطلبة 
المقدســـيين يتواصل للعـــام الخامس على 
التوالي، محقًقا نمًوا متصاعًدا، من خالل تقديم 
المنح الدراسية لمئات الطلبة المقدسيين وفي 

وبمختلف  الفلســـطينية  الجامعات  مختلف 
التخصصات.

وأعلن عن اإلجـــراءات الجديدة لتقديم المنح 
الدراسية بموجب االتفاقيات األخيرة، مشيًرا 
إلى أنه ســـيتم اســـتقبال طلبات الطلبة من 
خـــالل الجامعـــات نفســـها التي ســـتتولى 
مسؤولية دراسة هذه الطلبات وإجراء التقييم 
المناسب وفق المعايير المتفق عليها، ثم رفع 
القوائم الموصى بهـــا إلدارة صندوق القدس 

للمصادقة.
وأضاف أن اآللية الجديدة أكثر فعالية وكفاءة 
فـــي الوصول إلى الطلبة المســـتحقين، مبيًنا 

أن المنـــح المقدمـــة هذا العـــام تأتي ضمن 
تمويل مشـــترك من الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصـــادي واالجتماعي مع عـــدد من رجال 
األعمـــال الذين اعتادوا التبـــرع لبرنامج المنح 

الجامعية.
ويأتـــي هـــذا االعالن بنـــاًء علـــى االتفاقيات 
التي وقعـــت بين صنـــدوق ووقفية القدس 
والجامعات الفلســـطينية مع كل من جامعات 
القدس، النجاح الوطنيـــة، بيرزيت، بيت لحم، 
فلســـطين،  بوليتكنيك  األهلية،  فلســـطين 
العصريـــة  والكليـــة  المفتوحـــة،  القـــدس 

الجامعية.

رام الله/ االستقالل: 
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، امس االثنين، تعميمًا مهمًا للمصارف للبنوك في فلسطين، 

وذلك بعد ساعات قليلة من إعالن وزارة المالية بموعد صرف رواتب شهر الحالي.
وطالبت ســـلطة النقد الفلســـطينية، البنوك العاملة في فلســـطين، بخصم ما نسبته 50% من 
الدفعة المحولة من الراتب لموظفي القطاع العام، أو قيمة القســـط الشـــهري، أيهما أقل، وذلك 

لسداد االلتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين بكفالته.
يأتي ذلك، في ضوء عدم انتظام تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام لشهر أغسطس 2019.

ودعت سلطة النقد الفلسطينية، للتعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة 
المالية والتخطيط بنفس اآللية التي يتعامل بها مع موظفي القطاع العام.

سلطة النقد تعلن آلية خصومات القروض »صندوق القدس« يعلن عن منح دراسية للطلبة المقدسيين
من رواتب الموظفين في رام الله وغزة

االستقالل/ وكاالت: 
تراجعت أسعار النفط، امس االثنين، وسط 
مخـــاوف من تراجع الطلب على الخام بعدما 
قـــال الرئيس األميركي دونالـــد ترامب إنه 
ســـيفرض رســـوما على مزيد من الواردات 
الصينية، وهو ما قد يصعد حربا تجارية بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
وقـــدم التوتر في الشـــرق األوســـط بعض 
الدعم لألسعار، مع احتجاز إيران ناقلة قالت 

إنها تهرب النفط، وفق ما نقلت رويترز.
وهبـــط مزيج برنـــت 50 ســـنتا أو 0.8 % 
إلـــى 61.39 دوالر للبرميل بحلول الســـاعة 
00:29 بتوقيـــت غرينتـــش. ولم يكن خام 

القياس األمريكي غرب تكســـاس الوسيط 
أحسن حظا من سابقه إذ انخفض هو اآلخر 
متراجعـــا 24 ســـنتا أو 0.4 % إلى 55.42 

دوالرا للبرميل.
وهبط الخامان القياسيان، األسبوع الماضي، 
إذ انخفـــض برنت أكثر مـــن اثنين بالمئة 
والخـــام األميركي نحو واحـــد بالمئة. وقال 
غولدمان ســـاكس في تقرير بحثي »الطلب 
على النفط مخيب لآلمال في 2019 بســـبب 
النشاط االقتصادي الضعيف والطقس غير 

المالئم والتوتر التجاري«.
وقال ترامب، األسبوع الماضي، إنه سيفرض 
رسوما نسبتها عشرة بالمئة على ما قيمته 

300 مليار دوالر من الواردات الصينية وذكر 
أنه قد يرفع الرســـوم أكثـــر إذا لم يتحرك 
الرئيس الصيني شـــي جين بينغ بســـرعة 
أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.

ويوسع إعالن ترامب نطاق الرسوم األميركية 
لتشمل كل الواردات الصينية تقريبا.

وتعهدت الصين، يـــوم الجمعة، بالرد على 
قرار ترامب، وهو تحرك أنهى هدنة تجارية 

استمرت شهرا.
النمـــو  علـــى  التجاريـــة  الحـــرب  وتؤثـــر 
االقتصـــادي، األمر الذي يـــؤدي إلى خفض 

الطلب على السلع األولية مثل النفط.

دبي/ االستقالل: 
قالت ســـافيلز لالستشـــارات العقارية، إن 
أســـعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي 
انخفضـــت 1.9 % في النصـــف األول من 

العام بسبب فائض المعروض.
ويشهد ســـوق العقارات في دبي انكماشا 
مطردا منذ منتصف عام 2014 بسبب فتور 

إقبال المستثمرين األجانب.

وقالت سافيلز، امس اإلثنين، إن أسعار سوق 
العقارات الفاخـــرة انخفضت 19.8 % على 
مدى الســـنوات الخمس الفائتة، لتصل إلى 
600 دوالر للقـــدم المربعة “بســـبب ارتفاع 
مستويات مخزون اإلنشاءات الجديدة وحالة 

الضبابية االقتصادية عالميا”.
وتقوم ســـافيلز، وفقا لموقعها اإللكتروني، 
بتعريف العقارات الفاخرة بأنها الخمســـة 

في المئة مـــن العقارات األعلى ســـعرا في 
السوق.

ويقول محللون إن السوق في المجمل تراجع 
بمقـــدار الربع على األقـــل منذ منتصف عام 

.2014
وهـــوت أرباح شـــركة إعمـــار العقارية، أكبر 
شركة تطوير عقارية مدرجة في دبي، بنسبة 

7.4 % في الربع الثاني.

رام الله/ االستقالل: 
 CESF وّقع وكيل وزارة األشـــغال العامة واإلســـكان فيصل فريحات مـــع معهد
اإليطالي واتحـــاد المقاولين اتفاقية العتماد برامج الســـالمة المهنية في مركز 
التدريب على إجراءات السالمة المهني. وذكرت الوزارة في بيان وصل "االستقالل" 
أن األطراف الثالثة اتفقت على اعتماد هذه البرامج التدريبية التي من شأنها رفع 
درجة األمان للعاملين في المنشآت. جاء ذلك بحضور مديرة معهد CESF االيطالي 

كريستيانا بارتولشتي ورئيس اتحاد المقاولين زاهر حميدات.
وأكـــد فريحات أهمية التعاون مع االيطاليين واتحاد المقاولين في هذا المجال 
من أجل تعزيزه، مشـــيًدا بدور اإليطاليين في تعزيز إجراءات السالمة المهنية 
في فلســـطين، حيث تم في وقت ســـابق دعم بلدية غوبيا بالتعاون مع الوكالة 

اإلنمائية اإليطالية إلنشاء مركز التدريب على إجراءات السالمة المهنية.

انخفاض أسعار النفط متأثرة بتصريحات ترامب

انخفاض أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة   شـــيماء أحمد عوض الشـــريف   عن 
فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم  
406075119  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنـــا المواطن   اســـماعيل محمـــد ابراهيم اصليح    
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم  
800498057 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة.

»األشغال« تبرم اتفاقية 
العتماد برامج السالمة المهنية
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االستقالل/ وكاالت:
أكد الرئيـــس المصري عبد الفتاح 
السيســـي أن االنفجار الذي حدث 
الليلـــة قبـــل الماضيـــة بمنطقة 
القصـــر العينـــي بالقاهـــرة عمل 

»إرهابي جبان«.
الجديدة مخالفة  الروايـــة  وجاءت 
للرواية التي كشـــفت عنها وزارة 
الحادث،  عقب  المصرية  الداخلية 
والـــذي أعلنـــت فيـــه أن االنفجار 
سببه ســـيارة مسرعة كانت تسير 

بسرعة في اتجاه بطريقة الخطأ.
وأعرب السيســـي فـــي صفحتيه 
على فيسبوك وتويتر عن تعازيه 
للشعب المصري »وألسر الشهداء 
الحادث  نتيجـــة  ســـقطوا  الذين 
اإلرهابي الجبـــان«، وقال إن بالده 
عازمـــة علـــى »مواجهـــة اإلرهاب 

الغاشم واقتالعه من جذوره«.
الداخلية  لـــوزارة  بيـــان  وأوضـــح 
المصرية عصـــر االثنين أن إحدى 
الســـيارات في حـــادث التصادم 

أمام معهـــد األورام كان بداخلها 
كمية من المتفجرات.

وسارعت الوزارة إلى اتهام »حركة 
الســـلطات  تقول  -التي  حســـم« 
إنهـــا تنتمـــي لجماعـــة اإلخوان 
وراء تجهيز  بالوقوف  المسلمين- 

السيارة لتنفيذ عملية إرهابية. 
وقالت إن السيارة بلغ عن سرقتها 

قبل أشهر.
تزامن ذلـــك مع ارتفـــاع حصيلة 
الواقعـــة إلى 20 قتيال على األقل، 
وفـــق مـــا أكـــدت وزارة الصحـــة 

المصرية.
وكانـــت الصحة ذكـــرت في بيان 
ثالث أن عدد ضحايا الحادث ارتفع 
إلـــى 19 حالـــة وفـــاة و30 مصابا 
بينهـــم من 3 إلى 4 حاالت حرجة، 

باإلضافة لوجود كيس أشالء.

القاهرة: 20 قتيال و حديث عن سيارة متفجرة والسيسي يتوعد

االستقالل/ وكاالت:
قال وزيـــر الخارجية اإليراني محمـــد جواد ظريف، االثنيـــن، إن الواليات 
المتحدة غير قادرة على تشكيل تحالف من أجل حماية السفن التجارية 

في الخليج.
وأكـــد ظريف في مؤتمر صحافـــي في طهران »الواليـــات المتحدة اليوم 
وحيدة في العالم وغير قادرة على تشـــكيل تحالف، الدول الصديقة لها 
تشـــعر بالخجل من أن تكون في تحالـــف واحد معها«. وتفاقم التصعيد 
بيـــن إيران والواليات المتحدة منذ انســـحاب الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامـــب في أيار/مايو 2018 من االتفاق النـــووي الموقع عام 2015 والذي 
يقّيد برنامج إيران النووي، ثم إعادة فرض عقوبات مشـــددة على طهران 

بعد ذلك.
وارتفع مستوى التوتر مع إطالق اإلدارة األميركية حملة »ضغوط قصوى« 
ضد طهران، ترافقت مع إســـقاط إيران لطائرة مســـيرة أميركية وتعرض 
ناقالت نفط في الخليج لهجمات نســـبتها واشـــنطن إليران التي تنفي 
ذلك. وردًا على تلك الهجمات، تســـعى الواليات المتحدة إلى تشـــكيل 
تحالف تحت اسم »عملية سانتينيل« تقول إن الهدف منه ضمان حرية 

المالحة في منطقة الخليج االستراتيجية.
لكنهـــا واجهت صعوبات في تشـــكيل التحالف، مع تـــردد دول أوروبية 

تخشى على ما يبدو الدخول في نزاع محتمل.

ظريف: واشنطن غير قادرة على 
تشكيل تحالف في الخليج

االستقالل/ وكاالت:
قال كاتـــب أميركي إن الرئيـــس دونالد ترامب 
يقود بالده إلى الخراب بإذكائه جذوة الكراهية، 
وتحريضـــه لمـــن وصفهـــم بالمعتوهين في 

أميركا.
ووجـــه ماكـــس بوت كاتـــب األعمدة الشـــهير 
بصحيفة واشنطن بوست جملة من الرسائل إلى 
ترامب، مطالبا إياه بالعمل على وضع حد للعنف 

الذي يضرب البالد.
وجاء مقال بوت تعليقا على حوادث إطالق النار 
الجماعـــي التـــي أودت بحياة أعـــداد كبيرة من 
األبرياء، ال ســـيما حادثتي الســـبت الماضي في 

مدينتي إل باســـو بوالية تكساس ودايتون في 
أوهايـــو، اللتين ُقتل فيهما 29 شـــخصا، وكان 

دافعهما عنصريا على ما يبدو.
األميركييـــن  أن  بـــوت  ماكـــس  ويعتقـــد 
»محظوظـــون«؛ ذلـــك ألن تلـــك الهجمات التي 
شـــنها أنصـــار اليمين األبيـــض المتطرف في 
الواليات المتحدة كان من الممكن أن تكون أسوأ 

من ذلك بكثير.
وختم ماكـــس بوت مقالـــه بتحذيـــر الرئيس 
األميركي من أنه سيقود بالده إلى الهالك ما لم 
يهّب لوقف عنف األســـلحة النارية، ويكف عن 

إلهاب حماس أنصاره بخطاب الكراهية.

االستقالل/ وكاالت:
اعتبر »المرصد األورومتوســـطي لحقوق اإلنسان« اإلثنين، القصف الجوي على 
مدينـــة مرزق جنوبي ليبيـــا »جريمة حرب«، داعيا المحكمـــة الجنائية الدولية 

للتحقيق فيه.
جاء ذلـــك في بيان للمرصد (مقـــره جنيف)، عقب ســـاعات على قصف جوي 
استهدف حيا ســـكنيا في مدينة مرزق، وقال مســـؤولون ونشطاء حقوقيون 
ليبيون إن الطيران التابع لقوات اللواء المتقاعد حفتر هي من شـــنته؛ ما أسفر 

عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.
وقـــال المرصد إنه »يدين بأشـــد العبارات القصف، الذي جـــرى األحد، واصفا 

الحادث بأنه يرقى إلى »جريمة حرب«.
وأضـــاف، نقال عن مصـــادر محلية ليبية، أن طائرة مســـيرة يعتقد أنها تابعة 
لقوات حفتر، شـــنت 4 غارات على األقل اســـتهدفت تجمعـــا لمدنيين أثناء 
مشـــاركتهم في حفل زفاف بالمدينة، ما أسفر عن مقتل نحو 40 مدنًيا وجرح 

37 آخرين.
ولفت إلى أنـــه رصد عدة غارات أخرى على مناطـــق متفرقة من المدينة عقب 
استهداف حفل الزفاف، لكن لم يتسن له الوقوف على حجم الخسائر المادية 

أو البشرية الناجمة عن تلك الغارات.
وأشـــار المرصد إلى أنه رغم عدم صدور تعليق رســـمي مـــن قوات حفتر على 
الحادث، فإنه رصد احتفاء مشـــينا من مؤيدين لحفتر إزاء الهجوم عبر وسائل 

التواصل االجتماعي.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن مســـؤول أفغاني االثنين، أن شرطيا فتح النار 
على زمالئه في والية قندهار (جنوب) وقتل ســـبعة 

منهم.
ونقلـــت وكالة أنباء »أسوشـــيتد بـــرس« عن جمال 
باركزاي، المتحدث باسم شرطة الوالية، أن الشرطي 
المهاجـــم الذ بالفـــرار بعد إطالق النـــار في منطقة 
والي كوت. وأضاف أن تحقيقا يجري حول مالبسات 
تلك الواقعة. من جانبه، قال المتحدث باســـم حركة 
طالبان، قاري يوســـف أحمـــدي، إن المهاجم انضم 
إلى الحركة، حســـب المصدر نفســـه، دون مزيد من 

التفاصيل.

وتســـيطر طالبان حاليـــا على نصف البـــالد تقريبا 
وتشن هجمات ضد الحكومة بشكل شبه يومي.

وتشـــهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال 
عنف شـــبه يومية بيـــن األمن والجيـــش من جهة، 
وطالبان من جهة أخرى، تســـفر عن سقوط قتلى من 
الطرفين، فضاًل عن عمليات جوية تنفذها الطائرات 
الحكومية وطائرات التحالف الدولي. ومؤخرا، سعت 
واشنطن لفتح نوافذ حوار مع حركة »طالبان« بهدف 

إنهاء دوامة العنف.
وتصر »طالبـــان« فـــي المقابل على خـــروج القوات 
األمريكية من أفغانســـتان كشرط أساسي للتوصل 

إلى سالم مع الحكومة األفغانية.

مقال بواشنطن بوست: ترامب 
يقود الواليات المتحدة إلى الدمار

شرطي أفغاني يفتح النار
 على زمالئه ويقتل 7 منهم

االستقالل/ وكاالت:
أعلن المتحدث باســـم جماعة »أنصار الله« 
 هجوم واسع على 

ّ
في اليمن، اإلثنين، شـــن

بطائرات  مطارين سعوديين وقاعدة جوية 
مسيرة.

وقال المتحدث باســـم »أنصار الله«، يحيى 
ســـريع، إن »سالح الجو المسير نفذ عمليات 
واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك 
خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف«.

وأضاف سريع، في تصريحات نقلتها قناة 
المســـيرة، أن »العملية األولى اســـتهدفت 
مرابض الطائرات بـــال طيار في مطار نجران 

وكانت اإلصابة مباشرة وتسببت في تعطيل 
المالحة الجوية بالمطار«.

ونـــوه إلى أن »العملية الثانية اســـتهدفت 
مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة 
الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير 

وكانت اإلصابة دقيقة«.
وتابع: »العملية الثالثة استهدفت مرابض 
الطائـــرات وأهدافـــا أخرى في مطـــار أبها 
الدولـــي وأصابـــت أهدافهـــا بدقـــة عالية 
وتســـببت في تعطيل المالحة الجوية في 

المطار«.
وصّرح يحيى ســـريع بأن هذا االستهداف 

يأتي »رًدا علـــى جرائم العـــدوان وحصاره 
وغاراته المتواصلة«.

ومنـــذ مـــارس/ آذار 2015، يدعـــم تحالف 
القوات  الســـعودية،  عسكري عربي تقوده 
الحكومية في اليمن بمواجهة »أنصار الله«، 
في حـــرب خلفت أزمة إنســـانية حادة هي 
األسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق لألمم 

المتحدة.
وكثفت جماعة »أنصار الله« مؤخًرا هجماتها 
متوسطة  والصواريخ  المســـيرة  بالطائرات 
المدى على أهداف سعودية، سيما مطاري 

جازان وأبها.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنـــت الحكومة الهندية إلغاء وضع الحكم 
الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي 

صدر االثنين.
وقال وزير الداخلية أميت شـــاه للبرلمان إن 
الرئيـــس وقع مرســـومًا يلغي المـــادة 370 

من الدســـتور التي تمنح حكمًا ذاتيًا خاصًا 
لوالية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة 
والواقعة في الهيمااليا، ونص المرسوم على 

أن اإلجراء دخل حيز التنفيذ "فورًا".
وقســـمت كشـــمير بين الهند وباكســـتان 
منـــذ اســـتقاللهما عـــام 1947. وتقاتـــل 

مجموعات متمردة منـــذ ثالثة عقود الجنود 
الهنود المنتشـــرين في الشطر الذي تديره 
نيودلهي من كشمير، سعيًا لدمج المنطقة 
مـــع باكســـتان أو االســـتقالل. وأدى النزاع 
إلـــى مقتـــل عشـــرات االالف غالبيتهم من 

المدنيين.

»أنصار الله«: هجوم ثالثي على مطارين وقاعدة جوية بالسعودية

الهند تلغي وضع الحكم الذاتي لجامو وكشمير

مرصد أوروبي يطالب الجنائية الدولية 
بالتحقيق في قصف »مرزق« الليبية
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غزة/ محمد العقاد:
أكد مدافع نادي مركز شـــباب بالطة الالعب »طارق أبو 
غنيمة« أن ســـر اختياره للجدعان لكونه فريق ينافس 
على األلقاب وال يعرفون لليأس طريقًا وهذا ما يسعى 

إليه.
وقال أبو غنيمة في حديث خاص لـ »االســـتقالل«:« إن 
اسلوب لعب الجدعان يناســـبني بشكل كبير من روح 
قتاليـــه عاليـــة والعبين يتمتعون بخبرة واســـعة في 
الميدان يسعون دائمًا للوقوف على منصات التتويج« .

وَأضـــاف أبـــو غنيمة أن بالطـــة فريق يمتلـــك قاعدة 
جماهيريـــة كبيرة لذلك وقعت له بـــكل فخر، مبينًا أن 
هدفـــه تقديـــم كل ما فـــي جعبته إلســـعاد المخيم 
وجماهيـــره الســـنة القادمة، وتحقيـــق االنجازات في 

مختلف االستحقاقات.
وتمنى أبو غنيمة من الالعبين تقديم مستوى مميز وأن 
ويكونوا على قلب رجل واحد داخل الملعب حتي اسعاد 

الجمهور في نهاية الموسم .
وعن خروجه من أهلي الخليل، أشـــار إلى أنه كان قرارًا 

مفاجئًا، بسبب التأخر في ترتيب أمور الفريق للموسم 
الحالي ومستحقات الالعبين، الفتًا إلى أنه قضى موسمًا 
من أجمل المواسم معهم، شاكرًا جميع منظومة األهلي 

وعلى راسهم رئيس النادي والالعبون والجمهور .
ويذكر أن أبو غنيمة انضم في وقت ســـابق لكتيبة 
بالطة قادمًا من فريق أهلي الخليل لمدة موسم واحد 
ليدافـــع عن ألوان الفريق في الموســـم الجديد في 
دوري المحترفين، ويعتبر إضافة قوية في الخطوط 

الخلفية .

القدس المحتلة / االستقالل:
وقـــع المدافع الدولي الفلســـطيني عبدالله جابر على كشـــوفات 
االنتقـــال لنـــادي هـــالل القـــدس، بطـــل دوري المحترفيـــن 

الفلسطيني قادما من نادي أهلي الخليل.
ويعود جابر لصفوف هالل القدس من جديد، لشغل مركز الظهير 

األيسر، بعد سنوات قضاها في صفوف أهلي الخليل.
وكان عبدالله جابر المتواجد مع بعثة منتخب فلسطين للمشاركة 
ببطولة غرب آســـيا في العراق، قد وقع على اســـتمارة االنضمام 

للهالل بحضور زمالئه في المنتخـــب ونادي الهالل رامي حمادة 
و محمد درويش و موســـى فيراوي و محمد باسم و محمد أبو مياله 

ومحمد يامين.
وبـــارك والد الالعب جابر هذه الصفقة خالل وجوده في مقر نادي 
هالل القدس بحضور أعضاء مجلس اإلدارة معن القطب وبدر مكي 

ومدير النادي جمال غوشة والمدير الفني أمجد طه.
و يمتـــاز جابر بالروح القتالية العالية واألخالق الرفيعة وهو العب 

الهالل السابع في صفوف المنتخب الفلسطيني .

الضفة الغربية / االستقالل: 
اعتذر جبل المكبر الفلسطيني عن المباراة الودية التي كان 
مقـــرًرا أن يخوضها أمام مضيفه الوحـــدات األردني يوم 9 

أغسطس/آب الجاري.
وبحسب الناطق اإلعالمي لنادي الوحدات وليد السعودي، 
فإن اعتذار جبل المكبر عن خوض المباراة الودية جاء نتيجة 
لرفض الكيان الصهيوني إصدار تصاريح مغادرة األراضي 

الفلسطينية، لجميع العبي الفريق .
وكان الوحدات قد باشر تدريباته السبت الماضي استعداًدا 
لمواجهة جبل المكبـــر قبل إعالن األخير اعتذاره رســـمًيا 
عن خوض المبـــاراة. جدير بالذكـــر أن الوحدات ينتظر أن 
يتوجه إلى فلســـطين نهاية الشهر الجاري حال الحصول 
على تصاريح الدخول لألراضي الفلسطينية وذلك بهدف 

مواجهة شباب الخليل في مباراة ودية .

جبل المكبر يعتذر عن خوض
 ودية الوحدات األردني

العب الفدائي عبدالله جابر يوقع 
على كشوفات هالل القدس

أبو غنيمة: سأقدم ما بوسعي إلسعاد جمهور بالطة

مدريد/ االستقالل: 
يســـعى زين الديـــن زيدان المدير 
الفني لريال مدريد إلكمال مشروعه 
الجديد في الميركاتو الصيفي عبر 
التخلـــص من ثالثة العبيـــن وإبرام 
صفقتين في أســـرع وقـــت ممكن، 
وذلك ليحصل على فريق جاهز قبل 
انطالق الموســـم الجديد في بطولة 

الدوري اإلسباني .
وينتهـــي ســـوق االنتقـــاالت في 
إســـبانيا مع نهاية الشهر الجاري، 
لكـــن زيـــزو ال يريد االنتظـــار حتى 
الميركاتو، ويريد  األيام األخيرة من 
أن يحسم كل شـــيء خالل األسبوع 

المقبل على اقصى تقدير.
وبحســـب صحيفة ماركا اإلســـبانية، زيدان ما 
زال يأمل أن يتعاقد ريال مدريد مع بول بوجبا 
الذي يعد هدفه الرئيســـي هذا الصيف من 
أجل تدعيم خط الوســـط، وذلك رغم أن إدارة 
النـــادي الملكي تعتقـــد أن الصفقة معقدة 

بعض الشيء.
ريـــال مدريد يمكنه التوقيع مـــع بوجبا حتى 
نهاية الميركاتو في إسبانيا، لكن المشكلة أن 
مانشستر يونايتد لن يستغني عن الالعب إال 

في حال تعاقده مع العب بديل، والحديث يدور 
عن ميلينكوفيتش سافيتش نجم التسيو.

وينتهي سوق االنتقاالت في إنجلترا بعد 
3 أيـــام فقـــط، وتحديدًا في 8 من شـــهر 
أغســـطس الجاري، وبالتالي إن لم يتمكن 
مانشســـتر يونايتد من حســـم ســـفقة 
ميلينكوفيتش ســـافيتش ســـريعًا، فإنه 
لن يســـمح لبول بوجبا بالرحيل بعد ذلك، 
خصوصـــًا وأن ريال مدريـــد يرفض تلبية 

مطالب الشياطين الحمر المالية.

حســـم ريال  أخـــرى،  جهـــة  ومـــن 
مدريد صفقـــة دوني فان دي بيك نجم 
أياكس بنســـبة كبيرة، وتبقى فقط أن 
ينتهي الناديان من تفاصيل عقد البيع 
من ثم يتم اإلعالن بشـــكل رسمي عن 
الصفقـــة، ويرى زيـــزو أن هذه الصفقة 
مكملة لصفقة بوجبا وليست بديلة لها .

أما بخصوص الراحلين، طالب المدرب 
الفرنســــي من إدارة النادي التخلص 
من جاريث بيل في أسرع وقت ممكن، 
لكن المعضلة أنه ليس هناك خيارات 
كثيرة أمام الالعب، فال يوجد ســــوى 
توتنهــــام ومانشســــتر يونايتد ربما 
يفكــــران بضمه، لكن راتبــــه المرتفع 
الذي يبلــــغ 17 مليون يــــورو قد يقف 

عائقًا أمام رحيله.
كما حسم زيدان موقفه أيضًا من بيع خاميس 
رودريجيز بعد أن أخرجه من حساباته بشكل 
كامل، وهناك اعتقاد أن النادي سيحصل على 
50 مليون يورو مـــن الصفقة، وبالتالي يمكن 
تمويل صفقات أخرى من خاللها مثل ضم فان 
دي بيك وبول بوجبا، كذلك يسعى زيزو أيضًا 
لبيـــع ماريانو دياز خالل األيام القليلة المقبلة 

لعدم وجود أي حاجة له .

روما / وكاالت: 
أعلن نادي ميالن اإليطالي تعاقده مع النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، من صفوف إمبولي بعد فترة من 
المفاوضات. وتألق بن ناصر في أمم إفريقيا األخيرة التي فاز بلقبها صحبة المنتخب الجزائري، وتوج بجائزة 
أفضل العب في البطولة. ونشر ميالن عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل خبر التعاقد مع بن ناصر 

مرفقا بفيديو ترويجي يعلن فيه توقيع الالعب عقدا مع ميالن حتى 2024.
وتأخر اإلعالن الرسمي للتعاقد حتى مطلع أغسطس بسبب إجراءات ورقية، رغم خضوع بن ناصر للفحوص 
الطبية مباشرة بعد تتويج الجزائر ببطولة القارة اإلفريقية. وشهدت المفاوضات بين ميالن والنجم الجزائري 
عدة جلسات لتحديد الراتب الشخصي والحصول على موافقة أرسنال الذي يملك حق تقديم عرض لضمه 
بحسب شروط بيعه إلى إمبولي . وكانت التقارير قد ذكرت أن بن ناصر انضم لميالن مقابل قرابة 16 مليون 
يورو تم دفعها لناديه السابق إمبولي باإلضافة إلى مليوني يورو كمكافآت، على أن يتقاضى بن ناصر راتبا 

سنويا يصل إلى 1.5 مليون يورو لمدة خمسة مواسم.
يذكر أن بن ناصر بدأ مسيرته مع أرليس، قبل االنتقال إلى أرسنال في 2015، ثم رحل إلى إمبولي في 2017 .

زيــدان يريــد التخلــص مــن 3 العبيــن
 وإبــرام صفقتيــن فــي ظــرف أسبــوع

ميالن يعلن ضم الجزائري 
إسماعيل بن ناصر
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رفح/ االستقالل:
اختتـــم التجمع اإلعالمي الفلســـطيني في مدينة 
رفح أمـــس، دورة تدريبية بعنـــوان "تنمية قدرات 
الصحفييـــن "، شـــملت عـــدًدا مـــن الصحفييـــن 
واإلعالميين وطلبة وخريجي كليات اإلعالم في حفل 

أقامه بمطعم "اللوفر" وسط المدينة.
 من رئيس التجمع اإلعالمي 

ٌ
وحضر حفل االختتام كل

الفلسطيني الصحفي عالء سالمة، ومسؤول التجمع 
برفح الصحفي ياسر أبو عاذرة، إلى جانب الملتحقين 

بالدورة، وعددهم (38) متدرب ومتدربة.
وفي مســـتهل كلمته، رّحب "ســـالمة" بالمتدربين 
المشاركين في الدورة، التي كانت بواقع (32) ساعة 
تدريبية، مشـــيدًا بحرصهم والتزامهم في حضور 
ومتابعة الدورة لالستفادة من مواضيعها المختلفة 

في الجانب اإلعالمي والتنمية البشرية.
وأكـــد أن التجمـــع اإلعالمي بصدد تنفيـــذ دورات 
تدريبية متخصّصة تشمل فنون اإلعالم المختلفة، 
اســـتناًدا إلى خطة تدريبية شاملة، تقوم على عقد 
دورات وورش عمل وأيام تدريبية أكثر عمقًا، تعتمد 
على الشـــق التطبيقي العملي، مشـــيًرا في الوقت 
ذاته إلى أن التجمع على مستوى قطاع غزة نّفذ على 
مدار األشهر واألسابيع الماضية العديد من الدورات 

التدريبية.
بدوره، أّكد "أبو عـــاذرة" حرص التجمع اإلعالمي على 

إمداد العاملين الُجدد في الحقل اإلعالمي بالخبرات 
التـــي تخدمهم في بناء حياتهم العملية، وتكوين 

شخصيتهم اإلعالمية المستقلة.
وأوضح أن دورة "تنمية قدرات الصحفيين" تهدف 
إلى تطويـــر ورفع قدرات ومســـتوى األداء المهني 
للعاملين في الحقل اإلعالمي وخريجي وطلبة كليات 

اإلعالم في الجامعات الفلسطينية.
وفي كلمة المتدربيـــن، ثّمن المتدّرب زياد عمر دور 
التجمع اإلعالمي وحرصـــه الدؤوب على عقد دورات 
إعالمية متخصّصة، تخدم الشـــريحة الواسعة من 

الصحفيين واإلعالميين.
وقـــال: "إن هكذا دورات إعالميـــة ينظمها التجمع 
اإلعالمي تساهم بشـــكل كبير في تنمية القدرات 
لـــدى الكـــوادر الصحفيـــة واإلعالمية؛ األمـــر الذي 

ينعكس إيجاًبا على مسيرته العملّية".
وتأتي دورة "تنمية قدرات الصحفيين" برفح، ضمن 
سلســـلة دورات تدريبية ينفذها التجمع اإلعالمي 
الفلســـطيني، في مختلف محافظات القطاع، على 
أيدي مختّصين أكفاء، في مختلف الفنون اإلعالمية 

والتنمية البشرية.

جماعية للمسجد األقصى في ذكرى ما يسمى 
"خراب الهيكل" األسبوع القادم، والذي ُيوافق 

عيد األضحى المبارك.
وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
المحتلة، فإن 77 مســـتوطًنا مـــن بينهم 25 
طالًبا يهودًيا اقتحموا المسجد األقصى خالل 
الفترة الصباحية، ونظموا جوالت اســـتفزازية 
في ســـاحاته، وسط تلقيهم شـــروحات عن 

"الهيكل" المزعوم.
وواصلت شـــرطة االحتـــالل فـــرض قيودها 
وإجراءاتهـــا على دخـــول المصلين لألقصى، 
واحتجزت بطاقاتهم الشخصية ودققت فيها 

قبيل دخولهم للمسجد.
ورغم قيود االحتالل، إال أن عشـــرات المصلين 
من أهل القـــدس والداخل المحتـــل توافدوا 
منذ الصباح الباكر إلى المســـجد، وتوزعوا على 

حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم.
وأعلن أعضاء بارزون فـــي "جماعات الهيكل" 
المتطرفة أنهم ســـيقتحمون األقصى بأعداد 
كبيرة يوم األحد القادم الموافق 2019-8-11 

خالل ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".
وقال المتطـــرف "افراهام بلوخ" إن الشـــرطة 
اإلســـرائيلية ستســـمح لهـــم باالقتحام كما 
حـــدث خـــالل "يوم القـــدس" في 28 شـــهر 

رمضان الماضي.
ويســـعى المستوطنون المتطرفون إلى زيادة 

مدة اقتحاماتهم للمسجد األقصى كل صباح، 
علًما أن الفترة الصباحية لالقتحامات تبدأ من 

الساعة 7:30 حتى 11 صباًحا.
ومنذ يـــوم الثالثاء الماضي، والمســـتوطنون 
بحمايـــة شـــرطة االحتـــالل يطيلـــون فترة 
مكوثهـــم فـــي المســـجد األقصـــى علهـــم 
يحصلـــون على دقائـــق إضافية، وتخصيص 
كامـــل المدة مـــا بين صالتي الفجـــر والظهر 

القتحاماتهم.
شـــرطة  وعناصـــر  المســـتوطنون  وصعـــد 
االحتالل في اآلونة األخيـــرة من اعتداءاتهم 
األقصى،  المســـجد  لحرمـــة  وانتهاكاتهـــم 
واالعتداء على رواده وحراسه، وإبعاد العشرات 

منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.
 2233 أن  وادي  معلومـــات  مركـــز  وذكـــر 
مســـتوطًنا متطرًفا وطالًبا يهودًيـــا اقتحموا 
المســـجد األقصى خالل تموز/ يوليو الماضي، 
بحراسة مشـــددة من شرطة االحتالل، ووسط 
تضييقات على دخول المســـلمين للمســـجد 

باحتجاز هوياتهم وإخضاعهم للتفتيش.
وكان وزير األوقاف والشـــؤون والمقدســـات 
اإلســـالمية األردنيـــة عبد الناصـــر أبو البصل 
حذر مما تقوم به ســـلطات االحتالل من تدرج 
مقصود ومكشوف في زيادة مدة االقتحامات 

للمسجد األقصى.
وأشـــار أبو البصل في بيان وصل "صفا" مساء 

األحـــد، إلى محاوالت االحتـــالل تغيير الوضع 
القائـــم التاريخي والثابـــت لألقصى، بهدف 
الســـيطرة عليه، "مما يعد تدخـــاًل في أماكن 
العبـــادة الخاصـــة بالمســـلمين والمقدســـة 

لديهم".
وطالب الدول العربيـــة ودول منظمة التعاون 
االســـالمي والدول المحبة للسالم في العالم، 
بـــأن تضغط على ســـلطة االحتـــالل من أجل 
الكف عن تعدياتها المتكررة على مصلى باب 

الرحمة وعلى اي جزء من المسجد األقصى.
ويتعـــرض المســـجد األقصـــى يومًيـــا (عدا 
يومي الجمعة والســـبت) لسلسلة اقتحامات 
وانتهـــاكات من قبـــل المســـتوطنين وأذرع 
االحتـــالل المختلفـــة، فـــي محاولة لبســـط 
ســـيطرتها الكاملة على المسجد، وتقسيمه 

زمانًيا ومكانًيا.
إلى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
فجر االثنين، 17 مواطًنا فلسطينًيا، عقب دهم 
منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في 
مناطق متفرقة مـــن الضفة الغربية والقدس 

المحتلتين.
وأفاد بيان لجيش االحتالل، بأن قواته اعتقلت 
13 فلسطينًيا من مناطق مختلفة في الضفة 
الغربية، مّمن وصفهم بــــ "المطلوبين"؛ بزعم 
ممارسة أنشطة تتعّلق بالمقاومة ضد الجنود 

والمستوطنين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات االحتالل 
اعتقلت المواطن عصـــام العالول ونجله ليث 
من منزليهما في مخيم نور شـــمس شـــرقي 

طولكرم شمال الضفة الغربية.
وأضافـــت أن االحتـــالل اعتقل 5 شـــبان من 
مخيم العروب لالجئين شمالي الخليل جنوب 
الضفة، بالتزامن مع اســـتدعاء عدة مواطنين؛ 
بينهم الطفل علي حسن الشريف (12 عاًما).

كما طالت االعتقاالت اإلســـرائيلية شـــاًبا من 
بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة، 
والطفليـــن مؤمن راتب العمـــور ومحمود علي 
العمـــور من منزلْيهما في بلـــدة تقوع جنوب 

شرقي بيت لحم جنوًبا.
وفي القـــدس المحتلة، طالـــت االعتقاالت 4 
مواطنين فلسطينيين؛ 3 من قرية العيساوية 
شـــمال شـــرقي المدينة، وآخر من بلدة عناتا 

شرًقا.
أمـــا في قطاع غزة، فقد اعتقلت قوات البحرية 
التابعة لالحتالل اإلســـرائيلي، صباح اإلثنين، 
صياًدا فلســـطينًيا في عرض بحر مدينة غزة 

وصادرت قاربه.
وقال منســـق لجان الصياديـــن، زكريا بكر، إن 
بحرية االحتالل اعتقلـــت صباح اليوم (أمس) 
الصياد عوض طارق بكر؛ خالل عمله في عرض 

بحر غزة وقامت بمصادرة قاربه.
وأضاف بكر، أن عمليـــة االعتقال حدثت بعد 

قيـــام زوارق االحتـــالل الحربية بفتـــح نيران 
الصيادين  الرشاشـــة تجاه مراكب  أسلحتها 
العاملة غـــرب مدينة غزه على بعـــد 6 أميال 

بحرية.
يذكر أن بحريـــة االحتالل، اعتقلت منذ بداية 
العـــام الجـــاري (2019) قرابة الــــ 45 صياًدا 
فلســـطينًيا في عرض البحر، جلهم تم إطالق 

سراحهم الحًقا.
وباتـــت عمليـــة اســـتهداف الصيادين من 
قبل قـــوات االحتالل فـــي عرض البحـــر، أمًرا 
يومًيا ُيضاف إلى سلســـلة االنتهاكات التي 

تمارسها قوات االحتالل بحق قطاع غزة.
وتنص اتفاقية أوســـلو الموقعة بين منظمة 
التحرير الفلســـطينية واالحتالل اإلسرائيلي 
في 13 أيلول/ ســـبتمبر 1993، على الســـماح 
للصيادين باإلبحار مسافة 20 مياًل بحرًيا على 

طول شواطئ غزة.
وصبـــاح أمس، اعتدت بحريـــة االحتالل، على 
الصياديـــن ومراكبهم في بحـــر مدينة غزة، 
وأصابت أحد أطفالهـــم بحالة إغماء، وأحدثت 

أضراًرا في معداتهم.
وتعمد بحرية االحتالل بشكل يومي االعتداء 
على الصيادين في بحــــر غزة، وتحرمهم من 
ممارســــة مهنة الصيــــد بإطــــالق الرصاص 
مراكبهــــم ومصادرتهــــا  وإغــــراق  عليهــــم 

واعتقالهم.

م�شتوطنون يقتحمون ..

االستقالل/ وكاالت:
كشف القيادي في حركة حماس ومسؤول العالقات الخارجية أسامة 

حمدان تفاصيل العرض المصري بشأن إنهاء االنقسام الداخلي.
وقـــال حمدان في تصريحات صحافية أمس، إن ما ُعرض على حركته 
في الرؤية المصرية األخيرة إلنهاء االنقســـام، كان تشـــكيل حكومة 
وحدة وطنية، ُيشـــارك بها كل الفصائل الفلســـطينية، التي ترغب 
بالمشـــاركة، والهدف مـــن هذه الحكومة إدارة الوضع الفلســـطيني 
كفترة انتقالية، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات عامة، خالل فترة زمنية 

ُمعينة.
وأضاف: "حركة حمـــاس وافقت على هذه الرؤية، وغيرها من األفكار، 
لكـــن رد حركة فتح على األفكار المصرية كان ســـلبًيا، مع تأكيده بأن 
الكثيرين من قادة وكوادر حركة فتح كانوا يرغبون بإنهاء االنقســـام 
بعد هذه الرؤية، لكن القرار ليس بيدهم، وانما بيد بعض األشخاص 

في الحركة وأولهم الرئيس محمود عباس. وفق قوله.
وعما اذا كان ُطرح على حركة حماس، والفصائل، االنضمام إلى حكومة 
محمد اشـــتية، أوضح حمدان، أن الحديث آنذاك، لم يكن عن حكومة 
اشـــتية، وإنما عن حكومة وحدة وطنية، مبيًنـــا أنه يوجد الكثير من 

التفاصيل حول نقاشات المصالحة لن يتم نشرها عبر اإلعالم.
وأبـــدى القيادي في حماس، اســـتعداد وجهوزيـــة حركته؛ من أجل 
التجاوب مع الرؤية المصرية التي يتم التحضير لها في الوقت الحالي، 
ُمعرًبا عن آمله بأن يقبل الرئيس محمود عباس، إلنهاء الوضع الحالي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد رئيس أساقفة سبســـطية للروم األرثوذكس المطران 
عطا الله حنا، أن صمود أهالي العيسوية بالقدس المحتلة 
سيفشـــل مخطط االحتـــالل اإلســـرائيلي بترحيلهم عن 

بلدهم وقتل الروح الوطنية لدى أبنائهم.
وأعرب حنا خالل زيارته لبلدة العيساوية أمس االثنين، عن 
تعاطفـــه وتضامنه مع أهالي البلدة، قائاًل: »إننا على يقين 
بأن إجـــراءات االحتالل بحق هذه البلـــدة المجاورة للقدس 

الشريف لن تنجح في النيل من معنويات أبناء شعبنا«.
وأضاف »كلما ازداد القمع والظلم واالستبداد ازداد الفلسطينيون 
تشبًثا وتمسًكا بحقوقهم وانتمائهم لهذه األرض المقدسة«. 
وأكد أن ســـلطات االحتالل تســـعى إلفراغ مدينة القدس من 
أبنائها، وهي تستخدم كافة الوسائل القمعية بهدف تمرير 
سياســـاتها وأجندتها في المدينة. وتتعرض بلدة العيسوية 
منذ عدة أسابيع العتداءات وإجراءات إسرائيلية مشددة أسفرت 

عن استشهاد شاب واعتقال وجرح العشرات اآلخرين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية 
زياد الحموري إن إجراءات االحتالل اإلســـرائيلي في البلدة 
القديمة من القدس المحتلة أدت إلى إغالق ما يقارب 430 

محاًل تجارًيا خالل عقدين.
وأكـــد الحموري في تصريحات صحفيـــة له أمس االثنين، 
أن التصـــدي إلجراءات االحتالل التي تســـتهدف الوجود 
الفلسطيني في القدس يتطلب العمل على تعزيز القطاع 

التجاري للحيلولة دون إنجـــاح مخططات االحتالل بتعزيز 
وجود المســـتوطنين فـــي المدينة. وأوضـــح أن إجراءات 
االحتالل أثرت بصورة ســـلبية على القطـــاع التجاري، من 
خالل عـــزل المدينة عبر جدار الضم والتوســـع العنصري، 
والحمالت الضرائبية المكثفة خاصة المسقفات، المعروفة 
بضريبة »األرنونا«، وشـــرعنة قوانيـــن عنصرية لوضع اليد 
على المحالت والبيوت، خاصة التي يعجز أصحابها عن دفع 

كامل الضرائب التي تفرضها سلطات االحتالل.

المطران حنا: صمود أهالي العيسوية 
سيفشل مخطط االحتالل بترحيلهم

االحتالل يغلق 430 محال
 تجارًيا بالقدس خالل عقدين

»حماس«: مصر عرضت علينا 
تشكيل حكومة وحدة وطنية

»التجمع اإلعالمي« يختتم دورة »تنمية قدرات الصحفيين« برفح
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االستقالل/ وكاالت:   
أصبحـــت العنصرية قضية أساســـية في المجتمعـــات، وأصبح الوعي 
االجتماعي لحوادث العنصريـــة والعنصريين، أعلى من أي وقت مضى، 

ولكن هل يمكن أن تصل العنصرية للروبوتات؟
وكشـــفت دراسة جديدة عن وجود شكل من أشكال العنصرية في عالم 
صناعة الروبوتات، وفي اختيار أشكال الروبوتات التي تظهر في األفالم 

السينمائية.
ووفقا لموقع »ســـي أن ان«، كشـــفت دراســـة جديـــدة بعنوان 
»العنصريـــة والروبوتـــات«، أجرتهـــا مختبـــرات التكنولوجيا 
اإلنســـانية في نيوزيلندا، عن وجـــود العنصرية في الروبوتات 

المصنعة لتشبه اإلنسان.
وقالت الدراســـة أن الروبوتات الشـــهيرة التي تنتجها الشركات غالبا ما 
تكون بيضاء اللون، وهو ما ينطبق كذلك على شـــخصيات الروبوت التي 

تظهر في أفالم هوليوود.
وأكدت الدراســـة أن هذه األلوان لهـــا دالالت اجتماعية، وتحدد كيفية 

تفاعل البشر مع الروبوتات.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، كريستوف بارتينيك: »التحيز 
ضد الروبوتات السوداء هو نتيجة للتحيز ضد األميركيين من أصل 
أفريقي«، مضيفا أنه »ألمر مدهش أن نرى كيف أن األشخاص الذين 
لم يكن لديهم تفاعل مســـبق مع الروبوتات، يظهرون تحيزا عرقيا 

تجاههم«.

دراسة: العنصرية تصل 
لعالم صناعة الروبوتات!

االستقالل/ وكاالت:
العلمية  »إيه.ســــي.إس«  ذكرت دوريــــة 
المتخصصة في مجال الكيمياء التحليلية 
أن فريقــــًا من الباحثين نجــــح في ابتكار 
جهاز لرصــــد بعض الروائــــح العضوية 
التي تنبعث من جسم االنسان وتكشف 
إصابته بأمراض مثل الســــكري وسرطان 

الرئة والشلل الرعاش.
وأثبتت األبحاث العلمية السابقة إمكانية 
استخدام الروائح العضوية في تشخيص 
األمراض، حيث أن جســــم اإلنســــان في 

العــــادة تنبعــــث منــــه روائــــح عضوية 
متطايرة، وتختلف مستويات هذه المواد 
باختالف الجسم والوزن والحالة الصحية.

ويتكون الجهاز الجديد من كاميرا ووحدة 
لألشــــعة فــــوق البنفســــجية ومجموعة 
مــــن المرشــــحات تحتوي علــــى عدد من 
االنزيمــــات التــــي تتفاعل مــــع الروائح 
العضويــــة لينبعث منها ضــــوء متوهج 
يمكن التقاطه بسهولة بواسطة الكاميرا.

وأفاد موقع »ساينس ديلي« المتخصص 
فــــي األبحاث العلميــــة، أنه تــــم اختبار 

الكاميرا على مجموعة من األشخاص بعد 
منعهم مــــن تناول الطعام أو الشــــراب، 
واســــتطاع الجهاز رصد كميات محدودة 
مــــن الروائــــح العضويــــة المتطايرة في 

أنفاسهم.
وأظهرت هذه التجربة أنه يمكن للجهاز 
الجديد التقاط نطاقات واسعة من المواد 
باألجهزة  مقارنة  المتطايــــرة،  العضوية 
الســــابقة، وأنه من الممكن اســــتخدامه 
إلجراء مزيد من الدراسات عن العالقة بين 

الروائح واألمراض.

االستقالل/ وكاالت:
سافرت امرأة بريطانية لمسافة 10 آالف ميل عبر الكثير من البلدان متجهة إلى 
أستراليا، مستعينة بمساعدات الغرباء السخية من طعام وشراب ووسائل نقل.

بـــدأت إيما إيلين هاريس مغامرتها التي دامـــت 10 أيام على متن جرار زراعي 
بعدما غادرت منزلها في منطقة أنغوس في الحادي والعشرين من يوليو (تموز) 

الماضي.
وشــــملت المحطات التي ســــافرت إليها هاريس، ألمانيــــا وجمهورية 
التشــــيك، وبانكوك، وكمبوديا وفيتنام، وكوااللمبور، قبل وصولها إلى 

مدينة سيدني.

تسافر حول العالم مجانًا 
بفضل مساعدة الغرباء

جهاز إلكتروني لتشخيص األمراض من رائحة الجسم

االستقالل/ وكاالت:
اكتشفت سيدة بريطانية أنها ال تعاني من سرطان 
الثدي، بعد أشهر من الخضوع للعالجات الكيماوية 

القاسية.
وكان األطباء قد شخصوا إصابة سارة بويل (28 عامًا) 
بسرطان الثدي الثالثي الســـلبي، وأدركوا خطأهم 
بعد عدة أشهر، لكن بعد أن كانت سارة قد خضعت 
للعديد من جلســـات العالج الكيماوي باإلضافة إلى 

عملية جراحية الستئصال الثدي.
وخضعــــت ســــارة لعدة جلســــات مــــن العالج 

الكيميائي المؤلم، وعملية اســــتئصال الثدي 
الثنائــــي وزراعة الثدي في مستشــــفى جامعة 

ستوك سيتي.
ومع احتماليـــة ترافق العالج الكيميائي مع انقطاع 
الطمـــث المبكـــر، ُمنحت ســـارة الفرصـــة لتجميد 
بيوضها، وهي عملية كان من شأنها أن تؤخر العالج 
لمدة ســـتة إلى ثمانية أســـابيع، لكن أكثر ما آلمها 
أنها اضطرت إلى إيقاف الرضاعة الطبيعية لطفلها 

تيدي بسبب مضاعفات العالج.
ولم تتوقف األمور عند هذا الحد، حيث علمت سارة 

أن الجراحة الترميمية قـــد تعرضها لخطر اإلصابة 
بالســـرطان في المســـتقبل، كما عانـــت من صدمة 
نفســـية نتيجة محنتهـــا، واســـتمرت في تحمل 
األعراض المستمرة الناجمة عن العالج الذي لم تكن 

بحاجة له في األصل.
وعلـــى الرغم من مرور عدة ســـنوات على الواقعة، ال 
تزال ســـارة تبحث عـــن إجابات حول التشـــخيص 
الخاطـــئ الذي دمـــر حياتها، وجعلهـــا تمر بمحنة 
قاســـية، ال تزال آثارها ماثلة حتى اليوم، بحســـب 

صحيفة ميرور البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
يالحق القضاء األميركي شابة مولعة بقراءة صفحة 
الوفيــــات في الصحــــف، بتهمة تنفيذ سلســــلة 
عمليات سطو لمنازل أثناء حضور أصحابها مراسم 

تشييع.
ومؤخرا وجهت محكمة أميركية رســــميا تهما إلى 
التونيا ستيوارت (28 عاما) بتنفيذ 6 عمليات سطو 

بين عامي 2017 و2018، في أحياء يقطنها أثرياء 
نيويورك، حسبما أفادت وسائل إعالم أميركية.

وأشــــار المدعي العام في مقاطعة ويتشيســــتر 
شــــمال المدينة الكبرى، إلى أن الشابة كانت تقرأ 
بتمعن إشعارات النعي، وتحدد أماكن سكن أقارب 
المتوفين قبل أن تدخل منازلهم من خالل تحطيم 

النوافذ أثناء مراسم التشييع.

وفــــي األول من مايو 2018، وبعد تحديد رابط بين 
سلسلة عمليات سطو، وضعت الشرطة منزال قيد 

المراقبة فيما كان سكانه يدفنون أحد ذويهم.
وتتبعــــت الشــــرطة التونيا، وأوقفوهــــا وهي في 
طريقهــــا إلــــى منزلهــــا، ووجــــدوا في ســــيارتها 
مجوهرات ومطرقــــة، فيما كان طفلها في المقعد 

الخلفي.

االستقالل/ وكاالت:
تحول ســـجن قديم من القرن التاســـع عشر في أدنبرة 
بالمملكة المتحدة مؤخرًا إلى نزل، حيث يمكن للضيوف 

قضاء ليلتهم في أحد غرف زنزاناته.  
نـــزل "ذا كورت" الـــذي افتتح أخيرًا، كان في الســـابق 
مبنى محكمة وسجنًا لمن ينتظر المحاكمة في عاصمة 
اســـكتلندا، اآلن يزمع القيمون على النزل إقامة عروض 
في قاعة االســـتقبال، لتعريف الضيـــوف على تاريخ 
المبنى والمجرمين الذيـــن مروا عبره، وفقًا لصحيفة "ذا 

ميرور" البريطانية.
يقـــع المبنى الجورجـــي القديم على مســـافة قصيرة 
من مواقع جذب ســـياحية، بما في ذلـــك قلعة ادنبره، 
ويتباهى اآلن بـ 12 غرفة خاصة مع 200 من األسرة في 

طوابقه الخمسة.
قامت بترميمه الشركة المعمارية " ال بي أيه" من أجل 
الحفاظ على طابعه التاريخي، مع اجراء تغييرات طفيفة 
في التصميم الخارجي. ويقول المدير التنفيذي للنزل 
أندرو الندبورغ: "ذا كورت سوف يساعد في تلبية الطلب 
المتزايد على اإلقامة بأســـعار معقولة في أدنبرة، حيث 
ســـيتم افتتاحه خالل أوقات االزدحام في المدينة مع 

بدء مهرجان "فرينج".

تحويل سجن تاريخي 
في أدنبرة إلى نزل

بعــد خضوعهــا للعــالج الكيمــاوي..
 اكتشفــت أنهــا ال تعانــي مــن السرطــان!

»لصــة المآتــم« تنتظــر حكمهــا!
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