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القدس المحتلة/ االستقالل:
زعم���ت وس���ائل اعالم عبرية مس���اء األربع���اء، أن جهاز 
الموس���اد اإلس���رائيلي تمكن من الكش���ف عن عملية 
خطيرة ل�«حزب الله« اللبناني، في إحدى الدول اإلفريقية.
وذكر موقع »نتس���يف نت« العبري، أن جهاز الموس���اد 
اإلس���رائيلي تمكن من كش���ف مجموعة تابعة ل�«حزب 
الل���ه« اللبناني، تمثل���ت مهمتها ف���ي تحديد أهداف 
إس���رائيلية في أفريقيا لمهاجمتها. وأف���اد الموقع أن 

الموس���اد أحبط من خالل الكش���ف عن تلك المجموعة 
التابعة ل�«ح���زب الله« عملية خطيرة كان س���يكون لها 
تداعيات دولية واس���عة في حال تنفيذه���ا، مؤكدا أن 
القوات األوغندية اعتقلت مسؤول المجموعة قبل شهر 
ف���ي مطار عنتيب���ي. وأوضح أن المعتق���ل اللبناني كان 
ضابط���ا أمنيا كبيرا في حزب الل���ه، ويعيش ويعمل في 
أوغندا، منذ عام 2010، من خالل هوية مزورة وعلى هيئة 

رجل أعمال لبناني.

االحتالل يزعم إحباط عمةية كبيرة لحزب الةه

نتنياهو يعةن رفضه تشكيل 
حكومة وحدة وطنية بعد االنتخابات

القدس المحتلة/ االستقالل:
أغل����ق رئيس الحكومة اإلس����رائيلية بنيامين نتنياهو صب����اح اليوم األربعاء، 

الطري����ق أمام خيارات وس����يناريوهات تش����كيل حكومة وحدة 
وطنية بعد االنتخابات اإلس����رائيلية. وأعلن نتنياهو في خطوة 

األسرى في سجون االحتالل يواجهون »الموت 
البطيء« بسبب سياسة اإلهمال الطبي 

غزة / محمد أبو هويدي:
يتعمد االحتالل اإلس���رائيلي قتل األس���رى بش���كل بطيء ومتعمد من خالل 

استمراره بسياسية اإلهمال الطبي التي ينتهجها بحق األسرى 
الفلس���طينيين، ومن ضمن هؤالء األسرى الذين يواجهون شبح 

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن األس���رى في معتق���ل »عوفر«، األربع���اء، عن التوص���ل إلى اتفاق 
مبدئي مع اإلدارة، وذلك بعد عقد جلس���ة حوار استمرت ألكثر من ساعة، 

نادي األســـير: اتفاق مبدئي بين 
األسرى وإدارة معتقل »عوفر« 

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أن الضغط الفلسطيني والدولي نجحا في جعل 

"إسرائيل" تتراجع عن قرارها بمنع إدخال المطاعيم إلى فلسطين.
وأضافت الكيلة خالل اإلعالن عن الخطة الوطنية الشاملة 

وزيرة الصحة: »إسرائيل« تراجعت 
عن منع إدخال المطاعيم 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ش���هدت باحات المس���جد األقصى المبارك أمس 
عدة اعتداءات "إسرائيلية" تخللها اقتحام عشرات 
المستوطنين للمسجد، واالعتداء على أحد حراسه 

واعتقال���ه، فيم���ا كش���فت منظمة "الس���الم اآلن" 
اإلسرائيلية النقاب عن مصادقة حكومة االحتالل 
على بناء 3200 وحدة استيطانية بالضفة المحتلة 
التي ش���هدت حم���الت اعتقال ليلي���ة طالت 15 

مواطنا وضبط قطعة س���الح، بينم���ا توغلت آليات 
"إسرائيلية" شرق مخيم البريج وسط القطاع. فقد 

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، 
صباح األحد، باحات المسجد األقصى 

اعتقال 15 مواطنا وضبط أسلحة.. وتوغل «إسرائيلي» شرق غزة
مستوطنون يقتحمون األقصى.. والكيان يصادق 

عةــى بنــاء 2300 وحــدة استيطانيــة بالضفــة

بكيرات يكشف: مشروع إسرائيةي بتحالف 
أمريكي لتفريغ القدس واألقصى

مالدينوف: التوسع االستيطاني 
»اإلسرائيةي« انتهاك صارخ لةقانون الدولي

القدس المحتلة/ االستقالل:
ح����ذر نائب محاف����ظ القدس عبد الله صي����ام من مخطط اس����تيطاني جديد 
يس����تهدف القدس المحتلة في إطار برنامج التطهي����ر العرقي الذي تقوده 
حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو. وقال صيام في تصريحات 

تحذير من مخطط استيطاني 
جديــد شــرقي القــدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش����ف رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات 
النقاب عن وجود مش����روع إس����رائيلي بتحالف أمريكي يس����عى 

االستقالل/ وكاالت:
قال منس���ق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، 
نيكوالي مالدينوف، إن التوس���ع االس���تيطاني »اإلس���رائيلي« يشكل 
انتهاًكا صارًخا للقانون الدولي. وش���دد مالدينوف في تصريح صحفي 

أبراش يشكك في قدرة السةطة عةى 
تطبيق قرار اعتبار الضفة مناطق »أ«

تحريض »إسرائيةي« عةى وقف تمويل »أونروا«
غزة / محمد أبو هويدي:

شكك الكاتب والمحلل السياسي والوزير السابق د. إبراهيم أبراش، في إمكانية 
قدرة الس���لطة الفلس���طينية على تطبيق قرارها ال���ذي ألمح إليه 
رئيس الحكومة محمد اشتية مؤخرا حول دراسة إمكانية التعامل 

رام الله/ االستقالل:
أكد الناطق الرس���مي باس���م الرئاس���ة نبيل أب���و ردينة، 
مس���اء األربعاء، أن المرحلة المقبلة س���تمثل مفترق طرق 

خطي���ر وصعب على المنطقة والعال���م، دون حل القضية 
الفلس���طينية على أساس الشرعية الدولية، 
ومبادرة الس���الم العربي���ة. وأدان أبو ردينة 

االأوقاف: انتهاء أبو ردينة: المرحةة المقبةة مفترق طرق خطير وصعب
كافة اال�صتعدادات 

لنقل حجاج 
فل�صطني اإىل عرفات
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القدس المحتلة/ االستقالل:
كشــــف رئيس أكاديمية األقصــــى للوقف 
والتــــراث ناجح بكيــــرات النقاب عــــن وجود 
مشروع إســــرائيلي بتحالف أمريكي يسعى 
لتفريغ القدس والمسجد األقصى المبارك من 
الفلسطينيين، وإعطاء قداسة لليهود داخل 

المسجد.
وأوضح بكيــــرات في تصريح خــــاص لوكالة 
"صفا" األربعاء، أن االحتالل اإلسرائيلي تعدى 
كل الخطوط الحمراء في اعتداءاته المتواصلة 
على القدس واألقصى، وما الدعوات اليهودية 
المتطرفة القتحام األقصى في عيد األضحى 
المبارك إال تعدًيا على األعياد اإلســــالمية في 

المسجد.
وكانت ما تســــمى بـــــ "منظمــــات الهيكل" 
وجمهــــور  أنصارهــــا  دعــــت  المزعــــوم، 
المستوطنين إلى المشاركة في االقتحامات 
الجماعية للمســــجد األقصى خالل أيام عيد 
األضحــــى المبارك، والذي يتزامن مع ذكرى ما 

يسمى "خراب الهيكل".
وأضاف بكيــــرات أن تلك الدعوات اليهودية 
تأتــــي في ثالثة مســــارات، أولهــــا تحريض 
الجمهور اإلســــرائيلي على األقصى ومحاولة 
كســــب األصوات ودعايات انتخابية جديدة 
خالل انتخابات الكنيســــت التي ستعقد في 

17 أيلول/ سبتمبر القادم.
والمسار الثاني-بحسب بكيرات-أن مثل هذه 
الدعوات تهــــدف إلى رفع وتيرة التدخل في 
شــــؤون دائرة األوقاف اإلســــالمية بالقدس 
المحتلة، وفرض الســــيادة واإلدارة اليهودية 

على المكان، والتي تتواصل منذ 55 عاًما.
وأمــــا المســــار الثالث، يقــــول بكيــــرات: إن" 
االحتالل يريد أن يرسل رسالة للعالم العربي 
واإلسالمي أنه لم يعد هناك أي خطوط حمراء 
للتعدي علــــى األقصى، وأنــــه ُيحضر فعلًيا 

وبشكل جاد لمشروع الدولة اليهودية ".
وتابع "نحن بتنا اليوم أمام كارثة خطيرة جًدا، 
وما يحدث في المدينة المقدسة يستهدف 

تهويدهــــا بالكامل وتفريغها من ســــكانها 
بشــــكل نهائي، تمهيــــًدا لمشــــروع الدولة 
اليهوديــــة وإقامــــة الهيــــكل المزعوم على 

أنقاض المسجد األقصى".
وأكد أن المســــجد األقصى مســــتهدف من 
خالل تطبيق ما يســــمى بـ "صفقــــة القرن"، 

وقــــرارات الرئيس األمريكــــي دونالد ترمب 
المزعومة.

وحول كيفية التصدي للدعوات اليهودية، 
قال بكيرات:" وجهنا دعــــوات لكافة أهالي 
القدس وكل من يستطيع الوصول للمسجد 
األقصى لتكثيف التواجد فيه، وأداء صالتي 
الفجر وعيد األضحى، والمكوث في المسجد 
حتى الســــاعة الحادية عشــــرة صباًحا، فترة 
انتهاء اقتحامات المستوطنين وإغالق باب 

المغاربة".
وأضاف "وجهنا أيًضا دعــــوات لتأخير ذبح 
األضاحــــي، وبقــــاء المصلين بأعــــداد كبيرة 
داخل المسجد، من أجل تفويت الفرصة على 
المستوطنين الذين يسعون القتحام جماعي 

للمسجد أول أيام العيد".
وأشار إلى أن الكل يتحمل مسؤولية ما يحدث 
وسيحدث بحق األقصى، مؤكًدا أن األمر يحتاج 
إلـــى جهد وتحرك عربي ودولـــي كبير باتجاه 

"إسرائيل" التي باتت تهدد حياتنا اليومية.

ووجهــــت "جماعــــة طــــالب ألجــــل الهيكل" 
المتطرفة وجهت رســــالة إلــــى رئيس الوزراء 
اإلســــرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبت فيها 
بالسماح لليهود باقتحام األقصى خالل عيد 
األضحى المبارك، الذي يتوافق األحد القادم 
مع ذكرى "خــــراب الهيكل-التاســــع من آب" 

العبري.
واشــــترطت في رســــالتها على نتنياهو أن" 
يتم التعهد والنشر بصورة علنية أنه سيتم 
الســــماح لليهود دخول األقصــــى يوم األحد، 
حتى وإن كان يوم عيد للمســــلمين، وأن تتم 
زيــــادة أوقات االقتحامات، حتى تشــــمل كل 
ســــاعات الصبــــاح والظهر نتيجــــة الضغط 
المتوقع على األبــــواب، وخصوًصا مع صعوبة 

الصيام في يوم حار".
وحذرت شخصيات دينية من خطورة دعوات 
"جماعــــات الهيــــكل" من تنفيــــذ اقتحامات 
لألقصــــى يــــوم العيــــد األكبر للمســــلمين، 

واعتبرته سابقة خطيرة جًدا.

بكيرات يكشف: مشروع إسرائيلي بتحالف أمريكي لتفريغ القدس واألقصى

االستقالل/ وكاالت:
قال منسق األمم المتحدة الخاص لعملية 
الســـالم في الشـــرق األوســـط، نيكوالي 
مالدينـــوف، إن التوســـع االســـتيطاني 
صارًخا  انتهاًكا  يشـــكل  »اإلســـرائيلي« 

للقانون الدولي.
وشدد مالدينوف في تصريح صحفي له 
أمس األربعاء، على أنـــه »ليس هناك أي 

أثر قانوني لتوسيع المستوطنات«.
وأردف: »من خـــالل البناء والضم الفعلي 
للضفـــة الغربية، فإن إســـرائيل تقوض 
فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس 
قـــرارات األمم المتحدة ذات الصلة، كجزء 

من حل الدولتين عن طريق التفاوض«.
وأكد المســـؤول األممي علـــى ضرورة أن 
تتوقف على الفور وبشـــكل كامل جميع 
أعمال التوسع االستيطاني. وقد صادقت 

ســـلطات االحتالل، على خطط لبناء آالف 
الوحـــدات االســـتيطانية الجديـــدة في 
الضفة الغربية المحتلـــة، وفق ما أعلنت 

حركة »السالم اآلن« اإلسرائيلية.
وأشـــار الحركـــة، في تقرير نشـــر على 
موقعها، إلى أن الحكومة اإلســـرائيلية 
صادقت علـــى خطط لبنـــاء نحو 2300 
وحدة اســـتيطانية جديدة في الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة، هـــي األحدث في 
سلسلة خطط تســـارعت وتيرتها منذ 
تولي الرئيـــس األمريكي دونالد ترامب 

السلطة.
ويعتبر بنـــاء المســـتوطنات في الضفة 
الغربية والقدس والجوالن، مناقض لكل 
المبادئ الدوليـــة وميثاق األمم المتحدة، 
ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية 
ضد المشروع االســـتيطاني اإلسرائيلي، 

والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إال أن 
دولة االحتالل تمتنع عن ذلك.

وكان آخـــر تلـــك القـــرارات؛ القـــرار رقم 
(2334) الصادر عن مجلس األمن الدولي 
في 23 كانون أول من العام 2016، والذي 
طالـــب بوقف فوري وكامل لالســـتيطان 

بالضفة والقدس المحتلتين.
فلسطينية  حقوقية  مؤسســـات  وتقول 
الحكومـــة  إن  ودوليـــة،  وإســـرائيلية 
اإلســـرائيلية تضيق الخنـــاق على البناء 
»ج«، وتهدم  المنطقة  الفلســـطيني في 
الكثيـــر من المباني الفلســـطينية فيها 
بداعي عدم الترخيص. بالمقابل، تشهد 
المنطقـــة ذاتهـــا طفـــرة اســـتيطانية 
إســـرائيلية تتمثـــل بالزيـــادة الكبيـــرة 
في البناء االســـتيطاني خالل الســـنوات 

الماضية.

مالدينوف: التوسع االستيطاني 
»اإلسرائيلي« انتهاك صارخ للقانون الدولي

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر نائب محافظ القدس عبد الله صيام من مخطط اســــتيطاني جديد يســــتهدف القدس 
المحتلة في إطار برنامج التطهير العرقي الذي تقوده حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين 

نتنياهو.
وقال صيام في تصريحات إلذاعة »صوت فلســــطين« األربعاء، إن اقتحام قوات االحتالل بأعداد 
كبيرة تجمع جبل البابا جنوب شرق القدس، ومصادرة معدات زراعية واليات لشق الطرق وغيرها 
يأتي في إطار مخطط اسرائيلي دخل حيز التنفيذ يستهدف خنق القدس وتقطيع اوصالها 

مع باقي محافظات الوطن .
واضــــاف صيام ان البدو في تجمع جبل البابا والذين يمتــــد وجودهم حتى اريحا صامدون في 
اراضيهم رغم ظروف حياتهم الصعبة وممارســــات االحتالل بحقهم وذلك لتمرير سياســــة 

التهويد واألسرلة في محافظة القدس.

القدس المحتلة/ االستقالل:
وضع زعيم تحالف »أزرق أبيض« بيني غانتس، األربعاء، شـــرطين أساســـيين للتعامل مع حركة 

حماس في قطاع غزة .
وأكد غانتس في تصريحات أوردتها االذاعة اإلسرائيلية على ضرورة أن يكون الهدوء المطلق في 
الجنوب، وإعادة اإلسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة إلى أحضان عائالتهم 

شرطين أساسيين تصر »إسرائيل« عليهما.
وشدد غانتس على أنه ال يمكن إلسرائيل أن تكون رهينة تخضع لإلمالءات بأية حالة من األحوال، 

مشددا على ضرورة السعي الى تحقيق السالم وإيجاد حلول للقطاع. وفق تعبيره.
وأوضح غانتس أن »هذا األمر ال يعني قبول »إسرائيل« بوضع تطلق على أراضيها بالونات حارقة«.

وكان غانتس صرح خـــالل جولة أجراها قادة حزب »أزرق أبيض« في غالف غزة صباح الثالثاء، أن 
الحرب المقبلة ضد قطاع غزة ستكون األخيرة.

وأضاف غانتس:« لو لم يتحقق هدوء تام في الجولة التالية سنهزم حماس ، وسنغتال قادتها، 
ولن يكون هناك خيار آخر وســـنتوجه لعملية واسعة النطاق في غزة لفترة من الوقت كما نريد« 

وفق قوله.
تصريحـــات غانتس تأتي قبيل إجراء االنتخابات اإلســـرائيلية المقررة في 17 أيلول/ ســـبتمبر 
المقبل، والتي تشـــهد تنافســـا حادا بين حزب »الليكود« برئاسة  بنيامين نتنياهو، وبين حزب 

»أزرق أبيض«.

غانتس: شرطان أساسيان 
للتعامل مع »حماس« في غزة

رام الله/ االستقالل:
إن  والمغتربيــــن  الخارجيــــة  وزارة  قالــــت 
قــــرارات ما ُيســــمى بـوزير األمــــن الداخلي 
في »اســــرائيل« جلعاد اردان بشــــأن حظر 
النشاطات الفلسطينية في مدينة القدس 
المحتلة بما في ذلك النشــــاطات الثقافية 
يعتبر  والتعليمية،  واالنســــانية  والخيرية 
جزءًا ال يتجزأ من مخططات االحتالل وأذرعه 

المختلفة لتهويد المدينة ولن تمر.
وأكــــدت الوزارة فــــي بيان لهــــا األربعاء، أن 
المؤسسات الفلسطينية في القدس ليست 
بحاجة إلذن أو تصريح بالعمل من ســــلطات 
االحتــــالل ووزير أمنهــــا الداخلي العنصري 
أردان، حيث أن ممارستها لعملها ينبع من 

اتفاق اســــرائيلي فلســــطيني وفقًا لرسالة 
»شــــمعون بيرس« التي وجهها في حينه 
لمبعوث الســــالم النرويجي »الرسن«، التي 
أكد فيها التزام اســــرائيل باســــتمرار عمل 
وفاعليــــة المؤسســــات الفلســــطينية في 

القدس.
وأضافــــت أن قــــرارات أردان اســــتعمارية 
عنصرية بامتياز وانتهاكًا جسيما للقانون 
الدولي واالتفاقيات الموقعة وقرارات األمم 
المتحدة التي تنص على أن شرقي القدس 
هي جزءًا ال يتجزأ من االراضي الفلسطينية 

المحتلة منذ العام 1967.
وأكملــــت »وعليــــه فــــإن وجــــود االحتــــالل 
ومؤسســــات دولته بمــــا فيهــــا وزارة أردان 

وزمرته هو اإلرهاب بعينه«.
وأكــــدت الوزارة أن ال أحد في العالم يعترف 
بالسيادة والقانون اإلسرائيلي على القدس، 

كما يدعي المستوطن أردان.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي سرعة توفير 
المقدسي  الفلســــطيني  للمواطن  الحماية 
من إرهــــاب االحتالل ووزراءه ومؤسســــاته 
وأذرعه، داعية لسرعة العمل من أجل توفير 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقًا 
والقرار  واتفاقيات جنيــــف  لبروتوكــــوالت 
الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
تحت شــــعار »متحدون من أجل الســــالم« 
لتوفير سبل الحماية للشعب الفلسطيني 

من جبروت االحتالل االسرائيلي وإرهابه.

تحذير من مخطط استيطاني الخارجية: إرهاب »أردان« في القدس لن يمر
جديد شرق القدس
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وقالت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين 
في تقرير لها أمس األربعاء، إن األســـير 
ســـلطان أحمد محمود خلـــوف (38 عامًا) 
من بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين، 
يواصـــل إضرابـــه المفتوح عـــن الطعام 

لليوم 21 احتجاجًا على اعتقاله االداري.
وبينـــت الهيئة في تقريرهـــا أن تراجعًا 
طرأ على الحالة الصحية لألســـير خلوف  
والقابـــع حاليـــًا فـــي زنازيـــن معتقـــل 
"مجـــدو"، فهو يشـــتكي حاليـــًا من آالم 
حـــادة فـــي الظهـــر وأوجاع فـــي الرأس 
ودوخة مســـتمرة، علمًا بأن األسير خلوف 
يعاني قبل اعتقاله من مرض الديســـك 
ومن صعوبة فـــي التنفس وعدم انتظام 
في الهرمونات، وبحاجـــة لمتابعة طبية 

لحالته.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت األسير 
خلوف بتاريـــخ 7 تمـــوز الماضي وجرى 
تمديـــد توقيفه، ومن ثم جـــرى تحويله 
لالعتقـــال االداري لمـــدة 6 أشـــهر، وهو 

أسير ســـابق قضى 4 سنوات في سجون 
االحتالل.

ويواصل 6 أسرى معركة األمعاء الخاوية 
احتجاجـــًا على اعتقالهـــم االداري وهم 
كل مـــن: حذيفـــة حلبيـــة (28 عامًا) من 
بلدة أبو ديس ومضـــرب عن الطعام منذ 
(38) يومًا وهو أقدم األســـرى المضربين، 
وأحمد غنام (42 عامًا) من بلدة دورا قضاء 
محافظـــة الخليل مضرب منـــذ 25 يومًا، 
واألسير إسماعيل علي (30 عامًا) من بلدة 
أبو ديس يواصـــل اضرابه لليوم 15 على 
التوالي، واألســـير وجـــدي العواودة (20 
عامًا) مـــن بلدة دورا قضاء الخليل مضرب 
منذ 10 أيام، واألسير القيادي في حركة 
الجهاد اإلسالمي طارق قعدان (46 عامًا) 
مـــن بلدة عرابـــة قضاء جنيـــن ويواصل 

اضرابه لليوم الثامن.
قرار بالقتل

باســـم مؤسسة مهجة  اإلعالمي  الناطق 
القدس لألســـرى والشـــهداء طـــارق أبو 

شـــلوف، أكـــد أن أوضـــاع األســـرى في 
ســـيئة  اإلســـرائيلي  االحتالل  ســـجون 
للغاية وما يمارس عليهم من سياســـات 
القتل البطيء من قبل مصلحة الســـجون 
اإلسرائيلية يمكن أن يهدد حياتهم في 

كل لحظة.
ولفت أبو شلوف في حديث لـ"االستقالل" 
إلى أن هذه السياســـة أصبحت ممنهجة 
مـــن خالل اإلهمال الطبـــي المتعمد ضد 
أسرانا، مشـــيرا إلى أن الحديث في هذه 
المرحلـــة يدور عن أكثر مـــن 1000 حالة 
مرضية منتشـــرة في معظم المعتقالت 

الصهيونية.
وقال أبو شـــلوف: "إن هناك 19 أســـيرًا 
يرقـــدون اآلن فـــي مستشـــفى الرملـــة 
مصابـــون بأمراض مختلفـــة وهناك 28 
أســـيرًا مصابون بمرض السرطان ال يقدم 
لهم العـــالج الـــالزم باإلضافـــة إلى 41 
أســـيرًا مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصة، 
وأسرى يعانون من األمراض المزمنة مثل 

السكري والقلب والضغط وغيرها".
وكشف الناطق باسم مهجة القدس، أن 
من أخطر الحـــاالت المرضية في صفوف 
األسرى اآلن هو األســـير الصحفي بسام 
الســـايح الذي يعاني من مرض السرطان 
في الـــدم والعظـــام، حيـــث ال يقدم له 
العالج الالزم النقاذ حياته، ومازالت إدارة 
مصلحة الســـجون تتعمد عدم عالجه، ما 
يعني أن هناك قرارًا "إســـرائيليًا" بقتله 

ببطء شديد.
وأوضح أبو شـــلوف، أن من ضمن األسرى 
المرضى أيضًا، األســـير مـــراد أبو معيلق 
الذي أجريت له عـــدة عمليات تم خاللها 
اســـتئصال أجزاء كبيرة من أمعائه، وهو 
اآلن يعانـــي من اإلهمال وعـــدم تقديم 
العالج الـــالزم لحالته الصحيـــة، كما أنه 
مضـــرب عن الطعـــام لليـــوم الرابع على 
التوالـــي، مبينًا أن االحتالل اإلســـرائيلي 
يرتكـــب جرائـــم بشـــعة بحق األســـرى 
واضحة  مخالفـــة  فـــي  الفلســـطينيين 

لحقوق اإلنســـان وللقوانين الدولية التي 
نصت على تقديم أبســـط الحقوق وهي 

العالج والرعاية الصحية لألسرى.
وفيما يتعلق بمعركة األمعاء الخاوية التي 
يخوضها عدد من األســــرى رفضا لسياسة 
االعتقال اإلداري، أكد أبو شلوف أن األسرى 
المضربين عن الطعام يعانون ظروفا صحية 
صعبة  نتيجة اســــتمرارهم باإلضراب منذ 
فتــــرات طويلة، حيــــث بــــدت عليهم عدة 
أعراض خطيرة من بينها آالم شــــديدة في 
الرأس والصدر، والتشنج في األطراف وآالم 

شديدة في المفاصل وغيرها.
وطالـــب شـــلوف، المؤسســـات الدولية 
والحقوقية للقيام بدورهـــا إزاء ما يجري 
والتحرك  اإلســـرائيلية  الســـجون  فـــي 
العاجـــل للحد مـــن هـــذه الجرائم بحق 
األســـرى، من خـــالل تفعيـــل القوانين 
واالتفاقيـــات الحقوقية التي تنص على 
حماية ورعاية األســـير الفلســـطيني في 

داخل السجون اإلسرائيلية.

األسرى في سجون االحتالل يواجهون »الموت البطيء« بسبب سياسة اإلهمال الطبي 

رام الله/ االستقالل:
وثقت هيئة شؤون األســـرى والمحررين في 
تقرير أصدرته األربعاء، شهادات حية لعدد 
من األسرى المرضى القابعين في عدة سجون 
إســـرائيلية، يســـردون فيها ما يتعرضوا له 
من انتهـــاكات طبية متواصلة، حيث تتعمد 
ادارة ســـجون االحتـــالل اســـتهدافهم من 
خالل تجاهل أمراضهم وعدم التعامل معها 

بشكل جدي واالستهتار بحياتهم.
و كشـــفت هيئة األسرى، عن أصعب الحاالت 
المرضية القابعة بما ُيســـمى عيادة معتقل 
"الرملـــة"، إحداهمـــا حالـــة األســـير المقعد 
ناهض األقـــرع (51 عامًا) ســـكان قطاع غزة، 
والذي يرقد بشكل دائم داخل عيادة "الرملة" 
منذ اعتقالـــه خالل عـــام 2007، حيث بترت 
قدماه داخل السجن بسبب إصابته بالرصاص 
قبل االعتقال، وخضـــع لعّدة عمليات بتر في 
ساقيه، بســـبب االنتشار الشديد لاللتهابات 
فيها، ولـــم ُتقدم له أي رعايـــة طبية لحالته 

الصحية المتردية وال زال األســـير يعاني من 
آالم جسيمة مكان البتر لكن العيادة تكتفي 
بإعطائه المسكنات، يذكر بأن األسير محكوم 

بالسجن لـ 3 مؤبدات وهو أب ألربعة أبناء.
و يعاني األســـير رائد بالونـــة (44 عامًا ) من 
طولكرم، من البواسير منذ أكثر من 11 عامًا ، 
كما أنه يعاني من التهابات حادة في المعدة 
وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية بأســـرع 
وقت ممكن، لكـــن إدارة معتقل “ريمون” ال 
زالت تماطل في تحديـــد موعد إلجراء عملية 

له.
أما فيما يتعلق باألسير أمير مقيد (34 عامًا) 
من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والقابع في 
معتقل "ريمون"، فهو يعاني من ديســـكات 
وغضاريف بســـبب التنكيل به وشبحه خالل 
إدارة  اســـتجوابه، ورغـــم معاناته تكتفـــي 

المعتقل بإعطائه أدوية مسكنة فقط.
ويمر األســـير طارق عاصي مـــن مخيم بالطة 
شـــرقي مدينة نابلس، بوضع صحي ســـيء، 

فهو يشـــتكي من ُكســـر في يده ُأصيب به 
بعـــد االعتداء عليـــه خالل عـــام 2014 أثناء 
تواجده بمعتقل الجلبوع، وهو بحاجة ماســـة 
الجـــراء عمليـــة جراحيـــة ليده بأســـرع وقت 
ممكن، عـــدا عن ذلك ُأصيب األســـير عاصي 
بورم ســـرطاني في القولون خالل عام 2010 
وقد تم اســـتئصاله، وهو بحاجة لفحوصات 
دورية لالطمئنان علـــى وضعه الصحي، لكن 
إدارة "نفحة" ترفض وتماطل بتحويله الجراء 

الفحوصات وإجراء العملية ليده.
كما ورصد تقرير الهيئة حالة كل من األسيرة 
نسرين حسن (44 عامًا) ســـكان مدينة غزة، 
والتي تعاني مؤخرًا من افرازات وكتل بالصدر، 
وهي بانتظار تحويلها الجراء فحوصات طبية 

عاجلة لتشخيص حالتها المرضية.
أما عن األســـيرة روان عنبر (23 عامًا) ســـكان 
مخيم الجلزون شـــمال مدينة رام الله، فهي 
تعاني من ارتفاع في ضغط الدم وبحاجة إلى 

متابعة طبية لحالتها.

غزة / حممد اأبو هويدي:
يتعمد الحتالل الإ�ضرائيلي قتل 

الأ�ضرى ب�ضكل بطيء ومتعمد من خالل 
ا�ضتمراره ب�ضيا�ضية الإهمال الطبي التي 

ينتهجها بحق الأ�ضرى الفل�ضطينيني, ومن 
�ضمن هوؤلء الأ�ضرى الذين يواجهون 
�ضبح املوت والإمال املتعمد هوالأ�ضري 

ال�ضحفي ب�ضام ال�ضايح )47عامًا( من 
مدينة نابل�س, والذي يعاين من مر�س 
ال�ضرطان يف العظام والدم منذ بداية 
اعتقاله بتاريخ 2015/10/8, حيث 

اأن ا�ضتمرار اعتقاله زاد من تفاقم 
و�ضعه ال�ضحي, ويتوقع اأن يفقد حياته 
يف اأي حلظة حيث اأدخل موؤخرا غرفة 

العناية املركزة.

»هيئة« توثق شهادات حّية لعدد من األسرى 
المرضى القابعين في سجون االحتالل

رام الله/ االستقالل:
أعلن األسرى في معتقل »عوفر«، األربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع اإلدارة، وذلك بعد عقد جلسة 
حوار اســـتمرت ألكثر من ساعة، ويتضمن االتفاق المبدئي: إعادة األسرى الذين تم قمعهم ونقلهم إلى 
سجون »هشارون« و«هداريم« و«جلبوع«، ونقل ستة منهم إلى معتقل »النقب الصحراوي« إلى حين العمل 

على إعادتهم مجددًا إلى معتقل »عوفر«.
وأوضح نادي األســـير في ببان له، أن األسرى أبلغوا اإلدارة أن إغالق األقسام سيستمر يوم الجمعة، ويوم 
عيـــد األضحى المبارك، وذلك لضمان تنفيذ ما اتفـــق عليه مبدئيًا، وإعادة األوضاع داخل المعتقل إلى ما 
كانت عليه قبل عملية القمع. وكانت قوات القمع التابعة إلدارة معتقالت االحتالل ما تسمى »بالمتسادا« 
اقتحمت قســـمي (20) و(19) وهو القســـم الذي يضم األسرى األطفال (األشـــبال)، وكان ذلك في تاريخ 
الرابع من آب/ أغسطس الجاري، حيث نفذت عملية قمع وحشية، وتم االعتداء على األسرى ورشهم بالغاز، 
وتقييد األســـرى األطفال ونقلهم إلى الزنازين، وعزل ونقل أســـرى آخرين، وواجه األســـرى عملية القمع 

بخطوات مبدئية تمثلت، بإرجاع وجبات الطعام، وإغالق األقسام.
ويوم الثالثاء أعلن ســـتة أســـرى جرى قمعهم ونقلهم من المعتقل بإضرابهم عن الطعام، وهم: محمد 

خطبة، وأسامة عودة، ومعتز حامد، وثائر حمايل، ورامي هيفا، وشادي شاللدة.
علمًا أن عملية القمع التي تمت بحق أســـرى »عوفر«، كان الهدف منها اســـتهداف مبادرة أسرى »عوفر« 
والنقب الصحراوي« المتمثلة في إعادة بناء جســـم تنظيمي موحد لحركة فتح داخل السجون، وليس كما 

ادعت اإلدارة أن عملية القمع جاءت على خلفية محاولة األسرى إدخال هواتف إلى المعتقل.

تضّمن إعادة األسرى المقموعين
نادي األسير: اتفاق مبدئي بين 
األسرى وإدارة معتقل »عوفر« 
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ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية 
�ضلطة الأرا�ضي الفل�ضطينية

الإدارة العامة لت�ضجيل الأرا�ضي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 378/ 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1-أسامة جواد عبد اللطيف سليم من سكان غزة هوية رقم 954751616
2-خالد أحمد محمد أبو صويص من سكان غزة هوية رقم 411075849

بصفته وكيال عن: ممدوح محمد راسم محمود عكيلة 
بموجب وكالة رقم:  8711 / 2019 الصادرة عن غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  2343   قسيمة  12   المدينة  النصيرات

 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليـــه التقدم باعتراضه إلـــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:   7/ 8 / 2019م

م�ضجل اأرا�ضي غزة 
اأ. ع�ضام عبد الفتاح احلمارنة

ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية 
�ضلطة الأرا�ضي الفل�ضطينية

الإدارة العامة لت�ضجيل الأرا�ضي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 372/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
محمد صبحي مضيوف الشـــوربجي من ســـكان خانيونـــس هوية رقم 

412329922 بصفته وكيال عن: صبحي مضيوف مصطفى الشوربجي
بموجب وكالة رقم:  5651 / 2019 الصادرة عن خانيونس

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  92   قسيمة   20  المدينة  خانيونس

 فمن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:   7/ 8 / 2019م

م�ضجل اأرا�ضي غزة 
اأ. ع�ضام عبد الفتاح احلمارنة

ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية 
�ضلطة الأرا�ضي الفل�ضطينية

الإدارة العامة لت�ضجيل الأرا�ضي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 379 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
ماجدة طه أسعد ســـلمي من سكان غزة هوية رقم 411928633 بصفته 

وكيال عن: إبراهيم نعيم إبراهيم العجلة 
بموجب وكالة رقم:  11971 / 2016 الصادرة عن غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  978   قسيمة   335  المدينة  جباليا

 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:   7/ 8 / 2019م

م�ضجل اأرا�ضي غزة 
اأ. ع�ضام عبد الفتاح احلمارنة

بيت لحم/ االستقالل:
مددت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي، األربعاء، توقيف األسير محمد 
يوسف الزغاري27 عاما، من مخيم الدهيشة، حتى 15 سبتمبر القادم.

وقالت عائلة االســـير الزغاري: إن المحكمة العســـكرية، نظرت األربعاء، 
فـــي الئحة االتهام المقدمة من قبل النيابة العســـكرية، وقررت رفض 
االســـتئناف المقدم من قبل محاميه باإلفـــراج عنه بعد قضائه عامين 

قيد االعتقال اإلداري.
وكان االسير الزغاري اعتقل ثالث مرات، أولها عندما كان لم يتجاوز من 

العمر 18 عاما، وأمضى أكثر من خمس سنوات في السجن.
وأوضـــح محمد عبد ربـــه، رئيس جمعية االســـرى المحررين، أن اعتقال 
الشـــاب الزغاري ليس له أي مبـــرر وما هو إال تنفيذ لسياســـة مالحقة 

النشطاء.

االحتالل يمدد االعتقال 
اإلداري لألسير الزغاري

غزة / محمد أبو هويدي:
شـــكك الكاتب والمحلل السياســـي والوزير 
الســـابق د. إبراهيم أبراش، في إمكانية قدرة 
السلطة الفلسطينية على تطبيق قرارها الذي 
ألمح إليه رئيس الحكومة محمد اشتية مؤخرا 
حول دراسة إمكانية التعامل مع مناطق الضفة 

الغربية كافة على اعتبار أنها مناطق "أ".
فـــي تصريحـــات خاصة  أبـــراش  وتســـاءل 
لـ"االســـتقالل" عـــن مدى قدرة الســـلطة على 
تطبيق هذا القـــرار والتعامل معه في جميع 
مناطق الضفة وإخضاعها لسيادتها، الفتا إلى 
أن منطقة (ب) تخضع إداريًا للســـلطة وأمنيًا 
لالحتالل ومنطقة (ج) تخضع بالكامل لالحتالل 
اإلســـرائيلي، ما يعنـــي أن الســـلطة عمليًا ال 
تســـتطيع أن تمد نفوذها في تلك المناطق 
وتفرض ســـيادتها عليها ألن "إســـرائيل" لن 

تقبل بهذا الواقع.
وكان اشـــتية قـــال قبـــل أيـــام أن الســـلطة 
ستتعامل مع كافة مناطق الضفة على اعتبار 
انها مناطق "أ"، وســـنقوم بـــكل ما هو ممكن 
لتعزيز وجودنا على كامل أرضنا ومنع تجاوزات 
االحتـــالل فيها، قبـــل أن يتراجع عن ذلك في 

مستهل حديثه خالل جلسة الحكومة األخيرة 
معلنا أن الســـلطة "تدرس" ذلك القرار (اعتبار 

مناطق الضفة مناطق "أ").
ولفت أبراش إلى أن تلك التصريحات في حال 

تطبيقها علـــى أرض الواقع فإها تعني عمليا 
انتهاء اتفاق "أوســـلو" الـــذي صّنف مناطق 

الضفة إلى تصنيفات (أ، وب، وج)
وأضـــاف الكاتـــب والمحلـــل السياســـي، أن 

تصريحات قادة الســـلطة األخيـــرة، يأتي من 
باب التصعيد السياســـي مع االحتالل إلثبات 
وجودهـــا بعد قرارات الرئيـــس عباس بوقف 
االتفاقيـــات والتعامـــل مـــع دول االحتـــالل 

اإلسرائيلي مضيفًا أنه سيكون هناك تحدي 
كبير سيواجه السلطة لكن من الناحية الوطنية 
والمعنوية يمكن بالفعل أن يتم استيعاب أن 
كل تلك المناطق هي مناطق خاضعة للسلطة 

الفلسطينية وهي أساس الدولة.
وأشار أبراش، إلى أن "إسرائيل" ستواجه هذه 
القرارات وستتصدى لها ألنها ال تعترف أصال 
بهذه التصنيفـــات وتعتدي على المناطق (أ) 
الخاضعة للسلطة إداريًا وأمنيًا بشكل يومي، 
فكيف ســـتوافق على باقي المناطق األخرى، 
مبينًا أن إعالن هذا القرار سيبقى متروكًا للجنة 
التي كلفهـــا الرئيس عبـــاس والتي تقضي 
بوقف تلك االتفاقيات وســـتدرس اللجنة إلى 

أي مدى يمكن تطبيق هذه القرارات.
ولفت المحلل السياســـي، إلـــى أن ما صرح به 
اشتية هو محاولة منه لقطع الطريق على دولة 
االحتالل والتي تحاول ضم مناطق (ج) وجعلها 
ضمن السيادة اإلسرائيلية وهذه الخطوة التي 
أقدمت عليها الســـلطة هي إلثارة الرأي العام 
الدولـــي حول مـــا يجري ومحاولة اســـتجالب 
جهود دولية حتى يتم تتدارس ما يجري في 

األراضي الفلسطينية.

في حديث لـ»االستقالل»..

أبراش يشكك في قدرة السلطة على تطبيق قرار اعتبار الضفة مناطق »أ«

القدس المحتلة/ االستقالل:
العبرية  اليوم"  نشرت صحيفة "إسرائيل 
األربعاء، مقـــااًل تحريضًيـــا هاجمت فيه 
بشـــدة وكالة غوث وتشـــغيل الالجئين 

الفلسطينيين "أونروا".
ويتزامن المقال مع تقارير إعالمية تتحدث 
عن مزاعم فســـاد تجتـــاح إدارات "أونروا" 
العليـــا، فيما يحـــذر مراقبـــون متابعون 
لشـــؤون الالجئيـــن الفلســـطينيين منذ 
أسابيع من محاوالت أمريكية وإسرائيلية 
لتشويه صورة الوكالة األممية والتشكيك 
بأدائها، خصوًصا مـــع اقتراب التصويت 
لتجديد واليتها في الجمعية العامة لألمم 

المتحدة في أيلول/سبتمبر القادم.

وقال الكاتب اإلسرائيلي عكوف أحيمائير 
فـــي مقالـــه فـــي الصحيفـــة إن "واحدًا 
وســـبعين عاما مرت، ولم يتغير شيء بعد 
في موضـــوع الالجئين، وتقييم وضعهم، 
وتوصيف حالتهـــم، األمر الذي يخلد من 
بقاء األونروا كذراع إنساني لألمم المتحدة، 
وتعلن أنها معنية بالقلق على مستقبلهم 

وتأمينه".
وأشـــار أحيمائيـــر وهـــو مقـــدم برامـــج 
تلفزيونية وحاز على جوائز رســـمية، إلى 
أنه "كلما مرت السنوات تظهر المزيد من 
مؤشـــرات الفســـاد واالضمحالل في هذه 
المنظمة الدوليـــة، وهي تواصل تضخيم 
أعـــداد الالجئيـــن الفلســـطينيين، وآخر 

فصـــول القضايا الداخلية ألونروا شـــبكة 
الفساد التي تم كشفها في اآلونة األخيرة 
من خالل تقرير ســـري في األمم المتحدة، 
أكد وجود مستوى متقدم من الفساد في 

الصفوف األولى لألونروا"، حسب تعبيره.
وختم بالقول إن "اإلدارة األمريكية برئاسة 
الرئيس دونالد ترمب قلصت ما مجموعه 
65 مليـــون دوالر من إجمالي مســـاعدات 
األونـــروا، وكذلـــك اتخذت كنـــدا عقوبة 
مشابهة، فيما يواصل السفير اإلسرائيلي 
في األمم المتحدة داني دانون تحذير دول 
العالم من مواصلـــة ضخ أموالها في هذه 
المنظمة الدولية، التي تواصل مسلســـل 

الكراهية ضد إسرائيل".

تحريض »إسرائيلي« على وقف تمويل »أونروا«
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دولة فل�ضطني
ال�ضلطة الق�ضائية

املجل�س الأعلى للق�ضاء
حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان ال�ضرعية البتدائية

 الموضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي 
صادر عن محكمة الشيخ رضوان الشرعية

الى المدعى عليه / عمر السيد عمر سالمة من غزة وسكان الشيخ رضوان 
الشـــارع الثاني مقابل مدرسة حمامة ســـابقا ومجهول محل اإلقامة في 
تركيـــا االن لقد حكم عليـــك من قبل هذه المحكمـــة لزوجتك المدعية 
/ اماني نادر محمد ســـالمة من غزة وســـكان الجالء في القضية أســـاس 
2019/278 وموضوعهـــا تفريق للضرر بســـبب الشـــقاق والنزاع حكما 
وجاهيا بحق المدعية قابال لالســـتئناف غيابيـــا بدرجة وجاهية بحقك 
قابال لالعتراض واالســـتئناف لذلك جرى تبليغك حســـب األصول وحرر 

في 5 ذي الحجة لسنة 1440هـ وفق 2019/8/6م

قا�ضي حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان ال�ضرعي
ح�ضام اإبراهيم احلليمي

دولة فل�ضطني
ال�ضلطة الق�ضائية

املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي 
حمكمة خانيون�س ال�ضرعية البتدائية

 اعالن وراثة صادر عن محكمة خانيونس الشرعية 
لقـــد تقدمت لهـــذه المحكمة مضبطـــة وراثة موقعة مـــن مختار عائلة 
الكســـيحة وأهالي يافـــا – بخانيونس مؤرخة بتاريـــخ 2019/8/7م تبين 
ان المرحـــوم / مصطفي ســـليم محمد البيوك من خانيونس وســـكانها 
قد توفـــي في خانيونس بتاريـــخ 2019/7/20م وانحصر ارثه الشـــرعي 
واالنتقالي في ابنه من طليقته / شـــاهيناز وهو خالد وفي زوجته الثانية 
/ هـــدى منصور مصطفى البيـــوك وفي ابنته المتولـــدة له منها وهي / 
هبه وال وارث للمتوفي المذكور سوى من ذكر ( وليس له وصية واجبة او 
اختياريـــة ) وليس له أوالد توفوا حال حياته وتركوا ورثه ســـوى من ذكر 
فمن لـــه حق االعتراض على هذه المضبطـــة مراجعة محكمة خانيونس 

الشرعية خالل أسبوع من تاريخ هذه اإلعالن وحرر في 2019/8/7م

 قا�ضي خانيون�س ال�ضرعي
 حممود خليل احلليمي

دولة فل�ضطني
ال�ضلطة الق�ضائية

املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي
حمكمة خانيون�س ال�ضرعية البتدائية

 اعالن صادر عن محكمة خانيونس الشرعية 
لقـــد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثـــة موقعة من مختار عائلة أبو مصطفي 
– بخانيونس مؤرخة بتاريخ 2019/7/10م تبين ان المرحوم / محمد حسين محمد 
مصطفي المشـــهور باســـم ( محمد حســـين محمد أبو مصطفي ) من خانيونس 
وســـكانها قد توفي في خانيونس بتاريخ 1996/12/26م وانحصر ارثه الشـــرعي 
واالنتقالي في زوجته بصحيح العقد الشـــرعي / حمـــده على محمد أبو مصطفي 
المتوفـــاة بعده بتاريـــخ 2011/1/17م وفي أوالده منها وهم  ( ســـالم وعبد الله 
وإبراهيـــم ) وفي ابنته الوحيدة ( منصورة ) وال وارث للمتوفي المذكور ســـوى من 
ذكر ( وليس له وصية واجبة او اختيارية ) وليس لها أوالد توفوا حال حياته وتركوا 
ورثه ســـوى من ذكر فمن له حق االعتراض على هـــذه المضبطة مراجعة محكمة 

خانيونس الشرعية خالل أسبوع من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2019/8/7م

قا�ضي خانيون�س ال�ضرعي
حممود خليل احلليمي

غزة/ االستقالل:
وجهت لجنــــة دعم الصحفيين مناشــــدة عاجلة 
الدوليــــة، مطالبة  الحقوقية  المؤسســــات  لكافة 
إياها بالتدخل الجاد والفعال إلنقاذ حياة األسير 
الصحفي بسام السايح والذي طرأ تدهوًرا خطيًرا 

إضافًيا على صحته، وتم نقله للعناية المكثفة.
وقالــــت اللجنــــة في بيــــان تلقته "االســــتقالل" 
األربعاء، إنه وفق ما أبلغت به إدارة السجون قيادة 
الحركة األسيرة: فإن األســــير السايح يمر بوضع 
صحي صعــــب وخطير ويعاني منذ ســــنوات من 
سرطان في الدم والعظم، إضافة لمشاكل مزمنة 

في عمل القلب".
وُنقل الســــايح إلــــى مستشــــفى "العفولة" بعد 
تدهــــور حالتــــه الصحيــــة، وال يســــتطيع تناول 
الطعــــام منذ مدة وُيصاب بحاالت إغماء، بســــبب 

تجمع الماء على رئتيه وصدره.

وقــــال رئيس لجنــــة دعــــم الصحفييــــن صالح 
المصري: "إن االحتالل ال يزال يعتقل في سجونه، 
22 صحافيًا واعالميًا محكومين بأحكام مختلفة، 
كما أن االحتالل يتمادى في تجديد اعتقال عدٍد 
منهم عدة مرات تحت حجــــج واهية ودون تهم 

تذكر".
ونــــوه إلــــى أن االحتالل يعتقل في ســــجونه 11 
صحفيًا موقوفيــــن دون محاكمة بانتظار الحكم، 
وسط مضايقات وتعذيب وإهمال طبي وتجديد 

احكام، ومنع من زيارة أهاليهم والمحاميين.
وبين أنه خالل الشــــهر الماضي جــــدد االحتالل 
اعتقــــال كل من الصحفي محمــــد منى لمدة أربع 
شــــهور للمرة الثالثة على التوالي، وأجل محاكمة 
الصحفي صالح الزغاري للمرة الرابعة على التوالي.

وأشــــار إلــــى أن االحتالل يعتقــــل (7) صحفيين 
معتقلين وصدرت احــــكام فعلية بحقهم وهم:( 

الكاتــــب وليد دقة(مؤبد)، محمود عيســــى، أحمد 
الصيفي، يوسف شلبي، منذر خلف مفلح، باسم 

الخندقجي، أحمد العرابيد 4 سنوات).
وذكر أنه ال يــــزال (4) صحفيين معتقلين إداريًا 
دون تهمة وهم: (محمد منى "أربعة شهور" للمرة 
الثالثــــة- أحمد الخطيب 4 شــــهور للمرة الثانية، 
موســــى ســــمحان 4 شــــهور للمرة الثانية- عامر 

توفيق أبو هليل).
وشــــدد المصري علــــى أنه وبعد تدهــــور الوضع 
الصحي لألســــير الصحفي الســــايح، واستشهاد 
الشــــهر الماضي األســــير نصار طقاطقة- والذي 
كان شــــاهدًا علــــى جريمة اإلهمــــال الطبي بحق 
الفلســــطينيين داخل سجون االحتالل-  األسرى 
أصبح هنــــاك قلقــــًا متزايدًا على حياة األســــرى 
المرضى في سجون االحتالل السيما الصحفيين 

منهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أغلق رئيس الحكومة اإلســــرائيلية بنيامين 
نتنياهو صباح اليــــوم األربعاء، الطريق أمام 
حكومة  تشــــكيل  وســــيناريوهات  خيارات 

وحدة وطنية بعد االنتخابات اإلسرائيلية.
وأعلن نتنياهو في خطوة خارجة عن المألوف 
عبــــر مقالة نشــــرها في صحيفــــة صديقه 
األميركي شــــلدون إيدلســــون »يســــرائيل 
هيوم« أنه سيقوم بعد االنتخابات بتشكيل 
حكومــــة يمين فقط، وأنه لــــن تكون هناك 

حكومة وحدة وطنية.
»التزامي  بالقول:  واســــتهل نتنياهو مقاله 
واضح، بعــــد االنتخابات سنشــــكل حكومة 
يمين قوية، تواصل قيادة إسرائيل لتحقيق 
إنجــــازات ال ســــابق لها، وتحافــــظ على أمن 
مواطني إسرائيل. هذا هو التزامي لمصوتي 

الليكود. لن تكون هناك حكومة وحدة«.
وجاء هــــذا التصريح وااللتــــزام من نتنياهو 
لوقــــف وضــــرب الحملــــة االنتخابيــــة التي 
يقودهــــا زعيم حــــزب »يســــرائيل بيتينو« 
أفيغدور ليبرمان خــــالل المعركة االنتخابية 
الحالية تحت شعار تشــــكيل حكومة وحدة 
وطنيــــة بــــدون الحريديم وأحــــزاب اليمين 

الدينــــي الصهيوني علما أن شــــعار ليبرمان 
أعــــاله المصحــــوب بحــــرب شــــديدة ضــــد 
الحريديم، يســــاهم في رفع قوة حزبه الذي 
تعطيه االســــتطالعات 10 مقاعــــد مقابل 5 
مقاعد كان حصل عليها في االنتخابات التي 

جرت في إبريل/نيسان الماضي.
ويحــــاول نتنياهو مــــن خالل إعالنــــه اليوم 
تشــــديد المنافســــة على أصــــوات اليمين 

العلماني الذي يــــود ليبرمان الحصول عليها 
لصالــــح فرض معادلة حكومــــة وحدة وطنية 
بين حــــزب الليكــــود وحزب »كاحــــول لفان« 
بقيــــادة الجنــــرال بنــــي غانتــــس، لوقف ما 
يســــميه ليبرمان الخنوع ألحــــزاب الحريديم 
واســــتعداد نتنياهــــو لتشــــكيل حكومــــة 

»شريعة يهودية«.
وأوضــــح نتنياهو فــــي مقاله الذي يشــــكل 

تطورًا فــــي المعركة االنتخابيــــة لليكود بما 
في ذلك في مواجهة تحالف أحزاب اليمين 
»هناك خيار وحيد أمام الناخب اإلســــرائيلي 
في االنتخابات القادمة، من ســــيكون رئيس 
الحكومــــة القــــادم لدولــــة إســــرائيل، هــــل 
ستشــــكل حكومة يســــار ضعيفــــة تفتقر 
للتجربة والخبرة برئاســــة يئيــــر لبيد وبيني 
غانتــــس أم حكومــــة يمين قوية برئاســــة 

الليكود وتحت قيادتي«.
ويأتي هذا التطــــور مع بقاء أقل من 40 يوًما 
المزمع  المعادة  اإلسرائيلية  االنتخابات  على 
إجراؤها في الســــابع عشر من سبتمبر/أيلول 

المقبل.
وكانــــت االنتخابــــات األخيــــرة فــــي الكيان 
اإلســــرائيلي جرت في التاســــع مــــن إبريل 
الماضي من هــــذا العام، وأســــفرت عن فوز 
معســــكر اليميــــن المناصــــر لنتنياهو بـ65 
مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيســــت، 
إال أن نتنياهو فشــــل رغم حصوله على كامل 
المهلــــة القانونيــــة، في تشــــكيل ائتالف 
حكومي، بعــــد أن رفض ليبرمــــان االنضمام 
أنهــــا خاضعة  زاعمًا  المقترحــــة  للحكومــــة 
إلمالءات الحريديم وأنها »ســــتكون حكومة 

شريعة توراتية«.
وأدى موقف ليبرمان إلــــى اضطرار نتنياهو 
لتقديم قانــــون للذهاب النتخابــــات مجدًدا 
خوًفــــا مــــن تكليف خصمــــه الجنــــرال بني 
غانتس بمهمة تشكيل الحكومة. وقد صوت 
الكنيســــت اإلســــرائيلي فــــي 29 مايو/أيار 
الماضي على حل نفسه والذهاب النتخابات 

مبكرة.

نتنياهو يعلن رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد االنتخابات

رام الله/ االستقالل:
استقبل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة 
رام اللـــه، أمس األربعـــاء، وفًدا من أعضاء الحـــزب الديمقراطي في الكونغرس 

األمريكي برئاسة رئيس األغلبية في الكونغرس ستيني هوير.
وأكد عباس، على حل الدولتين وفًقا لقرارات الشـــرعية الدولية. مشـــدًدا على 
رفضه لإلمالءات والقرارات األمريكيـــة المتعلقة بالقدس والالجئين والحدود 

واألمن.
وجدد عباس، التأكيد على أن »إسرائيل« لم تحترم االتفاقيات الثنائية الموقعة 
برعاية دولية، وتصر على تدميرها، األمر الذي دفع القيادة الفلسطينية التخاذ 

قرار بوقف هذه االتفاقيات.
بدورهم، أعرب أعضاء الوفد عن دعمهم الكامل لحل الدولتين وتحقيق السالم.
وأجـــاب الرئيـــس على العديد من األســـئلة التـــي طرحها الوفـــد والمتعلقة 

بإمكانية تحقيق السالم.
وأوقفت الســـلطة الفلسطينية اتصاالتها السياسية مع اإلدارة األمريكية منذ 
كانون أول/ ديســـمبر 2017 على أثر اعتراف الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

بالقدس عاصمة لـ »إسرائيل«.

»دعــم الصحفييــن« تناشــد التدخــل
 إلنقــاذ حيــاة األسيــر الصحفــي السايــح

عباس: »إسرائيل« لم تحترم االتفاقيات 
الثنائية الموقعة برعاية دولية
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دولة فل�ضطني
 ال�ضلطة الق�ضائية

املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي
حمكمة الو�ضطى ال�ضرعية البتدائية

  اعالن وراثة صادر عن محكمة الوسطى الشرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار مدينة اللد مؤرخة في 2019/8/5م

تتضمن ان صالح عبد الكريم ســــليم أبو حلو قد توفي الى رحمه 
الله تعالى بتاريخ 2018/10/2م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
في : أبنائها شقيقه عبد ربه عبد الكريم سليم أبو حلو وهم محمد 
وجبر وخالد وعبد الحي وعبد الســــام وســــامه وعمر وعبد القادر 
وعبد القادر وعبدالحكيم وعبد المعطي فقط وال وارث له سوى من 
ذكر وليس له وصيــــة واجبة او اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال 
حياتــــه وتركوا ورثة فمن له حق االعتــــراض على هذه المضبطة 
مراجعة محكمة الوســــطى الشــــرعية خال خمسة عشر يوما من 

تاريخ النشر  . وحرر في 2019/8/7م

قا�ضي الو�ضطى ال�ضرعي
حممد كامل اأبو را�س 

دولة فل�ضطني
ال�ضلطة الق�ضائية

املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي
حمكمة الو�ضطى ال�ضرعية  البتدائية

  اعالن وراثة صادر عن محكمة الوسطى الشرعية
قدمت لهـــذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة اللد مؤرخة 
فـــي 2019/8/5م تتضمـــن ان عبد الكريم عبد ربه عبـــد الكريم أبو 
حلو قد توفي الـــى رحمة الله تعالي بتاريـــخ 2008/1/3م وانحصر 
ارثه الشـــرعي واالنتقالي في زوجته هدبة احمد سامة أبو شريف 
والمشـــهورة أبو حلو وفي أبنائـــه المتولدين له منهـــا وهم زكريا 
وجعفر ومحمد وصالح وإســـماعيل وصاح وســـماح وفاتن فقط وال 
وارث له ســـوى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال أوالد 
كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة الوسطى الشرعية خال خمسة عشر يوما 

من تاريخ النشر . حرر في 2019/8/7م

 قا�ضي الو�ضطى ال�ضرعي
حممد كامل اأبو را�س

      دولة فل�ضطني
       ال�ضلطة الق�ضائية

املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي
حمكمة الو�ضطى ال�ضرعية البتدائية

اعالن وراثة صادر عن محكمة الوسطى الشرعية
قدمت لهـــذه المحكمة مضبطـــة موقعة من مختـــار مدينة اللد 
مؤرخـــة فـــي 2019/8/5م تتضمن ان صالحة عبد الكريم ســـليم 
أبو حلو والمشـــهورة الحناجرة قد توفيت الـــى رحمة الله تعالي 
بتاريـــخ 2017/3/14م وانحصـــر ارثها الشـــرعي واالنتقالي في 
أبنائها المتولدين لها من مطلقها محمود محمد عبد ربه أبو نعيم 
وهم محمد وفتحية وعفاف وعطاف فقط وال وارث لها ســـوى من 
ذكـــر وليس لها وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال 
حياتهـــا وتركوا ورثة فمن له حـــق االعتراض على هذه المضبطة 
مراجعة محكمة الوســـطى الشرعية خال خمســـة عشر يوما من 

تاريخ النشر . وحرر في 2019/8/7م

 قا�ضي الو�ضطى ال�ضرعي
حممد كامل ابو را�س 

مكة المكرمة/ االستقال:
أعلنت وزارة األوقاف والشـــؤون 
الدينيـــة، األربعاء، عـــن انتهاء 
كافة االستعدادات لنقل حجاج 
دولة فلســـطين إلى عرفات ألداء 

مناسك الحج.
وقال وكيل وزارة األوقاف، نائب 
رئيـــس البعثات الفلســـطينية 
حســـام أبو الـــرب: إن بعثة الحج 
قد أنهت تجهيز المخيم، حيث 
مواصفات  ذات  خيامـــا  وفـــرت 
عالية تقي حر الشمس، وتوفير 
الكنب لكل حـــاج وفرش الخيم 

بالسجاد.
وأضاف أبو الرب في تصريحات 
لوكالة األنباء الرســـمية »وفا«، أن 
الفرق الهندســـية أتمت توزيع 

الخيم على كافة شركات الحج.
وحـــول حجـــاج مكرمـــة خـــادم 
الحرمين ألســـر الشـــهداء، قال: 
إنها تأتي للتخفيف عن عوائل 
الشـــهداء وهي مســـتمرة منذ 
عدة سنوات على التوالي، مشيرا 
إلى أنها ســـتصل مســـاء اليوم 
(االربعاء) ويوم بعد غد وستقوم 
البعثة الفلسطينية باستقبالهم 

في مكة المكرمة.

بـــدوره، أعلـــن مدير عـــام الحج 
األوقـــاف  وزارة  فـــي  والعمـــرة 
والشؤون الدينية محمد سامة، 
عن انتهاء كافة االســـتعدادات 
لنقل حجاج المحافظات الجنوبية 

الى جبل عرفات.
وقـــال ســـامة لـ«وفـــا«: »إنه تم 
اســـتئجار حافات حديثة لنقل 
الحجاج إلى عرفات، ونقلهم دفعة 
واحدة »معالجة الردين«، مشـــيرا 
الى أنه جرى اســـتام السكن في 

مخيمات عرفات ومنى وتوزيعها 
على شـــركات الحج، وهي مجهزة 
من  والسجاد  والكنب  بالمكيفات 

أجل راحة الحجاج.
فريقـــا  هنـــاك  أن  وأوضـــح، 
الســـتقبال للحجاج وتسكينهم 
أثناء وصولهم إلى جبل عرفات، 
إضافـــة إلى وجـــود وعـــاظ من 
الـــوزارة فـــي كل حافلة لشـــرح 
مناسك الحج واإلجابة على أسئلة 
وعلى  الحجـــاج،  واستفســـارات 

رأسهم مفتي غزة الشيخ حسن 
اللحام.

وأشار سامة الى أنه تم استئجار 
وخاصة  الحجـــاج  لنقل  حافات 

المرضى وكبار 
كمـــا ســـترافق البعثـــة الطبية 
الخدمـــات  لتقديـــم  الحجـــاج 
الصحية لهم وذلك بالتنســـيق 
مع الهال األحمر السعودي، الى 
جانب توفير 120 كرسيا متحركا 

لكبار السن والمرضى.

األوقاف: انتهاء كافة االستعدادات لنقل حجاج فلسطين إلى عرفات

رام الله/ االستقال:
وقعت الحكومتان األردنية والفلسطينية، األربعاء، مذكرة تفاهم، للتعاون في 
مجال توفير احتياجات الســـوق الفلسطينية من المشتقات النفطية »من وعبر 

األردن« باالستفادة من الخبرة األردنية.
وتنص المذكرة على تعاون البلدين في مجاالت توفير احتياجات السوق 
الفلســــطينية من المشتقات النفطية من خال شــــرائها من الشركات 
المرخصة في المملكة وتصديرها الى فلســــطين، وتخزين المشــــتقات 
النفطية فــــي المرافق النفطيــــة األردنية، إضافة الى مجــــاالت التعاون 

الطاقي المشترك.
وأكد وزير المالية شـــكري بشـــارة، أهمية مذكرة التفاهـــم في تحديد معايير 
التعامل فيما يخص توفير احتياجات الســـوق من المشتقات النفطية، مشيرا 
إلى أنها أمر حيوي ومهم للطرفين، وتأتي استكماال ألعمال اللجنة الفلسطينية- 

األردنية العليا المشتركة.
وقدر بشـــارة قيمة مستوردات دولة فلســـطين من المشتقات النفطية سنويا 

بمبلغ يتراوح ما بين 2.5 الى 3 مليارات دوالر.
وأشـــار الى ان سلطة الطاقة الفلسطينية تتابع بشكل حثيث موضوع رفع قدرة 

الربط الكهربائي مع األردن، واصفا المشروع بانه تطور هام .
بدورهـــا، أكدت وزيرة الطاقة والثـــروة المعدنية األردنية هالـــة زواتي، أهمية 
تزويد فلســـطين بالمشـــتقات النفطية لمساعدة الشـــعب الفلسطيني على 
تنويع مصادره من الطاقة، مبدية اســـتعداد المملكة لتقديم خبراتها للجانب 

الفلسطيني خاصة في مجال قطاع تسويق المشتقات النفطية.

اتفاق فلسطيني- أردني 
لتزويد السوق الفلسطينية 

بالمشتقات النفطية

رام الله/ االستقال:
قال مدير عام الجوازات سلطي الريموني إن سلطات االحتال تواصل منذ أربعة 
أشـــهر احتجاز المعدات الخاصة بإصدار جواز السفر الفلسطيني المقروء اليًا 

»البيومتيرك« وذلك حسب الموصفات العالمية.
وأوضح الريموني في تصريحات إلذاعة »صوت فلسطين« األربعاء، أنه ومنذ 
عامين يجري التحضير مع شركة فرنسية إلصدار الجواز الفلسطيني الجديد 
»البيوميترك« وهي منحة فرنســــية اال ان االجراءات االسرائيلية حالت دون 

ذلك.
وأشـــار مدير عام الجوازات إلى أنه ونتيجة الضغط الكبير على إصدار الجوازات 
وخاصة في فصل الصيف تم طلب شراء 800 ألف جواز جديد لتلبية احتياجات 

المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقطاع وباقي دول العالم.

رام الله/ االستقال:
أعلنـــت وزيـــرة الصحـــة مـــي الكيلـــة أن الضغط 
الفلســـطيني والدولي نجحا في جعل "إســـرائيل" 
تتراجـــع عـــن قرارها بمنـــع إدخـــال المطاعيم إلى 

فلسطين.
وأضافـــت الكيلة خـــال اإلعان عـــن الخطة 
الوطنيـــة الشـــاملة في التطعيمـــات 2020- 
2024، األربعاء، بمقر الـــوزارة بمدينة رام الله، 
أن المجتمع الدولي ومنظمتي األمم المتحدة 
للطفولـــة، والصحة العالميـــة، ووزارة الصحة 
مارســـوا ضغوطا على االحتال اإلســـرائيلي 
للتراجع عن قراره بمنع إدخال المطاعيم إال من 

دول محددة.
وكانت "إســـرائيل" قد قررت منع إدخال المطاعيم 

إلى فلسطين إال من دول تحددها سلطات االحتال، 
ما يعنـــي زيـــادة الكلفـــة المالية علـــى الحكومة 
الفلسطينية بشكل كبير، إضافة إلى اإلخال بنظام 
التطعيم الصحي الذي تشهد بنجاعته المنظمات 

الدولية.
وقدمت وزيرة الصحة شكرها لمنظمة األمم المتحدة 
للطفولة "اليونيســـيف" ومنظمة الصحة العالمية 
والمجتمع الدولي وجميع الشركاء الذين ساهموا في 

إحباط هذا القرار.
وأضافـــت "إن هـــذا اإلعـــان يأتي ضمـــن الخطة 
االســـتراتيجية الوطنية للـــوزارة، وبالتعاون مع كل 
الشركاء الوطنيين والدوليين، وذلك من أجل ضمان 
اســـتمرارية عمل البرنامج الوطني للتطعيم بشكل 
فعال وتســـخير كل الطاقـــات واإلمكانيات الازمة 

للحفاظ على مخرجات هذا البرنامج، والتي نفاخر بها 
دول اإلقليم".

وقالت "إن التخطيط الســـليم في الوقت المناسب 
يســـهل تحقيق األهداف المرجوة بشـــكل فعال، 
وهنـــا ال بد من أن نذكر الجميع بأن البرنامج الوطني 
الفلســـطيني للتطعيم هو من أفضل البرامج على 
مســـتوى إقليم شـــرق المتوســـط، وذلك بشهادة 
منظمة الصحـــة العالميـــة، حيـــث أن العديد من 
األمـــراض الســـارية والمعدية تـــم التخلص منها 
بشكل نهائي، مثل: أمراض شلل األطفال، والتسمم 
الوليدي، والجدري، إضافة إلى خفض نسبة المراضة 
في العديد من األمراض بواسطة التطعيمات، مثل 
أمراض التهاب الكبد الفيروســـي "بـــي"، والحصبة 

والحصبة األلمانية، والسعال الديكي.

بضغط فلسطيني ودولي
وزيرة الصحة: »إسرائيل« تراجعت عن منع إدخال المطاعيم 

االحتالل يواصل احتجاز 
المعدات الخاصة بإصدار 
جواز السفر«البيوميترك«
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يحـــاول رئيس حزب »أزرق أبيض« الصهيوني بني غانتس ان يتجمل بتصريحات انتخابية 
ترفـــع من حظوظه في الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الكنيســـت الصهيوني, ليتمكن من 
تشـــكيل حكومة صهيونية جديـــدة, غانتس المتجمل قال »إن المعركـــة القادمة في غزة 
يجـــب أن تكون األخيـــرة, مضيفا يجب اغتيال قـــادة حركتي حماس والجهاد اإلســـامي، 
متهما حكومة نتنياهو بالضعف, وان سياســـتها أدت إلى » تآكل قوة الردع اإلســـرائيلية 
بفعل السياســـات الحالية«, فرغم ان بني غانتس كان يشـــغل منصب رئيس هيئة األركان 
في الجيش الصهيوني, إال انه لم يســـتطع اغتيال قيادات حماس والجهاد اإلسامي, ألنه 
يعلـــم تماما ان ردة الفعل الفلســـطينية علـــى هكذا حماقة, قد تؤدي إلى إنهاء مســـيرته 
السياســـية كمن سبقوه, مثل باراك اولمرت وتســـيفي ليفني وغيرهم, وانه يجب ان يفرق 
بين التصريحات االنتخابية »المنفلته« والتصريحات الملزمة والتي يقيدها الكثير من األمور, 
وال يمكن اإلقدام عليها بســـهولة لما تحمله من مخاطرة, خاصة ان هذا الكيان الهش يهتز 
من الضربات وســـرعان ما ينهار ويتفكك, فالجبهة الداخليـــة الصهيونية رخوة, وال يمكن 

الرهان عليها طويا . 
غانتــــس مضى بتصريحاته االنتخابية العنترية ليقول »إنــــه ال يمكن التوصل لهدوء طويل 
األمــــد في قطاع غــــزة بدون عودة الجنــــود المحتجزين لدى المقاومة الفلســــطينية, والهدوء 
المطلــــق في جنوب الباد, وشــــدد على أن »إســــرائيل« يجب أن ال تبقى رهينة لسياســــات 
اآلخرين، في إشــــارة منه إلى حركة حماس، مستهجنا قبول حكومة االحتال باستمرار إطاق 
البالونات الحارقة,« ويبدو انم غانتس يريد ان يسوق لإلسرائيليين انه قادر على إعادة الجنود 
الصهاينة المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة دون ثمن, وانه باســــتخدام القوة المفرطة 
ضد الفلســــطينيين وفصائل المقاومة في القطاع, سيرضخ الفلسطينيون ويسلمون الجنود 
لــــه, وال ادري من أين جاء غانتس بهذه التحليات, فغــــزة تعرضت لثاثة حروب طاحنة دون 
ان تستســــلم, أو تسلم شاليط إلسرائيل, والمقاومة بقيت صامدة في وجه االحتال وأفشلت 
أهداف العدوان, فهل يعتقد غانتس فعا انه قادر على تخليص الجنود, ووقف مســــيرات 
العــــودة, والبالونات الحارقة, إذا كان يعتقد ذلك فهو واهم, فالفلســــطينيون يعرفون تماما 
كيف يتعاملون مع قيادات االحتال المتطرفة, أمثال شارون ونتنياهو ورابين وبيرس وغيرهم. 
نحـــن نتعامل مع تصريحات غانتس على انهار وتـــوش يحاول ان يتجمل بها ألجل حملته 
االنتخابيـــة, ولو كانـــت تهديداته حقيقية, فعليـــه ان يجرب سياســـته, ليصله الرد من 
المقاومة الفلســـطينية بالطريقة التي يفهما االحتال, فا إطاق ســـراح للجنود الصهاينة 
لـــدى المقاومة إال بدفع الثمن الذي تطلبه المقاومة الفلســـطينية من االحتال, ولن تتوقف 
مســـيرات العودة الكبرى بفعالياتها المتعددة, وببالوناتها الورقية الحارقة إال برفع الحصار 
كاما عن قطاع غزة, وتحقيق العودة لاجئين الفلســـطينيين, وإســـقاط ما تسمى بصفقة 
القرن, أما التهديد والوعيد الذي يطلقه قادة االحتال فلن يجدي نفعا, ولن يجعل شـــعبنا 
ومقاومتنـــا يتراجعونقيد أنملة عن مطالبهم, وانتـــزاع حقوقهم من هذا االحتال, لذلك لن 
يســـتطيع غانتس وحزبه هزيمتنا, ولن يكونوا أكثر شراسة من حكومة نتنياهو المتطرفة, 
والذين فشلوا مرات ومرات في استعادة جنودهم المفقودين بالقوة, نحن ندرك ان المعركة 
قادمـــة مع هذا االحتـــال ان عاجا أو أجا, لكنها لن تكون نزهـــة لاحتال, وهو يعلم ذلك 
جيـــدا, وعندما أســـرت المقاومة هؤالء الجنود, كانت تعلم أنها ســـتدفع ثمنا باهظا, وهى 
مســـتعدة لذلك, لكن »إسرائيل« أيضا ســـتدفع ثمنا باهظا سيكون له مستقبا تأثير على 

وجودها في المنطقة.   

غانتس المتجمل

رأي

الملخص -
ســــتواصل إسرائيل توجهاتها اإلســــتراتيجية باتجاه 
الفصــــل بيــــن جناحــــي الوطــــن الفلســــطيني، ووفق 
تقديراتنا ســــيبادر نتنياهو إلى اتخاذ قرار بإعان ضم 
المستوطنات إلى السيادة اإلسرائيلية، بدعم من اإلدارة 
األمريكية، وســــيتجنب اتخاذ قرار ضم الضفة الغربية 
بصــــورة كاملة أو ضم«المناطــــق ج«، بناءا على توصيات 

األجهزة األمنية اإلسرائيلية.
*المخططات اإلســــرائيلية في الضفة الغربية ستمس 
بالطموحات الوطنية للشــــعب الفلســــطيني ما سيعزز 
من ردود الفعل األكثر عنفا ردا على محاوالت إســــرائيل 
طمس الهويــــة الفلســــطينية، وســــتتزايد احتماالت 
انفجــــار األوضاع في الضفة الغربية، بســــبب سياســــة 
االحتــــال وانســــداد األفق السياســــي. ولعل اتســــاع 
دائرة العنف وعودة ظاهــــرة العمليات التي يقوم بها 
أفراد خارج أي ســــيطرة في الضفة، ســــيكون واحدًا من 
التحديــــات المقلقــــة إلســــرائيل، ويلغــــي أي إمكانية 

الدول����ة للسيطرة االستخبارية. إقام����ة  بدع����م  اإلس����رائيلية  االدع����اءات   •
الفلســــطينية في قطاع غزة، تحت سلطة حركة حماس 
، تندرج في إطار »الخداع االســــتراتيجي« لاســــتفادة 
من االنقســــام الفلســــطيني ، حيث أشــــارت دراسات 
إســــتراتيجية إســــرائيلية إلى ان غزة بوضعها الحالي 
(جغرافيا وسكانيا واقتصاديا) غير مؤهلة إلقامة دولة 
قابلة للحياة ومشــــاكلها ســــتنفجر في وجه إسرائيل، 
ولذلك يجب إجراء تعديات بتوســــيع قطاع غزة باتجاه 
شمال ســــيناء، وهو األمر الذي ياقي معارضة مصرية 
وفلســــطينية وعربية، تعتبر إســــرائيل ان من الممكن 
تجاوزهــــا عن طريــــق الدخول في حرب واســــعة مدمرة 
يكون احد أهــــم نتائجها إجراء عملية إزاحة ســــكانية 
وتعديــــات جغرافية، وهذا الســــيناريو يمكن التأكيد 
انــــه األقرب للتنفيــــذ وفق التوجهات اإلســــتراتيجية 
اإلســــرائيلية. إال ان نتنياهو ســــيكون مضطــــرا حاليا، 
بفعل عوامــــل زمنية ولوجســــتية وميدانيــــة، اعتماد 
»الخيار االســــتخباري« المصحوب بـ »قوة نارية مكثفة« 
تســــتهدف البنية التحتية للفصائل الفلسطينية في 

قطاع غزة .

• التوجهات األمريكية ال تش����ير إل����ى ان هناك توجه 
حقيقي للتوصل إلى تسوية في المنطقة وإنما التوجه 
إلى تفجيــــر المنطقة وهو هدف يتــــاءم مع المصالح 
اإلســــتراتيجية األمريكيــــة التي تســــعى إلــــى إقحام 
منطقة الشرق األوسط والخليج في توترات ستنعكس 
ســــلبا على األمن والســــلم الدوليين ، خاصة ان الوضع 
الجيواســــتراتيجي للمنطقــــة يجعلها محــــور اهتمام 
أقطاب الصراعات الدولية، إضافة إلى مؤشــــرات نهاية 
مرحلة اســــتقرار النظام الدولي وســــيطرة الركود على 
• وف����ي المش����هد اإلقليم����ي، الحدي����ث المتزايد عن االقتصاد العالمي وتصاعد فرص واحتماالت المواجهة.
تحالفــــات إقليميــــة يجري إعــــادة صياغتهــــا، تكون 
إســــرائيل جزءا منهــــا، جميع المؤشــــرات مــــن داخل 
إسرائيل تؤكد أنها الزالت رافضة لاندماج وتصر على 
البقاء خلف »الجدار الحديدي«. وســــتبادر إلى خطوات 
دراماتيكية سواء في الضفة أو في قطاع غزة دون النظر 

•  إستراتيجية الحكومة اإلسرائيلية ، مدعومة من إدارة إلى التحالفات اإلقليمية التي يجري الحديث عنها.
ترامب، تؤكد أنها أســــقطت »حل الدولتين«، وهو األمر 
يطرح تساؤالت حول مســــتقبل السلطة الفلسطينية، 

والتي تتمحور حول االحتماالت التالية :
1.االحتمــــال األول: بقــــاء الســــلطة كما هــــي، مع إجراء 
بعــــض التعديات لجهة إعادة تفعيل منظمة التحرير 
الفلســــطينية، وإعادة بعض الصاحيات إلى المنظمة 
باعتبارها مصدر الســــلطة وأســــاس وجودها، مما يفتح 
المجــــال أمام إعادة صياغة طبيعــــة الصراع مع الجانب 

اإلسرائيلي إلى أبعاده الدولية والعربية واإلقليمية.
ا علــــى تنصل  2.االحتمــــال الثانــــي: حــــل الســــلطة رًدّ
إســــرائيل من كل التزاماتها وسيرها نحو الضم ألجزاء 
مــــن الضفة الغربية، أو انهيارهــــا احتجاًجا على فقدان 
مبرر وجودها، والمســــتمد من كونها “مرحلة انتقالية” 
على طريق إنهاء االحتال وإقامة الدولة الفلســــطينية. 
وهــــذه الخطــــوة يمكــــن اعتبارهــــا انتحارا سياســــيا 
فلسطينيا تدفع إســــرائيل باتجاهه ، خاصة لجهة انه 
يتناســــب مع المخططات اإلسرائيلية التي تسعى إلى 
فرض ســــيناريو الضــــم على أجزاء واســــعة من الضفة 
الغربية وإبقاء المناطق األخرى ذات الكثافة الســــكانية 

الفلسطينية الكبيرة تحت سيادة سلطة الحكم الذاتي 
الفلســــطيني، وهو مــــا ينهي كل المنجــــزات التي تم 
تحقيقها على مدار السنوات الماضية ويفسح المجال 
لســــيادة اإلدارة المدنية المتحفزة للسيطرة في الضفة 

الغربية.
3.االحتمال الثالث: قيــــام منظمة التحرير بإعادة النظر 
في شــــكل الســــلطة ووظائفها والتزاماتها وموازنتها 
وعاقتهــــا بالمنظمــــة، لكي تكــــون فعــــًا أداة في يد 
منظمــــة التحرير، التي هي األخرى بحاجة إلى إعادة بناء 
مؤسســــاتها لتضم مختلف ألوان الطيف السياســــي، 

تعن����ي وتكون البديل في حال انهارت السلطة. ال  واألمريكي����ة  اإلس����رائيلية  المخطط����ات   •
»حتمية التطبيق«، ورغم مظاهر الضعف الفلسطيني، 
في ظــــل معادلــــة دولية وإقليميــــة غيــــر متوازنة، إال 
ان الفلســــطينيين يمتلكــــون أوراق قــــوة بإمكانهــــم 
استغالها لخدمة مصالحهم اإلستراتيجية، وعلى رأس 
هذه األوراق الكيان السياسي القائم »السلطة الوطنية 
الفلســــطينية«، والتي تشــــكل عنوانا دوليا للشــــعب 
الفلســــطيني، والذي نعتقد بأهمية بقاءه واستمراره، 
بالرغم من الدعــــوات والنصائح بـ«حل الســــلطة«، وهو 
األمر الذي سيشكل خطوة على طريق تمرير المخططات 
اإلسرائيلية لتمرير مشروع الحكم الذاتي، على ما تبقى 

•الجانب الفلس����طيني مطالب بالمب����ادرة إلى خطوات من الضفة الغربية.
إبداعيــــة لمواجهة المخططات اإلســــرائيلية. فالدوائر 
االســــتخبارية واإلســــتراتيجية اإلســــرائيلية أطلقــــت 
تحذيــــرات من خطــــورة مخططات الحكومــــة اليمينية 
اإلســــرائيلية ، ومحور تلك التحذيــــرات هو »التخوفات 
األمنية« وانعكاساتها المحتملة على إسرائيل. ويمثل 
ذلك إشارة إلى الهامش الذي من الممكن ان يبادر إليه 
الجانب الفلسطيني. فالمفاضلة بين مفهوم »االحتال 
المكلف« و »االحتــــال الغير مكلف« تؤرق تلك الدوائر 
اإلسرائيلية التي تتعامل بصورة مختلفة عن الحكومة 
اإلســــرائيلية. وال تعني اإلشــــارة إلى »التكلفة« هنا ان 
األمــــر يعني التوجه إلــــى العمل العســــكري ، فهناك 
الكثير من الجوانب التي من الممكن ان تجعل االحتال 

اإلسرائيلي أكثر تكلفة.

التوجهات اإلسرائيلية المحتملة في األراضي 
الفلسطينية مع اقتراب انتخابات الكنيست

د. يوسف يونس

مضى نصـــف عام منذ شـــباط فبراير الماضي ولـــم يتقاض الموظف 
الفلسطيني راتبه الشهري كاما  بعد أن قررت السلطة االكتفاء بصرف 
نصـــف الراتب إثر األزمة المالية العاصفـــة التي مازالت قائمة ومدمرة 
لاقتصاد الوطني الفلســـطيني في أعقاب القرار اإلسرائيلي باقتطاع 
ما يصرف للشهداء واألســـرى من  أموال المقاصة الفلسطينية عندما 
قـــررت ذلك وبقانون صادر عن الكنيســـت يصعـــب التراجع عنه فيما 
لو أدركت الحكومة اإلســـرائيلية الحقا، حجـــم المخاطر التي قد تهدد 
السلطة المستهدفة التي تعتمد عليها امنيا  في الكثير من المهام.

خصـــم واقتطاع قيمـــة المبالغ التي تدفع للشـــهداء واألســـرى فخر 
الوطن وأصحاب الفضل األول واألخير في تأســـيس وتشكيل السلطة 
الفلســـطينية وكل انجـــاز فلســـطيني، يهـــدد بقاء ووجود الســـلطة 
الفلســـطينية، وخاصة في ظل المهام والوظائـــف األمنية التي تقوم 
بها كمهمة التنسيق األمني وما يعنيه ويقتضيه من حماية لإلحتال.

ال شك أننا نمر بمرحلة شبيهة ببداية تسعينات القرن الماضي عندما 
فرض الحصار المالي على الثورة الفلســـطينية بحجـــة دعمها للعراق 
فـــي مواجهة أمريكا وحلف الغرب والعرب ضدها، بما في ذلك الحصار 
المالي العربي حتى ان منظمة التحرير الفلســـطينية عجزت عن صرف 
رواتـــب مناضليها، ودفعت دفعا لمفاوضات مؤتمر مدريد عام ١٩٩١ م 

ومؤتمر واتفاقيات أوسلو المذلة.
انها أخطر أزمة مالية تواجهها الســـلطة الفلسطينية منذ تأسيسها 
فـــي العـــام ١٩٩٤ م أدت إلى ارتفـــاع إجمالي ديونهـــا المالية لثاثة 
مليـــارات دوالر أمريكـــي، فـــي ظل انكمـــاش غير مســـبوق لاقتصاد 
الفلســـطيني على صعيد النمو المتوقع، فضـــا عن تدهور اقتصادي 
نتيجة تراجع مستوى المشاريع الدولية وتوقف المشاريع الممولة من 

الواليات المتحدة األمريكية.
انه ألمر طبيعي هذا العجز واالنهيار المنتظر إذا ما اســـتمر الحال وإذا 
ما اســـتمرت هذه السياســـة االقتصادية التي تقوم على دعم الدول 
المانحة التي ال تآتمر إال بأوامر محتلينا الكيان الصهيوني، السياســـة 
االقتصادية التي لم تؤسس يوما القتصاد فلسطيني مستقل!! فكيف 

يمكن ان يكون ذلك في ظل سياسة كهذه؟؟!!
رأى مختصون ومراقبون للشأن الفلسطيني، أن السياسات االقتصادية 
التي تتبناها الســـلطة في الضفة الغربية المحتلة، تتســـّبب بشـــكل 
مباشـــر بترّدي األوضاع المعيشـــية للمواطنين الفلسطينيين؛ السيما 
في ظل اســـتحواذ األجهزة األمنية على “نصيب األســـد” من الموازنة 
العامة بما يزيد عن ٢٨‰ من الموازنة العامة، وهو ما يعادل ما يصرف 
على الصحة والتعليم معا. ومع اســـتمرار الهدر في النفقات الحكومية 

دون مســـاءلة قانونية، ومع استمرار سياسة الفساد التي تنخر النظام 
السياسي ورجاالته سيتضاعف الوضع من سيء ألسوا .

ما كان لســـلطة أوســـلو أيا كان المنحدر الذي وصلت إليه إال أن ترفض 
الســـرقة اإلســـرائيلية ألنها طالت أصحاب الفضـــل األكبر في إيصال 
هؤالء لكراسيهم، عدا عن أن ما تقوم به إسرائيل هو خرق فاضح وفادح 
لنصوص اتفاق أوســـلو الذي مزقته منذ العـــام ١٩٩٩ م عندما رفضت 
الدخول  بمفاوضات الحـــل النهائي في نفس العام واجتاحت قواتها 
العســـكرية مناطق،، أ،، والمدن الفلســـطينية مع مطلع العام ٢٠٠٠ م 
لتعيدهـــا للســـيادة واألمن اإلســـرائيلي االحتالي بدال من الســـيادة 

الفلسطينية حسب االتفاق المشؤوم!! .
مع ان رفض السلطة للموقف اإلسرائيلي  كان نتيجة وضرورة وطنية ال 
تستطيع إال ان تتخذه لألسباب التي ذكرنا، إال أنني أرحب وأتمسك به 
وأدعو لمزيد من االلتفاف حوله كأحد أشكال الصمود والمقاومة التي ال 
بد منها والتي فرضها الواقع الملموس، ومع صعوبة وقساوة األمر نظرا  
للغاء الفاحش وصعوبات الحياة واســـتحقاقاتها إال أنني أســـتغرب 
أشـــد االستغراب حاالت التذمر والشكوى التي بت المسها هنا وهناك 
وممن يرفعون الشـــعارات الوطنية، فللحرية ثمن ال بد من دفعه سلفا، 
وإال كيف ســـتتحرر األوطان !! ولعل أزمة الثقة في مصداقية الســـلطة 

الفلســـطينية طيلة السنوات الماضية هو السبب الرئيس فيما نجنيه 
اآلن من خذالن وتخـــاذل وضعف في االنتماء الوطني وتراجع كبير في 

االستعداد للعطاء والفداء .
لجأت الســـلطة في رام الله لمطالبة الدول العربية، بتفعيل شبكة أمان 
ماليـــة للخروج من أزمتها الراهنة التي تعانـــي منها وفي مؤتمر جمع 
وزراء الخارجية العرب تعهد الوزراء العرب بدفع مبلغ 100 مليون دوالر، 
ولكن نسبة االلتزام  لم تتجاوز ٧٠ % سواء في ٢٠١٠ م أو ٢٠١٥ م. وال 
اعتقد بأنها ستتحســـن في ظل أنظمة عربية كهذه، مع ان »إسرائيل« 
وبعد إدراكها لخطورة قرارها على اســـتمرارية وجود السلطة تتمنى لو 

يكون الدعم عربيا هذه المرة لصعوبة تراجعها عن القانون المذكور
 بلغـــت األزمـــة درجة عالية مـــن االنهيار ففي حيـــن أن هناك بعض 
المشـــاريع االقتصادية والشـــركات التجارية الفلسطينية استطاعت 
أن تصمد في السنوات الســـابقة بما فيها سنوات االنتفاضة الثانية، 
لكنها تواجه اليوم خطر اإلغاق، ومنها شـــركة أدوية بيرزيت المقامة 
منذ ســـنوات الســـبعينات، وهذا حال الغالبية العظمى من مثياتها. 
لألســـف ليس من حل راهن وممكن ســـوى األمر اإلسرائيلي األمريكي 
للعرب بتفعيل شـــبكة األمان العربيـــة أو الصمود الذي ال بد منه، وهذا 

ممكن جدا في ظل إدارة وقيادة مختلفة!!

صابر عارفنصف عام بنصف راتب والصمود ضرورة وطنية
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أعلن أنا المواطن/محمد جالل محمد العبادلة...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
934332339  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/  محمد تيسير عميرة العمور...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
802883595  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ياسر عبد الكريم احمد ابو ظاهر...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   408011773

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ابتسام علي أحمد ابو سليمان...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   923255871

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ زبيده عبد القادر محمد ابو توهه...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901244046

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ حسن محمد عبد الكريم الفقعاوى...... 
/. عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400075131

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ مراد ديب عبد الحميد حميد  ...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410062913

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / رباب فايز محمد بالل...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800756462

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

اعالن �صادر عن جمعية االمل 
وال�صالم لالأطفال اخلريية

تعلن جمعية االمل والسالم لألطفال الخيرية عن عقد االجتماع ( العادي 
) للجمعيـــة العمومية عن العام (2019) وذلك يـــوم الخميس الموافق 
2019/8/22م الســـاعة 11:00 ( صباحا ) في مقـــر الجمعية الكائن في 

محافظة رفح سينا – بجوار نادي السنابل – عيادة الوكالة 
وذلك لمناقشة ( جدول االعمال ) 

-1 قراءة التقرير المالي واإلداري لعام 2018
-2 وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية 
-3 اعتماد مدقق حسابات خارجي قانوني 

وذلك بعد استكمال االتي في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 الى الساعة 2:00
-1 استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام (2019) وذلك حتي تاريخ 2019/8/11م
-2 فتـــح باب الترشـــيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلـــك لمدة 3 أيام من 

تاريخ  2019/8/12م حتي تاريخ 2019/8/15م 
-3 فتح باب االعتراض والطعون لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية العمومية 

وذلك لمدة 2 أيام من تاريخ 2019/8/18م حتي تاريخ 2019/8/19م

-4 فتح باب االنسحاب لمدة 1 يوم بتاريخ 2019/8/20م

   ومع فائق الحرتام والتقدير ,,,
    جمل�س اإدارة اجلمعية

رام الله/ االستقالل:
أعلنت شركة »أوريدو فلسطين« لالتصاالت، األربعاء، عن رزمة تسهيالت لمشتركيها من 
موظفي القطاع العام، مراعاة لألزمة المالية التي تمر بها البالد، واستجابة لنداء الحكومة.

وقالت الشـــركة، في بيان، إنها مستمرة بالتعاون مع مشـــتركيها من القطاع الحكومي، 
وستســـتمر بتنفيذ اإلجـــراءات الالزمة للتعامـــل مع الوضع الراهـــن وتعزيز صمودهم 
والتسهيل عليهم إلى حين انجالء األزمة المالية، مؤكدة انها ستقوم بتعزيز االجراءات 
التي بدأت باتخاذها منذ اليوم االول لالزمة، وذلك اســـتجابة لنداء رئيس الحكومة محمد 

اشتية.
وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة ضرغام مرعي: اتخذت الشـــركة قرارا واضحا منذ اليوم 
األول للوضع الراهن يقضي بأن نكون سندا ألهلنا في هذه األزمة، مقدمين التسهيالت 
الفعالة لتخفيف األعباء عن الموظفين في القطاع الحكومي، ولضمان استمرار تمتعهم 

بخدمة االتصاالت وعدم انقطاعها، ومراعاة ظرفهم المادي في الدفعات.
وأضاف: ال بد من اإلشـــارة هنا إلى أن هذه اإلجراءات تنسجم مع توجيهات رئيس الوزراء 
محمد اشتية، ووزير االتصاالت إسحق سدر، التي تدل على مدى االهتمام الكبير من قبل 

الحكومة الفلسطينية بكافة التفاصيل المتعلقة بحياة الموظفين الحكوميين.
وقال: ســـتبقى أبواب شـــركتنا ومعارضنا في كافة محافظات الوطن مفتوحة أمام أهلنا 
لتســـهيل معامالتهم، وللوقوف عند اقتراحاتهم وطلباتهم، وسنبقى مستمرين بهذه 
اإلجراءات، وسنعمل على تكريســـها بشكل أكبر للتخفيف من هذه األزمة التي فرضت 

على شعبنا الفلسطيني.

رام الله/ االستقالل:
الفلســـطيني  البنك اإلســـالمي  وقع 
ومؤسســـة التعـــاون اتفاقية تعاون 
إلنشاء غرفتين صفيتين في مدرسة 
نـــور القـــدس فـــي مدينـــة القدس 

المحتلة.
ووقع االتفاقية في مقر اإلدارة العامة 
للبنك في الماصيون كل من مدير عام 
البنك بيان قاسم ومدير عام مؤسسة 
التعـــاون د. تفيدة الجرباوي وبحضور 
عماد الســـعدي نائـــب المدير العام 
وعاصم المصري مساعد المدير العام 
للتخطيط والتطوير ورامي طه مساعد 
المدير العام للشؤون المالية واإلدارية 
وأحمد شـــحادة مدير الدائرة المالية 
فـــي البنك ومـــن "التعاون" الســـيد 
أنور أبو عمـــاش مدير برنامج التعليم 
والســـيدة نائلة حندوش مدير وحدة 

التمويل األجنبي.
وأكـــد بيان قاســـم مدير عـــام البنك 
اإلسالمي الفلســـطيني حرص البنك 

على دعم قطـــاع التعليم وخاصة في 
مدينـــة القـــدس قائـــال "إن المدينة 
المقدسة تواجه الكثير من التحديات 
وإننـــا نحاول تقديم مـــا يعزز صمود 
أهلها للمحافظة على الهوية العربية 

الفلسطينية للمدينة".
وأشار قاسم إلى أن االهتمام بالعملية 

التعليمية يأتي في صلب اهتمامات 
البنك إليمانه العميق بأن بناء الوطن 
واالقتصـــاد إنما يبدأ ببناء االنســـان، 
معتبـــرا االســـتثمار فـــي التعليـــم 
وطالبه أفضل الطرق لتنمية االنسان 

المجتمع.
وأشاد قاسم بمؤسسة التعاون على ما 

تبذله من جهود مميزة في النهوض 
بالمجتمع الفلسطيني إغاثيا وتنمويا، 
مشـــيرا إلى أن هـــذه االتفاقية تأتي 
االســـتراتيجي  التعاون  ســـياق  في 
والمســـتمر بين المؤسستين والذي 
أفضى فيما سبق لتنفيذ العديد من 

برامج اإلغاثة والتشغيل وغيرها.

اإلسالمي الفلسطيني يوقع اتفققية مع 
»التعقون« إلنشقء غرف صفية في القدس

مراعاة لألزمة المالية
»أوريدو« تقدم رزمة تسهيالت 
لمشتركيهق من القطقع العقم 

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت وثيقـــة حكومية مصريـــة، األربعـــاء، أن القاهرة 

تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها.
وتقـــول الوثيقة إن مصر تريد زيادة عدد الســـياح إلى 12 
مليونا خالل السنة المالية 2019-2020، بارتفاع نحو %11 

عن السنة المالية السابقة.
ويشـــكل قطاع السياحة ركيزة أساســـية القتصاد مصر، 
ومصـــدر رزق لماليين المواطنين، وموردا رئيســـيا للعملة 
الصعبة.  وأظهرت الوثيقة أن الحكومة تســـتهدف زيادة 
عدد الليالي الســـياحية إلى 127 مليـــون ليلة في 2019-

2020، مقابل 113 ليلة قبل عام.
وزاد إغراء المقصد الســـياحي المصري عقـــب قرار البنك 

المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

وأدى األمـــر إلى تراجع قيمة العملـــة المحلية إلى النصف 
وعزز القدرة التنافسية للقطاع السياحي.

وحقتت أرقام الســـياح في مصر قفزات كبيرة خالل العام 
الماضـــي 2018، حيث ارتفعت بنســـبة 47.5 %، ليصل 

إجمالي عدد السائحين إلى 9.8 مليون.
وانتعش قطاع الســـياحة في مصر، خالل يونيو الماضي، 
مع انطالق بطولـــة كأس األمم األفريقيـــة، إذ تدفق آالف 
السياح األفارقة من 23 دولة على األراض المصرية، ليؤازروا 

منتخبات بالدهم.
وذكـــرت وزارة الســـياحة المصرية أن معدالت اإلشـــغال 
الفندقـــي تخطت 80% فـــي المحافظات المســـتضيفة 
للبطولـــة، كما شـــهدت المقاصـــد الســـياحية في تلك 

المحافظات إقباال كبيرا من السياح األفارقة.

االستقالل/ وكاالت:
كشـــفت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، عن 
تراجع متوســـط إنتاج الواليـــات المتحدة من 
النفـــط الخام بمقـــدار 300 ألـــف برميل يوميا 
إلـــى 11.7 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز 
الماضي، مقارنة بمستوى الشهر السابق عليه.

وأرجعـــت اإلدارة في بيان لهـــا أمس انخفاض 
اإلنتاج إلى توقف العمل في خليج المكســـيك 
عدة أيام منتصف الشهر الماضي بسبب إعصار 

باري.
وتقدر اإلدارة انخفـــاض إنتاج النفط الخام من 
خليج المكســـيك بأكثر مـــن 300 ألف برميل 

يوميا في الشهر الماضي.

وتتوقع اإلدارة أن يبلغ متوســـط إنتاج الواليات 
المتحدة من النفط الخـــام 12.3 مليون برميل 
يوميا فـــي 2019 و3.3 مليون برميل يوميا في 

2020، وكالهما »مستويات قياسية«.
وأشـــار البيان إلى أن متوسط أسعار خام برنت 
في التعامالت الفورية سجل 64 دوالرا للبرميل 
في الشـــهر الماضي، دون تغييـــر تقريبا عن 
المتوسط الشهر الســـابق عليه، وسجل سعر 
خـــام برنت 74 دوالرا للبرميـــل في يوليو/ تموز 

.2018
وتتوقع اإلدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 
فـــي التعامالت الفوريـــة 64 دوالر للبرميل في 
النصف الثاني من 2019 و 65 دوالر في 2020.

وثيقة: مصر تحتقج 12 مليون 
سقئح.. و127 مليون ليلة

تراجع إنتقج النفط األمريكي 300 
ألف برميل يوميًا في يوليو
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أعلن أنا المواطن/رمزي عبدالعزيز سعد ابو سعيد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   909087363

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سائد نايف سليم السعدي...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801467903

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ميار عزات سالم ابو برهوم /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   407800747

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ايمان نبيل اكرم الهسي...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
400768461 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/نادره ادريس علي ابو سمك...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410190002

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ مروه احمد محمود سرحان...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402511323

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/يوسف نعيم عبد الرحيم النجار...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   401212584

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/منير يوسف محمود أبوعرقوب...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901007302

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/زكي حسين زكي حنيف...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   405168006

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
حّملت دوائر استخبارية إسرائيلية وأميركية الرئيس 
األمريكي دونالد ترمب المسؤولية عن إفشال تشكيل 

القوة الدولية لـ«تأمين« المالحة الدولية في الخليج.
ونقلـــت صحيفة »هآرتس« في تقريـــر أعده معلقها 
العســـكري عاموس هارئيل، ونشـــرته فـــي عددها 
الصـــادر األربعـــاء عن هـــذه الدوائر قولهـــا إن دوال 
خليجيـــة وأوروبية ال تبدي حماًســـا للمشـــاركة في 
القوة الدولية على الرغم مـــن عمليات التخريب التي 

استهدفت العديد من ناقالت النفط.
وأشـــارت الدوائـــر إلى أن حـــرص ترمـــب على عدم 
اتخـــاذ مواقـــف حازمة ضـــد إيران، وعـــدم تفضيله 
الخيار العســـكري وميله للتفاوض أفضى إلى ظهور 
تصدعات في صفوف حلفاء واشـــنطن العرب، وبروز 
االختالف فـــي مواقفهم من مســـألة مواجهة إيران 

والعقوبـــات عليهـــا.
ولفتـــت إلى أن موقف ترمب »مـــّس بدافعية« بعض 

األطراف العربية للمشاركة في هذه القوة.
وذكرت أن أوضـــح العقبات التي تعترض تشـــكيل 
القـــوة الدولية لتأمين المالحة في الخليج تتمثل في 
التحول الجذري الذي طرأ علـــى موقف دولة اإلمارات 
التي لم تبد فقط حرًصا على مغازلة طهران من خالل 
رفض اتهامها بالمسؤولية عن تفجير ناقالت النفط 
بـــل إن القيـــادة اإلماراتية عمدت إلـــى التوقيع على 
تفاهمـــات للتعاون األمني معها بشـــكل يتنافى مع 

المتطلبات الواجب توفرها لتشكيل القوة.

واعتبرت الدوائـــر ذاتها أن الزيارة التي قام بها قائد 
خفر الســـواحل اإلماراتي إليران، وتوقيعه على اتفاق 
مع نظيره اإليراني يتضمن تفاهمات بشـــأن تنظيم 
حركة الصيد والمالحة في الخليج أوضح مؤشـــر على 
حرص اإلمارات على إقناع إيران بأنها ال تتبنى مواقف 

عدائية ضدها.
وبينـــت أن التباينـــات الواضحة في صفـــوف حلفاء 
الواليات المتحدة الســـيما الخالف فـــي الموقف من 
إيران بين ولي العهد الســـعودي محمد بن ســـلمان، 

وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يمثل معضلة أخرى 
تعيق تشكيل القوة الدولية.

وأوضحت أن الخالف بين اإلمارات والسعودية لم يعد 
ينحصر في مســـألة العمل العسكري ضد إيران الذي 
تتحمـــس له الرياض وتتحفظ عليـــه أبو ظبي، بل إن 
اإلماراتيين ال يؤيدون تشديد العقوبات على طهران.
ولفتت الدوائر إلى أن محمـــد بن زايد الذي لعب إلى 
جانب محمد بن ســـلمان دوًرا في محاولة الضغط على 
ترمب للقيام بعمل عسكري ضد إيران ولم يتردد في 

التعاون اســـتخباريا مع »إسرائيل« من أجل تسهيل 
هـــذه المهمـــة، يحاول حاليـــا تغيير اتجـــاه بوصلة 
سياساته تجاه إيران بشكل جذري بعد أن تبين له أن 
ترمب لن يوفر البضاعة التي تطلبها الدول الخليجية، 

ولن يهاجم إيران.
وأبـــرزت أن التحول في الموقـــف اإلماراتي يعود إلى 
»الخوف من ردة فعل إيران على أي تعاون مع الواليات 

المتحدة«.
الدوائر االستخبارية اإلسرائيلية واألمريكية  ونبهت 
إلـــى أن اإلمـــارات تحـــاول النأي بنفســـها عن الخط 
الســـعودي أيًضا فـــي اليمـــن، مســـتحضرة قرارها 
تقليص عـــدد قواتهـــا هناك، ناهيك عـــن رفضها 
تقديم مساعدة سنوية للحكومة التي تمثل الشرعية 

في اليمن.
وال تقبل الدوائر االســـتخبارية الروايـــة اإلمارتية بأن 
االنسحاب من اليمن مجرد إعادة انتشار قوات، مشيرة 

إلى أنه يبدو توجًها لفك االرتباط مع اليمن.
ولفتت إلى أن الســـعودية ستبقى وحدها في اليمن 
معتمـــدة فقط على بعـــض »مجموعـــات المرتزقة«، 

الذين يقاتلون إلى جانبها، سيما من السودان.
وحســـب الدوائر، فإن السعودية أقدمت على خطوات 
قد تمثل بداية تحول على موقفها من إيران، مشيرة 
إلى أن نظام الحكم السعودي أرسل مؤخرا وزير شؤون 
الحـــج إلى طهران للتباحث مع اإليرانيين حول ســـبل 
تنظيم موسم الحج، مبينة أن مثل هذه الزيارة لم تتم 

من وقت بعيد.

اإلمارات تحاول النأي بنفسها عن الخط السعودي

تهآرتس«: سياسات ترامب تفشل تشكيل قوة تتأمين« الخليج

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت وســـائل إعالم سورية رسمية 
أن القوات الحكومية اســـتولت على 
قرية في شـــمال غربي البالد، وأنها 
تقتـــرب أكثر مـــن بلدة كفـــر زيتا 
االســـتراتيجية، التي تسيطر عليها 

فصائل مسلحة منذ 2012.
وقـــال اإلعـــالم الحربـــي المركـــزي، 
األربعـــاء، إن القوات اســـتولت على 
الليلة الســـابقة،  قرية األربعين في 
عقب اشـــتباكات عنيفة مع مسلحي 
فصائـــل متطرفـــة، على مـــا أوردت 

»أسوشيتد برس«.
وأكـــد المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
اإلنسان أنه تم االستيالء على قرية 
األربعين، مضيًفـــا أن »قوات النظام 
باتت علـــى أبواب« كفـــر زيتا، وهي 

أكبر بلـــدات ريف حماة الشـــمالي، 
القوات  التي خرجـــت عن ســـيطرة 

الحكومية عام 2012.
وتقع البلدة على الحدود مع محافظة 
إدلب، آخر معاقل الفصائل السورية 

المسلحة.
وجاء هذا التطور بعد نحو أسبوع من 
سيطرة الجيش على منطقة حصرايا 
المجاورة، ويقول المرصد إن القوات 
للسيطرة على  اآلن  السورية تسعى 
كفر زيتا، التي تقع على طريق إمداد 
الفصائـــل من إدلـــب، خاصة لجهة 

ريف إدلب الجنوبي.
وهي من أولى المناطق التي خرجت 
فـــي هـــذه تظاهـــرات ضـــد حكم 
الرئيس بشار األسد عام 2011، قبل 
أن تتحـــول االحتجاجـــات إلى حرب 

أهلية مدمرة.
وكان الجيش السوري أعلن، االثنين، 
محافظة  علـــى  هجومه  اســـتئناف 
إدلب التي يســـيطر عليها مســـلحو 
الفصائـــل، بعدمـــا اتهـــم األخيرة 

برفض االلتزام بوقف إطالق النار.
وتأتـــي هـــذه الخطورة بعـــد إعالن 
دمشـــق موافقتهـــا علـــى هدنـــة 
مشـــروطة بتطبيـــق اتفاق روســـي 
تركـــي ينص علـــى إقامـــة منطقة 

منزوعة السالح في إدلب.
وأعلنت، دمشـــق في وقت سابق أن 
على  لالتفاق ســـيعتمد  تنفيذهـــا 
باالتفاق  المســـلحين  التـــزام  مدى 
الثالثي بين ســـوريا وتركيا وروسيا، 
الهـــادف إلقامة منطقـــة عازلة في 

إدلب.

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إن اعتماد دول عربية على إســـرائيل 
لحمايتها سياســـة خاطئة، ألن إســـرائيل غير قادرة على مواجهة صواريخ فصائل 

المقاومة ولن تكون قادرة على ضمان أمن هذه الدول، بحسب تعبيره.
وبينما أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أن بالده ستواجه أي اعتداء على سيادتها 
وسترد بكل الوسائل المتاحة ودون تردد، دعت فرنسا لحوار إقليمي بناء في الخليج.

وفي كلمة له خالل مؤتمر بشـــأن حقوق اإلنســـان في طهـــران، أكد ظريف أن بالده 
ترحب بالتعاون الدولي وأنها أثبتت اســـتعدادها لذلك وال تســـعى للدخول في أي 

صراع.
وأضاف أن الواليات المتحدة تضغط علـــى إيران لتصفير صادراتها النفطية، لكن 
طهران ســـتواصل جهودها لبيع النفـــط وتأمين الدواء والغذاء للشـــعب اإليراني، 

بحسب وصفه. 
من جانبه قال الرئيس اإليراني إن طهران ســـتكون مســـالمة إذا تم التعامل معها 

على هذا األساس، ولن ترد إال على المتجاوزين على أراضيها.

إيران: اعتماد دول عربية على 
تإسرائيل« لحمايتها سياسة خاطئة

الجيش السوري على أبواب بلدة استراتيجية في حماة
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غزة/ محمد العقاد
أكد مدافع نادي غزة الرياضي محمود شيخ العيد 
الملقب بــ "كوكي" أن اختياره لفريق غزة الرياضي 
"العميد" جـــاء ألنه أكثر الفـــرق جدية من حيث 
التفاوض والعروض، وايضـــًا كونه يضم العبين 
مميزين قادرين على المنافســـة ومزاحمة الفرق 
الالمعـــة في دوري الدرجة الممتازة في الموســـم 

الجديد.
وقال شيخ العيد في حديث خاص لــ "االستقالل": 
" إنني ســـأبذل كل ما بوســـعي لالســـتمرار على 
نفس المســـتوى الذي كنت أقدمه مع الخدمات، 

وســـأحاول التأقلم ســـريعًا مع الفريق، إلســـعاد 
الجمهور المتعطش للبطوالت".

وبّين أن هدفه تقديم مســـتوى مميزا مع العميد 
وأن يكون عند حســـن ظن الجميع، مشيرًا إلى أن 
غزة الرياضي يضم كوكبة من الالعبين ذوي الخبرة 
الكبيرة القادرة على التتويج بالبطولة إذ ما سادت 

روح الفريق الواحد في الميدان.
وعن ســـبب خروجه مـــن خدمات رفـــح، أوضح أن 
الســـبب جاء لعدم االتفاق مـــع اإلدارة، ورفضهم 
لموضـــوع اإلعارة من القادســـية حيـــث يريدون 
الحصول على ورقة االستغناء بشكل كامل وهو ما 

رفضه بشكل مطلق.
وتوجه شيخ العيد بالشكر لجميع منظومة خدمات 
رفح لما قدمته له ليصل إلى هذا المستوى وعلى 
رأســـهم المدير الفني اسالم أبو عريضة، ورئيس 
النـــادي وجمهـــور الفريق. ويعتبـــر "كوكي" من 
أفضل مدافعي قطاع غزة على الجبهة اليســـرى، 
حيـــث تألق بشـــكل مبهر الموســـم الماضي مع 
خدمات رفح وحصل معهم على الدوري والكأس، 
وانضم حديثًا لنـــادي غزة الرياضـــي إعارة لمدة 
موســـم واحد قادمًا من فريق القادســـية ليكون 

إضافة قوية للعميد في الموسم المقبل.

كشف عن أسباب اختياره لغزة الرياضي
شيخ العيد: سأقدم ما بوسعي إلسعاد جمهور العميد

وكاالت/ االستقالل:
كشـــف تقرير صحفـــي إيطالي عن آخر التطورات بشـــأن 
المفاوضات الجارية بين يوفنتوس، وتوتنهام الطامح في 

ضم األرجنتيني باولو ديباال، مهاجم بيانكونيري.
ووفًقا لموقع »كالتشـــيو ميركاتو« اإليطالي، فإنه في حال 
توصل الناديان إلى اتفاق بشـــأن قيمة الصفقة التي قد 
تبلغ 70 مليون يورو، فإن توتنهام عليه محاولة إقناع ديباال 

بالقدوم إلى الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وأشار إلى أن راتب ديباال قد يقف عائقا أمام إتمام الصفقة، 
ألن الالعب يطلـــب الحصول على راتب يزيد على 11 أو 12 

مليون يورو سنوًيا، باإلضافة إلى عمولة الوكالء.
وتبقى المشكلة األكبر في صفقة ديباال هي حقوق الصور 
الخاصـــة بالنجم األرجنتيني، والتي قد تتســـبب في دفع 

الالعب والنادي ما يقرب من 40 مليون يورو.
يذكر أن ديباال ســـبق أن رفض االنضمام إلى مانشســـتر 
يونايتد خالل صفقة تبادلية مع المهاجم البلجيكي روميلو 

لوكاكو.

وكاالت/ االستقالل:
رفض محمد النني العب وسط منتخب مصر وفريق آرسنال 
اإلنجليـــزي، فكرة الرحيل للـــدوري التركي بعد األنباء التي 
ترددت حول تفاوض فريق غالطة سراي للتعاقد معه في 

الموسم الجديد.
وقـــال مصدر مقرب مـــن الالعب ل إن الننـــي ال يفكر في 
مغادرة آرســـنال، موضحا أنه إذا كانت هذه الخطوة حتمية 
فســـتكون داخـــل إنجلترا خاصـــة أنه تلقـــى عروضا عدة 

بالدوري اإلنجليزي من بينها وست هام.
وأشـــار المصدر إلـــى أن آرســـنال لم يتحدث مـــع النني 
بخصوص رحيله، وأن كل ما يتردد طبيعي بوجود اهتمام 
من عدة أندية لضم الالعب. وكان النني قد شارك مؤخرا مع 
منتخب مصر ببطولة كأس األمـــم األفريقية 2019، وودع 

الفراعنة البطولة من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا.

ديباال ُيعقد رحيله 
إلى توتنهام

»النني« يرفض 
عرض تركي ويفضل 

الدوري اإلنجليزي

وكاالت/ االستقالل: 
البريطانية مفاجأة  فجرت بعض الصحف 
مـــن العيار الثقيل، بربط مســـتقبل العب 
وسط جديد بريال مدريد، بعد تأخر عملية 
نقل الفرنســـي بول بوغبا من مانشســـتر 
يونايتد إلى معقل النادي الملكي، وأيًضا 
العب أياكس أمســـتردام دونـــي فان دي 

بيك.
ومنذ فترة طويلة، تتحدث وسائل اإلعالم 
في إنكلترا وإســـبانيا عن إمكانية انتقال 
بطـــل العالم إلـــى اللـــوس بالنكوس هذا 
الصيف، استناًدا لتصريحاته التي اعترف 
خاللها برغبته فـــي البحث عن تحد جديد 
الموسم الجديد، وتبعه الالعب الهولندي 

الشاب، باعتراف أكثر وضوًحا، بتلقيه عرًضا 
رسمًيا من الريال.

لكـــن ادعت صحيفة “ميـــرور” اإلنكليزيـــة، أن إدارة ريال 
مدريـــد وجهت أنظارهـــا لخيار ثالث في وســـط الملعب، 
تحسًبا النهيار صفقتي بول بوغبا وفان دي بيك، واإلشارة 
إلى متوسط ميدان ليفربول فابينيو، على اعتبار أنه يملك 
ُجـــل مميزات العـــب اليونايتد، بالقيام بـــأدواره الدفاعية 
والهجومية على أكمـــل وجه، بجانب مرونته بإجادة اللعب 

في كل مراكز الوسط والدفاع.
وزعم المصدر كذلك، أن فلورنتينو بيريز توصل إلى اتفاق 
شبه نهائي مع اإلدارة األمريكية المستحوذة على “أنفيلد 
روود”، لضم العب موناكو الســـابق إلى كتيبة زيزو مقابل 

رســـوم ُتقدر بنحو 65 مليـــون جنيه إســـترليني بخالف 
المتغيـــرات، لكن الصفقة متوقفة علـــى نجاح الريدز في 
العثور على بديل قبل غلق الميركاتو الصيفي في إنكلترا 

مساء اليوم الخميس.
وحال صدقت هذه األنباء، لن تكون المرة األولى التي ينتقل 
خاللها صاحب الـ25 عاًما، إذ سبق له تمثيل فريق الكاستيا 
في موســـم 2012-2013 على ســـبيل اإلعارة من نادي ريو 
آفـــي البرتغالي، لكنه لم يحصل علـــى فرصة البقاء بعقد 
دائم، لينتقل بعدها إلى موناكو ومن ثم ليفربول الصيف 
الماضي، في صفقة كلفت أحمر الميرسيسايد حوالي 40 
مليون إسترليني، ليفوز مع الفريق بدوري األبطال الموسم 

الماضي.

وكاالت/ االستقالل:
رد األلمانــــى يورجــــن كلــــوب، المدير 
الفني لفريــــق ليفربول اإلنجليزي، على 
االنتقــــادات التي تعرض لهــــا مؤخرا 
بعدم التعاقد مــــع صفقات من العيار 
الثقيل في فتــــرة االنتقاالت الصيفية 

الحالية.
وقــــال كلوب في تصريحات نشــــرتها 
صحيفة »ميــــرور« اإلنجليزية »يجب أال 
تقوم بأي تعاقــــدات لمجرد أن األندية 
األخرى تعقد صفقــــات جديدة، هذا ال 
معنى له، األمر ال يتعلق بذلك«، مضيفا 
»إذا كنــــت تجلس لمــــدة ثانية وتلقى 
نظرة على الفريق، فهــــل نحن بحاجة 
إلى مزيد من الالعبين؟ سيقول الناس، 
نعم، نحتاج إلى بديل عن ساديو مأني، 

ومحمد صالح، أيا كان«.
وأضاف كلوب »لكن هــــؤالء الالعبين يتواجدون هنا 
في آنفيلد، هل نحن بحاجة إلى تعويضهم بالعبين 
آخرين؟ هــــل نحن بحاجــــة لتعويضهــــم بالعبين 
مميزين؟ البعــــض يعتقد أن النادي يحتاج للتعاقد 
مع العبين جدد من أندية وبلدان أخرى ألنهم أفضل 
من الموجودين لدينا لكن بــــدون أي دليل وال يوجد 

أفضــــل منهم«. وواصل مــــدرب ليفربول تصريحاته 
»اعتقد أن البعض يتحمس بالصفقات ألنها تجلب 
للفريق العبين جدد ليس أكثر من ذلك«، وتابع »ذلك 
يشــــبه شــــرائك ســــيارة جديدة على الرغم من أنك 
تعتمد بشــــكل كلى على ســــيارتك القديمة، لكنك 
تريد شــــراء واحدة أخرى جديدة، ولكن بعد أسبوعين 

قد تتعطل منك«.

أنظار ريال مدريد تتجه إلى »فابينيو« كلوب: ال يوجد أفضل من محمد 
صالح وماني لضمهم إلى ليفربول
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غزة/ االستقالل:
نشــــرت وزارة التربيــــة والتعليم في غــــزة األربعاء، مواعيــــد االمتحان 

التطبيقي الشامل وأماكنه لدورة أغسطس/ آب 2019.
وأوضحت الوزارة أن تفاصيل موعد االمتحان ومكانه ستكون عبر الرابط 

/https://eservices.mohe.ps/shamel
وقالت الوزارة إن االمتحان التطبيقي الشامل أحد األدوات المهمة التي 
تضمن توفر المهارات والمعارف الالزمــــة إلدماج خريج برنامج الدبلوم 

المتوسط في سوق العمل.
وذكــــرت أنه أحد االمتحانات الوطنية التــــي نص عليها قانون التعليم 
العالــــي رقم (11) لعام 1998 وأحد المهام الرئيســــية لــــوزارة التربية 

والتعليم العالي .
ويهدف االمتحان التطبيقي الشامل، وفق الوزارة، إلعطاء الطالب وثيقة 
وطنية (شــــهادة) تضمن بموجبها الــــوزارة تمكن مجتــــازي االمتحان 
مــــن المهارات والمعــــارف التخصصيــــة الالزمة للنفاذ لســــوق العمل 

الفلسطيني .
ويتيــــح االمتحان الفرصــــة أمام الطالب لتحقيق أحد الشــــروط المهمة 
لعملية التجسير والتحاق خريجي الدبلوم برامج البكالوريوس المناظرة .

ويتيــــح االمتحان –وفق الوزارة- الوصول إلى تصور حول مخرجات برامج 
الدبلوم لدى مؤسســــات التعليم العالي الفلســــطينية باالســــتناد الى 

البيانات الرقمية لتحليل نتائج االمتحان التطبيقي الشامل .

زة من قبـــل قوات االحتالل 
ّ
بحماية عســـكرية معز

اإلسرائيلي.
وقال مســـؤول العالقات العامة واإلعـــالم بدائرة 
األوقاف اإلســـالمية، فراس الدبـــس، في تصريح 
مكتـــوب، إن "154 متطرفـــا اقتحمـــوا المســـجد 
األقصى، خـــالل الفترة الصباحية، تحت حراســـة 

أمنية إسرائيلية مشددة".
وأشـــار الدبس إلـــى أن االقتحامـــات "تزامنت مع 
اعتداء عناصر الشـــرطة اإلسرائيلية بوحشية على 
حارس المســـجد مهند إدريـــس، عند مصلى باب 

الرحمة واعتقال الُمصلي نظام أبو رموز".
وتأتي هذه االقتحامات عشـــية ما يسمى "ذكرى 
خراب الهيكل "، التي تصادف يوم األحد القادم، 
أول أيام عيـــد األضحى المبارك، ووســـط دعوات 
مكثفـــة أطلقتها ما تســـمى "جماعـــات الهيكل" 
المزعوم ألنصارها وجمهور المستوطنين لتنفيذ 

اقتحامات جماعية للمسجد خالل عيد األضحى.
وكانـــت "جماعة طالب ألجل الهيـــكل" المتطرفة 
وجهت رســـالة إلى رئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو، طالبت فيها بالســـماح لليهود 
باقتحام األقصى خالل عيد األضحى وذلك لتوافق 
يوم األحـــد المقبل 2019/8/11 مـــع ذكرى خراب 

الهيكل المزعوم.
وفي الســـياق، دعـــت منظمـــة "أمنـــاء الهيكل" 
المتطرفة لمسيرة تهويدية ضخمة األحد القادم، 
تنطلق من باب الخليـــل وتنتهي داخل األقصى، 
إحياء لما يسميه االحتالل "ذكرى خراب الهيكل"، 

بحسب اإلعالن.
وطالب رئيـــس منظمة "أمناء الهيكل" جرشـــون 
سلمون بأن يتم السماح لليهود باقتحام األقصى 

خالل صبيحة يـــوم األحد القادم، والســـماح لهم 
بوضع "حجـــارة الهيكل" في األقصـــى، معتبًرا أن 

"الوقت قد حان لذلك".
ورًدا علـــى الدعـــوات اليهوديـــة، أطلق نشـــطاء 
فلســـطينيون دعوات لشـــد الرحال إلى المسجد 
األقصـــى أول أيام عيد األضحـــى منذ صالة الفجر 

حتى الظهر لمنع المستوطنين من اقتحامه.
ويعتبر ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" من األيام 
التـــي تنفذ فيهـــا اقتحامات جماعيـــة لألقصى، 
ويتجـــاوز عدد المقتحمين ســـنوًيا في هذا اليوم 
ألف مســـتوطن، وعادة يتم إغالق بـــاب المغاربة-

حيـــث يتم من خاللـــه اقتحام األقصـــى كل يوم 
باستثناء يومي الجمعة والسبت-في عيدي الفطر 

واألضحى.
وحـــذرت شـــخصيات دينية من خطـــورة دعوات 
"جماعـــات الهيكل" من تنفيذ اقتحامات لألقصى 
يـــوم العيد األكبر للمســـلمين، واعتبرته ســـابقة 

خطيرة جًدا.
ويتعـــرض المســـجد األقصى يومًيا (عـــدا يومي 
الجمعة والســـبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات 
من قبل المســـتوطنين وأذرع االحتالل المختلفة، 
في محاولة لبسط سيطرتها الكاملة على المسجد، 

وتقسيمه زمانًيا ومكانًيا.
وفي ســـياق آخر، شـــرعت طواقم تابعـــة لبلدية 
االحتالل في القدس أمس، باقتالع عدد من أشجار 
الزيتون في ســـاحة اإلمام الغزالي بالقرب من باب 

األسباط بمحيط المسجد األقصى.
من جهـــة ثانيـــة، أفـــادت حركة "الســـالم اآلن" 
اإلســـرائيلية أمس، بأن سلطات االحتالل صادقت 
علـــى خطط لبناء نحـــو 2300 وحدة اســـتيطانية 

جديدة فـــي الضفة الغربية المحتلة، هي األحدث 
في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي 

الرئيس األمريكي دونالد ترمب السلطة.
 وقالـــت الحركة في بيان لهـــا إن "لجنة التخطيط 
التابعة لـــوزارة جيـــش االحتالل صادقـــت أثناء 
اجتماعهـــا خالل اليوميـــن الماضيين على 2304 
وحـــدات ســـكنية تمر فـــي مراحـــل مختلفة من 

إجراءات الموافقة".
 وأوضحت أن الموافقة على بناء المستوطنات تعد 
ا من السياســـة الحكومية الكارثية الهادفة  "جزًء
إلـــى منـــع أي إمكانية إلحالل الســـالم وعثرة أمام 
خيـــار حل الدولتين ولضم جزء من الضفة الغربية 

أو كلها".
 وتعهـــد رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو قبيل االنتخابات التشريعية في نيسان/

أبريـــل الماضي ضم المســـتوطنات فـــي الضفة 
الغربية المحتلة وهي خطوة يسعى إليها اليمين 

المتشدد في "إسرائيل".
 وينظـــر إلى ضم مســـتوطنات الضفـــة على أنه 
"ســـيقضي على خيار حل الدولتيـــن الذي يعتبر 
محور الجهـــود الدولية لحل النزاع اإلســـرائيلي-

الفلسطيني".
 وصادق "مجلس التخطيط األعلى" التابع لـ "اإلدارة 
المدنيـــة" لالحتالل في الضفة الثالثاء، على إيداع 
مخطـــط لبناء 200 وحدة اســـتيطانية جديدة في 
مستوطنة "ميتســـاد"، وعلى سريان مخطط لبناء 
100 وحدة في مســـتوطنة "إيبي هناحال"، وتقع 
المستوطنتان شرقي الكتلة االستيطانية "غوش 

عتصيون" في بيت لحم.
 كما صادق على شـــرعنة بناء لمؤسســـة عامة في 

مســـتوطنة "غفاعوت"، وعلى شـــق شـــارع لمبان 
تخطـــط ســـلطات االحتـــالل لبنائهـــا فـــي هذه 

المستوطنة.
ونقل موقـــع "القناة 7" اإللكترونـــي اليميني عن 
رئيـــس المجلس االســـتيطاني "غوش عتصيون" 
شـــلومو نئمان قوله: إن" المصادقة على بناء 200 
وحدة ســـكنية يـــؤدي إلى مضاعفة عدد ســـكان 
مســـتوطنة (ميتســـاد) ثالث مرات، وأن شـــرعنة 
المبنـــى في (غفاعوت) سيســـمح ببناء عشـــرات 

الوحدات السكنية".
 وأضـــاف أن "المصادقة النهائيـــة على البناء في 
إيبي هناحال تشـــكل عملًيا شرعنة المستوطنة، 
وتشـــمل بداخلها بناء 96 وحدة ســـكنية دائمة. 
وهذه بشرى هائلة لجنوب شرق غوش عتصيون، 
ولالســـتيطان اليهودي في صحـــراء يهودا (برية 
الخليـــل)، ولغـــوش عتصيـــون عموًمـــا ولجميع 
المســـتوطنين. ونأمل أن يســـتمر اتجاه التطوير 

والبناء في المستوطنات بكامل القوة".
اعتقالت بال�ضفة والقد�س

إلى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر 
األربعاء، 15 مواطنا من القـــدس والضفة الغربية 
المحتلتين، وصادرت قطعة سالح من مركبة شرق 
رام اللـــه. وأفـــادت مصادر محليـــة باعتقال ثالثة 
شـــبان من بلدة العيساوية شـــمال شرق القدس، 
وهم: محمود ســـعدي الرجبي، والفتى أحمد ناصر 

محيسن وشقيقه الفتى محمد ناصر محيسن.
واعتقـــل جنود االحتـــالل ثالثة شـــّبان قرب بلدة 
ســـلواد شـــرق رام الله، بزعم العثور في مركبتهم 

.M16 على قطعة سالح من طراز
وُعرف من بيـــن المعتقلين فجر اليوم، خالد العبد 

(شـــقيق األســـير عمر العبد) من بلدة كوبر شمال 
رام اللـــه، وأنس وجيه أبتلي، وشـــقيقه آدم وجيه 

أبتلي من قلقيلية.
كما اعتقل جنود االحتالل محمد رومي وســـليمان 
الدبس من مخيم عايدة شـــمال بيت لحم، ومالك 
حســـن الزغاري من الدوحة، ومحمود محمد دقدق 

وعبد الرحمن محمد دقدق من بلدة الخضر.
وداهم جنود االحتـــالل منزل المعتقل فتحي رجا 
خصيب ببلدة قفين شمال طولكرم، وكذلك منزل 
األسير الجريح محمد مصلح من بلدة دير الغصون 
شـــمال طولكرم الذي يتهمه االحتـــالل بمحاولة 

تنفيذ عملية طعن قبل نحو 10 أيام.

توغل بغزة
أما فـــي قطاع غـــزة، فقد توغلت قـــوات االحتالل 
اإلســـرائيلي بشـــكل محدود صبـــاح األربعاء في 

األطراف الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأفـــادت مصـــادر محلية  بتوغـــل 6  جرافات من 
نـــوع D9 وجرافتيـــن عســـكريتين شـــرق مخيم 
البريج بمحاذاة الســـياج الفاصل انطالًقا من بوابة 

"المدرسة" العسكرية.
وأشـــارت الى أن الجرافات شرعت بأعمال تجريف 
فـــي منطقـــة التوغـــل، بإســـناد من عـــدة آليات 
عسكرية متمركزة داخل الشريط الحدودي، وسط 
تحليق مكيف لطائرات االستطالع على ارتفاعات 
منخفضـــة. ويتعمـــد االحتالل تجريـــف أراضي 
المواطنين المحاذية للسياج األمني لحرمانهم من 
االستفادة منها، وينصب أســـالًكا شائكة بشكل 
دوري في أغلب المناطق الشـــرقية للقطاع؛ بغرض 
منـــع المتظاهرين الســـلميين مـــن الوصول إلى 

السياج األمني شرقي القطاع.

م�ضتوطنون يقتحمون ..

اأبو ردينة .. ..

القدس المحتلة/ االستقالل:
عمدت منظمة يمينية إســـرائيلية، إلى تغيير أســـماء 
شـــوارع فـــي تل أبيـــب (وســـط فلســـطين المحتلة)، 
إلى أســـماء قيادات فلســـطينية باإلضافة إلى أسماء 
تحمل دالالت سياســـية، في إطار حملة تحريض على 

الفلسطينيين.
ووفقـــا لتقرير أوردتـــه صحيفة »يديعـــوت أحرنوت« 
العبريـــة، أمـــس األربعاء، فقد تفاجأ ســـكان تل أبيب، 
بوجـــود عالمـــات وتســـميات مثيـــرة لجدل الشـــارع 
اإلســـرائيلي، علـــى غرار اســـم الرئيس الفلســـطيني 
الراحل ياسر عرفات ورئيس المكتب السياسي لحركة 

»حماس« إسماعيل هنية.
باإلضافـــة إلى تغيير اســـم شـــارع »الملكة إيســـتر« 

إلى شـــارع »مطعـــم الدولفنيريم« وهو نـــاد ليلي فجر 
فلسطيني نفسه داخله عام 2001، ما أسفر عن مقتل 
21 إسرائيليا، وتم تغيير أســـماء العديد من الشوارع 

األخرى.
وقالـــت الصحيفة العبريـــة، إن تغيير أســـماء بعض 
الشوارع، جاء بمبادرة من منظمة يمينية تدعى »مشروع 
النصر اإلسرائيلي«، التي تضم إسرائيليين ُقتل أفراد 
مـــن عائالتهم في هجمـــات فلســـطينية، وجنود من 

االحتياط اإلسرائيلي وسكان في جنوبي »إسرائيل«.
وحملت بعض الشـــوارع مضامين سياسية مثل »شارع 
اإلعـــدام لإلرهابيين«، في إشـــارة إلـــى الدعوة لفرض 
عقوبة اإلعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل 

إسرائيليين.

وقالت الجمعية اليمينية التي بادرت إلى هذه الخطوة 
في بيان: »يشـــعر اإلسرائيليون بخيبة أمل إزاء ضعف 
رد الحكومة اإلسرائيلية على حماس ووقف إطالق النار 

الذي تم التوصل إليه بعد الجولة األخيرة من القتال«.
وأضافت: »يدعو مشروع النصر اإلسرائيلي، المسؤولين 
المنتخبين، والجيش اإلسرائيلي والمجتمع اإلسرائيلي 
بأسره، إلى التحول من سياســـة التهدئة إلى سياسة 
النصـــر من خالل الوســـائل العســـكرية واالقتصادية 

والسياسية«.
وتتهم المعارضة وقطاعات في »إســـرائيل«، الحكومة، 
بالخضوع لحركة »حماس«، بقطاع غزة، منذ توصلها إلى 
تفاهمات »تهدئة« شـــفهية، بوساطة مصرية وأممية 

وقطرية.

أبو ردينة بشدة في بيان صحفي استمرار النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية، 
وموافقة سلطات االحتالل على بناء وحدات استيطانية جديدة، عبر موافقتها 

على بناء 2300 وحدة جديدة.
وقال أبو ردينة إن اإلجراءات والقرارات اإلســـرائيلية ســـواء كانت استيطان، 
أو اعتقاالت وهدم للبيوت، تحمل مخاطر مدمرة، مشـــددا على أن االســـتيطان 
جميعه غير شـــرعي، وال شرعية ألي بناء إســـرائيلي على األرض الفلسطينية. 

وفق ما أوردته وفا.
واعتبر أبو ردينة أن انتهاك إســـرائيل للحقوق الفلسطينية وتحدي الشرعية 
الدولية ال يؤدي إلى أي ســـالم، بل سيســـاهم باســـتمرار حالـــة التوتر وعدم 
االســـتقرار في منطقة مشـــتعلة وملتهبة أصال، الفتا إلى أن الســـالم العادل 
يجب أن يكون على أســـاس دولة فلســـطينية مســـتقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية المحتلة على حدود 1967.

موعد االمتحان التطبيقي 
الشامل ومكانه في غزة

ضمن خطواتها التحريضية على شعبنا
منظمة يمينية إسرائيلية تسمي شوارع في تل أبيب بأسماء قيادات فلسطينية

غزة/ االستقالل:
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشـــعبية 
لمواجهة الحصار، وجود كســـاد تجـــاري في قطاع 
غزة والضفة الغربية عشـــية عيد األضحى المبارك 
بسبب اســـتمرار الحصار اإلسرائيلي واإلغالق وأزمة 

المقاصة والرواتب.
ودعا الخضري في تصريـــح صحفي له األربعاء، إلى 
وضع خطـــة اقتصادية حكومية شـــاملة لمعالجة 
األزمات المتفاقمـــة ومواجهة التحديـــات، إضافة 
إلى وضع رؤية في كيفيـــة التعاطي مع هذا الواقع 

الصعب.
وقـــال الخضري : »على أبواب العيد تكاد األســـواق 
تكون شـــبه خالية، فيما تراجعت نســـب البيع بما 
يصل إلى نحـــو %80 في غـــزة و%50 في الضفة 
الغربية«، مشـــيرًا في الوقت ذاته إلـــى وجود أزمة 

سيولة حادة في غزة.
وطالـــب الخضـــري بضغـــط دولي علـــى االحتالل 
اإلســـرائيلي إلنهاء أزمـــة المقاصة ورفـــع الحصار 
بشـــكل كامل عن غزة، ألن مـــا يقوم به االحتالل من 
إجراءات في الضفة وغزة يمثل خرقًا فاضحًا للقانون 

الدولي.
وأشـــار الخضري إلـــى أن غزة تعاني منذ ســـنوات 
بســـبب الحصار اإلســـرائيلي، فيما انضمت الضفة 
الغربيـــة لهذا الواقـــع األليم والصعـــب مع تفاوت 

النسب.
وشدد على أن استمرار األوضاع في الضفة الغربية 
وعدم وجـــود حلول عملية لها يعنـــي أن األزمة قد 
تطول وتتفاقم وهذا يقودنا إلى اإلســـراع في وضع 

الحلول العملية لمعالجة هذه األزمة الخطيرة
وبين أن واقع غزة يزداد كارثية على أبواب العيد في 

ظل تراجع المساعدات والمشاريع الدولية والعربية، 
واإلغالق شـــبه الكامل، إلى جانب االنخفاض الكبير 
في دعم وإسناد المؤسســـات المانحة االغاثية في 

كافة القطاعات، ما يعطي صورة صعبة عن الواقع.
وأوضح أن نسبة الفقر في غزة تتجاوز الـ %85 فيما 
البطالة تزيد عن الـ %60، بينما تصل نســـبة دخل 
الفرد اليومـــي نحو 2 دوالر، إلى جانب أن عشـــرات 
آالف الخريجيـــن فـــي الضفة الغربيـــة وقطاع غزة 

يعانون البطالة وقلة فرص العمل.
وأكـــد الخضري على أن اســـتمرار االنقســـام يزيد 
مـــن المعاناة علـــى كل الشـــرائح، مؤكـــدًا ضرورة 
الوحدة الوطنية ووجود خطة شـــاملة لعالج األزمات 
االقتصادية وغيرها التي تزداد ضراوة وقسوة، في 
ظل مخططات إسرائيلية ال تتوقف تستهدف غزة 

و القدس والضفة الغربية.

كساد تجاري بغزة والضفة عشية العيد
الخضري يدعو لوضع خطة حكومية شاملة لمعالجة األزمات المتفاقمة
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االستقالل/ وكاالت:
ضبطـــت الوكالة البريطانيـــة لمكافحة الجريمـــة 398 كيلوغرامًا من 
الهيرويين مخبأة في حمولة مناشـــف وأثواب حمام ما يشكل واحدة 

»من أكبر عمليات ضبط« مخدرات في بريطانيا.
وضبطـــت الحمولة التي قدرت قيمتها بـ43 مليون يورو في الســـوق، 
في الثاني من أغسطس في حاملة حاويات في مرفأ فيليكستو الواقع 
على ساحل إنجلترا الشرقي، حيث توقفت السفينة قبل أن تتوجه إلى 

أنتويرب في بلجيكا، على ما جاء في بيان للوكالة.
وبعد ضبط المخدرات، أعادت الشرطة البريطانية الحاوية إلى مكانها 

وسمحت للسفينة بمغادرة المرفأ.
ولدى الوصول إلى أنتويرب حملت الحاوية على شـــاحنة، ونقلت إلى 

روتردام في هولندا، تحت مراقبة الشرطة المستمرة.
وعمدت الشرطة الهولندية، االثنين، إلى توقيف شخصين عند البدء 
بتفريغ الحاوية في حين أوقفت الســـلطات البريطانية شـــخصًا في 

برومزغروف في وسط البالد.
وقـــال كولن وليام المدير المحلي لعمليات الوكالة في بيان »إن ضبط 
كمية هيروييـــن بهذا الحجم جاء نتيجة تحقيق مركز يســـتند إلى 
جمـــع المعلومات االســـتخبارية قامت به الوكالة مع شـــركاء دوليين 

وبريطانيين«.

400 كيلوغرام هيروين في 
»مناشف وأثواب حمام«

االستقالل/ وكاالت:
اكتشـــف العلماء بقايا ببغاء ضخم، عـــاش في نيوزيلندا 
منـــذ 20 مليون عام، حيث يبلغ طوله نحو متر ولديه منقار 
ضخم وقوي ويحتمل أنه كان يلتهم ببغاوات أخرى. وقال 
تريفور ورثي االستاذ بجامعة فلينديرز في بيان صدر أمس 
األربعاء » نيوزيلندا تشـــتهر بطيورها الضخمة«. وأضاف« 
ولكـــن حتى اآلن، لم يعثر أحد علـــى ببغاء ضخم منقرض 

في أي مكان«.
وأطلق علماء في علـــم األحافير بجامعة فلينديرز ومتحف 

كانتيربوري في نيوزيلندا اسم هركليز انيكسبتاتوس على 
الببغاء إلظهار مدى قوته وكبر حجمه باإلضافة إلى الطبيعة 

غير المتوقعة لهذا االكتشاف.
وجرى العثور على الببغاء الجديد في حفريات تعود لـ 
19 مليون عاما مضت بالقرب من بلدة ســـانت باثانس 
التي كانت تشـــتهر بنشـــاط التعدين فـــي منطقة 
ســـنترال اوتاجو في ســـاوث إيالند بنيوزيلندا، وهى 
منطقة يقوم العلماء باستخراج الرواسب الحفرية منها 

منذ 20 عاما.

االستقالل/ وكاالت:
تعهدت شـــركة غوغـــل بتضمين المـــواد المعاد 
 (Made By Google) تدويرها في جميع منتجات
بحلـــول 2022، مـــن هواتف وحواســـيب ومكبرات 
صـــوت والملحقات مثل أغلفـــة الهاتف ومنصات 

الشحن.
وتأتي الخطوة في أعقاب مبادرة أبل الصديقة للبيئة 
الســـتخدام المواد المعاد تدويرها في منتجاتها، 
حيث ذهبت الشركة إلى حد بعيد عبر صنع روبوت 

داخلي يقوم بتفكيك األجهزة القديمة إلى أجزاء.
وقالت غوغـــل أيضًا إنهـــا تتعهـــد بجعل جميع 
شحناتها من األجهزة خالية من انبعاثات الكربون 
بحلول 2020، وذلك بهدف تعزيز االســـتدامة في 

قسم األجهزة.
ولدى غوغل حاليًا برنامج شراكة إلعادة التدوير يوفر 
عنوان شحن لكي ترسل إليه أجهزة الشركة التي لم 
تعد بحاجـــة إليها، لكن البرنامج يقتصر حاليًا على 

الواليات المتحدة.

»غوغل« تصنع أجهزتها من مواد 
معاد تدويرها بحلول 2022

اكتشاف ببغاء »ضخم« كان يعيش 
في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام

االستقالل/ وكاالت:
عثرت السلطات البرازيلية، على جثة سجين 
انتحر داخل زنزانته بعدما فشلت محاولته 
الهرب متنكرا بهيئة ابنته الشابة، وقالت 

إنه شنق نفسه على ما يبدو.
وألقت الســـلطات القبض على كالفينو دا 
ســـيلفا، وهو تاجر مخدرات يبلغ من العمر 
42 عامـــا وكان يقضـــي عقوبـــة الســـجن 
لعشـــرات الســـنين أثناء محاولته الهرب 
من السجن يوم الســـبت متنكرا في هيئة 

ومالبس ابنته.
 وقبض على سيلفا الذي ارتدى قناعا غريبا 

من السيليكون ووضع شعرا مستعارا طويال 
باللون األســـود وتنكر في مالبس امرأة بما 
فيهـــا حمالة صدر وعندما أجبره مســـؤولو 
الســـجن على خلـــع مالبـــس التنكر ظهر 

بشكله الحقيقي متجهم الوجه.
وفي تحول مفاجئ، قال مســـؤولو السجن 
فـــي مدينة ريـــو دي جانيرو إنهـــم عثروا 
على ســـيلفا ميتا في زنزانة بوحدة شديدة 

الحراسة في مجمع سجن بانجو.
وأضافت سلطة الســـجن: »يبدو أن النزيل 
شنق نفسه باستخدام مالءة سرير« مشيرة 

إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وقبل انتحاره، قالت ســـلطة سجون ريو إن 
ابنة سيلفا وسبعة أشخاص آخرين اعتقلوا 
لالشـــتباه في محاولتهم مســـاعدته على 
الهرب وأضافت أن ســـيلفا نقل إلى سجن 

شديد الحراسة وسيواجه العقوبة.
وأصبحت الســـجون فـــي البرازيـــل تمثل 
مشـــكلة كبيـــرة للرئيس الجديـــد جايير 
بولســـونارو الذي تعهد بمكافحة معدالت 
الجريمـــة والعنف المتزايد منذ ســـنوات، 
وأخيرا قتل 57 شخصا على األقل األسبوع 
الماضي عندما اندلعت أعمال شـــغب في 

سجن بوالية بارا.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراسة حديثة عن تراجع قيمة المصروف اليومي 
الذي يحصل عليه األطفال في ألمانيا، مقارنة بما كان عليه 
قبل عامين. وجاء في الدراســـة التي تم إجراؤها بتكليف 
من 6 دور نشر لمجالت ألمانية عن السلوك االستهالكي 
للمراهقين، وتـــم عرضها أمس فـــي العاصمة األلمانية 
برلين، أن األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عامًا 
حصلوا في المتوســـط على 20.52 يورو فـــي ربيع العام 

الجاري، وهو وقت إجراء الدراسة.
وأوضحت الدراسة أن هذا المبلغ يقل بنحو 4 يورو مقارنة 
بمـــا كان عليه مصـــروف األطفال في مثـــل هذه المرحلة 
العمرية قبـــل عامين. ورجح الخبراء أن أحد أســـباب ذلك 
قـــد يكون أن األســـر تبرم عددًا أكبر مـــن عقود الهواتف 
المحمولة بشـــكل مســـتمر لألطفـــال أو أنهـــم يتولون 

مسؤولية مشتريات رقمية ألطفالهم ويدفعونها أيضًا.
وأوضحت عضو مجلس إدارة دار نشـــر مجلة »تاســـيت« 
األلمانية، مالتا ريكن، أن هذه المشتريات يمكن أن تكون 
مثاًل تنزيالت أفالم أو ألعاب حاســـب آلي. ولكن الدراســـة 
لم تقّدم تفســـيرات ملموســـة للســـبب وراء تراجع قيمة 
المصروف اليومي الذي يتلقاه األطفال، وفي الوقت ذاته 
ليس هناك أية مؤشـــرات إلى تراجع معدل اســـتهالك 

األطفال.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت صحيفة »ذا صن« البريطانية عن عودة 
الفراشــــات الزرقاء للتكاثر في أعقاب الموجات 
الحــــارة التي ضربت البالد فــــي العام الماضي، 
وأضافــــت أن تعداد الفراشــــات الزرقــــاء ارتفع 
بنسبة 104% في عام 2018 مقارنة بتعدادها 

في عام 2017 بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
ونقلت الصحيفة عن الجمعية الخيرية للحفاظ 

علــــى الفراشــــات أن هذا النوع من الفراشــــات 
يشــــهد العام الحالي أفضل فصل صيف على 
اإلطالق، وذلك نتيجة الموجة شــــديدة الحرارة 
التي شهدها شهر يوليو الماضي والتوقعات 
بارتفاع درجات الحرارة عن المعدل طوال شهر 

أغسطس الحالي.
وأضافت بيانــــات الجمعية أن هــــذا النوع من 
الفراشــــات ظل يعانى من خطر االنقراض على 

مدى 40 عامــــا نتيجة تآكل موائلها الطبيعية، 
غيــــر أن أعدادهــــا بدأت في الزيــــادة في العام 
الماضي حيث زادت بنسبة 110% في إنجلترا 
وبنســــبة 94% في ويلز فــــي الصيف الماضي 

مقارنة بعام 2017.
يذكر أن الفراشة الزرقاء ال تتواجد بشكل معتاد 
فــــي الحدائق لكنهــــا تفضل المراعــــي البرية 

واألراضي البور.

انتحار تاجر مخدرات برازيلي بعد فشله في الهرب من السجن

ارتفاع درجة الحرارة يساعد على تكاثر الفراشات الزرقاء

ألمانيا تقلل المصروف 
اليومي ألطفالها
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