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جنين/ االستقالل: 
مددت محكمة س���الم العسكرية، 
اعتقال  جني���ن،  مدين���ة  ش���مال 
األس���يرة أالء بش���ير، م���ن قري���ة 
جينصافوط، ش���رق قلقيلية، لمدة 

سبعة أيام اضافية .

وكان���ت س���لطات االحت���الل ق���د 
اعتقلت األس���يرة أالء بشير بتاريخ 
اس���تدعائها  بع���د   ،2019-7-24
لمقابلة مع المخابرات اإلسرائيلية، 
قبل أن يحوله���ا إلى مركز تحقيق 

الجلمة .

االحتالل يمدد اعتقال 
األسيرة آالء بشير

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم عشرات المس����توطنين صباح امس الخميس، ساحات 
المسجد األقصى بحراسة مشددة من شرطة االحتالل، وطالبت 

منظمات "الهيكل" المزعوم، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 
إغالق المس����جد أمام الفلس����طينيين بأول أيام 
العيد، األحد المقبل، لتزامنه مع ما يسمى ذكرى 

 القدس المحتلة/ االستقالل: 
نشرت وس���ائل اإلعالم العبرية أمس الخميس، وضع رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، حجر األساس لبناء مئات 

نتنياهو يضع حجر األساس إلقامة 
650 وحدة استيطانية شرق رام الله

مستوطنون يقتحمون األقصى ومنظمات 
إسرائيلية تطالب بإغالقه بـالعيد

االحتالل يخطر أربعة منازل ومنشأة
 بالخليل ويهدم مبنى قيد اإلنشاء بطمرة 

فصائل تثمن عملية »عتصيون« 
وتعتبرها ردًا طبيعيًا على جرائم االحتالل

غزة/ االستقالل: 
ثمنت فصائل فلس���طينية عملي���ة قتل الجندي اإلس���رائيلي 
طعًن���ا قرب بيت لح���م التي أعلن عنها جي���ش االحتالل، صباح 

رام الله/ االستقالل: 
طالب رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري 
أبو بكر مؤسس���ات المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية 

واالنس���انية وف���ي مقدمته���ا الصليب األحم���ر الدولي، 
بالتدخل الفوري لحماية األسرى في سجون 
االحتالل مما يتعرضون له من قمع وتنكيل 

»هيئة االسرى«:  المجتمع الدولي 
مطالب بالتدخل لحماية األسرى

»تصاعد االستيطان«.. تطبيق
 فعلي لمشروع ضم الضفة 

غزة/ محمد أبو هويدي:
ُتس���ارع دولة االحتالل الُخطى في استكمال قضم واغتصاب ما 
تبقى من أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة، وسط انحياز ودعم 

ة في عيد »األضحى«..  المبادرات الشبابيَّ
تدخل الفرحة على فقراء غزة  

»اللجان الشعبيـة« 
تحذر من تداعيات وقف 

الدعم عن »أونروا«

غزة / سماح المبحوح: 
م����ع قرب عيد األضحى المبارك تنش����ط العديد من الفرق 
والمبادرات الشبابية التطوعية لشراء أضاحي لتدخل بها 

غزة/ االستقالل: 
ح���ّذرت اللج���ان الش���عبية لالجئين أمس 
الخميس من تداعيات إنسانية خطرة عقب 

بيت لحم – غزة/ قاسم األغا: 
  ُعثر 

ّ
أعلن جيش االحتالل »اإلسرائيلي« صباح أمس الخميس، عن مقتل جندي

علي���ه مطعوًنا ، في التجّمع االس���تيطاني »غوش عتصيون«، جنوب بيت لحم، 
في الضفة الفلس���طينية المحتلة. وقالت مصادر عس���كرية إسرائيلية مساء 

أم���س، إن آخر التحقيقات في عملية قت���ل الجندي قرب مدينة 
بي���ت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة تش���ير إلى عدم وجود 

مقتل جندي »إسرائيلي« طعنًا قرب مستوطنة »عتصيون« جنوب بيت لحم

عملية »غوش عتصيون«.. 
رسائل هامة لالحتالل

غزة/ دعاء الحطاب :  
أكد محللون ومختصون بالش���أن السياسي أن عملية مستوطنة 
»غوش عتصي���ون« الواقعة ببيت لحم والخليل بالضفة المحتلة 

الخليل- الداخل المحتل/ االستقالل: 
أخطرت س���لطات االحتالل، امس الخميس، بهدم أربعة منازل 
ومنش���أة صناعية في بلدة بيت عوا جن���وب غرب الخليل. وقال 

رئي���س بلدية بيت عوا عبد الكريم مس���المة ف���ي تصريحات 
صحفي���ة، إن ق���وات االحتالل اقتحم���ت البلدة 
وداهم���ت خل���ة الف���ول، وس���لمت المواطنين 

األسير القيادي جعفر عز الدين يتنسم عبير الحرية

الجامعة العربية تدين قرار 
االحتالل بناء 2300 وحدة 

استيطانية جديدة
القاهرة/ االستقالل: 

أدانت جامعة الدول العربية، قرار س���لطات 
االحت���الل اإلس���رائيلي بن���اء 2300 وحدة 

06 0405

جنود الحتالل يتفقدون مكان قتل اجلندي قرب م�ضتوطنة »عت�ضيون« قرب بيت حلم اأم�س   
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحــــم عشــــرات المســــتوطنين صبــــاح امس 
الخميس، ســــاحات المســــجد األقصى بحراسة 
مشــــددة من شــــرطة االحتالل، وطالبت منظمات 
"الهيــــكل" المزعوم، رئيــــس الحكومة، بنيامين 
نتنياهو، إغالق المسجد أمام الفلسطينيين بأول 
أيام العيد، األحد المقبل، لتزامنه مع ما يســــمى 

ذكرى "خراب الهيكل".
ووفرت شــــرطة االحتالل الحراسة للمستوطنين 
خالل اقتحامهم ســــاحات الحرم، حيث نشــــرت 
الوحدات الخاصــــة قبالة المســــجد القبلي وقبة 
الصخرة، وأبعدت مجموعات من الفلســــطينيين 
لتوفيــــر الحماية للمســــتوطنين خــــالل عملية 

االقتحام.

أفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بأن ٢٦٠مستوطنا 
و٦ طالب يهود و٢ من موظفي األثار اإلسرائيلية، 

اقتحموا ساحات المسجد األقصى.
وأدى عشرات المستوطنين يرتدون قمصانا زرقاء 
طقوسا تلمودية بشــــكل علني خالل تواجدهم 
أمــــام باب القطانيــــن، وأثنــــاء خروجهم من باب 

السلسلة بحماية شرطة االحتالل.
وقدمت مجموعات من المســــتوطنين شروحات 
اســــتفزازية عن الهيــــكل المزعوم فــــي اماكن 
مختلفة بساحات المسجد األقصى، فيما أخرجت 
شــــرطة االحتالل بعضهم عندما ألقوا أنفسهم 

أرضا بعد أداء طقوس تلمودية.
وتأتي هــــذه االقتحامات، فيمــــا دعت منظمات 
وجمهــــور  أنصارهــــا  المزعــــوم،  "الهيــــكل" 

المســــتوطنين إلى المشــــاركة في االقتحامات 
الجماعية للمســــجد األقصى، يوم األحد المقبل 
بأول أيام عيد األضحى، وذلك تزامنا مع ذكرى ما 

يسمى "خراب الهيكل".
كما دعت الجمعيات االســــتيطانية للمشــــاركة 
بالمســــيرة التي ســــتنطلق، يوم األحد، من باب 
الخليل باتجاه األقصى، حيث ستطوف المسيرة 
أزقــــة القدس القديمة. إلى ذلك، بعثت منظمات 
"الهيكل" المزعوم رســــالة إلــــى رئيس الحكومة 
نتنياهــــو، طالبته مــــن خاللها إغالق المســــجد 
األقصــــى يوم األحــــد المقبل ومنــــع إقامة صالة 
عيد األضحــــى، والســــماح بفتح بــــاب المغاربة 
للمستوطنين وتخصيص ساحات الحرم لليهود 

فقط إلحياء ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

بيت لحم/ االستقالل: 
أمس  االحتـــالل  قـــّوات  اغلقت 
الخميس مداخل بلدة بيت فّجار 
جنوب محافظة بيت لحم بالّضفة 
الغربيـــة، فـــي إطـــار عمليـــات 
تمشـــيط بعد العثور على جّثة 
جندي مقتوٍل طعنا في منطقة 

قريبة من البلدة.
باقتحام قّوات  المصادر  وأفادت 
ومصادرتها  البلدة،  أحياء  كبيرة 
تسجيالت كاميرات المراقبة، من 
المنازل والمحال التجارية، وإغالق 
مداخل البلدة، ونشر قّوات عليها.

كما انتشـــرت قـــّوات كبيرة من 
جيش االحتالل على طول الشارع 
الرابـــط بين مدينتـــي بيت لحم 

والخليل.
أفاد الناشـــط حمد طقاطقة، أن 

قوات كبيرة من جيش االحتالل 
اقتحمت البلـــدة، وتمركزت في 
منطقـــة واد صوصة، وشـــرعت 
بعمليات تمشـــيط في األراضي 

الزراعية على مدخل البلدة.
ويأتي اقتحام قـــوات االحتالل، 
للبلدة، فـــي أعقاب مقتل جندي 
مســـتوطنة  قـــرب  إســـرائيلي 

الكتلـــة  فـــي  عـــوز«  »مغـــدال 
االستيطانية »غوش عتصيون«، 
المقامة علـــى أراضي المواطنين 

جنوب بيت لحم.

 القدس المحتلة/ االستقالل: 
نشـــرت وســـائل اإلعالم العبرية أمس الخميـــس، وضع رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو، حجر األســـاس لبناء مئـــات الوحدات 
االستيطانية في مستوطنة "بيت إيل" بمدينة رام الله في الضفة الغربية 

المحتلة.
 نتنياهو وضع حجر 

ّ
وأفادت القناة الـ1٢ العبرية عبر موقعها اإللكتروني، أن

األســـاس لبناء ٦5٠ وحدة اســـتيطانية جديدة في بيت إيل، فيما أعلنت 
بعض وسائل اإلعالم العبري األخرى، عن بناء 3٠٠ وحدة.

وجـــاء إعالن نتنياهو هذا مباشـــرة بعد اعالن مقتل الجندي االســـرائيلي 
صباحًاـ في منطقة غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية.

وكان نتنياهو قد وصل إلى مســـتوطنة بيـــت ايل، لمتابعة احداث عملية 
قتل الجندي في مجمع غوش عتصيون االستيطاني بالخليل.

وقال نتنياهو "لقد وعدنا ببناء مئات الوحدات. اليوم نفعل ذلك ألننا وعدنا، 
وألن مهمتنا هي إقامة شعب إسرائيل، ومن أجل ضمان سيادتنا في وطننا 

التاريخي"، مضيًفا: "سنعّمق جذورنا في جميع أنحاء وطننا"، حّد قوله.

نتنياهو مضع حجر األساس إلقامة االحتالل مقتحم بيت فجار وسط عمليات تمشيط واسعة 

650 وحدة استيطانية شرق رام الله

القاهرة/ االستقالل: 
أدانت جامعة الدول العربية، قرار ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي بناء ٢3٠٠ وحدة استيطانية 
جديدة بالضفة الغربية. وأكد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة 
بالجامعة العربية ســـعيد أبو علي، في تصريح صحفي امس الخميس، إن القرار يأتي في سياق 
الهجمة االستيطانية المتسارعة بصورة غير مسبوقة في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها 
القدس، والذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واالمعان 

اإلسرائيلي في تقويض أسس حل الدولتين المعبر عن الشرعية وإرادة المجتمع الدولي.
وقال إن هذه السلســـلة من االنتهاكات الخطيرة والعدوان اإلســـرائيلي المتواصل على الشعب 
الفلســـطيني وجودا وحقوقا يأتي في ظل دعم أمريكي مطلق، مشيرا إلى أنه بات يشكل اختبارا 
حقيقيا لجدية المجتمع الدولي وحرصه على حماية قراراته وتطبيقها بتحميل سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي لمسؤولياتها أمام أجهزة ومؤسسات العدالة الدولة بما فيها الجنايات الدولية.
وأكد دعم جامعة الدول العربية المتواصل لصمود وحقوق الشـــعب الفلسطيني، وأهمية قيام 
المنظمات والمؤسسات الدولية في إطار األمم المتحدة بدورها ومسؤولياتها لوقف هذه الجرائم 

اإلسرائيلية المستمرة، وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير الحماية الالزمة.

مستوطنون مقتحمون األقصى ومنظمات 
إسرائيلية تطالب بإغالقه بـالعيد

الجامعة العربية تدمن قرار االحتالل 

بناء 2300 وحدة استيطانية جدمدة

الخليل- الداخل المحتل/ االستقالل: 
أخطرت ســـلطات االحتالل، امس الخميس، بهدم أربعة منازل 

ومنشأة صناعية في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.
وقال رئيس بلدية بيت عوا عبد الكريم مسالمة في تصريحات 
صحفيـــة، إن قوات االحتـــالل اقتحمت البلـــدة وداهمت خلة 
الفول، وسلمت المواطنين إخطارات بهدم أربعة منازل مأهولة 
بالســـكان، تعود ملكيتها لكل من: علي أحمد علي السويطي، 
وثائر عبد الهادي أبو غالية، وحسن أحمد عبد الفتاح السويطي، 
ومحمد عارف موســـى الســـويطي، إضافة إلى منشأة صناعية 
تعود للمواطن وســـام عبد العزيز السويطي، بدعوى البناء دون 

ترخيص.
وأضاف ان هذه المنازل تقـــع ضمن المخطط الهيكلي للبلدة، 
مطالبا الجهات ذات العالقة والمنظمات الدولية بالتدخل ووقف 

تنفيذ هذه اإلخطارات.
كما اســـتولت قوات االحتالل، الخميس ، على جراٍر في منطقة 

الرأس األحمر باألغوار الشمالية المحتلة.
ووفق ما أفاد به الناشط الحقوقي عارف دراغمة، في تصريحات 

للوكالـــة الرســـمية، داهمت القـــوات الصهيونيـــة المنطقة 
واســـتولت على جرار زراعـــي يعود  للمواطن أحمـــد ذياب أبو 

خيزران.
واســـتولى االحتالل، أول أمس، كذلك على جرار زراعي ومركبة 
خاصة فـــي ذات المنطقة، تعود ملكيتهما إلى المواطن موفق 
فخري دراغمة، كما اســـتولى على شاحنة لنقل األعالف تحمل 
لوحة تســـجيل »إســـرائيلية«، كانت تفـــرغ حمولتها إلحدى 

العائالت في المنطقة.
كما هدمت جرافات االحتالل اإلســـرائيلي الخميس مبنى قيد 
اإلنشـــاء في مدينة طمرة بالداخل الفلسطيني المحتل بحجة 

البناء دون تراخيص.
وداهمت الشرطة في الســـاعات االولي من صباح امس مفترق 
خلة الشريف في مدينة طمرة، وقامت بإغالق المنطقة والمفترق 

الشمالي من كال االتجاهين، وإبعاد المواطنين عن المكان.
ووفرت الشـــرطة الحماية للجرافات التـــي قامت بهدم المبنى 
الذي يتواجد في مرحلة اإلنشـــاء، حيث كان ســـيصبح مطعمًا، 

وأتت عملية الهدم بحجة أن المبنى شيد دون تراخيص.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، الليلـــة قبل الماضية وفجر 
أمس الخميس ، تسعة مواطنين على األقل، عقب دهم منازلهم 
وتفتيشـــها والعبث بمحتوياتها في مناطـــق متفرقة بالضفة 

الغربية والقدس المحتلتين.
وطالـــت االعتقاالت مواطنين فلســـطينيين اثنين من بلدة "كفر 
نعمة" غربي رام الله (شـــمال القدس المحتلة)، وهم: عمر عيسى 

اشتية، وعريب بكر نصر.
وأفـــادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اعتقلت الشـــاب ثائر 
ســـمير نخلة (٢8 عاما)، عقب دهم منزل ذويه في مخيم الجلزون، 

وتفتيشه.  
وداهـــم جيش االحتالل عددا من منـــازل المواطنين في المخيم، 
وفتشـــتها، وتطور األمر إلى مواجهات مع الشبان، أصيب خاللها 
العشرات بحاالت اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع 

وقنابل الصوت، وعولجوا ميدانيا.
وفي ذات السياق، أغلقت قوات االحتالل البوابة الحديدية المقامة 
على مدخل قرية دير النظام شمال غرب رام الله، كما نصبت حاجزا 

عسكريا على مدخل قرية النبي صالح.
وبين نادي األســـير أن ثالثة مواطنين اعتقلوا من محافظة جنين 
وهم: محمد حنايشـــة، وهادي صباح نـــزال، وفادي زكارنة؛ حيث 
اعتقلـــوه في وقت متأخر من مســـاء االربعاء ا أثنـــاء تواجده في 

محكمة سالم العسكرية التابعة لالحتالل.
وفـــي القـــدس المحتلـــة، اعتقلت قـــوات االحتـــالل مواطنين 
فلسطينيين مقدسيين من بلدة "العيسوية" شرقي المدينة، كما 
داهم جنود االحتالل منزل الشهيد محمد سمير عبيد في البلدة.

وأفاد والد الشـــهيد، بأن قوات االحتالل داهمت المنزل وفتشته 
في محاولـــة العتقال نجله أحمد (٢٠ عاًما) الذي لم يكن متواجدا 

وقت االقتحام، وتركت له كتاب استدعاء.
ُيضاف إلى المعتقلين قصي عبد عليان، وحســـام سميح عليان 

وكالهما من بلدة العيسوية في القدس. 
وتشـــن قوات االحتالل اقتحامات وعمليات اعتقال ليلية يومية، 
تطـــال مختلف مناطق الضفـــة الغربية المحتلـــة، ويتم خاللها 
اقتحام منازل الفلســـطينيين والعبث بمحتوياتها واســـتجواب 

قاطنيها ميدانيا، واعتقال مواطنين بشكل تعسفي.

االحتالل مخطر أربعة منازل ومنشأة 
بالخليل ومهدم مبنى قيد اإلنشاء بطمرة 

قــوات االحتــالل تعتقــل 9
 مواطنيــن بالضفــة والقــدس



3الجمعة 8 ذو الحجة 1440 هــ 9 أغسطس 2019 م

وشــــدد علــــى أن العمليــــة تؤكد علــــى أن كافة 
المســــتوطنين وجنود االحتالل هدف مشــــروع 
الفلسطيني،  والشــــعب  الفلسطينية  للمقاومة 
ضد االحتــــالل الذي ال ينفك عن مزيد التوســــع 
االســــتيطاني على حســــاب المــــزارع والحقول 

واألرض الفلسطينية.
ووصف شهاب العملية بالبطولية الجريئة التي 
تحمل رســــائل مهمــــة خاصة في ظــــل إضراب 
األســــرى المعتقلين إداريًا، ورســــالة مهمة مع 

استمرار معاناة األسرى في سجون االحتالل.
أكبر رد على ضم الضفة 

ومــــن جهتها، قالــــت حركة حمــــاس إن عملية 
"عتصيــــون" أكبر رد علــــى الحديث عن محاوالت 
ضم الضفة المحتلة لالحتالل وقرار شــــعبنا هو 

طرد المحتل عن الضفة.
وأضافــــت الحركة في بيان لها أن الضفة أصيلة 
في أبنائها األحــــرار الذين ما توقفوا عن تقديم 
الغالــــي والنفيس مــــن أجل أرضهــــم وحماية 
مدينــــة القــــدس التــــي تنتهك مقدســــاتها 
وبيوتها، وتشرد مئات العائالت فيها بقرار من 
حكومــــة االحتالل التي قررت تفريغ المدينة من 

أهلها الفلسطينيين.
ودعــــت الحركــــة الســــلطة وأجهزتهــــا األمنية 
لالنحيــــاز لخيار شــــعبنا في الدفــــاع عن أرضه، 
ووقف التنســــيق األمني بشكل حقيقي، والبدء 
بمقاومة حقيقيــــة وفعلية على األرض، وتوجيه 
الجماهيــــر الفلســــطينية نحــــو حالــــة نضالية 

شــــعبية يكون عنوانها التحريــــر وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

رد طبيعي 
كما أشــــادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بالعمليــــة، مؤكــــدًة أّنهــــا "الــــرد الطبيعي على 
وجــــود االحتــــالل، كما أنهــــا تثبت مجــــددًا أن 
المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها الُمسلحة، 
فــــي الضفة تحديــــدًا، هــــي الطريقــــة األنجع 

والخطوة االســــتراتيجية األكثــــر أولوية لكنس 
المستعمرات عن أرضنا ودحر االحتالل".

واعتبــــرت الجبهــــة أن "تنفيــــذ العملية بهذه 
الجرأة وفي توقيــــت احتدام العملية االنتخابية 
داخــــل الكيــــان الصهيوني، لــــه دالالت كبيرة، 
كما أّنه ُيوجه رســــائل هامة إلى قادة االحتالل، 
بأن المقاومة حاضرة وقــــادرة على خلط األوراق، 
وإحبــــاط كل المســــاعي الهادفــــة إلــــى تطويع 

مناطق الضفة، خدمّة لمخططــــات وبرامج قادة 
االحتالل واألحزاب اإلسرائيلية"
حق م�ضروع 

الديمقراطيــــة  الجبهــــة  أكــــدت  فــــي حيــــن، 
لتحريــــر فلســــطين أن العمليــــة حق مشــــروع 
لشعبنا الفلســــطيني للرد على جرائم االحتالل 

اإلسرائيلي المتواصلة.
وثمن عضـــو اللجنة المركزيـــة للجبهة تامر 

عـــوض الله فـــي تصريـــح إذاعـــي العملية 
التي هـــي نتاج طبيعـــي ردًا علـــى الجرائم 
بحق  المتواصلة  اإلســـرائيلية  واالعتـــداءات 
شـــعبنا في الضفـــة الفلســـطينية والقدس 
المحتلة وقطاع غزة، والتي كان آخرها عمليات 
الهدم في حـــي واد الحمـــص، واالقتحامات 
اليومية لألقصى، وبناء مســـتوطنات جديدة 
على أراضي المواطنين، واالعتداء على األسرى 
والمتظاهريـــن العزل في »مســـيرات العودة 

وكسر الحصار«.
وشــــدد عوض الله علــــى أن إجــــراءات االحتالل 
وتصاعد عدوانه على شعبنا وأرضنا وقدسنا لن 
تثني شــــعبنا على مواصلة مســــيرته ومقاومته 
بشتى األشكال والوســــائل النضالية، مؤكدًا أن 
كافة الخيارات مفتوحة أمام شــــعبنا ومقاومته 

للجم العدوان.
كمــــا باركــــت حركــــة المقاومــــة الشــــعبية في 
فلســــطين العملية ودعت أهالي الضفة الغربية 
لحذف تســــجيالت الكاميرات لمنع االحتالل من 
الوصول للمقاومين أو أي شيء برصد تحركاتهم. 

وأكــــدت الحركــــة أن العمليــــة رد طبيعي على 
جرائم االحتــــالل في الضفــــة الغربية والقدس 

وقطاع غزة.
وأوضحــــت الحركــــة فــــي بيانهــــا أن العمليــــة 
تؤكد مــــن جديد أن شــــعبنا مــــاٍض في طريق 
االحتــــالل  دحــــر  حتــــى  التحرير والمقاومــــة 

الصهيوني عن كامل ترابنا الوطني.

فصائل تثمن عملية »عتصيون« وتعتبرها ردًا طبيعيًا على جرائم االحتالل
غزة/ ال�ضتقالل: 

ثمن��ت ف�ضائ��ل فل�ضطيني��ة عملي��ة قت��ل اجلن��دي 
الإ�ضرائيل��ي طعًن��ا ق��رب بيت حل��م التي اأعل��ن عنها 
جي���س الحتالل، �ضباح ام�س اخلمي���س، معتربًة اأّنها 
تاأت��ي يف ال�ضياق الطبيعي لدف��اع ال�ضعب الفل�ضطيني 

عن اأر�ضه وحقوقه وثوابت��ه. واأكدت حركة اجلهاد 
الإ�ضالم��ي يف فل�ضط��ني اخلمي���س، اأن عملي��ة »غو�س 
م�ضتوط��ن  ملقت��ل  اأدت  الت��ي  البطولي��ة  عت�ضي��ون« 
»اإ�ضرائيل��ي« بطولي��ة جريئ��ة حتم��ل ر�ضائ��ل مهمة 
يف ظ��ل اإ�ض��راب الأ�ض��رى املعتقل��ني اإداري��ًا يف �ضجون 

الحتالل »الإ�ضرائيلي«. واعترب داوود �ضهاب م�ضوؤول 
املكتب الإعالمي حلركة اجلهاد الإ�ضالمي يف ت�ضريح 
لإذاعة القد�س، العملية رد فعل طبيعي على جرائم 
الحت��الل بح��ق �ضعبنا، والت��ي كان اآخره��ا عمليات 

الهدم يف »واد احلم�س« بالقد�س املحتلة.

غزة/ االستقالل: 
أكد مدير مركز األسرى للدراسات، د. 
رأفـــت حمدونـــة، أن إدارة مصلحة 
ســـجون االحتـــالل، وبغطـــاٍء مـــن 
الحكومة الصهيونية، تمارس بحق 
العيد  خالل  واألســـيرات  األســـرى 
الخارجة  الكثير مـــن االنتهـــاكات 
عن االتفاقيـــات والمواثيق الدولية 

والقانون الدولى اإلنسانى.
وقـــال حمدونـــة، فـــي بيـــان لـــه 
لـ"االســـتقالل"، امـــس الخميـــس، 
ُيوجد في معتقالت االحتالل أسرى 
أمضوا أكثر من 37 عامًا في السجون 
الصهيونية، منهم األســـرى: كريم 
وماهـــر يونـــس ونائـــل البرغوثى، 
أي أّنهم أمضـــوا مـــا يقارب من 74 
عيدًا في السجون بشكل متواصل، 
وبظـــروف قاســـية وصعبـــة جـــدًا 
على المســـتوى النفســـى، في ظل 
المخاِلفة  المعاملة غير اإلنســـانية 
ولالتفاقيـــات  اإلنســـان  لحقـــوق 
بالشعائر  ما يتعلق  الدولية خاصة 

الدينية.
مـــن  كبيـــًرا  "عـــدًدا   

ّ
أن وأضـــاف 

األســـرى فقدوا األمـــل فـــي إحياء 

األعيـــاد مـــع آبائهـــم وأمهاتهم، 
ألنهم رحلـــوا عن الدنيـــا وهم في 
الســـجون، من بينهم أطفال ونساء 

وشيوخ ومرضى".
 "هنـــاك مئـــات 

ّ
وبَين حمدونـــة أن

األسرى واألسيرات تتقطع قلوبهم 
العيد،  يـــوم  علـــى أطفالهم فـــي 
حيـــث الشـــعور بالقلـــق والحرمان 
والشـــوق لمالقاة األبنـــاء، لما لهذه 
األيام مـــن خصوصيـــة"، وأضـــاف 
أن "إدارة الســـجون ال تتفهم تلك 
حتـــى  بتجاهلهـــا  الخصوصيـــة، 
موضوع الزيـــارات واللقاء باألهالى، 
والمالبـــس  الحلويـــات،  وإدخـــال 
األمهـــات  األســـيرات  واجتمـــاع 

بأبنائهن".
وأوضـــح أن هنـــاك ما يقـــارب من 
5500 أسير وأســـيرة في السجون 
طفل،   (220) منهـــم  الصهيونية، 
إضافـــة إلى عـــدد من األســـيرات، 
ُيحرمون من رؤية أبنائهن وآبائهن 
 

ّ
وأمهاتهن في يـــوم العيد، كما أن
األســـرى األطفال ال يتـــم التعامل 
المعتقلين،  األطفال  كباقى  معهم 
فيما يتعلق بالحقوق وأشكال الرفاه 

في مثل هذه المناسبات المهمة.
 وحـــذر د. حمدونـــة  مـــن خطورة 
القاسية  "اإلســـرائيلية"  اإلجراءات 
على األســـرى الفلســـطينيين، في 
عيد األضحى المبارك ، مشـــيرًا إلى 
أن العيد يأتي على األســـرى وإدارة 
مصلحة السجون تشن هجمة كبيرة 
بحقهم  انتهاكاتها  من  وتضاعف 
، ويعاملونهم بقسوة غير مسبوقة 

في اآلونة األخيرة .
الحقوقيـــة  المؤسســـات  وطالـــب 
والدوليـــة بالضغط علـــى االحتالل 
اإلســـرائيلي لاللتزام بمـــواد وبنود 
اتفاقيات جنيـــف التى تؤكد على 
العبادات  حقوق األسرى في تأدية 
واألعيـــاد ،مطالبـــا وســـائل االعالم 
المشـــاهدة والمقروءة والمسموعة 
بالتركيـــز علـــى تلـــك االنتهاكات 
وفضحهـــا وتقديـــم شـــكاوى من 
قبل المنظمـــات الحقوقية العربية 
والدولية بحق مرتكبيها من ضباط 
إدارة مصلحـــة الســـجون والجهات 
األمنيـــة اإلســـرائيلية فـــي تجاوز 
االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق 

األسرى 

رام الله/ االستقالل: 
طالب رئيس هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر مؤسسات 
المجتمـــع الدولي والهيئات الحقوقية واالنســـانية وفـــي مقدمتها الصليب 
األحمـــر الدولـــي، بالتدخل الفوري لحماية األســـرى في ســـجون االحتالل مما 
يتعرضون له من قمع وتنكيل ووحشـــية على يد ادارة الســـجون االسرائيلية 

وقواتها القمعية.
جاء ذلك خالل مشـــاركته بوقفة اسناد تضامنية دعت لها مؤسسات األسرى 
ولجنة اســـناد المعتقلين المضربين عن الطعـــام في معركة التحدي واإلرادة، 
واســـتقباله األسير المحرر بالل عواودة مساء األربعاء بعد اعتقال دام اكثر من 

17 عاما في سجون االحتالل.
وقال "إن ما حدث في ســـجن عوفر خالل األيام الماضية من انتقام واســـتفراد 
باألســـرى واألســـرى االطفال واالعتداء عليهم بالضرب والغاز والعزل والنقل 
وفرض عقوبات تعسفية بحقهم يستدعي من المجتمع الدولي عدم االكتفاء 

بالتفرج والصمت على جرائم هذا المحتل الهمجي بحق اسرانا العزل".
وأضـــاف أن المؤسســـات الدولية مطالبـــة بالتدخل الفـــوري والطارئ، لوقف 
سياســـة االهمال الطبي المتعمدة بحق االسرى المرضى، وال سيما ما يتعرض 
له األســـير بسام الســـايح والذي دخل مرحلة الخطر الشديد حيث يعاني من 

سرطان الدم والعظم ومن مياه على الرئتين تصيبه بحاالت غيبوبة متكررة.
وأكـــد ضرورة ان يقف المجتمع الدولي موقًفـــا صلًبا في ردع حكومة االحتالل 
المتطرفة والعنصرية وإدارة ســـجونها الوحشية، وكبح جنونها في استخدام 
سياســـة االعتقـــال اإلداري بوضع يخالف كل االعـــراف والمعاهدات الدولية، 
حيـــث ال زال 6 أســـرى يواصلـــون اضرابهـــم المفتوح عن الطعـــام ضد هذه 
السياســـة بظروف صحية واعتقالية صعبة وخطيرة، أســـوأها حالة األســـير 
المريض حذيفـــة حلبية من القدس والذي يواصل إضرابه في عزل الرملة منذ 

38 يوما على التوالي".

»هيئة االسرى«:  المجتمع الدولي 
مطالب بالتدخل لحماية األسرى

حمدونة : من األسرى من أمضى
 74 عيدًا في السجون الصهيونية
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وعثـــر الجيش اإلســـرائيلي صبـــاح أمس 
الخميس على جثة جندي مقتواًل بمنطقة 

بيت لحم وعلى جسده آثار عملية طعن.
زعـــم الجيـــش أن "المعطيات تشـــير الى 
خطف الجندي وقتلـــه ومن ثم إلقائه على 
قارعـــة الطريق عبر خلية عســـكرية كانت 

 مركبة والذت بالفرار".
ّ

تستقل
فيمـــا قـــال المحلـــل العســـكري عاموس 
هرائيـــل، أمـــس، أن األجهـــزة األمنية في 
إســـرائيل ُترجح بأن عمليـــة قتل الجندي 
اإلســـرائيلي في محيط مستوطنة "غوش 
عتصيون" قرب بيت لحـــم ، بدأت بعملية 
أســـر، ولكنهـــا تعرقلت وانتهـــت بطعن 

الجندي ومقتله.

دللت عديدة
وأكد المحلل والكاتب السياســـي فايز أبو 

شماله، أن عملية "غوش عتصيون" البطولية 
التي أدت لمقتل مســـتوطن "إسرائيلي"، 
تحمل في طياتها أبعـــاد ودالالت عديدة، 
فهـــي عمـــل وطنـــي فلســـطيني رافض 
ولالســـتيطان  اإلســـرائيلية  لالنتهاكات 

وتهويد القدس وضم الضفة الغربية. 
   وأوضح أبو شماله لـ"االستقالل"، أن العملية 
تدلـــل على رفض الشـــعب الفلســـطيني 
لالحتالل، ولديه قدرة على تجاوز التنسيق 
األمني الذي يخنق المقاومة، وتبرهن على 
وجود أهداف إسرائيلية سهله على أرض 
الضفة الغربية، وكذلك وجود اختراق أمني 
لـــدى المنظومة األمنية اإلســـرائيلية، وأن 
"إسرائيل" ليست امبراطورية جبارةوعمالقة 
كما تسوق نفســـها بل هي كيان احتاللي 

ضعيف.  

وبيـــن أن العملية تؤكد على أن الشـــعب 
الفلسطيني لديه القدرة على ابداع وإيجاد 
أســـاليب مقاومة ال يســـتطيع االحتالل أن 
يتوقعهـــا أو يأخذ حذره منها، فرغم وجود 
إجـــراءات أمنية إســـرائيلية مشـــددة كـ " 
التنسيق األمني، وكاميرات مراقبة وأجهزة 
تجسس، والحواجز العسكرية"، إال أن منفذ 
العملية اســـتطاع خطف جنـــدي ومن ثم 
قتله وإلقائه قرب مستوطنة "مجدال عوز"، 

دون أن يتم القبض عليه.  
وشدد المحلل السياسي على أن العمليات 
الفدائية حق طبيعي للشعب الفلسطيني 
والمقاومة، وهي أحد أوجه حيوية المقاومة 
فـــي الضفة، وتثبت أن كل المحاوالت التي 
تســـتهدف قتل الـــروح النضاليـــة تبوء 

بالفشل.

ت�ضاعد العمليات
ومن جانبه، اعتبر المحلل بالشأن اإلسرائيلي 
عليان الهندي، أن العملية رد فعل طبيعي 
علـــى الجرائـــم واالعتداءات اإلســـرائيلية 
المتواصلة بحق الشـــعب الفلسطيني في 
الضفة الغربية والقـــدس المحتلة وقطاع 
غزة، والتـــي كان أخرها عمليات الهدم في 
حي واد الحمـــص، واالقتحامـــات اليومية 
لألقصـــى، وبناء مســـتوطنات جديدة على 
أراضي المواطنين، واالعتداء على األســـرى 

والمتظاهرين العزل في مسيرات العودة. 
وتوقع الهنـــدي لـ"االســـتقالل"، أن تكون 
العملية بداية لتصاعد العمليات الفدائية 
بالضفـــة الغربية ســـواء كانـــت فردية أو 
جماعية وربما بطريقـــة منظمة، وقد تؤدي 
في نهايـــة المطاف الى انـــدالع انتفاضة 

جديده بالضفة ومواجهات عسكرية بقطاع 
غزة. 

وأرجـــع تصاعد األوضـــاع األمنيـــة خالل 
الفتـــرة القادمة إلى االزمـــات االقتصادية 
والسياســـية والحياتيـــة التي يســـببها 
وأهمها سياســـة  اإلســـرائيلي،  االحتالل 
هدم المنـــازل ومصـــادرة األراضي وزيادة 
وتيرة االســـتيطان وحرمان الفلسطينيين 
من كافة حقوقهم المشـــروعة، فكل فعل 

له رده فعل .  
وأكد أن مقاومة االحتالل بكافة الوســـائل 
واالشكال حق مشروع للشعب الفلسطيني، 
ومكفـــول بكافـــة المواثيـــق واالتفاقيات 
بالتالي تأتي عملية  الدولية واإلنســـانية، 
قتـــل الجنـــدي فـــي الســـياق الطبيعي 

للفلسطيني. 

عملية »غوش عتصيون« .. رسائل هامة لالحتالل
غزة/ دعاء احلطاب :  

اأكد حمللون وخمت�ضون بال�ضاأن ال�ضيا�ضي اأن 
عملية م�ضتوطنة »غو�س عت�ضيون« الواقعة 

ببيت حلم واخلليل بال�ضفة املحتلة والتي 
اأدت اىل مقتل م�ضتوطن، هي عمل وطني 

راف�س لالنتهاكات الإ�ضرائيلية ولال�ضتيطان 
وتهويد القد�س و�ضم ال�ضفة الغربية.  

وتوقع املحللون اأن تكون هذه العملية بداية 
لت�ضاعد العمليات بال�ضفة الغربية يف ظل 

الزمات القت�ضادية وال�ضيا�ضية واحلياتية 
التي ي�ضببها الحتالل الإ�ضرائيلي، 

وعلى راأ�ضها �ضيا�ضة هدم املنازل وم�ضادرة 
الأرا�ضي وزيادة وترية ال�ضتيطان وحرمان 
الفل�ضطينيني من كافة حقوقهم امل�ضروعة، 

»فكل فعل له رده فعل«.  

ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية
حمكمة �ضلح دير البلح

في القضية رقم 2019/212
في الطلب رقم 632/ 2019

المستدعي/ 1- أحمد عبد الله إبراهيم الحاج – هوية رقم (900147240)-  مدينة الزهراء، أبراج الجامعة اإلسالمية، برج رقم (2)، الطابق الخامس.
2- فاطمة عبد الله إبراهبم الحاج- الزهراء.

وكيلهم المحامي/ يونس رمضان الطهراوي- النصيرات.
المستدعى ضدهم/ 1- هنية عبد العزيز محمد الحاج- هوية رقم (935325225)- الزوايدة، منطقة السوارحه (سابقا) مجهول محل اإلقامة (حاليا).

2- مجدي عبد الله إبراهيم الحاج – السوارحة بالقرب من دكان أبو عماد سويرح (سابقا) مجهول محل اإلقامة (حاليا).
3- برهام عبد الله إبراهيم الحاج – السوارحه، بالقرب من دكان أبو عماد أبو سويرح (سابقا) مجهول محل اإلقامة (حاليا).
4- محمد عبد الله إبراهيم الحاج – السوارحه، بالقرب من دكان أبو عماد أبو سويرح (سابقا) مجهول محل اإلقامة (حاليا).

5- آسيا عبد الله إبراهيم الحاج – النصيرات، مخيم (2)، مقابل مدرسة خالد بن الوليد، بالقرب من – السوارحه، بالقرب من دكان أبو عماد أبو 
سويرح (سابقا) مجهول محل اإلقامة (حاليا).

6- صبحية عبد الله إبراهيم الحاج (المشهورة النواس)- النصيرات، مخيم (1)، (سابقا) مجهولة محل اإلقامة (حاليا).
نوع الدعوى/ تقسيم أموال مشتركة.  قيمة الدعوى/ غير محددة القيمة.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في القضية الحقوقية رقم 2019/313

إلى المستدعى ضدهم/ المذكورين أعاله، بما أن المستدعيان المذكوران، قد أقاموا عليكم القضية رقم 2019/212 لدى محكمة صلح دير 
البلح، يلتمسون فيها الحكم بتقسيم األموال المشتركة الغير منقولة، الواقعة في أرض القسيمة (5) من القطعة رقم (2333) من أراضي 
الســـوارحه- اســـتنادًا إلى ما يدعياه في الئحة دعواهما المحفوظة لكم نســـخة منها في ملف القضية، وقد تحدد جلسة الثالثاء الموافق 

2019/9/17 لنظر القضية.
لذلك يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر، وليكن معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن الحضور 

وإيداع دفاعكم التحريري، يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه باعتباركم حاضرين. مع االحترام

رئي�س قلم حمكمة �ضلح دير البلح 
الأ�ضتاذ/ اأمين فهمي اأبو  م�ضطفى

جنين/ االستقالل: 
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى مساء 
أمـــس الخميس؛ أن ســـلطات االحتالل الصهيونـــي أفرجت عن 
األسير القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي جعفر إبراهيم محمد عز 
الدين (48 عامًا) في محافظة جنين شمال الضفة المحتلة وذلك 

بعد أن أمضى في االعتقال ستة أشهر وسبعة أيام.
وأوضحـــت مهجـــة القـــدس في بيان لهـــا، أن قـــوات االحتالل 
الصهيوني اعتقلت االســـير عز الدين بتاريـــخ 2019/01/30م، 
وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكمًا بحقه بتاريخ 
2019/05/27م بالسجن الفعلي لمدة خمسة أشهر وغرامة مالية 
قدرها خمسة آالف شيكل وذلك بعد أن وجهت له تهمة االنتماء 
والعضوية في حركة الجهاد اإلســـالمي في فلســـطين والقيام 

بنشاطات في صفوفها.

 وكان من المقرر أن يتم اإلفراج عنه يوم األحد 2019/06/16م إال أن 
سلطات االحتالل الصهيوني حولته لالعتقال اإلداري التعسفي 
لمدة ثالثة أشهر بدون أي اتهام. وأعلن بنفس اليوم عن شروعه 
فـــي إضراب مفتوح عن الطعام رفضـــًا لتحويله لالعتقال اإلداري 
وعلق إضرابه عن الطعام بعد (39) يومًا من اإلضراب بعد أن قررت 
محكمة عوفر الصهيونية بتقصير قـــرار االعتقال اإلداري ليفرج 
عنه اليوم. جدير بالذكـــر أن المجاهد جعفر عز الدين ولد بتاريخ 
1971/07/07م؛ وهو متزوج وأب لسبعة أبناء؛ وسبق أن أمضى عدة 
سنوات بســـجون االحتالل الصهيوني في اعتقاالت سابقة على 
خلفية نشاطاته في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين؛ ويعد 
أحد أبرز األســـرى الذين شـــاركوا في معركة األمعاء الخاوية ضد 
سياسة االعتقال اإلداري التعسفي. وهو شقيق األسير المحرر في 
صفقة وفاء األحرار (شاليط) والمبعد إلى قطاع غزة طارق عزالدين.

جنين/ االستقالل: 
استنكر القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر عدنان تخاذل 
جزء مهم من اإلعالم الفلسطيني عن نصرة قضية األسرى، مؤكدًا 

على أن قضية األسرى تحتل سلم أولويات شعبنا وثوابته.
وهدد الشـــيخ عدنان بفضـــح الفضائيات الفلســـطينية التي 
تتقاعـــس عن تغطيـــة الفعاليـــات المناصرة لقضية األســـرى 

رغـــم أنها تمتلك كامل اإلمكانيـــات التي تؤهلها لتغطية تلك 
الفعاليات دون أدنى مضايقات.

ووجه الشيخ عدنان رسالته للمقاومة الفلسطينية حصرًا مؤكدًا 
أنه لـــن يتوجه لغيرها في مطالبتها للوقوف ســـدًا منيعًا لمنع 
استفراد االحتالل باألسرى، مشيرًا إلى أن استشهاد أي أسير -ال 

سمح الله- بمثابة رصاصة في صدر كل حر وشريف.

األسير القيادي جعفر عز الدين يتنسم عبير الحرية

الشيخ عدنان يستنكر تخاذل اإلعالم 
الفلسطيني عن نصرة قضية األسرى
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وباألمس، وضع  رئيس حكومة االحتالبل 
"بنيامين نتنياهو" حجر األساس لـ 650 
وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 
"بيت إيل"، شــــرق رام الله وسط الضفة 

الغربية المحتلة.
وقــــابل "نتنياهو": "لقد وعدنا ببناء مئات 
الوحدات، اليوم نفعل ذلك ألننا وعدنا، 
وألن مهمتنا هي إقامة شعب إسرائيل، 
ومن أجل ضمان ســــيادتنا فــــي وطننا 
التاريخي"، مضيًفا: "سنعّمق جذورنا في 

جميع أنحاء وطننا"، على حد قوله.
وقبــــل أيــــام أيًضا، صادقت ما ُتســــمى 
اللجنة الفرعية العليا للتخطيط التابعة 
لإلدارة المدنية علــــى مخطط لبناء أكثر 
من 2300 وحدة استيطانية جديدة في 
الوزاري  للمجلس  الضفة، عقب جلســــة 

األمني (الكابنيت) الشهر الماضي.
العربيــــة  الــــدوبل  جامعــــة  وأدانــــت 
قــــرار االحتــــالبل بنــــاء مئــــات الوحدات 
االســــتيطانية الجديدة، معتبرًة أن ذلك 
يأتي في ســــياق الهجمة االستيطانية 
المتســــارعة وغير مســــبوقة في األرض 
الفلســــطينية المحتلة بما فيها مدينة 

القدس.
وقــــابل األمين العام المســــاعد لشــــؤون 
فلســــطين واألراضي العربيــــة المحتلة 
بالجامعة ســــعيد أبو علي إن التســــارع 
انتهاًكا جسيًما  "يشــــّكل  االستيطاني 
لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية 
الدوليــــة، واإلمعــــان اإلســــرائيلي فــــي 
تقويض أسس حل الدولتين المعّبر عن 

الشرعية وإرادة المجتمع الدولي".
وأشــــار "أبــــو علــــي" إلــــى أن "سلســــلة 
والعــــدوان  الخطيــــرة  االنتهــــاكات 
الشــــعب  على  المتواصل  اإلســــرائيلي 
الفلســــطيني وجــــوًدا وحقوًقا يأتي في 

ظل دعــــم أمريكــــي مطلق، ما يشــــّكل 
اختباًرا حقيقًيا لجدية المجتمع الدولي 
وحرصه علــــى حماية قراراته وتطبيقها 
بتحميل سلطات االحتالبل لمسؤولياتها 
أمام أجهزة ومؤسســــات العدالة الدولة 

بما فيها الجنايات الدولية".
�ضم فعلّي

المختص في شــــؤون االســــتيطان من 
الضفــــة المحتلة صــــالح الخواجا، أوضح 
أن ما يجــــري من بنــــاء للمســــتوطنات 
على أراضي الضفــــة يأتي ضمن برنامج 
بنياميــــن نتنياهو  مســــتمر لحكومــــة 
وتصعيــــد متواصــــل اللتهــــام أجــــزاء 
كبيرة من الضفــــة من خالبل تعزيز تلك 
البــــؤر االســــتيطانية، "والتــــي أصبحت 

ضمن القانون اإلســــرائيلي مستوطنات 
شرعية".

وأوضــــح الخواجا لـ "االســــتقالبل"، أن ما 
يجري فــــي الضفة القــــدس هو تنفيذ 
اليمينية  "نتنياهــــو" واألحزاب  لبرنامج 
الــــذي  االنتخابــــات،  قبــــل  المتطرفــــة 
عنوانه الرئيــــس اغتصاب الضفة وضم 
المســــتوطنات وعــــزبل الفلســــطينيين 
فــــي كانتونات واعتبــــار مدينة القدس 

عاصمة أبدية للكيان.
وقابل: "إن ما تخطط له دولة االحتالبل من 
خالبل إقامة آالف الوحدات االستيطانية 
هي محاولة تعزيز وتأبيد االســــتيطان 
إلى األبد ومن ثم وضع الفلســــطينيين 
في كانتونات ومعــــازبل منفصلة، بينما 

توفر ســــبل الحياة للكتل االستيطانية 
والبــــؤر والمســــتوطنات المقامــــة على 

أراضي الضفة المحتلة".
واعتبــــر أن اإلدارة األمريكيــــة بزعامــــة 
دونالد ترمب تقود المشروع اإلسرائيلي 
المتمثل بضم الضفة الغربية بنفسها 
من خــــالبل وقف تمويــــل وكالة الغوث 
األونــــروا إزالة كلمة اســــتيطان من كل 
المصطلحــــات والمراســــالت األمريكية 
واعتبارها مــــدن إســــرائيلية باعتبارها 

تحقير للمستوطنين ولدولة االحتالبل.
ولفــــت إلــــى أن االعتــــراف األمريكــــي 
للكيان فعمليًا ترامب  بالقدس عاصمة 
هو على رأس هذا المشــــروع ويشــــرف 
عليه بنفســــه متجــــاوزًا كل االتفاقيات 

والقرارات الدولية.

انكار للحق الفل�ضطيني
مــــن جانبــــه، اعتبــــر الكاتــــب والمحلل 
السياسي حســــن عبدو، أن هناك أسبابًا 
ومتغيرات جعل من ضم الضفة الغربية 
مسألة راهنة ومطلوبة التحقيق وهو ما 
أوصل ترامب لســــدة الحكم في أمريكا 
وهيمنة اليمين األمريكي والصهيونية 
علــــى البيــــت األبيض ووصــــوبل اليمين 
األمريكي المتطرف وتحالفه مع اليمين 
"إسرائيل"  في  المتطرفي  اإلســــرائيلي 
ســــهل من قضية ضــــم الضفة الغربية 

بالكامل وجعلها جزءًا من الكيان.
وقابل عبدو لـ "االســــتقالبل": "إن ما يجري 
اآلن تنفيــــذ عملــــي لسياســــة الضــــم 
الكامل لدولة االحتــــالبل وبعد أن غيرت 
الخارجيــــة األمريكيــــة مصطلــــح جديد 
الغربية  الضفة  االســــتيطان في  ينفي 
واســــتبدالها بمصطلح المدن واعتبارها 
مدنًا إســــرائيلية وهذا مسلســــل كامل 
تنتهي حلقاته بإعــــالن الضفة الغربية 
أراضي إســــرائيلية تابعة بالكامل لدولة 

االحتالبل ".
ولفت إلى أن التحالف اليمني األمريكي 
الصهيونــــي ســــّهل هذا التعــــاون من 
خــــالبل الموافقــــة أن الضفــــة الغربيــــة 
هــــي أراٍض إســــرائيلية وفعليــــًا بدأت 
اإلداراتيــــن بتطبيق هــــذا الكالم فعليًا، 
مبينًا أن االســــتيطان هــــو بمثابة إعدام 
الفلسطيني  لشــــعب  منظم  سياســــي 
هــــو التطبيق العملي لسياســــة االنكار 
والنفي الكامل للوجود الفلسطيني في 
أرضه  وبالتالي هذه السياســــة سياسة 
مدمرة وتتناقض تمامًا مع كل القرارات 
الدولية وتأتي كامال على حقوق الشعب 

الفلسطيني.

»تصاعدتاالستيطان«..تتطبيقتفعليتلمشروعتضمتالضفةت
غزة/ حممد اأبو هويدي:

ُت�ض��ارع دول��ة الحتالل اخُلط��ى يف ا�ضتكمال ق�ضم 
واغت�ضاب ما تبقى من اأرا�ضي ال�ضفة الفل�ضطينية 
املحتل��ة، و�ض��ط انحي��از ودع��م ل حمدوَدْي��ن م��ن 
»دونال��د  بزعام��ة  املتطّرف��ة  الأمريكي��ة  الإدارة 

ترمب«. وتغ�ّس اإدارة »ترمب« الطرف عن الأن�ضطة 
ال�ضتيطاني��ة »الإ�ضرائيلي��ة« يف اأرا�ض��ي ال�ضف��ة 
اخلارجي��ة  وزارة  اأن  حت��ى  املحتلَت��ني،  والُقد���س 
 2018 ني�ض��ان  اإبري��ل/  يف  اأوقف��ت  الأمريكّي��ة 
ا�ضتخ��دام تعب��ري »الأرا�ض��ي املحتلة« عل��ى ال�ضفة 

و�ضرق��ّي القد���س، وقط��اع غ��زة. وجت��دد �ضلط��ات 
الحتالل ع��دم تخليها عن امل�ضتوطن��ات اجلاثمة 
على اأرا�ضي الفل�ضطيني��ني بال�ضفة املحتلة، وتلّوح 
م��راًرا ب�ض��م ما تبقى م��ن م�ضاحته��ا اإىل ما ت�ضميه 

»اأرا�ضي اإ�ضرائيل«.

القدس المحتلة/ االستقالبل: 
كتبت غوين أكرمان -في موقع وكالة األنباء 
بلومبرغ- أن الوقت قد ينفد لرئيس حكومة 
االحتالبل بنيامين نتنياهو الذي قد ينتهي 

أمره في االنتخابات المقبلة.
فحســـب اســـتطالعات الرأي ال يبـــدو أن 
نتنياهـــو فـــي وضـــع أفضل -لتشـــكيل 
حكومة بعد انتخابات 17 ســـبتمبر/أيلوبل 
المقبل- مما كان عليه بعد فشله في مايو/
أيار الماضي ودعوتـــه إلى إعادة تصويت 

مفاجئة.
وتشـــير إلى ســـباق متقارب بين الليكود 
اليميني وتحالف الوسط األزرق واألبيض 
برئاســـة بيني غانتز، وقد يجـــد نتنياهو 
نفســـه مـــرة أخرى تحـــت رحمـــة حليفه 
السابق أفيغدور ليبرمان الذي أدى رفضه 

لالنضمـــام إلـــى حكومـــة نتنياهـــو بعد 
االنتخابات الماضية إلى انهيار محادثات 

االئتالف والدعوة لتصويت ثان.
وتـــورد الكاتبة أن حزب "إســـرائيل بيتنا" 
بزعامـــة ليبرمـــان بـــرز أقـــوى فـــي هذه 
المواجهة، ويبدو أنـــه عازم على مضاعفة 
قوته إلى عشرة من مقاعد البرلمان الـ 120.
وبـــدون دعم ليبرمـــان المتشـــدد يصبح 
الطريـــق وعـــرا أمـــام نتنياهو لتشـــكيل 
حكومة، وإذا ظهر مـــأزق لبناء ائتالف آخر 

فقد ُيضغط عليه ليستقيل.
وألمحـــت الكاتبـــة إلـــى أن ليبرمـــان حث 
الليكود األسبوع الماضي على التخلص من 
نتنياهو إذا اختار تشكيل ائتالف وفشل 

مرة أخرى.
وقد أضعف نتنياهو فشـــُله في تشكيل 

حكومة -تقوبل الكاتبة- وهو يحاوبل صد ما 
يقوبل إن مزاعم الكسب غير المشروع التي 
ال أســـاس لها من الصحة كانت من تدبير 
خصومه اليساريين الذين لم يتمكنوا من 

زحزحته من منصبه في صندوق االقتراع.
وأردفت الكاتبة بأن نتنياهو قد يكون أمامه 
مخرج من مأزقه، وكانـــت هناك تكهنات 
بأنه يمكن أن يعرض تناوب رئاسة الوزراء 
مع ليبرمان، وهو خيار لم يستبعده األخير.

وقد يتمكن أيضـــا -كما يقوبل روفن هزان 
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية- 
من إقناع حزب العمل في يســـار الوسط أو 
المنشـــقين عن هذا المعسكر لالنضمام 
لحكومتـــه، وعـــالوة على ذلـــك يمكنه ان 
يشكل حكومة قانونية طالما أنه قادر على 

إصدار القوانين.

القدس المحتلة/ االستقالبل: 
أبعدت شرطة االحتالبل اإلسرائيلي الشاب نظام أبو رموز عن المسجد األقصى المبارك 
لمدة أسبوع، بعد التحقيق معه لعدة ساعات في مركز شرطة القشلة بالبلدة القديمة 

بمدينة القدس المحتلة.
وأفـــاد نظام أن المحققيـــن وجهوا له تهمة مضايقة الجمهور وإثارة الشـــغب في 
األقصى فقط ؛ ألنه تصدى لضابط الشرطة ومنعه من الدخوبل إلى مصلى باب الرحمة 

مرتديا حذائه.
وأوضح أن »الشرطة سلمته قراًرا يقضي بمنعه من دخوبل االقصى حتى تاريخ 1٣ من 
الشـــهر الجاري، بشرط المثوبل امام عناصر المخابرات بالقشلة، لتسلم امر ابعاد آخر 

يتراوح ما بين ٤ إلى ٦ شهور عن المسجد«.
وكانت شرطة االحتالبل اعتقلت أبو رموز صباح األربعاء من مصلى باب الرحمة، واعتدت 
بالضرب على حارس األقصى مهند ادريس على رأسه، ما تسبب بنزفه الدماء، ونقله 
للعالج في مستشفى المقاصد. كما اعتقلت موظف لجنة االعمار باألوقاف رائد زغير 

خالبل خروجه من المسجد األقصى امس.

بلومبرغ:تنتنياهوتمحاصرتوقدت
ينتهيتأمرهتباالنتخاباتتالمقبلة

االحتاللتيبعدتمقدسًيا
تعنتاألقصىتألسبوع
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دولة فل�ضطني
ال�ضلطة الق�ضائية

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

 اعالن وراثة صادر عن محكمة خانيونس الشرعية  
 لقد تقدمت لهـــذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة مـــن مختار عائلة أبو 
حدايـــد المؤرخة فـــي 2019/8/8م تتضمن ان المرحوم / منصور عيســـي 
اهديـــان حدايد من بئر الســـبع قد انتقـــل الى رحمه اللـــه تعالي بتاريخ 
1985/2/18م في خانيونس وانحصر ارثه الشـــرعي واالنتقالي في زوجته 
االولى / فضيه محمد سالم عمران المشهورة حدايد وفي أوالده المتولدين 
له منها ولهم / موســـي وســـعدية ومزيونة وكاملة ومســـعودة وعز  وفي 
زوجته الثانية / فرحانة منصور ســـعود أبو سعود المشهورة حدايد وفي 
أوالده المتولدين له منها وهم / ســـامي وســـميرة ونظير ومحمد وفريدة 
ونظمية ونظيرة فقط وال وارث للمتوفي المذكور ســـوى من ذكر وليس له 
وصية واجبة او اختيارية وليس له أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة 
سوى من ذكر وألجل إعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل 
وارث شرعا وانتقاال فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة 2019/8/8م

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

غزة / سماح المبحوح: 
مــــع قرب عيــــد األضحى المبارك تنشــــط 
العديد مــــن الفرق والمبادرات الشــــبابية 
التطوعية لشراء أضاحي لتدخل بها فرحة 
العيد على بيوت الفقراء والمعوزين وتسد 
رمــــق أبنائهــــم، في ظل عــــدم مقدرتهم 
على شــــرائها، نظرا لألوضاع االقتصادية 
الصعبة التــــي يمر بها قطاع غزة منذ عدة 

سنوات. 
وبعد غد األحد هــــو أول أيام عيد األضحى 
المبــــارك ، إذ يبــــدأ المواطنــــون بالتوافد 
للمساجد لتأدية صاله العيد ، ثم التوجه 
لنحــــر أضحيتهم ، وتوزيعهــــا على ذوي 

القربى والمساكين من أهالي القطاع. 
" ملتميــــن على الخير " إحــــدى المبادرات 
الشــــبابية التــــي يقوم عليهــــا الصحفي 
فادي شناعة وخمســــة من زمالئه، والتي 
أطلقوا من خاللها مشروع " أضحية العيد 
" الذي يستهدف األسر الفقيرة بمختلف 

محافظات قطاع غزة .

"ملتمني على اخلري "
وأوضح شناعة لـ"االستقالل"  أن مشروعهم 
" أضحيــــة العيد " الذي أعلنوا عن انطالقه 
قبل نحو أســــبوعين من بدء عيد األضحى 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، يستهدف 
150 عائلة فقيرة غير مســــتفيدة من أي 
مساعدات حكومية وغيرها ، موزعين على 

كافة محافظات قطاع غزة الخمس.

وبين أنه منــــذ انطالق المشــــروع - حتى 
اعداد هذا التقرير-  اســــتطاعوا االشتراك 
بـ 3 حصص من لحم العجل بإجمالي وصل 
لـــــ 130 كيلو من اللحوم ، مشــــيرا إلى أنه 
سيتم توزيع ما ســــيتوفر من اللحوم، من 
خــــالل تقديم كيلو واحد مــــن اللحم لكل 
عائلــــة مكونة مــــن 4 أفــــراد و 2 كيلو من 
اللحم  لكل عائلة مكون من خمســــة أفراد 

وما يزيد . 
ولفــــت إلــــى أن بدايــــة مبادرتهــــم التي 

انطلقت تحت مسمى  " الصحفي االنسان 
" بالعــــام 2017 جاءت بعد تصوير فيديو 
لعائلة الشهيدة وصال الشيخ خليل والتي 
كانت تعيش ظــــروف اقتصادية صعبة، 
لتتدرج نحو مســــمى " ملتمين على الخير 
" في رمضان الماضي وتعمل حتى اللحظة 
على ذات الهدف وهو مســــاعدة العائالت 

الفقيرة . 
ونــــوه إلى أن الصحفي علــــى اطالع قريب 
جدا من المواطنيــــن بالقطاع بحكم عمله 

ودخولــــه منازلهــــم ألهــــداف صحفية  ، 
لذلك هــــو األقدر على معرفــــة أوضاعهم 
االقتصاديــــة وتقييم األكثــــر حاجة من 
بينهم ؛ لتقديم المساعدات لهم ، مشددا 
على أن الصحفي االنســــان لديه إحساس 
بالمســــؤولية اإلنســــانية و االجتماعيــــة 

والوطنية تجاه أبناء بلده .  
وأشار إلى محاولته و زمالئه المساهمة في 
التخفيــــف عن كاهل األســــر المعوزة في 
ظــــل الوضع االقتصادي الذي ألقى بظالله 

على كافة العائالت ، وخاصة الفقيرة التي 
ال تملك أي من المال ، لشــــراء لحوم ، يسد 
رمق أبنائها ، مؤكدا على اســــتمرارهم في 
تنفيذ المزيد من المبادرات خصوصا بعد 
الدعــــم والنجاح التي تحقق خالل المرحلة 

الماضية .

ذات الهدف
ادخال أجواء فرحة عيد األضحى على األسر 
الفقيــــرة ، لــــم يقتصر علــــى الصحفيين 
وحدهم ،  ذات الهدف اشترك فيه الشاب 
عالء سالمة ، الذي عمل على اطالق مبادرة 
"اضحيتــــك طاعــــة لربــــك "  لتوفير لحوم 

األضاحي وتوزيعها . 
وأوضــــح ســــالمة لـ"االســــتقالل" أنه عمل 
و ثالثة مــــن أصدقائه منذ حوالي شــــهر 
ونصــــف علــــى توفير حصــــص أضاحي 
لتوزيعها على المئات من األسر الفقيرة ، 
إال أن األوضــــاع االقتصادية الصعبة حالت 
دون ذلك ، وما توفر  لديهم إلى اآلن حصة 
لحــــم عجل واحــــدة فقط تــــزن حوالي 45 

كيلوجرام . 
وبيــــن أن الحصــــة ســــيتم توزيعها على 
نحو 45 عائلة شــــمال القطاع بمعدل كيلو 
واحد من اللحوم لكل عائلة ، مشيرا إلى أن 
األوضــــاع االقتصادية لها تأثير قوي على 
شــــح األضاحي وحرمان اآلالف من األســــر 
الفقيرة بمختلف القطاع من تناول اللحوم  

خالل العيد كما باقي العام . 

نابلس/ االستقالل: 
دعت فصائل ومؤسسات وفعاليات محافظة نابلس 
شـــمال الضفة الغربية المحتلة األطباء إلى العودة 
فوًرا وســـريًعا إلى أماكن عملهم في المستشفيات 
والمراكـــز الطبيـــة الحكومية، وتقديـــم خدماتهم 

الصحية واإلنسانية والمهنية ألبناء شعبهم.
وكانت الفصائل والمؤسســـات قد عقدت اجتماًعا 
طارًئـــا الخميس بمقـــر محافظة نابلـــس، للوقوف 
علـــى تفاصيـــل مـــا يجـــري فـــي القطـــاع الطبي 

وتوقـــف الخدمـــات الصحيـــة بعـــد دعـــوة نقابة 
األطباء لالســـتنكاف الجماعي عـــن العمل ومغادرة 

المستشفيات الحكومية.
وأكد المجتمعون على سيادة النظام والقانون على 
الجميع، وأنهم سينتصرون لكل صاحب حق ضمن 
األنظمة واألعراف المعمول بها، والتي تحكم العمل 

النقابي ونزاع العمل ووالية القضاء.
وطالبوا كافـــة األطقم الطبية، ســـواء في الخدمات 
الطبيـــة أو الهـــالل األحمـــر أو القطـــاع الخـــاص، 

باالستنفار وتقديم الخدمات الطبية العاجلة إلنقاذ 
حياة المواطنين، تجنًبا ألي انعكاسات خطيرة على 

القطاع الصحي.
وشـــددوا على أن األطبـــاء هم مكون أساســـي من 
مكونات المجتمع الفلســـطيني، وجـــزء أصيل من 
الحالـــة النضالية، مقدرين لهـــم دورهم في خدمة 
وعـــالج أبناء شـــعبهم فـــي أحلك الظـــروف، وهو 
ما يســـتوجب الحفاظ علـــى النســـيج االجتماعي 

واإلنساني.

غزة/ االستقالل: 
حّذرت اللجان الشعبية لالجئين أمس الخميس 
من تداعيات إنســـانية خطرة عقب تعليق كٍل 
من سويســـرا وهولندا وبلجيكيا مساعداتهم 
المالية لـ"أونروا"، داعيـــًة حكومات تلك الدول 

لمراجعة قراراتهم.
وقال رئيس اللجان معين أبو عوكل خالل مؤتمر 
صحفي في غزة: "نتابع بقلق قرارات تلك الدول 
وقـــف وتعليق مســـاهمتهم الســـنوية التي 
تدفعها لـ"أونروا"؛ بسبب تقارير مسرّبة اتهمت 
مسؤولين كبار في المنظمة الدولية بتجاوزات 

على حد وصفهم بالخطيرة".
وحّذر من تداعيـــات ومآالت هذه القرارات التي 
اعتمدت على تقارير إعالمية واســـتبقت نتائج 
التحقيقات الداخلية التـــي أعلنت عنها األمم 
المتحدة عبر مكتب خدمـــات الرقابة الداخلية 

في نيويورك.
وبّين أبو عوكل أن توقيت اإلعالن عن وجود شبهات 
فساد داخل المنظمة األمنية "مشبوه ومقيت ويثير 
الريبة والشـــك حول تساوقه مع المساعي اإلدارية 

األمريكية لتصفية وإنهاء عمل أونروا".
ويأتـــي هذا تجميـــد الدول األوروبيـــة الثالث 

مســـاعداتها للوكالة األممية عشـــية اقتراب 
اجتمـــاع الجمعية العامة لألمـــم المتحدة في 
ســـبتمبر؛ لمنح الوكالة تقويًضـــا جديًدا لمدة 

ثالثة أعوام جديدة.
وأكد أبو عوكل دعم اللجان الشـــعبية لالجئين 
للتحقيقات والجهود الرامية لمحاربة أي شبهات 
فســـاد في األونروا، الفًتا إلـــى أن قرارات وقف 
الدعم المقدم لها ســـترفع مستوى التحديات 
التي تواجـــه األوضاع اإلنســـانية لالجئين في 
مناطق عمل الوكالة السيما في مجاالت التعليم 

والرعاية الصحية والتمكين االقتصادي.

وطالـــب بتعزيز آليات الشـــفافية والرقابة في 
عمل األونروا، مشـــدًدا على أن معالجة اتهامات 
الفســـاد يجـــب أن يتـــم بمســـاءلة ومعاقبة 
الفلســـطينيين  الالجئين  وليس  الفاســـدين 
الذي يعانون معاناة اللجوء واألوضاع اإلنسانية 

الصعبة.
ودعا أبو عوكل الـــدول المانحة المحافظة على 
حقوق اإلنســـان وعدم معاقبة شـــعب بأكمله 
بسبب فساد ســـببه أشـــخاص، مطالًبا بزيادة 
الدعم لألونروا لتتناســـب مع الزيادة الطبيعية 

لالجئين. 

ة في عيد »األضحى«.. تدخل الفرحة على فقراء غزة   المبادرات الشبابيَّ

»اللجــان الشعبيـة« تحــذر مــن تداعيــات وقــف الدعــم عــن »أونــروا«

باريس/ االستقالل: 
أدانت فرنســـا، اعالن السلطات اإلســـرائيلية، بناء 
2304 وحـــدات اســـتيطانية جديدة فـــي الضفة 

الغربية المحتلة.

واعتبرت الخارجية الفرنســـية في بيان صحفي أن 
هذه القرارات تأتي في ســـياق مثير للقلق يتمثل 
في تسارع االستيطان في الضفة الغربية والقدس 
الشـــرقية، مؤكدة أن االســـتيطان مخالف للقانون 

الدولي كما أكد قرار مجلس األمن الدولي (2334).
وقالت إن سياسة االســـتيطان »تساهم في زيادة 
التوترات على األرض وتقوض بشـــكل خطير فرص 

الوصول إلى سالم«.

مؤسسات وفصائل بنابلس تدعو األطباء الستئناف عملهم

فرنسا تدين إعالن مشاريع استيطانية جديدة بالضفة
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ال يمكن للضفة ان تسكن وتهدأ في مواجهة إجراءات االحتالل الصهيوني, سواء 
بمصادرة األراضي, وبناء المستوطنات, وهدم البيوت في وادي الحمص, وانتهاك 
حرمة المقدســـات من خـــالل االقتحامات اليومية للمســـجد األقصـــى المبارك, 
وتقســـيم الضفة إلى كانتونـــات منفصلة عن بعضها البعض. ونشـــر الحواجز 
العسكرية على مداخل المدن والقرى وداخلها, فهل يمكن ان ننسى ثورة مهند 
الحلبـــي, أو اشـــرف نعالوة, أو صالح البرغوثي, أو مجـــد مطير وغيرهم الكثير من 
الشـــهداء, الضفة ال تهدأ ولن تهدأ أو تستسلم أمام سياسة االحتالل, فقد أفاد 
تقرير إحصائي أن شـــهر تموز/ يوليو الماضي شـــهد تنفيذ (256) عمال مقاوما 
ضـــد االحتالل الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة. ووفقًا للتقرير، فقد نفذت 
المقاومة (3) عمليات دهس، ومحاولة دعس، و(3) عمليات إطالق نار، و(5) عمليات 
زرع وإلقاء عبوات ناســـفة محلية الصنع، و(11) عملية إلقاء زجاجات حارقة صوب 
آليات االحتالل العســـكرية ومواقعه، كما شهدت مناطق الضفة والقدس اندالع 
(183) مواجهة وإلقاء حجارة، أدت في مجملها إلى جرح (14) صهيونيًا. وكانت أبرز 
العمليات عملية دهس أسفرت عن إصابة (5) جنود صهاينة، والتي نفذها الشاب 

فادي عدوان بالقرب من بلدة حزما شمال شرقي القدس.
عملية عتصيون البطولية لها دالالتها الكبيرة, فهي جاءت في ظل حالة التغول 
التي تلبســـت االحتالل الصهيوني الذي كان جنوده يتضاحكون وهم يهدمون 
أكثر من مائة شـــقة ســـكنية في حي وادي الحمص بصور باهر شرقي القدس, 
وجاءت في ظل تزايد حاالت اقتحام المســـجد األقصى المبارك, وافتتاح السفير 
األمريكـــي لدى الكيـــان الصهيوني المدعو دافيد فريدمـــان لنفق تهويدي في 
القدس, وجاءت عقب جولة كوشـــنير »المشـــئومة« للمنطقـــة ومحاولة فرض ما 
تسمى بصفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية, وجاءت عقب 
قرار اإلدارة األمريكية اعتبار الضفة الغربية ارض متنازع عليها, حتى يسهل على 
االحتالل ضم المزيد منها لصالح المســـتوطنات, وجاءت مع إضراب األســـرى في 
ســـجون االحتالل, وممارسات مصلحة الســـجون بحقهم ومنعهم من العالج مما 
عـــرض حياتهم للخطر,  وجاءت في ظل احتجاز االحتالل ألموال الفلســـطينيين 
»المقاصة« , ومحاربتهم في قوت يومهم وتقاضيهم ألقل من نصف راتب بسبب 
احتجاز هذه األموال وعدم تسليمها للسلطة, وهناك أسباب أخرى كثيرة نتيجة 
سياســـات االحتالل, وتنكره للحقوق الفلسطينية, أدت إلى مثل هذه العمليات 
البطولية التي لـــن تتوقف, طالما بقي االحتالل محتـــال ألرضنا, ويرتكب جرائم 

بشعة بحق شعبنا الفلسطيني. 
شعبنا الفلسطيني يقدم نماذج رائعة في العمل النضالي, فاالحتالل الذي يتباهى 
بالتطبيـــع مع الدول العربية, يظن إنها قـــد توفر له األمان, ويتحصن في ثكنات 
عســـكرية, ويقيم أكثر من 650 حاجزا عســـكريا بين المدن والقرى الفلسطينية 
في الضفة المحتلة, ويستخدم كل الوسائل التكنولوجية الحديثة لمنع اختراق 
جبهته الداخلية, وينسق مع السلطة, وينشر العمالء والوحدات المستعربة بين 
الفلسطينيين, ويتجســـس على مواقع التواصل االجتماعي والهواتف المنزلية 
والمحمولة, لم يســـتطع ان يوقـــف عمليات المقاومة الفلســـطينية في الضفة 
المحتلة ولن يســـتطيع, الن الفلســـطيني يملك مـــن اإلرادة والعزيمة ما يدفعه 
للتضحية بنفســـه في سبيل دينه ووطنه, وهذا ســـالح ال يستطيع احد قهره أو 
التحكـــم فيه, فعملية عتصيون نفذت بســـكين, واالحتالل اعترف انه وجد عدة 
طعنات في جســـد الجندي الصهيوني, لقد أضحـــت المقاومة ثقافة يؤمن بها 
شعبنا, ويدرك انه لن ينتزع حقوقه إال بالقوة وبمزيد من التضحيات, وليس أمام 
االحتالل الصهيونـــي إال ان يتوقع المزيد من العمليـــات الفدائية والنوعية من 

الفلسطينيين, ردا على سياساته الخرقاء.      

عملية عتصيون البطولية
رأي

دفاعًا عن حقوقنا الفلســــطينية المشــــروعة، 
والتهويد،  المصــــادرة  وحماية ألراضينــــا من 
يحــــق لنا، ال بل من واجبنا، أن نشــــجب وندين 
ونســــتنكر ونناضل ضد سياســــة االستيطان 
التي تطيل أمد االحتــــالل، وتبقيه جاثما على 
أراضينا والى األبد، هذه السياســــة التي تؤكد 
ان خيــــار حل الدولتيــــن قد وّلــــى، ولن تكون 
له أي رجعــــة، الن قادة إســــرائيل اليمينيين 
المهيمنيــــن على الحكم ال يريدون إقامة دولة 
بالمستوطنات  فلسطينية، وهم متمســــكون 
التي أقيمت على أراضينا، ومن المستحيل ان 
يزيلوا مستوطنة واحدة منها, ولكن التساؤل 
المنطقــــي الذي يطــــرح نفســــه: إذا كان حل 
الدولتين قد وّلى، ولم يعد قابال للتطبيق، فما 

هو الخيار البديل؟
قد يكون االســـتيطان حجر عثـــرة أمام قيام 
دولة فلســـطينية مستقلة عاصمتها القدس 
الشـــريف، ولكـــن هذا االســـتيطان هو الذي 
سيشـــكل عبئا على الدولة العبرية، وهو الذي 
ســـيدخلها في مشـــاكل داخلية مستقبلية، 
وهو الذي سيقود إلى حل واحد، أال وهو قيام 
دولة واحدة موحـــدة، وهذه الدولة بقوميتين 

تعنـــي أن قانـــون »القوميـــة اليهودية« قد 
ألغى نفســـه بوجود واستمرار وتعاظم وتيرة 

االستيطان.
االســــتيطان حســــب تقييمات عديدة ُيصّعد 
من قوة اليمين في إســــرائيل، ويشــــجع على 
التطــــرف والتشــــدد، ويقود إلــــى العنصرية. 
فاالســــتيطان لــــن يكــــون معرقــــال لجهــــود 
ومبادرات تحقيق سالم شــــامل وعادل ودائم 
فقط، بل سيقود إلى نزاع داخلي في إسرائيل، 
نزاع ســــببه منح امتيازات للمســــتوطنين على 
حســــاب اإلســــرائيليين اآلخرين. وكذلك فان 
توفيــــر الحمايــــة األمنية لهم فــــي المناطق 
الفلسطينية لن تكون عملية سهلة بل مكلفة، 
وهذه الحماية ترهق األمن اإلســــرائيلي أكثر 

من أي نشاط مقاوم ضد إسرائيل!
المســــتوطنون في المناطــــق العربية المحتلة 
مدللون إلى حــــد كبير، ويتجــــاوزون القوانين 
والدولية،  والشــــرعية  اإلنســــانية  واألعــــراف 
وســــيقودون إســــرائيل إلى ضعف وخالفات 
داخلية. والمستوطنون هم وراء تحول إسرائيل 
إلى دولة عنصرية، دولة »ابرتهايد«، والى دولة 
ثنائية القومية، تواجه مشــــكلة ديموغرافية 

خطرة بالنسبة للقادة اإلسرائيليين اليهود!
االستيطان مرفوض من طرفنا، ولكنه سيشكل 
عبئــــا على دولة إســــرائيل، وهذا مــــا يتوقعه 
كل إنســــان عاقــــل، وكل باحث في الشــــؤون 
اإلســــرائيلية.انه يحقــــق ما كان يدعــــو إليه 
قادتنــــا، وما زال كثيرون يدعــــون إليه، أال وهو 
إقامة دولة واحدة علمانية تتمتع بالمســــاواة 

في المواطنة.
قد يكــــون المتطرفون في إســــرائيل فرحين 
عندمــــا يبنــــون مســــتوطنة جديــــدة، وعندما 
يصعــــدون من وتيــــرة االســــتيطان، ولكن مع 
الزمن، فان المستوطنين أنفسهم سيشكلون 
تهديدا لمستقبل إســــرائيل، وقد يساهمون 
في إضعــــاف دولتهم، ورحيلها ان اســــتمروا 
في عربدتهــــم وتطرفهم واعتبار أنفســــهم 
فوق القانــــون، ألن األمور واألجواء والمعطيات 
الحالية التي هــــي لصالحهم لن تكون أبدية، 
وهــــي قابلــــة للتغيير ســــواء عاجــــاًل أم آجاًل، 
والعالم نفســــه قــــد يكون متفرجــــا اآلن على 
الوضــــع، ولكنه مجبــــر على قــــول كلمة الحق 
والعدل في المســــتقبل، ودولة جنوب أفريقيا 

هي خير مثال على ذلك!

االستيطان يشكل خطرًا على وجود الدولة اليهودية أيضط

دها االحتالل األطفال األسرى .. براءة ُيقيُّ

جاك يوسف خزمو

سالي عالوي

لــــم ُيعهد على هــــاو حدد هدفًا ولــــم يصل إليه 
ويحققــــه، فما بالكم بشــــعب عظيــــم يبحث عن 
حقــــه ويقاتــــل من أجــــل وطنه ومقدســــاته هل 
يخيب ظنــــه بالله؟!هل يفتر عزمــــه وإصراره في 
جهاده من أجل اســــتعادة وتحرير وطنه ؟هل قرأ 
الصهاينة التاريــــخ الحديث عن ڤيتنام وثورتها 
وكوبا والصين ونيجيريا وكينيا والجزائر واألنصار 
في روســــيا ؟هل تابعوا مآل الثــــورات ومصيرها 
؟هــــل قرؤوا عن ثورة لم تصل إلــــى أهدافها ؟ ما 
دام الشعب الفلسطيني  مصر عازم على الجهاد 
والنضال يقــــدم الدماء من أجل فلســــطين فمن 

يمنعه من الوصول ؟
ونحن نشـــاهد فـــي كل المحطات مآثـــر وبطوالت 

ال تتوقـــف ، ال تنحـــرف مهما بلغـــت الصعوبات 
وتكدســـت العقبـــات، فهـــذا الصبـــاح المنير في 
منطقة جوش عتصيون االســـتيطانية يؤكد على 

ما يلي :
-1 إصرار من كل الشـــعب الفلسطيني على طريق 
الجهـــاد بال هـــوادة حتـــى تحرير فلســـطين كل 

فلسطين .
-2 كل المؤامـــرات والمؤتمرات لن تغير من وجهة 
هذا الشـــعب وتصميمه، بل تعمق االعتقاد وتعزز 

اإلصرار على أن ما ُأخذ بالقوة ال ُيسترد إال بالقوة .
-3 المفاجـــأة ســـتبقى تباغت المحتليـــن جنودًا 
ومستوطنين في كل لحظة، وهذه األسود المباغتة 
ستطل من كل مكان وزمان تقارع وتقاوم االحتالل 

حتى زواله.
-4 مبدأ توقـــع االحتالل أن الجندي قتل في عملية 
تهـــدف ألســـر الجنود تؤكـــد أن األســـرى عنوان 
فلســـطيني كبير يجب أن يبقى كذلك، وأن اعتقاد 
العـــدو ليس توهمـــًا، وتجربة الفلســـطينيين في 
هـــذا المجال زاخرة ، حيث نفذت كتائب القســـام 
وحدها عشرات عمليات األسر لجنود إلطالق سراح 
األسرى ونجحت، وكل الكتائب مدعوة من الشعب 
الفلســـطيني إلطالق سراح األســـرى بكل الوسائل 

وبأي ثمن.
-5 عملية الليلـــة تؤكد أن الضفة فجر منير منتَظر 
سيهل على الفلســـطينيين وسيراه العرب، أللئ ، 
وظالمًا دامســـًا على المســـتوطنين سيستمر بإذن 

الله حتى طرد آخرهم من فلسطين .
-6 عمليـــة الليلـــة تؤكد مرة بعد األلف أن شـــعبنا 
يتوحد خلـــف المقاومة، ويتفق على زوال االحتالل 
بالوســـيلة التي ُطـــرد من خاللها مـــن كل األوطان 

المحتلة.
فيـــا أيهـــا الفلســـطينيون عندما يصبـــح تحرير 
مســـتوطنة أرئيل يوازي تحرير كل فلســـطين فما 
ظنكم فـــي االحتالل ومن تقف مـــن خلفه أمريكا! 
قاتلوا وال تترددوا، سجلوا في التاريخ مآثر، اكتبوها 
بدم زكي، بـــددوا دياجير الظـــالم بأزيز رصاصكم 
ووميـــض فوهـــات بنادقكـــم . واعلمـــوا يقينًا أن 
فلســـطين ال تحررها إال سواعدكم ، ولن يحدث في 

ملك الله إال ما أراد الله.

محمود مرداويالكــف سيكســر المخــرز

طفولـــة مســـروقة، أحـــالم ضائعـــة، وبـــراءة 
تقتلهـــا قســـوة المعتقـــل، وأجســـاد رقيقة 
تنتهكها ســـياط الجالد. تمر الليالي عليهم 
بطيئة وموحشـــة بعيدا عـــن أحضان األمهات 
المتلهفـــات إلى عناق أطفالهـــن وقبلة دافئة 
علـــى جباههـــم المتعبـــة. يدخـــل الطفـــل 
الفلســـطيني ســـجون االحتالل اإلســـرائيلي 
مدفوعا بغضب وإحســـاس وطني فطري مبكر 
ولـــد معه، بضـــرورة مقاومة المحتـــل ورحيله 
عـــن أرض الوطن، وبغيـــرة جارفة على القدس 
العاصمـــة المحتلـــة. يدخلون ســـجن محتل 
يلقي بجميع المواثيـــق والمعاهدات الدولية 

المتعلقة بالطفولة في سلة المهمالت.
ظلم وقهر هو كل ما يالقيه الطفل الفلسطيني 
فـــي ســـجون االحتـــالل، فاالحتـــالل ال تهمه 
القوانين الدولية وال حقوق اإلنســـان، وال يميز 

في تعسفه بين صغير أو كبير، فيتعرض في 
ســـجونهم الطفل للعذاب والمعاملة القاسية 
والمهينـــة ذاتها التي يتعرض لها الكبار، من 
ضرب وتعذيب، تصل أحياًنا للحرمان من النوم 
ومن الطعام، والحرمان من التعليم، وقد يصل 
األمر بحرمانهم من زيارات األهل، باإلضافة إلى 
والشتائم، وتســـتخدم معهم هذه  التهديد 
الوسائل النفسية والبدنية النتزاع االعترافات 
للعمل  ومحاولـــة تجنيدهم  عليهم  والضغط 

لصالح المخابرات اإلسرائيلية.
يعتقل االحتالل ســـنويا ما بيـــن 500 و 700 
قاصـــر فلســـطيني، ويقـــدم الكثيرين منهم 
لمحاكم غيـــر عادلة خالفـــا للمعايير الدولية. 
ويتعرض جميع من اعتقل منهم إلى االعتداء 
بالضـــرب المبرح حين االعتقال، والزج بهم في 
ظروف قاسية، في مراكز التوقيف والتحقيق، 

وتمـــارس بحقهـــم كل أشـــكال االنتهـــاك 
والتعذيـــب والضغط النفســـي والجســـدي. 
والمعتقليـــن  األســـرى  قضيـــة  تختصـــر 
الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
عذابات الشعب الفلســـطيني كّله. لكنها، في 
الوقت نفســـه، ُتبرز إلى العلن أيضًا الهمجية 
اإلســـرائيلية التي ال تقيم للقوانين ولألعراف 
 وزن، بـــل وتضـــرب بها عرض 

ّ
اإلنســـانية أي

الحائط.
حرية هؤالء األطفال هـــي المعركة الحقيقية 
حتـــى يتمكنوا مـــن العيش حيـــاة طبيعية 
مثل غيرهم من األطفال، وحتى ينحســـر ظالم 
الســـجن، وتتبدد الغيوم الكئيبة، وينكشـــف 
ضـــوء الحرية، ويعـــود األطفال إلـــى أحضان 
األمهات الدافئة ويســـتمعون إلى حكايتهن 

الرقيقة والعذبة.
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رام الله/ االستقالل: 
سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
في فلسطين ارتفاعا نسبته 0.18% خالل 
شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 
2019، بواقع 0.32% في الضفة الغربية، 
وبنسبة 0.16% في القدس J1، في حين 
سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

انخفاضا مقداره 0.38% في قطاع غزة.
لإلحصــــاء  المركــــزي  الجهــــاز  وأفــــاد 
الفلســــطيني، في بيان صــــادر عنه امس 
الخميــــس، بأن الســــبب الرئيــــس الرتفاع 
األسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي 
الرتفاع أســــعار الفواكه الطازجة بنســــبة 
9.23%، وأسعار الدرنيات بنسبة %8.89، 
وأســــعار الخضــــروات الطازجــــة بنســــبة 
1.17%، وأســــعار األرز بنســــبة %1.09، 
وأسعار الغاز بنسبة 0.71%، على الرغم من 
انخفاض أســــعار البيض بمقدار %5.79، 
وأســــعار الدجاج الطازج بمقــــدار %2.96، 
وأسعار األسماك الحية الطازجة، المبردة أو 
الزيوت  المجمدة بمقدار 1.71%، وأسعار 

النباتية بمقدار %1.17.
وعند مقارنة األســـعار خالل شـــهر تموز 
2019 مع شهر تموز 2018 تشير البيانات 
إلى ارتفاع في الرقم القياســـي ألســـعار 
المستهلك في فلسطين بنسبة %1.53، 
بواقع 1.88% في القدس J1*، وبنســـبة 
1.33% في الضفة الغربية**، وبنســـبة 

0.18% في قطاع غزة.
وسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
في الضفة الغربية ارتفاعًا نسبته %0.32 

خالل شـــهر تموز 2019 مقارنة مع شهر 
حزيـــران 2019، وذلـــك نتيجـــة الرتفاع 
أســـعار الفواكه الطازجة بنسبة %4.94، 
وأسعار الدرنيات بنسبة 4.19%، وأسعار 
الخضـــروات الطازجـــة بنســـبة %1.97، 
وأســـعار األرز بنســـبة 1.78%، وأســـعار 
الدجاج الطازج بنســـبة 1.70%، وأســـعار 
الغـــاز بنســـبة 0.63%، علـــى الرغم من 
انخفاض أســـعار البيض بمقدار %5.70، 
وأسعار األســـماك الحية الطازجة، المبردة 
أو المجمـــدة بمقـــدار 1.90%، وأســـعار 

الخضروات المجففة بمقدار %1.43.
القياســـي ألســـعار  الرقم  كمـــا ســـجل 

المستهلك في القدسJ1  ارتفاعًا نسبته 
0.16% خالل شهر تموز 2019 مقارنة مع 
شهر حزيران 2019، وذلك نتيجة الرتفاع 
أسعار الخضروات الطازجة بنسبة %1.56، 
بنســـبة  المجففة  الخضـــروات  وأســـعار 
0.57%، على الرغم من انخفاض أســـعار 
الفواكه الطازجة بمقدار 6.24%، وأسعار 
البيض بمقدار 3.15%، وأســـعار الدجاج 

الطازج بمقدار %2.16.
بينمـــا ســـجل الرقم القياســـي ألســـعار 
المستهلك في قطاع غزة انخفاضًا مقداره 
0.38% خالل شهر تموز 2019 مقارنة مع 
شـــهر حزيران 2019، نتج هذا االنخفاض 

بصورة رئيسة عن انخفاض أسعار الدجاج 
الطازج بمقدار 14.92%، وأســـعار البيض 
بمقـــدار 6.43%، وأســـعار الخضـــروات 
الطازجة بمقدار 3.36%، وأســـعار الزيوت 
النباتية بمقدار 2.86%، وأسعار األسماك 
الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 
1.91%، وأسعار األرز بمقدار 1.37%، على 
الرغم من ارتفاع أســـعار الفواكه الطازجة 
بنسبة 25.10%، وأسعار الدرنيات بنسبة 
المجففة  الخضروات  وأســـعار   ،%19.72
بنسبة 1.62%، وأســـعار اللحوم الطازجة 
بنســـبة 1.17%، وأســـعار الغاز بنســـبة 

..%1.05

رام الله/ االستقالل
أكد مســـؤول في السلطة الفلســـطينية، أمس الخميس، مضيها في خطوات فعلية 
لتنويع مصادر اســـتيراد المشـــتقات النفطية في إطار خطة لالنفكاك التدريجي عن 

االقتصاد اإلسرائيلي.
وأبرز رئيس ســـلطة الطاقة الفلســـطينية ظافر ملحم، في تصريحـــات إلذاعة صوت 
فلسطين الرسمية، أهمية االتفاقية التي جرى توقيعها األربعاء، بين فلسطين واألردن 

لتوفير احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية.
وذكر ملحم أن االتفاقية المذكورة تتضمن تحديد متطلبات نقل المشتقات النفطية 

من األردن أو من خاللها، وآلية تخزين واستيراد النفط من الشركات الخاصة األردنية.
وأوضـــح أنه ســـيتم اســـتخدام المنشـــآت األردنية في اســـتيراد النفـــط لألراضي 
الفلســـطينية عند الحاجة لها، ضمن تعزيز الهدف األساسي لتنويع مصادر استيراد 

المشتقات النفطية.
وأشار ملحم إلى أنه سيتم قريًبا الشروع في بناء مخازن ومستودعات في أريحا بالضفة 

الغربية، لزيادة حجم المشتقات النفطية المستوردة من األردن ومن خالله.
وأفاد بأن كمية المشـــتقات النفطية المســـتوردة من األردن ومن خالله، ستكون في 

المرحلة األولى محدودة حتى يتم تجهيز متطلبات استيراد كميات أكبر.
ووقعت الحكومتان األردنية والفلسطينية  االربعاء في عمان مذكرة تفاهم للتعاون في 
مجال توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية »من وعبر األردن«.

وتنص المذكرة على تعاون البلدين في مجاالت توفير احتياجات السوق الفلسطينية 
من المشـــتقات النفطية، من خالل شـــرائها من الشـــركات المرخصـــة في المملكة 
وتصديرها إلى فلسطين، وتخزين المشتقات النفطية في المرافق النفطية األردنية، 

إضافة إلى مجاالت التعاون الطاقي المشترك.
وتقدر وزارة المالية الفلســـطينية قيمة مستوردات فلسطين من المشتقات النفطية 

سنوًيا بمبلغ يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دوالر، تتم عبر إسرائيل.
وأعلنت الحكومة الفلســـطينية الشـــروع في خطط لالنفكاك التدريجي عن االقتصاد 
اإلســـرائيلي، بموجب قرارات المجلس الوطني الفلســـطيني (برلمان منظمة التحرير) 
بضـــرورة إعادة تحديـــد العالقة مع االحتالل بما يشـــمل المســـتويات السياســـية 

واالقتصادية واألمنية.

السلطة تجد بديال عن »اسرائيل« »االحصاء«: ارتفاع مؤشر غالء المعيشة خالل شهر تموز الماضي
لتزويد سوقها بالمشتقات النفطية

االستقالل/وكاالت: 
اســـتقر الذهـــب، الخميـــس، ليحـــوم قرب 
المستوى النفسي المهم البالغ 1500 دوالر، 
بدعم من الضبابية المحيطة بالحرب التجارية 
بين الواليات المتحدة والصين، وسلسلة من 
تخفيضات أســـعار الفائـــدة، أقدمت عليها 
بنوك مركزية عالمية في ظل مخاوف بشـــأن 

تباطؤ اقتصادي.
وبحلول الســـاعة 06:20 بتوقيت غرينتش، 
اســـتقر الذهب في المعامالت الفورية عند 

15:01 دوالر لألوقية (األونصة).
ويوم األربعاء، ارتفعت األســـعار ما يزيد عن 

اثنين بالمئة لتتجاوز حاجز 1500 دوالر، للمرة 
األولى منذ أبريل 2013.

وتراجع الذهب في العقود األميركية اآلجلة 
0.3%، إلى 1515.20 دوالر لألوقية.

والمح تشارلز إيفانز رئيس بنك االحتياطي 
االتحادي في شيكاغو، األربعاء، إلى انفتاحه 
علـــى خفـــض الفائـــدة لتعزيـــز التضخم 

ومواجهة المخاطر المتعلقة بالنمو العالمي.
وفي مؤشـــر آخر على التباطـــؤ االقتصادي، 
فاجأت البنوك المركزية في نيوزيلندا والهند 
وتايالند األســـواق باإلقدام على تيسير قوي 
للسياسة النقدية، األربعاء. ومن المتوقع أن 

يخفض البنك المركزي في الفلبين أســـعار 
الفائدة في وقت الحق اليوم.

في غضون ذلك، تراجع مؤشر الدوالر %0.1، 
بعد أن انخفض ألدنى مستوى في أسبوعين 

في وقت سابق من األسبوع الجاري.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت 
الفضـــة 0.1 بالمئة إلى17.11 دوالر لألوقية، 
لتحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن عام، 

الذي المسته في الجلسة السابقة.
دوالر،   865.84 إلـــى   %0.5 البالتيـــن  وزاد 
وصعد البالديوم 0.7% إلى 1424.64 دوالر 

لألوقية.

طهران/ االستقالل: 
دشنت شركة سكك الحديد اإليرانية خط قطار بين طهران والعاصمة التركية 

أنقرة، في اطار حفل رسمي حضره السفير التركي في ايران دريا أورس.
وذكـــرت وكالة أنباء »فـــارس« اإليرانية، الخميس، أن القطـــار انطلق من محطة 
طهران األربعاء، في تمام الســـاعة 21.50 بالتوقيـــت المحلي (17.20بتوقيت 
جرينتش)، وبحسب الجدول سيتم تسيير رحلة واحدة اسبوعًيا، فيما تستغرق 

الرحلة من طهران إلى أنقرة 60 ساعة.
وحسب الوكالة، يتوقف القطار عند النقطة الحدودية االيرانية التركية (رازي - 
كابي كوي)، حيث يستغل الركاب عّبارة الجتياز بحيرة »فان«، ومن ثم تستكمل 

الرحلة عبر قطار تركي الى أنقرة.

الذهب يتماسك قرب 1500 دوالر ايران تعلن تدشين خط 
قطار بين طهران وأنقرة

االستقالل/ وكاالت: 
عـــاودت الصـــادرات الصينية االرتفاع مســـجلة زيادة 
طفيفـــة خالل يوليو رغم الحـــرب التجارية مع الواليات 
المتحـــدة، وفق ما أظهـــرت بيانات نشـــرتها مديرية 

الجمارك، أمس الخميس.
وحققت مجمل الصادرات الصينية إلـــى الخارج زيادة 
بنســـبة 3.3% بالمقارنة مع الشهر نفســـه من العام 
الماضـــي، بعدمـــا تراجعـــت 1.3% في يونيـــو، فيما 
تراجعت الواردات مجددا بنســـبة 5.6%، بعد تراجعها 

بنسبة 7.3% في الشهر السابق.
وجاءت األرقام الجديـــدة أفضل من توقعات المحللين 
الذيـــن كانـــوا يترقبون انخفـــاض الصـــادرات مجددا 
(-0.2% بحســـب معدل وكالـــة بلومبـــرغ)، وتراجعت 

الواردات بشكل أكبر (-8.8)%.
بقي الفائض التجاري الصيني مســـتقرا في يوليو عند 
45.05 مليار دوالر، مقابل 44.23 مليار دوالر في الشهر 

السابق.
أمـــا مع الواليات المتحدة،  فســـجل الفائـــض تراجعا 
طفيفـــا إلى 27.97 مليار دوالر، بالمقارنة مع 29.9 مليار 

في يونيو.
وفي ظل الرســـوم الجمركية المشـــددة المتبادلة بين 
البلديـــن منذ عـــام، تراجعت الصـــادرات الصينية إلى 
الواليات المتحدة بنســـبة 6.46% على مدى عام، فيما 
تراجعت الواردات بنســـبة 19.09%، أي بنســـب أدنى 
منها في يونيو، حين بلـــغ التراجع 7.75% للصادرات 

و-31.44% للواردات.

القاهرة/ االستقالل: 
اعلنـــت مصر، أمس الخميـــس، تراجع معدل 
التضخم الســـنوي في البالد إلى 7.8 بالمئة 
خالل يوليو/ تمـــوز 2019، مقابل 8.9 بالمئة 

في الشهر السابق له.
وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 13 

بالمئة في يوليو 2018.
وقال الجهـــاز المركزي والتعبئـــة واإلحصاء 
(حكومي)، إن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 
1.5 بالمئـــة في الشـــهر الماضـــي، مقارنة 

بالشهر السابق له.

يأتي االرتفاع الشـــهري، بعد إعالن الحكومة 
المصريـــة، في 5 يوليو الماضي، رفع أســـعار 
الوقود بنســـب تتراوح بيـــن 16 بالمئة و30 

بالمئة في بعض المنتجات.
وفـــي 21 مايو/ أيار 2019، قـــررت مصر رفع 
أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، 

بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.
بينمـــا فـــي 11 يوليو الماضـــي، أبقى البنك 
المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسة 
بدون تغيير عند 15.75 و16.75 بالمئة على 

التوالي.

باألرقام.. صادرات الصين 
تتحدى الحرب التجارية     

مصر.. تراجع التضخم السنوي 
إلى 7.8 بالمئة خالل يوليو
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دمشق/ االستقالل: 
نددت الحكومة السورية، الخميس، 
المتحدة  والواليــــات  تركيا  باتفاق 
المتعلق بإقامة منطقة آمنة بشمال 
شرق سوريا، معتبرة األمر "تصعيدا 
خطيــــرا" و"اعتــــداء فاضحــــا" على 

سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
ونقلت وكالة "ســــانا" الرسمية عن 
الخارجيــــة قوله إن  بــــوزارة  مصدر 
"االتفاق يشكل اعتداء فاضحا على 
السورية،  األراضي  ووحدة  ســــيادة 
وانتهاكا ســــافرا لمبــــادئ القانون 

الدولي وميثاق األمم المتحدة".
ونســــبت إلــــى المصــــدر قولــــه إن 
االتفاق الذي يتم بموجبه تأسيس 
مركز عمليات مشترك إلدارة شريط 
من األراضي على الحــــدود التركية 
"عرى بشــــكل وال أوضح الشــــراكة 
األميركية التركية في العدوان على 

سورية".
األميركي  "االعتــــداء"  أن  وأضــــاف 
التركي يشــــكل "تصعيــــدا خطيرا 

وتهديدا للســــلم واالســــتقرار في 
المنطقة والعالم".

وكانت الواليات المتحدة وتركيا أعلنتا، 
األربعــــاء، التوصل إلــــى اتفاق منع غزو 
تركيــــا وشــــيكا لشــــمالي ســــوريا في 
المناطق التي يتمركز فيها المقاتلون 

األكراد المتحالفون مع واشنطن.

وينــــص االتفاق علــــى إقامة مركز 
عمليات مشترك في شمال سوريا، 
بين  التوترات  إدارة  سيكون هدفه 
التركية  المقاتلين األكراد والقوات 

في شمال سوريا.
ويتضمــــن االتفــــاق أيضا إنشــــاء 
منطقــــة آمنة في شــــمال ســــوريا، 

و"اتخاذ إجراءات ســــريعة استجابة 
لمطالب تركيا األمنية".

وقال المتحدث باســــم وزارة الدفاع 
األربعاء،  (البنتاغــــون)،  األميركيــــة 
لـ "ســــكاي نيوز عربية"، إن االتفاق 
المبــــرم مع تركيا بشــــأن شــــمالي 

سوريا سيتم على مراحل.

دمشق: االتفاق التركي األميركي يهدد المنطقة

طهران/ االستقالل: 
تطرق الرئيس اإليراني، حسن روحاني، إلى حادثة إسقاط قوات بالده الطائرة 
األمريكية المســـيرة، مشـــيرا إلى أن تحقيق ذلك بصواريخ ورادارات بالده له 

متعة خاصة.
ونقلت وكالة أنبـــاء »مهر« عن الرئيس روحاني تنويهـــه في هذا الصدد بأن 
إيران »ال تســـتهدف إال المعتدين ســـواء كانوا في طائرة مسيرة أو طائرة أو 

سفينة«.
واحتفـــى الرئيس اإليراني خالل لقـــاء مع طلبة الجامعات، بإســـقاط الطائرة 
األمريكية المسيرة وعدها فنا، مضيفا: »وإسقاطها بصواريخ إيرانية فن ثاني، 
ورصدهـــا بالرادارات اإليرانية فن ثالث، وإقفالهـــا باألنظمة اإليرانية فن رابع، 

وكل ذلك بإنجاز إيراني«.
وفي سياق آخر، قال الرئيس اإليراني إن »المسؤولين األمريكيين كانوا يظنون 
منذ ســـنة ونصف أنهم ســـيصلون إلى هدفهم في تغيير نظام الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية بنسبة %90، لكنهم اليوم ال يضعون هذا االحتمال حتى 

بنسبة واحد بالمائة«.
ورأى روحاني أن بالده يمكنها أن تســـتثمر الظروف الصعبة التي تعيشـــها 
بطريقة أخرى في بناء المستقبل، الفتا في هذا السياق إلى أن »سنوات الحرب 
التـــي خاضتها إيران في الســـابق مكنتها من تحقيـــق الكثير من اإلنجازات 

الحقا«.

روحاني: إيران ال 
تستهدف إال المعتدين 

االستقالل/ وكاالت: 
رفضت باكســــتان، امس الخميس، بيان 
الهنــــد الذى وصف األوضاع األخيرة فى 
كشمير بأنها »شأن داخلى«، وذلك بعد 
أيام من إلغاء الحكومة الهندية »الوضع 
الخاص« الممنوح لإلقليم المتنازع عليه 

بين البلدين.
الخارجية  وزارة  باســــم  المتحــــدث  قال 
الباكســــتانية محمد الفيصل - وفقا لما 
نقلته قنــــاة »جيو نيوز« الباكســــتانية 
- إن بــــالده ترفــــض رفضــــا قاطعا بيان 
أن  مؤكــــًدا  كشــــمير،  بشــــأن  الهنــــد 

باكستان ســــتواصل دعمها السياسى 
والدبلوماسى والمعنوى للكشميريين.

وكانــــت وزارة الخارجيــــة الهنديــــة قد 
أكدت - فى بيــــان - أن األحداث األخيرة 
المرتبطــــة بالمادة (370) من الدســــتور 

هى شأن داخلى هندى بالكامل.
وتنــــص المــــادة 370 على منــــح »وضع 
وتتيــــح  كشــــمير،  إلقليــــم  خــــاص« 
للحكومة المركزية فى /نيودلهى/ ســــن 
التشــــريعات الخاصة بالدفاع والشئون 
المنطقة،  فــــى  واالتصاالت  الخارجيــــة 
فيما يهتم البرلمان المحلى بالمســــائل 

األخرى.
وخفضت إســــالم أباد مستوى العالقات 
مــــع الهنــــد، األربعاء إذ  الدبلوماســــية 
أوقفت العالقــــات التجارية الثنائية مع 
نيودلهي رًدا على خطوة الهند بشــــأن 

إقليم كشمير.
كانــــت وزارة الخارجيــــة الباكســــتانية 
أعلنــــت، أن إســــالم أباد قررت ســــحب 
دبلوماســــيها مــــن نيودلهــــي، وطــــرد 
دبلوماســــي الهند من أراضيها، ردا على 

قرار الهند حول كشمير.
وقدم وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، 

مشروع قانون للبرلمان، االثنين الماضي، 
بإلغــــاء الوضــــع الخــــاص إلقليــــم جامو 
وكشمير في الدستور، وتقسيم الوالية 

إداريا إلى منطقتين.
العليا  (الغرفــــة  الدولة  ووافق مجلــــس 
للبرلمان) على مشــــروع القرار الحكومي 
باألغلبيــــة، حيــــث صــــّوت 125 عضــــوا 
لصالح القرار، ورفضه 61 آخرين، وتغيب 
عضو واحد، بينما وافق مجلس الشــــعب 
(الغرفة السفلى للبرلمان) على المشروع 
بأغلبيــــة 351 صوتا، مقابــــل 72 صوتا 

رافضا، وتغيب عضو واحد.

وتطالــــب كل مــــن الهنــــد وباكســــتان 
بالســــيادة على كامل المنطقة الجبلية 
في كشمير، كونها منطقة مقسمة بين 

البلدين.
بســــبب  حربيــــن  الدولتــــان  وخاضــــت 
النزاع على كشــــمير. ويشــــعر كثير من 
المسلمين في جامو وكشمير باالستياء 
الشــــديد منذ إعــــادة انتخــــاب رئيس 
الوزراء، ناريندرا مودي، الذي تعهد حزبه 
»بهاراتيا جاناتــــا« بإنهاء الحكم الذاتي 
فــــي الواليــــة الوحيدة التي تســــكنها 

أغلبية مسلمة.

باكستان ترفض وصف الهند لألوضاع فى كشمير بـ »الشأن الداخلي«

الكويت/ االستقالل: 
تسلمت الســـلطات الكويتية، أمس الخميس، 
رفات أسرى ومفقودين كويتيين من العراق، 

الستكمال فحوص للتعرف عليها.
وتمـــت عملية االســـتالم في منفـــذ العبدلي 
علـــى الحـــدود بين العراق والكويت، بحضور 

مسؤولين من الطرفين.
ولم يعلن عن عدد الرفات التي تم تســـليمها 

للكويت.
وتقول الحكومة الكويتية إن فحوصا اضافية 
تتضمن الحمض النووي يجـــب إجراؤها قبل 
القطع بشكل كامل فيما إذا كانت هذه الرفات 

تعود لكويتيين.
وكانت الحكومـــة العراقية قـــد أعلنت يوليو 
الماضـــي أنها اكتشـــف مقبـــرة جماعية في 
باديـــة المثنـــى بمنطقـــة الســـماوة، جنوبي 
العـــراق، يعتقد أنها تضـــم رفات 40 كويتيا 
أعدمتهـــم القـــوات العراقيـــة خـــالل غزوها 

الكويت عام 1990.
وأوضح محافظ المثنى أحمد منفي جودة، في 
بيان صدر إبان العثور على المقبرة، أن األجهزة 
األمنية واالستخباراتية حصلت على معلومات 
عن وجود مقبرة جماعية لألســـرى الكويتيين 

في بادية،

وأشار إلى أن الحكومة المحلية أبلغت الجهات 
المختصة التخاذ اإلجراءات القانونية، والتأكد 

من المقبرة.
ويعد هـــذا االكتشـــاف، هـــو الثانـــي، بعد 
اكتشـــاف رفـــات 48 كويتيا بالعـــراق يونيو 
الماضي، رجحت الكويت أنها تعود لمواطنيها 

من األسرى والمفقودين إبان الغزو.
وكانت المرة األخيرة التي عثر فيها على رفات 

كويتيين بالعراق في العام 2005.
وتقدر الســـلطات الكويتية عدد المفقودين 
العراقي بــــ605  خالل الغـــزو  الكويتييـــن 

مفقودين.

االستقالل/ وكاالت: 
ألغـــى الرئيـــس الفنزويلى نيكوالس مـــادورو، ســـفر ممّثليه الذين 
كان مـــن المفترض أن يتوجهوا إلى (بربـــادوس) إلجراء محادثات مع 
المعارضة الفنزويليـــة، وذلك فى خطوة احتجاجيـــة على العقوبات 

األمريكية الجديدة.
وذكرت الرئاســــة الفنزويلية – فى بيــــان، أوردته قناة (الحرة) 
األمريكيــــة، امس الخميــــس – أنه رغم وجود وفــــد المعارضة 
فى دولة (بربادوس) من أجل جلســــة المحادثات المقررة لهذا 
األسبوع، إال أن الرئيس نيكوالس مادورو قرر عدم إرسال الوفد 

الفنزويلي.
وكانـــت فنزويال قـــد اتهمت الواليـــات المتحدة األمريكيـــة الثالثاء 
بممارسة اإلرهاب االقتصادى، والسعى إلى قطع الحوار مع المعارضة 
الفنزويلية، وذلك غداة تجميد كامل ألصول حكومة نيكوالس مادورو 
فـــى الواليات المتحـــدة. فتح بـــاب التقديم للمعلميـــن واإلداريين 
لاللتحاق بفريق عمل مدرســـة الشهيد أحمد محمد عبد الله الكفراوي 
ا من 4  للتكنولوجيـــا التطبيقية بديرب نجم- محافظة الشـــرقية، بدًء

أغسطس 2019 وحتى 15 أغسطس2019

موسكو/ االستقالل: 
أفــــادت وكالــــة »فرانــــس بــــرس« لألنباء، 
أمس الخميس، بانــــدالع حريق في قاعدة 
عسكرية شــــمالي روسيا، نجم عنه سقوط 

قتيلين.
ونقلت وسائل إعالم روسية عن مصدر في 
القوات األمنية بمقاطعة »أرخانغيلســــك« 

شــــمالي روســــيا، بأن االنفجــــار الذي وقع 
في إحدى الوحدات العســــكرية، أسفر عن 

مقتل شخصين وإصابة 15 شخصا.
وفقــــا لألنباء الصادرة عن وســــائل اإلعالم 
الروســــية، فقد وقــــع االنفجــــار في وحدة 
عسكرية على بعد 30 كيلومتر من مدينة 

»سيفيرودفينسك«.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية في 
بيــــان، إن االنفجار وقع أثنــــاء اختبار وحدة 
إلنتاج محركات الصواريخ في شمال البالد.

وقال حاكــــم المنطقة التــــي وقعت فيها 
الحادثة، إيغور اورلوف لوكالة تاس لألنباء: 
»وقعت إصابات«، مضيفا أنه يتم إرســــال 

خدمات الطوارئ إلى الموقع

فقدوا منذ 28 عاما.. الكويت تتسلم رفات أسرى لها من العراق

قتيالن في انفجار بقاعدة عسكرية روسية 

فنزويال توقف المحادثات 
مع المعارضة احتجاجًا 
على العقوبات األمريكية
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خانيونس/ محمد العقاد:
يمتلك اتحاد خانيونـــس الملقب بـ«الطواحين« قطاعًا 
كبيرًا من الناشئين مليئًا بالنجوم الواعدة التي ستكون 
ســـندًا كبيرًا لهذا النادي في المســـتقبل، وتحقيق ما 
لم يحققه العبي الفريق األول خالل مواســـم طوال من 
صوالت وجـــوالت بالمالعب الغزية ومشـــاركتهم في 

البطوالت المحلية دون أي لقب.
»الطواحين« النـــادي الذي ال يعرف لليأس طريقًا 
عمل بجد واجتهاد في أخر موسمين واعتمد على 
قطاع الناشـــئين الذي كان الداعم الوحيد للفريق 
األول الـــذي يمني النفس التتويج ببطولة الدوري 

الممتاز.
االستقرار والتخطيط الســـليم من قبل مجلس اإلدارة، 
واإلصرار على االهتمام بجيل الناشـــئين أثمر بشـــكل 
واضح، ليحصدوا ما زرعوا في الســـنوات الماضية، وكان 
هذا الموســـم 2019/2018م برتقالي بامتياز في حصد 
الذهب من قبل ناشئي االتحاد الذين أصروا أن ال يكون 

خالي الوفاض بل موسم استثنائي.

م�ضتقبل واعد
أبطال »الطواحين« هذا الموســـم أثبتوا للجميع أنهم 
ســـيكونون الجيـــل الذهبي ومســـتقبل الفريق األول 
لكرة القدم، لما يمتلكونـــه من روح قتالية عالية، تنذر 

بمســـتقبل مشرق داخل المســـتطيل األخضر، كما أن 
العديـــد الرياضين أشـــادوا باعتمـــاد الطواحين على 
العناصر الشـــبابة لبناء مستقبل الفريق خالل المرحلة 

المقبلة.

العناية بهـــذا الجيل وتدعيم صفـــوف الفريق األول 
بالعناصر الشـــابة مـــن ابناء النادي، ســـيكون له مرود 
ايجابي خالل السنوات القادمة ألنهم يمتلكون اإلصرار 

والعزيمة وترعرعوا على حب الطواحين والبطوالت.

مو�ضم برتقايل 
وحصد فريـــق »الطواحين« جميع بطوالت الناشـــئين 
بفئاتهم المختلفة مســـيطرين علـــى األلقاب وكتابة 
مجد جديد لهم في ســـجالت الذهـــب للنادي، حيث 
حصل فريق الناشئين مواليد 2001 على كأس بطولة 
طوكيو للمحافظات الجنوبية، وبنفس الفريق حصدوا 
كأس بطل فلســـطين بفوزه على الشقيق نادي شباب 

الخليل.
وواصل اإلنجازات وحصل فريق األشـــبال مواليد 2006 
على كأس البطولة الفلســـطينية الماليزية لخماسيات 
كـــرة القدم بالمحافظة بالفوز علـــى نادي خدمات خان 
يونـــس، بينما كان ختامها مســـك بعدمـــا توج فريق 
األشـــبال مواليد 2004على كأس بطولـــة المحافظات 

الجنوبية بالفوز على نادي شباب رفح.

أبنــاء »الطواحيــن« جيــل واعــد ألمجــاد قادمــة 

االستقالل/ وكاالت: 
توصل نادي آرســـنال اإلنجليزي التفاق مع جاره تشيلسي لضم 
المدافع ديفيد لويـــز النضمامه لصفوف »الجانـــرز« خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية الحالية
وســـيخضع لويز (32 عاما) للفحص الطبي في أرسنال في وقت 
الحق، تمهيًدا لتوقيع العقود رسمًيا في صفقة تبلغ قيمتها 8 
ماليين جنيه إســـترليني، وجدد تشيلســـي عقد لويز، حتى عام 

2021 في آيار / مايو الماضي.
وكان لويـــز 32 عاًما، انضم إلى تشيلســـي فـــي 2011 قادًما من 
بنفيكا البرتغالي، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي 

في 2014، ثم يعود مجدًدا للنادي اإلنجليزي في صيف 2016.
وكانت تقارير صحفية أشـــارت في وقت ســـابق إلى رغبة مدافع 
تشيلســـي في االنتقال إلى آرسنال، كما أنه حصل على موافقة 
مدرب الفريق فرانك المبارد إلتمام الصفقة. ويتبقى لدافيد لويز 
عـــام واحد فقط في عقده الحالي مع تشيلســـي، ما يخفض من 

قيمته السوقية، ويضطر البلوز لبيعه بثمن قليل.

القاهرة/ االستقالل: 
حصل نادي الزمالك علـــى موافقة بتأجيل مواجهة الذهاب 
أمام ديكاداها الصومالي في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا .

و كان الزمالك قد أجرى محاوالت مع ســـلطات األمن إلقامة 
المباراة في ملعب بتروســـبورت، لكن تم رفض ذلك بسبب 
إقامته أول أيام عيد األضحى المبارك، ليتم تأجيل المباراة 
إلى يوم 16 أغسطس بعد الحصول على موافقة مسئولي 

ديكاداها الصومالي .

يذكر أن الزمالـــك حصل على موافقة ديكاداها الصومالي 
بإقامة المباراتين “ذهابًا وإيابًا” في مصر.

ويشارك الزمالك واألهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 
هذا الموسم، بينما يشارك المصري البورسعيدي وبيراميدز 
في مســـابقة كأس الكونفدرالية اإلفريقية. وكان االتحاد 
اإلفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن تأجيل مباراة السوبر 
اإلفريقي بين الزمالك والترجي التونسي ألجل غير مسمى 

والتي كان مقررا لها أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس .

أرسنال يتفق مع 
تشيلسي لحسم 

صفقة لويز

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها 
الصومالي في دوري أبطال أفريقيا

مدريد/ االستقالل: 
يســـعى نادي ريـــال مدريد اإلســـباني بشـــتى الطرق 
حســـم صفقة انتقال الجناح الدولي البرازيلي نيمار دا 
ســـيلفا، العب باريس سان جيرمان الفرنسي خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأكدت صحيفة "ســـبورت" اإلسبانية على أن إدارة نادي 
ريال مدريد قد تقدمت بعرض رسمي لنظيرتها باريس 
ســـان جيرمان مـــن أجل الحصول علـــى خدمات الجناح 
الدولي البرازيلي صاحب الـ27 خالل الميركاتو الصيفي 

الجاري.
وأشـــارت الصحيفة اإلســـبانية الشـــهيرة إلى أن إدارة 
النـــادي الملكي اإلســـباني عرضت على باريس ســـان 
جيرمان الحصول على مبلـــغ 120 مليون يورو، باإلضافة 
إلى الحصول على خدمات العب الوسط الدولي الكرواتي 
لوكا مودريتش مقابل الحصول على خدمات نيمار خالل 

فترة الميركاتو الصيفـــي، لتبلغ إجمالي قيمة الصفقة 
بذلك مبلغ 180 مليون يورو حســـب ما أكدته الصحيفة 

اإلسبانية.
وأضافـــت ذات الصحيفة أن الســـاعات القليلة المقبلة 
ســـوف تشـــهد مفاوضات مكثفة من جانب إدارة ريال 
مدريد مع نظيرتها باريس سان جيرمان من أجل حسم 

صفقة البرازيلي "نيمار".
جدير بالذكر أن نيمار شـــارك مع باريس ســـان جيرمان 
في 58 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خاللها 51 

هدًفا، وصنع 29 هدًفا آخر.
يذكر أن نيمار قد انتقل إلى صفوف باريس ســـان 
جيرمان قادًما من برشـــلونة خـــالل عام 2017 في 
صفقة بلغت قيمتهـــا 222 مليون يورو هي قيمة 
الشـــرط الجزائي وقتها في عقد الالعب مع النادي 

الكتالوني.

لندن/ االستقالل: 
أعلنت شـــرطة مقاطعة ميرسيسايد في ليفربول، فتح 
تحقيق كامل في واقعة "عنصرية" جديدة ضد الدولي 
المصـــري محمـــد صالح العـــب الريدز، الذي يســـتعد 
للموسم الجديد رفقة فريقه، بمواجهة نوريتش سيتي 

غًدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساًء.
وتعرض محمـــد صالح لهجوم عنصري مـــن قبل أحد 
مشجعي نادي إيفرتون عبر حسابه الرسمي على موقع 
التواصل االجتماعي تويتر، لتخرج الشـــرطة بيانا على 

الفوز بسبب هذا األمر.
أوضحت الشـــرطة، في بيان أصدرته، أنهم على دراية 
كاملة بتدوينة العنصرية التي نشـــرت في حق العب 
ليفربول، وتم التفاعل معها من قبل آخرون وسيتم فتح 

تحقيق في هذا األمر.
وشـــدد البيان، على أنـــه لن يتم التســـامح مع جريمة 

العنصرية بأي حال من األحـــوال، وبالتحديد مع الذين 
يستخدمون وســـائل التواصل االجتماعي، واإلنترنت 
من أجل استهداف اآلخرين، فضاًل عن الذين يرتكبون 
جرائم جنائية مثل الكراهية، فهم في حاجة إلى فهم 

أنهم ليسوا خارج نطاق القانون.
وكان أحد المشـــجعين التابعين لنـــادي إيفرتون، قد 
نشـــر عدة تغريدات وصور تحمل العديد من اإلساءات 

والتهديدات لمحمد صالح العب فريق ليفربول.
ولم تكن هذه هـــي الواقعة األولى، فقد تعرض محمد 
صالح من قبل لوقائع عنصرية في األراضي اإلنجليزية 

من قبل مشجعي تشيلسي ووست هام يونايتد.
وكان نـــادي إيفرتون قد أصدر بيانا هو اآلخر حول هذه 
الواقعة، يدين بأي نوع من أنواع العنصرية، موضحين 
أنهم تواصلوا مع السلطات المختصة، من أجل تحديد 

هوية الشخص.

واقعة جديدة.. صالح يتعرض 
للعنصرية من جماهير إيفرتون

ريال مدريد يعرض مودريتش 
و120 مليون يورو لضم نيمار



الجمعة 8 ذو الحجة 1440 هــ 9 أغسطس 2019 م

محاولة خطفه قبيل مقتله.
المصادر لصحيفـــة »يديعوت أحرونوت«  وذكرت 
العبرية أن القتيل كان يســـير راجـــ�اً في الطريق 
بين مســـتوطنتين بتجمع »غوش عتصيون« خ�ل 
ساعات قبيل منتصف الليلة قبل الماضية فقامت 
مجموعة فلســـطينية تســـتقل مركبـــة بالتوقف 
لجانبه والنزول من المركبة وطعنه حتى الموت وثم 

إلقاء جثته على قارعة الطريق والفرار من المكان.
وبينـــت أن المســـافة ما بين المســـتوطنتين هي 
150-200 متر فقط، وأن المهاجمين استغلوا قيام 

الجندي بالسير على األقدام في هذه المنطقة.
 كّثف 

ّ
وعقب إعـــ�ن جيش االحت�ل مقتل الجندي

الجيش من انتشـــاره الواســـع في المنطقة وعلى 
الشوارع والمفترقات المؤدية من إلى المكان الذي 
؛ في محاولة للبحث عن 

ّ
ُعثـــر فيه على جّثة الجندي

منّفذي العملية.
وعلى مستوى ردود الفعل لدى الكيان، أدان رئيس 
حكومـــة االحتـــ�ل »بنيامين نتنياهـــو« العملية، 
متوعدًا بـ«الوصول لمنفـــذي العملية وتدفيعهم 
الثمن باهظًا«، على حـــد وصفه، فيما تّوعد رئيس 
الكيـــان »روبي ريفليـــن« بـ«حرب ب� هـــوادة على 
منفذي العمليـــات والوصول إلـــى منفذي عملية 

بأسرع وقت«.
كمـــا دعا ما ُيســـمى مجلس مســـتوطنات الضفة 

الغربية جيش االحت�ل »التخاذ اإلجراءات الكفيلة 
بعـــدم تكرار هذه العملية، ومن بينها إعادة نصب 

الحواجز على طرقات الضفة«.
في المقابل، باركت القوى والفصائل الفلسطينية 
عملية قتل الجندي صبـــاح الخميس، مؤكدةاً أنها 
تأتي في ســـياق الرد طبيعي على جرائم االحت�ل 
ضد شعبنا وأرضه وأسراه البواسل داخل السجون.

وأجمعـــت الُقوى والفصائل فـــي بيانات منفصلة 
وصلت »االستق�ل« على أن العملية ُتثبت حيوية 
شعبنا ومقاومته الباسلة ال سّيما بالضفة المحتلة، 
رغم كل المحـــاوالت التي تســـتهدف قتل الروح 

النضالية فيه.

القدس المحتلة/  االستق�ل: 
عادت سلطات االحت�ل أمس الخميس، اختطاف 
األسير المقدسي المحرر نائل الج�د أثناء دخوله 
القـــدس المحتلـــة فـــي منطقة القســـطل غربي 
المدينـــة، وذلك عقب اإلفراج عنـــه بعدما أمضى 

ا في سجون االحت�ل. أكثر من 15 عاماً

وأفــــادت مصادر محلية بأن شــــرطة االحت�ل 
اعترضت الســــيارة التي كان يســــتقلها مع 
أهله عقــــب تحرره؛ ونقلته إلــــى مركزها في 
مستوطنة »الميفسيرت« المقامة على أراضي 

المواطنين.
وكان الجـــ�د تحـــرر من ســـجن النقـــب قبل عدة 

ســـاعات من اعتقاله، بعد إمضائه 15 عامًا وشهرًا 
داخل السجون.

األســـرى  اعتقـــال  إعـــادة  االحتـــ�ل  ويتعمـــد 
المقدســـيين لحظـــة تحررهـــم مـــن الســـجون 
للتنغيـــص على فرحة أهلهم، وضـــرب الحاضنة 

االجتماعية التي تلتف حول األسرى.

بيروت/ االستق�ل: 
دعت الهيئات اللبنانية الفلسطينية للمشاركة في االعتصام التضامني أمام 

وزارة العمل في بيروت وذلك اليوم الجمعة.
وقالـــت الهيئـــات في بيان أمس الخميـــس، إن الدعوة تأتـــي »احتجاجًا على 
إجراءات التضييق على اإلخوة الفلسطينيين وللمطالبة بحقوقهم المشروعة 

اإلنسانية واالجتماعية«.
كما تأتي بحسب البيان لـ«تعزيز مواجهة صفقة القرن، وتأكيدا على التمسك 

بحق العودة ورفض مؤامرات التوطين والتشريد«.
وتصاعـــدت خـــ�ل األيـــام الماضية حم�ت إغ�ق المنشـــآت والمؤسســـات 
الفلســـطينية في لبنان وطرد العمال الفلسطينيين؛ تحت ذريعة »عدم وجود 

إجازات عمل«.
وُســـّجلت مئات محاضر الضبـــط واإلقفاالت واإلحاالت لمئـــات المخالفات في 
أيام الحملة األولى، وسط استنكارات وتنديدات لبنانية وفلسطينية واسعة، 

بحسب بيانات الوزارة اإلع�مية.
ويعيـــش 174 ألفـــًا و422 الجئًا فلســـطينيًا فـــي 12 مخيمـــًا و156 تجمعًا 
بمحافظات لبنان الخمس، بحســـب أحـــدث إحصاء إلدارة اإلحصـــاء المركزي 

اللبنانية لعام 2017.

دعوات للتظاهر أمام وزارة العمل في االحتالل يختطف المحرر المقدسي نائل الجالد عقب اإلفراج عنه
بيروت للمطالبة بحقوق الفلسطينيين

رام الله/ االستق�ل: 
أظهـــرت النتائج الماليـــة المرحلّية الموحدة 
لمجموعـــة االتصاالت الفلســـطينية (بالتل) 
للنصـــف األول من العـــام 2019 صافي ربح 
بمبلغ 35,5 مليون دينار أردني، بالمقارنة مع  
36,6 مليون دينـــار أردني في النصف األول 

من العام الماضي.
وأكد رئيس مجلـــس إدارة المجموعة صبيح 
المصـــري رضـــى المجلس عـــن األداء المالي 
ا  خصوصاً االتصـــاالت،  مجموعـــة  لشـــركات 
أنهـــا تأتي في ظـــل الظـــروف االقتصادية 
الحساسة التي يمر بها الشعب الفلسطيني 
اســـتمرار  بســـبب  قطاعاتـــه؛  بمختلـــف 

السياسية اإلســـرائيلية التي أدت إلى األزمة 
المالية للموازنة العامة الفلســـطينية، حيث 
اســـتطاعت المجموعة تحقيق هذا األداء عن 
طريق تنّوع مصادر الربح لديها وسياســـتها 

االستثمارية المميزة.
وعّبر المصري عن اعتزازه بمجموعة االتصاالت 
الفلســـطينية التي تمّثل المشغل األكبر في 
السوق الفلسطيني، الفتًا إلى أن المسؤولية 
أصبحت أكبـــر على القطاع الخـــاص لضمان 
مواصلـــة دوران عجلـــة االقتصـــاد، من خ�ل 
االســـتمرار في خلق فرص عمل واستقطاب 

الكفاءات الشاّبة والخريجين.
وأّكد أن المجموعة ســـّددت كامل التزاماتها 

المتعّلقـــة بالرخصة حســـب ما تـــم االتفاق 
عليـــه، وذلك إليمانها بضرورة دعم االقتصاد 

الفلسطيني ككل.
وقال: »إن إنجازات مجموعة االتصاالت، المتمثلة 
بتوســـيع شـــبكاتها والتوســـع فـــي القطاعات 
الجديـــدة التي تعمل بها مثـــل القطاع العقاري 
بفعـــل  تأتـــي  إنمـــا  التكنولوجيـــا  وقطاعـــات 
السياسة االســـتثمارية بعيدة المدى والتخطيط 
االستراتيجي للحفاظ على قيمة سهم المجموعة 

والحفاظ على النمو في حقوق المساهمين«.
بـــدوره، أكد الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة 
االتصـــاالت الفلســـطينّية عّمـــار العكر، أنه 
وبالرغم من المنافسة الشديدة »غير عادلة«، 

 المتعلق بشرائح الشركات 
ّ

ال سّيما في الشق
الســـوق  لها في  والترويـــج  »اإلســـرائيلية« 
المحلّية؛ فإن خدمات المجموعة ُتعّد األفضل 
من حيث الجودة والسعر، إذا ما تم مقارنتها 
باألســـواق المجاورة. وشـــدد العكـــر على أن 
شـــركات المجموعة ُتنفذ سياســـات مجلس 
اإلدارة وُتترجم السياســـات االستثمارية من 
جهة، وتعمل على تطوير الخدمات المقدمة 
للجمهـــور من جهـــة أخرى؛ ل�ســـتمرار في 

الحفاظ على الثقة العالية الممنوحة لها.
 ولفـــت إلـــى أنـــه ورغـــم تراجـــع إيـــرادات 
النصف  خـــ�ل  فإنهـــا واصلت  المجموعـــة 
األول مـــن العام الجـــاري (2019) العمل على 

والتشـــغيلية  اإلدارية  المصاريف  تخفيض 
لشـــركات المجموعة، األمر الذي كان له األثر 
اإليجابـــي الكبير على النتائـــج المالية. ونّوه 
إلى أن مجموعة االتصاالت ُتولي المســـؤولية 
ا وقـــد رافق ذلك  ا كبيراً المجتمعيـــة اهتماماً
ـــا رعاية  مســـيرتها منـــذ التأســـيس، مبيناً
المجموعة للمشـــاريع الخدماتيـــة والحيوّية 
بمحافظـــات الضفة و قطاع غـــزة، وتقديمها 
(300) منحة دراســـية لطلبة التوجيهي في 
المجـــال التقني، ليصل عدد المســـتفيدين 
من المنحة (5100) طالب حتى اللحظة، فض�اً 
عن المشاريع والرعايات األخرى التي تنفذها 

المجموعة.

»االتصاالت« تعلن نتائجها المالّية الموحدة للنصف األول من 2019

غزة/ االستق�ل: 
قال رئيس اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل ال�جئين بقطاع غزة، أمير 
 األيام المقبلة ستشـــهد تحركات حاسمة على صعيد الجهود 

ّ
المســـحال، إن

المبذولة للحّد من تداعيات األزمة التي ُتواجهها المؤسســـة على الموظفين 
وال�جئين.

 »أشد ساعات 
ّ

وأضاف المســـحال، في منشـــوٍر له عبر صفحته الشـــخصية أن
ا »لسنا صامتون وهناك حراك وتواصل  الليل ظلمة ساعُة ما قبل الفجر«، ُمضيفاً

دائم مع جميع األطراف«.
ا حديثه إلى الموظفين »عهدنا بكم هو صبُركم وســـعُة صدركم..  وتابع ُموجهاً
األوضاع العامة للمؤسســـة صعبة للغاية ونتطلع الســـتمرار عملها وفق قرار 

الجمعية العمومية لألمم المتحدة«.
وأّكد المســـحال أّنه سيتم مناقشة أولويات وملفات حاسمة بعد عيد األضحى 
ها، وهي قضايا: المفصولين واألمان 

ُ
ســـتغّير اتجاه البوصلة إْن لم يتـــم إنجاز

الوظيفى للطوارئ، وشواغر 2017، وفتح التوظيف، وحماية رواتب الموظفين 
وغيرها من القضايا الجوهرية« وفق ما نشره المسحال.

 »األمم 
ّ

في الســـياق، قال الناطق باســـم األونروا في غزة، عدنان أبو حســـنة إن
المتحدة ســـتجدد والية وكالة الغوث في شـــهر أيلول المقبل خ�ل اجتماع 
الجمعيـــة العامة لألمم المتحدة«. الفتًا إلى أّنه ســـينعقد مؤتمٌر على هامش 

االجتماع، لتحشيد الدعم المالي للوكالة.
وأضاف أبو حســـنة أّنه »على رغم كل اإلشكاليات التي تمر بها الوكالة، إال أن 
هناك تأييدًا سياســـيًا كبيرًا لها، ولدورها الكبير، كعامل استقراٍر وس�ٍم في 
 »األونروا تقدم خدمات لخمســـة م�يين ونصف المليون 

ّ
ا بأن المنطقة«. ُمذّكراً

الجئ فلســـطيني، وبالتالي ال يمكن للمجتمع الدولي، أن يتخلى عنها، أو أن ال 
ُيجدد واليتها«.

غزة/ االستق�ل: 
قـــال المركز الدولي للدراســـات القانونية أمس 
ا من مكتـــب المدعية  الخميـــس، إنه تلقـــى رداً
العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بشـــأن ب�غه 
المقدم ضد سلطات االحت�ل المتعلق بجريمة 
هدم ســـتَة عشـــر مبنىاً ســـكنيًا فـــي حي واد 
الحمـــص ببلدة صور باهر جنوب شـــرق مدينة 

القدس المحتلة.
ووفق المركز في بيان وصل »االســـتق�ل« نســـخه 
عنـــه فقد أكد رئيـــس وحدة المعلومـــات واألدلة 
بمكتب المدعية العامة مارك بي ديلون، اســـت�مه 
للب�غ، وأنه تسجل في ســـجل االتصاالت بمكتب 

المدعية العامة، وأنه سوف يتم نظره وفقًا ألحكام 
نظام روما األساسي المنشـــئ للمحكمة الجنائية 

الدولية.
وأفاد بأن مكتب المدعية العامة تعهد أنه سيبلغ 
المركـــز الدولي كتابيـــًا، بمجرد اتخـــاذه قرار فتح 

التحقيق وأنه اآلن بصدد إخضاع الب�غ للفحص.
يذكـــر أن المركز الدولـــي للدراســـات القانونية، 
قدم ب�غًا للجنائيـــة الدولية بتاريخ 2019/7/28م، 

بموجب المادة 15 من ميثاق روما.
وأكد في البـــ�غ أن نقل دولة االحتـــ�ل أجزاء من 
السكان المدنيين إلى األرض التي تحتلها، أو إبعاد 
أو نقـــل كل ســـكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم 

داخل هذه األرض أو خارجها يمثل انتهاكًا خطيرًا 
للقوانين واألعراف السارية على المنازعات الدولية 

المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.
ولفـــت إلى أنه ينطبق عليـــه وصف جريمة الحرب 
وفقًا لنص المادة 8/ب/8 من نظام روما األساســـي 
للمحكمة الجنائية الدوليـــة المعتمد في روما في 

17 تموز/يوليو 1998.
وشـــدد في ب�غه على أن إبعاد الســـكان أو النقل 
القســـري لهم متى ارتكب في إطار هجوم واســـع 
النطـــاق أو منهجـــي موجه ضد أيـــة مجموعة من 
السكان المدنيين يشـــكل جريمة ضد اإلنسانية 

بموجب المادة 1/7/د من ذات النظام.

القدس المحتلة/ االستق�ل: 
اقتحم مستوطنون برفقة جنود االحت�ل الخميس، 
ا يعود لعائلة أبو هدوان في حي باب المغاربة  مخزناً
ببلـــدة ســـلوان جنوب المســـجد األقصـــى، بحجة 

استخدامه طريقًا لهم.
وذكر المواطن عدنان أبو هدوان في تصريح له، أنه 
تفاجأ وأشقاءه فجر امس بالمستوطنين يقتحمون 
المخـــزن المحـــاذي لمنزلهـــم، بعد خلـــع بوابته 
الرئيسية، بحجة أنهم يعملون لدى بلدية القدس.

وأضاف أن المســـتوطنين أخرجوا خـــ�ل اقتحام 
المخزن األغراض الخاصة بالعائلة بداخله، وألقاءها 
خارجـــه دون وجه حق، مشـــيرًا إلى أنـــه طلب من 
المســـتوطنين إبراز أوراق تقضي باقتحام المخزن 
والعبـــث بمحتوياتـــه، لكنهم نفوا وجـــود أي أمر 

قضائي.
وأوضح أبـــو هدوان أن المســـتوطنين والشـــرطة 
االســـرائيلية تركـــوا المخـــزن عقب خلـــع بوابته 
وإخ�ئه من محتوياته، بعد ٦ ســـاعات من العبث 

ا من  داخلـــه، الفتًا إلى أنه يوجد لـــدى العائلة قراراً
محكمة االحت�ل »العليـــا« منذ عام ١٩٧٣، يقضي 

بمنع المستوطنين من دخوله او استخدامه.
وقال إنه االعتداء الثاني من المستوطنين على 
المخـــزن منذ وفـــاة والده قبـــل عامين ونصف، 
وتبلغ مســـاحته نحو ٨٠ متـــرا مربعا، مؤكدًا أنه 
سيتوجه عن طريق محامي إلى القضاء، من اجل 
رفع دعوى قضائية ضد المستوطنين والشرطة 

االسرائيلية.

الجنائية الدولية تتلقى بالغًا بشأن هدم المباني بواد الحمص

مستوطنون يقتحمون مخزنًا لعائلة مقدسية برفقة جنود االحتالل

اتحاد العاملين بـ » اونروا«: األيام القادمة 
ستشهد تحّركات حاسمة »ستغير البوصلة« 

مقتل جندي..
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نيروبي/ االستقالل: 
طرد البرلمان الكيني نائبة بسبب اصطحابها رضيعها البالغ من العمر 5 

أشهر إلى إحدى جلسات البرلمانية.
وبينما كان البرلمان الكيني يناقش موضوع النزاع الحدودي مع الصومال 
المجاورة، األربعاء، دخلت النائبة زليخة حسن إلى القاعة ومعها رضيعها، 

وقالت إن »ظرفا طارئا« أجبرها على ذلك.
غير أن رئيس البرلمان كريســــتوفر أوموليلي، قــــال إن تلك الخطوة »لم 
يسبق لها مثيل«، وأمر بطردها، وتم تعليق عمل الجلسة لمدة 15 دقيقة.

وأوضحــــت زليخة للصحفيين خــــارج البرلمان: »بينمــــا نطالب بمزيد من 
التمثيل النســــائي في البرلمان، نحن بحاجة إلــــى توفير أجواء صديقة 

لألسرة داخله«.
وأثــــار طرد النائبــــة من الجلســــة البرلمانية ردود أفعــــال متباينة داخل 
المجلس، واعتبر زعيم األغلبية فــــي البرلمان، آدن دوالي، تصرف النائبة 
»خارجا عن النظام« و«ســــوء سلوك جســــيما«، و«تجب علينا حماية هيبة 
البرلمان«، فيمــــا اقترح أحد النواب توفير مكان للرضاعة الطبيعية داخل 

البرلمان.
وتم إقرار مشــــروع قانون، في العام 2017، يلزم أصحاب العمل الكينيين 
بتوفيــــر أماكن لألمهــــات لرعاية وإرضــــاع أطفالهن، لكن هــــذا األمر لم 

ينسحب على البرلمان.

طرد نائبة كينية من 
البرلمان بسبب رضيعها!

موسكو/ االستقالل: 
هاجم دب بني فتاة روســـية حتى الموت بعد أن خرجت إلى متجر 
محلي لشراء العصير والشـــوكوالتة. وتوفيت سونيا تشرنيغوفا 
(14 عامـــًا) من إصابات مفزعة في الرقبـــة والوجه والرأس، واعتقد 
السكان المحليون في البداية أنها تعرضت لهجوم ذئب، قبل أن 
يعثروا على آثار أقدام دب في مكان الحادث وسط قرية يودفا في 
جمهورية كومي الروســـية. وترك الهجوم سونيا مشوهة بشكل 
كبير على إثر الهجوم، لدرجة أن والدها ســـيرجي تشـــيرنيغوف 
لم يتعرف عليها في البداية. وخرج والد ســـونيا للبحث عن ابنته 

حوالي الساعة 10 مساء، بعد أن تأخرت عن العودة إلى المنزل، قبل 
أن يتم العثور على جثتها من قبل مجموعة من الفتيان المحليين 
الذيـــن لم يتعرفوا على شـــخصيتها. ذكـــرت صحيفة محلية أن 
القريـــة محاصرة بالدببة والذئاب في األســـابيع األخيرة، ويعيش 
السكان حالة من الرعب نتيجة لذلك، وُيعتقد أن الدب كان يبحث 
عن نفايات الطعام، عندما هاجم سونيا. وتم فتح تحقيق جنائي، 
للتأكد في ما إذا كان المســـؤولون المحليون قد اتخذوا اإلجراءات 
الكافية لردع الحيوانات البرية عن مهاجمة القرية، التي تبعد 145 

مياًل إلى الشمال من العاصمة اإلقليمية سيكتيفكار.

أوتاوا/ االستقالل: 
اتصل رجل ســـبعيني بالشـــرطة عن طريق الخطأ، 
ظنا منه أنه رقم االســـتعالمات، فاكتشـــفت القوى 
األمنيـــة في منزله حوالى 100 قطعة ســـالح قامت 

بمصادرتها.
وأعلن عناصر من الشرطة الفيدرالية الكندية مساء 
أمـــس األربعاء أنهم عثـــروا قبل يوميـــن على 94 
بندقية وستة مسدسات في منزل يقع في شيبوغي 

في مقاطعة نوفا سكوشا (شرقي البالد).
وكان الرجل، البالغ من العمر 73 عاما، يمتلك رخصة 

بهذه األسلحة، لكنه لم يكن يخزنها بطريقة مقننة، 
أي أن تكـــون مفككة وموضوعة فـــي خزانة مقفلة، 
فصادرت الشـــرطة األســـلحة وأوقفت الرجل لفترة 

قصيرة.
وتوجهت الشـــرطة الفيدراليـــة، االثنين، إلى منزل 
الرجل في إجراء احترازي للتحقق من سالمته، مع أنه 

أكد اتصاله عن طريق الخطأ.
وقد اتصل بالرقم 911 خط الشرطة، فيما كان يريد 

االتصال باالستعالمات على رقم 411.
وتعتمد الشـــرطة الفيدرالية سياسة االنتقال إلى 

المـــكان عند ورود أي اتصال، حتـــى لو تم االتصال 
بالخطأ أو لو قطع المتصل المكالمة.

وأوضحت الناطقة باســـم الشـــرطة الفيدرالية في 
المقاطعة، جينيفر كالرك، لوكالـــة "فرانس برس" 
أن األمر قد يتعلق بشـــخص جريح يعجز عن الكالم 
أو شـــخص مهدد بشكل مباشـــر، وال يمكنه الكالم 

بحرية.
وقد عثر عناصر الشرطة على األسلحة سريعا.

وأفرج عـــن الرجل بانتظار مثوله أمـــام محكمة في 
يارموث في 5 أكتوبر المقبل، على ما ذكرت الشرطة.

اتصل بالخطأ... فضبطت الشرطة 100 قطعة سالح في منزله  
طهران/ االستقالل: 

تحتضن قرية أرشــيفان الصغيرة بالقرب من الحدود األذرية اإليرانيــة ظاهرًة 
طبيعية غريبة ُتدعى »ينار بوالغ«، أي الينبوع المحترق، حيث ينفذ غاز الميثان 

القابل لالحتراق إلى النـــبع الُمغذى بالماء.
ويوجد النـــبع تحت قبة خاصة للتظليل عند مدخل القرية، ويتوقف القرويون 
والسياح مع أباريقهم وزجاجاتهم، حسب موقع »سي إن إن عربية« من أجل جمع 
المياه الباردة من النبع، والتي ُتعد صالحة للشرب تمامًا رغم خصائصها الفريدة 

التي تجعلها قابلة لالشتعال.
ومن ناحية الطعم والرائحة، فإن المياه طبيعية تمامًا، ولكن في حال إشـــعالها، 

فهي تحترق لمدة 5 إلى 10 ثواٍن.

مياه مشتعلة صالحة للشرب

لندن/ االستقالل: 
ذهبـــت فتاة أميركية مع أمها في رحلـــة إلى جزر الباهامز، 
دون أن تعرف االبنة أن نهاية حياتها ستكون هناك، رغم 

محاوالت األم.
وأوردت صحيفـــة »ديلـــي ميـــل« البريطانيـــة، الخميس، 
تفاصيل القصة المأســـاوية للفتاة جوردان ليندرسي (21 

عاما) القادمة من لوس أنجلوس.
وأوضحت الصحيفة أن الفتاة غاصت تحت الماء في المياه 

مع أمها بعدما قفزا من قارب في أواخر يونيو الماضي.

وخالل الغـــوص، باغت عدد من أســـماك القرش العمالقة 
ليندرسي والتهمت تقريبا واحدا من ذراعيها.

ورغم اآلالم الفظيعة التي أصابتها، حاول االبنة الســـباحة 
نحو أمها مستخدمة ذراعا واحدا، لكن وفي لحظة مأساوية 
أخرى، وعندمـــا اقتربت من أمها هاجمتها ســـمكة قرش 

ثانية، والتهمت جزءا من ساقها.
وحاولـــت األم إبعاد األســـماك المفترســـة، وتمكنت في 
النهاية من سحب ابنتها إلى القارب، حيث كان ال تزال على 

قيد الحياة، لكن إصاباتها البالغة أدت الحقا إلى وفاتها.

ستوكهولم/ االستقالل: 
في خطوة غريبة، قررت مدينة إسكيلستونا السويدية منح تراخيص للمتسولين 
مقابل 23 يورو. القرار الذي بدأ تنفيذه بداية الشهر الجاري سيشمل 50 شخصا 

كحد أقصى، وأغلبهم نساء رومانيات يتم استغاللهن للتسول.
ونقل موقع "فرانس تي.في إنفو" الذي نشـــر الخبـــر، عن عمدة المدينة جيمي 
جانســـون قوله إن التحدي يكمن في تحديد األشـــخاص الذين يســـتحقون 
االستفادة من هذه المبادرة. وأضاف جانسون أن المتسولين في إسكيلستونا 
ال يمكنهم االستفادة من المساعدة االجتماعية التي توفرها سلطات المدينة، 

ومن ثم وجب البحث عن وسيلة لمساعدتهم.
يشار إلى أن القانون السويدي يمنع التسول ويفرض غرامات على ممارسته.

القاهرة / االستقالل:
ال شـــيء يقف أمام العلم والمعرفـــة، فهل يمكن 
أن تتخيـــل أن تأكل خبزا تمامـــا مثلما كان يفعل 

المصريون القدماء، باستخدام الخميرة نفسها؟
على األقـــل هذا ما فعله العالم شـــيموس بالكلي، 
الذي اســـتخدم خميـــرة عمرها 4500 ســـنة تعود 
إلى أيام مصـــر القديمة، وذلك ليخبز رغيفا، وكانت 

النتيجة »ال تصدق« على حد وصفه.
وقال بالكلي، إنه استخرج عينة الخميرة من الفخار 
المصري القديم أثناء مشـــاركته في مشروع بحثي 
في ماساتشوســـتس مع عالمة المصريات سيرينا 

لوف وعالم األحياء المجهرية ريتشارد بومان.
وشــــارك بالكلــــي نتائــــج تجربتــــه المثيــــرة في 

تغريــــدات وتعليقات على حســــابه الشــــخصي 
في تويتر، وحظيت بتفاعــــل كبير من المتابعين 
والقراء، بحســــب مــــا ذكرت صحيفــــة »إيفينينغ 

ستاندرد« البريطانية.
وفي وقت الحـــق، قال بالكلـــي إن طعم الخبز كان 

»أكثر ثراء وحالوة« من العجين المخمر العادي.
وأوضـــح بالكلـــي كيفيـــة حصوله علـــى »الخميرة 
الفرعونية«، مشـــيرا إلى أنه اســـتخلص عينات من 
مسام األواني القديمة، ثم استخدم تقنية التعقيم 

الدقيق قبل »استيقاظ« الكائنات الحية (الخميرة).
وبعد اســـتيقاظ الخميرة الفرعونيـــة، أضاف الماء 
وزيت الزيتون للدقيق ليصبح العجين جاهزا، وقال 
إن رغيف العجين »انتفخ بشكل جميل« أثناء خبزه، 

وترافق ذلك مع رائحة زكية »ال تصدق«.
وقال بالكلي لصحيفة »ســـتاندرد أون تيوزداي« إن 
»هذا المشروع نشأ عن حبي لعلم المصريات والخبز.. 
أدركت أنـــه يمكنني إعادة صنع الخبـــز الذي أحبه 

المصريون كثيرا«.
وأضاف أنه تـــم خبز الرغيف في فرن مثل العجين 
المخمـــر العـــادي، بدافع المـــرح والتجربـــة.. نحن 
نعمل علـــى تطوير األدوات التـــي نحتاجها لنخبز 
مثل المصريين بشـــكل صحيح على مدى األشهر 
القليلة المقبلة«، مشيرا إلى أن هذه العملية معقدة 
للغاية »ألننا نحتاج إلى الحفاظ على هذه العينات 
الثمينة غير ملوثة. وهذا يعني الكثير من التعقيم 

والبسترة وتقنية جيدة«.

مقابل 23يورو.. مدينة سويدية يخبز رغيفا باستخدام خميرة »فرعونية« عمرها 4500 عام
تمنح تراخيص للمتسولين

خرجت لشراء الشوكوالتة.. 
فهاجمها دب حتى الموت

فتــاة أميركيــة.. انتهــت 
حياتهــا بأنيــاب القــرش


