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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اإلسرائيلي،  االحتالل  اعتقلت شرطة 
امس الثالثاء، ش���ابا م���ن مصلى باب 
باالعتقال  الرحمة، وه���ددت مواطنة 

في حال عودتها للمسجد األقصى.
وأف���ادت مصادر محلية، بأن ش���رطة 

يوس���ف  الش���اب  اعتقلت  االحتالل 
الشاويش أثناء تواجده في المصلى، 
كما أوقفت المواطنة نفيسة خويص 
عن���د ب���اب المجل���س ف���ور خروجها 
من  المس���جد األقص���ى، وهددته���ا 

باالعتقال في حال عودتها يوم غد.

االحتالل يعتقل شابًا من 
مصلى باب الرحمة بالقدس  

بيت لحم _ القدس المحتلة/ االستقالل: 
ب���اإلدارة المدني���ة ف���ي  صادق���ت م���ا تس���مى 
جيش االحت���الل اإلس���رائيلي صادقت عل���ى بناء 
مئ���ات الوح���دات االس���تيطانية في مس���توطنة 

"عتصيون" جنوب مدينة بي���ت لحم المحتلة، كما 
هدمت قوات االحتالل ، أربعة "بركسات" وأساسات 
مبنى قيد اإلنش���اء في منطقة بي���ر عونه بمدينة 
بيت جاال غرب بيت لحم، ومنزاًل في حي بيت حنينا 

يعود للمواطن إياد خليل الكس���واني في القدس 
المحتل���ة.  وذكرت القناة الس���ابعة اإلس���رائيلية، 

مس���اء امس الثالثاء أن ما ُتس���مى 
باإلدارة المدنية في جيش االحتالل 

االحتــالل ُيصــادق علــى بنــاء مئــات الوحــدات 
االستيطانية ببيت لحم ويهدم منزلين في القدس

غزة/ االستقالل: 
نظم العش����رات من الفلسطينيين امس الثالثاء 
في مدين����ة غزة، وقف����ة تضامنية م����ع "الجئي 

لبنان" رفض����ا لقرار وزير العم����ل اللبناني. وردد 
المشاركون في الوقفة التي دعت إلى تنظيمها 
األطر الطالبية للفصائل الفلسطينية في قطاع 

غ����زة، أمام مقر األمم المتح����دة غرب مدينة غزة، 
هتافات منه����ا:" ال وطن وال توطين 

إال في أرضك يا فلسطين". 

وقفة احتجاجية بغزة ؤلفضًا للقيود اللبنانية على الالجئين الفلسطينيين

غزة/ دعاء الحطاب: 
اعتاد المواطنون في قطاع غزة على استقبال عيد األضحى المبارك بطقوسهم 

الخاصة، من تعليق الزينة وازدحام األس���واق لش���راء المالبس 
الجديدة وااللعاب والحلويات لدخ���ال الفرحة لقلوب أطفالهم، 

رام الله/ االستقالل:
بينما ينتظر التجار في مختلف أنحاء العالم موسم األعياد لزيادة 
مبيعاتهم، فإن األمر مختلف تمامًا لدى التجار الفلس���طينيين 

غزة / سماح المبحوح:
محاوالت مستمرة تقوم بها اإلدارة االمريكية  من جهة و »إسرائيل«  
من جهة أخرى إلنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين »أونروا 

عزوف حاد من المواطنين.. 
أسواق غزة قبيل العيد »مشلولة«  العيد فرصة لمقاطعة بضائع 

االحتالل ودعم المنتج الوطني
تقرير الفساد بـ »أونروا«.. محاولة 
أمريكية لشطب حقوق الالجئين

تحذير من دعوات متطرفة 
القتحام األقصى عشية األضحى

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، ام���س الثالثاء، 
إن حالة من التوتر وعدم االس���تقرار تس���يطر على أسرى 

س���جن »عوفر« منذ ثالثة أيام، بعد اقتحام عدة أقسام في 
السجن بوحدات القمع، واالعتداء على األسرى 
بالضرب والعزل. وأوضحت الهيئة، في بيان 

رام الله/ االستقالل: 
اقتحمت قوات االحتالل فجر أمس الثالثاء، قرية عبوين ش���مال مدينة رام الله 

وس���ط الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منزل أس���رة الش���هيد 
يوسف وجيه س���حويل وأخذت مقاس���اته من الداخل، تمهيًدا 

االحتالل يأخذ مقاسات منزل أسرة 
الشهيد يوسف سحويل برام الله

هيئــة األســرى: حالــة مــن التوتــر 
تســود سجــن عوفــر منــذ ثالثــة أيــام

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذرت الهيئة اإلس���المية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أمس الثالثاء، 

م���ن دعوات منظم���ات »الهي���كل« المزعوم المتطرف���ة، أنصارها 
وجمهور المس���توطنين إلى المش���اركة في االقتحامات الجماعية 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشف وزير إسرائيلي، أمس الثالثاء، عن هدف "إسرائيل" النهائي من زيارات 

مسؤوليها العلنية والسرية المتكررة لدول الخليج العربي. وقال 
يسرائيل كاتس وزير الخارجية إنه يسعى لتطبيع معلن مع دول 

وزير إسرائيلي: نسعى لتطبيع معلن 
واتفاقيات موقعة ومكشوفة مع دول الخليج

نقل األسير السايح للعناية المكثفة إثر تدهوؤل صحته
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والدة شاؤول: ابني اختطف 
وقفة ت�شامنية مع »لجئي لبنان« بغزة اأم�س      ) APA images (حًيا وهذا فقط ما سيرجعه

رام الله/ االستقالل:
قال "نادي األس���ير الفلسطيني"، مس���اء امس الثالثاء: إن 6 أسرى شرعوا في 

ا على عملية قمعهم ونقلهم  اإلضراب المفتوح عن الطع���ام؛ رّدً
من معتق���ل "عوفر" جنوب غربي رام الله. وأوضح نادي االس���ير 

 6 أسرى يشرعون باإلضراب بعد 
فشل الحواؤل مع إداؤلة سجن »عوفر«

االحتالل ُيغرم اأهايل 
العراقيب مبلي�ن 
و600 األف �سيقل

النقب المحتل/ االستقالل: 
فرض���ت محكم���ة االحت���الل في 
بئر الس���بع غرامة قدره���ا مليون 

و(600) ألف شيكل 
قرية  أهال���ي  02على 
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الضفة المحتلة/ االستقالل: 
شـــنت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، فجر أمس الثالثـــاء ، مداهمات واعتقاالت 
ت االعتقاالت في بلدة عصيرة الشمالية في 

ّ
طالت 25  مواطنا من الضفة، وتركز

محافظة نابلس، إذ جرى اعتقال عشرة مواطنين فيها.
وبّين نادي األسير، أن 11 مواطنا اعتقلتهم قوات االحتالل من محافظة نابلس، 
وهم: ضـــرار أحمد حمادنة (58 عاما)، ونجليه عمرو (33 عاما) وأحمد، إضافة إلى 
أبي حســـن حمادنة (37 عاما)، ومناضل محمد سعادة (41 عاما)، وحمزة عبد الله 
ياسين، ومحمد فايق حمادنة، وعمر نضال ياسين، وبراء عصام جرارعة، وأدهم 
شـــولي، ومحمد عبد الفتاح خروشة (23 عاما). ومن محافظة الخليل، اعتقل كل 
من: فارس عادل الطيطي (24 عاما)، ومعتصم السيد أحمد، ومحمد وليد حجاجرة.

فيمـــا اعتقل االحتالل ثالثـــة مواطنين من محافظة جنين، وجميعهم أســـرى 
ســـابقون، وهم: الصحفي محمد علي عتيق، ومهتدي جميل العاصي، ومحمد 
فاروق عابد. ُيضاف إلى المعتقلين المواطنان هيثم عواد جراهيد، ومروان عواد 
جراهيد وكالهما من محافظة أريحا، والمواطن رسمي البيك من محافظة طولكرم، 
وشـــادي بداونة، وشادي أبو عكر، وعبد الرزاق بداونة وهم من محافظة بيت لحم، 
عالوة على كل من: مجد أبو رومي، ومصطفى حسن أبو رومي، وطارق العموري من 

بلدة العيزرية بالقدس.

النقب المحتل/ االستقالل: 
فرضت محكمة االحتالل في بئر السبع غرامة قدرها 
مليون و(600) ألف شيكل على أهالي قرية العراقيب 
في النقب الُمحتل، والتي هدمتها سلطات االحتالل 

للمرة (149) على التوالي يوم االثنين.
وبقرار "المحكمة المركزّية" التابعة لالحتالل، الصادر 
أمس الثالثاء 6 آب/أغســـطس، قِبل قضاء االحتالل 
موقف سلطات االحتالل ضد عشيرة أبو مديغم التي 
تعيـــش على أرض القرية في مســـاكن ُمتواضعة، 
وتحرمها ســـلطات االحتـــالل من كافـــة ُمقّومات 
الحياة األساســـّية وتعمل بكل قواها القتالع أهالي 

العراقيب وتهجيرهم وتهويد أرضهم.
ووفـــق قرار المحكمة، تم فرض هـــذا المبلغ الكبير 
على أهالي العراقيب ُمقابل تكاليف هدم مساكن 
وإخالء القرية لعدة مرات، وهذه ليست المرة األولى 
التي تفـــرض فيهـــا محكمة االحتـــالل مثل هذه 
الغرامات الباهظة على أهالي العراقيب، حيث سبق 
وأن فرضت بناًء على طلب االدعاء العام الصهيوني 
غرامات مالّية ُتقّدر بمئات آالف الشواقل على الشيخ 
صيـــاح الطوري وآخريـــن من العراقيـــب، ووجهت 
ســـلطات االحتالل للشيخ الطوري تهمة "االستيالء 

على أراٍض تابعة للدولة وعدم إخالء قرية العراقيب 
منذ العام 1999.

وكانت النيابة العامة لدى االحتالل قد قدمت دعوى 
مالية لـ "محكمة الصلح" لـــدى االحتالل ضد أهالي 
العراقيـــب مطالبة بتغريمهم مقابل تكاليف هدم 
المســـاكن حيث يقوم األهالي بإعـــادة بنائها من 
جديد بعد كل عملية هدم. وفرضت محكمة الصلح 
في حينه على أهالي العراقيب غرامة قدرها (262) 
ألف شـــيكل ومصاريف محكمة قدرها (100) ألف 

شيكل.
وبعد هـــذا القرار، قـــدم كل من أهالـــي العراقيب 
والنيابة العامة اســـتئنافين للمحكمـــة المركزية، 
وقـــررت المحكمة رد اســـتئناف أهالـــي العراقيب 
وتبنـــي قـــرار محكمة الصلـــح بادعاء "حـــق الدولة 
المطالبة بتعويضـــات عن أضرار وخســـائر مقابل 
عمليات هدم وإخالء ضد من اســـتولى على أراضي 

الدولة وعدم فرضها على خزينة الدولة."
كما قبلت المحكمة موقف الســـلطات بفرض غرامة 
علـــى كل واحد من أهالي العراقيـــب الذين قدمت 
النيابة ضدهـــم الدعوى وتحميلهـــم عبء الهدم 

واإلخالء.

ووفقًا للقرار، فرضت المحكمة على أهالي العراقيب 
دفـــع تكاليف الهـــدم بمبلغ قـــدره (1,636,767) 
شـــيكل ُدفع منه (319,440) شيكل ضمن اتفاقية 
تســـوية بين الطرفين، كما فرضـــت المحكمة على 

األهالي (20,000) شيكل مقابل مصاريف.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لنصرة العراقيب، أحمد 
خليل الطـــوري،: "نحن في اللجنة الشـــعبية لقرية 
العراقيب نرى ما تقوم به ما تســـمى 'سلطة تطوير 
النقـــب' من تضييق على أهالي العراقيب من هدم 
ومالحقة وتخويـــف. وقرار تغريمنـــا بهذه المبالغ 
الخيالية هو اســـتمرار لهذا النهـــج ومحاولة أخرى 

لدفعنا لمغادرة أرضنا."
وأضـــاف أنه "غير معقول أن يغرم أهالي العراقيب 
بمبلغ مليون و600 ألف شـــيكل على الرغم من عدم 
البت في النضال القضائي حول ملكية األرض لغاية 
هذه اللحظة. قضية ملكية األرض ال تزال في أروقة 
المحاكم، ونحن قد تقدمنا كثيرا في قضية الملكية 
على أرضنا، ولدينا طاقم محامين مختصين كما لدينا 
شهود ومستندات وهذا أكثر ما يثير قلق السلطة 

وهي تحاول بكل الطرق إبعادنا عن النضال."
 "كل 

ّ
وقال الشـــيخ صياح الطـــوري لـ"عـــرب 48" إن

الغرامات والجرائم بحق أهالـــي العراقيب مالحقة 
سياســـية وليســـت قانونيـــة. وهذه الممارســـة 
العنصرية هي أحد األســـاليب التي تستخدم ضد 
كل عرب النقب وليســـت العراقيب المســـتهدفة 

لوحدها."
 إبعادي عن العراقيب هو غير قانوني 

ّ
وأضـــاف: "إن

وحبســـي أيضا غيـــر قانوني، وبالرغـــم من ذلك لن 
نتنازل. عمليات الهدم والتغريم واالنتقام وغيرها 
تنم عن عقلية الشرطة الحاقدة وممارسات تنبع من 

كره شخصي ألهالي العراقيب."
وختم شـــيخ العراقيب بالقول: "أناشد عرب النقب 
أن ال يتركوا أرضهم مهما ضغطت السلطات. نحن 
صامدون في أرضنا، ونناشد الحقوقيين والبرلمانيين 

بممارسة الضغط لمنع تهجيرنا."
 ســـلطات االحتالل تواصل مخططها هدم 

ّ
ُيذكر أن

عشرات القرى العربية مســـلوبة االعتراف بالنقب، 
وتشريد سكانها، ســـعيا منها لمصادرة أراضيهم 
التي تقدر مساحتها بمئات آالف الدونمات، وذلك 
ضمن مخطط تهويد النقب، وتواصل هدم مساكن 
العراقيب في الوقت الذي تواصل سلطات االحتالل 

بناء 4 بلدات استيطانية جديدة بالنقب.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس 
والمقدســـات أمـــس الثالثاء، من دعـــوات منظمات 
"الهيكل" المزعـــوم المتطرفـــة، أنصارها وجمهور 
المســـتوطنين إلـــى المشـــاركة فـــي االقتحامات 
الجماعية للمسجد األقصى المبارك، خالل أيام عيد 
األضحى المبارك، تزامًنا مع ذكرى ما يســـمى "خراب 

الهيكل".
واعتبـــرت الهيئـــة فـــي بيـــان صحفـــي، الدعوات 
المتطرفة لباحـــات األقصى خالل أيام عيد األضحى 
إصرار متطرف على المساس بحرمة المسجد، داعيًة 
إلى مواصلة التصدي لكافة االنتهاكات واالعتداءات 

والذود عن المسجد.
وأكد األمين العام للهيئة حنا عيسى على المخطط 
اإلســـرائيلي الهادف إلى تكثيف الوجود اليهودي 
في األقصى وبشـــكل يومي، مشـــيًرا إلى زيادة حدة 
االعتداءات واالقتحامات بشـــكل متطرف وعنصري 
وأمام العالم أجمع بمســـلميه ومســـيحييه وكل من 

يحترم الدين ويقدس دور العبادة.

ونبـــه إلى خطورة هـــذا المخطـــط التهويدي الذي 
أضحـــى مـــن خالله مشـــهد اليهـــود والمتطرفين 
يتجولـــون بحرية في باحات المســـجد االقصى أمًرا 
اعتياديـــا مهددين بالمزيد من إجـــراءات التهويد 

واالقتحام.
وأشارت الهيئة إلى أن سلطات االحتالل تعتدي على 
كل مـــا هو مقدس للفلســـطينيين بصورة همجية، 
فتـــارًة تؤمن اقتحامات لألقصـــى، وتارًة أخرى تنفذ 
جريمة مروعة بهدم عشـــرات الشقق السكنية في 
واد الحمص بصور باهر، داعيًة إلى إفشال مخططات 

االحتالل والتصدي لعدوانه على كافة الجبهات.
كما دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية 
خطيب المســـجد األقصـــى المبارك الشـــيخ محمد 
حسين، كل من يستطيع الوصول إلى مدينة القدس 
المحتلة والمسجد األقصى المبارك للتحرك إليهما 
من أجل الوقوف في وجه مخططات سلطات االحتالل 
اإلســـرائيلي واعتداءاتها التي تستبيح من خاللها 

مسرى نبينا، صلى الله عليه وسلم .
وبين حســـين في بيـــان صحفي أمـــس الثالثاء، أن 

المطالبـــات بالســـماح لليهـــود باقتحام المســـجد 
األقصى يوم األحد المقبـــل، والذي يوافق يوم عيد 
األضحى المبارك، هي مطالبات خطيرة تمس عقيدة 

المسلمين في العالم أجمع.
وأكد أن المرحلة خطيرة جًدا، وأن ســـلطات االحتالل 
للمســـجد  المســـتوطنين  اقتحامات  بتســـهيلها 
األقصـــى تتحمل عواقـــب هذه االنتهـــاكات التي 

تسيء إلى مشاعر مسلمي العالم كله.
 ودعا أبناء الشعب الفلســـطيني إلى التصدي لها، 
مؤكًدا أن هذا االعتداء ما هو إال اســـتمرار لمسلسل 
التهويد الذي يستهدف القدس ومسجدها لخلق 

واقع جديد على األرض.
وأوضـــح أن المســـجد األقصـــى هـــو حـــق خالص 
للمســـلمين، وال يحق لســـلطات االحتالل وال غيرها 
التدخل في شؤونه، وال العمل على إفراغه من رواده.

يشار إلى أن شرطة االحتالل ستغلق طرقات وشوارع 
رئيسة في مدينة القدس المحتلة، والتضييق على 
المقدســـيين، بســـبب الطقوس الخاصة بـ "ذكرى 

خراب الهيكل".

االحتالل ينفذ حملة اعتقاالت تحذير من دعوات متطرفة القتحام األقصى عشية األضحى
واسعة بالضفة والقدس 

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة شؤون األســـرى والمحررين، امس 
الثالثاء، إن حالة من التوتر وعدم االســـتقرار 
تسيطر على أسرى ســـجن »عوفر« منذ ثالثة 
أيـــام، بعد اقتحام عدة أقســـام في الســـجن 
بوحدات القمع، واالعتداء على األسرى بالضرب 

والعزل.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها أمس الثالثاء، 
أن األســـرى لم يخرجوا من غرفهم منذ ثالثة 

أيام إال لالستحمام والعودة للغرف، مشيرة إلى 
أن األســـرى أعادوا جميع وجبات الطعام، فيما 

حالة التوتر ال زالت مستمرة.
ولفتت الهيئة إلى أن هناك عدة إصابات 
في صفوف األســــرى عقب عملية القمع 
واالعتداء على األســــرى وأقســــام األسرى 
األشــــبال من قبل قوات »المتسادا« يوم 

األحد الماضي.
وبينـــت أن هناك مشـــاورات بيـــن الهيئات 

التنظيمية لألســـرى داخـــل المعتقل حيال 
عمليـــة القمـــع واالعتـــداء التي جـــرت بحق 
األســـرى ونقل وعزل عدد من أعضاء الهيئات 

التنظيمية في المعتقل.
ويعيش األســـرى الفلســـطينيون في 
ســـجون االحتـــالل اإلســـرائيلي ظروفا 
مأســـاوية، ويتعرضون لقمع متواصل، 
وسلب لحقوقهم التي كفلتها القوانين 

الدولية.

رام الله/ االستقالل: 
اقتحمـــت قوات االحتالل فجر أمس الثالثاء، قرية عبوين شـــمال مدينة رام الله وســـط الضفة 
الغربية المحتلة، وداهمت منزل أســـرة الشـــهيد يوسف وجيه ســـحويل وأخذت مقاساته من 

الداخل، تمهيًدا لهدمه األيام المقبلة.
وقال مصادر محلية " إن آليات عســـكرية وناقالت جنود اقتحموا القرية، وشرع الجنود بمداهمة 

منزل سحويل وأخذ مقاساته وأبعاده من الداخل بعد احتجاز أفراد األسرة.
وأضافت أن مواجهات اندلعت بين عشـــرات الشـــبان وقوات االحتـــالل، تخللها إطالق االحتالل 

للرصاص والقنابل الصوتية وقنابل اإلنارة، دون وقوع إصابات.
واستشهد سحويل (18 عاما)، عقب تنفيذه عملية طعن نهاية مايو الماضي في القدس المحتلة.

االحتالل يأخذ مقاسات منزل أسرة 
الشهيد يوسف سحويل برام الله

هيئة األسرى: حالة من التوتر 
تسود سجن عوفر منذ ثالثة أيام

االحتــالل ُيغــرم أهالــي العراقيــب بمليــون و600 ألــف شيقــل
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نابلس/  االستقالل: 
أفادت مكتب إعالم األسرى أمس الثالثاء أن تدهوًرا خطيًرا إضافًيا طرأ على صحة األسير بسام السايح 

وتم نقله للعناية المكثفة وفق ما أبغلت به إدارة السجون قيادة الحركة األسيرة.
ولفت بيان لمكتب إعالم األســـرى في بيان له، امس إلى أن األســـير الســـايح يمر بوضع صحي صعب 
وخطير، ويعاني منذ ســـنوات من ســـرطان في الدم والعظم، إضافة لمشـــاكل مزمنة في عمل القلب، 
وأخيًرا ُنقل إلى مستشـــفى »العفولـــة«، بعد تدهور حالته الصحية، فهو ال يســـتطيع تناول الطعام 
منذ مدة وُيصاب بحاالت إغماء، بســـبب تجمع الماء على رئتيه وصدره. وقال إن األســـير الســـايح، من 
محافظة نابلس شـــمال الضفة الغربيـــة المحتلة، يعتبر من أخطر الحاالت المرضية بالســـجون، بعد 
إصابته بتضخم في الكبد، وضعف متزايد في عضلة القلب، حيث وصلت قدرة عملها إلى نسبة 25%، 
كما بدأ يعاني من تجمع للمياه في جســـده وتحديًدا على رئتيه. واعتقل االحتالل السايح في الثامن 

من تشرين األول/ أكتوبر عام 2015، وحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 30 سنة أخرى.

وجــــاءت اتهامات الفســــاد في أســــوأ وقت 
بالنســــبة  لـ " أونروا "  التي تناضل من أجل 
البقاء في وجه خطة أميركية تحاول  شطبها 

و انهاء عملها بالكامل  . 
قال تقرير لمكتــــب األخالقيات التابع لألمم 
المتحدة إن هناك "ســــوء إدارة واســــتغالل 
ســــلطة مــــن قبــــل مســــؤولين علــــى أعلى 
المســــتويات فــــي وكالــــة غوث وتشــــغيل 
الالجئيــــن الفلســــطينيين (األونــــروا) التي 
تواجه أزمــــة مالية غير مســــبوقة بعد قطع 

التمويل األمريكي".
وينظــــر محققو األمــــم المتحــــدة حاليا في 
االتهامــــات الــــواردة فــــي التقرير الســــري 

لمكتب األخالقيات.
ويشــــير تقريــــر لجنــــة األخالقيــــات إلــــى 
انتهاكات خطيرة لألخالقيات يطال بعضها 
المدير العام للوكالة بيار كرانبول، بحسب ما 

نقلته وكالة األنباء الفرنسية.
وكانــــت اإلدارة األمريكيــــة قــــد أعلنت عام 
2018 وقف كامــــل تمويلها لألونروا، بحجم 

نحو 300 مليون دوالر.
سبق صدور التقرير استقالة نائب المفوض 
العام لألونروا ســــاندرا ميتشل من منصبها, 
وذلك ألسباب شخصية، كما تحدث الناطق 
باســــم الوكالة ســــامي مشعشــــع، مما يثير 
أسئلة حول إن كانت هذه االستقالة مرتبطة 

بنتائج التقرير وهل سينتج عنها استقاالت 
أخــــرى، ومــــدى الدور الــــذي لعبتــــه أمريكا 

و(إســــرائيل) في نتائج التقرير.
وأعلنت سويسرا وهولندا وقف مساعداتهما 
ر مجتمعــــة بنحو  لـ"األونــــروا"، التــــي تقــــدَّ
(36.782) مليون دوالر، وتأتي هذه اإلجراءات 
قبل شهر على انعقاد الدورة الـ74 للجمعية 
العامــــة لألمــــم المتحــــدة، فــــي نيويورك، 

للتصويت على تجديد والية الوكالة.
خطة حترك

عضو اللجنــــة التنفيذية لمنظمــــة التحرير 
الالجئين  الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون 
أحمــــد أبــــو هولي، أكــــد أن المســــتفيد من 
تسريب تقرير حول الفســــاد بإدارة "أونروا"  
قبل شــــهر من التصويت على تجديد والية 
الوكالــــة، هما أمريــــكا و "إســــرائيل" اللتان 
التشــــكيك والتشــــهير بها  تقودان حملة 
، وأن المســــتهدف مــــن ذلك هو الشــــعب 

الفلسطيني والمؤسسة الدولية. 
وشــــدد أبــــو هولــــي لـ"االســــتقالل" على أن 
توقيت إعالن وجود شــــبهات فســــاد في " 
أونروا " ليس برئ ويتماشــــى مع المســــاعي 
االمريكية واإلســــرائيلية الرامية إلنهاء عمل 
الوكالة الدولية بشكل تام، وتصفية قضية 

الالجئين. 
وأشــــار إلى المحاوالت التي تجريها السلطة 

قبل نحو شــــهر من التصويــــت على تجديد 
التفويــــض لبقائهــــا يأتــــي لكســــب ثقة 
وأصــــوات مئات الــــدول، كما حــــدث بالعام 
2016 2017- حيــــن صوتت 167 دولة لذات 

الهدف . 
ولفــــت إلى وجــــود خطة تحــــرك مقدمة من 
دائرة شــــؤون الالجئين التــــي تم اعتمادها 
من قبل اللجنــــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
في اجتماعهــــا األخير، والتــــي تهدف إلى 
قطع الطريق على اإلدارة األميركية وحكومة 
االحتالل اإلســــرائيلي مــــن تمرير مخططها 
إلنهاء عمــــل " أونروا "  أو إلغــــاء تفويضها 
، وحشــــد الدعم السياســــي لها بما يضمن 
التصويــــت بأغلبية مطلقــــة لصالح تجديد 

تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 . 
وكشــــف أن الخطة ســــتتضمن حراكا على 
والدبلوماســــي،  السياســــي  المســــتويين 
واإلســــرائيلي  األميركي  الموقفين  لتعرية 
المعاديــــان  لـ" أونروا  " ، وحملة التشــــوية 
والتشهير بها وبالعاملين فيها ،  باإلضافة 
إلــــى التحــــرك على المســــتوى الشــــعبي 
بالتزامــــن مــــع انطالقــــة حملــــة المناصرة 

اإللكترونية لدعم " أونروا "  . 
 وبين أن اجتماعات الــــدورة الـ74 للجمعية 
العامة ســــتبدأ في أيلول / ســــبتمبر 2019 
وعلى هامشــــها ســــتعقد عــــدة اجتماعات 

مهمــــة ، من ضمنهــــا اجتمــــاع وزاري لكبار 
الــــدول المانحة " أونروا " لمناقشــــة الجانب 
المالــــي لهــــا ، وتجديد واليتهــــا عالوة على 
اجتمــــاع للمجموعــــة +77 الصين برئاســــة 
فلســــطين ، سيتم اســــتثمارهما في حشد 

الدعم السياسي والمالي  " أونروا " .
وأوضح أن التحرك الفلســــطيني ســــيكثف 
والسياسي في  الشــــعبي  المستويين  على 
مطلع شهر تشــــرين الثاني/نوفمبر المقبل 
مع بدء اجتماعات لجنة المسائل السياسية 
الخاصة وإنهاء االســــتعمار (اللجنة الرابعة)، 
التي في إطارها ســــتنظر فــــي بنود جدول 
األعمــــال المتعلقة بوكالة الغــــوث الدولية 
والالجئيــــن وتجديــــد تفويضهــــا وتقديم 
المســــاعدة إلى الالجئين الفلســــطينيين ، 
وصياغة مشــــاريع القــــرارات المتعلقة بها 

وطرحها للتصويت.
اأهداف م�شب�هة

عصام عدوان رئيس دائرة شؤون الالجئين في 
حركــــة حمــــاس رأى أن التحقيقــــات التي 
أجرتهــــا األمــــم المتحدة بإيعاز مــــن اإلدارة 
األمريكية هي محاولة بطريقة مباشرة وغير 
مباشــــرة إلقناع بعض الــــدول الصديقة لها 
باالمتناع عن تقديم الدعــــم المالي لـ"أونروا 
" والطلب منها بعــــدم التصويت الحقا على 

قرار التمديد لها لسنوات أخرى.  

الواليات  إن  لـ"االســـتقالل":"  وقال عدوان 
المتحدة اســـتخدمت الخطـــة " ب"  وهي 
اتهام مســـئولين بــــ " أونروا" بشـــبهات 
فســـاد؛ بهدف انهـــاء عملهـــا وتصفية 
قضيـــة الالجئيـــن ، بعد فشـــلها بإقناع 
العديد مـــن الدول لوقـــف دعمها المالي 

المقدم لها " .  
 وأضاف ":" البحث عن شــــبهات فســــاد من 
قبل محققــــي مكتب األخالقيــــات الدولي ، 
بعد شكوى تقدمت بها الواليات المتحدة ، 
ينســــجم كل ذلك مع توجهها بوقف الدعم 
المالي المقدم ألونــــروا و تغير صفة الالجئ 

قبل نحو عامين. 
وشــــدد على أن الواليات المتحدة األمريكية 
حرصت على تعيين أشــــخاص بـــــ "أونروا " 
كنائبة المفوض العام األمريكية " ســــاندرا 
ميتشــــل " لتتمكــــن من خاللهــــم بإحداث 
فوضى وفساد بـ " أونروا " وتستغل الفرصة 
المواتية للكشف عن الفساد ، دون أن تدرك 
أنهــــا تعبث بقضية الالجئين وتحدث إرباكًا 

بمنطقة الشرق األوسط. 
وأشــــار عدوان إلى أنه في حــــال ثبت وجود 
فســــاد داخــــل إدارة  " أونــــروا " فــــإن ذلك 
يتطلب إصالحها وفرض رقابة عليها للقيام 
بمهامهــــا المنوطة لها وليــــس العمل على 

اغالقها وإنهاء عملها . 

قبل شهر من منح الوكالة تفويضًا جديدًا

تقرير الفساد بـ »أونروا«.. محاولة أمريكية لشطب حقوق الالجئين
غزة / �شماح املبح�ح:

حماولت م�شتمرة تق�م بها الإدارة المريكية  
من جهة و »اإ�شرائيل«  من جهة اأخرى لإنهاء عمل 

وكالة غ�ث وت�شغيل الالجئني »اأونروا »، بدءا 
ب�قف الدعم املايل املقدم لها و�ش�ل لإجراء 

حتقيقات اأممية ك�شفت عن �شبهات ف�شاد تدور 
داخل اأروقتها، وياأتي ذلك قبل �شهر على انعقاد 
الدورة ال�74 للجمعية العامة لالأمم املتحدة، يف 
ني�ي�رك، للت�ش�يت على جتديد ولية ال�كالة 

لثالث �شن�ات.  ويرى مراقب�ن وخمت�ش�ن يف ق�شايا 
الالجئني اأن وقت ن�شر التقرير  ح�ل ق�شايا ف�شاد 
مايل واإداري غر بريء، وي�شع العديد من عالمات 

ال�شتفهام ح�ل املنتفع ال�حيد لإ�شدار مثل هذا 
التقرير يف هذا ال�قت .

رام الله/ االستقالل: 
رت هيئة شـــؤون االســـرى والمحررين، أمس  حذَّ
الثالثاء، من تفاقم الوضع الصحي لألســـير عالء 
إبراهيـــم علي الهمص 45 عاما مـــن غزة، والذي 
يتعرض إلهمـــال طبي متواصـــل ومتعمد منذ 
اعتقاله فـــي العام 2009 أدى إلـــى تدهور في 
حالته الصحيـــة. وأوضحت الهيئة، أن األســـير 
الهمص والقابع حاليا في ســـجن »إيشـــل«، لم 
يكن يعاني قبل اعتقالـــه من أية أمراض، ولكن 
حالتـــه الصحية تدهـــورت بشـــكل كبير خالل 
ســـنوات اعتقاله، وتفاقمت بســـبب االستهتار 

بحياتـــه وعـــدم تقديم العـــالج المناســـب له، 
ويعاني مـــن ورم في الغـــدة اللمفاوية والصدر، 
ومن أزمة حادة بالرئتيـــن، وتقرح بالمعدة.  كما 
يعاني االســـير الهمص من تبول ال إرادي دائم، 
و«فتاق« بالمثانة، وتشنج بالقدمين وعدم القدرة 
على التحكم بالبـــراز واضطراب بالتنفس يؤدي 

إلصابته بحاالت إغماء.
كما يعاني من مشـــاكل في الرؤيـــة، ونقل إلى 
عيادة ســـجن »الرملـــة« أكثر من مـــرة وال يقدم 
له سوى »المســـكنات، وأمضى فترة طويلة في 
مشـــفى الرملة بســـبب حاجته المستمرة إلجراء 

الفحوصـــات الطبيـــة. وطالبـــت الهيئـــة كافة 
والحقوقية  الدوليـــة  والهيئـــات  المؤسســـات 
وخاصـــة منظمـــة الصحـــة العالميـــة بالتدخل 
العاجـــل إلنقـــاذ حياة األســـير عـــالء الهمص 
والضغـــط على االحتالل لتقديم العالج الالزم له 
ولألســـرى المرضى الذين يمرون بظروف صحية 

صعبة ومعقدة وحياتهم في خطر حقيقي.
يذكـــر أن األســـير الهمص من ســـكان مدينة 
رفح ومـــن مواليد عـــام 1974، وهـــو أب ألربعة 
أبنـــاء، واعتقل في العـــام 2009 بتهمة مقاومة 

االحتالل، وحكم عليه بالسجن لـ 29 عاما.

تحــذير مــن االهمــال الطبــي
 المتواصــل بحــق األسيــر عــالء الهمــص

نقل األسير السايح للعناية 
المكثفة إثر تدهور صحته
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ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية 
�شلطة الأرا�شي الفل�شطينية

الإدارة العامة لت�شجيل الأرا�شي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )366 / 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1-احمد اكرم خالد أبو عاصي من سكان غزة هوية رقم 915305213
2-انوار جميل خالد أبو عاصي من سكان غزة هوية رقم 801063496

بصفته وكيال عن: رفيق ومحمد ومازن وماجدة ورمزية وصالح وحاتم وفالح 
وطارق وصباح ورباب واحالم وايمان أبناء / اكرم خالد أبو عاصي وشـــفا عبد 
الرحمن وصفـــي أبو عاصي وفاطمة احمد منصور أبـــو عاصي وامال محمد 

يوسف أبو عاصي وجميل خالد إسماعيل أبو عاصي 
بموجب وكالة رقم: 9137 / 2009 الصادرة عن غزة + 229 / 2019 الصادرة 

عن الرياض السعودية
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة  702   قسيمة   14  المدينة  غزة الدرج 
 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:   6/ 8 / 2019م

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

دولة فل�شطني
ال�شلطة الق�شائية

املجل�س الأعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة دير البلح ال�شرعية

   اعالن جريدة  صادرة عن 
محكمة دير البلح الشرعية

الى المســــتدعى ضدها / هناء ســــالم ســــليمان محمد زعرب من رفح وسكان 
مصر العريش حاليا ومجهول محل اإلقامة يقتضي حضورك الى محكمة دير 
البلح الشرعية يوم الثالثاء الموافق 2019/8/20م الساعة الثامنة صباحا وذلك 
بخصوص طالقك طلقة واحدة رجعية من المستدعي يونس احمد عبد الرحمن 
درويش من الجماسين وسكان المغازي هـ / 901292870 وان لم تحضري في 
الوقت المعين او ترسل وكيال عنك يجر بحقك المقتضي الشرعي غيابيا لذلك 

صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/8/5م

 قا�شي دير البلح ال�شرعي
ف�شيلة ال�شيخ / امين خمي�س حماد

اعالن عدم م�س�ؤولية 
انا المواطن / ســـليمان منصور سليمان القطشـــان , سكان النصيرات , 

المخيم الجديد , هوية رقم 901363523 
حيث أنني أعلن للعامة برائتي من قتلة المرحوم بإذن الله / عمار حسين خليل 
أبو خاطر ومن له أي عالقة من قريب او بعيد من القتلة والله على ما أقول شهيد .

 والله الموفق 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عادل غازي سعد حبيب...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804493781

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�شطني 
ال�شلطة الق�شائية 

املجل�س الأعلى للق�شاء ال�شرعي 
حمكمة دير البلح ال�شرعية 

تبليغ حكم غيابي  صادر عن 
محكمة دير البلح الشرعية 

الى المدعى عليه/ محمود علي احمد منصور من بيت دراس و ســـكان رفح ســـابقا 
جمهورية ليبيا و مجهول محل اإلقامة فيها ه /801394963 لقد حكمة عليك من 
قبل هذه المحكمة بنفقة زوجة شرعية قدرها (55) خمسة و خمسون دينارا ادرنيا 
شهريا في القضية أساس 2018/274 و المسجلة في سجل 17 عدد 296 صفحة 
274 بتاريخ 2018/8/27م كما حكم عليك بنفقة ولد للصغير كريم و قدرها (25) 
خمسة و عشرون دينارا ادرنيا شهريا في القضية أساس 2018/273 المسجلة في 
ســـجل 17 عدد 713 صفحة 284 بتاريخ 2018/9/10م للمدعية فداء بسام محمد 
عابد من بيت دراس و سكان دير البلح ه /801994963 حكما غيابيا قابال لالعتراض 
و االستئناف حكما غيابيا قابال لالعتراض و االستئناف لذلك صار تبليغك حسب 

األصول و حرر في 2019/8/6م 
قا�شي دير البلح ال�شرعي 
ف�شيلة ال�شيخ امين خمي�س حماد

القدس المحتلة/ االستقالل: 
 اصدر وزيـــر األمن الداخلي اإلســـرائيلي "جلعـــاد أردان" 
مجموعة من القـــرارات التعســـفية والمتطرفة من بينها 
حظر أي نشاطات للسلطة الفلسطينية وكافة التنظيمات 
والحركات الوطنية واإلسالمية في مدينة القدس المحتلة 
. واعتبر أردان ان أي نشاط فلسطيني رسمي او من فصائل 
العمل الوطني واإلســـالمي "عمال إرهابيـــا"، يوقع منظمه 

والقائم عليه تحت طائلة قانون (منع اإلرهاب) .
وجاء في نص القرار "ان أي نشـــاطات "ثقافية أو سياسية 
للمنظمات الفلســـطينية، أو السلطة الفلسطينية، بمحيط 
مدينة القدس يعتبر مس بالسيادة والقانون اإلسرائيلي".

وكانت قوات من الشـــرطة والقوات الخاصـــة والمخابرات 

اقتحمت العديد من الفنادق من بينها فندق "الليجسي " 
وجمعية الشـــبان المسيحية في شارع نابلس في القدس 
المحتلـــة بقوات كبيرة، وكذلك اقتحمت مؤسســـة يبوس 
في شـــارع الزهراء ومنعت عددا من النشـــاطات الثقافية 
واالقتصادية ، واالجتماعية منها تأبين المرحوم الدكتور 

"صبحي غوشة ".
كما قرر أردان المحســـوب على اليميـــن المتطرف تمديد 
إغـــالق كافة المؤسســـات الفلســـطينية الخاصة والعامة 
وتلك التابعة للسلطة في المدينة المقدسة بما فيها "بيت 
الشرق" مقر مسؤول ملف القدس الراحل فيصل الحسيني 
ومقـــر الطواقم الفنية للوفد الفلســـطيني المفاوض قبل 
أوســـلو ، ومقر جمعيـــة الدراســـات العربيـــة ومكتبتها، 

والغرفة التجارية ومقر نادي األســـير الفلسطيني وغيرها 
من المؤسسات الفلسطينية.

وشـــددت حكومة االحتالل من قبضتها األمنية الحديدية 
في مدينة القدس ومنعت حفل تخريج لروضة أطفال في 
البلدة القديمة واعتبرته يهدد امن "إســـرائيل" .كما تمنع 
ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ معركة بوابات المسجد 
األقصـــى المبارك أي نشـــاطات فلســـطينية مهما كانت 
وتحارب على الهويـــة والرواية وتعمل على اســـتهداف 
كل نشـــاط للسلطة الفلســـطينية في المدينة المقدسة، 
ووفق المتطرف أردان يعتبر ذلـــك "عمال إرهابيا"، يالحق 
ويعتقل منظمي تلك النشـــاطات ليخضعوا للعقاب وفق 

قانون االحتالل( منع اإلرهاب).

وضمـــن سياســـة تضييـــق الخنـــاق على المقدســـيين 
والمؤسســـات المقدسية، تواصل ســـلطات االحتالل منذ 
مطلع العام 2000 حتى اليوم، إغالق 26 مؤسســـة تعمل 
داخل القدس المحتلة وتمديد إغالق عدد من المؤسسات 
في مدينة القدس المحتلة، (بيت الشرق والغرفة التجارية، 
والمجلس األعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، 
ونادي األسير ومكتب الدراسات االجتماعية واإلحصائية)، 
وذلك في ســـياق إجراءات االحتـــالل التهويدية ومنع أي 
وجود وحضور عربي فلسطيني في المدينة المقدسة، علمًا 
أن هذه المؤسسات المغلقة هي مؤسسات قدمت خدمات 
عديدة للشـــعب الفلســـطيني وهي مؤسسات عملت، في 

إطار اتفاق اوسلو للسالم وعلى رأسها بيت الشرق.

غزة/ االستقالل: 
أكـــد المركز الفلســـطيني للتنمية والحريـــات االعالمية 
»مدى« أن شـــهر تموز/ يوليو الماضي شـــهد ارتفاًعا في 
عدد االعتـــداءات ضد الحريات االعالمية في فلســـطين، 

وذلك مقارنة بشهر حزيران/ يونيو الذي سبقه.
ورصد المركز في بيان وصل »االستقالل« أمس الثالثاء، ما 
مجموعه 38 اعتداًء ارتكبت خالل الشهر الماضي مقارنة 
بـ 29 اعتداًء خالل حزيران، ارتكب االحتالل اإلســـرائيلي 
18 اعتـــداًء منها، وجهات فلســـطينية 4 اعتداءات، في 
حين ارتكبت »فيســـبوك« 16 انتهاًكا آخر تمثلت بإغالق 
صفحات تخص صحافيين ومؤسسات إعالمية يتابعها 

عشرات اآلالف. وأشـــار إلى تراجع عدد االنتهاكات التي 
ارتكبهـــا االحتالل خالل تموز، بحيـــث انخفضت من 28 
اعتـــداًء خالل حزيران إلى 18 خالل تموز، لكنها لم تتغير 
من حيـــث النوع وبقيت معظمها ضمن األنواع شـــديدة 
الخطـــورة علـــى حيـــاة الصحافيين والصحفيـــات وعلى 
الحريات اإلعالمية. وتعتبر إصابة المصور الصحفي سامي 
جمال مصران بشظايا عيار ناري متفجر في عينه أشدها 
خطورة ومأســـاوية، حيث تســـببت له بجراح خطيرة أدت 
لفقدانه البصر بعينه تلك كلًيا، علًما أنه أصيب في حادث 
منفصل وقع مطلع ذات الشهر، بعيار مطاطي أصاب الدرع 

الواقي، دون أن يتسبب له بأذى.

وبحســـب »مدى«، فقد أغلقت شركة »فيسبوك« ما ال يقل 
عـــن 16 صفحة خاصة بصحافيين ومؤسســـات إعالمية، 
وذلـــك امتـــداًدا وترجمًة لتفاهمات كانـــت توصلت لها 
الحكومـــة اإلســـرائيلية مع الشـــركة تقـــوم على حذف 

المحتوى الذي ترى فيه »إسرائيل« »تحريًضا«.
وكانـــت »فيســـبوك« أغلقت في مايو / أيـــار الماضي 65 
صفحة لصحافيين ومواقع إعالمية فلســـطينية بدعوى 
نشـــر مواد »تحرض على العنف«.  ولفـــت المركز إلى أن 
االنتهاكات الفلســـطينية بقيت عند مستويات متدنية 
جًدا، ولم تســـجل هذا الشهر ســـوى أربعة انتهاكات (3 

منها وقعت في الضفة وانتهاك واحد في غزة).

أردان: أي نشاط للسلطة والفصائل بالقدس يعد »عمال ارهابيًا«

 38 اعتداء ضد الحريات اإلعالمية بفلسطين في يوليو

رام الله/االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 615 فلسطينيًا 

خالل يوليو الماضي، بينهم 93 طفاًل، و9 نساء.
وذكرت مؤسســـات األســـرى وحقوق اإلنسان 
هيئة شئون األسرى والمحّررين، نادي األسير 
لرعاية األسير  الفلسطيني، مؤسسة الضمير 
وحقوق اإلنسان،؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها 
امـــس الثالثاء، أن ســـلطات االحتالل اعتقلت 

266 مواطنًا من القـــدس، و76 مواطنًا من رام 
اللـــه والبيـــرة، و75 مواطنًا مـــن الخليل، و54 
مواطنًا من جنين، ومن بيـــت لحم 33 مواطنًا، 
فيمـــا اعتقلـــت 39 مواطنًا مـــن نابلس، ومن 
طولكـــرم اعتقلـــت 17 مواطنـــًا، واعتقلت 21 
مواطنًا من محافظـــة قلقيلية، أما من طوباس 
فقد اعتقلت سلطات االحتالل 7 مواطنين، كما 
واعتقلت 6 من سلفيت، واعتقلت 8 من أريحا، 

باإلضافة إلى 13 مواطنًا من غزة.
وبذلك بلغ عدد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
في ســـجون االحتالل حّتى نهاية مايو نحو 5700، 
منهم 37 مواطنة، فيما بلغ عدد المعتقلين األطفال 
في ســـجون االحتالل نحو 230 طفاًل، والمعتقلين 
اإلدارييـــن قرابـــة 500، وأصـــدرت خالل الشـــهر 
المنصـــرم 100 أمر إداري بين جديد وتجديد ألوامر 

صدرت سابقًا.

االحتالل اعتقل 615 فلسطينيًا في يوليو

رام الله/ االستقالل: 
أفاد نادي األسير الفلسطيني بأن األسير مراد أبو معيلق بدأ 
امـــس الثالثاء، إضراًبا عن الطعام، احتجاًجا على رفض إدارة 
معتقل »ايشـــل« نقله إلى المشفى اول أمس لتلّقي حقنة 
عالجية ضرورية ودورية، باّدعاء إدارة المعتقل لوجود ذرائع 

أمنية تمنع نقله.
وأّكـــد النادي في بيان صحفي أن األســـير أبو معيلق ُيعتبر 
من أبرز الحاالت المرضية في سجون االحتالل، خضع لثماني 
عمليات جراحية، إحداها جرى خاللها اســـتئصال 60 ســـم 
من أمعائه، وأخرى جرى خاللها اســـتئصال 100 سم، وذلك 
بســـبب إصابته بالتهابات شـــديدة في األمعـــاء الدقيقة 

والغليظة.
وأوضح أنه بعد سنوات من اإلهمال الطبي تمّكن األسير من 
الحصول على حّقه في العالج وتقديم حقنة أّكد األطباء على 
ضرورة تلّقيها كل ثمانية أسابيع، وعلى خطورة عدم تلّقيها 

بعد فوات تلك المّدة.
واألسير أبو معيلق معتقل منذ عام 2001، ومحكوم بالسجن 

(22 عاًما)، ويقبع في سجن »ايشل«.

األسير مراد أبو معيلق 
يبدأ إضراًبا عن الطعام
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ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية 
�شلطة الأرا�شي الفل�شطينية

الإدارة العامة لت�شجيل الأرا�شي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )370 / 2019(
يعلن للعموم انـــه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
فوزي صبـــري محمد طنبوره من ســـكان جباليا هوية رقـــم 976145946 

بصفته وكيال عن: طالل صبري محمد طنبوره 
بموجب وكالة رقم: 409 / 2009 الصادرة عن اسبانيا

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   966  قسيمة   20  المدينة  النزلة

 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: 6  / 8 / 2019م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/وفاء اسماعيل حسن الرفاعي...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   934860479

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ حمزه أحمد محمود الرياطي...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802660506

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ وائل توفيق محمد عفانه...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   916335151

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد عمر مصباح ابو عاصي...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   906890660

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ صابرين صبري محمد الدغمة...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
413052309  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ والء رزق احمد الشاعر...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404557324

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ حسام احمد توفيق ابو فخر...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804679512

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم حسين ابراهيم الجمال...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   413059684

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

 ويســـتقبل أهالي القطاع عيد االضحى 
وهـــم يقبعون تحـــت مقصلـــة الحصار 
الثالث عشـــر على  للعـــام  اإلســـرائيلي 
التوالـــي، واإلجـــراءات العقابيـــة التـــي 
عليهم  الفلســـطينية  السلطة  فرضتها 
منذ أكثر مـــن عامين، والتي انعكســـت 
ســـلبًا على قدرتهم الشرائية، وجعلتهم 
عاجزيـــن عن تلبية احتياجـــات أبنائهم 

حتى في األعياد .
حركة �شبة معدومة

وفي سوق النصيرات الشعبي وسط قطاع 
غزة، يجلـــس البائع عماد حماد لســـاعات 
طويلة امام باب محلـــه التجاري المكدس 
بمالبس األطفال، يراقب حركة المشترين، 
وفـــي كل مرة يقترب منـــه أحدهم يقف 
بلهفة محاواًل جذبه لدخـــول لمحله لعله 
يبيع شـــيئا في ظل انعـــدام حركة البيع 

والشراء. 
ويقـــول حماد وعالمـــات الغضـــب تبدو 
واضحـــه على مالمحه: "البضائع مكدســـة 
داخـــل األســـواق من كل األصنـــاف لكن 
إقبال الزبائن على الشـــراء شبه معدوم، ال 
يتجاوز نســـبة %30 ، رغم تدني أســـعار 
المالبـــس والتي تتناســـب مـــع أصحاب 
الدخـــل المحـــدود، لكن المواطن يشـــعر 
بارتفاع السعر لعدم توفر دخل كاٍف يسد 
احتياجاته" ، مشيرًا إلى أن الزبائن أغلبهم 

يسألون عن ثمن البضائع من دون شراء.
وأضاف حماد لـ"االستقالل":" أن العائالت 
تحـــاول أن تتكيف جاهدة مـــع الظروف 
الصعبـــة، حيـــث تفضل اقتنـــاء مالبس 
العودة  ألبنائها يســـتفيدون منها حين 
لمقاعد الدراسة كبالطين الجينز واالحذية 
على ســـبيل المثـــال، في حيـــن ال تهتم 

كثيرًا بالفساتين ومالبس العيد". 
وبين أن التجار والبائعين تكبدوا خسائر 
فادحة بسبب الكســـاد الذي يهيمن على 

األســـواق خاصة في العاميـــن األخيرين، 
مشـــيرًا إلـــى أن بعـــض التجـــار أغلقوا 
محالتهـــم لتراكم الديـــون عليهم وعدم 
قدرتهـــم على دفـــع ايجـــارات المحالت 

والبضائع. 
ورغـــم تيقن حماد بأن الحركة الشـــرائية 
لن تتحسن في ظل االوضاع االقتصادية 
والمعيشية الصعبة بالقطاع ، اال انه أعرب 
عن أمله بانتعاشـــها و لو بشـــكل محدود 

خالل االيام القليلة المقبلة.
البيع بالقطارة

وال يختلـــف حال صاحب محـــل االحذية 
فارس سالم عن سابقه، فجميع محاوالته 
ذهبـــت أدراج الريـــاح في اقنـــاع الزبائن 
بشراء أحذية لموســـم العيد أو المدارس 

ألبنائهم بســـعر زهيد مقارنـــة باألعوام 
الماضية. 

ويقول ســـالم لـ"االســـتقالل":" إن موسم 
العيد هذا العام مضروب والبيع بالقطارة، 
فمن يشـــاهد حركة المواطنين وهم في 
الشـــوارع ويدخلون ويخرجون من المحال 
التجارية يعتقد أن الموسم جيد، ولكنها 
حركة مشاهدة لم تترجم إلى فعل شرائي، 
خاصة فـــي ظـــل األوضـــاع االقتصادية 
الصعبـــة التـــي يعيشـــها المواطنـــون، 
وتدني نســـبة رواتب الموظفين"، مشيرا 
الى أن الحركة الشـــرائية ال تزيد %5 في 
هـــذا الوقت مـــن كل عام، رغـــم العروض 
والتخفيضات الكبيرة على أسعار األحذية. 
وأضاف وعالمـــات االحباط ترتســـم على 

مالمحه: "موســـم العيد كان ينشلنا طوال 
العـــام، وكنا نجهـــز بضاعته قبـــل مدة، 
ولكن اليوم حركة الشراء منعدمة الزبائن، 
وهامش ربحنا انخفـــض ألكثر من 70% 

مقارنة باألعوام الماضية". 
وبيـــن أنـــه كصاحـــب محـــل كان يعول 
كثيرًا على تعويض خســـارته خالل العام 
موسمي العيد والمدارس ، إال أن توقعاته 
لـــن تتحقق في ظـــل اســـتمرار االوضاع 
الصعبة في قطاع غزة ، الفتًا إلى أنه عمل 
على اإلعالن عن تخفيضات على جزء كبير 
مـــن المالبس داخل محلـــه ، لعله يتمكن 
مـــن تعويض جزء من مالـــه ودفع ما عليه 
من التزامات للتجار، وتتمكن العائالت من 
شراء مالبس ألبنائها ، وتكون بمثابة طوق 

نجاة لذوى الدخل المحدود. 
وأوضح أن الكثير من األهالي باتوا إما غير 
قادرين على الشـــراء بالمطلق أو يفضلون 
الشراء من البسطات الشعبية باعتقادهم 
أنها أقل ســـعرا، رغم الفـــارق في الجودة 
التـــي نطرح بها  الكبيرة  والتخفيضـــات 

بضائعنا. 

م�ت �شريري
أمـــا البائع خالد عذاره، الذي أنهكه التعب 
من كثـــرة التجول في ســـوق النصيرات 
وســـط القطاع، وهو يدفع عربته الممتلئة 
واالكسســـوارات  البســـيطة  بالمالبـــس 
واأللعاب التي يكثر شـــراؤها في األعياد 
والمناسبات، يشـــكو ضعف حركة الشراء 

مع اقتراب حلول عيد االضحى المبارك.
ويقول عذاره، والعـــرق ينصب من جبينه 
:" وضع األســـواق كرب والحركة الشرائية 
دخلت في مرحلة الموت الســـريري بسبب 
أزمة رواتب موظفي السلطة وسوء األوضاع 
االقتصادية، فنســـبة المبيعات ال تتجاوز 

الـ10ـ%". 
ويتابع عذاره لـ"االستقالل":" الزبائن يأتون 
لألسواق الشعبية على أمل ادخال الفرحة 
بقلوب أطفالهم بأقل تكلفة، وبالرغم من 
انخفاض األســـعار ال يستطيعون الشراء 
لقلة ما في اليد، وإذ قرروا الشراء يرهقون 
الباعة في المفاصلـــة للحصول على مزيد 

من التخفيضات على األسعار". 
ولفت الى أن بسطته تعود لصاحب محل 
اضطر لعمل البســـطة لجـــذب الزبائن، اال 
أن الحركة الشـــرائية ضعيفة حتى على 

البسطات.
وأوضـــح أنـــه كغيره مـــن الباعـــة يعول 
كثيرًا علـــى األيام القيلـــة المتبقية قبل 
حلول العيد لتنشـــيط الحركة الشـــرائية 
التي  وتعويضهم جـــزء من خســـائرهم 

تكبدوها طوال العام.

عزوف حاد من المواطنين.. أسواق غزة قبيل العيد »مشلولة« 
غزة/ دعاء احلطاب: 

اعت��اد امل�اطن�ن يف قطاع غزة على ا�ش��تقبال عيد الأ�ش��حى 
املب��ارك بطق��ش��هم اخلا�ش��ة، م��ن تعلي��ق الزين��ة وازدح��ام 
الأ�ش�اق ل�شراء املالب�س اجلديدة واللعاب واحلل�يات لإدخال 

الفرحة لقل�ب اأطفالهم، فيما يعر�س الباعة واأ�شحاب املحال 
اأجم��ل ما لديهم باأ�ش��كاٍل وطرق ممي��زة، وتنبعث من حمالهم 
اأ�ش���ات التكب��رات والنا�ش��يد لرتت�ش��م اأج�اء العي��د باأبهى 
حلتها.  لكن هذا العام بات خمتلفًا فامل�اطن�ن علت مالحمهم 

عالمات الغ�ش��ب وف�ش��ل�ا الحجام عن �ش��راء م�ش��تلزماتهم، 
واأج�اء العيد مل تنجح يف حتريك الرك�د الذي ت�شهده اأ�ش�اق 
غزة منذ �شن�ات، يف ظل الأو�شاع القت�شادية ال�شعبة ، التي 

انعك�شت �شلبا على عمليات ال�شراء والبيع.
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أعلن أنا المواطنة/سوسن سلمان عبد الكريم شلط....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   947709762

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اسامه عبد الله محمد عماد...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
801419409  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ابراهيم حسام محمد العويطي /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
403098601فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عصام روحي محمد عقل...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
900909888  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محموداسعد شكري السيد...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404061459

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمود محمد توفيق قديح...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900586892

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/غادة احمد خليل الشواف...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804487098

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/عادل غازي سعد حبيب...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804493781

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عامر عطا انيس الريس...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   966566804

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشـــف تقرير خـــاص باألمـــم المتحدة 
خطورة اســـتخدام قوات االحتالل لقنابل 
الغاز واستهداف الشبان الفلسطينيين 

في القسم العلوي من الجسم والرأس .
وقـــال تقريـــر صـــادر عن مكتـــب األمم 
المتحدة لتنســـيق الشـــؤون اإلنسانية 
 عن 7 من شـــهداء 

ّ
"أوتشـــا" ان ما ال يقل

"مظاهرات العـــودة" البالغ عددهم 200، 
استشـــهدوا جـــّراء قنابل غـــاز أصابت 
 هنـــاك أكثر من 

ّ
أجســـادهم. مؤكدًا أن

1,600 جريـــح اصيبوا بذات الســـالح عبر 
إطالق قنابل الغاز بهـــذه الطريقة وهي 
جزٌء من سياسة إطالق النار التي تطّبقها 
"إسرائيل" منذ أكثر من سنة قرب السياج 
الفاصـــل، مضيفـــة ان هذه الّسياســـة 
مخالفة للقانـــون واألخالق من حيث أّنها 
ل ال يشّكلون 

ّ
تســـمح بإصابة أشخاص عز

خطًرا على أحد.
وأوضح التقرير انه "منذ انطلقت مظاهرات 
العـــودة في ذكـــرى يـــوم األرض بتاريخ 
2018/3/30 وحتى نهاية حزيران 2019 
ا من  قتلت قّوات االحتالل 216 فلسطينّيً
بينهـــم 43 قاصًرا وأصابـــت آالًفا آخرين 
بجراح، معظم القتلى والجرحى ســـقطوا 
جّراء إصابتهـــم بأعيرة نارّية، ولكن حّتى 
وسائل تفريق المظاهرات قد تحّولت في 
أيـــدي االحتالل إلى ســـالح فّتاك ومنها 
قنابل الغاز المســـيل للّدمـــوع رغم أّنها 

ليست معّدة أبًدا لتصيب أجساد البشر".
 

ّ
من بين الشهداء هناك سبعة على األقل
استشـــهدوا جّراء قنابل غـــاز أصابتهم 
في الـــرأس أو الوجه ومـــن بينهم أربعة 

قاصرين ومنهم:
جمال عبـــد الهادي محمـــد عّفانة البالغ 
من العمر 15 عاًما وهو من ســـّكان مخّيم 
الشابورة لاّلجئين في محافظة رفح، ُجرح 
فـــي 2018/5/11 في رفح جـــّراء إصابته 
بقنبلة غاز مســـيل للّدمـــوع وتوّفي في 

12.05.2018 متأّثًرا بجراحه.

كـــرم إبراهيم علي أبو عرفـــات البالغ من 
العمر 26 عاًما وهو من ســـّكان عبســـان 
فـــي محافظـــة  (الصغيـــرة)  الجديـــدة 
خانيونس، ُجرح في 2018/6/8 في خزاعة 
الواقعـــة أيًضا في محافظـــة خانيونس 
جـــّراء إصابته بقنبلة غاز مســـيل للّدموع 
متأّثـــًرا   2018/7/23 فـــي  واستشـــهد 

بجراحه.
أحمد مير حرب أبـــو حبل البالغ من العمر 
15 عاًمـــا وهو من ســـّكان بيت الهيا في 
ة، استشـــهد في 

ّ
محافظـــة شـــمال غـــز

2018/10/3 جـــّراء إصابتـــه بقنبلـــة غاز 
الّصناعّية  المنطقة  للّدموع في  مســـيل 
"إيرز" الواقعة أيًضا في محافظة شـــمال 
ة. قنبلة الغـــاز التـــي أطلقها جيش 

ّ
غـــز

االحتـــالل فأصابت رأســـه وانغرزت فيه، 
علًما أّنه كان يبعد عن الســـياج الفاصل 

مسافة أقّلها 200 متر.
وجاء في التقرير ان عبد الّرؤوف إسماعيل 
محمـــد صالحة البالغ من العمـــر 13 عاًما 
وهو من سّكان مخّيم جباليا لاّلجئين في 
ة، ُجرح في 11/ 2019/1 

ّ
محافظة شمال غز

جـــّراء إصابته بقنبلة غاز مســـيل للّدموع 
في مخّيم جباليا لاّلجئين واستشهد في 
2019/1/14 متأّثـــًرا بجراحه. قنبلة الغاز 
التي أطلقها االحتالل أصابت رأسه حين 
كان على ُبعد نحو 150 متًرا من الســـياج 

الفاصل وظهُره إليه.
ووثــــق التقرير استشــــهاد ســــمير غازي 
محمــــود الّنباهيــــن البالغ مــــن العمر 47 
عاًمــــا وهو من ســــّكان مخّيــــم الّنصيرات 
لاّلجئين في محافظــــة دير البلح. ُجرح في 
2019/1/18 جّراء إصابته بقنبلة غاز مسيل 
للّدموع في مخّيم البريــــج لاّلجئين الواقع 
أيًضا في محافظة دير البلح واستشهد في 

2019/1/29 متأّثًرا بجراحه.
واكد التقرير ان حســـن نبيل أحمد نوفل 
البالـــغ من العمر 16 عاًما وهو من ســـّكان 
لاّلجئيـــن في محافظة  الّنصيرات  مخّيم 
دير البلح. ُجرح في 2019/2/8 جّراء إصابته 
بقنبلة غاز مسيل للّدموع في مخّيم البريج 
 في غيبوبة إلى أن استشهد 

ّ
لاّلجئين وظل

في 2019/2/12 متأّثًرا بجراحه.
التقرير بقصة استشـــهاد بّسام  وختم 
ســـامي عثمان صافي البالغ من العمر 22 
عاًما وهو من ســـّكان مخّيـــم خانيونس 
لاّلجئين. الذي ُجرح في 2019/2/22 جّراء 
إصابتـــه بقنبلة غاز مســـيل للّدموع في 
خزاعة الواقعة فـــي محافظة خانيونس 
 في غيبوبة إلى أن استشـــهد في 

ّ
وظـــل

.2019/3/11

»أوتشا«: »قنابل الغاز« قتغت 7 وجرحت آالفًا عغى حدود غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشف وزير إسرائيلي، أمس الثالثاء، عن 
هدف "إســــرائيل" النهائــــي من زيارات 
مســــؤوليها العلنية والســــرية المتكررة 

لدول الخليج العربي.
وقال يســــرائيل كاتس وزيــــر الخارجية 
إنه يسعى لتطبيع معلن مع دول الخليج، 
يشمل توقيع اتفاقيات علنية، زاعما أن 

العالقات مع دول الخليج قد تطورت.
جــــاء ذلك فــــي اجتماع لجنــــة الخارجية 
واألمن التابعة للكنيســــت، برئاسة آفي 
ديختــــر (الليكود)، شــــارك فيهــــا وزير 
الخارجية، والمدير العام لوزارة الخارجية، 

يوفال روتم، وكبار المسؤولين في الوزارة. 
 (i24news) وفــــق مــــا أورده تلفزيــــون

اإلسرائيلي.
وأضاف كاتــــس أنه تســــلم منصبه في 
الخارجية قبل نحو ســــتة شهور في ظل 
أزمــــة قائمة، الفتا إلى أن "معالجة تعزيز 
مكانة القدس كعاصمة إلســــرائيل على 
رأس ســــلم األولويات، وأنه يمكن إنجاز 

أمور بهذا الشأن". 
وتابــــع إنه إلى جانب ذلــــك يأتي تعزيز 
العالقات اإلقليميــــة، وتضمين الجوانب 

االقتصادية في عمل وزارة الخارجية.
وأشــــار كاتس إلى أنه زار في الشــــهور 

األخيرة أبو ظبي، وشارك في مؤتمر لألمم 
المتحدة في إطار نشــــاطه السياســــي. 
وبحسبه، فإن األمر األساسي هو "ارتقاء" 
العالقــــات مع دول الخليج، منوها إلى أنه 
اجتمع مع مســــؤول كبير فــــي اإلمارات، 

وتوصل معه إلى تفاهمات جدية.
وأردف قائال إنه يسعى، بدعم مطلق من 
رئيس الحكومة، إلى العمل للوصول إلى 
تطبيع معلن واتفاقيات موقعة ومعلنة 
مع دول الخليج، معتبرا أنه "ال يوجد صراع 
بين إسرائيل وبين دول الخليج، وال يوجد 
لنــــا حدود معهم، هنــــاك فقط القضية 

الفلسطينية"، على حد قوله.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
سمحت الرقابة اإلسرائيلية ظهر امس الثالثاء بنشر تفاصيل إحباط تنفيذ عملية تفجيرية في 
الضفة الغربية بتوجيه من عناصر في حماس بقطاع غزة، وفق ادعاء جهاز األمن العام اإلسرائيلي 
(الشاباك)). وقال (الشاباك) في بيان له امس إنه أحبط مؤخرًا عملية تفجيرية كانت ستنفذ في 
القدس وأنه جرى ضبط العبوة الناسفة وهي جاهزة لالستخدام في الخليل باإلضافة الكتشاف 

مختبر متفجرات.
وذكر أنه "اكتشف خلية تابعة لحماس في الخليل وكانت تعمل بتوجيهات مباشرة من عناصر 
في الجناح العســـكري لحماس في غزة، حيث جرى اعتقال تامر راجح رجبي (22 عاما) في الخليل 
في شـــهر حزيران/يونيو الماضي حيث اعترف خالل التحقيق معـــه بإعداده لعبوة تزن 3 كغم 

وسلمها".
كمـــا اعترف تامر – وفقًا للشـــاباك – بتجنيده لرفيقه يوســـف أطرش وهو ناشـــط في الكتلة 
اإلسالمية (الذراع الطالبي لحماس) من قرية كفر راعي بقضاء جنين حيث ساعده في شراء المواد 

الالزمة لتركيب العبوة.

وزير إسرائيغي: نسعى لتطبيع معغن 
واتفاقيات موقعة ومكشوفة مع دول الخغيج

»الشاباك« يعغن إحباط 
عمغية تفجيرية في القدس
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ال تتوانـــي دولـــة االحتالل الصهيونـــي لحظة واحدة فـــي تغليب مصالحها 
علـــى مصلحة الجميع, حتى ولو كان ذلك على حســـاب الحلفاء والداعمين لها 
ولسياساتها, فكل ما يعني »إسرائيل« أوال وأخيرا مصالحها الذاتية, وال تفكر 
طويال في الضحية التي ستقدمها ألجل تحقيق هذه المصالحة, اليهود يرون 
في أنفسهم أنهم خير البشر, وان الناس كلهم عبيد مسخرون لخدمة اليهود 
وتحقيق مطالبهم, وهذا معتقد ديني لديهم غير خاضع للمناقشة أو التأويل 
أو التحريف, و«إســـرائيل« ال تخشـــى اإلفصاح عن ذلـــك, وال تقوم بالتغطية 
والتســـتر على معتقداتها العنصرية, ألنها تعتبر ان هذا زمانها, وأنها يجب 
ان تقـــود العالم في هذه المرحلة, التي اســـماها قرآننـــا الكريم مرحلة العلو 
واالســـتكبار والتمدد »ولتعلن علوا كبيرا«, وهذه المرحلة ستنتهي ولن تدوم 
طويـــال بنبوءة القرآن الكريم أيضا, »فإذا جاء وعد أوالهما بعثنا عليكم عبادا لنا 
أولي بأس شـــديد, فجاســـوا خالل الديار, وكان وعدا مفعوال« ثم يأتي التأكيد 
اإللهي في سورة اإلسراء » وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا«, أي 
ان »إسرائيل« لن تقوم لها قائمة, وكلما ستنهض سيبعث الله عبادة المؤمنين 

لهزيمتها وأسقطاها.   
»إسرائيل« التي تبحث عن مصالحها فقط, تنكرت لإلدارة األمريكية, وتناست 
كل مواقفها المساندة لها ولسياستها, وانحيازها السافر لالحتالل على حساب 
الحقوق الفلســـطينية, فقد تجاوزت »إســـرائيل« المحاذيـــر األمريكية بإقامة 
عالقـــات اقتصادية مع الصين, كمنافس حقيقي وقـــوى لالقتصاد األمريكي 
على مســـتوى العالم, لكن »إســـرائيل« التي ال يعنيها إال مصالحها نســـجت 
عالقات اقتصادية ســـرية وعلنية مع الصين, في تحٍد سافر للقرار األمريكي, 
ورفضا للوصاية على ما أسموه بحق »إسرائيل« في نسج عالقاتها بالعالم وفق 
مصالحها, وهذا ما  حذرت منه وزارة الخارجية اإلســـرائيلية الوزراء الصهاينة 
في المجلس الوزاري المصغر، الذي عقـــد في 24 تموز/ يوليو الماضي، من أنه 
في حال عدم فرض »إسرائيل« رقابة وثيقة وصارمة على االستثمارات الصينية 
في إسرائيل، فإن هذا األمر من شأنه أن يؤدي إلى تصادم مع اإلدارة األميركية, 
وأن الدخول الصيني إلى االقتصاد اإلســـرائيلي، هو في صلب التوتر المركزي 
بين اإلدارة األميركية و«إســـرائيل« في السنوات األخيرة، حيث أن ترامب وكبار 
المسؤولين طلبوا نتنياهو، عدة مرات بخطوات لتقييد االستثمارات الصينية.   
فـــي المقابل فان مســـؤولين في وزارة المالية الصهيونية حـــذروا من »الرقابة 
الصارمة أكثر من الـــالزم«، وعارضوا فرض قيود على االســـتثمارات الصينية, 
كما حذروا من أن هذه القيود قد تؤدي إلى المس بشـــركات إســـرائيلية، وقد 
تدفعهـــم إلى مغادرة البالد إلى الخارج, لذلك تم إرجاء التصويت أكثر من مرة 
داخل الكابينيت الصهيوني للتصويت على قرار فرض قيود على االستثمارات 
الصينيـــة, وهـــذا أدى إلى قلق أمريكي كبير, وإلحاح بضـــرورة اتخاذ مثل هذا 
القرار, لكن »إسرائيل« ال زالت مترددة, وهذا قد يمثل فجوة وشرخ في العالقة 
األمريكية اإلســـرائيلية, وقد يؤدي إلى تغير في السياســـات األمريكية تجاه 
»إســـرائيل«, التي بدأت تتخذ خطـــوات مخافة للرؤى األمريكية, ســـواء تجاه 
روسيا والمشـــاورات المتبادلة بينهما, أو تجاه الصين والعالقات االقتصادية 
المتنامية بينهما, ألن »إسرائيل« ال يعنيها المصلحة األمريكية أوال ثم تبحث 
عن مصلحتها, إنما دائما ما تقدم مصالحها على مصالح الجميع, حتى وان كانوا 
من اقرب الحلفاء لها, فمصلحة »إســـرائيل« فـــوق الجميع, وربما تدرك أمريكا 
ذلك متأخرا, لكنها في النهاية ســـتجد نفسها أنها كانت مستخدمة لخدمة 
»إسرائيل« ومصالحها في المنطقة, وأنها خسرت كثيرا عندما وطدت عالقاتها 

»بإسرائيل« على حساب عالقاتها بحلفائها ومناصريها.

"إسرائيل" فوق الجميع

رأي

عـــادة ما تنتظر القيادة الفلســـطينية إلى حين وقوع الفأس 
بالرأس، ويبدأ بعد ذلك الشـــجب واإلدانة، ومطالبة الشـــعب 
واألشـــقاء واألصدقاء بالتحرك، وذلك انعكاًسا إلستراتيجية 
االنتظار المعتمدة: إســـتراتيجية رد الفعـــل، بداًل من األخذ 
بإســـتراتيجية المبادرة والفعل. واألدلة على ذلك ال تحصى، 
كان آخرها اتخـــاذ قرار بوقف العمـــل باالتفاقيات الموّقعة 
كـــردة فعل على مجـــزرة هدم عشـــرات المنـــازل في وادي 
ا يفتقـــر إلى التحديـــد الملموس،  الحمـــص، الـــذي كان عاّمً
وترافق مع الدعوة إلى تشـــكيل لجنة لتنفيذه، التي عقدت 
أول اجتمـــاع لها بعد أســـبوع مـــن اتخاذه. وضّمـــت اللجنة 
أمين ســـر اللجنة التنفيذية للمنظمة وأعضاء فيها، ورئيس 
الحكومـــة ووزراء، وأعضاء في اللجنـــة المركزية لحركة فتح، 
ومدير المخابرات، ومستشار الرئيس للشؤون الديبلوماسية، 
ونائب األمين العام للجبهة الديمقراطية، ومن دون أن تضم 
أي أحد من الخبراء أو الشـــخصيات االعتبارية المســـتقلة أو 
الفصائـــل التي قاطعت أو لم تـــدع للمجلس الوطني. وصرح 
أحد أعضـــاء اللجنة بأن االجتماع األول لـــم يتخذ قرارات، بل 
اقتصر علـــى تحديد المرجعيـــات وخطوط العمـــل وكأنها 
ســـتبدأ من الصفر، من دون اإلشارة إلى ما انتهت إليه اللجان 
الثماني التي شـــكلت في الســـنوات األربع السابقة، وسبق 
أن تحّدث أمين ســـر اللجنة التنفيذيـــة وغيره من أعضائها 
من أنها درســـت وفحصت كيفية تنفيـــذ القرارات، وحددت 
اإلجراءات والخطط التي يجب تطبيقها بالتدريج، ودرســـت 

كيفية التعامل مع ردود األفعال المحتملة.
يعكس البدء بالبحث والدراسة مجدًدا استمرار وجود التردد 
من عواقـــب تنفيذ القـــرارات الســـابقة، واســـتمرار الرهان 
على حدوث تطور أو تغّير يســـمح باســـتئناف المفاوضات 
وما ســـميت »عملية الســـالم«، خصوًصا إذا ما خســـر اليمين 
المتطـــرف االنتخابات اإلســـرائيلية، وربح اليمين والوســـط 
وبقايا اليســـار، مع أن هذا مســـتبعد، إذ تشير االستطالعات 
حتـــى اآلن إلى نـــوع من التـــوازن، وعجز كل مـــن »الليكود« 
وحزب »أبيض وأزرق« عن تشكيل الحكومة وحدهما من دون 
انضمام حزب »إســـرائيل بيتنا« برئاسة أفيغدور ليبرمان إلى 
أحدهما، ما يفتح الطريق لتشـــكيل حكومة وحدة وطنية، لن 
تقدر علـــى تغيير الخطوط العامة للحكومـــة الحالية، وقد ال 
تمرر اتخاذ خطوات أكثر تطرًفا، ولكنها لن تقدر على تغيير 
جوهري لما هـــو قائم، ألن معظم أعضاء الكنيســـت القادم 
يغلب عليهـــم التطرف والتنافس على من هو األكثر تطرًفا، 
والفـــروق الجوهرية بين معظمهم بيـــن من يريد الضم اآلن 
ويرفض إقامة الدولة الفلســـطينية، وبين من يريد استمرار 
الســـيطرة اإلســـرائيلية على الضفة الغربية وكل فلسطين 
واالكتفاء بضم الكتل االســـتيطانية، ويرفـــض قيام الدولة 

الفلسطينية.
أقتـــرح في هذا المقـــال على الفلســـطينيين تجريب طريقة 
أخرى، من خالل إعداد العّدة إلحبـــاط احتمال إقدام الحكومة 
اإلســـرائيلية القادمة، خصوًصا إذا كانت ُمشـــّكلة من اليمين 
المتطرف الديني والسياسي، على ضم أجزاء من الضفة، مثل 

المستوطنات وغور األردن، وتعميق أسرلة القدس وتهويدها. 
لقد مهدت الحكومات اإلسرائيلية، وخصوًصا األخيرة، الطريق 
سياســـًيا وقانونًيا لضم أجزاء من الضفة. كما أن إدارة دونالد 
ترامب تبدو متحمســـة لهذه الخطـــوة كما يظهر من تصريح 
ديفيد فريدمان، الســـفير األميركي في تـــل أبيب، حول حق 
إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة، وتعليق جيسون غرينبالت 
على ذلك بأنه يوافق على روح ما قاله زميله في فريق »السالم« 
األميركي. ويشـــجع إســـرائيل على اإلقدام على ضم أجزاء من 
الضفـــة حالة الضعف التي يعاني منها الفلســـطينيون في 
ظل اســـتمرار االنقسام وتعّمقه أفقًيا وعمودًيا، وعدم اعتماد 
إســـتراتيجية فاعلة ال بشـــكل موحـــد وال بشـــكل انفرادي. 
فالســـلطتان في الضفة وقطاع غزة مشـــغولتان إلى حد كبير 
بالبقاء والحفاظ على وجودهما. كما أن الوضع العربي مناسب 
لتمرير قرار الضم، فهو منقسم بين فريق يعاني من صراعات 
داخلية وخارجية وجودية، وآخر يريد االستعانة بـ«الشيطان« 
األميركي اإلسرائيلي لحمايته مما يتصور أنه الخطر اإليراني، 
لذلـــك نراه مدفوًعـــا نحو التطبيع والتمهيـــد لتمرير »صفقة 

ترامب« كعربون لتدشين تحالفه الجديد.
األمـــر الوحيد الذي يمكن أن يحبط أي قرار إســـرائيلي بضم 
أجـــزاء من الضفة هو نشـــوء وضع يقنع إســـرائيل بأن هذه 
الخطوة سُتخّســـرها كثيًرا وأكثر ممـــا يمكن أن تربحه منها، 
وهـــذا يكون من خالل االســـتعداد الفلســـطيني لردة فعل 
تتناســـب مع خطورة هذه الخطوة، مثل إطالق مقاومة فاعلة، 

يمكن أن تترافق أو تصل إلى انتفاضة شعبية.
وحتـــى يتحقـــق ذلك، ال بـــّد أواًل من التصميـــم على إحباط 
الضـــم مهما كلف األمر، وتوفيـــر متطلبات تحقيقه. ويمكن 
البدء بالتســـخين فوًرا من خالل الشروع في عمل بروفات من 
موجات المقاومة الشعبية، التي يجب أال تقتصر على بعض 
المجموعات قليلة العدد، التي تتحرك بشكل نمطي ومؤقت 
وموســـمي وفي بعض األماكن، وإنما تنتشـــر وتعّم مختلف 
المناطق، وتتوفـــر لها اإلمكانات، واألهم الدعم السياســـي 
والمادي على أعلى المســـتويات، بما فيهـــا االلتزام بضمان 
المشاركين وأهلهم في حالة تعرضوا ألي أضرار أو اعتقاالت.
وثانًيا، من خالل إظهار الجدية إزاء إنهاء االنقسام واستعادة 
الوحدة، وفيما يتعلق بتطبيق القرارات الســـابقة بخصوص 
سحب االعتراف بإسرائيل، والتقدم على طريق إنهاء التبعية 
االقتصاديـــة، ووقـــف التنســـيق األمني، وتغييـــر وظائف 
 الدولة 

ّ
الســـلطة وعالقتها بالمنظمة والدولة على أســـاس أن

قائمة وليســـت قضية متفاوًضا عليهـــا، والمطلوب النضال 
لتحريرها وإنجاز االستقالل الوطني والسيادة.

وفي هذا السياق، يمكن اتخاذ الخطوات اآلتية:
أواًل: إصـــدار قانـــون بخصـــوص منـــع العمالـــة والتعامـــل 
واالستثمار في المستوطنات، يتضمن فرض عقوبة السجن 
لمن ال يلتزم، خصوًصا من المســـتثمرين والتجار، وبالترافق 
مع ذلك العمل على إنشـــاء أو إحياء »صندوق الكرامة« (الذي 
سحب من التداول من دون تفسير) الهادف إلى توفير فرص 
عمل بديلة للعمال الذين يضطرون للعمل في المستوطنات 

لســـد رمق عائالتهم، ومطالبـــة مصـــر واألردن وأوروبا وكل 
الدول التـــي ترتبط بعالقات مع إســـرائيل بعدم اســـتيراد 
بضائع من المستوطنات أو إقامة أي نوع من العالقات معها، 
ومطالبة رعاياها الذين يحملون جنســـيات مزدوجة بمغادرة 
المســـتوطنات ووقف التعامل معها، وإذا رفضوا منعهم من 

الدخول إلى بالدهم.
ثانًيا: تبني حركة مقاطعة إسرائيل ودعمها حتى تصل إلى 
كل بيت، ويمكن أن تبدأ الحملة الجديدة بمقاطعة أي بضاعة 
إســـرائيلية في الضفة وقطاع غـــزة إذا توفر لها بديل محلي 

أو عربي أو أجنبي.
ثالًثـــا: تعزيز صمـــود المواطنين في مناطـــق (ج)، من خالل 
تعزيز االستثمار في القطاع الزراعي ودعم المزارعين، وإعادة 
النظـــر في الخطط التنمويـــة والموازنة العامـــة، إضافة إلى 
تحدي منظمة السيطرة اإلســـرائيلية على الموارد الطبيعية 

في تلك المنطقة، وخاصة المياه.
رابًعا: نقل المهمات السياســـية من الســـلطة إلى المنظمة، 
بحيث يتبع العمل الدبلوماســـي إلى المنظمة مثلما كان في 

السابق عند بداية تشكيل السلطة.
خامًسا: حل جهاز أمني واحد على األقل، وتوزيع عناصره على 
وزارات وقطاعـــات أخرى، ويمكن البدء باألمن الوطني، على أن 
يتبـــع ذلك أجهزة أمنية أخرى بالتدريج ضمن تصّور شـــامل 
إلعادة بناء الهيكل الوظيفي المدني واألمني للسلطة ليلبي 
االحتياجـــات واألولويات والمصالح الفلســـطينية، مع تقوية 

جهازي الشرطة والدفاع المدني.
سادًســـا: تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري مع األردن ومصر 
حتى الحد األقصى، وخصوًصا أن معاهدتي الســـالم بينهما 

وبين إسرائيل تتيحان ذلك.
ســـابًعا: إعالن فصائل المقاومة في قطاع غزة أنها لن تقف 
مكتوفـــة األيدي إذا قامت إســـرائيل بخطوات ضم، فإذا كان 
العـــدوان على غزة يســـتوجب الرد، فالعـــدوان على الضفة، 

وخصوًصا على القدس والمقدسات، يستوجب ذلك أيًضا.
ثامًنا: بناء جبهة عالمية واسعة للدفاع عن الحقوق والمصالح 
الفلســـطينية المهـــددة مـــن »صفقة ترامـــب« ومخططات 
إســـرائيل بالضم والتهجير، تستهدف فرض حل يستجيب 
للقانـــون الدولي وقـــرارات األمم المتحدة التـــي تحقق الحد 

األدنى من الحقوق الفلسطينية.
ما ســـبق مجرد نموذج قابل للتطوير والتعميم، ويساعد على 
االنتقال من سياســـة محكومة بردة الفعل إلى سياسة فاعلة 
تحدث التراكم وقادرة علـــى تحقيق النصر. وهنا من المفيد 
التذكيـــر أن التهديـــدات الجســـيمة التي تهـــدد القضية 
الفلسطينية يمكن تحويلها إلى فرص في ظل األزمات التي 
تعيشـــها إســـرائيل والمســـتجدات والمتغيرات اإلقليمية 
والدولية. فإســـرائيل ليســـت الالعب الوحيد فـــي المنطقة، 
فهناك العبون ينافســـونها بشدة، كما لم يعد العالم أحادي 
القطبيـــة، ويقترب أكثر إلى عالـــم متعدد القطبية لن تكون 
فيـــه الوالياُت المتحـــدة الدولـــَة العظمـــى المهيمنَة على 

المنطقة والعالم.

ما العمل إلحباط ضم الضفة؟
هاني المصري

بشـــغف، يتابع الشـــعب الفلســـطيني ومختلف قواه الحية، 
اســـتطالعات الرأي التي تتنبأ باالنتخابـــات القادمة في دولة 
االحتالل، لكن أًيا كانت النتائج، فهل يا ترى ستغير من الواقع 
السياســـي واألمني المعاش في الضفة الغربية التي تئن من 
التجريف والتوســـع االســـتيطاني وحمالت االعتقال في قلب 
مناطـــق »ا«، عدا عن عمليات الهدم والطـــرد والتهجير وغيرها 
الكثير من الممارســـات اليومية ضد اإلنســـان الفلســـطيني. 
جميع األحزاب على مختلف توجهاتها في دولة االحتالل تتبع 
وترســـم سياســـة عامة تحقق مصالح دولة االحتالل، وأهمها 
األمن، ومن ثم نستطيع القول ان  ال تغير كبير سيحدث ويطرأ 
في كيفيـــة التعامل مع الفلســـطينيين، وان حدث ســـيكون 
بشـــكل هامشـــي ال يمس القضايا الجوهرية، مثل زيادة عدد 

العمـــال حملة تصاريـــح العمل أو تقليصهـــا وذلك يتبع رؤية 
الحزب الحاكم وقتها، وان كانت المؤشـــرات تشـــير إلى ان من 

مصلحة االحتالل الزيادة في هذا المجال.
من خالل اإلعالن عن القوائم االنتخابية للكنيســـت القادم في 
كيـــان االحتالل، تباينت التحليالت فيمن ســـيفوز، لكن يبقى 
»نتنياهو« صاحب خبرة طويلة في الحكم وليس من الســـهولة 
القفز عنه وتخطيه من قبل األحزاب األخرى. تشير استطالعات 
الـــرأي وتركيبة القوائم أن تحالف نتنياهو ما زال يتصدر، رغم 
ان ليبرمان يبـــدو كمنافس قوي، لكن لنتذكـــر ان ليبرمان هو 
صاحب تصريح اغتيال هنية في حال استلم الجيش، واستلم 
ولم ينفذ. ما يســـمى بتحالف وحدة وطنية يضم حزب »أزرق - 
أبيض«، ســـيحصد أصوات كثيرة لكنه لم يأت بجديد لجمهور 

يريد المزيد، فاألصوات حتى تحســـم ال بـــد من خطاب جديد 
ونوعي يحقق مصالح أكثر، وهي عمل وشـــغل وفرصة يعرفها 

»نتنياهو« جيدا.
في حال فـــوز »نتنياهو« ســـتبقى الضفة الغربية ينهشـــها 
االستيطان، فوعود »نتنياهو« واضحة في هذا المجال لناخبيه، 
وال رجعـــة عنها، مـــا دام ال يوجـــد ضغوط فلســـطينية أو من 
المجتمع الدولي غير بيانات الشـــجب واالســـتنكار. وسيحاول 
»نتنياهو« ضم المنطقة »ج » في الضفة، فكافة السيناريوهات 
تقول أن االحتـــالل يعمل على تطبيقها بكل جدية والدليل ما 
يجري على ارض الواقع بفعل قوة الســـالح، والشـــواهد ال تعد 
وال تحصـــى. حتى على فرض ان »نتنياهو« خســـر االنتخابات 
والمؤشـــرات ضعيفة في هذا المجال، فان ممارسات االحتالل 

لـــن تتوقف، واحتمالية وقوع حرب جديدة على غزة لن تحصل 
في جميع االحتماالت، كون ثمنها مرتفع جدا لدى االحتالل.

إذا أراد الشـــعب الفلســـطيني وقـــواه الحيـــة التأثيـــر علـــى 
االنتخابـــات فـــي  دولة االحتـــالل وجريانها فان هـــذا يكون، 
بطريقة واحـــدة فقط وهي تقويـــة وترتيب البيـــت الداخلي 
الفلســـطيني، وليس غير ذلـــك، فما دام البيت الفلســـطيني 
منقســـم على نفسه، ســـيغري من يفوز الحقا بالتهام وابتالع 
المزيد من األرض والحقوق الفلســـطينية. لو كنا نحن الشعب 
الفلسطيني متحدين، ونعمل ضمن برنامج وطني موحد مقاوم، 
لما تجرأ »نتنياهو« أو من ســـيأتي بعـــده الحقا على القيام بأي 
اعتداء على الفلسطينيين، ولكن جرت سنة الحياة ان القوي هو 

من يصنع الحدث وليس الضعيف.

د. خالد معاليأًيا كان الفائز 
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رام الله/ االستقالل:
بينما ينتظر التجار في مختلف أنحاء العالم 
موســــم األعياد لزيادة مبيعاتهم، فإن األمر 
مختلف تمامًا لدى التجار الفلسطينيين في 
الســــنوات األخيرة، في ظل السياسة التي 
تنتهجها حكومــــة االحتالل بمنح تصاريح 
وتسهيالت مزعومة ألبناء شعبنا، إلغرائهم 

على التسوق من متاجرها.
وعشــــية عيد األضحــــى المبــــارك، يعاني 
االقتصــــاد الفلســــطيني حالة مــــن الركود 
نتيجة للحصار المالي المتواصل على شعبنا 
جّراء قرصنة االحتالل ألمــــوال المقاصة، ما 
أجبر الحكومة الفلسطينية على صرف نسبة 
60% مــــن الراتب لموظفي القطــــاع العام 

للشهر السادس على التوالي.
وطالــــب رئيس الــــوزراء محمد اشــــتية في 
الجلسة األخيرة للحكومة قبل العيد، سلطة 
النقــــد والجامعــــات وشــــركات االتصاالت 
بتحمــــل جزء من عــــبء األزمــــة المالية، وأن 
تتقاضى نســــبا مــــن الدفعات واألقســــاط 
تتناســــب مع ما يصرف لموظفــــي القطاع 
العام، متوجهًا بالتقدير لجميع العاملين في 

السلطة على صمودهم وصبرهم.
ودعـــا المواطنيـــن أن ال يجعلـــوا من 
مناســـبة العيد فرصة لشـــراء البضائع 
والتســـوق فـــي اســـرائيل، وأن تكون 
مشترياتهم من األسواق الفلسطينية 

دعما لمنتوجنا الوطني.
وأطلقــــت القوى الوطنية فــــي المحافظات 
المختلفة حمــــالت لحث التجار والمواطنين 
على مقاطعة بضائع االحتالل، ودعم المنتج 

الوطني.
وتستغل المتاجر اإلسرائيلية فترة األعياد 

اإلسالمية والمســــيحية إلفراغ مخازنها من 
البضائع القديمة، أو حتى التي يقارب تاريخ 
صالحيتهــــا االنتهاء، حيــــث تعرض هذه 
البضائع بأســــعار جاذبة لتخدع المتســــوق 

الفلسطيني.
وقــــال الخبيــــر االقتصادي ســــمير عبد الله 

إن التســــهيالت المزعومة التــــي تقدمها 
إســــرائيل في فترة األعياد ترتبط بمصالح 
اقتصادية للتجار اإلسرائيليين والشركات 
اإلسرائيلية لزيادة مبيعاتهم، موضحًا أنها 
تأتي في وقت تحتجز فيه إســــرائيل أموال 
المقاصة الفلسطينية والتي تشّكل ثلثي 

إيرادات الحكومة الفلسطينية.
وأضــــاف: »هــــذه حــــرب اقتصاديــــة على 

فلسطين تمس كل الناس«.
وأكــــد عبد الله أن الواجــــب الوطني يتطلب 
من أبناء شــــعبنا عدم الشــــراء من المتاجر 
اإلســــرائيلية، وعدم تحويل التســــهيالت 
لمكاســــب اقتصادية للتجار اإلسرائيليين 
على حساب منتجاتنا الوطنية وشرائهم من 

األسواق المحلية. 
ولفت إلى أن مقاطعة بضائع االحتالل ووقف 
اســــتيرادها والبحث عن بدائل لها يسهم 
في خفــــض أربــــاح االحتــــالل، موضحًا في 
الوقت ذاته أهمية االمتداد الدولي لحمالت 
المقاطعــــة والــــذي يؤثــــر علــــى االقتصاد 

اإلسرائيلي بشكل أكبر.
مــــن جهته، أكد المنســــق العــــام الئتالف 
جمعيات حماية المســــتهلك صالح هنية 
بــــأن مواجهة الحصار المالي المفروض على 
شعبنا يتطلب دعم المنتجات الفلسطينية 
عاليــــة الجــــودة ومنحهــــا األفضليــــة في 
المقدســــي،  المشــــتريات ودعم االقتصاد 
وتعزيــــز صمــــود التجــــار الفلســــطينيين 
المتأثريــــن بهــــذه األزمة، وجعل الســــوق 

والمنتج الفلسطيني أوال.
وأضاف: »من المعيــــب أن نعيش في هذه 
األزمــــة التي يســــببها االحتــــالل، ونواصل 

تسويق أو شراء المنتجات اإلسرائيلية«.

العيــد فرصــة لمقاطعــة بضائــع االحتــالل ودعــم المنتــج الوطنــي

غزة/ االستقالل:
قررت لجنة تمويل المشـــاريع الصغيرة التابعة 
للهيئة العامة لتشجيع االستثمار في قطاع غزة 
في جلســـتها رقم 7 لسنة 2019 منح تمويل لـ 

14 مشروًعا صغيًرا بقيمة 51500 دوالر.
وأفادت الهيئة في بيان صحفي لها الثالثاء، بأن 
المشاريع شملت: مصنع منظفات، ومصنع نول 
ســـجاد، وتطوير دفيئات زراعية، ومحراث أرض، 
ومزرعة دجاج بياض ومطبعة وورشـــة هندسة 
هيدروليـــك، وتطوير وإنشـــاء صالونات حالقة 

ومنجرة ومشروع بسطة مشروبات.

وأكـــد رئيـــس اللجنة رائـــد الجـــزار أن اللجنة 
المشـــرفة على التمويل تتكـــون من 8 جهات 
حكومية، وهي هيئة االســـتثمار ووزارة المالية 
ووزارة الشـــباب والرياضـــة ووزارة الزراعة ووزارة 
العمل ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة شـــؤون 

المرأة واألمانة العامة لمجلس الوزراء.
وبيـــن أن التنـــوع الموجـــود في أعضـــاء لجنة 
التمويل يساهم في دراسة المشاريع المقدمة 
من الجهات المختصة ويسرع في عملية اتخاذ 

قرار التمويل.
وأوضح الجزار أن الهيئة مســـتمرة في استقبال 

طلبات تمويل المشاريع الصغيرة في المجاالت 
الزراعية والصناعية والخدماتية.

وأمـــا فيما يتعلـــق بأنـــواع المشـــاريع التي ال 
تستفيد حاليا من برنامج تمويل المشاريع فنوه 
الجزار إلى أن اللجنة ال تمنح تمويال للمشـــاريع 
التجارية ومشاريع الدجاج الالحم ومشاريع تربية 

الخرفان والماعز، ومشاريع السيارات والتكاتك.
وأكـــد الجـــزار دعوتـــه للخريجيـــن والعمـــال 
المتعطلين عن العمـــل بالتقدم للحصول على 
قروض حســـنة إلنشاء مشاريعهم الخاصة بعد 

االطالع على شروط التمويل المعلنة.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت مجموعة االتصاالت الفلســـطينية، الثالثاء، تقديم تســـهيالت لمشتركيها من موظفي 
القطاع العام، بهدف تعزيز صمودهم ومساندة الحكومة في مواجهة األزمة المالية بسبب عدم 
استالم أموال المقاصة من الجانب االســـرائيلي، وانسجاًما مع توجيهات رئيس الوزراء الدكتور 

محمد إشتية، ووزير االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات ، الدكتور إسحق سدر.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة عمار العكر، إن المجموعة شـــرعت منذ بدء األزمة المالية في 
اتخاذ تلك االجراءات، وتم وقف عمليات فصل الخدمة عن موظفي القطاع العام المصنفين على 
أنظمة شركاتها وتأجيل االستحقاقات المترتبة عليهم، بما يتناسب مع نسبة الراتب المدفوع، 

مؤكًدا على امكانية مراجعة المراكز في حال قطع الخدمة عن أية موظف.
وأشـــاد العكر ببرامج المســـؤولية المجتمعية التي تقدمها مجموعـــة االتصاالت في محافظات 
الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تشـــمل كافة الشـــرائح المجتمعية، مؤكًدا على رفض القطاع 

الخاص لسياسة االبتزاز التي تمارسها حكومة االحتالل للنيل من ثوابت شعبنا.

رام الله/ االستقالل:
أتلفـــت طواقم حماية المســـتهلك التابعة 
الوطني، منتجات وســـلع  لوزارة االقتصـــاد 
مســـتوطنات اســـرائيلية خالل شهر تموز/
يوليـــو الماضـــي، بقيمة 178 ألف شـــيقل 

وتم ضبط المنتجات بالتعاون مع الشـــركاء، 
أثناء محاولة المهربين إدخالها إلى الســـوق 

الفلسطيني.
وبينت الـــوزارة فـــي بيـــان أن الكميات تم 
إتالفها وفقا لقانون حظر ومكافحة منتجات 

المستوطنات اإلسرائيلية الذي أقره الرئيس 
محمود عباس في نيسان/ أبريل 2010.

كما تـــم إحالة المهربيـــن للنيابـــة العامة 
للجرائـــم االقتصاديـــة التخـــاذ المقتضى 

القانوني بحقهم.

االتصاالت الفلسطينية تقدم 
تسهيالت لموظفي القطاع العام

هيئــة االستثمــار بغــزة تمــول
 14 مشروعــا بقيمــة 51 ألــف $

االستقالل/ وكاالت:
قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة لتسجل 
أعلى مســـتوى فيما يزيد عـــن 6 أعوام، االثنين، مع 
تصاعـــد الحـــرب التجارية بين الواليـــات المتحدة 
والصين فضال عـــن مخاوف النمـــو العالمي، التي 

دفعت المستثمرين إلى أصول المالذ األمن.
وارتفع الذهب في التعامـــالت الفورية 1.1 بالمئة 
إلى 1456.51 دوالر لألوقية بحلول الســـاعة 07:25 

بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 
مايو 2013 عند 1459.47 دوالر في وقت سابق من 
الجلســـة. وصعد الذهب في التعامالت اآلجلة في 
الواليات المتحدة 0.8 بالمئـــة إلى 1468.50 دوالر 
لألوقية. ويوم الجمعة، قالت الصين إنها سترد علي 
قرار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، فرض رسوم 
إضافية 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 

مليار دوالر.

وقد تضطر الرســـوم مجلـــس االحتياطي االتحادي 
(البنك المركزي األميركي) لرفع أسعار الفائدة أكثر 
ممـــا كان يأمل أن يكـــون ضروريا لحماية االقتصاد 

األميركي من مخاطر سياسة التجارة.
وتلقى المعدن األصفر الدعم من مالمســـة مؤشـــر 
الدوالر ألدنى مستوى في أسبوع، مما يقلص تكلفة 
الذهـــب على المســـتثمرين من حائـــزي العمالت 

األخرى بخالف الدوالر.

االستقالل/ وكاالت:
أوردت وكالة أنباء بلومبيـــرغ الدولية، أن أثرياء العالم فقدوا 2.1 بالمئة أو 
117 مليار دوالر من ثروتهم، مع فتح األســـواق العالمية أبوابها، أول أمس 

اإلثنين.
وذكـــرت الوكالة في تقرير، أن تجدد التوترات التجارية بين واشـــنطن وبكين، 

الخميس الماضي، فاقم المخاطر في األسواق العالمية.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أعلن بدء فرض رسوم إضافية بنسبة 10 
بالمئة على بضائع صينية مســـتوردة بقيمة 300 مليار دوالر، اعتبارا من مطلع 
ســـبتمبر/أيلول المقبل. وهرب مستثمرون من صنادق عالية المخاطر كالدوالر 
األمريكي وأسواق األسهم خاصة أسواق الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا 

المعلومات والصناعة، إلى مالذات آمنة أبرزها الذهب.
وأوردت »بلومبرغ«، أن 20 شخصا من هؤالء المدرجين على مؤشر أغنياء العالم، 
فقدوا ما يقارب 20 مليار دوالر بمعدل خسارة مليار دوالر لكل واحد منهم، فيما 

خسر جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، 3.4 مليارات دوالر. 
ورغم تراجعها أمـــس، واصلت عقود الذهب تلقي دعم من التوترات التجارية، 

مسجلة أعلى مستوياتها في 6 سنوات، إلى 1471 دوالرا لألونصة (األوقية).

حماية المستهلك يتلف منتجات مستوطنات بقيمة 178 ألف شيقل

الذهــب يسجــل أعلــى مستــوى فــي 6 أعــوام

أثرياء العالم يفقدون 117 مليار 
دوالر من ثروتهم في يوم واحد
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االستقالل/ وكاالت:
قـــال وزيـــر الخارجيـــة األميركي 
مايك بومبيو إن واشـــنطن طلبت 
من أكثر من ســـتين دولة تقديم 
خطـــوط  لتأميـــن  المســـاعدة 
المالحة البحرية، ورحب بالتجاوب 
البريطاني مع المبادرة األميركية. 
وقال بومبيو -الذي يزور أستراليا 
حاليـــا- "نريـــد أن نتأكـــد من أن 
لدينا برنامجا شـــامال يمنع إيران 
من ارتكاب أي فعل قد يؤدي إلى 
إشـــعال صراع في المنطقة، وهو 
أمـــر ال تريده الواليـــات المتحدة 

بالتأكيد". 
وأكـــد أن أفضـــل طريقـــة للقيام 
بذلك هي الردع لخلق االســـتقرار، 
لذلـــك طلبنا من أكثر من ســـتين 
المساعدة في تأمين  دولة تقديم 
خطوط المالحة البحرية في مضيق 
هرمز، وذلك لتتمكن كافة السفن 

من السير بأمان، على حد تعبيره.
وكانـــت وزارة الدفـــاع األميركية 
في  بريطانيا  بمشـــاركة  رحبـــت 
المائيـــة في  الممـــرات  حمايـــة 
الخليـــج وبحر العـــرب ومضيقي 

هرمز وباب المندب.
وأعلن وزيـــر الدفاع البريطاني بن 
واالس االثنين أن بالده ستنضم 
بقيادة  أمنية  بحريـــة  إلى مهمة 

الخليج  فـــي  المتحدة  الواليـــات 
لحمايـــة الســـفن التجارية التي 
تعبر مضيق هرمز، قائال إن لندن 
تتطلـــع إلى العمل مع واشـــنطن 
دولـــي  حـــل  إليجـــاد  وآخريـــن 

للمشكالت في المضيق.
في  واشـــنطن صعوبـــات  وتجد 
تشـــكيل تحالف للقيـــام بهذه 
باسم  المتحدثة  وكانت  المهمة، 
الحكومـــة األلمانيـــة أعلنـــت أن 
بالدها ال تفكر حاليا في المشاركة 
في مهمة بحرية بقيادة الواليات 

المتحدة في مضيق هرمز.
وترفـــض إيـــران وجـــود قـــوات 
أجنبية بميـــاه الخليج، وتؤكد أن 
ضمان أمن الميـــاه الخليجية هو 
مســـؤولية الـــدول المحيطة بها 
طبقا للمقررات والقوانين الدولية.

التوترات في األشهر  وتصاعدت 
األخيـــرة بين واشـــنطن وطهران 
أحادي  أميركـــي  انســـحاب  بعد 
الجانب مـــن المعاهـــدة النووية 
الموقعة عام 2015، وإعادة فرض 
عقوبات على طهران، كما فرضت 

المتحـــدة عقوبات على  الواليات 
وزيـــر الخارجيـــة اإليراني محمد 

جواد ظريف.
وامتد النزاع إلى مضيق هرمز في 
احتجزت  حيث  األخيرة،  األسابيع 
ناقلة  الماضـــي  الشـــهر  إيـــران 
نفـــط ترفع علـــم بريطانيا، وذلك 
بعدمـــا احتجـــزت بريطانيا ناقلة 
مســـتعمرة  قبالة  إيرانيـــة  نفط 
جبل طارق بســـبب االشـــتباه في 
أنهـــا انتهكت عقوبـــات االتحاد 

األوروبي.

االستالل/ وكاالت:
أعلن المتحدث باســـم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية بهروز كمالوندي، 
الثالثاء، أن إيران ستتخذ خطوتها الثالثة على صعيد خفض االلتزامات 

المنصوص عليها في االتفاق النووي في غضون شهر.
ونقلت وســـائل إعالم إيرانية عنه القول :«األوروبيون لم يفوا بوعودهم 
حتـــى اآلن، وإيران ماضية بتنفيذ الخطوة الثالثـــة لتقليص التزاماتها 
النووية في موعدها المقرر بعد شـــهر«، مشيرًا إلى أن مخزون اليورانيوم 
المخصـــب في تزايد مســـتمر وأن منشـــأة آراك تعمـــل بكامل طاقتها 
مـــن أجل مضاعفة إنتاج الماء الثقيل. وجـــدد التأكيد على أن »إجراءات 
تقليص التعهدات ال تعني وضع هذه التعهدات جانبًا، وإنما تعليقها 
ضمن االتفاق النووي، وإذا عادوا إلى التزاماتهم سنعود بشكل طبيعي 

للوفاء بالتزاماتنا«.
وانســـحبت الواليات المتحدة العام الماضي مـــن االتفاق الذي كان تم 
التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية في عام 2015 كما قامت بإعادة 

فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وردا علـــى هذا، رفعت إيران مؤخرا مســـتوى تخصيـــب اليورانيوم فوق 
نســـبة الـ67ر%3 المنصوص عليها في االتفاق، كما زادت مخزونها من 
اليورانيوم منخفض التخصيب فوق مســـتوى الـ300 كيلوجرام المتفق 

عليها.
وتتهم إيران الدول األوروبية بعدم بذل خطوات ملموسة لضمان المزايا 

االقتصادية المنصوص عليها في االتفاق لصالح إيران.
وزادت حـــدة التوترات المرتبطة بإيران مؤخرا في ظل تصاعد التوترات 
البحرية بين لندن وطهران، والتي أشـــعلها احتجاز ناقلة نفط إيرانية 
قرابة ســـواحل منطقـــة جبل طـــارق التابـــع للتـــاج البريطاني وردت 
الجمهورية اإلســـالمية على ذلك باحتجاز سفينة تحمل علم بريطانيا 

في مضيق هرمز.

لم تستجب سوى بريطانيا

واشنطن: طلبنا من 60 دولة المساعدة في تأمين مضيق هرمز
مسؤول إيراني: الخطوة 

الثالثة من تخفيض 
االلتزامات النووية بعد شهر

االستقالل/ وكاالت:
أطلقـــت مجموعـــة مســـلحة مجهولة، 
ســـراح وزير النفط الليبي األســـبق عبد 
الباري العروســـي، بعد نحو أســـبوعين 
من اختطافه مـــن أمام منزله بالعاصمة 

طرابلس، وفق إعالم محلي.
وذكرت وسائل إعالم ليبية، بينها قناة 
»ليبيـــا األحـــرار« (خاصة) الثالثـــاء، أنه 

أفرج عن العروســـي من قبل المجموعة 
المســـلحة التـــي اختطفتـــه قبل نحو 
أسبوعين، دون تفاصيل إضافية. ومنذ 
إعـــالن اختطافه من قبل عائلته في 25 
يوليو/ تموز الماضي، لم تتبن أي جهة 
العملية، كما لم تعرف هوية المجموعة 
المسلحة التي اختطفته، ولم يصدر أي 

تعقيب رسمي حول الموضوع.

والعروســـي (58 عامـــا) ينتمـــي لحزب 
»العدالة والبناء« االسالمي، وينحدر من 
مدينـــة الزاوية (غـــرب طرابلس)، وكان 
سجينا سياســـيا ومحكوما باإلعدام في 

عهد نظام معمر القذافي.
شـــغل منصب وزير النفـــط والغاز في 
حكومـــة علـــي زيدان مـــن 2012 حتى 

.2014

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت وســـائل إعالم جزائرية، الثالثاء، أن المحكمة العسكرية بالبليدة، أصدرت أمر 
توقيف ضد وزير الدفاع األســـبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى شخص 

آخر.
وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن القضاء العســـكري فـــي البليدة، أصدر مذكرة توقيف 

دولية ضد خالد نزار ونجله لطفي، وفريد حمدين.
ووفق الصحيفة، فإن حمدين وهو رئيس شـــركة صيدالنية متهم بمحاولة التآمر على الجيش 

الوطني برفقة الجنرال نزار ونجله.

ليبيا: مسلحون يطلقون سراح وزير
 أسبق بعد أسبوعين من اختطافه

الجزائر: أمر بالقبض على 
وزير الدفاع األسبق

االستقالل/ وكاالت:
تواصـــل الهيئـــة العليا المســـتقلة لالنتخابات في تونـــس، تلقي طلبات 
الترشح لالنتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل.
وأفاد مراسل »ســـكاي نيوز عربية«، الثالثاء، بارتفاع عدد المتقدمين بأوراق 
ترشـــحهم ليصل إلى واحد وعشين مرشحا، بعد ترشـــيح رئيس الحكومة 

التونسية األسبق حمادي الجبالي نفسه لالنتخابات.
وكان من المقرر أن تعلن حركة النهضة التونســـية، الثالثاء، قرارها بشـــأن 
مرشـــحها في االنتخابات الرئاســـية.  وكان اجتماع مجلس شـــورى حركة 
النهضة قد فشـــل في اتخاذ قرار بشـــأن موقفها من االنتخابات الرئاسية 

المبكرة.
وشـــهد اجتماع مجلس شورى النهضة الذي عقد، السبت الماضي، بمدينة 
الحمامات خالفات عميقة بين األعضاء على خلفية االختبار بين دفع الحركة 
بأحـــد القياديين  لخوض االنتخابات، أو االكتفاء بدعم أحد المرشـــحين من 

خارجها.

االستقالل/ وكاالت:
وعـــد رئيس الوزراء االردني عمر الرزاز، الثالثاء، بمتابعة قضية الموقوفين 
من مخيم البقعة، بتهمة »تعكير صفو العالقات مع دولة شقيقة«، وذلك 

بعد احتجاجهم على ورشة البحرين التي عقدت مؤخًرا.
جاء ذلك بطلب من مســـاعد رئيـــس مجلس النواب، إبراهيم أبو الســـيد، 
الذي أكد للرزاز على ضرورة اإلفراج عن الموقوفين وهم محمد خليل محمد 

عجاج، مالك محمد الجيزاوي، صهيب نصر الله.
وقال أبو الســـيد للصحفيين إنه تحدث لرئيس الوزراء بضرورة اإلفراج عن 
الموقوفيـــن قبل عيد األضحى المبارك، فيما وعـــد الرئيس بمتابعة تلك 

القضية، بهدف اإلفراج عنهم قبل العيد.
وأوقف النشـــطاء الثالثة من مخيم البقعة في وقت سابق بتهمة »تعكير 
صفو العالقات مع دولة شقيقة«، وذلك بسبب احتجاجهم على عقد ورشة 
البحريـــن برعاية أمريكيـــة، باعتبارها أولى الخطـــوات العملية لما يعرف 

بـ«صفقة القرن« التي تستهدف القضية الفلسطينية.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الرئيس اإليراني حســـن روحاني، 
الثالثاء، أن طهران تؤيد المحادثات مع 
واشنطن لكن على هذه األخيرة أن ترفع 
أوال العقوبات التي تفرضها على إيران.

وقال روحاني في تصريحات متلفزة إن 
والمفاوضات  المحادثـــات  تؤّيد  »إيران 
وإذا كانت الواليات المتحدة فعاًل تريد 
التحاور، عليها قبل أي شيء آخر أن ترفع 

كل العقوبات.«

األردن: الرزاز يعد بمتابعة اعتقال »نشطاء 
البقعة« على خلفية ورشة البحرين

21 مرشحا لرئاسة تونس.. 
وباب الترشح »لم يغلق«

روحاني: على 
واشنطن رفع 

العقوبات عن طهران 
إلجراء المحادثات
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غزة / االستقالل:
اختتـــم الموســـم الرياضـــي للعبة كرة 
الطاولـــة "دوري جوال" بحفـــل تكريمي 
والـــذي أقامه االتحاد الفلســـطيني لكرة 
الطاولة في ملعب نادي الجزيرة الرياضي 
والـــذي جمع الفـــرق المتوجـــة بالبطولة 
والوصافـــة وتكريم اللجـــان المختلفة و 
المؤسســـات اإلعالمية و اإلعالميين الذي 
قاموا بتغطية البطولة من بدايتها حتى 

النهاية.
و أقيم الحفل الرياضـــي بحضور رئيس 
اتحاد لعبة كرة الطاولة محمد صالح الدلو 
وأعضـــاء اإلدارة أديب أبو غزال و ياســـر 
إسليم وســـامر شـــاهين ممثل شركة " 
جوال " و اللواء محمد جودة رئيس االتحاد 
الفلسطيني لكرة الطاولة السابق والعديد 
من عشاق اللعبة ولجان االتحاد ووسائل 

االعـــالم المختلفة تتقدمهـــم صحيفة 
االستقالل.

وتنوعـــت فقرات الحفـــل الرياضي الذى 
قـــاده اإلعالمـــي أحمد أبو ديـــاب رئيس 
وشـــمل  باالتحـــاد  اإلعالميـــة  الدائـــرة 
االحتفال العديد من الفقرات الترفيهية 
والتكريميـــة  وعـــرض فيديو عن حصاد 

اللعبة للموسم 2019 م.
و بهذه المناســـبة ألقى الدلو  كلمة ثمن 
فيهـــا جميع الجهـــود المبذولة من أجل 
نجاح الموســـم وقال: » نثمن دور األندية 
الغزية الممارســـة للعبة وشـــركة جوال 
راعي الدرجة الممتازة وجميع منتســـبي 
اللعبـــة من حـــكام و إدارييـــن والعبين ، 
مهنئا الفائزين ونقول حظا أوفر لكل من 

اجتهد ولم يحقق ما يصبو إليه«.
و كرم اتحاد اللعبة و شـــركة " جوال " 

الالعبين المواهب الصاعدة في اللعبة  
للعبة وهم  الداعمـــة  المؤسســـات  و 
شـــركة جوال واللجنة االولمبية ووزارة 
الشباب والرياضة وشركة ستاج ونادي 

الجزيرة .
وشـــهد االحتفـــال الرياضـــي تكريـــم 
اإلعالمييـــن الرياضييـــن الذيـــن واكبوا 
اللعبة ، و طاقم حـــكام لعبة كرة الطاولة 
الـــذي أدار أكثر مـــن 123 لقاء في جميع 

البطوالت .
و في الختام تم تكريم نادي شباب خان 
يونس وصيف بطولـــة دوري جوال لكرة 
الطاولة ، ونادي المجمع االســـالمي بطل 
دوري جوال الممتاز في مظاهر احتفالية 
نوعية تحدث للمرة األولى في االحتفاالت 
الرياضية من خالل منصة رئيسية للبطل 

والوصيف .

غزة / االستقالل:
ُسحبت في مقر اتحاد كرة القدم غرب مدينة 
غـــزة قرعة دوري الدرجتيـــن الممتازة واألولى 
للموســـم القادم 2020/2019, بحضور نائب 
رئيس االتحـــاد إبراهيم أبو ســـليم، وأعضاء 

االتحاد، وأعضاء لجنة المسابقات.
وتمنى أبو ســـليم التوفيق لجميـــع األندية 
المشـــاركة في الموســـم القادم، خاصة بعد 

عملية تطوير العديد من المالعب.
وأســـفرت قرعـــة دوري الدرجـــة الممتازة عن 
مواجهـــات قوية فـــي الجولـــة األولى، حيث 
سيواجه شـــباب خانيونس جاره االتحاد في 
قمـــة مباريات الجولة, فـــي حين يلتقي بطل 
الـــدوري والكأس خدمات رفـــح فريق خدمات 
الشاطئ, وسيلعب الصداقة مع شباب جباليا, 
والهالل مع األهلي, وبيت حانون الرياضي مع 

اتحاد الشجاعية, وغزة الرياضي وشباب رفح.
وفي دوري الدرجة األولي سيلتقي فريق بيت 
حانون األهلي مع األقصى، في حين سيواجه 

فريق نماء  فريق خدمات خانيونس وسيلعب 
خدمات البريج مع العطاء  وخدمات النصيرات 
مع القادسية, والجالء مع التفاح, والزيتون مع 

خدمات المغازي.

ُيذكر أن بطولة الدوري العام بدرجتيه الممتازة 
واألولي ســـينطلق يوم 31 أغسطس الجاري, 
على أن يلتقي خدمات رفح واتحاد الشجاعية 

في كأس السوبر يوم 24 من الشهر الحالي.

غزة / االستقالل:
يستعد ُمنتخب كرة الطائرة الشاطئية للسفر لسلطنة ُعمان للمشاركة في البطولة  العربية الـ 28 

للرجال, التي تستضيفها السلطنة في الثامن عشر من الشهر الحالي.
وتضم بعثة المنتخب عبد الســـالم هنية رئيسًا للبعثة وسعدالله أبو عيطة ُمدربًا والالعبين عبد 

الرحمن طافش وبسام أبو مهادي، باإلضافة للحكم الدولي أسامة المقيد.
ومن الٌمقرر أن ُتغادر البعثة قطاع غزة اليوم األربعاء عبر معبر رفح البري, إلقامة معسكر تدريبي 

قصير في جمهورية مصر العربية قبل السفر لُعمان .

منتخب الكرة الشاطئية 
يستعد للسفر لسلطنة عمان

سحــب قرعــة دوري الممتــازة واألولــى

اتحاد كرة الطاولة يحتفى بأبطال دوري »جوال»

االستقالل / وكاالت:
ذكرت صحيفة الجازيتا ديلو سبورت اإليطالية أن األرجنتيني 
باولو ديباال مهاجم يوفنتوس يفضل االنتقال إلى باريس سان 
جيرمان على التوقع لمانشســــتر يونايتد قبل إغالق الميركاتو 

الصيفي.
وارتبط ديباال بالرحيل عن نادي الســـيدة العجـــوز في األيام الماضية، 
وكان قريبًا بالفعل مـــن االنتقال إلى مانشســـتر يونايتد في صفقة 
تبادلية مع روميلو لوكاكو، لكن إدارة الشـــياطين الحمر لم توافق على 

مطالب الالعب المالية، مما أدى إلى تعثر الصفقة.
وانضم باريس ســـان جيرمان إلى ســـباق التعاقد مع ديباال في األيام 
الماضية، وبدأ النادي يجهز عرضه األول للحصول على خدماته تحسبًا 
لرحيـــل النجم البرازيلي نيمـــار المتوقع عودته إلى برشـــلونة أو حتى 

االنتقال لناٍد آخر.
وأوضحـــت الصحيفة في تقريرها أن ديبـــاال يفضل خيار باريس على 
اليونايتد في الوقت الراهن، وقد أجرى وكيل أعماله بعض المحادثات 
مع ليوناردو المدير الرياضي في النادي الباريســـي لمناقشـــة إمكانية 

نقل النجم األرجنتيني إلى ملعب حديقة األمراء.

االستقالل / وكاالت:
قرر نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم فتح الباب أمام استمرار 
المهاجم نيمار دا سيلفا خالل الموسم الجديد 2019-2020 ، رغم 

األحداث المثيرة للجدل التي قام بها.
وذكرت صحيفة “ســـبورت” اإلســـبانية أن باريس سان جيرمان 
يريد حل مستقبل نيمار قبل بداية الدوري الفرنسي، لكن العملية 

معقدة للغاية بسبب رغبة النجم البرازيلي بالرحيل.
وسيلعب باريس سان جيرمان الجولة األولى من الدوري الفرنسي 
أمام نيم أولمبيك على ملعب حديقة االمراء ، فيما يريد النادي من 

نيمار أن يلعب أمام الجماهير رغم أن الكثير منهم غاضبون منه.
ويرتبـــط مصير نيمار للمشـــاركة في هذه المباراة بما ســـيحدث 
من مفاوضات في بداية األســـبوع القـــادم ، فيما تؤكد الصحيفة 
أن الالعـــب البالغ من العمر 26 عامًا ال نيـــة لديه للبقاء في النادي 

الباريسي.
وكرر نيمار خالل الفترة الماضية من خالل البيئة المقربة منه رغبته 
في العودة إلى برشـــلونة هذا الصيف وعدم االستمرار مع باريس 

سان جيرمان ، وقد فشلت محاوالت النادي الفرنسي لإلبقاء عليه.

ديباال يفضل 
بطل فرنسا على 

مانشستر يونايتد

باريس سان جيرمان 
يفتح الباب أمام 

استمرار نيمار
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اإلســـرائيلي صادقت علـــى بنـــاء مئـــات الوحدات 
االســـتيطانية في مســـتوطنة "عتصيـــون" جنوب 

مدينة بيت لحم المحتلة.
وقالت القناة: ""وافقت اإلدارة المدنية على خطة لبناء 

300 وحدة استيطانية في عتصيون".
مـــن جهتـــه، رحـــب رئيـــس مجمـــع مســـتوطنات 
"عتصيـــون" شـــلومو نيمـــان بالمصادقـــة على بناء 
مئات الوحدات االســـتيطانية قائاًل: "نبارك من أجل 
الموافقة على بناء وحـــدات جديدة وتهانينا لجميع 

المستوطنين".
وأشـــار إلى أن المصادقة على بناء مئـــات الوحدات 
االستيطانية ستمكن المستوطنين من البناء الدائم 

لعشرات الوحدات السك
يذكر أن المخططـــات االســـتيطانية تزايدت عقب 
قـــرار الرئيس األمريكي االعتـــراف بالقدس عاصمًة 
ل القرار ضـــوًء أخضر  لكيـــان االحتـــالل حيث شـــكَّ
جديـــًدا لحكومة االحتالل لإلمعـــان في إجرامها ضّد 

الفلسطينيين وأرضهم.

ويؤدي البناء االســـتيطاني وتوســـيع المستوطنات 
القائمـــة إلى قضم مســـاحات جديدة مـــن األراضي 

الفلسطينية المحتلة، ويمعن في تقطيع أوصالها.
ويزيد عـــدد المســـتوطنين عن 600 ألـــف؛ بينهم 
400 ألف في الضفة الغربيـــة، والباقون في القدس 
المحتلـــة. ويعد وجودهـــم مصدر احتـــكاك وتوتر 
مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة والقدس 

المحتلتين منذ 1967.
في ســـياق اخر، هدمت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، 
امس الثالثاء ، أربعة "بركسات" وأساسات مبنى قيد 
اإلنشـــاء في منطقة بير عونه بمدينة بيت جاال غرب 

بيت لحم.
وأفـــادت مصادر، بـــأن قوات االحتـــالل اقتحمت بير 
عونـــة، وأغلقتها بشـــكل محكم، ومنعـــت الدخول 
والخروج منها، قبل أن تهدم البركســـات التي تعود 
للمواطن محمد موســـى زرينـــة للمـــرة الثانية على 
التوالي، إضافة إلى أساســـات مبنـــى للمواطن داود 

غنيم؛ بذريعة عدم الترخيص.

وأشـــارت المصادر، إلى أن زرينة تعرض قبل حوالي 
شـــهرين إلى هدم بركســـاته، رغم أن أرضه ملكية 

خاصة، ويملك األوراق الثبوتية "طابو".
يذكر أن بير عونة تتعرض منذ فترة لهجمة مسعورة 
مـــن االحتالل تخللها هدم مباٍن وبركســـات، بهدف 

تفريغ المنطقة من السكان ألطماع استيطانية.
فيما هدمـــت جّرافات االحتالل منـــزاًل في حي بيت 
حنينا يعـــود للمواطن إياد خليل الكســـواني، عقب 

ُمحاصرة المكان، وإعالنه منطقة عسكرّية ُمغلقة.
وقال الكســـواني إنه لم يتســـّلم أي إخطار بالهدم، 
وقـــوات االحتالل أخرجت زوجتـــه وأوالده بالقّوة قبل 
هدم المنزل الذي تبلغ مساحته (140) مترًا، ويقطن 
فيه مع زوجته وثالثة أطفال، اكبرهم بعمر (16) عامًا.
وتشـــهد القـــدس المحتلة هجمة شرســـة من ِقبل 
سلطات االحتالل ما بين عملّيات هدم واستيالء على 
ُممتلـــكات، باإلضافة إلى التضييـــق الُمتواصل على 
المقدســـيين، والمشـــاريع التهويدّية التي تجتاح 

المدينة الُمحتّلة.

 ورفعوا األعالم الفلســـطينية والفتات تستنكر القرار اللبناني، وتتضامن مع الالجئين 
الفلســـطينيين في لبنـــان، وتطالب بتوفير حيـــاة كريمة لهم.  وتشـــهد المخيمات 
الفلســـطينية في لبنـــان احتجاجات لألســـبوع الرابع على التوالي، رفضـــا لوضع وزارة 
العمل المؤسســـات والعمالة الفلسطينية ضمن حملة لـ"مكافحة العمالة األجنبية غير 
النظاميـــة". ومنذ أن بدأت الوزارة بتطبيق تلك الحملة، قبل نحو شـــهر، يشـــهد لبنان 
احتجاجات شبه يومية، تدعو إلى إعفاء الالجئين الفلسطينيين من اإلجراءات الجديدة. 
وبحســـب تلك الخطة، يحظر على أرباب العمل تشـــغيل الالجئين الفلسطينيين دون 
الحصـــول على تصريح، فضاًل عن إغالق مؤسســـات ومنشـــآت فلســـطينية ال تملك 

التصاريح الالزمة للعمل. 
ويعيش 174 ألفا و422 الجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان 

الخمس، بحسب أحدث إحصاء إلدارة اإلحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

غزة/ االستقالل: 
قالت وزارة الزراعة، إن موســــم األضاحــــي لهذا العام 

يسير بشكل طبيعي ووفق ما هو مخطط له.
وذكر الناطق باسم الوزارة أدهم البسيوني خالل مؤتمر 
صحفي ُعقد في مقــــر وزارة اإلعالم بمدينة غزة، أمس 
الثالثاء، أن الوزارة ما زالت مســــتمرة في عملية مراقبة 
ومتابعــــة الحيوانات المحلية والمســــتوردة من خالل 
األطقم الفنية العاملة في مديريات الزراعة ومديريات 

البيطرة المنتشرة على مستوى محافظات غزة.
وأوضح البســــيوني أن كميــــات األضاحــــي المتوفرة 
في قطاع غزة تغطــــي حاجة المواطنين هــــذا العام، 
مشــــيًرا إلى وجود من 10 آالف إلى 12 ألف رأس عجل، 

وحوالي 25 إلى 30 ألف رأس غنم وماعز.
وبيــــن أن تحديــــد أســــعار األضاحي يعــــود لكميات 
العــــرض والطلب، الفتا إلى أن األســــعار تتفاوت بين 
السالالت المختلفة من األضاحي سواء في العجول أو 

األغنام والماعز.
وأفاد البســــيوني بأن األطقم الفنيــــة التابعة للوزارة 
علــــى صعيــــد الحيوانــــات المحلية تقــــوم بالزيارات 
الدورية للمزارع بهدف التأكد من ســــالمة الحيوانات 
المربيــــة بداخلها وتوفر الشــــروط الصحية بها ومدى 
مطابقتها لرغبة المســــتهلك، فيما تقوم الوزارة على 
صعيد الحيوانات المستوردة باإلجراءات المتبعة في 
التعامــــل مع الحيوانات الــــواردة إلى قطاع غزة تكون 

باستقبالها في المحجر الزراعي التابع للوزارة.
 وأضــــاف أن الــــوزارة تقــــوم بأخذ عينــــة دم من كل 
حيوان مســــتورد بهدف إجــــراء الفحوصات المخبرية 
التي تهدف إلى التأكد مــــن خلو هذه الحيوانات من 
األمراض وخصوصا األمراض المشــــتركة بين اإلنسان 
والحيوان وبنــــاًء على النتائج المخبرية يتم أخذ القرار 

المناسب.
وأشــــار البســــيوني إلــــى أن وزارة الزراعــــة وبالتعاون 
مع الجهــــات المختصة قامت بالعديــــد من الجوالت 
التفتيشــــية على المسالخ المنتشــــرة في قطاع غزة 
بهــــدف التأكد مــــن مدى اســــتعداداتها لموســــم 

األضاحي هذا العام ومدى توفر شروط الصحية بها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
هاجمت زهافا شاؤول، والدة الجندي األسير لدى المقاومة في غزة، أورون شاؤول، 
رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، وتأخره في إعادة ابنها إلى "إسرائيل".
وبحســـب قناة "كان" العبرية، صرحت زهافا شـــاؤول، أمس الثالثاء، أنه "لو أراد 

نتنياهو تحرير الجنود، لكان أورون هنا منذ زمن".
وأضافت: "ال يعقل بعد مرور هذه الســـنوات، لم يحدث أي شـــيء بموضوع 
أورون، ابني اختطف حًيا، وال أحد يعلم ماذا حصل معه". وختمت شـــاؤول 
بالقول: "فقط صفقة تبادل مع حركة حماس، هي التي ستعيد أبني أورون 

الى الديار".

والدة شاؤولم ابني اختطف 
حًيا وهذا فقط ما سيرجعه

، فـــي بيان لها امس، أن األســـرى المضربين هم: محمد 
خطبة، وأســـامة عودة، ومعتز حامد، وثائر حمايل، ورامي 

هيفا، وشادي شاللدة.
ولفت نادي األســـير النظر إلـــى أن األوضاع في معتقل 
"عوفر" ما تزال تشهد حالة من التوتر الشديد، بعد فشل 

جلسات الحوار بين األسرى وإدارة المعتقل.
ونّبه إلى أن اإلدارة رفضت مطالب األســـرى حول القضايا 
األساسية التي نتجت عن عملية القمع، وتتمثل بإعادة 
األوضاع كما كانت عليه قبل القمع، وإنهاء عزل مجموعة 
من األســـرى، وإعادة األســـرى الذين قمعتهم ونقلتهم 

ا. تعسفّيً
ويواصل األسرى مواجهتهم لإلجراءات االنتقامية، عبر 
إرجاع وجبـــات الطعام، وإغالق األقســـام بحيث توقفت 
كل مظاهـــر "الحياة" اليومية االعتقالية، وفق بيان نادي 

األسير.
وأردف البيـــان: "مقابـــل ذلك تواصـــل اإلدارة كجزء من 

إجراءاتها القمعية إغالق الكنتينا والمغسلة".

ُيشـــار إلى أن قـــوات قمع نفذت يوم 4 آب/ أغســـطس 
الجاري اقتحاما لغرف األســـرى في قســـمي (20) و(19) 
الذي يضم األسرى األطفال، وألقت قنابل الغاز واعتدت 
على األســـرى بالضرب، ونقلت مجموعـــة منهم للعزل، 

ومجموعة إلى معتقالت أخرى.
وحذر نادي األســـير من "خطورة" مـــا يجرى في معتقل 
"عوفـــر"، مع تصاعـــد الهجمة على األســـرى، مبيًنا أنها 

المواجهة الثانية األشد منذ سنوات داخل المعتقل.
كما يواصل ستة أسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاًجا على اســـتمرار 
اعتقالهم اإلداري، وذلك بعد تعليق األسيرين محمد أبو 

عكر ومصطفى الحسنات إضرابهما.
وأفاد مركز أســـرى فلســـطين للدراســـات بأن األســـرى 
المضربين هم إســـماعيل أحمد علـــي من بلدة أبو ديس 
شـــرقي القدس المحتلة مضرب منذ 16 يوًما، ســـلطان 
أحمـــد خلـــوف (38 عاًما)، مـــن جنين، مضـــرب منذ 19 
يوًما، والمصاب بمرض الســـرطان أحمد عبد الكريم غنام 

(45عاًما) من الخليل مضرب منذ 24 يوًما.
وكذلك األسير المقدســـي حذيفة بدر حلبية (33 عاًما) 
من بلدة أبو ديـــس مضرب منذ 37 يوًما، الشـــيخ طارق 
قعـــدان مضرب لليـــوم 7 على التوالي واألســـير وجدي 

عاطف العواودة مضرب منذ 9 أيام.
ل "أســـرى فلسطين" ســـلطات االحتالل المسئولية  وحمَّ
الكاملة عن حياة األســـرى المضربيـــن، وخاصة المرضى 

منهم، بعد تراجع أوضاعهم الصحية.
كان األســـيران محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات علقا 
إضرابهما المفتوح عن الطعام الذي استمر 36 يوًما، بعد 

التوصل التفاق مع إدارة سجون االحتالل.
وأفاد المتحدث باسم هيئة شـــؤون األسرى والمحررين 
مجدي العدرة بأن األســـيرين أبو عكر والحســـنات، علقا 
إضرابهما بعد التوصل التفاق يقضي بتمديد االعتقال 
اإلداري بشـــكل جوهري ألبـــو عكر لمدة ثالثة شـــهور، 
ولألسير الحســـنات لمدة ستة شـــهور، ومن ثم اإلفراج 

عنهما.

الزراعةم نراقب األضاحي والموسم يسير بشكل طبيعي

رام الله/ االستقالل: 
تواصل ســـلطات االحتالل منذ أكثر من ثالثة أســـابيع احتجاز جثمان االســـير 
نصار ماجد طقاطقة، الذي استشـــهد في زنازين االحتالل في الســـادس عشر 
من الشـــهر الماضي بعد اعتقاله بعدة اسابيع. ويماطل االحتالل »االسرائيلي« 
في تســـليم جثمان الشـــهيد طقاطقة، دون اي مبررات او اسباب. واوضح حسن 
عبد ربه مدير العالقات العامة في هيئة شـــؤون االســـرى والمحررين ان الهيئة 
كانت تقدمت عبر محاميها بالتماس للمحكمة االســـرائيلية للحيلولة دون دفن 
جثمان الشـــهيد في مقبرة االرقام وتســـليمه الى ذويه لمواراته الثرى، دون ان 
يتم تحديد موعد لذلك ، مبينا ان المؤسســـات الحقوقية التي تعني بشـــؤون 
االسرى عادت لتتقدم بالتماس آخر ضد رفض االحتالل تسليم الجثمان دون ان 

يحدد موعد آخر للجلسة.

الحتالل ي�شادق ..

وقفة احتجاجية ..
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رام الله/ االستقالل: 
أصدرت ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق األسير 
عالء حسن أبو عادي (٢٦ عاًما) من قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية 
المحتلة. وقالت مصادر من حركة الجهاد اإلســـالمي إن سلطات االحتالل أصدرت حكًما 

إدارًيا لمدة ٦ شهور بحق الكادر في الحركة أبو عادي.
وأشـــارت إلى أن األســـير أبو عادي أمضى في ســـجون االحتالل ما يقارب الـ ٥ سنوات 
ســـابًقا. وكانت قوات االحتالل اختطفت األسير أبو عادي برفقة صديقيه لياًل دون علم 

عائلته قبل عدة أيام.

االحتالل يصدر أمر اعتقال 
إداري بحق األسير أبو عادي 

غزة/ قاسم األغا:
قال رئيس مجلس إدارة معهد بيت الحكمة لالستشارات 
وحل النزاعات د. أحمد يوســــف، إن "صفقة القرن" أثبتت 
مــــدى عــــداء اإلدارات األمريكية المتعاقبــــة ضد القضية 
الفلسطينية، وانحياز إدارة "دونالد ترمب" لكيان االحتالل، 
وإعطاءه الضوء األخضر لممارســــة إرهابــــه وجرائمه ضد 

الفلسطينيين وأرضهم ومقّدساتهم.
جاء ذلك خالل لقاء عقدته "الحاضنة الشــــبابية" للمعهد، 
أمــــس الثالثاء فــــي مدينة غزة، تحت عنوان: "السياســــة 
الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية"، بحضور 

عدٍد من الشبان واإلعالميين المهتمين بالسياسة.
وأضــــاف أن "الصفقة" تجاوزت كل التوقعــــات، إذ تأتي 

انســــجامًا مع الرؤية "اإلســــرائيلية" لحل الصراع، مشــــيًرا 
إلى أنها تقوم على تجويع الفلســــطينيين وإغراقهم في 
األزمات اإلنسانية واالقتصادية المتالحقة، دون الوصول 
إلى مرحلة "الخنق الكامل"، عبر تقديم بعض المشــــاريع 
هنا وهناك. وتابع أن إدارة "دونالد ترمب" وعّرابي الصفقة 
 االقتصادي مــــن الصفقة، 

ّ
اتجهــــوا للتركيز على الشــــق

 السياســــي لكونــــه غير واضــــح المالمح، 
ّ

وإهمال الشــــق
وبالتالي فإن الصفقة ستصطدم بحائط الفشل.

وأشــــار إلى أن "جاريد كوشنير" مستشار وصهر الرئيس 
األمريكــــي، ومبعوثــــه إلى الشــــرق األوســــط "جيســــون 
غرينبالت" لن يســــتطيعوا تقديم أّية حلول، على خالف 
مــــا يّدعيان، معتبًرا فــــي الوقت ذاتــــه أن ضعف موقف 

السلطة الفلســــطينية دفع اإلدارة األمريكية على التغّول 
ضد الفلسطينيين.

وشــــّدد على أن إتمــــام الوحــــدة الوطنية وطــــّي صفحة 
االنقسام بين حركتي "حماس" و"فتح"، يعّد ممًرا إجبارًيا 
للتصــــدي إلجــــراءات االحتــــالل العدوانية علــــى األرض، 
ومواجهــــة "صفقة القرن"، وكل المؤامــــرات والمخّططات 

"المشبوهة" الرامية لتصفية القضية الفلسطيينة.
وُيعد هذا اللقاء للحاضنة الشــــبابية لمعهد بيت الحكمة 
ضمن برنامج تدريبي، يتناول جوانب عّدة مثل السياسية 
االجتماعية، في ســــياق تأهيل الشــــباب وإدماجهم في 
الشأن السياســــي العام، عبر دراسة موضوعات سياسية 

وإعالمية وقانونية مختلفة. 

د. يوسفم »صفقة القرن« تثبت دعم إدارة ترمب »الال محدود« لالحتالل

االحتالل يواصل احتجاز جثمان 
الشهيد طقاطقة منذ 3 أسابيع

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت وســـائل إعالم عبرية، مســـاء أمـــس الثالثاء، بانـــدالع حريق في إحدى 

المستوطنات اإلسرائيلية بغالف غزة.
ووفق موقع (حدشـــوت 24) العبري، فقد اندلـــع حريق في المجلس اإلقليمي 

»شعر هنيغف« بغالف غزة، يشتبه أنه بفعل بالونات حارق.

اندالع حريق في غالف غزة
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لندن/ االستقالل: 
ال يكاد يخلو بيت به زوجان من مناوشات، يتهم خاللها كل من الرجل 
والمرأة الطرف اآلخر بأنه يحصل على قسط كاف من النوم، ويزعم أنه 
ال يكاد يعرف طعم الراحة. ومؤخرا، حاول باحثون بريطانيون حسم 
هذه المسألة، فأجروا دراسة لمعرفة نسبة الرجال الذين يخصصون 
جزءا من وقتهم للنوم في منتصف اليوم، مقابل السيدات. وكشفت 
الدراسة أن 13 بالمئة من الرجال ينامون بعد الظهر مقابل 6 بالمئة 
فقط من النســــاء، وذلك على عينة مكونة من ألف رجل ومثلهن من 

السيدات. ووجدت الدراسة التي سلطت عليها الضوء صحيفة »ديلي 
ميل« البريطانية، أن ربع النســــاء لــــم تحصلن أبدا على قيلولة طيلة 

حياتهم، مقابل 16 بالمئة فقط من الرجال.
وقالت ليـــزا أرتيس، األخصائية في معهد النـــوم ببريطانيا، إن 
»قســـطا من النوم من 20 إلـــى 30 دقيقـــة، كاف إلراحة الجهاز 
العصبي وإعادة شـــحن الجســـد بالكامل، كما أنه يعزز الشـــعور 
باليقظة«. وأضافت: »أي وقت أطول من هذا يدخلك في نوم عميق 

ويجعلك تستيقظ وأنت تشعر بالنعاس«.

ستوكهولم/ االستقالل: 
اســـتغنت الشرطة الســـويدية عن 1400 درع أمني استخدمتها 
لعقد كامل من الزمن، إثر اكتشـــافها عيبـــا خطيرا في بنية هذه 

الدروع.
واتخذت الشـــرطة قرار االســـتغناء عن الدروع عقب تجربة عملية 
خـــدش خاللها درع بواســـطة حبة بطاطا رميت عليـــه، إذ قد يلجأ 
المتظاهـــرون إلى رمي ما هو أثقل وأصلب مـــن الخضروات خالل 

أحداث العنف بطبيعة الحال.
أكد أمين المظالم في وحدة الحماية الوطنية، باتريك دانيلسون، أن 
النموذج الذي اســـتغني عنه مؤخرا، MK Technology، قد دخل 
الخدمة أول مرة عام 2007، وهو واحد من نموذجين تستخدمهما 
الشـــرطة حاليا في البالد. بينما أضاف المصدر، أن تجربة البطاطا 
أظهرت الخطر الحقيقي الذي قد يتعرض له عناصر الشرطة خلف 

تلك الدروع.
وعقب إجراء التجربة األخيرة، طالب دانيلســـون الجهات المعنية 
بحظر اســـتخدام الدرع على نطاق واسع وكذلك استبداله بأسرع 

وقت ممكن.
 ،92-EM بالنموذج ،MK Technology ومن المقرر استبدال الدرع
الذي يعد أمتن وأكثر سماكة من سابقه، إال أنه أصعب في الحمل 

والحركة، ناهيك عن صعوبة الرؤية من خالله.

السويد تتخلى عن مئات الدروع 
األمنية بسبب »حبة بطاطا«

الرباط/ االستقالل: 
تناقلت وســـائل التواصل االجتماعي فـــي المغرب، صورا 
تظهر احتراق طفلة علقت في سياج حديدي أثناء محاولة 

هروبها من منزلها إثر اندالع حريق كبير فيه.
ووقـــع الحـــادث في أحـــد أحياء عـــالل البحـــراوي بإقليم 
الخميسات المغربي، حيث وقف سكان الحي أمام الطفلة 
وهي في الرابعة من عمرها والنيران تلتهم جســـدها، من 

دون أن يتمكنوا من إنقاذها.

وبينما نقلت وسائل اإلعالم المحلية عن شهود عيان أن رجال 
اإلطفاء وســـيارة اإلســـعاف تأخروا كثيرا بالحضور إلى موقع 
الحادث، ذكر موقع »المغرب اليوم«، أنه تم »توجيه انتقادات 
إلـــى جهاز اإلطفاء الذي اكتفى بـــرش المياه بطريقة ال تكاد 
تصل إلى النيران عوضا عن اســـتعمال السلم إلنقاذ الطفلة 
الموجودة بالطابـــق األول«. وفارقت الطفلة الحياة بعد نقلها 
إلى مستشفى مدينة تيفلت بســـبب الحروق الخطيرة التي 

أصابتها، فيما نجت والدتها وأختها الرضيعة من الحادث.

المغرب.. احتراق طفلة في الـ4 
من عمرها على مرأى من الناس

الرجــال أم النســاء؟ دراســة
 تكشــف »مــن ينــام أكثــر«

االستقالل/ وكاالت: 
انتشـــر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة قام فيها شـــخص 
بإطالق النار على أفعى كوبرا داخل مزرعته، ما تســـبب بشطرها إلى 

نصفين.
وانتشر المقطع ســـريعا عبر مواقع التواصل االجتماعي، في حين انتقد كثير 
من المشـــاهدين قسوة ووحشية تصرف مطلق النار، الذي بدا قصده التسلية 

وتعذيب األفعى.

عمان/ االستقالل: 
أفاد ناشـــطون ومصادر إعالمية أردنية، امس االثنين، بوفاة إمام مســـجد وهو 
يـــؤم بالمصلين في أحد مســـاجد مدينـــة المفرق ثاني أكبـــر المحافظات في 
المملكة الهاشـــمية. وأكدت المصادر وفاة الشيخ عطالله فالح الطويرش، وهو 
يؤم بالمصلين بالركعة الثانية من صالة العشاء مساء األحد، في أحد المساجد 
بمدينة المفرق. وأشـــارت إلى أنه جري تشييع جثمان الشيخ عطالله الطويرش 

بعد صالة ظهر امس االثنين. وفق موقع المالذ.

ميشيغن/ االستقالل: 
اكتشـــفت امرأة أمريكية، أن زوجها وضع مواد ســـامة في شـــرابها؛ بعدما اشتبهت به، بسبب 
شعورها بالمرض، في كل مرة كان زوجها يحضر لها القهوة.  وضعت السيدة تريز كوزلوفسكي، 
وتقطن في بلدة ماكومب بوالية ميشـــيغن األمريكية، كاميـــرا مراقبة في منزلهما، فرأته يضع 
المواد السامة في شرابها منذ عام 2018 حين قررا االنفصال عن بعضهما، ليتضح أنها مضادات 
الهيستامين، ما أصابها بنوبات من التعب واالرهاق وصعوبة الرؤية. وأكدت تريز أن زوجها البالغ 

من العمر 22 عاًما، كان يحاول قتلها، وتم سجنه لمدة شهرين عقب الوقائع الصادمة.

رجل يحاول قتل زوجته بوضع 
السم في مشروبها المفضل

وفــاة إمــام مسجــد
 أثنــاء الصــالة

رجل يطلق النار على أفعى 
كوبرا ويقسمها نصفين! 

بنسلفانيا/ االستقالل: 
تمكـــن العلماء ألول مرة في العالم من الوصول 
إلى ابتكار علمي يمكن أن ينقذ قلب اإلنســـان 

عن طريق الطباعة.
ونشرت مجلة »ساينس« العلمية المتخصصة 
من تقريرا حول تمكن علماء أمريكيين من صنع 
قلب عن طريق مادة الكوالجين، الموجود أصال 

في جسم اإلنسان.
وتمكن العلمـــاء من صنع أجزاء من القلب، قبل 
صنع قلب كامل عن طريق طابعة ثالثية األبعاء 

تستخدم تقنية متقدمة.
وتستخدم تلك الطابعة الفريدة من نوعها من 

إعادة إنتاج هياكل بيولوجية معقدة في جسم 
اإلنســـان، بأعلى مستوى من الدقة التي يمكن 

التوصل إليها.
وتمكـــن العلماء من دمج الهياكل المنتجة من 
الخاليا الحية والشـــعيرات الدموية بدقة وصل 
تإلى 20 ميكرومترا، بحيث يمكن تخليق قلب 

كامل بدقة بالغة.
ونقلت المجلة العلمية عن آدم فاينبرغ، أستاذ 
هندســـة الطب الحيوي فـــي جامعة كارنيغي 
ميلـــون في والية بنســـلفانيا األمريكية، قوله: 
»تمكنا في البداية مـــن طباعة صمام قلب من 

الكوالجين«.

وتابع »ثم بعد ذلك تمكنا من صنع أجزاء أخرى، 
وسنقوم حاليا بزراعتها في جسم حيوان«.

وأوضـــح :«أجرينا اختبـــارات معملية على تلك 
األجـــزاء المصنعة من الكوالجيـــن، عن طريق 
إنشاء نظام يحاكي ضغط الدم ومعدل تدفقه 
في جسم اإلنسان ووضعناه ووجدنا أنه يعمل 

بكفاءة عالية«.
وأشار العلماء إلى أن الكوالجين، يمكن وصفه 
بأنه »مادة مثالية« لتخليق القلب، ألنه موجود 
تقريبا في كل األنسجة البشرية، خاصة بعدما 
تم تعديل رقمها الهيدروجيني لجعلها تبدو 

صلبة بدال من أن تكون مادة هالمية.

فيينا/ االستقالل: 
طلب مســـتخدمو المترو في العاصمة النمساوية فيينا، من السلطات، عدم رش الروائح 
والعطـــور في أنظمة التهوية أثناء رحالت القطـــارات. وجّربت هيئة النقل في العاصمة 
النمســـاوية رش أربـــع روائـــح هي: الشـــاي األخضر والجريب فروت وخشـــب الصندل 
والبطيخ، في أنظمة التهوية ألربعة قطارات على خطين من خطوط الشـــبكة الخمســـة 
الشهر الماضي. وطلبت هيئة النقل من مستخدمي المترو تقديم آرائهم عبر اإلنترنت 

بخصوص هذه الخطوة، التي تبين أنها لم تلق استحسان غالبية الركاب.
وقالـــت الهيئة، االثنين، إن 21 ألف شـــخص من مســـتخدمي المترو عبروا عن رفضهم 
لرش العطور والرائح في القطارات، في حين أيد الخطوة 16 ألفا. وأشـــارت الهيئة إلى أن 
نوعية الهواء في عربات المترو قد تحسنت بالفعل بعد فرض حظر على تناول الطعام في 

القطارات، والذي دخل حيز التنفيذ في جميع الخطوط في يناير الماضي

ألول مرة.. إنقاذ قلب اإلنسان قد يكون بـ »الطباعة« سكان فيينا يرفضون رش 
العطور في مترو األنفاق


