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غزة/ االستقالل
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة 
وكسر الحصار، أهالي قطاع غزة للمشاركة في 
فعالية الجمعة المقبلة من المس���يرات شرقي 

القطاع.
وأوضح���ت الهيئ���ة في تصري���ح صحفي، أن 
فعالي���ات الي���وم الجمع���ة س���تكون بعنوان 
»الش���باب الفلس���طيني« على أرض مخيمات 

العودة الخمسة شرقي القطاع.

وكان���ت الهيئ���ة أّجل���ت فعالي���ات الجمعة 
الماضية من التظاه���رات، وأقامت صالة العيد 
األحد الماضي في مخيمي العودة ش���رقي غزة 
وخانيونس، فيما ش���ارك في صالة العيد قادة 

فصائل وآالف المواطنين.
ومنذ انطالق مس���يرات العودة في 30 مارس/ 
آذار 2018، استش���هد نح���و 310 مواطني���ن 
وأصيب أكثر من 17 ألًفا باعتداء قوات االحتالل 

على المتظاهرين شرقي القطاع.

دعوات للمشاركة بجمعة »الشباب الفلسطيني«

غزة / سماح المبحوح:  
محاوالت إس���رائيلية جدي���دة للعبث بالمس���جد األقصى وتغير 
الوض���ع القائم في���ه، من خالل تمكي���ن اليهود بالص���الة واداء 

غزة/ دعاء الحطاب: 
ال يزال رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس يتش���ّبث بالمفاوضات 
العبثّي���ة مع االحتالل »اإلس���رائيلي«، رغ���م مرور أكثر م���ن 25 عامًا على هذه 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل س����تة أسرى في س����جون االحتالل اإلسرائيلي 
اإلض����راب المفتوح ع����ن الطعام، منذ فت����رات متفاوتة، 

احتجاًجا على اعتقالهم اإلداري التعسفي بدون تهمٍة 
أو محاكمة. وتعمدت س����لطات االحتالل، 
بعزل األسرى المضربين وممارسة مختلف 

 6 أسرى إداريين ُيواصلون اإلضراب في سجون االحتالل

»الديمقراطية« تدعو م.ت.ف
 لسحب االعتراف بـ »إسرائيل«

التنمية االجتماعية: تحديد  موعد صرف 
مخصصات الشؤون األسبوع القادم 

ا لعودة ابني من غزة والد »غولدن«: أريد حال فورّيً

تقرير إسرائيلي.. الضفة مقبلة 
على مزيد من العمليات المسلحة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال خبير عس���كري إس���رائيلي إن »العالق���ة القائمة بين رئيس 
الحكوم���ة اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو والرئي���س األمريكي 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكر موقع صحيف���ة معاريف العبرية، امس الخميس، أن 
"مكتب التنفيذ" في وزارة المالية اإلسرائيلية خصم مبلغ 

12.7 مليون ش���يكل من عوائد أم���وال الضرائب الخاصة 
بالسلطة الفلسطينية لصالح قضايا ال تزال 
رهن الم���داوالت القضائية أم���ام محكمة 

عشرات المستوطنين يقودهم 
وزير صهيوني يقتحمون األقصى 

قرية »قريوت« تستعيد 40 دونما من االراضي 
المصادرة لصالح التوسع االستيطاني

صحيفة عبرية: »إسرائيل« تصادر 
(13) مليون شيكل من أموال السلطة 

ما الهدف من تصريحات 
»أردان« بشأن االقصى؟ 

محلالن: دعوة عباس استئناف 
المفاوضات »رهان فاشل«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
استش����هد فتيان فلسطينيان وأصيب آخر مس����اء أمس الخميس، برصاص 
ش����رطة االحتالل، بعد تنفيذهما عملّية طعن استهدفت شرطًيا، بالقرب من 
بوابة السلسلة بالمسجد األقصى المبارك. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية 
باستشهاد فتَيْين وإصابة آخر في منطقة الفخذ، ُوصفت حالة ب�"المتوسطة" 

«الجهاد اإلسالمي» نّددت بجريمة إعدامها ميدانًيا 

شهيدان وإصابة آخر بعد طعن جندي »إسرائيلي« بالقدس

القدس المحتلة/ قاسم األغا: 
اقتحم قطعان المستوطنين الصهاينة صباح أمس الخميس، باحات المسجد 
األقصى المب���ارك، يقودهم وزير الزراعة في حكومة االحتالل المتّطرف "أوري 

"األوقاف" تدين إفراغ األقصى 
وتدعو إليقاف الهجمة عليه

»حماس« تحذر: الهجمة على 
األقصى كفيلة بتفجير األوضاع
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انت�ضار قوات الحتالل يف مكان عملية الطعن بالقد�س املحتلة اأم�س   
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رام الله/ االستقالل: 
يواصل ستة أسرى في ســــجون االحتالل اإلسرائيلي اإلضراب المفتوح عن 
الطعــــام، منذ فترات متفاوتة، احتجاًجا على اعتقالهم اإلداري التعســــفي 

بدون تهمٍة أو محاكمة.
وتعمدت ســــلطات االحتالل، بعزل األســــرى المضربين وممارســــة مختلف 
أســــاليب الضغط النفســــي عليهم، والتنكيل بهم، باإلضافة إلى نقيلهم 
بين الســــجون، إلنهاكهم وكســــر إرادتهم، في محاولة لدفعهم إلى إنهاء 

إضرابهم.
ومن بين األسرى المضربين، األسير حذيفة بدر حلبّية، الذي ُيواصل إضرابه 
منذ (46) يوًما، رفًضا العتقاله اإلداري التعسفي بدون تهمة أو محاكمة، وفي 
 ظروف صحّية صعبة، وُيرافقه في اإلضراب دعًما لمطالبه، العشرات من 

ّ
ظل

أسرى الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين، ضمن معركة الوحدة واإلرادة، التي 
أعلنتها قيادة فرع منظمة الشــــعبية في معتقالت االحتالل، سعًيا إلسقاط 
وإنهاء سياسة االعتقال اإلداري، وذلك منذ مطلع شهر يوليو الماضي، وهو 

أّول أيام إضراب األسير حلبية.
واألســــير حذيفة (28) عاًما من بلدة أبو ديس ب القدس  ، اعُتقل ســــابًقا 3 
مرات، وهو ُيعاني من عّدة مشاكل صحية، بعضها خطير وبحاجة إلى متابعة 

صحّية حثيثة، وآخر اعتقاٍل له كان بتاريخ 10 يونيو 2018.
وإلى جانب األســــير حلبية، ُيواصل 5 أســــرى معركة اإلضراب المفتوح عن 
الطعام، وهم: سلطان أحمد محمود خلوف (38 عاًما) من بلدة برقين بجنين، 
وهــــو مضرب لليوم الـ29 على التوالي، احتجاًجا على اعتقاله اإلداري، إضافة 
إلــــى أحمد غنام (42 عاًما) من بلدة دورا ب الخليل وهو مضرب منذ 33 يوًما، 
واألســــير إســــماعيل علي (30 عاًما) من بلدة أبو ديس الذي يواصل إضرابه 
لليوم 23 على التوالي، واألسير وجدي العواودة (20 عاًما) من بلدة دورا وهو 
مضرب منذ 18 يوًما، واألسير طارق قعدان (46 عاًما) من عرابة بجنين، الذي 

يواصل إضرابه لليوم 16.
وُيضرب مع األسرى، عدٌد من أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، دعًما 

وإسناًدا لمعركتهم في وجه مصلحة السجون.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اإلســـرائيلي،  االحتالل  قوات  اعتقلت 
فجـــر امـــس الخميـــس، 11 مواطنـــا 
فلســـطينيا، عقـــب دهـــم منازلهـــم 
والعبـــث بمحتوياتهـــا  وتفتيشـــها 
الغربية  بالضفة  في مناطق متفرقـــة 

والقدس المحتلتين.
وأفاد بيـــان لجيش االحتـــالل، صباح 
امس، بأن قواتـــه اعتقلت 8 مواطنين 
فلســـطينيين فـــي مناطـــق مختلفة 
الغربية، مّمـــن وصفهم  من الضفـــة 
بـ«المطلوبين«، بزعم ممارســـة أنشطة 
الجنـــود  ضـــد  بالمقاومـــة  تتعّلـــق 

والمستوطنين.
باإلضافة إلى ذلـــك، زعم بيان الجيش 
العثور على ســـالح من طـــراز (ام 16) 
وذخيـــرة، في بلـــدة بيت أمر شـــمال 
مدينة الخليل، خـــالل تفتيش منازل 

المواطنين الفلسطينيين.
وأفادت مصادر فلســـطينية، أن قوات 
االحتـــالل اعتقلت شـــابين من مخيم 

عايدة في بيت لحم.
وقالـــت مصـــادر محليـــة ، إن قـــوات 
فارس  اعتقلـــت  لالحتالل  عســـكرية 
خضر زرينة (22 عاًما)، بعد دهم منزل 
والده وتفتيشه، كما اعتقلت شابًا من 
داخل مركبة في مدخـــل بلدة نحالين 

جنوب بيت لحم.
كما داهمت قوات االحتالل منزال لعائلة 
عصافـــرة، تم اتهام اثنين من أفرادها 
بالضلوع في عملية طعن، أسفرت عن 

قتل جندي إسرائيلي قبل عدة أيام، إذ 
هددت بهدم منزل العائلة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات االحتالل 
الشـــابين، محمد عبد الرحيم داود (24 
عامـــا)، ومحمـــد عفيـــف التركي (23 
عاما)، بعـــد مداهمة منزلـــي ذويهما 

وتفتيشهما في المدينة.
المواطن حمد أســـعد   كما اعتقلـــت 
طبيب (48 عاما)، عند مدخل قرية عزبة 
الطبيب شـــرق قلقيلية، بعد االعتداء 

عليه بالضرب المبرح.
 واعتقلـــت قـــوات االحتالل األســـير 
المحرر الشيخ عبد الكريم محمد عازم، 

على حاجز نصبته قرب بلدة سبسطية 
شمال غرب نابلس، وتم نقله الحقا إلى 

مشفى سوروكا اإلسرائيلي.
كمـــا اعتقل جنـــود االحتالل األســـير 
المحرر محمـــود المدني بالقرب من رام 
الله، والذي أمضى 12عاما في ســـجون 
االحتالل، وهو من منطقة مخيم عسكر 

الجديد بنابلس.
وداهمت قوات إسرائيلية خاصة، منزل 
األسير المقعد جراح ناصر في القدس 
المحتلـــة، واعتقلت نجلـــه خليل (20 
عاما)، بعد التهجم على أفراد أســـرته 
وضربهم وتفتيش المنـــزل، علما بأن 

االحتـــالل اعتقـــل قبل يوميـــن والده 
المقعد جراح وشقيقه عصام.

ومن ســـلوان جنوب القدس المحتلة، 
اعتقلت قـــوات االحتالل، يـــزن ولؤي 
الرجبـــي، من منزليهما فـــي حي بطن 

الهوى في البلدة.
وتشـــن قـــوات االحتـــالل اقتحامات 
وعمليات اعتقـــال ليلية يومية، تطال 
مختلف المحافظـــات بالضفة الغربية 
المحتلة، ويتم خاللهـــا اقتحام منازل 
بمحتوياتها  والعبث  الفلســـطينيين 
وكذلك  ميدانيا،  قاطنيها  واستجواب 

اعتقال مواطنين بشكل تعسفي.

 6 أسرى إداريين ُيواصلون االحتالل يعتقل 11 مواطنًا من الضفة والقدس
اإلضراب في سجون االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
شـــنت قوات االحتالل ومخابرته، امـــس الخميس، حملة 
اعتقـــاالت واختطاف طالت عـــددا من أبنـــاء حركة فتح 
فـــي مدينة القدس عقب نجاح مئـــات المصلين في عيد 
األضحى في منع اقتحام المسجد من قبل قوات االحتالل 

التي أعتدت على المصلين في عيد األضحى.
وأفادت مصـــادر محلية فـــي القدس أنه جـــرى اعتقال 
عـــدد من أبنـــاء حركة فتح في القدس بينهم أمين ســـر 
حركة فتح في العيساوية ياســـر درويش، والحاج عوض 
الســـاليمة مسؤول المقدسات في إقليم القدس، وكذلك 
اعتقال نشطاء عرف منهم: عرين الزعانين، وأصالة خلف، 

وأحمد الشاويش. كما استدعت مخابرات االحتالل حارس 
المســـجد األقصى خليـــل الترهوني إلـــى مركز تحقيق 

القشلة بالقدس المحتلة.
وقال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، »يبدو 
أن هنالك مخططًا اسرائيليًا قادمًا تجاه المسجد األقصى 
وهـــذه االعتقاالت ال تنذر بخير، إذ أن االحتالل يهدف من 
هذه السياسة إلى تنفيذ مخطط االحتالل بالسيطرة على 
المســـجد األقصى وكان ذلك واضحا في تصريحات وزير 
األمـــن الداخلي لحكومة االحتالل بتغيـــر األمر الواقع في 
المسجد األقصى، مستدركا: لكن نحن نقول لالحتالل أن 
المســـاس باألقصى هو لعب بالنار وســـنقف سدا منيعا 

في وجه هذه المخططات إلى جانب شـــعبنا الفلسطيني 
والمقدسيين، وستواجه مخططات االحتالل بإرادة صعبة 

ولن يمر هذا المخطط«.
وأضـــاف: أن أي سياســـة جديـــدة ســـتفرض داخـــل 
المسجد األقصى ســـيواجهها المقدسيون وكل شعبنا 
الفلسطيني، مناشدا الشعوب العربية واإلسالمية بالذود 
عن المســـجد األقصى المبارك والدفاع عنه ودعم صمود 
المقدسيين، مشددا على أن استهداف السيادة األردنية 
على المســـجد األقصى ومحاولة فرض ســـيادة االحتالل 
عليه سيفشلها الشعب الفلسطيني واألردني أيضا وأبناء 

شعبنا المقدسيين المرابطين في المسجد.

نابلس/ االستقالل: 
أضرم مستوطنون النار بحقول زراعية في قرية برقة شمال مدينة نابلس، عصر 
امس الخميس. وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان 
دغلس في تصريحات صحفية، إن مستوطنين من مستوطنة »حومش« المخالة 
أشعلوا النار بالمنطقة الشرقية من برقة، ومنعوا األهالي وطواقم الدفاع المدني 

من الوصول إلى المنطقة وإخماد الحريق، عبر إطالق الرصاص عليهم.
وفي ســـياق متصل اكد دغلس ، أن مســـتوطنين هاجمـــوا بلدة عوريف، عقب 

فشلهم بإشعال النيران في أراضي المزارعين وتصدي األهالي لهم.
وأضـــاف: إن مواجهات اندلعت في المنطقة الشـــرقية من البلدة عقب تدخل 

قوات االحتالل وإطالق الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين.

الخليل/ االستقالل: 
اصيـــب مواطنون باالختناق فجر أمس الخميس، أثناء مواجهـــات رافقت اقتحام قّوات 

االحتالل منزلي أسيرين في بلدة بيت كاحل شمال الخليل.
 قـــّوات كبيرة من جيش االحتالل جـــّددت عمليات االقتحام 

ّ
وأفـــادت مصادر محلية، أن

لمنزلي أسيرين من عائلة عصافرة، تتهّمهما قوات االحتالل بتنفيذ عملية قتل لجندي 
إســـرائيلي في مجمـــع "عتصيون" جنوب الضفـــة الغربية المحتلة األســـبوع الماضي. 
واندلعت مواجهات عنيفة في أحياء البلدة، أطلقت خاللها قّوات االحتالل قنابلها الغازية 
والصوتيـــة، ما أوقع عّدة حاالت اختناق في صفـــوف المواطنين. وكانت قّوات االحتالل 
أخذت قياســـات منزلي عائلتي األسيرين نصير عصافرة (24 عاًما) وقاسم عصافرة (30 
عاًما)، تمهيدًا لهدمهما. وكان األســـيران اعتقال قبل نحو أسبوع، وصادر االحتالل مركبة 

أحدهما، بذريعة قتل الجندي المستوطن "دفير سوريك".

عمان/ االستقالل:
دعا رئيس مجلس النواب األردني المهندس عاطف الطراونة اعضاء المجلس إلى اجتماع 

االثنين المقبل لمناقشة انتهاكات واقتحامات سلطات االحتالل للمسجد األقصى.
ويعقد االجتماع عند الساعة 12 ظهرا بقاعة عاكف الفايز بمجلس النواب االردني.

يأتي ذلك على خلفية تصاعد اقتحامات قوات االحتالل والمستوطنين لباحات المسجد 
االقصى في اآلونة األخيرة، وخاصة خالل ايام عيد األضحى المبارك.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت طالت قيادات ومواطنين مقدسيين  

إصابات بمواجهات 
شمال الخليل

مستوطنون يضرمون النار 
بحقول زراعية ويهاجمون 

قرية عوريف بنابلس

األردن تبحث انتهاكات 
االحتالل في األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ســـّلمت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي صباح أمس الخميس، حارس األقصى »مهند 

إدريس«، قرارًا باإلبعاد عن الحرم القدسي.
 ســـلطات االحتالل ســـلمت، حارس المســـجد األقصى مهند 

ّ
وأفادت مصادر محلية، ان

إدريس، قراًرا باإلبعاد عنه لثالثة أشـــهر، وذلـــك بعد أيام من إصابته جراء االعتداء عليه 
بالضرب. وكان ادريس، اعتقل من قبل شرطة االحتالل قبل عشرة ايام، من داخل مصلي 
»باب الرحمة« في المسجد األقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، واقتادته إلى جهة 
 قوات االحتالل اعتدت على حراس المســـجد األقصى، 

ّ
مجهولـــة. وأفاد إعالم القدس، أن
واعتقلت الحارس مهند ادريس.

 قوات االحتالل اعتدت على حراس المســـجد األقصى واعتقلت الحارس مهند 
ّ

وقـــال، إن
ادريس بعد إصابته بجروح مختلفة، كما اعتقلت الشاب المقدسي نظام أبو رموز

االحتالل يسلم الحارس »مهند 
إدريس« قرارًا باإلبعاد عن »األقصى«
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ونصـــت معاهـــدة الســـام مـــع إســـرائيل 
المعروفة باسم وادي عربة على رعاية األردن 
للمقدســـات في القـــدس، باعتبـــار أن هذه 
الرعايـــة تعود إلـــى 1924 عندما منح وجهاء 
فلســـطين في القدس حق الرعاية للشريف 
حســـين. وتم التأكيد على الرعاية الهاشمية 
الفلسطينية  الســـلطة  اتفاقية وقعتها  في 

في 2013 مع الملك عبد الله الثاني.
ويدير األقصى اليوم عدة مئات من الموظفين 
األردنيين التابعين لدائرة األوقاف اإلسامية 
األردنية، لكن إسرائيل تفرض بالقوة زيارات 
لليهود خارج إرادة األوقاف. وتقول الســـلطة 
إن إســـرائيل تسعى إلى تقســـيم المسجد 
الذي يعـــد اليوم بـــؤرة توتر كبيـــرة، زمانيا 

ومكانيا.
نوايا عدوانية خبيثة

رئيس الهيئة اإلســـامية العليا في القدس 
وخطيب المســـجد األقصـــى عكرمة صبري،  
اعتبر أن تصريحـــات وزير األمن الداخلي في 
الحكومة اإلســـرائيلية " غلعـــاد أردان " التي 
دعـــا فيها لتغيير الوضـــع القائم في مدينة 
القـــدس ليتمكن المســـتوطنون اليهود من 
أداء طقوس تلمودية في الحرم القدســـي  ، 
محاوالت ونوايا إســـرائيلية عدوانية وخبيثة 

مبيتة للسيطرة على المسجد األقصى . 
هـــذه   " لـ"االســـتقال  صبـــري  وأضـــاف 
التصريحات تتناغم مع اقتحامات الجماعات 
الصهيونيـــة المتطرفـــة لباحـــات األقصى، 
والتـــي كان آخرها ما شـــهده المســـجد من 
اقتحامات متزامنة مع أداء المســـلمين صاة 
عيد األضحـــى المبارك، في جريمة ُتشـــكل 
خطرًا كبيرًا على الفلســـطينيين والمقدسات 

اإلسامية والمسيحية".
وأكـــد على أن القادة اإلســـرائيليين يريدون 
اتاحة المجال لليهود بالصاة برحاب المسجد 
األقصـــى كما يخططـــون لتقســـيمه زمانيا 
ومكانيا ، مشـــددا علـــى أن كافة محاوالتهم 
ستبوء بالفشـــل جراء تصدي الفلسطينيين 
بالقـــوة كمـــا  المقدســـيين لهـــم  خاصـــة 
فعلوا ســـابقا بمعركة البوابـــات االلكترونية 
الرحمة  بـــاب  ومحاوالتهـــم إلغـــاق مصلى 

وتحوله لكنيس وغيرها . 
وأشـــار إلى أن المسئولين اإلســـرائيليين ما 
قبل عـــام  2000 ، كانوا يصفـــون الجماعات 
المتطرفة بأنهم " مجانين وقلة وال قيمة لهم 
"، لكـــن وجهة نظرهم تغيـــرت بعد اقتحام 
شـــارون للمســـجد األقصى ، وأظهرت النية 
المبيتة من المسئولين وباتفاق حزب العمل 

مع الليكود بالهيمنة والسيطرة على األقصى 
، وهو ما يعكس وجود إســـتراتيجية رسمية 
حكوميـــة بالهيمنة على المســـجد األقصى 
، كمـــا أن المحوالت الســـابقة تمت بدعم من 

حكومة االحتال .
وشـــدد علـــى أن أي محاولـــة لتغيـــر الواقع 
بالمســـجد األقصـــى مـــن قبـــل االحتـــال 
اإلسرائيلي ة مرفوضة وتعتبر عبث بالوصاية 
عليه ، مؤكدا أن االقتحامات للمسجد األقصى 
تأتي بقـــرار من رئيس الحكومـــة " بنيامين 
نتنياهـــو " ؛ ألنـــه يريـــد تحقيق مكاســـب 
سياسية ومصالح انتخابية لكسب الجماعات 
المتطرفة لعدم قدرته على تشـــكيل قائمة 

تقوده إلى الحكم مرة أخرى . 
اجتماع طارئ 

من جهته، رئيس لجنة فلسطين في مجلس 
النواب األردني النائب يحيي السعود أكد أن 
رئيـــس مجلس النواب عاطـــف الطراونة دعا 
اعضاء المجلس إلى اجتماع  طارئ يوم االثنين 
المقبل ؛ لمناقشـــة انتهـــاكات واقتحامات 
سلطات االحتال للمســـجد األقصى وكذلك 
تصريحات الوزراء اإلسرائيليين بشأن تغيير 
األمـــر الواقع فيه ، الفتا إلـــى أن الدعوة لعقد 
اجتمـــاع جاءت بعـــد طلب لجنة فلســـطين 

بالمجلس لذلك. 
وأوضح النائب السعود لـ"االستقال " أن أبرز 
مطالب النواب هي طرد الســـفير اإلسرائيلي 
من األردن واســـتدعاء الســـفير األردني من " 
إسرائيل"، وكذلك تشكيل لجنة مشتركة من 
لجنة فلســـطين النيابية واللجنة القانونية ؛ 

إلعادة النظر باتفاقية وادى عربة . 
وشـــدد على أنـــه في حـــال لم تســـتجيب 
النـــواب فإنهم  الحكومـــة األردنية لمطالب 
سيلجأون إلى كتابة مذكرة نيابية لطرح الثقة 
بالحكومة ، وتشـــكيل حكومـــة جديدة تعي 
خطورة ما يحدث بالمسجد األقصى وتضع حد 
لانتهاكات والعبـــث القائم من المتطرفين 

اليهود و قادة االحتال اإلسرائيلي . 
و أكـــد أن تصريحـــات القادة اإلســـرائيليين 
ليست بريئة إنما مقصودة  ، وهم ال يأبهون 
باتفاقيـــة وادي عربـــة ، لذلك ســـيتم عمل 
حراك محلي موســـع إلعادة النظر باالتفاقية ، 
وأيضا حراك دولي برلمانـــي  بالتوجه لزيارة 
اندونيســـيا وماليزيا وغيرهـــا من الدول ؛ من 
أجل الوقوف على ما يحدث بالمسجد األقصى 

من انتهاكات جسيمة .  
الأق�ضى خط اأحمر

تصريحـــات الوزير اإلســـرائيلي " أردان 

" القـــت ردود فعـــل غاضبة واســـتنكارًا 
واسعًا على صعيد الموقف الفلسطيني  
الرسمي ، إذ حذرت الرئاسة الفلسطينية 
مـــن مغبـــة المســـاس بالوضـــع القائم 
باألقصى المبارك ، مستنكرة تصريحات 
وزير األمن الداخلي في حكومة االحتال 
اإلســـرائيلية التـــي دعا فيهـــا لتغيير 
الوضـــع التاريخـــي القائـــم فـــي الحرم 

القدسي الشريف.
وقالت الرئاســـة فـــي بيان صحفـــي : " إننا 
نديـــن هـــذه التصريحـــات الراميـــة لزيادة 
التوتر وتأجيج مشـــاعر الشعب الفلسطيني 
واألمتيـــن العربية واإلســـامية " ، مؤكدة أن 
المسجد األقصى المبارك خط أحمر لن يقبل 

المساس به اطاقا.
اإلســـرائيلية  الحكومـــة  أن    :  " وأضافـــت 
تتحمل مســـؤولية االستفزازات واالعتداءات 
المتواصلة على األماكـــن الدينية في مدينة 
القـــدس المحتلـــة ، خاصـــة ضد المســـجد 
األقصـــى المبارك ، مطالبـــة المجتمع الدولي 
بالتدخل للضغط على إســـرائيل لوقف هذه 
المحاوالت والتي إن اســـتمرت ســـتؤدي إلى 
وضع ال يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه 

الخطيرة.

 دعا إلى تغيير الوضع القائم فيه

 ما الهدف من تصريحات »أردان« بشأن االقصى؟ 
غزة / �ضماح املبحوح:  

حماولت اإ�ضرائيلية جديدة للعبث بامل�ضجد 
الأق�ضى وتغيري الو�ضع القائم فيه، من 

خالل متكني اليهود بال�ضالة واداء الطقو�س 
الدينية يف اأي زمان ومكان يف باحاته، متهيدا 

لفر�س ال�ضيطرة الكاملة عليه وطرد اأي يد 
متتد حلمايته. وكان وزير الأمن الداخلي 

الإ�ضرائيلي  » غلعاد اإردان » ، دعا اإىل تغيري 
الو�ضع القائم يف القد�س، حتى يتمكن اليهود 
من اأداء ال�ضالة يف احلرم القد�ضي، وقال اإنه 

»من حق اليهود ال�ضالة يف الأق�ضى ب�ضكل 
فردي، اأو جماعي، يف مكان مفتوح اأو مكان 

مغلق«. وجاءت ت�ضريحات اأردان بعد يومني 
من ال�ضماح لليهود باقتحام الأق�ضى يف اأول 

يوم يف عيد الأ�ضحى ما خلف مواجهات وا�ضعة 
اأدت اإىل ا�ضابة الع�ضرات من امل�ضلني. 

نائب اردني: نطالب الحكومة بإلغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير اإلسرائيلي أو االستقالة  

رام الله/ االستقال: 
التحريــــر  لمنظمــــة  التنفيذيــــة  اللجنــــة  قالــــت 
الفلســــطينية، الخميس ، إن ممارســــات "إسرائيل" في 

مدينة القدس تهدد بجر المنطقة إلى "حرب دينية".
وحذرت اللجنة، عقب اجتماع تشــــاوري لها في مدينة 
رام اللــــه لبحث تطورات األوضاع األخيــــرة في القدس، 
من اســــتمرار "الترويج اإلســــرائيلي لفرض التقســــيم 
الزماني والمكاني في المســــجد األقصى شرق المدينة 

المقدسة".

واتهمت اللجنــــة دولة االحتال بأنها "تنفذ سياســــة 
تطهير عرقــــي وعقاب جماعي وجرائــــم متصاعدة في 
محاولة فرض سياســــة التهويد وفــــرض الوقائع على 
األرض مــــن خال مصادرة األراضي وهدم البيوت وإقرار 

بناء آالف الوحدات االستيطانية داخل القدس".
واعتبــــرت أن ذلــــك "يتطلــــب تكثيــــف كل الجهــــود 
واالتصاالت مع إخوتنا في الدول العربية واإلسامية ومع 
كل المجتمــــع الدولي والمنظمــــات الدولية والحقوقية، 
وخاصــــة األمــــم المتحــــدة، لرفــــض هذه السياســــات 

العدوانية وأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا".
ودعــــت إلــــى "بلــــورة موقــــف عربــــي يدعــــم الموقف 
الفلسطيني والتحرك الذي يجري على كل المستويات 
لوضع حــــد لهذه الجرائم المســــتمرة والذي يندرج في 
إطارها استهداف صمود شعبنا في المدينة المقدسة".

وطالبــــت اللجنة التنفيذية لمنظمــــة التحرير المجتمع 
الدولــــي واألمم المتحــــدة بـ"التدخل العاجل والســــريع 
لتأمين حماية دولية للشــــعب الفلســــطيني ومحاسبة 

سلطة االحتال اإلسرائيلي على جرائمها".

ورغم التصريحات المتتابعة لمســــؤولين في الســــلطة 
والمنظمــــة، عن جرائم االحتال وضرورة محاســــبته، إالاّ 
أنهــــا لم تتخذ أي خطواٍت رادعــــة أو أي ردوٍد على هذه 
االنتهــــاكات التي تتواصل بشــــكل يومي في القدس 

وغيرها من األراضي المحتلة.
وكان رئيس الســــلطة محمود عباس قد أعلن الشــــهر 
الماضــــي عن قرار وقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع 
ل لجنًة يرأسها هو، لبحث  الكيان "اإلسرائيلي"، وقد شكاّ

تنفيذ ذلك، دون وجود خطواٍت فعلية على األرض.

التنفيذية: ممارسات االحتالل في القدس تجر المنطقة إلى حرب دينية
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نابلس/ االستقالل: 
اســـتعاد أهالـــي قرية قريـــوت جنوب 
مدينـــة نابلس 40 دونما مـــن االراضي 
االستيطاني،  التوسع  لصالح  المصادرة 
بعد صـــراع قضائـــي اســـتمر نحو 10 

سنوات .
وتقع هذه االراضي في موقع استراتيجي 
يربط بين مســـتوطنتي شـــيلو وعاليه 

المحاذية للقرية .
وكانـــت هـــذه االراضـــي ســـتخصص 
كموقف ا للســـيارات لخدمـــة المجمع 
الســـياحي االســـتيطاني في المنطقة، 
الوقت وانتزاعها  واسترجاعها في هذا 
من قبضة المســـتوطنين شـــكل عالمة 
فارقة فـــي المكان ، حيـــث منع عملية 
الربـــط وتقديـــم تســـهيالت للمجمع 

السياحي التابع للمستوطنين ".
ابن قرية قريوت بشار القريوتي الخبير 
في الشـــأن االســـتيطاني يتحدث عن 
تفاصيـــل ما جـــرى ، والنجاحـــات التي 
تحققت نتيجة السير في عدة مسارات 
مـــن قبل االهالي والنشـــطاء . ويقول :" 
قريـــة قريوت من القرى الفلســـطينية 
التي تحدت االستيطان واالدارة المدنية 
التي تسرق االرض لصالح المستوطنين 

، فاسترجاع 40 دونما بين مستوطنتي 
شـــيلو وعاليه له اهمية كبيـــرة بالرغم 
من صغر المســـاحة فهذه االرض كانت 
ستكون نقطة ربط بين المستوطنتين 

المذكورتين .
واضــــاف :" اســــترجاع االربعيــــن دونما 
شــــكل نقطة قوة الهالــــي لقرية العادة 
فتح الطريــــق الرئيس الــــذي اغلق قبل 
12 عامــــا من قبل المســــتوطنين ، وفتح 
الرئيــــس سيشــــكل ضربــــة  الطريــــق 
للمستوطنات القائمة ورافعة للمزارعين 
والمواطنين والهالــــي القرية المحاصرة 
بالمســــتوطنات والمحرومة من اراضيها 
التي تمت مصادرتها وزراعتها من قبل 
المستوطنين الذين اقاموا فيها دفيئات 

زراعية وتمت زراعتها باشجار مثمرة ".
واشـــار القريوتي :" في قريوت تم اتباع 
عـــدة مســـارات الســـترجاع االرض اوال 
التحرك الشـــعبي ، حيـــث نظمت اكثر 
من 116 مسيرة شعبية في المكان وتم 
االعتـــداء على المشـــاركين واعتقالهم 
وضربهم ، اضافة الى النشر االعالمي عن 
خطورة مـــا يجري وقد تلقينا تهديدات 
من المستوطنين وضباط االدارة المدنية 
والذهـــاب الـــى المحاكـــم والمتابعـــة 

القانونية لـــكل ارض مصادرة ، وبالرغم 
من بطء المتابعة القانونية والتي تستمر 
عدة سنوات اال ان االصرار والتحدي يؤدي 
الى نتيجـــة ايجابية كما حـــدث اليوم 
في اســـترجاع 40 دونما تشكل منطقة 
للمســـتوطنين واالحتالل  استراتيجية 
وسيتم حراثتها وزراعتها باشجار مثمرة 
حتى تبقى معمورة من قبل المزارعين ، 
وهناك نجاح اخر تم استرجاع فيه اكثر 
من 300 دونما بالقرب من مســـتوطنات 
كيدا وشيفوت راحيل ، وهناك متابعات 
قانونية وتحرك شعبي السترداد اراض 
اضافية ، فاهالي القرية في متابعتهم 
القانونية منعوا تحول االراضي الخاصة 
الى اراضي دولة كما يرغب االحتالل كي 
يتم تســـريبها الى المستوطنين بعد 

انتزاع الملكية الخاصة ".
واكد القريوتي ان استعادة الـ40 دونما 
كان بمثابة صدمة قاتلة للمستوطنين 
الذين ظنوا انهم قد استولوا على االرض 
ولن تعود على اصحابها ، فالفلسطيني 
اليـــوم ال يعـــرف االستســـالم ألي قرار 
مصادرة ومستعد لدفع الغالي والنفيس 
مـــن اجل الحفاظ على ارضه مهما كانت 

النتائج .

واعتبر المحّلالن في حديَثين منفصَلين 
بالرئيس  لـ"االســـتقالل" أنه من األجدر 
عّباس العودة إلى خيار الشـــعب وإتمام 
إنجازات  لتحقيـــق  الوطنيـــة  الوحـــدة 
حقيقيـــة وملموســـه لصالـــح القضية 

الفلسطينية.
وكانـــت القنـــاة 13 العبريـــة كشـــفت 
 عقده 

ّ
األربعاء الماضي، عن اجتماع سري

وفد من حزب "المعســـكر الديمقراطي" 
اإلســـرائيلي مع الرئيس محمود عباس 

في مقر المقاطعة برام الله.
ونقلـــت القناة العبرّية عـــن من حضروا 
اللقـــاء قول عبـــاس: "إن رئيـــس الوزراء 
بنياميـــن نتنياهـــو رفض عـــدة مرات 
مقابلتـــي، وآمـــل أن توافـــق الحكومة 
الجديدة التي ستتشـــكل في إسرائيل 

على التحدث والتفاوض معي".
وأضاف عبـــاس أن "نتنياهـــو اعترض 
عدة مرات على تشـــكيل حكومة وحدة 
الداخليـــة  والمصالحـــة  حمـــاس  مـــع 
الفلسطينية، لكنه سرعان ما دفع ماليين 

الدوالرات لحماس". بحسب القناة.
وأشـــارت إلى أن "االجتماع تم بموافقة 
إيهود باراك زعيم الحـــزب، وضم عضو 
الكنيســـت عيســـاوي فريـــج، وعضـــو 
الكنيســـت نوا روثمان حفيدة اســـحق 

رابين (رئيس وزراء الكيان األسبق)".

فارغة امل�ضمون 
الكاتـــب والمحلل السياســـي تيســـير 
محيسن، قال إن دعوة عباس استئناف 
المفاوضات مع االحتالل فارغة المضمون 
وغير قائمة على أسس يمكن أن يتحقق 
منها أّية انجاز ملموســـة على القضية، 
بل ســـتعطي االحتالل فرصـــة جديده 
لهضـــم وانتهاك المزيد مـــن الحقوق 

الفلسطينية. 
وأوضح محيسن لـ "االستقالل" أن عباس 
يتمســـك بنهج المفاوضـــات العقيمة 
منـــذ 25عامًا نظرًا الرتباطـــه باتفاقيات 
سياســـية (اتفاق أوسلو) مع "إسرائيل"، 
وخشـــيًة على منصبـــه إذا مـــا انهارت 
الســـلطة الفلســـطينية حال تخليه عن 

المسار التفاوضي.

وأضاف: "الســـلطة ُتصّر على االستمرار 
في هـــذا المســـار رغم علمها بفشـــله؛ 
لتظهـــر أمـــام المجتمـــع الدولـــي أنها 
متمســـكة بعمليه الســـالم"، معتبًرا أن 
األجدر بالرئيس عباس العودة للشـــعب 
وإتمـــام الوحـــدة الوطنيـــة، والتخلـــي 
عن خيار عقيـــم لم يعد بأّيـــة إنجازات 

"ملموسة" للفلسطينيين.

دللت عديدة 
أما الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل 
الغريب، فقـــد اعتبر أن دعوة الســـلطة 
وعّباس مجدًدا الســـتئناف المفاوضات 
"تأتـــي تماهًيا مع تنفيذ مخطط صفقة 
القـــرن، كما تحمـــل في طياتهـــا أبعاد 

ودالالت عديدة". كما قال. 
"إن  لـ"االســـتقالل":  الغريـــب  وقـــال 
المفاوضـــات أثبتت فشـــلها على مدار 
25عاًمـــا  ولم تحقق الســـلطة إاّل صفًرا 
الســـلطة  "أن عودة  كبيـــًرا". وأضـــاف: 
للمفاوضـــات تنم عـــن عجزهـــا إيجاد 
خيارات بديلة تواجه االحتالل من خاللها، 
كما تكشـــف حقيقية موقف السلطة و 
قراراتها اتجاه تقديم المصلحة الوطنية، 
إذ تتناقض بشكل كامل مع إعالن عباس 
األخير وقف العمل باالتفاقيات الموقعة 

مع االحتالل".
وشّدد على أن إصرار السلطة على العودة 
للمفاوضات لن يجـــدى نفعًا ولن يعود 
على الشـــعب الفلســـطيني بشيء، بل 
ســـتكون فرصة لتضييع حقوقه وسلب 
أرضه وتدمير قضيته، ال ســـيما في ظل 
سياســـة الضّم واالســـتيطان لألراضي 
الفلســـطينية بالضفة وهـــدم المنازل 
بمدينه القدس المحتلة واستمرار حصار 

غزة.

محلالن: دعوة عباس استئناف المفاوضات »رهان فاشل«
غزة/ دعاء احلطاب: 

ل ي��زال رئي�س ال�ض��لطة الفل�ض��طينية حمم��ود عبا�س 
يت�ضّبث باملفاو�ضات العبثّية مع الحتالل »الإ�ضرائيلي«، 
رغ��م م��رور اأك��ر م��ن 25 عام��ًا عل��ى ه��ذه ال�ضيا�ض��ة 

»العقيمة« التي مل جتد نفعًا للق�ض��ية الفل�ضطينية، بل 
�ضّكلت غطاًء وفر�ض��ة لالحتالل ل�ضلب وانتهاك حقوق 
ال�ض��عب الفل�ضطيني، و�ضط �ضمت دويّل وتواطوؤ عربي. 
ان بال�ض��اأن »الإ�ضرائيلي« اأن دعوة  وراأى حمّلالن خمت�ضّ

عبا�س ل�ضتئناف املفاو�ضات مع الحتالل »رهان فا�ضل«، 
تتعار�س مع امل�ضلحة الوطنية العليا لل�ضعب الفل�ضطيني، 
كما اأنها تكّذب اإعالن ال�ضلطة الأخري ب�ضاأن وقف العمل 

بالتفاقيات املوّقعة مع »اإ�ضرائيل«.

قرية »قريوت« تستعيد 40 دونما من االراضي 
المصادرة لصالح التوسع االستيطاني

رام الله/ االستقالل: 
قالت وزارة التنمية االجتماعية إنها ستحدد موعد صرف 

مخصصات الشؤون االجتماعية، األسبوع القادم.
وأكدت الـــوزارة في بيان لها، أنها ســـتحدد موعد صرف 

المخصصات يوم األحد المقبل.
وأعلن وكيـــل وزارة التنمية االجتماعية، داود الديك، قبل 
عيد األضحى المبارك تأجيل صرف مخصصات الشـــؤون 

االجتماعية إلى الثلث األخير من الشهر الجاري.
وأوضـــح الديك في تصريحات صحفيـــة أن الوزارة بذلت 
كافـــة الجهود من أجـــل صرف مخصصات الشـــؤون مع 
رواتب الســـلطة قبل عيد األضحـــى لكنها لم تتمكن من 

ذلك.
وأضاف: »لـــم تتمكن وزارة المالية مـــن توفير دفعات 
الشـــؤون، لذلك تم تأجيل الصرف إلى الثلث األخير من 
الشهر الجاري«، مشـــيًرا إلى أن التأجيل خارج عن إرادة 
الوزارة ويتعلق بالترتيبات واإلجراءات الفنية للشـــركاء 
المساهمين في الدفعة والتي تتطلب مزيًدا من الوقت.

التنمية االجتماعية: تحديد  
موعد صرف مخصصات 
الشؤون االسبوع القادم 
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دعوة لال�شرتاك يف عطاء رقم 2019/3
توريد با�شات لليوم املفتوح 

تقوم جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل بتنفيذ مشروع " توفير انشطة ترفيهية لألطفال المهمشين مع عائالتهم 
بتمويل وكالة الغوث الدولية بتوريد باصات لألطفال والفئة المســـتهدفة، كما يســـر جمعيـــة وفاق لرعاية المرأة 
والطفل أن تدعو الشـــركات المعتمدين لدي السلطات المحلية ومسجلة رسميًا لالشتراك في العطاء المذكور أعاله 
حيث يمكن للشركات البدء بالحصول على نسخة من الوثائق ابتداء من يوم : الخميس الموافق 2019/08/15 ولغاية 
يوم: االحد الموافق:2019/08/18 من الســـاعة التاسعة (9:00) صباحًا وحتى الساعة الثالثة (15:00) بعد الظهر في 

مقر المؤسسة – رفح - دوار النجمة – مقابل دهانات كابسي– عمارة ابو سمهدانة الطابق الثاني.
وفيما يلـي نورد الشروط التي يجب أن تتوفـر لدى كل من يرغب بالتقديم للعطاء:

* يجب أن يكون المتقدم للعطاء مشتغال مرخصا ومسجاًل في الدوائر الرسمية يجب إرفاق نسخ عن جميع أوراق 
التسجيل في مغلف العطاء وشهادة خصم مصدر سارية المفعول.

* لن ينظر في اي عطاء مقدم ما لم يكن جميع اوراق العطاء مكتملة وموقعه ومختومة في مغلف مغلق.
* يرفـــق مع العطاء كفالة دخول العطاء (ضمان ابتدائي) (كفالة بنكية أو شـــيك بنكي مصدق) ومقداره %5 من 
قيمة العطاء المقدم وأن تكون ســـارية المفعول لمدة 90 يوما من تاريخ االقفال، وســـيرفض أي اســـتدراج غير 

مصحوب بالضمان االبتدائي حسب الشروط المذكورة.
* يتم تقديم العطاء بنسخة أصلية وصورة طبق االصل 

* على الشـــركة تقديم فاتورة ضريبية  وعليه تكون األســـعار المقدمة بالدوالر االمريكي شاملة لضريبة القيمة 
المضافة واي مصاريف اخري

* جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل غير ملزمة باقل االسعار المقدمة. 
* يخضع هذا العطاء واالتفاقية المرتبطة به ألحكام قانون ضريبة الدخل الفلسطيني.

* قيمة االعالن على من يرسو عليه العطاء.
* للجنة العطاءات الحق في إنقاص و/أو زيادة و/أو إلغاء بعض البنود الموجودة في العطاء.

 * ســــوف تقــــوم الجمعية بتنظيــــم اجتماع تمهيــــدي للشركات الســــاعة التاســــعة صباحــــا يــــوم الســــبت الموافق 
2019/08/17 للرد عن أية استفسارات وذلك بمقر المؤسسة الكائن في مدينة رفح – دوار النجمة – عمارة ابو سمهدانة.

* سعر شراء كراسة العطاء هو: 100 شيكل اسرائيلي وبالحروف مائة شيكل اسرائيلي غير مستردة
آخر موعد لتســـليم العطاء في مقر المؤسسة هو يوم األحد  18 /08/ 2019 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا" 

(11:00) ظهرًا في مقر المؤسسة وتكون جلسة فتح العطاء والترسيه في نفس اليوم 
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على 08-2131366 جوال رقم: 0599155657

 wefaqsociety@gmail.com  :أو بريد الكتروني

دعوة لال�شرتاك يف عطاء رقم 2019/2
توريد �شاندويت�شات لليوم املفتوح 

تقوم جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل بتنفيذ مشروع " توفير انشطة ترفيهية لألطفال المهمشين مع عائالتهم 
بتمويل وكالة الغوث الدولية بتوريد ساندويتشـــات لألطفال والفئة المســـتهدفة، كما يســـر جمعية وفاق لرعاية 
المرأة والطفل أن تدعو الشـــركات المعتمدين لدي السلطات المحلية ومسجلة رسميًا لالشتراك في العطاء المذكور 
أعاله حيث يمكن للشـــركات البدء بالحصول على نسخة من الوثائق ابتداء من يوم : الخميس الموافق 2019/08/15 
ولغاية يوم: االحد الموافق:2019/08/18 من الســـاعة التاســـعة (9:00) صباحًا وحتى الســـاعة الثالثة (15:00) بعد 

الظهر في مقر المؤسسة – رفح - دوار النجمة – مقابل دهانات كابسي– عمارة ابو سمهدانة الطابق الثاني.
وفيما يلـي نورد الشروط التي يجب أن تتوفـر لدى كل من يرغب بالتقديم للعطاء:

* يجب أن يكون المتقدم للعطاء مشتغال مرخصا ومسجاًل في الدوائر الرسمية يجب إرفاق نسخ عن جميع أوراق 
التسجيل في مغلف العطاء وشهادة خصم مصدر سارية المفعول.

* لن ينظر في اي عطاء مقدم ما لم يكن جميع اوراق العطاء مكتملة وموقعه ومختومة في مغلف مغلق.
* يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء (ضمان ابتدائي) (كفالة بنكية أو شـــيك بنكي مصدق) ومقداره %5 من 
قيمة العطاء المقدم وأن تكون ســـارية المفعول لمدة 90 يوما من تاريخ االقفال، وســـيرفض أي اســـتدراج غير 

مصحوب بالضمان االبتدائي حسب الشروط المذكورة.
* يتم تقديم العطاء بنسخة أصلية وصورة طبق االصل 

* على الشـــركة تقديم فاتورة ضريبية  وعليه تكون األســـعار المقدمة بالدوالر االمريكي شاملة لضريبة القيمة 
المضافة واي مصاريف اخري

* جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل غير ملزمة باقل االسعار المقدمة. 
* يخضع هذا العطاء واالتفاقية المرتبطة به ألحكام قانون ضريبة الدخل الفلسطيني.

* قيمة االعالن على من يرسو عليه العطاء.
* للجنة العطاءات الحق في إنقاص و/أو زيادة و/أو إلغاء بعض البنود الموجودة في العطاء.

* ســــوف تقــــوم الجمعية بتنظيــــم اجتماع تمهيــــدي للشركات الســــاعة التاســــعة صباحــــا يوم الســــبت الموافق 
2019/08/17 للرد عن أية استفسارات وذلك بمقر المؤسسة الكائن في مدينة رفح – دوار النجمة – عمارة ابو سمهدانة.

* سعر شراء كراسة العطاء هو: 100 شيكل اسرائيلي وبالحروف مائة شيكل اسرائيلي غير مستردة
آخر موعد لتسليم العطاء في مقر المؤسسة هو يوم األحد  18 /08/ 2019 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا" 

(11:00) ظهرًا في مقر المؤسسة وتكون جلسة فتح العطاء والترسيه في نفس اليوم 
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على 08-2131366 جوال رقم: 0599155657
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
وجه والد الجندي اإلسرائيلي هدار غولدين، األسير 
لـــدى المقاومـــة في قطاع غـــزة، انتقـــاًدا لرئيس 
حكومـــة االحتالل اإلســـرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
متهًما إياه بالتخلي عن الجنود في ساحة المعركة.
وقـــال ســـيمحا غولدين، بحســـب موقـــع "مفزاك 
العبـــري": "قتل ابني هدار من لـــواء جفعاتي منذ 
5 ســـنوات من قبل حماس. لم أكـــن أتخيل أنني 
ســـأكون أًبا لجندي أســـير، لكنني ســـأواصل هذا 

الجهد مع عائلتي الستعادة ابني"، وفق تعبيره.
وأضـــاف: "نحـــن فـــي عائلـــة غولديـــن نقـــوم 
باالحتجاجات، وهـــذا ال يعني بأننا نفرض مواقف 
تخلت عنها الحكومة اإلسرائيلية، ولكننا سنواصل 
على الســـاحة الدولية وفي الســـاحة السياســـية 
والقانونية وفي الســـاحة االقتصادية الســـتعادة 
ابننا، وكل ذلك بسبب الخوف الذي تغلغل عميًقا 
بين صانعي السياسة اإلسرائيلية بعد 40 عاًما من 
التعامـــل مع عمليات االختطاف. الخوف الذي أدى 

إلى التخلي عن الجنود في ساحة المعركة".
وتابع: "أســـر الجنـــود ليس مصيـــًرا. يمكن إطالق 
سراح أسرى فلسطينيين دون إطالق سراح منفذي 
عمليات، نحـــن بحاجة إلى تغييـــر المعادلة التي 

تأسر بها حماس الجنود".

وأضـــاف: "نحن نحتـــاج إلى سياســـة، نحتاج إلى 
حل سياســـي، أي حل دائـــم للوضع في غزة، يجب 
أن يعتمـــد دون قيد أو شـــرط على عودة األســـرى 

اإلسرائيليين ألغراض إنسانية"، كما قال.
وأشـــار إلى أن حماس "تحاول كسر عزيمتنا، ولكن 
يجب على الحكومة أن تظهر لها عكس ذلك. حان 

الوقت للتوقف عن الخوف"، وفق تعبيره.

وتحتفظ كتائب القسام بأربعة إسرائيليين أسرى 
لديها منذ انتهاء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على 
قطـــاع غزة في العام 2014 ومـــا بعدها، وهم أرون 
شـــاؤول وهدار غولدن وأبراهم منغســـتو وهشام 
الســـيد. وترفض اإلفصاح عن أية معلومات عنهم 
إال بعد إفراج االحتالل عـــن محرري صفقة التبادل 

السابقة "وفاء األحرار" الذين أعاد اعتقالهم.

غزة/ االستقالل: 
دعـــت الجبهـــة الديمقراطية لتحرير فلســـطين، في بيـــان لها أمس 
الخميس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى تحمل مســـؤولياتها 
واتخاذ قـــرارات عملية لحماية القدس والتصـــدي لألعمال العدوانية 

لقوات االحتالل.
ووصفـــت الجبهـــة في بيان لهـــا الخميس ســـلوك قـــوات االحتالل 
اإلسرائيلي، وقطعان المستوطنين، من اعتقاالت واقتحامات باالجتياح 
الجديد، الذي تعيد فيه "إســـرائيل" احتالل الضفة الفلســـطينية في 
خطوات تحاول من خاللها ترهيب شـــعبنا الفلسطيني، وقمع مقاومته 

الباسلة، والعمليات البطولية.
وقالت الجبهة إن "مثل هذه السياسة الهوجاء والدموية، لم يعد ممكنًا 
مواجهتهـــا باالكتفاء باإلدانة واالســـتنكار، أو مطالبة المجتمع الدولي 
بالتدخل، بل باتت تتطلب خطوات عملية من جانب القيادة الرســـمية 
الفلســـطينية، في ســـياق تطبيق ما تم التوافق عليه في المجلسين 

المركزي والوطني".
ودعـــت الجبهة اللجنـــة التنفيذية التي عقـــدت اجتماعها امس، إلى 
تحويل اجتماعها من »تشـــاوري« إلى اجتمـــاع عملي وتقريري تصدر 
عنه قـــرارات فاعلة وميدانية، وفي مقدمها وضع رؤية واســـتراتيجية 
وطنيـــة لمدينة القـــدس المحتلة، تعـــزز صمود أهلهـــا في مواجهة 
التغول اإلســـرائيلي، بما في ذلك توحيد مرجعياتها الوطنية، وتوفير 
الموازنـــات الماليـــة الضروريـــة إلســـناد اقتصادها المحاصـــر، ودعم 
مؤسســـاتها التربوية والصحية واالجتماعية والثقافية وغيرها، وإنقاذ 
الدور والمنـــازل والعقارات المهددة بالمصـــادرة بذريعة التخلف عن 

تسديد الضرائب لبلدية االحتالل.
كما طالب البيان منظمة التحرير بسحب االعتراف بـ"إسرائيل"، عدا عن 
قرار ملزم بمقاطعة البضائع اإلســـرائيلية، ودعوة المواطنين لمقاطعة 

اإلدارة المدنية لسلطات االحتالل.

»الديمقراطية« 
تدعو م.ت.ف لسحب 
االعتراف بـ«إسرائيل«

ا لعودة ابني من غزة والد »غولدن«: أريد حال فورّيً

الخليل/ االستقالل: 
دخل األســـير فراس حســـن مريش (40 عاًما) من 
مدينة الخليل، امس الخميس، عامه 16 في سجون 

االحتالل "اإلسرائيلي".

وقــــال شــــقيق األســــير أن ســــلطات 
بيــــن عدة  فــــراس  نقلــــت  االحتــــالل 
سجون وهو يقبع اآلن في سجن نفحة 
الصحــــراوي، ويعاني من مشــــاكل في 

معدتــــه منذ عدة ســــنوات، إضافة إلى 
آالم في المفاصل والعينين.

يذكر أن األســـير مريش معتقل منـــذ عام 2004، 
ومحكوم بالّسجن لمدة 18 عاما.

األسير فراس مريش يدخل عامه 16 في سجون االحتالل



الجمعة 15 ذو الحجة 1440 هــ 16 أغسطس 2019 م

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال خبير عســـكري إسرائيلي إن "العالقة 
القائمة بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
األمريكي  والرئيـــس  نتنياهو  بنياميـــن 
دونالـــد ترامب كفيلة بتدهـــور األوضاع 
األمنية في الضفة الغربية، ألن السياسة 
الحمقاء التـــي يتبعها ترامـــب بمعاقبة 
السلطة الفلسطينية ماليًا تهدد استمرار 
التنســـيق األمنـــي معهـــا، وأوضاعهـــا 
االقتصادية، فيما تثبت حكومة نتنياهو 
فشـــل سياســـتها الردعيـــة، وبـــدال من 
تغييرها، فإنها تفضل إطالق التهديدات 

الجوفاء ضد الفلسطينيين".
وأضـــاف أميـــر أورن فـــي تقريـــر مطول 
بموقع ويلال اإلخباري، أن "األوضاع األمنية 
غير مســـتقرة في الضفـــة الغربية، وقد 
تجلـــى ذلك في العمليـــات األخيرة التي 
اســـتهدفت جنودا ومســـتوطنين، ورغم 
المتالحقة  والعســـكرية  األمنية  الجهود 
إللقاء القبض على المتورطين فيها بفعل 
التنسيق القائم بين الجيش وجهاز األمن 
العـــام الشـــاباك ووحدة اليمـــام للمهام 
الخاصـــة، لكن النجاحات ليســـت مطلقة 

على الدوام". 
وأشار إلى أنه "رغم اإلمكانيات المتقدمة 
التي تحوزها الجهات األمنية والعسكرية 
اإلســـرائيلية قياســـا بفتـــرات ســـابقة، 

اســـتخبارية بشرية  لشـــبكة  وامتالكها 
وتقنية منتشرة في أرجاء الضفة الغربية، 
لكن العمليات تتواصـــل، ورغم ما أطلقه 
نتنياهو في األيام األخيـــرة بأن الجيش 
ســـيلقي القبـــض على الفاعليـــن عاجال 
أم آجـــال، لكـــن ذلـــك يحمل فـــي طياته 
اعترافـــا بفشـــل الردع اإلســـرائيلي أمام 
الفلسطينيين، سواء من ينفذون عمليات 

فردية أم عبر خاليا مسلحة".

وأكـــد أن "الواقع األمني القائم في الضفة 
الغربيـــة يعنـــي توقع وقـــوع المزيد من 
العمليات المسلحة األخرى، سواء بإطالق 
النـــار، أو الطعـــن، أو اختطـــاف الجنـــود، 
وعمليات التفجير، وصوال لتنفيذ هجمات" 
انتحارية"، وهذا يعني أننا سنبقى رهائن 
نوايا المنظمات الفلســـطينية المسلحة، 
وتهديداتهـــا التي قد تنفـــذ بين حين 

وآخر".

األمريكيـــة  "السياســـتين  أن  وأوضـــح 
الســـلطة  تجاه  األخيـــرة  واإلســـرائيلية 
الفلسطينية تسببتا في تهديد استمرار 
التنسيق األمني في الضفة الغربية، وهو 
ما أســـمعه نداف أرغمـــان رئيس جهاز 
الشـــاباك ونظيره ماجد فرج رئيس جهاز 
الشـــاباك فـــي زياراتهما المنفـــردة إلى 

واشنطن لنظرائهم األمريكان". 
وكشـــف النقاب أن "المنظومـــة األمنية 

الفلســـطينيين  تقســـم  اإلســـرائيلية 
فـــي الضفـــة الغربية إلى ثالثة أقســـام: 
منخرطون في عمليات مســـلحة عن سابق 
إصرار وتخطيط وتنفيـــذ، منخرطون بين 
حين وآخر لكنهم مردوعون، وقسم ثالث 
خـــارج دائـــرة العمليات نهائيـــا، واليوم 
يوجد هناك ما لدى الفلســـطينيين ما قد 
يخســـرونه في الضفـــة الغربية في حال 
اســـتمر الوضع األمني التدهور بســـبب 

استمرار العمليات". 
وزعم أن "الفلســـطينيين لديهم رضا عن 
أوضاعهـــم االقتصادية رغـــم المرارة من 
الظروف السياســـية، لكن سياسة ترامب 
كفيلة بتدمير هذا التوازن، ومنح األصوات 
الغاضبة مزيدا من المســـاحة غرب الخط 
األخضـــر، مع العلـــم أن اســـتمرار التوتر 
األمني فـــي الضفة الغربية قـــد ال يكون 
ســـببه عملياتيا أو أمنيا أو عسكريا، وإنما 

سياسي".
وختم بالقول: "على الحكومة اإلسرائيلية 
االعتـــراف بحجم المشـــكلة القائمة في 
الضفة الغربية، لكنها بدال من إعادة رسم 
سياسة جديدة باتجاه استيعاب األحداث 
األمنية، واحتوائها، فإن ساستها ووزراءها 
يفضلـــون التقـــاط الصـــور التذكاريـــة، 
وهـــم يطلقون التهديـــدات الجوفاء ضد 

الفلسطينيين".

تقرير إسرائيلي..الضفة مقبلة على مزيد من العمليات المسلحة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت قناة 12 العبرية، ظهر أمس الخميس، 
أن "إســـرائيل" قررت منع رشيدة طليب وإلهان 
عمـــر أعضاء الكونغـــرس األميركي عن الحزب 
الديمقراطي، من الدخول إلى أراضيها في زيارة 
ستشـــمل القدس والمسجد األقصى والضفة 

الغربية.
وبحسب القناة، فإن وزير الداخلية أرييه درعي 
اتخذ القرار ويجري اآلن الموافقة عليه من قبل 

الجهات المختصة لإلعالن عنه بشكل رسمي.
وكانـــت القنـــاة العبرية وصحيفـــة يديعوت 
أحرونوت، كشـــفتا في وقت ســـابق أن طليب 
وعمر رفضتا التنسيق مع الجهات اإلسرائيلية 
المختصة حـــول جدول أعمـــال زيارتهن، في 

خطوة اعتبرها درعي استفزازية.

ونقلت قناة ريشت كان عن مسؤول إسرائيلي 
أن منـــع طليب وعمـــر من الدخول إلســـرائيل 

سيتسبب بأضرار غير محسوبة.
وعّقب أيمن عودة، العضو في الكنيســـت 
المحلـــول، علـــى قـــرار "إســـرائيل" النظر 
مجدًدا بشأن الســـماح لطليب ورشيد من 
الدخول ألراضيها، بالقـــول إن الدولة التي 
ليس لديهـــا ما تخفيه لـــن تفكر وتنظر 
في منع اثنين مـــن أعضاء الكونجرس من 
دخول البالد، واعتبر المنع "محاولة يائسة 
أخـــرى إلخفاء الواقع عن العالم وخاصة عن 

أنفسنا".
وكانت مصادر إسرائيلية رسمية، أبدت مساء 
أول أمس، خشـــيتها من أن تطلب طليب وعمر 

التوجه لألقصى مع مسؤولين فلسطينيين.

غزة/ االستقالل: 
قالت حركـــة المقاومة اإلســـالمية "حماس" إن 
تهديدات رئيس ما يسمي بحزب "أزرق أبيض" 
الصهيوني بيني غانتس ضـــد قيادة حماس، 
هي محاولة لكســـب أصـــوات المتطرفين في 

المجتمع الصهيوني.
وقال المتحدث باســـم حماس حازم قاسم في 
تصريح صحفي أمـــس الخميس: "على غانتس 
أن يتذكر حين كان رئيسًا لألركان، كيف كان رد 
المقاومة على العدوان على قطاع غزة في 2008-

."2014
وأضاف: "الجرائم التي ارتكبها جيش االحتالل 
في عهد غانتس دفع الكيان الصهيوني ثمنها، 
عبر إطالق المقاومة لمئات الصواريخ، طالت تل 
أبيب والقدس المحتلـــة ومدينة حيفا، وعطلت 

العمل في مرافق حيوية فـــي الكيان، وأدخلت 
مالييـــن المســـتوطنين إلى المالجـــئ، وكانت 
الفترة األســـوأ في حياة ما يسمى "سكان غالف 
غزة"، وتمكن القســـام من أسر جنود من جيش 

االحتالل".
وشـــدد علـــى أن: "رد المقاومة علـــى أي جريمة 
إسرائيلية ســـيكون أضعاف المرات السابقة، 
فقد تطورت قدراتها، وراكمت ما تســـتطيع من 
 الهدوء 

ّ
قوة تدافع بها عن شـــعبها"، مؤكدا أن

الـــذي يبحث عنـــه غانتس، لن يحصـــل ما دام 
يحتـــل األرض وينتهك المقدســـات ويحاصر 

قطاع غزة.
وهدد غانتس أكثر من مرة خالل األيام األخيرة 
بهزيمة حماس، وقال: "إذا لزم األم سنغتال قادة 
حماس وسنحسم األمر عسكريا" حسب تعبيره.

حماس ردا على تهديدات غانتس: رد 
المقاومة سيكون أضعاف المرات السابقة

قناة عبرية: »إسرائيل« تقرر منع 
دخول رشيدة طليب وإلهان عمر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طالبـــت منظمة "الحركة مـــن أجل جودة الســـلطة" في إســـرائيل، امس الخميس، 
المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، والمدعي العام شاي 
نيتسان، بضرورة فتح تحقيق في التسريبات الخطيرة التي تتم من قبل شخصيات 
لجلســـات المجلس الـــوزاري المصغـــر "الكابنيت" وكذلك بعض قـــرارات الحكومة 

المركزية.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن "الحركة" اعتبرت أن تلك التسريبات تثير خوًفا خطيًرا من 
ارتكاب انتهاكات مخالفة للثقة العامة، إلى جانب تســـببها بأضرار جسيمة تتعلق بالمصلحة 

العامة وأجهزة إنفاذ القانون.
وأكدت على ضرورة التحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها للعدالة ومنع مزيد من الضرر لـ "أمن 

الدولة"، وفق تعبيرها.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
من المرجـــح أن يعلن وزير الرفـــاه االجتماعي 
في "إســـرائيل" حاييم كاتس قريًبا استقالته 
من الحكومـــة في أعقاب مطالبة المستشـــار 
القانونـــي للحكومة افيحـــاي ميندلبليت إياه 
بالقيام بذلك بعـــد أن قرر تقديمه للمحاكمة 

بتهمتي االحتيال وإساءة االئتمان.
وقد اجتمع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو الليلة قبل الماضية مع الوزير كاتس 
على خلفية قرار المستشار القانوني للحكومة.

ويشار الى ان مندلبليت اوضح انه إذا لم يقدم 

الوزير كاتس على االستقالة فانه سيتوجه الى 
رئيس الوزراء ليوعز الى كاتس بالقيام بذلك.

وقـــال الوزير كاتس انه ســـيتقدم بطلب الى 
الكنيست لمنحه الحصانة البرلمانية علما بان 
اي عضو كنيست يستطيع التوجه الى اللجة 

البرلمانية المختصة بهذا الطلب.
اذا قام بفعلته على خلفية اداء مهام منصبه 
كنائـــب. ويواجه الوزير خاييـــم كاتس عقبة 
امام تقديم مثل هـــذا الطلب علما بان الفترة 
الحالية هي فترة انتقالية ال تلتئم فيها لجان 

الكنيست.

المطالبة بالتحقيق في 
تسريبات جلسات الكابنيت

ترجيــح إعــالن الوزيــر اإلسرائيلــي
 كاتــس استقالتــه مــن منصبــه
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تزامنت االقتحامات الصهيونية لليســـجد األقصى اليبارك, مع حلول أول أيام عيد األضحى 
الذي جاء هـــذا العام مترافقا مع فعاليات وتصريحات واضحة وصريحة, تكشـــف عن نوايا 
االحتالل ومؤامراته تجاه اليسجد األقصى, واخطر هذه التصريحات جاء على لسان ما يسيى 
بوزير األمن الداخلي الصهيوني غلعاد أردان بشـــأن تغيير الوضع القائم في القدس، حتى 
يتيكن اليهود من أداء الصالة في اليســـجد األقصى، وهي اليـــرة األولى التي تصدر فيها 
مثل هذه التصريحات عن مســـؤل حكومي »إسرائيلي« بشـــأن واقع القدس منذ عام 1948, 
فقد أطلق أردان شـــرارته لقياس ردة الفعل اإلســـالمية والعربية، صوب ما يحيكه االحتالل 
من مخططات ومؤامرات تستهدف األقصى للسيطرة على اليقدسات وتطبيق صفقة القرن 
بشان القدس، الفلسطينيون تصدوا لحالة التغول الصهيونية تجاه األقصى واليقدسيين, 
وتوافـــد اآلالف منهـــم ليرابطوا في باحات األقصى, ويتصدوا لقطعان اليســـتوطنين التي 
اقتحيته تحت حياية الشـــرطة والجيش الصهيونـــي, وكانت صيحة الله اكبر التي أطلقها 
اليرابطون كافية لهرب اليســـتوطنين منه, وتدخل الجيش والشرطة الصهيونية لالعتداء 

على  اليرابطين فيه.
على ما يبدو ان العرب واليسليين قرروا التضحية باليسجد األقصى, فلم يعلقوا مطلقا على ما 
حصل ويحصل داخل األقصى على يد اليستوطنين بيباركة الحكومة الصهيونية واليسجد 
األقصى, فين العرب من خرج ليشـــكك في قدســـية اليســـجد األقصى, وانه ال يساوى في 
قدســـيته أكثر من أي مســـجد في أي مكان بالعالم, متناسيا حديث رســـول الله صلى الله 
عليه وســـلم عن أبي الدرداء رضـــي الله عنه قال, قال عليه الصالة والســـالم: »فضل الصالة 
في اليســـجد الحرام على غيره مائة ألف صالة, وفي مســـجدي ألف صالة, وفي مسجد بيت 
اليقدس خيســـيائة صالة«, وكأن هؤالء أرادوا ان يضللوا اليســـليين حتى ال يعطوا أولوية 
واهتيام لليســـجد األقصى, وال يهتيوا بيا يتعرض له من انتهاكات يومية على يد قطعان 
اليســـتوطنين, الرســـييون العرب صيتوا على ما يحدث لألقصى وما يتعرض له اليرابطون 
داخله, وصيتهم هذا يعني الشـــيء الكثير بالنســـبة لليهود, وكأنهم يينحونهم الضوء 
األخضر للبـــدء بتنفيذ مخطط التقســـيم الزماني واليكاني له, ويعني للفلســـطينيين ان 
أقصاكـــم ال يعنينا ولن ندافع عنه, ولن نتضامن معكم, فيصالحنا أصبحت مرتبطة بيصالح 

»إسرائيل« وال يعنينا ما تتعرضون له.  
األردن صاحـــب الوصاية على األقصى جاء رده باهتا وال يتناســـب مـــع خطورة الحدث, فقد 
استنكرت وزارة الخارجية األردنية تصريحات أردان،  وأعرب الناطق الرسيي باسم الخارجية، 
ســـفيان القضاة، عن »رفـــض الييلكة اليطلق ليثل هذه التصريحـــات، محذرا من مغبة أي 
محاولة لليساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك«. وذكر القضاة 
إســـرائيل بـ »ضرورة اإليفاء بالتزاماتها واالحترام الكامل للوضع القائم«. وطالب الســـلطات 
اإلســـرائيلية » بالوقف الفوري لجييع اليحاوالت لتغيير الوضع القائم في اليسجد األقصى 
اليبارك«، مشـــيرا إلى أن الخارجية األردنية وجهت مذكرة رسيية عبر القنوات الدبلوماسية 
لالحتجاج واالعتراض على تصريحات الوزير اإلســـرائيلي, وكأن هذه التصريحات ســـتوقف 
محاوالت االحتالل للسيطرة على األقصى, وكأنها كفيلة إلحباط مخططاته ومؤامراته, إذا كان 
هذا أقصى ما ييكن ان يحتج به العرب على إجراءات االحتالل في األقصى, فان »إســـرائيل« 
ســـتيضي باطيئنان في مخططاتها, فاالحتالل ال يخشـــى إال انتفاضة شـــعبنا وصواريخ 
مقاومتنا, ونحن على ثقة ان شـــعبنا ومقاومتنا لن يضحوا باألقصى, وســـيتصدوا لالحتالل 

بكل ما أوتوا من قوة. 

عيد األضحى والتضحية العربية باألقصى 

رأي

وزيـــر األمن الداخلي الصهيونـــي يعلن اليوم صراحة 
تبني حكومته فرض تقســـيم اليسجد األقصى ...في 
مقابلة له على إذاعة راديو 90 قال وزير األمن الداخلي 
الصهيونـــي جلعاد أردان: ( إنـــه »يجب تغيير الوضع 
الراهـــن status quoفـــي اليســـجد األقصـــى حتى 
يستطيع اليهود الصالة بشكل فردي، أو جياعي، في 
مـــكان مفتوح أو مكان مغلـــق (أي داخل مبنى) داخل 
األقصى«) واليـــكان الذي يقصده أردان كي يخصص 
لليتطرفيـــن الصهاينـــة هـــو #مصلى_باب_الرحية 

وساحة األقصى الشرقية من حوله.
ماذا بقـــي بعد هذا الوضوح من وضـــوح في اليخطط 
الصهيوني ؟ والسؤال على ماذا يتفاوض من يعقدون 
اللقاءات حول مصلى باب الرحية؟ هل ما زال هناك من 
يشك أو يتردد بأن معركة األقصى قد باتت هي جبهة 
اليواجهة األساســـية واليفتوحة على كل االحتياالت 
؟!... وبعـــد مـــا تعرض إليـــه اليصلون في اليســـجد 
األقصى من تنكيل على يد الشـــرطة واليســـتوطنين 
ومن اعتداءات وحشـــية وترويع لهـــم أثناء تأديتهم 
لصالتهم و لشعائرهم الدينية في يوم عيدهم األكبر 

عيد األضحى.... فهل بقي ما يخفيه االحتالل ؟!
نعـــم إنها الحرب اليعلنة علـــى القدس وفي القدس 
وعنوانهـــا األقصى وهـــو الهدف ... ومـــا االقتحامات 
اليوميـــة لقطعان اليســـتوطنين الصهاينة له يوميا 
بالعشرات واليئات وتحت الحراسة الرسيية لالحتالل 
وعســـكره وإقامـــة الطقـــوس اليهوديـــة فيـــه دون 
وجه حـــق إال إعالن ســـافر عن هذه الحـــرب... وترويع 
اليصلين اليســـليين فيه ومنعهم منـــه أحيانا ... إال 
مقدمة إلجراء تغيير الوضـــع القائم فيه إلى وضع يد 
الصهاينة اليتطرفيـــن عليه ...! واقتســـامه ( زمانيا 
ومكانيـــا ) وفرض ذلك بالقـــوة....! دون اخذ أي اعتبار 
لليناشـــدات العربية والدولية اليتكررة بعدم اإلقدام 
على أي إجراء يســـتهدف أو من شـــأنه تغيير الوضع 
القائـــم فيه وفي القـــدس منذ وقـــوع القدس تحت 
االحتالل اإلســـرائيلي في الخامس مـــن حزيران للعام 
19٦٧م..... إال ان ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي تقدم 
على تنفيذ خططها الهادفة إلى التغيير الجذري في 
وضع األقصـــى خاصة ووضع مدينة القدس عامة على 

طريق تهويدها وتهويد األقصى وإبعاد اليســـليين 
عن األقصى والقدس معا .. ...

فقـــد وضعت هذه السياســـات العدوانية... ووضعت 
الخطـــط والييزانيات لتنفيذها خطـــوة خطوة وبدأت 
وتتصاعـــد يوما بعد يـــوم ... وال تجد مـــن يواجهها 
فعال ويقف في طريقها ســـوى أهل القـــدس .... وما 
تبقى من عرب ومســـليين مشـــغولين بقضايا أخرى 
اقلهـــا التطبيـــع مع الكيـــان الصهيوني نفســـه إلى 
درجة التغـــزل بالجيش الصهيوني فـــي قدرته على 
ردع الفلســـطينيين لألســـف وقد بـــات األمر وكأنه ال 
يعنيهم من قريب أو بعيد ... مكتفين بالفرجة على ما 
يصلهم من صـــور التنكيل الصهيوني بأهل القدس 
وباليرابطين واليدافعيـــن عن بقائهم في مدينتهم 
وعن قداســـة مســـجدهم األقصى اليبارك والذي هو 
القبلة األولى لليسليين جييعا ومسرى الرسول محيد 

صلى الله عليه وسلم....
مـــاذا ينتظر العرب واليســـليين إمام هـــذا الوضوح 
الواضح..... لخطط الصهاينة بشـــأن القدس واألقصى 
... (هل فعال كيا يقول بعض اليستعربين ان القدس 
أصبحت قضية من ال قضيـــة له) أليس عليهم واجب 
النصـــرة ألهل القـــدس وفلســـطين.......! وعليهم ان 
يهبـــوا للقيام بيـــا يتجاوز مواقف الشـــجب واإلدانة 
واالســـتنكار إلـــى مياديـــن الفعل الرادعة سياســـيا 
واقتصاديـــا ودبلوماســـيا على األقل .... واســـتعيال 
كافة األوراق اليتاحة والتي ييكنهم ان يفعلوها في 
وجه هذه الغطرسة الصهيونية واليتدثرة بالتغطية 

والدعم واليباركة األمريكية ؟
ومـــاذا ينتظر العالـــم اليتيدن واليدافـــع عن حقوق 
اإلنســـان فـــي كل مكان إال فـــي فلســـطين ... و ما ذا 
تنتظر أجهزتـــه األمييـــة اليتعددة التـــي أصدرت 
العشـــرات من القرارات الدولية بشـــأن القدس وعدم 
تغييـــر الوضع القائم فيها منذ وقعت تحت االحتالل 
اإلســـرائيلي.. لتنفيذ بعض قراراتها وتوصياته التي 
ضـــرب بها الكيـــان الصهيونـــي عرض الحائـــط....؟! 
إن خطط الكيـــان الصهيوني الهادفة إلى تقســـيم 
األقصى بـــل والهادفة إلى تدميره تقـــود إلى إضفاء 
الطابـــع الديني على الصراع وتكريســـه.... وهذا ينذر 

بانطـــالق موجة عنف لـــن تتوقف أبـــدا ولن تقتصر 
على القدس وحدها ... ما لم تتراجع سلطات االحتالل 
عن خطـــط التهويد والتدمير القائيـــة والجارية على 
قدم وســـاق و دون توقف لألقصـــى خاصة وللقدس 
عامة.... إن هـــذا ال يتأتى ولن يحصـــل طوعا من قبِل 
ســـلطات االحتالل دون موقف عربي إســـالمي واحد و 
موحـــد وفاعل .... وموقف دولي ضاغـــط و حازم ورادع 
والفلسطينيون  اليقدســـيون  االحتالل....  لســـلطات 
وحدهم بالتأكيد سيســـتيرون فـــي الصيود والدفاع 
عن مقدســـاتهم وحقوقهم دون هوادة حتى ينضم 
إليهم أشـــقاءهم وأنصارهم وأصدقاءهم في العالم 
في معركة الدفاع عن حقهم اليشـــروع في البقاء في 

مدينتهم وحياية مقدساتهم ....
حتى ترتدع ســـلطات االحتالل وتتوقـــف عن تنفيذ 
والعدوانيـــة  الجهنييـــة  وخططهـــا  سياســـاتها 
الهادفة إلى الســـيطرة اليطلقة علـــى األقصى وعلى 
اليدينـــة اليقدســـة....... ووقف سياســـات التهويد 
التـــي تنتهجهـــا..... والهادفة إلى تغييـــر الطبيعة 
الدييغرافية والجغرافية للقـــدس...... نعم لقد باتت 
اليواجهة اليوم حتيية ومســـتيرة في القدس وعلى 
القدس وفي القلب منها على اليسجد األقصى..! فهل 
يدرك العرب واليســـليين خطورة هذه اليواجهة وما 
تفرضه عليهم من واجب الدعم واليســـاندة والتخلي 
عن سياســـة دفن الرأس في الرمـــل....... ويرتقوا في 
مواقفهم وسياساتهم رسييا وشعبيا إلى ما تفرضه 

عليهم من تحدي سافر....؟؟!!
لـــم يعـــد الوضع فـــي القـــدس يحتيل التســـويف 
واالنتظار أكثـــر بعد كل هذا الوضوح في سياســـات 
االحتالل واســـتهدافاته.....وقبل كل ذلك هل تدرك 
كافة القوى السياسية الفلســـطينية أهيية وضرورة 
انجاز الوحـــدة الوطنية وإنهاء االنقســـام وااللتفاف 
حول القيادة الشـــرعية في هذه اليرحلة الخطيرة من 
مراحل الصراع ....؟؟؟!! على الكل ان يتحيل مسؤولياته 
التاريخيـــة فلســـطينيا وعربيا وإســـالميا ومســـيحيا 
وعالييا ليواجهـــة هذا التطرف والغـــي الصهيوني 
األمريكي والذي يســـعى إلـــى تديين الصراع و يهدد 

السلم واألمن في الينطقة وفي العالم اجيع....

االحتاللتاإلسرائيليتيعلنهاتصراحةت
حربتعلىتاألقصىتفماذاتننتظرت..؟!

د. عبد الرحيم جاموس

الالجئون الفلســـطينيون فـــي لبنان بيـــن حّرّية الفعل 
نســـبًيا، وبين دفعهم باتجاه خيـــارات »الضرورة« ضين 
 

ّ
سياقات، ُتصّعد األزمات وتترك بصيص ضوء، لكن يظل
 بصيص ضوء يريده البعض ويسعى إليه؟!

ُّ
التساؤل أي

لم تكن نكبة الفلسطينيين وطردهم من أرضهم بفعل 
االعتداءات والجرائم الصهيونية فعاًل إختيارًيا للشعب 
الفلســـطيني، بل كان فعاًل ُأجِبروا عليه، فتركوا ديارهم 
وما ييلكـــون بعدما قيل لهم إن ذلك سيســـتير لوقت 
قريب ومعلوم، لكّنه امتد لعشرات السنين! فأصبح هذا 
ا لصورة 

ً
، ورمز الفلســـطينيُّ صـــورة مرّكبة لبطل فدائـــيٍّ

مثالّية بعضها تكّســـر بفعل االنتقاالت اليتكررة لهذه 
الصـــورة بين »فضاء التجريد وأرض التحديد« بيا تحويه 
من رمزية وتاريخ جياعي تنّوعت بين الوطن، والشهادة، 
والبطولة، والينفى، والعودة، واكتشاف طريق التحرير...

ويبّين ســـرد األديب الفلســـطيني غّســـان كنفاني في 
»رجال في الشـــيس« الخـــروج الفلســـطيني ومواجهة 
ان، فســـرد في 

ّ
تهديـــد اليوت بضـــرورة دق جدران الخز

قّصته »رجال في الشيس« حياة الفلسطينيين بالكويت، 

وعودته إلى دمشق في سيارة قديية عبر الصحراء، فكان 
وصفه لليعاناة هي تلك الصورة الّظاهرّية لألحداث، أما 
في جوهرها ومـــا تهدف إليه فقد كانـــت ترمز وُتصّور 
ل قضّيتهم  ضياع الفلســـطينيين في تلك الحقبة وتحوُّ
إلـــى قضّية لقية العيش ُمثبتًا أنهـــم قد ضّلوا الطريق. 
وفي قّصة كنفاني »ما تبّقى لكم« يكتشف البطل طريق 
القضّية، في أرض فلســـطين فكان ذلك تبشيرًا بالعيل 
الفدائي، ضين مقولته »..الثورة وحدها هي التي تواجه 
اليوت وتستخدمه لتشق سبل الحياة«.. ويكتب الشاعر 
عز الدين اليناصرة: »هذي الينافي قبوٌر، وهذا الســـواْد/ 
ها للرماْد«. ويكتب الشاعر  وهذي الحجارة، ليست لنا… إنَّ
هارون هاشـــم رشـــيد: »أنا لن أعيش مشرًدا / أنا لن أظل 
مقّيًدا / أنا لي غٌد وغًدا / ســـأزحف ثائرًا ومتيردا / أنا لن 

أعيش مشردا«..
فالشـــاعر عز الدين اليناصـــرة يـــرى أن الينفى يصلح 
للزيارة، وال يصلح لإلقامة. حيث ال مكان في العالم يصلح 
 الطيور تعود إلى 

ُّ
للطيأنينة سوى مســـقط الرأس، وكل

أوطانهـــا حتى لو حكيهـــا دكتاتور، باســـتثناء الطيور 

الفلســـطينية، ألن االحتالل »اإلسرائيلي« لها باليرصاد، 
رغم أنها تقاوم. ويقول إن »الينفى، مكان مؤقت تشـــعر 

ق في الهواء الفاسد«.. فيه بأنك معلَّ
وإذا كانـــت الظـــروف الصعبـــة واليؤامرات اليســـتيرة 
تنعكس ســـلًبا على حياة ووجود الفلسطيني في سبيل 
القضاء على قضيته سياســـًيا، وتدميـــر وجوده اليادي 
واليعنـــوي، أو تكريـــس الفصـــل بين القضيـــة اليثال 
»قضية فلســـطين«، وبين سحق اإلنســـان الفلسطيني 
ليكفر بكل ما هو قائم، باســـتثناء تقّبل »إسرائيل« أمًرا 
واقًعا، أو عدم االهتيام بوجودها أو عدمه!! ولهذا نرى أن 
عز الدين اليناصـــرة قاوم »الفكر االندماجي في الينافي 
ألنه يســـحق هويتي الفلســـطينية - أنا فلسطيني من 
أصل فلســـطيني صقـــل الينفى شـــخصّيتي وتعّليت 
منـــه اليقاومة بأنواعها (الّصلبـــة والّناعية) كيا تعّليت 
منه (جدلّية الّصالبة – اليرونة) ولم أستســـلم ألساليب 
القهر فدائًيا ييكن أن نقاوم، ولكن أصبح حليي بسيطًا: 
أن تدفن جثتي تحـــت دالية عنب خليليـــة قبالة البحر 

الييت«.

ولهـــذا نحن نرى أنه بيـــن الينفى وتركـــه والعودة إلى 
الوطن، أو عـــدم القدرة على ذلك، فإن خيـــار اآلخر تجاه 
الفلســـطيني يتيظهر من خالل ذلك العيل الجاد على 
تحويل هذا اإلنسان الفلسطيني إلى إنسان جديد هدفه 
االنتقـــال من »منفى« هو فيه، إلـــى »منفى اليثال حيث 
جّنة الرب«.. فهذا اإلنســـان الفلســـطيني ُيدفع باتجاه 
»طلب الينفـــى الجديد« وتنفيـــذ اإلعتصامات من أجل 
االنتقـــال إليه، بفعـــل الظروف الصعبة التـــي يحياها، 
والواقـــع الذي لـــم يعد يحتيـــل الفلســـطيني بوصفه 
ومعاملته كإنســـان، والواقع القاهـــر أيًضا الذي لم يعد 
الفلســـطيني يطيـــق تحّيله، لكّنه فـــي كل األحوال هو 
إنسان »يعي أسباب نكبته ويدرك أحوال العالم العربي 
ويعرف أكثر ماهّية الّصهيونـــي الذي يواجهه«. فهنا 
الحديـــث يتيحور حـــول الذاكرة الُيرّكبة للفلســـطيني، 
والواقع الصعب، واليستقبل الذي ييكن بناؤه عبر عيلية 
كفاحية مســـتيرة وميتّدة ومعّقدة، تخـــرج عن الثقافة 
اليسيطرة، وتنفصل عنها لتعيد بناء اليستقبل بعيلية 

كفاحية واعية وقادرة على التأثير في البنى اليوجودة.

وتلبنان«تبينتالمنفىتومنفىتالمنفى!..ت بقلم: هيثم أبو الغزالن»فلسطينيُّ
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غزة/ االستقالل: 
أكد د. حسن عزام مدير عام اإلدارة 
العامة للخدمات البيطرية في وزارة 
الزراعة، أن ما تـــم ذبحة لهذ العام 
مـــن العجول و االبقـــار بلغ 12 الف 
رأس تقريبـــا وحوالي 15 الف رأس 
من األغنام والماعـــز و 80 رأس من 

الجمال.
وأوضح عزام ان الوزارة بالتعاون مع 
كال من وزارة الداخلية و نقابة األطباء 
البيطرييـــن والبلديات تمكنت من 
مراقبـــة و متابعـــة وفحـــص ما تم 
ذبحه في كل من المسالخ المركزية 
التابعة للبلديات و المسالخ الفرعية 
،حيث لـــم يتم تســـجيل اتالفات 
كاملة ألي مـــن االضاحي، وان ما تم 
تســـجيله من اتالفات انحصر في 
اجزاء لكميات محدودة من االحشاء 
الداخلية (كبد، رئتين...الخ) لم تؤثر 

على كامل الذبيحة.
وكانت الوزارة قـــد اتفقت مع ادارة 
تجمع المؤسسات الخيرية على أن 
تقوم الجمعيـــات الخيرية بتوفير 
أطبـــاء لالشـــراف علـــى االضاحي 

للتأكد من ســـالمتها وصالحيتها 
لالستهالك .

من جهته أكـــد د. إبراهيم القدرة 
وكيل وزارة الزراعة أن نجاح موســـم 
األضحى لهذا العـــام يأتي نتيجة 
للجهـــود التي بذلتهـــا الوزارة منذ 
ومتابعة  لمراقبـــة  العـــام  بدايـــة 
وفحص كل الحيوانات المستوردة 

انتاجها  يتـــم  التي  والحيوانـــات 
محليا، وذلك تنفيـــذا للخطة التي 
وضعتهـــا الـــوزارة للمحافظة على 
الصحـــة العامـــة وصحـــة قطعان 
الحيوانات التـــي يتم تخصيصها 

للذبح والتربية.
و شكر القدرة كال من العاملين في 
وزارة الزراعة ووزارة الداخلية ونقابة 

األطبـــاء البيطريين علـــى الجهود 
التـــي بذلوها إلنجاح موســـم عيد 
األضحـــى لهـــذا العـــام، مؤكدا ان 
التعاون مـــع وزارة الداخلية ونقابة 
األطباء البيطرين ســـوف يســـتمر 
المســـتقبل  ويتـــم تطويـــره في 
لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة 

للمواطن الفلسطيني .

الزراعة تكشف عدد األضاحي التي ذبحت في غزة خالل عيد األضحى

رام الله/ االستقالل: 
شاركت مديرية التنمية االجتماعية بمحافظة نابلس في لجنة األضاحي 
التابعة للمحافظة، وتولت اللجنة االشراف على ذبح األضاحي والتغليف 
والحفظ لضمان سالمتها، وتوزيعها وفق القوائم المعدة من المديرية 
لألســـر الفقيرة والمحتاجة وبلغ عدد المســـتفيدين من األسر الفقيرة 
والمهمشـــة ما يقارب 3000 مستفيد، واســـتمر عمل اللجنة طيلة أيام 
عيد األضحى وشارك في عمل اللجنة عمرو االغبر وعالء القدح في مديرية 

التنمية االجتماعية بنابلس.
مدير مديرة نابلس محمد بشارات قال« ان مديرية نابلس بدأت 
العمـــل للحملة قبل العيد بحوالي شـــهر حيث قامت المديرية 
بإعداد القوائم التي سيتم وصول األضاحي لها، وذلك بالشراكة 
مـــع محافظة نابلس التي شـــكلت لجنة مـــن مختلف الجهات 

العاملة في المجال.«
وأوضح بشـــارات أن حملة األضاحي لهذا العام تمت بنجاح واستهدفت 
االسر الفقيرة والمهمشة التي تقع ضمن قوائم المستفيدين من برامج 
وخدمات الوزارة وشـــكر بشـــارات كل من ســـاهم في انجاح الحملة من 

مختلف المؤسسات الشريكة.  
وفـــي ذات اإلطار قامـــت مديرة التنميـــة االجتماعيـــة بمحافظة بيت 
لحم بتوزيع لحوم األضاحي لألســـر الفقيرة والمهمشـــة في المحافظة 
وذلك بالشـــراكة مع عدد من الشركاء والجمعيات الخيرية المحلية التي 

تبرعت باألضاحي.

»التنمية االجتماعية« برام الله 
توزع األضاحي لألسر الفقيرة

بغداد/ االستقالل: 
قالت مصـــادر عراقية إن رئيـــس الوزراء 
العراقي عادل عبـــد المهدي، يواجه أزمة 
سياســـية مـــع برلمان بالده تســـتهدف 
العالقات األردنية- العراقية، كاشـــفة عن 
محاوالت ضغط برلمانية تمارسها الكتل 
السياسية البرلمانية للضغط على األردن 
لتســـليم بغداد معارضين عراقيين على 
رأســـهم رغد ابنة الرئيـــس الرحل صدام 

حسين.
ونقلت صحيفة »عكاظ« السعودية امس 
الخميس، عن مصـــادر برلمانية وصفتها 
بـ«المأذونة« أن كتال برلمانية تسعى إلى 
زج ملـــف المطلوبيـــن العراقيين باألردن 

ضمن الملفات التجارية بين البلدين.
وأشارت إلى أن الحكومة العراقية ترفض 

ربـــط هـــذا الملـــف بالملفـــات التجارية 
واالقتصادية، قائلة: »إن كتال سياســـية 
تســـعى منذ مدة لزج ملـــف المطلوبين 
العراقيين ضمن ملفـــات العراق واألردن 
التجارية واالقتصاديـــة«، وألمحت إلى أن 
الهدف األول من تلك الضغوط قد يكون 
إفشال أي تقارب عربي وثيق بين العراق 

وجيرانه.
وترفض الحكومـــة العراقية ربط الملفين 
التجـــاري واالقتصـــادي مـــع األردن بأي 
جانب سياســـي آخر، فيما يرفض األردن 
وفق مصادر حكومية تحدثت للصحيفة 
أي محاولة ابتزاز سياسي يمس السيادة 
األردنيـــة، مؤكـــدة أنه من المســـتحيل 
بالنســـبة لعّمان التي تســـتضيف نحو 
نصف مليون عراقـــي، بينهم معارضون 

للتواجد األمريكي فـــي العراق وللعملية 
السياسية الرضوخ ألي ضغوطات.

وبلغ التبادل التجاري الشـــهر الجاري 
معدالت قياسية وصلت إلى نحو مليار 
ونصـــف المليار دينـــار عراقي (نحو 
مليـــون و257 ألـــف دوالر) في اليوم 
الواحـــد كإيرادات للمنفـــذ الحدودي 
بين البلدين، في وقت كشـــفت فيه 
وزارة الكهرباء العراقية عن بدء خطة 
الربط الكهربائي بين البلدين اعتبارا 
من الشـــهر القـــادم لتغذية مناطق 
أعالي الفـــرات غربي األنبار، إلى جانب 
اتفاق ســـابق لتصديـــر النفط الخام 
من حقول البصرة إلى األردن، واتفاق 
لشحنات نفط تنقل بالصهاريج إلى 

األردن برا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكـــر موقع صحيفة معاريف العبرية، امس الخميس، أن "مكتب التنفيذ" 
في وزارة المالية اإلســـرائيلية خصم مبلغ 12.7 مليون شـــيكل من عوائد 
أموال الضرائب الخاصة بالســـلطة الفلسطينية لصالح قضايا ال تزال رهن 

المداوالت القضائية أمام محكمة القدس المركزية اإلسرائيلية.
وبحســـب الموقع، فإنه ســـيتم توزيع جزء من تلك األموال من خالل هيئة 
اإلنفاذ لصالح فلســـطينيين بعضهم يحمل الجنســـية اإلسرائيلية ممن 
اعتقلوا لدى أجهزة أمن الســـلطة الفلســـطينية بسبب "اشـــتباه خاطئ" 
بتقديمهم مساعدة أمنية إلسرائيل، تعرضوا خاللها لتعذيب شديد، وفق 

مزاعمهم.
واستمرت المحاكمة التي ما تزال بعض قضاياها مفتوحة، نحو عام كامل 
تم خالله النظر في شـــكوى العشرات من الفلسطينيين بحجة تعرضهم 

للتعذيب خالل اعتقالهم بدون سبب فعلي.

البرلمان العراقي يضغط على األردن 
اقتصــادًيا لتسليــم مطلوبيــن

صحيفة عبرية: »إسرائيل« 
تصادر (13) مليون شيكل 

من أموال السلطة 

جاكرتا/ االستقالل: 
أظهـــرت بيانات مكتـــب اإلحصاء اإلندونيســـي 
الصادرة، امس الخميس، تسجيل إندونيسيا عجز 
تجاري خالل الشهر الماضي وذلك ألول مرة منذ 3 
شهور مع استمرار تراجع الصادرات للشهر التاسع 

على التوالي.
وبحسب البيانات بلغت قيمة العجز التجاري خالل 
تموز/يوليو الماضـــي 63.5 مليون دوالر، في حين 
كان المحللـــون يتوقعون عجزا قـــدره 420 مليون 

دوالر.
وتراجعت قيمة صادرات إندونيســـيا خالل تموز/

يوليو الماضي بنســـبة 5.12% سنويا إلى 15.45 
مليار دوالر، فـــي حين تراجعت الواردات بنســـبة 

15.2% إلى 15.51 مليار دوالر.
وأشـــارت وكالة بلومبرج لألنباء إلـــى أن المحللين 
كانوا يتوقعون تراجع الصادرات بنســـبة %11.2 

والواردات بنسبة 17.8% خالل الشهر الماضي.
وتراجعت صادرات إندونيسيا بدون حساب النفط 
والغاز الطبيعي بنســـبة 6.9% إلـــى 13.88 مليار 
دوالر، فـــي حين زادت صـــادرات النفط والغاز إلى 
1.61 مليار دوالر مقابل 1.41 مليار دوالر في تموز/

يوليو من العام الماضي.
وتراجعت الـــواردات بدون حســـاب النفط والغاز 
بنســـبة 12% ســـنويا إلى 13.76 مليار دوالر، في 
حين تراجعت واردات النفط والغاز بنسبة %34.2 

إلى 1.75 مليار دوالر خالل الفترة نفسها.

بكين/ االستقالل: 
الصينيــــة  الوطنيــــة  الشــــركة   أعلنــــت 
النفــــط  صانــــع  للبتروكيماويــــات، 
والبتروكيمياوية الرائد في الصين، أعلنت 
األربعاء، عــــن اكتشــــاف 92.1 مليار متر 
مكعب من إحتياطي الغــــاز الطبيعي في 

مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البالد.
ومــــن المتوقــــع أن تنتــــج اإلحتياطيــــات 
المكتشــــفة حديثا ملياري متر مكعب من 
الغــــاز الطبيعي كل عام، مــــا يعادل حجم 
اســــتهالك الغاز الســــنوي لـ 10 ماليين 

منزل .
وتم اكتشــــاف إجمالــــي 40.8 مليار متر 

الغــــاز الجديدة  مكعب مــــن إحتياطيات 
فــــي حقل يوانبا للغاز في المقاطعة، الذي 
يعد أعمق حقل غازي صيني على الطبقة 

البحرية.
وستقوم الشركة باستكشاف موارد الغاز 
بشكل أكبر، عالوة على توفير 20 مليار متر 

مكعب من إحتياطيات الغاز هذا العام .
وكشفت الشــــركة حتى اآلن 1.2 تريليون 
متــــر مكعب من اإلحتياطيــــات التي تبلغ 
قــــدرة إنتاجهــــا الســــنوية 12 مليار متر 
مكعب في حوض سيتشوان الغني بالغاز، 
ما يشــــكل حوالــــي خمــــس إجمالي هذه 

االحتياطيات في البالد .

إندونيسيا تسجل عجزًا
 تجارًيا خالل الشهر الماضي

اكتشاف 92.1 مليار متر مكعب من 
إحتياطي الغاز جنوب غرب الصين
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االستقالل/ وكاالت: 
طلبت الواليات المتحدة من سلطات 
جبل طـــارق التابعة لبريطانيا تمديد 
احتجـــاز ناقلـــة النفـــط اإليرانيـــة 
المحكمة  "غريس1"، في حين كانت 
العليا تستعد للسماح لها بالمغادرة، 
واكتفت السلطات باإلفراج عن طاقم 

الناقلة وإجراء اتخاذ القرار بشأنها.
وقالت مراســـلة الجزيـــرة إن محكمة 
جبل طارق العليا تلقت طلبا من وزارة 
العـــدل األميركية بتمديـــد احتجاز 

الناقلة "غريس1".
وقالت صحيفة جبرالتار كرونيكل إن 
الطلـــب يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار 
بشـــأن مصير غريـــس1 إال في وقت 
الحق ، مضيفـــة أن الحكومة أفرجت 
الناقلـــة اإليرانية وثالثة  عن قبطان 

ضباط.
وقبل ساعات، نقلت وكالة رويترز عن 
مصادر في جبل طارق أن الســـلطات 
هناك لن تطلـــب تجديد أمر احتجاز 
اإليرانية "غريس1"،  النفط  ســـفينة 

وأنه سيسمح لها بالمغادرة بناء على 
قرار المحكمة ، كمـــا نقلت صحيفة 
"ذا صـــن" البريطانيـــة تصريحـــات 

مشابهة.
احتجزت  وكانت سلطات جبل طارق 
-التي تحمل نحو مليوني  "غريس1" 
برميل مـــن النفط- مطلع يوليو/تموز 

انتهاكها  فـــي  الماضي؛ لالشـــتباه 
االتحاد  يفرضهـــا  التي  العقوبـــات 
األوروبي على النظام السوري، وهو ما 

نفته السلطات اإليرانية.
وذكرت هيئـــة بنما البحرية أن ناقلة 
النفـــط اإليرانيـــة العمالقة "غريس 
1"، التـــي احتجزتها مشـــاة البحرية 

البريطانيـــة في جبل طارق  الملكية 
لم تعد مقيدة في سجالتها للسفن 

الدولية اعتبارا من 29 مايو.
وكانت بريطانيا قد زعمت ان الناقلة 
تنتهك العقوبـــات األوروبية بنقلها 
شـــحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما 

نفته إيران.

جبل طورق تطلق طوقم النوقلة اإليراننة وأمنركو تطولب بتمديد احتجوزهو

بكين/ االستقالل: 
أعلنـــت وزارة الخارجيـــة الصينية، الخميس، أن الواليـــات المتحدة األمريكية 
تآمـــرت مع عناصر إجرامية وعلى صلة بأنشـــطة إجرامية مناهضة للصين في 

هونغ كونغ.
وجاء في بيـــان وزارة الخارجيـــة ردا على تعليقات مجلـــس النواب األمريكي 
والسياســـيين األمريكيين اآلخرين بشـــأن األحداث في هونغ كونغ: »تشويه 
للواقع، وااللتزام األعمى بالمعايير المزدوجة من قبل السياسيين األمريكيين 

قريب بالفعل من الهستيريا«.
وأضاف البيان: »لقد تآمروا مع عناصر إجرامية متطرفة ويشـــاركون بجنون في 

القضايا الجنائية المعادية للصين في هونغ كونغ«.
وأصدرت لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب للكونغرس األمريكي في وقت 
ســـابق، بيانا دعت فيه الصين إلى التخلي عن ممارســـة القمع ضد مظاهرات 

االحتجاج السلمية في هونغ كونغ.
وتجتاح هونغ كونغ منذ نحو شـــهرين احتجاجات وتظاهرات ضخمة 
ضد تعديل قانون مثير للجدل يســـمح للســـلطات بتسليم مطلوبين 

لبكين.
وبعد نحو أســـبوع من االحتجاجات، أعلنت الرئيســـة التنفيذية لهونغ كونغ، 
كاري الم، إيقاف مشـــروع تعديل القانون، إال أن المظاهرات ما زالت متواصلة 

حيث يرفع المحتجون الفتات وشعارات ضد الشرطة.

الصنن تتهم الواليوت 
المتحدة بولتآمر ضدهو

ولينغتون/ االستقالل: 
قدمـــت إدارة الســـجون فـــي نيوزيلندا أمس 
ســـمحت  بعدمـــا  اعتذاراتهـــا  الخميـــس، 
تارانـــت مرتكب مجزرة  برينتون  لالســـترالي 
مســـجدي كرايست تشيرش بإرســـال رسالة 
كراهية من سجنه إلى أحد المتعاطفين معه 

الذي قام بوضعها على االنترنت.
ويقبع تارانت في سجن يخضع ألقصى درجات 
الحراسة في أوكالند، بانتظار محاكمته بتهمة 
قتل 51 مصليا مســـلما فـــي 15 آذار - مارس 
في أســـوأ حادث إطالق نار جماعي في تاريخ 

نيوزيلندا الحديث.
وبينمـــا تفعـــل الحكومـــة النيوزيلنديـــة ما 
بوســـعها لمنع هذا الرجل الـــذي يتبنى فكرة 
تفوق العـــرق األبيض، من التعبير عن أفكاره، 

كشفت إدارة السجون أنها سمحت له بإرسال 
بريد الكتروني من زنزانته.

وبعث تارانت باحدى الرسائل الى رجل روسي 
يدعى آالن قام بدوره بنشـــرها على موقع "فور 

تشان".
والرســـالة المدونة بخط اليد بطريقة طفولية 
تصـــف رحلـــة تارانت الى روســـيا في 2015، 
وتتحـــدث عن إعجابـــه بالفاشـــي البريطاني 
أوزوالد موزلي وإيمانـــه بأن "هناك نزاعا كبيرا 

يلوح في األفق".
وأثار تجاوز الرســـائل لنظـــام التدقيق غضب 
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، التي 
كانت قد تعهدت بعد أيام على وقوع الهجوم 
بعدم ذكـــر اســـم تارانت حتى ال يكتســـب 

شهرة.

قالـــت أرديـــرن لصحافيين فـــي توفالو حيث 
تحضر قمة إقليمية إن "الســـجن أقر بالفشل 
فـــي هـــذا الجانـــب (...) يجب أال يكـــون هذا 
الشـــخص قادرا على مشاركة رسالة الكراهية 

من وراء أبواب السجن".
الرئيســـة  ستيفنســـون  كريســـتين  وأقرت 
التنفيذية إلدارة الســـجون بأنه لم يكن يجب 
إرســـال هذه الرسالة. وقالت "أود أن أعتذر عن 
الضرر الذي تســـببت به لهـــؤالء الذين تأثروا 
باألحداث المأساوية التي وقعت في 15 آذار/

مارس".
وأشـــارت ستيفنســـون الـــى تعليـــق خدمة 
البريـــد االلكترونـــي خالل إجـــراءات التدقيق 
التي تجري.وقالت "من الصعب دائما تحقيق 
التوازن السليم بين احترام واجباتنا القانونية 

وخفـــض كل المخاطـــر الممكنـــة التـــي قد 
يشكلها السجين".

وتابعـــت "لكننا مصممون على العمل من أجل 
أال تكـــون هنـــاك أي إمكانية للتســـبب باقل 
درجة من الضرر أو األلم، بشـــكل مباشر أو غير 

مباشر".
مـــن جهته كشـــف وزيـــر الســـجون كالفن 
ديفيس في مقابلة اذاعية ان تارانت ارســـل 
تسع رسائل قبل حرمانه من بريده االلكتروني، 
اثنتان إلى والدته وســـبع إلى "رفاق"، موضحا 
أن المسؤولين في السجن منعوا خروج اثنتين 

من هذه الرسائل.
وأوضح ديفيس إن التعامل مع هذا الســـجين 
البالغ 28 عاما يمثل تحديا لنظام السجون في 
نيوزيلندا. وقال إلذاعة نيوزيلندا "في الحقيقة 

لم نتعامل مع ســـجين مثله من قبل".وأضاف 
"سألت ما إذا كانت قوانيننا مناسبة وطلبت من 

السجن نصائح حول ما يجب تعديله".
ومـــن المقرر أن تبدا محاكمـــة تارانت في أيار 
- مايـــو من العام المقبـــل ل51 تهمة بالقتل 
العمد و40 بمحاولة قتل واالشـــتراك في عمل 

ارهابي.
وقد عاد ملفه الخميس إلى محكمة كرايســـت 
تشـــيرش العليا من أجل عقد جلســـة قصيرة 
تتعلق بمســـائل إجرائية. ولـــم يكن تارانت 
ملزما المشـــاركة عبر الدائرة المغلقة كما جرى 

من قبل.
وتم تأجيل الجلســـة إلى الثالث من تشـــرين 
األول - أكتوبر. ويفترض أن تبت المحكمة في 
هذه الجلسة في أحتمال نقل مكان المحاكمة.

ننوزيلندا تعتذر بعد إرسول مرتكب مجزرة المصلنن رسولة كراهنة من السجن

االستقالل/ وكاالت: 
حث حزب العمــــال البريطاني المعارض أعضاء البرلمان 
من حــــزب المحافظيــــن والمعترضين على سياســــات 
حزبهم الحاكم على المساعدة في منع بريكست (خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي) دونما اتفاق.
واقتــــرح الحــــزب المعارض إســــقاط حكومــــة رئيس 
الوزراء بوريــــس جونســــون وفتح الباب أمــــام زعيمهم 
جيريمي كوربين لتشكيل حكومة مؤقتة، من أجل منع 

ـ«رويتــــرز«. خــــروج بريطانيــــا بــــدون اتفــــاق، وفقــــا ل
وكان جونســــون تعهد بخــــروج بريطانيا مــــن االتحاد 
بحلول 31 أكتوبر، ســــواء تم التوصــــل التفاق في هذا 
الصــــدد أم لم يتم، وهو ما يمهد لمواجهة في البرلمان 
حيث يوجــــد العديد من األعضــــاء المعارضين للخروج 

دون اتفاق.
وقال كوربين في رســــالة إلى زعماء األحزاب المعارضة 
وعدد من كبار المحافظين المعترضين على االنسحاب 
من االتحاد األوروبي دونما اتفاق، إن »حكومته المؤقتة 
المقيدة بجدول زمني محدد للغاية« ســــترجئ الخروج 

من االتحاد وتجري انتخابات عامة.
وأضــــاف أن حــــزب العمال ســــيخوض االنتخابات على 
أساس دعمه إلجراء استفتاء ثان على شروط بريكست، 

يتضمــــن خيار مــــا إن كان ينبغي أن تبقــــى البالد في 
االتحاد بعد ثالثة أعوام من تأييدها الخروج منه.

وقال كوربين »هذه الحكومة ال تحمل تفويًضا بالخروج 
دون اتفــــاق، واســــتفتاء 2016 لم يتضمــــن تفويًضا 
بالخــــروج دون اتفــــاق... ومن ثم فإني أعتــــزم أن أطرح 
تصويًتا بســــحب الثقة في أقرب فرصة ممكنة حينما 

نكون واثقين من الفوز«.
وقالت متحدثة باســــم مكتب جونســــون فــــي داوننج 
ســــتريت، إن الخيــــار واضح »هذه الحكومــــة تؤمن بأن 
أبناء الشــــعب هم السادة وبأن األصوات موضع احترام، 
وجيريمي كوربين يؤمن بأن أبناء الشــــعب هم العبيد 
وبأن الساســــة يمكنهم محــــو أصوات الشــــعب التي 
ال تــــروق لهم«. ويعــــود أعضاء البرلمــــان من عطلتهم 
الصيفية فــــي الثالث من ســــبتمبر، وســــيدخلون في 
معركة فيما يتعلق بالخروج من االتحاد من شــــأنها أن 

تحدد مصير خامس أكبر اقتصاد في العالم.
وخاض جونسون حملته االنتخابية على أساس الخروج 
من االتحاد األوروبي، وأكد على انســــحاب بريطانيا من 
التكتل في موعد غايته نهاية أكتوبر/تشــــرين األول، 
مما دفع السياســــيين من مختلف األطيــــاف لمحاولة 

إثنائه.

الخرطوم/ االستقالل: 
يجتمع المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير في الســـودان، 
الخميس، لبحث الترشـــيحات النهائية ألعضاء مجلس السيادة 

وتسمية رئيس الوزراء.
وقالـــت مصادر اعالميـــة إن المجلـــس القيـــادي لقوى الحرية 
والتغيير، الذي يضم رؤســـاء األحزاب وممثلي الكتل ســـينظر 

أيضا في تسمية رئيس القضاء والنائب العام.
وكانت لجان في قوى الحرية والتغيير قد فرغت مســـاء األربعاء 

من إعداد القائمة النهائية لمرشـــحي مجلس السيادة ومنصب 
رئيس الوزراء. ويتم تداول أســـماء لمرشحين لمجلس السيادة، 
من بينهم األكاديمية فدوى عبد الرحمن والباحث بابكر فيصل 
والناشـــط صديق تاور والقيادي بالحريـــة والتغيير طه عثمان 
إسحاق، بينما يتوقع اختيار العضو المدني الخامس في مجلس 
الســـيادة مـــن حركة نداء الســـودان ويرجح أن يكـــون تحديدا 
من الجبهـــة الثورية. وال يزال عبد الله حمدوك أبرز المرشـــحين 

لتولي رئاسة الوزراء، بحسب مصادر متعددة.

أنقرة/ االستقالل: 
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس الخميس، 
إن أنقـــرة حصلت على وعد من الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
بأن يكون عمق المنطقة اآلمنة في سوريا 20 ميال (32 كيلومترا).

لكن جاويش أوغلو أشار في مؤتمر صحفي مع نظيرته السيراليونية، 
الخميـــس، إلى »عدد من المســـائل التي تحتاج إلى دراســـة مفصلة 

ودقيقـــة، لالتفاق مع واشنطن بشـــأن المنطقة اآلمنة. وشـــدد وزير 
الخارجية التركي على ضرورة إخراج القوات الكردية من هذه المنطقة، 
وقال إن واشـــنطن »ال تزال تواصل إمداد العناصر اإلرهابية في تلك 
المنطقة بالســـالح«، في إشـــارة إلـــى الوحدات الكرديـــة. وأضاف أن 
»منطقة شرق نهر الفرات باتت مقرا لإلرهابيين«، وأن »على الواليات 

المتحدة االمتناع عن المماطلة في تأسيس المنطقة اآلمنة«.

المعورضة البريطوننة تتعهد 
بإسقوط جونسون وإرجوء بريكست

السودان.. »الحرية والتغننر«
 يبحث ترشنحوت مجلس السنودة

أنقرة: حصلنو على وعد من ترامب 
بشأن عمق المنطقة اآلمنة
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غزة/ محمد العقاد:
بدأ فريق نماء الرياضي الملقب بكتيبة المحاربين الصاعد 
حديثــــًا ألول مرة فــــي تاريخه إلــــى دوري الدرجة األولى 
تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2020/2019م بكل 

قوة وبشكل مكثف.
واستطاع مجلس إدارة نماء بإنهاء ترتيباته لالستحقاق 
الجديد بخطة مدروسة وبشكل منظم في اختيار المدرب 
حيث تم تعين المدير الفني وصاحب الخبرات والمواقف 
الصعبــــة نعيم ســــالمة لتولي دفه الفريــــق في الدرجة 

األولى.
نادي نمــــاء يعتبر الصعود األول في تاريخه وســــيكون 
أمام تجربة جديدة بطموح جديد ممتلئ بالعقبات، لذلك 
اســــندت المهمة لمدرب محنك يواجه هذه الصعوبات 
التي ستواجه الفريق، ويريد الظهور بكل قوة ومصارعة 

الفرق الالمعة في هذه الدرجة.
ويواصل مدرب الفريق استعداداته بكل جدية وشراسة 
من أجل رفع منسوب اللياقة لدى الالعبين، ليكونوا على 

أتم الجهوزية لمعركة الدوري التي تحتاج لنفس طويل، 
وســــط تحضيرات جيدة من جميع الفرق لخطف بطاقة 

الصعود إلى مصافي دوري الدرجة الممتازة.

نماء المعروف "بكتيبة المحاربين" سيحاول القتال بكل 
قوة للصعود وتكرار تجربــــة اتحاد بيت حانون الرياضي 
الذي صعد من الثانية لألولــــى ومن ثم للممتازة بنفس 

الموسم 2019/2018م.
�ضفقات مميزة

المحنك ســــالمة كونــــه صاحب خبرة في هــــذه الدرجة 
وصعــــد مع اهلي بيت حانون للممتــــازة، ابرم العديد من 
الصفقات المميزة لعبوا في جميع الدرجات ولديهم حس 

تهديفي عالي وفي جعبتهم الكثير لتقديمه.
نماء قدم موســــم رائع في الدرجة الثانيــــة وصعد، األن 
يعقد العزم ويريد أن يقفز بين الكبار ويثبت للجميع أنه 

فريق كبير وندًا قويًا لجميع الفرق في الدرجة األولى. 
يشــــار إلى أن نماء تعاقد مع كتيبة من المحاربين وهم: 
المهاجم بالل عســــاف ومحمود فحجان، ومدحت السيد، 
والحــــارس أحمد الشــــاعر، ومحمــــد أبو يوســــف، ومؤيد 
العماوي ، مصطفى الداعور ، عبد الله إرميالت، والثالثي 
االشــــقاء محمود ومعاذ وهيثم أبو النصر والتجديد الى 

فادى الشريف واحمد تنيره. 
يذكر أن نماء سيواجه في افتتاحيه الدوري نادي خدمات 
خانيونس، ولم يحدد جدوله مباريات األسبوع األول بعد.

» كتيبة المحاربين« ترفع شعار »ال عودة لتوراء« بالموسم الجديد 

ستوكهولم/ االستقالل: 
ضم منتخب مملكة السويد الوطني العبًا فلسطينيًا سوريًا إلى صفوف 

العبيها ضمن خط الوسط في نادي IFK Göteborg لكرة القدم.
وكان الالعب حسام عايش الذي يبلغ من العمر 24 عامًا قد انتقل 
مـــن نادي Östersunds FK وولد فـــي مدينة يوتيبوري وترعرع 
فـــي “مايورنا” وهو ألب من مخيم اليرموك في ســـوريا وأم من 
األردن، وقد لعب عايش لعدة أندية في الســـويد قبل انضمامه 
ليوتيبوري. ووفقًا لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، 
سطع نجم الجئين فلسطينيين سوريين في مختلف المجاالت 
الفنية والرياضية والتعليمية، في الســـنوات األخيرة، حيث بدأ 
نجاحهم وتميزهم بعدما وصلوا إلى دول اللجوء في أوروبا، نتيجة 

هروبهم من الحرب الدائرة في سوريا منذ سنوات.

لندن/ االستقالل: 
تعقدت مســـألة انتقـــال النجـــم الفرنســـي بـــول بوجبا 
من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، ليس فقط بسبب 
إغالق الســـوق اإلنجليزية دون أن يجـــد النادي اإلنجليزي 

بدياًل له ولكن الالعب نفسه بدأ بمراجعة خططه.
وكان بول في بداية الصيـــف يريد بالفعل االنضمام إلى 
ريـــال مدريد ولكن إدارة مانشســـتر يونايتد أرادت مبلغًا 

كبيرًا للغاية من النادي اإلسباني لبيعه لهم.
ووضع النادي اإلســـباني بالفعل خيارًا بدياًل لتدعيم خط 

الوسط وهو دوني فان دي بيك العب آياكس أمستردام.
بينما بدأ بوجبا موســـمه مع مانشســـتر يونايتد بتقديم 
أداء كبير للغاية ضد تشيلسي رفقة هاري ماجواير الوافد 
الجديد للشـــياطين الحمر في المبـــاراة التي انتهت بفوز 

الشياطين الُحمر برباعية نظيفة.

منتخب السويد 
الوطني يضم

 العبًا فتسطينيًا

بوجبا يغتق باب االنتقال 
إلى ريال مدريد

ليفربول/ االستقالل: 
تمكن ليفربول من التتويج بلقب السوبر األوروبي بعد التغلب 
على تشلســــي بركالت الترجيح في المبــــاراة التي كان بطلها 
أدريان ســــان ميغل، حارس الريدز الجديد، في أول مباراة له مع 

الفريق اإلنجليزي.
وتولى أدريان حراســــة مرمى ليفربول في هــــذه المباراة بعد 
تعرض أليســــون بيكر، الحارس األساســــي إلصابة في مباراة 
نوريتش ضمن منافسات الجولة األولى من الدوري اإلنجليزي، 

وكانت بدايته مفاجئة ومختلفة للجميع.
ووصل الحارس اإلســــباني إلى كتيبــــة األلماني يورغن كلوب 
بالمجان وبشكل حر بعد انتهاء عقده مع وست هام اإلنجليزي 

الذي خاض معه 6 مواسم، في عقد مدته عامين.
وكان كلوب قــــد أكد على غياب بيكر عن مباراة كأس الســــوبر 

األوربي، ليشــــير إلى أن أدريان سيكون حارس المباراة، ليتخذ 
منعطفــــا تاريخيا وغيــــر متوقع خاصة أنه جــــاء ليكون بديل 
أليســــون ووصل إلى الفريق منذ أيام قليلــــة فقط، األمر الذي 

جعله يكتب قصة غريبة في األسبوعين اآلخرين.
ووفقا لصحيفة »آس« اإلسبانية، فإن أدريان بعد انتهاء عقده 
مع وســــت هام في الموســــم الماضي أجبر على التدريب على 
نفقته الخاصة، وبدأ التدريب بشكل منفرد في فريق يونيون 

ديبورتيفو األندلسي، خاصة أنه كان قريبا من منزله.
وبعد أيام من التدريب االنفرادي أرســــل أدريان بطاقة بريدية 
مع شيك نقدي لشراء معدات رياضية للتعبير عن شكره الكبير 
بعد الســــماح له باستخدام منشــــآتهم والحفاظ على لياقته، 
وهذه لفته تستحق اإلشادة والتي انتهت في األيام الماضية 

بإعالن صفقته بشكل رسمي كحارس لليفربول اإلنجليزي.

االستقالل/ وكاالت: 
أرجأ رئيس االتحـــاد األوروبي لكرة 
القدم (يويفا)، عقد اجتماع مشترك 
مـــع رؤســـاء األنديـــة واالتحادات 
األوروبيـــة، التي كان من المفترض 
أن تســـاعد فـــي تحديـــد شـــكل 
المسابقات المستقبلية، ومن بينها 

دوري أبطال أوروبا.
وحصلت وكالة »أسوشـــيتد برس« 
أرسلها ألكســـندر  خطابـــات  على 
الخميس  أمس  تشيفيرين، صباح 
إلى رؤساء »رابطة األندية األوروبية« 
األوروبيـــة  الدوريـــات  و«رابطـــة 
المحترفـــة«، إللغـــاء اجتمـــاع 11 

ســـبتمبر المقبل، قائال إنه ســـتتم 
إعادة ترتيبه »بمجرد أن أظن أننا على استعداد لمناقشة 

هادفة«.
ونشـــبت نزاعات بين أندية كبيرة ومســـؤولي الدوريات 
المحلية، منذ تقديم اقتراح في وقت ســـابق هذا العام، 
مـــن شـــأنه أن يحول دوري أبطـــال أوروبا إلى منافســـة 

يتنافس فيها عدد أقل من الفرق بدءا من عام 2024.
كان هناك أيضا انقســـام عميق داخـــل رابطة األندية 

األوروبية، التي يرأسها أندريا 
أنيلي.

وكتب تشيفيرين إلى أنيلي 
الدوريات  رابطـــة  ورئيـــس 
أولســـون،  كريســـتر  الرس 
قائـــال إن »اليويفـــا ال يـــزال 
يجمع تعليقـــات من روابطنا 
أي  وســـتكون  الوطنيـــة. 
سابقة  اآلن  جديدة  مناقشة 
ألوانها ألننا نحلل التعليقات 
والمقترحـــات الـــواردة مـــن 

مختلف األطراف«.
أن  تشـــيفيرين  وأضـــاف 
»اليويفا ال يتعجل بشـــأن 
قرار الشـــكل الجديد لدوري 

األبطال عام 2024«.
ويتضمن االقتراح تحويل البطولة إلى 4 مجموعات بدال 
من 8، واحتواء كل مجموعة على 8 فرق بدال من 4، ليلعب 

كل فريق 14 مباراة بهذا الدور.
وتعبر الفرق األربعة األوائل للدور التالي، كما ســـتضمن 
تأهلها مباشـــرة للنســـخة المقبلة من البطولة، بصرف 

النظر عن موقعها بالدوري المحلي.

أدريان.. من البطالة إلى بطل في ليفربول اليويفــا يؤجــل اجتماعــا
 لتعديــل دوري أبطــال أوروبــا
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وذكــــرت مصادر محلّية أن الشــــهيدين هما الفتيان نســــيم مكافح الرومي، 
وحمودة خضر الشيخ، من مدينة العيزرية

 شرق القدس المحتلة، ويبلغان من العمر 14 عاًما.
وزعمـــت وســـائل إعام عبرّية أن أحد عناصر شـــرطة االحتـــال أصيب بجراح 
ُوصفت بين »الطفيفة« و«المتوســـطة« بعد تعرضـــه لعملية طعن في البلدة 

القديمة من القدس.
: »إن قوات الشـــرطة اســـتهدفت مهاجمين على 

ّ
وقـــال موقع »0404« العبري

مقربة من باب السلسلة بالبلدة القديمة فأصيبا بجراح وجرى تطويق المنطقة«.
وفي وقت الحق، نّددت حركة الجهاد اإلسامي في فلسطين بجريمة االحتال 
إعـــدام الفتَيْين المقدســـَيين »الرومي« والشـــيخ«؛ بحجة طعنهما شـــرطًيا 

»إسرائيلًيا« في العاصمة المحتلة.
وقال مســـؤول المكتب اإلعامي للحركة داود شـــهاب: »بمنتهى الوحشـــّية 
اســـتهدف جنود االحتال الحاقدين فتيين صغيرين لم يتجاوزا ســـن الـ14 

ربيعًا عند باب السلسلة في القدس«.
وشـــّدد شـــهاب في تصريح مكتوب وصل »االســـتقال« علـــى أن ذلك يعد 
جرًما مشـــهوًدا، وإعداًما ميدانًيا، وإرهاًبا منظًما، تمارسه قوات االحتال دونما 

اكتراث«.

غزة/ االستقال:
نفـــذت لجنة التواصـــل الجماهيري واإلصـــاح العامة بحركة الجهاد اإلســـامي في 
فلســـطين، سلســـلة زيارات لعدد من وجهـــاء اإلصاح والمخاتير وعوائل الشـــهداء 
واألسرى والجرحى خال أيام عيد األضحى المبارك، بمشاركة عدد من مسؤولي اللجنة 

والمخاتير ورجال اإلصاح.
ونقل وفد لجنة التواصل الجماهيري تهنئة  قيادة حركة الجهاد االسامي  للعوائل، 

مشيدا بتضحياتها وصمودها في ظل الحصار والعدوان المتواصل على شعبنا.
وأكد الوفد على أن هذه العوائل تشكل الحاضنة األهم للمقاومة.

من جهتهـــا، رحبت العوائل بهـــذه الزيارات، مؤكـــدة أنها تقّدر عاليـــا هذه اللفتة 
الكريمة التي تنم عن مدى التاحم بين حركة الجهاد اإلســـامي وجموع أبناء شعبنا 

الفلسطيني على اختاف انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية.

القدس المحتلة/ االستقال: 
وّجـــَه رئيس وزراء االحتال اإلســـرائيلي الســـابق  
أيهود أولمـــرت، امس الخميس، اتهاًمـــا الذًعا، إلى 

حكومة نتنياهو القائمة.
واتهم أولمرت، حكومة نتنياهو بأّنها ال تريد محاربة 
 الســـلطة 

ّ
حركـــة حماس في قطاع غزة ، بل وترى أن

الفلسطينية التي يتزعمها محمود عباس هي العدو 
الخطير لها.

وذكـــر أولمرت فـــي مقابلة مع صحيفـــة جيروزاليم 
بوســـت، أن نتنياهو يمارس الضغوط على السلطة 
ويضعها في الزاوية ألنه يرى فيها العدو الحقيقي 

وليس حماس.
وقال: "ال أحد يطالب إســـرائيل بالمشاركة في حوار 
سياســـي جاد مع حمـــاس، بل الجميع فـــي العالم 
تقريًبا باســـتثناء أمريكا تطالب إسرائيل باالنخراط 

في حوار سياســـي مع السلطة الفلســـطينية، لكن 
نتنياهو ال يريد السام وال يريد االنخراط مع السلطة 
الفلسطينية ألن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تنازالت 
ال يريد تحقيقها، وبالتالي بالنســـبة له فإن السلطة 

هي العدو الخطير الذي يجب الضغط عليه".
 أولمرت شـــغل منصب رئيًســـا للوزراء في" 

ّ
ُيذكر أن

إســـرائيل" من عام 2006 إلى 2009، وأشـــرف على 
العملية العســـكرية "الرصاص المصبـــوب" نهاية 
عـــام 2008 بداية 2009، "الحـــرب األولى على غزة"، 
واستمرت العملية 22 يوًما وأدت الستشهاد 1417 

فلسطينًيا، ومقتل 13 إسرائيلًيا.
وتطرق أولمـــرت للفترات التي تلت حكمه، في عهد 
نتنياهـــو من حروب أخرى ومواجهات عســـكرية مع 
حمـــاس كان آخرهـــا إطاق 700 صـــاروخ في جولة 
واحدة لعدة أيام، إلى جانب المســـيرات المســـتمرة 

قرب الجدار الحدودي.
وتابع أولمرت أن نتنياهو ال يملك أي اســـتراتيجية 

بشأن غزة، وهذا الوضع هو مريح لحكومته.
وأردف: "مـــن المريح جًدا للحكومـــة أن تواجه هذه 
المواجهة الدورية مع حماس والتي تؤدي دائًما إلى 
هجمات صاروخية مكثفة من غزة واستخدام مكثف 

للقبة الحديدية".
واســـتدرك: "هناك تأثير نفســـي مؤلم للغاية على 
الســـكان، ولكن عدد الضحايا واإلصابـــات هو الحد 
األدنى لدرجة أنه يمكـــن تكرارها وإطالة أمدها إلى 
أجل غير مســـمى تقريًبا دون أي إجراء كبير من قبل 

إسرائيل".
وأشـــار إلى أن "رئيس الوزراء الحالي يقول دائًما إنه 
ســـيدمر حماس، لكنه يفعل العكـــس.. ليس لديه 

شجاعة أو تصميم أو إرادة للقيام بما يعد به".

غزة/ االستقال: 
 

ّ
أكدت حركة "حماس" أن القدس خط أحمر، وأن أي

عدوان على المسجد األقصى هو عدوان على األمة، 
وفـــي المقدمة منها الشـــعب الفلســـطيني، وهو 

كفيل بتفجير شامل لألوضاع في كل المناطق.
وقالت الحركة في بيان وصل "االســـتقال" مســـاء 
أمـــس الخميـــس، إن "قيادتها تداعـــت إلى عقد 
اجتماع طـــارئ تزامنًا مع األحـــداث الخطيرة التي 
شـــهدها المسجد األقصى المبارك صباح يوم عيد 
األضحى المبارك، وما زالت هذه األحداث مســـتمرة 
ضمن مخطط صهيوني خطير يستهدف المسجد 

األقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة".
وأوضحت أن قيادتها أجرت مشـــاورات واســـعة، 
وتواصلت مع العديد من مكونات األمة الرســـمية 
وغير الرسمية من حكومات وشخصيات ومؤسسات 

وهيئات وأحزاب.

وجـــّددت الحركة التأكيد أن اســـتهداف القدس 
والمســـجد األقصى "جزء من صفقة القرن الخطيرة 
التي يتســـاوق معها البعض هنـــا وهناك، وأنه ال 
ســـبيل لمواجهة هذه المؤامـــرة إاّل بوحدة وطنية 

حقيقية تقوم على شراكة حقيقية صادقة".
وأضافـــت: "من هنا ندعو فورًا إلـــى اجتماع األمناء 
العاميـــن للفصائل والقـــوى الوطنية تحت عنوان 
"حماية القدس والمسجد األقصى"، مطالبًة قيادة 
السلطة إلى ترك اإلعانات الهزيلة التي يسمونها 
قرارات، والتحرك فعليـــًا للقيام بدورها في حماية 

القدس والمسجد األقصى.
وتابعت: على الســـلطة ليس أقل من رفع يد األمن 
عن جماهير شـــعبنا في الضفة الغربية، وإفســـاح 
المجال لها لتقـــوم بدورها، وكذلـــك التوقف عن 
ماحقة المقاومة التي هـــي وحدها الكفيلة بصد 

العدوان ولجم المحتل وتطهير المقدسات".

ودعت زعماء العالم اإلسامي والعربي، والحكومات 
اإلســـامية والعربية كاّفة، إلـــى القيام بدورها في 
حمايـــة األقصى الـــذي يتعرض لعدوان ســـافر، 
وتدنيس مستمر مع وجود مخطط خطير لتقسيمه 
وصواًل إلى هدمـــه وإقامة الهيـــكل المزعوم على 

أنقاضه.
كما دعت "حمـــاس" األردن إلى "دور فعال وخاص 
في حمايـــة المســـجد األقصى ومدينـــة القدس 
المحتلـــة"، مناشـــدًة الملك األردنـــي إلى "تحويل 
اإلدانة إلى إجراءات عملية تحمي المسجد المبارك 
من الغول الصهيوني الغادر". وطالبت شـــعبنا في 
كل مكان، ال ســـيما أهلنا في األراضي المحتلة عام 
1948م إلى تحرك شامل وواسع للرباط الدائم في 
المســـجد األقصى والتحـــرك جماهيريًا في مدننا 
المحتلـــة؛ "ليفهم العـــدو الجبـــان أن اللعب في 

األقصى لن يقابل إال بنار تحرق المحتل الجبان".

»حماس« تحذر: الهجمة على األقصى كفيلة بتفجير األوضاع

رام الله/ االستقال:
أدانت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية مساء أمس الخميس إفراغ قوات 

االحتال »اإلسرائيلي« المسجد األقصى المبارك من المصلين والمرابطين
واعتبـــرت الوزارة في بيـــان وصل »االســـتقال« ذلك »خطوة اســـتفزازية« جديدة 
تضاف إلى الخطوات السابقة، والتي تأتي ضمن محاوالت تثبيت التقسيم الزماني 

والمكاني داخل المسجد كمقدمة لاستياء عليه.
وطالبت »المجتمع الدولي بإيقاف هذه الهجمة المســـعورة، والتي تدفع بالمنطقة 

جميعها إلى حالة من التوتر الديني الذي سيؤدي إلى جرنا لحرب دينية«.
وشـــّددت على أن »تصريح مسؤولي االحتال الداعية لنقض وتجاوز ما هو متعارف 
عليـــه في المســـجد األقصى، مـــن كونه وقًفا إســـامًيا خالًصا فيمـــا يعرف بنظام 
»االســـتاتيكو«، ليس بعيًدا عن الخطوات االستفزازية المتحدية لمشاعر المسلمين 
في العالم أجمع، بل وتكمن خطورته في تجاوز االنتهاكات الفردية في المسجد إلى 

سلب كامل للسيادة الفلسطينية عليه وعلى مدينة القدس المحتلة«

»األوقاف« تدين إفراغ األقصى 
وتدعو إليقاف الهجمة عليه

أرئيـــل". وأفادت مصـــادر من المـــكان أن حّراس 
المســـجد األقصى والمرابطين داخله انتشروا في 
مرافق المســـجد لمنع المســـتوطنين المقتحمين 
(100 على األقل) بحماية شـــرطة االحتال من أداء 
طقـــوس "تلموديـــة". وكان أكثر ألِف مســـتوطن 
اقتحموا باحات األقصى صبيحة اليوم األول من عيد 
األضحى المبارك األحد الماضـــي، ترافقهم قّوات 
كبيرة من شـــرطة االحتال، التي اعتدت بشـــكل 
المعتصمين  الفلسطينيين  على  همجّي ووحشّي 
هناك؛ ما أدى لوقوع عشـــرات اإلصابات، واعتقال 

عدد آخر.
وتمتّد اقتحامات المستوطنين طوال أيام األسبوع 
(عدا الجمعة والسبت)، وتتّم على فترتين، صباحية 

حتى قبل موعد صاة الظهر، وبعد الصاة.
إلى ذلك، أعطب ُقطعان المستوطنون المتطّرفين 
صبـــاح الخميس، إطارات مركبات فلســـطينية في 
قرية "الزاوية" بمحافظة ســـلفيت شـــمال الضفة 
المحتلة، وخّطوا شـــعارات عنصرية وعدائية على 
جـــدران المنـــازل يتوّعدون فيها الفلســـطينيين 

بالقتل والتهجير.
كما اقتحم عشرات المستوطنين الخميس، الموقع 
األثري في بلدة "سبسطية" شمال نابلس المحتلة.

وقال رئيس بلدية "سبســـطية" محمـــد عازم: "إن 
عشرات المســـتوطنين اقتحموا الموقع األثري في 
البلـــدة، تحت حماية قوات االحتال"، مشـــيًرا إلى 
أن االحتـــال يقتحم البلدة يومًيـــا، خصوًصا عقب 

مباشـــرة العمل بساحة البيدر الســـياحية، القريبة 
من الموقع، للحيلولة دون اســـتكمال أعمال البنية 
الفلسطينيون بشكل مستمر  التحتية. ويتعرض 
إلرهاب المستوطنين المتطّرفين، الذين تدفعهم 
مجموعات عنصرّيـــة، ُيطلق عليها "تدفيع الثمن"، 
دون أّيـــة ماحقة من االحتـــال وأجهزته األمنية 

والقضائية.
وتنوعت أشـــكال إرهاب عصابات المســـتوطنين 
ضد الفلسطينيين ما بين رشق بالحجارة أو إعطاب 
السيارات وخط الشـــعارات الُمعادية، قطع وحرق 
أشـــجار الزيتـــون المحاصيـــل الزراعيـــة واقتحام 
للمنـــازل واألماكن المقّدســـة واألثرية، وصواًل إلى 

القتل.

أولمرت يوّجه اتهامًا الذعًا إلى نتنياهو  وحكومته 

مكة/ االستقال: 
قال وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس بعثة الحج الفلسطينية حسام 
أبو الُرب، إن كافة حجاج الضفة الغربية المحتلة، غادروا األراضي الســـعودية حتى فجر 

امس الخميس، وأن هناك عدًدا قليًا من حجاج الطيران سيغادرون حتى يوم األحد.
وبخصوص الحـــاالت المرضية، أوضح أبو الرب، في بيان صحفي، أن هناك ثاث حاالت 

مرضية يجري متابعتها من قبل البعثة الفلسطينية.
وحـــول حجاج قطاع غزة قال أبو الُرب: إنه ســـيتم مغادرتهم الى المدينة المنورة بإذن 
الله يـــوم اليوم الجمعة، وســـتبدأ عودتهم إلى أرض الوطن يـــوم الثاثاء 20/ 8 على 

ثاث دفعات .
وعن أســـر الشهداء، أفاد أبو الرب بأنه ستبدأ عودتهم يومي األحد واالثنين المقبلين، 

متمنيا عودة سالمة وميمونة لكافة حجاجنا وان يتقبل الله منهم الطاعات.

انتهاء مغادرة حجاج 
الضفة من السعودية

تواصل » الجهاد« ينظم سلسلة 
زيارات لذوي الشهداء واألسرى

رام الله/ االستقال: 
قررت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على 
أسباب ومابسات وفاة الممرض محمد أبو ستة في مستشفى أريحا الحكومي.
وقدمت الكيلة تعازيها لعائلة الفقيـــد ولجميع كوادر وزارة الصحة ولزمائه 
في المهنة، ســـائلة المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والســـلوان وحسن 
العـــزاء. وأضافت الوزيرة كيلة في بيان مقتضب أنـــه جرى التحرز على جميع 

ملفات المرحوم أبو ستة في جميع المستشفيات التي عولج فيها.
وأصـــدرت وزيرة الصحة تعليماتها لوحدة الرقابـــة الداخلية بمتابعة الملف، 

بالتوازي مع تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع.

تشكيل لجنة تحقيق في 
مالبسات وفاة ممرض في أريحا

القدس المحتلة/ االستقال: 
أجلت ســـلطات االحتال االسرائيلي، أمس الخميس، 40 عائلة من مستوطنة 

يتسهار القريبة من مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وزعم موقع القناة 7 أنه تم إجاء حوالي 40 عائلة من المستوطنين جراء حريق 
متعمد من العرب اندلع قرب مســـتوطنة يتســـهار، الفتـــا الى أن العديد من 
فرق اإلطفاء مدعومة بطائرات الهليكوبتر وقوات الشـــرطة شاركت في عملية 
االطفاء. في ســـياق متصل، اندلعت النيران صباح أمـــس الخميس، في عدة 
مستوطنات بغاف غزة، بفعل بالونات حارقة أطلقها نشطاء فلسطينيون من 

الحدود الشرقية للقطاع.
وأفاد اإلعام العبري، أّنه مع عودة الحرائق لاشـــتعال في أحراش غاف غزة، 

بسبب البالونات الحارقة، عاد الجيش للعمل كفرق إلطفاء الحرائق.

إجــالء 40 عائلــة
 اسرائيلية بسبب الحرائق

�ضهيدان واإ�ضابة ..

ع�ضرات امل�ضتو طنني ..
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االستقالل/ وكاالت: 
استيقظ ســـكان منطقة فيرخويانسك في سيبيريا يوم الجمعة الماضي على 
ظالم دامس في ســـاعة كان يجـــب أن تكون فيها الشـــمس مرتفعة في كبد 

السماء.
وفـــي هذا الوقت من العـــام، تبدأ خيوط الفجر االولى بالظهور حوالي الســـاعة 
الرابعة صباحًا في فيرخويانســـك، لكن الصور التي التقطها السكان المحليون 
في حوالي الساعة الثامنة صباحًا، ال تظهر فيها أي إشارة إلى الشمس، حيث غمر 

الظالم مستوطنات بأكملها مع وجود مسحة صفراء غريبة.
ولحســـن الحظ، اعتاد الســـكان المحليون على مثل هذه الظواهر غير العادية، 

حيث سبق وشهدوا حادثة مشابهة في العام الماضي.
وفي يوليو (تموز)، شهدت منطقة فيرخويانسك وغيرها من مناطق مقاطعة 
ياكوتيــــان صباحًا مظلمًا آخر، مما دفع البعض إلى التســــاؤل على وســــائل 
التواصــــل االجتماعــــي إذا كان هذا قد أصبح نوعًا مــــن التقاليد الغريبة في 

المنطقة.
وعلى الرغم من عدم وجود تفســـير رسمي لهذا الصباح الغامض الذي يخلو من 
الشمس، يعتقد خبراء األرصاد الجوية أنه قد يكون متعلقًا بحرائق الغابات التي 

اندلعت في سيبيريا.
ومن الواضح أن الكميات الكبيرة من غاز أول أكسيد الكربون في الغالف الجوي، 
ربما أدت إلى التكوين الســـريع لغيوم كثيفة غير عادية منعت ظهور الشمس 

بشكل كامل، بحسب موقع أوديتي سنترال.

مدينة روسية تستيقظ 
على ظالم دامس في النهار

لندن/ االستقالل: 
اســـتطاع فريق من العلماء العاملين في مشروع »روبوت 
يعالج نفســـه بنفسه«، تطوير ذراع آلية يمكنها الشعور 
باأللـــم بُكلفة 3 ماليين يورو. ويمكـــن للذراع الجديدة أن 
تشعر باألضرار واإلصابات، وأن تتخذ الخطوات الالزمة من 

أجل عالج نفسها مؤقتًا.
وقام الفريق العلمي بجامعة »كامبردج« في المشروع الذي 
تمّوله اللجنـــة األوروبية، بتطوير الذراع اآللية التي تعالج 
نفســـها بنفســـها؛ من أجل إنقاذ آالف األذرع األخرى عن 
طريق إصالحهـــا، بفعل قدرتها على الشـــعور باألضرار 
واإلصابات التي تلحق بها والشفاء الذاتي المؤقت. ويقول 
الفريق العلمي الذي طور الذراع، إنها ســـوف تساعد في 

خفض زمن اإلنتاج الصناعي.

ويتكـــون الفريق مـــن علماء وباحثين مـــن عدة جامعات 
تشـــمل جامعة »بروكسل«، والقســـم الهندسي بجامعة 
»كامبردج«، وكليـــة »الفيزياء والكيميـــاء الصناعية« في 
باريـــس، و»المعامـــل الفيدراليـــة السويســـرية« لعلوم 
المواد والتقنيات، والمعهد الهولندي للتصنيع »ســـوبرا 

بوليكس«.
وتأمـــل د. فوميا ليدا من جامعـــة »كامبردج«، في التمكن 
من دمج مواد العالج اللينة المستخدمة في تصنيع الذراع 
في إنتـــاج أذرع آلية لينة، بيد أن د. توماس جورج الباحث 
المشارك في المشروع لديه تصورات أخرى، حيث يعتقد 
أن هناك تطبيقات أخرى لهذه المواد المســـتخدمة في 
تصنيع الذراع اآللية، بحيث يمكن استغاللها في إنسان 

آلي تعليمي وروبوتات ثورية.

وقال جورج سوف نســـتغل تعليم اآلالت في العمل من 
أجل تكامل هذه المواد ذاتية الشـــفاء إلنتاج مجســـات 
وآالت أخـــرى والكشـــف عن األضـــرار وتحديـــد مواضع 
اإلصابات والتحكم في درجات الشـــفاء. وأضاف أن تبني 
النماذج بعد فقدان بيانات المجّســـات وعملية الشـــفاء 
ذاتها هي مجاالت نســـعى إلى استكشـــافها، والهدف 
النهائي هو إدماج مواد الشـــفاء الذاتي والمجســـات في 

منصات استعراضية من أجل تنفيذ مهام محددة.
وكانت أول مواد شـــفاء ذاتي قد تـــم تطويرها في كلية 
»الفيزيـــاء والكيمياء الصناعية« في باريس، المســـاهمة 
في المشـــروع، وعّبر الباحثون في الكلية عن ســـعادتهم 
بالمشاركة في المشـــروع الطموح، بتطبيق فيزياء المواد 

اللينة وكيمياء المواد وعلم والبيانات.

علمــاء يطــّورون ذراعــًا آليــة تشعــر باأللــم

واشنطن/ االستقالل: 
وصفت وكالة »بلومبرغ« االقتصادية األمريكية، أسرة »والتون« األمريكية، صاحبة سلسلة 
متاجر »ولمارت«، بأنها أغنى أسرة في العالم. ووفقا للوكالة، تحقق األسرة أرباحا تصل إلى 

70 ألف دوالر في الدقيقة، أي 4 ماليين دوالر كل ساعة.
وأوضحت الوكالة أن ثروة األســـرة زادت من 39 مليـــار دوالر إلى 191 مليار دوالر، منذ أن 
تصدرت التصنيفات كأغنى أســـرة في العالم في 2018. وأشارت الوكالة إلى أن عائالت 
أمريكية أخرى حققت إضافات كبيرة إلى ثرواتها، مثل أســـرة »مارس«صاحبة شـــركات 
صناعة الحلوى التي تحمل االسم نفسه، حيث أضافت 37 مليار دوالر إلى ثروتها لتصل 
إلى 127 مليار دوالر أسرة أخرى زادت أرباحها من 26 مليار دوالر إلى 125 مليار دوالر، وهي 

أسرة »كوك« صاحبة شركة »توماس كوك« العالمية للسياحة.

عائلة أمريكية تربح 4 
ماليين دوالر كل ساعة

طوكيو/ االستقالل: 
ذكرت مجلة يابانية مختصة بالطيران، أن طائرة 
رئاســـية من طراز بوينـــغ 747-400، معروضة 
حاليا للبيع، وفق ما ذكرت شـــبكة »ســـي إن إن« 

اإلخبارية األميركية، األربعاء.
ونقلت الطائرة، التي تم بناؤها في العام 1991، 
14 رئيـــس وزراء يابانـــي وإمبراطـــور البالد في 
جميع أنحاء العالم، وفق ما ذكرت مجلة يابانية 

مختصة بتجارة الطائرات.
والطائرة مســـجلة من قبل قوات الدفاع الذاتي 
الجوية اليابانية، وقد تم تعديلها لتشمل غرفة 
نوم واســـعة ومقصورة معيشـــة فاخرة وحمام 

كبير مع دش ومكتب ومقصورة سكرتارية.
اليابانية المعروضة  الرئاسية  وتحتوي الطائرة 
للبيـــع بمبلغ 28 مليـــون دوالر أميركي، على 85 
مقعدا، في حين أن الطائرة الرئاسية األميركية 

تحتوي على 70 مقعدا فقط.
وال تزال الطائرة بحالة ممتـــازة وكأنها صنعت 
للتو، إذ لم تســـتخدم بشـــكل كبير مقارنة مع 
عمرها، كما أنها لم تقطع ســـوى 16 ألفا و332 
ساعة في جميع رحالتها على مدار نحو 30 عاما.

وتعد طائرة بوينغ 747-400 اليابانية واحدة من 
بين طائرتين تم استخدامها لنقل الشخصيات 
المهمة قبل أن يتم استبدالهما بطائرتين من 

.300ER-777 طراز بوينغ
وبينما ال يـــزال بإمكان إمبراطـــور اليابان وكبار 
لكبـــار  علـــى طائـــرة  االعتمـــاد  المســـؤولين 
المكســـيكي  الرئيس  تعهـــد  الشـــخصيات، 
أندريـــس مانويل لوبيـــز أوبـــرادور ببيع طائرة 
الرئاســـة عندما وصل للســـلطة في ديســـمبر 

الماضي.
وقال لوبيز أوبرادور في فيديو ُنشـــر على موقع 
تويتر في ســـبتمبر: »لن أطير على متن الطائرة 
الرئاسية. سأشعر بالحرج. سوف يكون وجهي 
ممتلئـــا بالخزي إذا ركبت طائـــرة فاخرة في بلد 

يعاني من فقر كبير«.

الرياض/ االستقالل: 
اســـتعادت فتاة مصرية تبلغ من العمـــر 16 عاما، قدمت 
ألداء مناســـك الحج، بصرهـــا في مدينة مكـــة المكرمة 

بالسعودية، بعد عملية جراحية ناجحة.
ونجح فريق متخصص في مركز العلوم العصبية بمدينة 
الملك عبـــد الله الطبية بمكة المكرمـــة، في إجراء عملية 
جراحية لقاع جمجمة الفتاة، اســـتغرقت 7 ســـاعات، تم 
فيها اســـتئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن طريق 

األنف باســـتخدام المنظار الجراحي من فتحه حجمها 1 
ســـم. وأوضحت اإلدارة الطبية للمركـــز، أن المريضة التي 
حضرت للحج مـــع والديها، أحيلت إلى المركز بعد فقدان 
شـــبه كامل للبصر في العين اليسرى وضعف شديد في 
العين اليمنى بســـبب وجود ورم ضخم ونـــازف بالدماغ، 

ضغط على أعصاب العين.
وأفـــادت اإلدارة بأنه تم التعامل مع الحالة في وقت وجيز 
واالستعانة بكافة الفرق الطبية، والتي قامت بإجراء تدخل 

جراحي عاجل من فريق مكون من استشـــاري جراحة المخ 
واألعصـــاب وقاع الجمجمـــة، واستشـــاري جراحة األنف 
واألذن والحنجـــرة، حيث تم اســـتئصال الورم وتخفيف 

الضغط عن عصب العين.
وتماثلـــت المريضة للشـــفاء تدريجيا، حيث تحســـنت 
قدرتها على اإلبصار مباشرة، علما أنها تستكمل عالجها 
الطبـــي والدوائي تحت إشـــراف من استشـــارية الغدد 

الصماء وأورام الغدة النخامية.

مانيال/ االستقالل: 
لقي صبي حتفه بعدما قنصه تمســـاح مياه مالحة من مركب في جنوب 
الفلبين، فـــي ظل ازدياد هجمـــات هذه الزواحف فـــي المنطقة، حيث 

يتقلص موطنها الطبيعي، بحسب ما أعلنت الشرطة األربعاء .
وكان الصبي البالغ 10 أعوام على متن المركب مع اثنين من أشقائه أكبر 
منه ســـنا بالقرب من بلدة باالباك، حيث تكثر هجمات التماسيح، عندما 

تم جره إلى المياه.
وراح الوالـــد يبحث عن ابنه طوال الليـــل لكن بال جدوى. وعثر صياد على 
بقايـــا من الطفل في الوحل في وقت متأخر من يوم االثنين، بحســـب ما 

أفاد تقرير للشرطة.
ويـــؤدي التطور العمرانـــي في الفلبين، حيث يزداد عدد الســـكان، إلى 
تقلص مواطن التماسيح التي باتت تعيش في مستنقعات تزداد ضيقا.
وأســـفر الوضع القائم عن عدة حوادث لقي فيها أشـــخاص حتفهم أو 

تعرضوا إلصابات بسبب تماسيح.
وقال جوفيك بابيلو، الناطق باســـم المجلس الحكومي المعني بالحفاظ 
على البيئة في جزر باالوان التي تنتمي إليها باالباك: "نشـــهد كل سنة 

منذ العام 2015 هجمات للتماسيح. إنه نزاع على استخدام المياه".
ويعد تمساح المياه المالحة أكبر الزواحف في العالم، وقد يصل طوله إلى 

ستة أمتار ووزنه إلى طن.
وتزخر جزر باالوان، الذي يطلق عليها اســــم "الحــــدود األخيرة"، بثروة 
حيوانيــــة ونباتيــــة كبيرة، لكنهــــا باتت تــــرزح تحــــت وطأة التطور 

العمراني العشوائي.

عملية جراحية تعيد لفتاة مصرية بصرها خالل رحلة الحج

الطائــرة الرئاسيــة اليابانيــة للبيــع

الفلبين.. تمساح يخطف 
صبًيا من قارب ويلتهمه


