
عمان/ االستقالل: 
دع���ا رئيس مجلس النواب األردني عاط���ف الطراونة أعضاء المجلس إلى 

اجتم���اع غ���دا االثنين ، لمناقش���ة انته���اكات واقتحامات 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي للمسجد األقصى المبارك.

غزة/ االستقالل: 
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن 6 أسرى 
يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجًا 
على استمرار اعتقالهم اإلداري، بينما طرأ تراجع 

خطير على صحة األسيرين المريضين بالسرطان 
»حذيف���ة حلبي���ة«، و« أحم���د غن���ام«. ويواصل، 
األسير المقدس���ي حذيفة بدر حلبية (33 عاما)

من القدس، الذي يعتبر أقدم االسرى المضربين، 

حيث يخوض اضراب���ا منذ 47 يومًا، وهو معتقل 
اداري من���ذ يوني���و العام الماض���ي، ويعاني من 

ظروف صحية سيئة، نتيجة إصابة 
سابقة بس���رطان الدم، وهو بحاجة 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت مصادر عبرية مس���اء أمس الس���بت إن 
الحديدية اعترضت صاروخين  القبة  منظومة 
ُأطلقا من شمالي قطاع غزة باتجاه مستوطنات 

إسرائيلية.
وذك���ر موق���ع »0404« المق���رب م���ن جيش 
االحت���الل أن صف���ارات اإلن���ذار انطلقت في 
مس���توطنة س���ديروت، وكيبوتسات جيفيم  
ونير عام، وكلية س���ابير، وإيبي���م، وفي مزارع 

ة، أفاد شهود عيان 
ّ
س���يكامور. وفي قطاع غز

بأن أصوات انفجاراٍت ُسمعت في أرجاء شمال 
القط���اع، ناجمة عن محاول���ة القبة الحديدية 

التصدي للصواريخ.
ذكر أن طائرات االحتالل قصفت فجر السبت 
مواق���ع للمقاومة وأراض زراعية في غزة، وذلك 
في أعق���اب زعم الجيش اإلس���رائيلي أنه تم 
إطالق صاروخ من القطاع صوب مس���توطنات 

الغالف.

االؤلتالل يزعم اعتراض صاروخين أطلقا من غزة

بكيرات لـ »االستقالل«: تغيير االؤلتالل الواقع في 
االقصى خطوة خطيرة تهدد بتفجير األوضاع   

النواب األردني يبحث غدًا االثنين 
اقتحامات المسجد األقصى

(6) أســرى يواصلــون معركــة اإلضــراب
 المفتــوح عــن الطعــام داخــل سجــون االؤلتالل

غزة / محمد أبو هويدي:
أكد نائ���ب مدي���ر األوق���اف اإلس���المية ورئيس 
أكاديمية األقصى للوقف والتراث د. ناجح بكيرات، 

أن تواصل اقتحام المستوطنين لألقصى واستمرار 
االعت���داء عل���ى المقدس���يين يحمل 
دالالت خطيرة ج���دًا لكونها تأتي في 

تركيا ترفض دعوة وزير اسرائيلي 
لتغيير الوضع القائم باألقصى

غزة/ االستقالل:
تلق���ى اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 

»األونروا« بغزة، وع���وًدا جدية بحل قضية الموظفين المفصولين 
من الوكالة خالل األس���ابيع القريبة القادمة.وقال أمير المس���حال 

رام الله/ االستقالل: 
قالت الحكومة الفلسطينية امس الس���بت ان األزمة المالية التي 
تعاني منها ما زالت تراوح مكانها وال جديد فيها ، مشيرة إلي أنها 

الحكومة: األزمة المالية تراوح مكانها 
وملتزمون بتوفير ما نستطيع للموظفين

تقرير: النشاط االستيطاني يتواصل.. 
وأجهزة رصد ومراقبة تغزو الضفة

رام الله/ االستقالل: 
قال المكت���ب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االس���تيطان التابع لمنظمة 

التحرير إن س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي تواصل نش���اطاتها 
االس���تيطانية بأكثر من منطقة في الضف���ة الغربية المحتلة بما 

المطران ؤلنا: مسيرات العودة تؤكد 
تمسك شعبنا بالثوابت الوطنية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد رئيس أس����اقفة سبسطية للروم األرثوذكس المطران عطا 
الل����ه حنا أن مس����يرات العودة في قطاع غ����زة هدفها اإلعالن 

تأجيل العام الدراسي.. مطلب
 »يفك زنقة« أولياء األمور 

تصعيد »اسرائيل« بغزة.. 
هروب من فشلها بالضفة 

غزة / سماح المبحوح: 
تعال���ت دعوات عدد من أهالي الطلب���ة مطالبة بتأجيل بدء العام 
الدراس���ي 2019-2020 في المدارس الحكومي���ة و "أونروا" عدة 

غزة/ قاسم األغا:
يحاول االحتالل »اإلس���رائيلي« التغطية على فش���له األمني باحتواء انتفاضة 

الفلس���طينيين بالضف���ة المحتل���ة التي باتت ُتربك حس���اباته 
وتعّم���ق من أزمات���ه الداخلية ُقبيل انتخابات »الكنيس���ت«، عبر 

طافش يدعو لوقفة جادة نصرة لألسرى المضربين

�إلهان عمر تفند 
ت�صريحات نتنياهو 
حول برنامج زيارتها 

�إىل فل�صطني

االؤلتالل يمنع إقامة محاضرة 
ؤلول هدم البيوت في القدس 

واشنطن/ االستقالل: 
فّندت عض���و الكونغرس األمريكي 

إلهان عمر، تصريحات 
حكوم���ة  رئي���س 
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صرف دفعة مالية لموظفي 
غــزة الثالثــاء المقبــل

م�سرية دعمًا لال�سرى امل�سربني عن الطعام يف مدينة رام اهلل       ) وفا (
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غزة / محمد أبو هويدي:
أكـــد نائب مديـــر األوقاف اإلســـامية 
ورئيـــس أكاديميـــة األقصـــى للوقف 
والتـــراث د. ناجح بكيـــرات، أن تواصل 
اقتحام المستوطنين لألقصى واستمرار 
االعتداء على المقدسيين يحمل دالالت 
خطيرة جـــدًا لكونها تأتي في ســـياق 
تغيير قدسية وحرمة المسجد األقصى 
مـــن خـــال محاولتهـــم نقـــل رموزهم 
التوراتيـــة إليه وفرض واقـــع جديد قد 
يؤدي إلى حرب دينية لها بداية وليس 

لها نهاية.
إن  "االســـتقال":"  لــــ  بكيـــرات  وقـــال 
تصريحات وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 
جلعـــاد اردان  األخيـــرة بحـــق األقصـــى 
القـــدس تعكس مـــدى تطرف  ومدينة 
هـــذه الشـــخصية وعدوانيتهـــا تجـــاه 
الفلســـطينيين وخاصـــة المقدســـيين، 

وأن الهدف منها حصـــد أعلى األصوات 
فـــي االنتخابـــات المقبلة على حســـاب 
المســـجد األقصى، واستمرار االعتداءات 

واالقتحامات هي أكبر دليل على ذلك ".
وأضاف نائب مدير األوقاف اإلســـامية، 
أن أردان ونتنياهـــو وغيرهما من االحزاب 
الصهيونية حينما يريدون الفوز أو حصد 
اإلسرائيليين يمعنون  الناخبين  أصوات 
في االعتداء على المسجد األقصى وكلما 
زادت اعتداءاتهم على مقدســـاتنا نالوا 

أصواتًا أكثر" .

واقع جديد
وشـــدد أن العقلية اإلجرامية والعنصرية 
الصهيونيـــة تريـــد فعـــًا فـــرض واقع 
جديد في المســـجد األقصـــى من خال 
فرض التقســـيم الزمانـــي والمكاني في 
القدس، مشـــيرا الى أن  ما يصرح به قادة 
دولـــة االحتال وجماعـــات أمناء الهيكل 

وغيرها من الجماعات المتطرفة يشـــجع 
المســـتوطنين على ارتكاب الجرائم بحق 

المسجد األقصى والمقدسيين.
الداخلي اإلســـرائيلي  وكان وزير األمـــن 
جلعـــاد أردان دعـــا في وقت ســـابق إلى 

"تغييـــر الوضـــع القائم"، في المســـجد 
األقصى بحيث يتمكن اليهود من الصاة 

فيه.
ولفت بكيرات، الـــى أن أهل القدس في 
موقف صعب وعليهم ضرورة العمل على 
فضح االحتال وكشـــف المؤمرات التي 
تحاك ضد المدينة المقدسة ، ومواصلة 
دورهـــم في الدفاع عن المقدســـات رغم 
االحتال  لدولـــة  الحثيثـــة  المحـــاوالت 
لجتثـــاث الفلســـطينيين مـــن القدس 
وجعلهـــا مدينة خالصة لهـــم وعاصمة 

أبدية لدولتهم المزعومة.

خط اأحمر 
وشدد على أن إنهاء االحتال لملف القدس 
هو إنهاء تام للقضية الفلسطينية لكون 
القدس هـــي جوهر الصراع  مع االحتال، 
مشيرا الى ان المقدسيين يدركون أنهم 
جزء أصيل من هذا الصراع ولن يســـمحوا 

بالمشاريع الصهيوأمريكية أن تمر. 
وأوضح ان "اسرائيل" تحاول في اآلونة 
للـــدور األردني  اداره ظهرها  االخيـــرة 
فـــي القـــدس وهنـــاك أصـــوات في 
دولـــة االحتال وخاصة فـــي الحكومة 
اإلسرائيلية تطالب بسحب الوصاية من 
األردن وهذا جزء من خطة صفقة القرن 
بأن تكون الوصايـــة لدولة عربية أخرى 
لها تحالفات معلنة مع دولة االحتال"، 
الفتا الى أن ســـحب الوصاية من األردن 
يعني تمرير المخططات اإلســـرائيلية 
التـــي تنال مـــن أهل مدينـــة القدس 

ومقدساتها.
  وقـــال بكيـــرات :" إنـــه آن األوان لوجود 
حاضنـــة مقدســـية فلســـطينية عربية 
إســـامية تكون ذات قرار واحد سياســـيًا 
ورسميًا وشعبيًا تقف وقفة واحدة و تقول 

أن القدس خط أحمر ال يمكن تجازوه ". 

بكيرات لـ »االستقالل«: تغيير االحتالل الواقع في االقصى خطوة خطيرة تهدد بتفجير األوضاع   

غزة/ االستقال: 
أكد مركز أســـرى فلســـطين للدراســـات بأن 6 أســـرى 
يواصلـــون اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجًا على 
استمرار اعتقالهم اإلداري، بينما طرأ تراجع خطير على 
صحة األسيرين المريضين بالسرطان "حذيفة حلبية"، 

و" أحمد غنام".
ويواصل، األسير المقدسي حذيفة بدر حلبية (33 عاما)

من القدس، الذي يعتبر أقدم االسرى المضربين، حيث 
يخوض اضرابـــا منذ 47 يومًا، وهـــو معتقل اداري منذ 
يونيو العام الماضي، ويعاني من ظروف صحية سيئة، 
نتيجة اصابه سابقة بسرطان الدم، وهو بحاجة لمتابعة 

صحّية.
وأفاد المركز، ادارة الســـجون قامت بنقـــل "حلبيه" الى 
المستشـــفى بعد تدهور وضعه الصحي بشكل كبير، 
حيـــث بدأ يصاب بتشـــنجات في كافة أنحاء جســـده، 
وضيـــق في التنفس، وقد نقص وزنـــه 18 كيلو جرامًا، 

وال يستطيع الوقوف على قدميه، ويتنقل على كرسي 
متحرك، ومصاب بدوار دائم وشديد، وال يستطيع النوم 

وهناك خطورة حقيقية على حياته.
بينما يتعرض األســـير المصاب بمرض الســـرطان في 
الـــدم أحمد عبد الكريم غنـــام (42 عاما) من الخليل الى 
خطـــر حقيقي علـــى حياتـــه، وخاصة أنـــه يعاني من 
ضعف المناعة، وتم نقله مؤخًرا الى المستشـــفى بعد 
تراجع وضعه الصحي بشـــكل كبير، وقد هبطت نسبة 
السكر في الدم،  ومصاب بآالم حادة ومستمرة في انحاء 
جسده، ودوار في رأسه، و نقص وزنه 16 كيلو جرامًا، وال 

يستطيع الوقوف.
األســـير غنام متزوج ولديه طفان و يخوض اضرابا عن 
الطعـــام منذ 34 يومًا متواصلة، بعـــد اصدار قرار اداري 
بحقه، وهو أســـير سابق امضى 9 سنوات في السجون، 
وقـــد اعيد اعتقاله فـــي  2019/6/28، وصدر بحقه قرار 
اعتقال إداري لمدة 6 شـــهور، مما دفعه لخوض إضراب 

عن الطعام احتجاجًا على القرار دون تهمة أو محاكمة.
وأشــــار المركز الى ان األسير القيادي في حركة الجهاد 
اإلسامي طارق قعدان (46عاًما) من مدينة جنين يواصل 
اضرابــــه المفتوح منذ 17 يومًا، رفضــــًا لاعتقال اإلداري 
بحقــــه، وكان اعيــــد اعتقاله في شــــباط/فبراير الماضي 
وصدر بحقه قرار اعتقال اداري لمدة 6 شهور، هو أسير 

سابق امضى ما يقارب 15 عاما في سجون االحتال .
كذلك يخوض األســـير اســـماعيل أحمد علي(30 عامًا) 
من بلدة أبو ديس بالقـــدس اضرابا عن الطعام منذ 24 
يومًا، احتجاجًا على اعتقاله االداري، وتم عزله في زنازين 
النقب، وهو أســـير ســـابق امضى 6 سنوات في سجون 
االحتال واعيد اعتقاله في يناير من العام الحالي وتم 

تحويله لاعتقال اإلداري.
بينما يخوض األســـير ســـلطان أحمد خلف (38 عامًا)، 
مـــن جنين، اضرابـــًا مفتوحًا عن الطعام منـــذ 30 يومًا 
بعـــد اصدار امـــر اداري بحقه، وكان أعيـــد اعتقاله في 

2019/7/8، وســـبق ان قضى 4 ســـنوات في ســـجون 
االحتال، وهو يعاني من مشـــاكل في التنفس، ويقبع 

في سجن "مجدو".
كما يواصل األسير وجدي عاطف العواوده (20 عامًا) من 
الخليل اضرابه المفتوح لليوم التاسع عشر على التوالي 
ضد اعتقاله اإلداري، واحتجاجًا على مماطلة إدارة سجون 
االحتال بتقديم العاج الازم له حيث يحتاج إلى عملية 
إزالة باتين من منطقة الحوض، الن بقاءه لفترة طويلة 
ســـيؤثر على نموه، إضافة لعملية في أنفه الذى كسر 

خال االعتقال، وقام االحتال بعزله في سجن النقب .
وبين المركز بأن 49 أســـيرًا في عدة ســـجون يواصلون 
اإلضـــراب التضامنـــي مع األســـرى المضربين للضغط 
على االحتال لاستجابة لمطالبهم العادلة، فيما هدد 
األسرى بتوسيع رقعة التضامن وانضمام افواج جديدة 
لإلضراب في حال اســـتمر االحتال فـــي تجاه لمطالب 

االسرى المضربين .

عمان/ االستقال: 
دعا رئيس مجلـــس النواب األردني عاطف 
الطراونة أعضـــاء المجلس إلى اجتماع غدا 
االثنين ، لمناقشـــة انتهاكات واقتحامات 
ســـلطات االحتال اإلســـرائيلي للمسجد 

األقصى المبارك.
وأعربـــت لجنـــة فلســـطين النيابيـــة عن 
تثمينها لدعوة الطراونـــة لعقد االجتماع 
والمتكررة  األخيـــرة  االعتـــداءات  لبحـــث 
على المســـجد األقصى المبـــارك من قبل 
المستوطنين اإلسرائيليين، وعلى رأسهم 

عدد من وزراء الحكومة اإلسرائيلية.
وأكدت أن األردن صاحب الكلمة األولى في 
الشأن المقدسي، وأن الوصاية الهاشمية 
على المســـجد األقصى مسؤولية تاريخية 

ودينية متجذرة في عمق التاريخ ال يمكن 
التشكيك فيها، مشـــيدة بمواقف الملك 
عبد اللـــه الثانـــي الثابتة تجـــاه القضية 
الفلسطينية وفي الحفاظ على المقدسات 

اإلسامية والمسيحية في القدس.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية االجتماع 
المزمـــع عقـــده بشـــأن االعتـــداءات على 
األقصـــى، الفتين إلى المواقـــف الجريئة 
التي عبـــر عنها الطراونة فـــي العديد من 
المحافـــل اإلقليمية والدوليـــة، وتأكيدها 
على الوصاية الهاشـــمية على المقدسات 
اإلسامية والمسيحية في القدس، ودعوته 
الدائمة لدعم المقدســـيين والحفاظ على 

هوية القدس.
وطالبت اللجنـــة المجتمع الدولي بالتحرك 

الممارســـات  كافـــة  إليقـــاف  الفـــوري 
المقدسيين  بحق  الغاشـــمة  اإلسرائيلية 
والمقدســـات اإلســـامية والمسيحية في 
القدس، وايقـــاف االقتحامـــات المتكررة 

لألقصى.
ورفضت التصريحات غير المسؤولة لوزير 
األمـــن الداخلي اإلســـرائيلي جلعاد أردان 
مؤخًرا، بشـــأن »تغيير الوضـــع القائم في 

المسجد األقصى.
ولفتت إلى أن تلك الممارسات تعد محاولة 
يائسة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي 
في المســـجد األقصى، وانتهـــاًكا صارًخا 
للقانون الدولي واألعراف والمواثيق الدولية 
وحقوق االنسان بهذا الشأن، معتبرة إياها 

ممارسات استفزازية من قبل االحتال.

الضفة المحتلة/ االستقال: 
اعتقلت قوات االحتال، فجر  الجمعة، الشـــاب معتز جـــرادات من مخيم جنين، اثناء مروره على 

حاجز الحمرا االحتالي قرب مدينة اريحا.
اعتقلت قوات االحتال اإلســـرائيلي، امس السبت، مواطنين اثنين من بلدة بيت عوا جنوب غرب 

مدينة الخليل.
وقالت مصادر فلســـطينية، إن قوات االحتال داهمت البلدة، واعتقلت الشـــقيقين عاء واسام 

يوسف محمد السويطي.
كما داهمت قوات االحتال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل 
بلدات ســـعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشـــمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف 

المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.
اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي الفتى إسام يوسف عبيد (16 عاما) من بلدة العيسوية شرق 

مدينة القدس المحتلة، مساء الجمعة، خال تواجده داخل أحد المحال في البلدة.

االحتالل يشن حملة 
اعتقاالت في الضفة الغربية 

النواب األردني يبحث غدا االثنين اقتحامات المسجد األقصى

مساندة )50( أسيرًا
(6) أسرى يواصلون معركة اإلضراب المفتوح عن الطعام داخل السجون
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وقصفــــت طائــــرات االحتــــالل بثالثــــة 
صواريــــخ موقًعــــا للمقاومة شــــرق "حي 
التفــــاح" بمدينة غزة، كما اســــتهدفت 
بصاروخين أرًضا زراعية شرق مدينة "دير 

البلح" وسط القطاع.
وبحسب بيان لجيش االحتالل، فإن تلك 
الغــــارات جاءت "رًدا علــــى إطالق صاروخ 
(مســــاء الجمعة) من غزة صوب البلدات 
اإلســــرائيلية المحاذية، تمكنــــت القّبة 
الحديدية من اعتراضه"، وفق زعم البيان.
فيمــــا ذكــــرت القنــــاة 13 العبرّيــــة أن 
مســــتوطَنين اثَنين من سديروت أصيبا 
بجــــراح خــــالل هروبهما إلــــى المالجئ، 
لحظة إطالق الصواريخ من غزة، وقد جرى 
نقلهما إلــــى مستشــــفى "برزيالي" في 

عسقالن إلصابتهما في أحد األطراف".
اإرباك وف�سل

واعتبــــرت حركــــة المقاومة اإلســــالمية 
(حماس) أن عــــدوان وتصعيد االحتالل 
فــــي قطاع غزة محاولة منه لحرف األنظار 
عــــن حالة اإلرباك والفشــــل في مواجهة 
بالضفة  الفردّيــــة  الفدائية  العمليــــات 

المحتلة.
وقــــال المتحدث باســــم الحركــــة فوزي 
برهوم: "إن قصف واستهداف االحتالل 
مواقع المقاومة بالقطاع رســــالة تصعيد 
وعــــدوان تهدف إلى حــــرف األنظار عما 
يجــــري من أعمال شــــجاعة فــــي الضفة 

الغربية".
وشّدد برهوم في بيان وصل "االستقالل" 
علــــى أن "المقاومــــة الفلســــطينية لــــن 
تســــمح بأن تكون غزة مســــرًحا لتصدير 

األزمات اإلسرائيلية"، مضيًفا أن "جوابها 
سيبقى منسجًما تماًما مع امتداد الحالة 
النضالية والجهادية للشعب في الضفة 
وغزة وكل مكان في فلســــطين على حد 

سواء".
وجّدد التأكيد على أن "حماس" سيبقى 
مــــن أولــــى واجباتها الدفاع عن شــــعب 

الفلسطيني وحماية مصالحه.
ومنــــذ نحو أســــبوَعين تشــــهد ســــاحة 
الضفة المحتلــــة عمليات طعن ودهس 
على أيدي ُشّبان فلسطينيين، ضد جنود 
ومستوطني االحتالل؛ رًدا على جرائمهم 

المنّظمــــة ضــــد كل ما هو فلســــطينّي، 
والمتصاعــــد  المتكــــرر  وتدنيســــهم 
للمسجد األقصى المبارك، وسط توقعات 

بارتفاع وتيرة الرد.
ت�سدير االأزمة 

أما المحّلل السياســــي المختص بالشأن 
"اإلســــرائيلي" باســــم أبو عطايا، رأى أنه 
وأمام تصاعد حالة االنتفاضة والمقاومة 
بالضفة المحتلة، سيسعى االحتالل إلى 

تصدير األزمة إلى قطاع غزة.
وقال أبو عطايا لصحيفة "االستقالل": "إن 
كيان االحتالل ورئيس حكومته بنيامين 

نتنياهو ال يريد الدخول في مواجهة مع 
إبقاء  الغربّية، ويحاول  بالضفة  المقاومة 
األوضاع تحــــت الســــيطرة دون التمكن 
من تنفيذ عمليات فدائيــــة، لكن إذا لم 
يســــتطع ذلك؛ فســــيحاول الهروب إلى 

القطاع".  
وأضاف أن حالة الهروب تأتي من منطلق 
ما تشــــكله غزة من أزمة لدى مســــؤولي 
والعســــكريين،  السياســــيين  االحتالل 
وتتصــــّدر دائًمــــا واجهــــة المناكفــــات 
الداخلية؛ ألنه من الصعب التوصل معها 
إلى حل نهائي وجذري، وفق اعتقادهم. 

وتابــــع: "االحتــــالل ُيــــدرك أن أي انفجار 
لألوضاع بالضفة التي تعد أصل المقاومة 
خصوًصا في هذه المرحلة ضد مشــــاريع 
التهويد واالســــتيطان، هو انهيار لكل 
البرامج االنتخابية التي تطرحها األحزاب 
اإلســــرائيلية، قبيل انتخابات الكنيست 
التي من المقرر إجراءها الشهر المقبل".  
ولم يســــتبعد المحّلل المختّص بالشأن 
المقبلة  األيام  أن تشــــهد  "اإلسرائيلي" 
تصعيــــًدا محــــدوًدا من االحتــــالل ضد 

القطاع.
وقال: "إن هذا ممكن ووارد، وهو جزء من 
المعادلــــة التي يحاول بنيامين نتنياهو 
إدارتها، إذ يسعى في هذه المرحلة إلى 
إبقاء الحالة في غــــزة كما هي عليه اآلن، 
أي دون هــــدوء تام، قــــد تدفع باألحزاب 
المنافســــة لنتنياهو للمــــزاودة والتأثير 

عليه قبل االنتخابات".
وأكمل: "بناًء على ذلك، اعتقد أن نتنياهو 
سيســــعى في األيــــام القليلــــة القادمة 
إلى تصعيــــد محدود، ليــــس ألنه يريد 
التصعيــــد، بل للوصول إلــــى تفاهمات 
أكثر التزاًما وانضباًطا مع المقاومة بغزة، 
حتى يعبر مرحلــــة االنتخابات تحت ظل 

هذه التفاهمات بكل هدوء".
وأشــــار أبو عطايــــا إلى أن اســــتطالعات 
الرأي إذا ما بّينت أنها لن ُتعطي اليمين 
"اإلسرائيلي" مسألة الحسم باالنتخابات 
فــــإن  القادمــــة؛  الحكومــــة  وتشــــكيل 
"التصعيد الموّســــع وليس المحدود ضد 
قطــــاع غزة قد يكون خيار رئيس حكومة 

االحتالل".    

 في مواجهة العمليات الفدائية 

تصعيــد »إسرائيــل« بغــزة.. هــروب مــن فشلهــا بالضفــة 
غزة/ قا�سم االأغا:

يحاول االحتالل »االإ�س��رائيلي« التغطية على 
ف�س��له االأمني باحتواء انتفا�سة الفل�سطينيني 
بال�س��فة املحتلة الت��ي باتت ُتربك ح�س��اباته 

وتعّم��ق من اأزمات��ه الداخلية ُقبي��ل انتخابات 
»الكني�س��ت«، ع��ر الت�س��عيد املي��داين يف قطاع 
غزة، وا�س��تهداف مواقع املقاومة بزعم اإطالق 
�س��واريخ من القطاع �سوب م�س��توطنات »غالف 

غ��زة«. وفج��ر اأم���ض ال�س��بت، �َس��ّنت طائ��رات 
االحتالل احلربّية غارات على اأهداف متفرقة 
بالقط��اع؛ ت�س��ّببت باأ�س��رار مادّي��ة، دون وقوع 

اإ�سابات ب�سرّية.

واشنطن/ االستقالل: 
فّندت عضـــو الكونغرس األمريكي إلهان 
عمر، تصريحـــات رئيس حكومة االحتالل 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن برنامج 

زيارتها التي كانت مقررة إلى فلسطين.
ونفت عمر في سلسلة تغريدات نشرتها، 
امس السبت، عبر "تويتر"، صحة تصريح 
نتنياهـــو بأنهـــا وزميلتها فـــي مجلس 
النواب رشـــيدة طليب، لم تكونا تنويان 
عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين أو 

معارضين إسرائيليين أثناء الزيارة.
وشـــددت عمر على أنهـــا "كانت تخطط 
لعقـــد لقاءات مـــع أعضاء يهـــود وعرب 
فـــي الكنيســـت، ومســـؤولين أمنييـــن 
إسرائيليين"، بعد أن أعلنت الجمعة إلغاء 

الزيارة.
وأوضحـــت أن "إدعـــاءات نتنياهو كاذبة، 

وأن وفدها كان ينوي لقاء سفير الواليات 
المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان".

وأكـــدت أن "هـــدف الزيـــارة كان االطالع 
شـــخصيا علـــى ما يجـــري فـــي األراضي 
الفلســـطينية، واالســـتماع إلـــى مواقف 
جميع األطراف المعنية ما يمثل واجبا لها 

كعضو في مجلس النواب".
والخميـــس، أعلن االحتالل رفـــض زيارة 
عضـــوي الكونغـــرس األمريكي رشـــيدة 
إلـــى األراضـــي  طليـــب وإلهـــان عمـــر، 
"بالترويـــج  التهامهمـــا  الفلســـطينية 

لمقاطعة إسرائيل".
والحقـــا، أعلن وزير األمـــن الداخلي أرييه 
أدرعـــي، موافقته الســـماح لطليب فقط، 

بزيارة جدتها.
وأثار قراراالحتالل منـــع "طليب"، و"عمر"، 
غضبـــا فلســـطينيا التقـــى عنـــد وصفه 

بـ"المعيـــب وغيـــر األخالقـــي وصفعـــة 
للشعب األمريكي".

وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب، قد 
حّرض "إســـرائيل " على منع الزيارة، وقال 
إن تل أبيب ستظهر "ضعفًا شديدًا" في 
حال سماحها بدخول نائبتين أمريكيتين 

مسلمتين ومؤيدتين للفلسطينيين.
وأضاف عبـــر تويتر، إن "رشـــيدة طليب، 
النائبـــة األمريكية من أصل فلســـطيني، 
وزميلتها إلهان عمر، تكرهان إســـرائيل 
وكل اليهود، وليس باإلمكان قول شيء أو 

فعل شيء لتغيير رأيهما".
وتنتمي طليب، سياسيا إلى جناح بيرني 
ســـاندرز، في الحزب الديمقراطي، وتدعو 
إلى إصالحـــات مثـــل الرعايـــة الصحية 
الشـــاملة، إضافـــة إلـــى حمايـــة البيئة، 
وتحديد رسوم مقبولة للتعليم الجامعي.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
منعت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، امس السبت، عقد محاضرة 
حول هدم منازل المقدســـيين في جمعيـــة برج اللقلق بالبلدة 

القديمة بمدينة القدس.
وقالـــت مصـــادر محليـــة إن قـــوات االحتالل شـــرعت بإخراج 
المواطنيـــن من قاعـــة المحاضرة التي كان ســـيتم فيها عقد 
المحاضرة بتنظيم من جمعية بـــرج اللقلق بالتعاون مع نقابة 

المحاميين.
وفـــي ورقة جـــاء فيها قرار وزيـــر األمن الداخلـــي الصهيوني 
جلعـــاد أردان، قـــال إن "هذا اللقاء يأتي بتمويل من الســـلطة 
الفلسطينية، دون ورود ترخيص خطي من الوزير"، وذلك وفًقا 
لما يزعم أنه قانون  تطبيق االتفاق الوســـطى بشـــأن الضفة 

وقطاع غزة".
ونـــص القرار الصهيونـــي، على منع حدوث هـــذه المحاضرة، 
أو إيقافهـــا إذا بدأت، كما نص على منعهـــا بتاًتا في مختلف 

مناطق األراضي المحتلة.

إلهان عمر تفند تصريحات نتنياهو 
حول برنامج زيارتها إلى فلسطين

االحتالل يمنع إقامة محاضرة 
حول هدم البيوت في القدس 



األحد 17 ذو الحجة 1440 هــ 18 أغسطس 2019 م

وبحســــب الوزارة فإن العام الدراسي سيبدأ 
في الرابع والعشــــرين من شــــهر أغسطس 
الجاري ، فيما يبدأ الدوام الرســــمي للهيئات 
اإلدارية في 21 من ذات الشهر من أجل إنهاء 

التحضيرات الالزمة لبدء العام الدراسي. 
فيما أفادت "  اونروا "  أنها ستفتح أكثر من 
700 مدرســــة تابعة لها  في الموعد المقرر 
لبدء السنة الدراسية الجديدة 2019-2020 
في المناطق الخمس المضيفة لها "  الضفة 
الغربية  بما فيها القدس الشــــرقية ، وغزة 

واألردن ولبنان وسوريا " . 
الدعــــوات لتأجيل العام الدراســــي الجديد 
إلى بداية شــــهر أيلــــول المقبل لم تقتصر 
على األهالي بسبب الوضع االقتصادي الذي 
يلحــــق بهم ؛ إذ كانت من أبرز المطالب التي 
تقــــدم بها اتحاد المعلمين خالل جلســــات 
النقاش مع وزارة التربية والتعليم منذ بداية 
الشــــهر الجاري ؛ إذ قال عاهــــد الدلو عضو 
األمانة العامة إلتحاد المعلمين : "  إن االتحاد 
طالب وزارة التربية والتعليم بتأجيل افتتاح 
العام الدراسي إلى بداية شهر أيلول المقبل 
، ضمــــن اإلجــــراءات التي يتخذهــــا االتحاد 
لدعم صمــــود المعلمين في غــــزة والضفة 

والقدس على حد سواء ، ولتحسين ظروفهم 
المعيشية بعد قرار تقليص الرواتب " . 

وأوضــــح االتحاد في منشــــور على صفحته 
على " فيس بوك" أنه بحث  مع وزارة التربية 
والتعليم تأجيل العام الدراســــي إلى بداية 
شــــهر أيلول (أي بعــــد تقليــــص الراتب )، 
وتقليص الــــدوام إلى 4 أيــــام ووضع خطة 
مشــــتركة لتنفيذ ذلــــك ، وإلغــــاء الدورات 
واألنشطة والفعاليات أيام السبت ، وتأجيل 
االقساط المدرســــية لجميع أبناء الموظفين 
الحكوميين ، إال أن كل ذلك لم يحقق طموح 
االتحــــاد واألهالي إذ لم يلق آذان صاغية من 

المسئولين . 
مطلب حقيقي 

المطالبة بتأجيل العام الدراسي الجديد أليام 
قليلة أو حتى أســــبوعين فقــــط كان مطلب 
المواطنة هناء رويشــــد التــــي أيدت الفكرة 
بشــــكل كبير خاصة في ظــــل تأخير صرف 
الشــــؤون االجتماعية لعائلتها  مستحقات 
أســــوة بغيرها من العائــــالت التي تعتمد 
عليها في شراء احتياجاتهم ، واصفة إياها 
بالفكرة الســــديدة التي تحقق رغبة األهالي 
بمنحهم الوقت الكافي لشراء ما يحتاجونه . 

وأوضحت رويشــــد لـ"االستقالل " أن تأجيل 
موعد العام الدراسي الجديد أليام أخرى في 
ظــــل الحديث عن موعد صرف مســــتحقات 
الشــــؤون نهاية الشــــهر ، يفســــح المجال 
لألهالي ويعطيهــــم فرصة لشــــراء اللوازم 

المدرسية ألبنائهم . 
وبينت أن تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 
لعدة أيام لن يحدث تأثيرًا على وزارة التربية 
والتعليــــم ، فدول عدة  ســــتقدم على ذلك 
كمصر التي ستبدأ عامها الدراسي الجديد 
بتاريخ 9/11 و دولــــة األردن بـ9/2  وغيرهما 
من الدول التي تحرص على التعليم ، مشيرة 
إلى أنها كالعديد مــــن العائالت بقطاع غزة 
تمر بظروف صعبــــة فهم بال قدرة على دفع 
أجرة المواصالت ألبنائهم للذهاب للمدرسة 

.

�سعف القدرة ال�سرائية 
كما أيد الدكتور وائل المبحوح فكرة تأجيل 
بدء العام الدراســــي لمدة أسبوعين أو ثالثة 
لمنع تكرار ما وصفها بـ " الكركبة األسرية " 
أزمة  النهائية وتكرار  بخصوص االختبارات 
العام الماضي ، وهو دخول شهر رمضان على 
الطالب أثناء تقديمهم االختبارات النهائية 

، إضافة لألزمة المالية الصعبة التي يمر بها 
األهالي بالقطاع . 

وقال المبحوح  لـ"االســــتقالل " : " إن تأخير 
بدء العام الدراســــي يضمن لنا دخول شهر 
رمضان المقبل بشكل طبيعي ضمن الفصل 
الدراسي الثاني ، إذ أن شهر رمضان في 25 

إبريل وينتهي في 24 مايو " . 
وأضاف : " ال نغفل ضعف القوة الشــــرائية 
لدى المواطن الغزي خاصة في ظل موســــم 
العيد الذي يسبق مباشرة بدء العام الدراسي 
و وتأخير صرف الرواتب و مستحقات الشؤون 
االجتماعيــــة ، مما يؤثر على اســــتعدادات 

األسر المستورة في تجهيز أبنائها " . 
و أشــــار إلى أنــــه من األفضل لــــو كان بداية 
الفصل األول بـ 15 ســــبتمبر ، على أن تكون 
10 فبرايــــر بدايــــة الفصل الثانــــي أو قريبا 
منــــه ، وينتهي منتصف يونيو أو أقل قليال 
لتبدأ اختبارات الثانويــــة العامة ، الفتا إلى 
ضرورة مراعاة فروق التوقيت الســــنوية بين 

التوقيتين الميالدي والهجري. 

قرار بحاجة الإعادة نظر 
المواطــــن يحيى اليعقوبي اســــتغرب قرار 
وزارة التربية والتعليم رفض تأجيل افتتاح 

العام الدراســــي الجديد إليام قليلة؛ مشيرا 
الــــى ان عملية التأجيل تســــمح له بترتيب 
وتلبية احتياجات طفله المدرســــية ، خاصة 
بعد انتهاء فترة عيــــد األضحى وما تطلبته 
تلك الفترة من تلبية احتياجات ومصاريف 
عائلتــــه قبــــل و أثنــــاء العيد مــــن مالبس 

وحلويات وغيرها . 
وأوضح اليعقوبي لـ"االستقالل " أنه كأي أب 
لطفل بالمرحلة االبتدائية فإنه طفله يحتاج 
إلــــى مصاريف عديدة كزي مدرســــي جديد 
وحقيبة وقرطاسية واحتياجات أخرى أسوة 

بزمالئه بذات المرحلة .
وبيــــن أن فكرة بــــدء العام الجديــــد نهاية 
الشــــهر وليس ببدايته فكرة سيئة للغاية ، 
إذ تزيد العبء عليه كرب أسرة ، النتهاء راتبه 
خالل األيام القليلة األولى من بداية الشهر 
، فالجــــزء الكبير من الراتــــب يذهب كثمن 

الستئجار البيت  الذي يمكث فيه وعائلته.
وطالــــب وزارة التربيــــة والتعليــــم أن تأخذ 
مطالــــب  ورغبة األهالي  فــــي تأجيل العام 
الدراسي الجديد لعدة أيام أخرى تصل لنحو 
أســــبوع أو أسبوعين فقط  على محمل الجد ، 

لمراعاة لظروفهم االقتصادية الصعبة. 

الوزارة توكد بدء الدراسة في 24 من الشهر الجاري   

تأجيل العام الدراسي.. مطلم »يفك زسقة« أولياء األمور 
غزة / �سماح املبحوح: 

تعالت دعوات عدد من اأهايل الطلبة مطالبة 
بتاأجيل بدء العام الدرا�سي 2019-2020 يف 
املدار�ض احلكومية و "اأونروا" عدة اأيام، نظرا 

الحتياج اأبنائهم لوازم مدر�سية عدة بعد اأيام قليلة 
للتزامن مع موعد �سرف الرواتب، خ�سو�سا يف ظل 

انتهاء عيد االأ�سحى املبارك قبل اأيام قليلة تكبدوا 
خالله م�ساريف كبرية� ويزامن كل ذلك االو�ساع 

االقت�سادية ال�سعبة التي يعي�سها املواطنون ، اإال اأن 
الدعوات مل تلق اآذانًا �ساغية من الوزارة التي اأعلنت 

عن بدء العام مبوعده املقرر.  و من املقرر اأن يبداأ  
العام الدرا�سي 2019 – 2020 يف موعده الر�سمي 

دون اأي تاأخري يف مدار�ض قطاع غزة وال�سفة الغربية 
احلكومية و التابعة » ل�« االأونروا » ، وذلك وفق ما 

اأعلنته وزارة الرتبية والتعليم . 

غزة/ االستقالل:
تلقى اتحـــاد الموظفين فـــي وكالة غوث 
الفلســـطينيين  الالجئيـــن  وتشـــغيل 
"األونروا" بغزة، وعـــوًدا جدية بحل قضية 
الموظفين المفصوليـــن من الوكالة خالل 

األسابيع القريبة القادمة.
وقـــال أميـــر المســـحال رئيـــس اتحـــاد 
 

َّ
الموظفيـــن فـــي تصريـــح صحفـــي: إن
المفوض العام لألونروا بيير كرينبول، وعد 
خالل لقاء مع االتحاد جـــرى أخيرا، بإيجاد 
"حل عـــادل" للمفصولين جميعهم، وهم 

48 موظفا.
 "كرينبول" وعد أيًضا بالنظر 

َّ
واشـــار إلى أن

في طلبـــات االتحاد العامـــة التي رفعها 
سابقا، وهي ذات عالقة بالموظفين الذين 
تأثـــروا من الفصـــل، واألمـــان الوظيفي، 
وحمايـــة رواتـــب الموظفيـــن، إلى جانب 

القضية األبرز وهي الشواغر الوظيفية.
 الشواغر الوظيفية في الوكالة 

َّ
ولفت إلى أن

ومنذ عـــام 2017، لم يتم تثبيت أي كادر 
داخلها ال سيما من قطاع المعلمين، وبات 
هناك زيـــادة مالحظة في عدد الموظفين 
العامليـــن تحت بنود العقـــد اليومي، بما 

يؤثر على المسيرة التعليمية برمتها.
وتمثل نسبة المعلمين العاملين تحت بند 
العقد اليومي نحو 1400 معلم، 17% من 

إجمالـــي المعلمين المثبتين والذين يبلغ 
عددهـــم 8 آالف، في حيـــن لم تكن تزيد 
نســـبة المعلمين تحت العقد اليومي في 

حده األقصى على نسبة %10.
وأقدمـــت إدارة وكالة الغوث "أونروا" العام 
الماضي، على فصل 125 موظًفا بشـــكل 
نهائـــي وأحالـــت أكثـــر مـــن 800 لدوام 
جزئي في قطاع غزة، إال أنه وبعد مســـيرة 
احتجاجات ضخمة للموظفين جرت بعض 

التسويات لبعض هذه األعداد.
وجرى إعادة نحـــو 20 موظفا من أصل 68 
في برامج وشواغر مختلفة داخل "أونروا"، 

فيما تبقى 48 موظفا.

وعود جدية بحل قضية الموظفين المفصولين من »األوسروا«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكر موقع »مفزاك اليـــف« العبري أن وحدة التفتيش في المحميات الطبيعية 
اإلســـرائيلية عثرت على بقايا صواريخ مضادة للدروع في منطقة مفتوحة في 

غالف قطاع غزة.
وأفاد الموقع بأنه تمت مصادرة تلك األجزاء من الصواريخ بعد حضور قوات من 

الشرطة والجيش.
ورجح الموقع أن تلك الصواريخ مصدرها قطاع غزة، مشيًرا إلى أن جيش االحتالل 

فتح تحقيًقا لمعرفة ظروف الحادثة.

العثور على أجزاء 
صواريخ مضادة للدروع 

في »غالف غزة«
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وكانت سلطات االحتالل أقرت في سياق 
حمـــى االنتخابـــات اإلســـرائيلية المزمع 
عقدهـــا في أيلـــول المقبـــل المصادقة 
على بنـــاء آالف الوحدات االســـتيطانية، 
في ســـياق جذب المزيد مـــن الناخبين 
القاطنين في المســـتوطنات، والداعمين 
للبناء االســـتيطاني. وأضاف التقرير أن 
الرأي  أوســـاط  مخاوف حقيقية تســـود 
العام الفلســـطيني من احتماالت تواطؤ 
إدارة الرئيـــس األمريكـــي دونالد ترمب 
مع حـــزب "الليكـــود" وزعيمـــه بنيامين 
نتنياهـــو من خالل تقديم هدايا مجانية 
على حســـاب حقـــوق ومصالح الشـــعب 
"الليكـــود"  لمســـاعدة  الفلســـطيني، 
ونتنياهو على تحقيق فوز في انتخابات 

الكنيست المقبلة.
وبين أن هـــذه المخـــاوف تتمحور حول 
احتمـــال أن تكرر إدارة ترمـــب هداياها 
المجانية "لليكـــود" ونتنياهو كما فعلت 
قبـــل االنتخابات األخيرة للكنيســـت في 
بالقدس  الماضي عندمـــا اعترفت  إبريل 
عاصمـــة لالحتالل وقررت نقل الســـفارة 
للقدس واالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية 
المحتـــل، وذلك  الســـوري  الجوالن   على 
بالحصـــول علـــى دعـــم أمريكـــي علني 
 لفكرة فرض الســـيادة اإلسرائيلية على 
التجمعات االستيطانية في الضفة قبيل 

انتخابات الكنيست القادمة.
وأشار التقرير إلى أن نتنياهو يراهن على 
خطوة كهذه من البيـــت األبيض خاصة 
أنه ال يســـتطيع حالًيا تمرير قرار بســـط 
التجمعات  الســـيادة اإلســـرائيلية على 
االســـتيطانية في الضفـــة، ألن حكومته 
تعتبر حكومة انتقالية إلى حين تشكيل 

الحكومة الجديدة بعد االنتخابات.

وذكـــر أن نتنياهـــو يراهن علـــى إعالن 
من الرئيس األمريكي بهذا الشـــأن، مما 
ســـيمكنه من التعهد للناخبين ببســـط 

السيادة في حال إعادة انتخابه.
وعلى صعيد آخر، أكـــد المكتب الوطني 
في تقريره أن أجهزة األمن اإلســـرائيلية 
تحـــاول تحقيـــق الفائـــدة القصوى من 
أجهـــزة الرصد والمراقبـــة التي نصبتها 
خالل السنوات األخيرة في مختلف أرجاء 
الضفـــة الغربية، والتي تـــزود االحتالل 
بمعلومات ذات قيمة كبيرة في التحقيق 
في تعقـــب الفلســـطينيين. وأوضح أن 
الحديث يدور حول كاميرات مكشـــوفة 
وأخرى مخفية على محاور الطرق الرئيسة 

والفرعيـــة، باإلضافة إلـــى مناطق أخرى، 
والتـــي تجمع المعلومات وتســـجل على 
مدار الـ٢٤ ســـاعة في اليوم، ويتم إرسال 
المعلومـــات والصور والمـــواد الموصولة 
بشبكة واحدة إلى غرفة عمليات مشتركة 
تضم عناصـــر من الجيش و"الشـــاباك"، 

لتحليلها وإعادة معالجتها.
ولفـــت إلـــى أن جيش االحتـــالل عزز من 
أجهزة الرقابة التي ينشرها في الشوارع 
االلتفافية بالضفة، بما في ذلك الشوارع 
المستوطنون  يستخدمها  التي  الفرعية 
والجيش في تنقالتهم بين مستوطنات 

ومعسكرات الضفة.
كما عزز من نشرها على مفارق الطرق 

والجســــور ومداخــــل المســــتوطنات 
ومحطات تعبئة الوقود اإلســــرائيلية، 
الباصــــات  محطــــات  إلــــى  إضافــــة 
والحافالت العمومية وحواجز االحتالل 
الدائمة الموجودة على مداخل المدن 
الرئيسة، وتم تثبيت مئات كاميرات 

المراقبة.
وفي الســـياق، تنشـــر شـــركة تقنّيات 
"أنيفيجين"  عليهـــا  يطلق  إســـرائيلّية 
بالتعـــاون مع جيش االحتـــالل كاميرات 
مراقبـــة يمكنهـــا تحديـــد األوجـــه في 
الضفة، والشـــركة مقّرها في بلفســـات 
الشـــركات  "أكبر  وتعتبـــر  اإليرلندّيـــة، 
البيومترّية العاملة في إسرائيل"، فضاًل 

عن أنها تعمل في 43 دولًة.
وتعتبر الشـــركة ضالعة في مشـــروعين 
 فـــي الضّفة 

ّ
لتوطيد الحكم العســـكري

الغربّيـــة، األول هـــو تركيـــب كاميرات 
رصـــد يمكنهـــا تحديـــد األوجـــه فـــي 
الحواجز والمعابر التـــي يمّر منها يومًيا 
آالف الفلســـطينيين، بذريعـــة أن هذه 
أصحـــاب  رصـــد  يمكنهـــا  الكاميـــرات 
تصاريح العمل، ما سيؤدي إلى سرعة في 

اجتيازهم الحواجز.
 للغاية، 

ّ
أما المشـــروع الثاني فهو ســـري

ويشـــمل رصـــًدا للوجوه خـــارج الحواجز، 
اســـتناًدا إلى شـــبكة كاميرات في عمق 
الضفـــة، وتّدعي الشـــركة أن كاميراتها 
دقيقة بنســـبة ٩٩.٠٪. وبحسب تقرير 
فقـــد تفاقمت في  الوطنـــي،  المكتـــب 
انتهاكات  األخيـــرة  األيـــام واألســـابيع 
المســـتوطنين وممارســـاتهم االرهابية 
وبدأت  وممتلكاتهـــم،  المواطنيـــن  ضد 
تظهر من جديد وبشـــكل الفت نشاطات 
معاديـــة تقوم بهـــا منظمـــات "تدفيع 

الثمن" اإلرهابية.
وأوضـــح أن المســـتوطنين ارتكبوا خالل 
األســـبوع الماضي في محافظات شـــمال 
الضفة أكثر من 30 اعتداًء ضد المواطنين 
وممتلكاتهم تركزت معظمها في األيام 

األربعة األولى من عيد األضحى المبارك.
األســـبوع  بأن  الوطني  المكتـــب  وأفـــاد 
الماضي شهد موجة تصعيد خطيرة في 
اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد 
االقصى المبارك عشـــية احتفال الشعب 
الفلســـطيني بعيـــد األضحـــى، حيـــث 
اقتحموا عدة أحياء فـــي المدينة ورددوا 
شـــعارات عنصرية في ذكرى ما يسمي 

"خراب الهيكل" المزعوم.

تقرير: النشاط االستيطاني يتواصل.. وأجهزة رصد ومراقبة تغزو الضفة
رام اهلل/ اال�ستقالل: 

ومقاوم��ة  االأر���ض  ع��ن  للدف��اع  الوطن��ي  املكت��ب  ق��ال 
اال�ستيطان التابع ملنظمة التحرير اإن �سلطات االحتالل 
االإ�س��رائيلي توا�س��ل ن�س��اطاتها اال�س��تيطانية باأكرث من 

منطق��ة يف ال�س��فة الغربي��ة املحتل��ة مب��ا فيه��ا مدين��ة 
القد���ض املحتلة، واأنها عززت من ن�س��ب اأجهزة وكامريات 
املراقبة بال�س��فة. واأو�س��ح املكتب يف تقريره االأ�سبوعي 
ال�س��ادر ال�س��بت اأن ما ت�س��مى »جلنة التخطي��ط والبناء 

املحلية االإ�س��رائيلية« يف القد�ض املحتل��ة وافقت موؤخًرا 
عل��ى خطتي بن��اء 641 وح��دة ا�س��تيطانية يف املدينة، 
وت�سمل اخلطة بناء مبنيني �سكنيني، باالإ�سافة اإىل مبنى 

�سناعي ومراكز رعاية �سحية وكني�ض يهودي.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس المطران 
عطا الله حنا أن مســــيرات العودة في قطاع غزة هدفها 
اإلعالن والتأكيد على أن الشــــعب الفلسطيني متمسك 
بحقوقه وثوابته الوطنية، ال ســــيما حق العودة هو حق 

ثابت ال يسقط بالتقادم.
وقال حنــــا في حديث إذاعــــي صباح أمس الســــبت إن 
رسالة مسيرات العودة هي نداء موجه إلى كافة األحرار 
من أبناء األمــــة العربية واألصدقاء في مشــــارق األرض 
ومغاربها بأن" الفلســــطينيين مهما حوصروا وتم التآمر 
على قضيتهم واســــتهدافهم والضغــــط عليها فهم 
متشــــبثون بانتمائهم لهذه األرض، والقدس قبلتهم 
اإلســــالمية  أهم مقدســــاتهم  وعاصمتهــــم وحاضنة 

والمسيحية".
ووجه التحية للهيئة الوطنية لمســــيرات العودة وكسر 
الحصار، التي تشرف على مسيرات العودة، قائاًل: "نوجه 
التحية لمســــيرات العودة مؤكدين بأن الرســــالة التي 

يطلقها شعبنا من خالل هذه المسيرات هي تأكيد على 
التشبث باألرض والهوية والقدس والمقدسات، ورفض 
صفقة القــــرن وكافة المشــــاريع المشــــبوهة الهادفة 

لتصفية قضيتنا الوطنية".
كما وجــــه التحية ألهالــــي قطاع غزة الــــذي يحاصرون 
وُيجوعون، مؤكًدا أن إرادتهم لم ولن تنكسر وهم مدرسة 
في الثبات والصمود واالنتماء لهذه األرض المقدســــة.
وأضــــاف حنــــا "من القــــدس نبعــــث بتحيتنــــا ووفائنا 
الشــــهداء ومتمنين  العودة مســــتذكرين  لمســــيرات 
الشــــفاء للجرحى، مطالبين بأن يزول هذا الحصار الظالم 

الذي جعل من غزة أكبر سجن في العالم".
وشــــدد على أن الفلسطينيين لن يستسلموا للمؤامرات 
والضغوطات مهما اشتدت حدتها، وأن المؤامرات التي 
تســــتهدف عدالة قضيتنا لن تزيدنا إال صموًدا وثباًتا 
وتشــــبًثا بحقوقنا حتى ينعم الشــــعب الفلســــطيني 
بالحريــــة والعودة وحتــــى تعود الحقوق الســــليبة إلى 

أصحابها.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دخل أمس السبت أربعة أسرى مقدسيين من 
أصحاب األحـــكام العالية عامهـــم االعتقالي 
الثامـــن عشـــر علـــى التوالي داخل ســـجون 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأفـــادت لجنة أهالي األســـرى المقدســـيين 
بأن أســـرى "خلية ســـلوان" هم وائل محمود 
"محمـــد علي" قاســـم (48 عاًما)، عـــالء الدين 
محمود محمد عباسي (47 عاًما)، ووسام سعيد 
موســـى عباســـي (42 عاًما)، اعتقلـــوا بتاريخ 
2002/8/17م، فيمـــا اعتقـــل األســـير محمد 
عودة إســـحق شـــحادة عودة (46عاًما) بتاريخ 
2002/8/19، وجميعهم من ســـكان حي عين 

اللوزة في بلدة سلوان.
وأوضحت أن محكمة االحتالل أدانت األســـرى 
األربعة باالنتماء لكتائب الشـــهيد عز الدين 
القسام، وتنفيذ عدة عمليات عسكرية كبيرة، 

فحكمت على األســـير قاســـم بالسجن المؤبد 
35 مـــرة و50 عاًما، وهو صاحب أعلى حكم في 

تاريخ القدس.
بينما حكمت على األســـير وســـام العباســـي 
بالسجن مدة 26 مؤبد و40 عاًما، وعلى األسير 
عودة بالســـجن المؤبد 9 مرات و40 عاًما، وعلى 

األسير عالء الدين عباسي مدة 60 عاًما.
وأشـــارت لجنة أهالي األســـرى إلى أن األذرع 
األمنية اإلســـرائيلية صنفت أعضـــاء الخلية 
بأنهـــم "األخطـــر على اإلطـــالق منـــذ بداية 

االحتالل".
وكان هؤالء األســـرى تعرضوا جميًعا لتحقيق 
قـــاس ومطول، ممـــا انعكس علـــى صحتهم 
وأجسادهم وبالذات األسير وائل قاسم الذي 
بات يعاني من مشـــاكل في الكلى والضغط، 
اإلهمـــال في  وتعمـــدت ســـلطات االحتالل 

تقديم العالج الطبي الالزم له.

 4 أسرى مقدسيين يدخلون 
عامهم الـ18 بسجون االحتالل

المطران حنا: مسيرات العودة تؤكد 
تمسك شعبنا بالثوابت الوطنية
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أعلن أنا المواطنة/عبير ابراهيم خليل صالح....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
985178672  ) فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/عتاب ماجد غريب فروانه...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802570754

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمود عبد الله عبد الكريم عواد/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
4002201677 فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/أحالم منصور كليب ابو صوصين...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901441311

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد ناجي فتحي شهوان...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400281937

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/انس خليل حسن قديح...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801463688

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلـــن أنـــا المواطن/عمـــر عبـــد الحميد عبـــد اللطيف 
الضابـــوس...... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية 
التي تحمل رقم ٨٠٤٥٣٠٣٥٠ فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/احالم صالح حسن فروانه...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801117573

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
حّملت الجبهـــة الديمقراطيـــة لتحرير 
فلســـطين حكومة االحتالل وجيشـــها 
المســـؤولية الكاملة عـــن جريمة إعدام 
الطفل نســـيم مكافـــح أبـــو رومي (1٤ 
عاًمـــا)، وإصابـــة الطفل حمودة الشـــيخ 
(1٤ عاًمـــا) بجـــراح خطيرة جـــراء عملية 
التصفية واإلعدام خـــارج نطاق القانون 
التي نفذتها قوات االحتالل عند بوابات 

المسجد األقصى الخميس الماضي.
وصـــل  بيـــان  فـــي  الجبهـــة  وقالـــت 
"االســـتقالل" أمس الســـبت إن حكومة 
نتنياهو اليمينية العنصرية المتطرفة 
تتحمـــل مســـؤولية مضاعفـــة ومركبة 
عـــن هـــذه الجريمـــة النكـــراء، فهـــي 
التي اتخذت قـــراًرا باقتحام المســـجد 
األقصى وتدنيســـه، واشتركت مع غالة 
لهم  ووفرت  ودعمتهم  المســـتوطنين 
الغطاء السياســـي واألمنـــي في تنفيذ 

هذه الجريمة النكراء.
وأضافـــت أن حكومة االحتالل هي التي 
نشـــرت مئات الجنود وعناصر الشـــرطة 
المواطنيـــن  الســـتفزاز  والمخابـــرات 
وتفتيشـــهم، وفـــوق كل ذلـــك أعطت 

تعليماتهـــا الواضحـــة لعناصـــر األمن 
لتنفيذ عمليات القتل واإلعدام الميداني 
لكل فلســـطيني يقع في دائرة الشبهة 
والشك ســـواء كان رجاًل أو امرأة أو طفاًل، 

مسلًحا أو غير مسلح.
وأكدت أن شـــهادات الشهود والشريط 
الذي وزعته األجهزة االحتاللية نفســـها 
تثبت أن الفتيين أبو رومي والشـــيخ لم 

يشكال أي خطر فعلي على أحد.
وحّيت الجبهة في روح الشـــهيد الشبل 
الطالئعي نســـيم أبو رومي الناشط في 
اتحاد لجـــان الطلبة الثانوييـــن، والذي 

"رضع الوطنية والكرامة في بيت مناضل، 
حيث اعتقل والده مكافح ابو رومي ألكثر 
من سبع سنوات، وكذلك معظم أعمامه 

وأبنائهم".
ودعت الجهة مؤسسات حقوق اإلنسان 
المحليـــة والدوليـــة إلى توثيـــق هذه 
الجريمة وإجراء تحقيـــق في كل جرائم 
اإلعدام والقتل خارج نطاق القانون التي 
تمارسها قوات االحتالل بشكل منهجي 

ضد أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.
وحذرت من خطورة ما باتت تتبعه قوات 
االحتـــالل من سياســـة إعـــدام ميداني 

بذرائـــع  الفلســـطينيين  للمواطنيـــن 
مختلفـــة، تتلقى كلها خلـــف ادعاءات 
وأكاذيب وفبركات أمنية مكشـــوفة لم 

تثبت صحتها.
وقالت إن مثل هذه السياســـة الفاشية، 
فضاًل عن الممارســـات القمعية األخرى 
لقوات االحتالل هي المسؤولة عن تأجيج 
الوضـــع في الضفـــة الغربيـــة بما فيها 
القدس، وهذا ما يحملها مســـؤولية كل 
نقطة دم فلســـطينية لشهيد أو جريح، 
البـــد أن تدفع حكومـــة االحتالل ثمنها 

غالًيا وغالًيا جًدا.

الداخل المحتل/ االستقالل: 
قال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، امس السبت، 
إن اعتذار ايهود باراك عن أحداث شـــفا عمـــرو عام 2٠٠٠ غير 

مقبول، وأن العرب ليسوا بحاجة إلى باراك الستبدال نتنياهو.
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "مكان" اإلسرائيلية (الناطقة 
بالعربية)، إن باراك كان ســـيبدي المســـؤولية إذا اعتزل الحياة 

السياسية وبقي في طيات الماضي.
وتابـــع "إن 19 عاًما قد مضت منذ أن خان بـــاراك أصوات مئات 
االالف مـــن الناخبين العـــرب الذين صوتوا له فـــي االنتخابات 
المباشـــرة ضد نتنياهو، وأنهم تعلموا من هذه الخيانة درًســـا 
وهو أن مناهضة نتنياهو ال تبرر كل شيء وأن هناك أشياء أهم 

منها".
وجـــاءت أقوال رئيس القائمة المشـــتركة تعقيًبا على تصريح 
أدلـــى به باراك عبر تويتر هاجم فيه العنف الذي اســـتخدمته 
الشرطة ضد المتظاهرين المحتجين ضد المستشار القانوني 
للحكومة افيحاي مندلبليت الليلة قبل الماضية في بيتاح تكفا 

حيث تم اعتقال عدد منهم.
وقال باراك " إن بيتاح تيكفا هي ليست أم الحيران وأنه من حق 

المواطنين التظاهر واالحتجاج".
ورد عودة "من حق المواطنين في أم الحيران التظاهر واالحتجاج 

دون التعرض للعنف الشرطي".

الخليل/ االستقالل: 
ُيعاني األسير الُمسن صدقي حامد الزرو التميمي (6٠) عامًا 
من اإلهمال الطبي الُمتعّمد من ِقبل إدارة سجون االحتالل، 
وعدم حصولـــه على الرعاية الطبّية، مع دخوله عامه الثامن 

عشر في سجون االحتالل.
وُتشـــير إكرام شقيقة األسير التميمي من مدينة الخليل، 
إلى أنه متزّوج ولديه أســـرى ُمكّونة مـــن (1٨) فردًا وُتوفي 

والده وهو داخل األسر.
واعتقلت قوات االحتالل األسير صدقي في السادس عشر 

من آب/أغسطس عام 2٠٠2، بعد اقتحام منزله، وُحكم عليه 
بالسجن لمدة (٣٥) عامًا.

 األسير التميمي ُيعاني من عدة 
ّ

تجدر اإلشــــارة إلى أن
أمراض بينها الســــكري، ومشاكل في العامود الفقري 
والقولون ومشــــاكل فــــي المعدة واألمعــــاء، باإلضافة 
إلى حساسية من البنســــلين وأدوية أخرى، ما ُيفاقم 
ُمعاناته، كذلك ال يقوى على الســــير إال بعكاز للمشي 
ومســــاعدة األســــرى، وُيعاني أيضًا من هزال شــــديد 

ونقص في الوزن.

أنقرة/ االستقالل: 
أعربت الخارجية التركية عـــن رفضها تصريحات وزير 
األمـــن الداخلـــي اإلســـرائيلي جلعـــاد إردان التي دعا 
فيها إلى »تغيير الوضع القائم« في المســـجد األقصى 

المبارك.
وقالـــت الخارجية في بيان صحفي: »نرفض تصريحات 
وزير األمن الداخلي اإلســـرائيلي بشـــأن تغيير الوضع 
القائم في المســـجد األقصى، وهذا مؤشر على عقلية 

غير سوية«.

وأشـــارت أن أي محاولة تســـتهدف الوضـــع التاريخي 
والقانوني للقدس ستفاقم التوتر في المنطقة.

ودعت ســـلطات االحتـــالل لوضع حد للممارســـات غير 
القانونية في األراضي الفلســـطينية المحتلة، وتجنب 
التصرفات والتصريحات غير المســـؤولة التي ستزيد 

التوتر في المنطقة.
وكان وزير األمن الداخلي اإلســـرائيلي جلعاد أردان دعا 
في وقت سابق إلى »تغيير الوضع القائم«، في المسجد 

األقصى بحيث يتمكن اليهود من الصالة فيه.

أسير مسن من الخليل ُيعاني من 
اإلهمال الطبي في عامه الـ )18( باألسر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصـــدرت محكمـــة االحتالل، أمس الســـبت، 
قراًرا باالعتقال اإلداري لألســـيرة أالء فهمي 
عبدالكريـــم بشـــير (2٤ عامـــا) مـــن قريـــة 

جينصافوط شرق قلقيلية لمدة ستة أشهر.
واعتقلـــت قوات االحتالل آالء بشـــير في 2٤ 
تموز/ يوليو من العام الحالي، بعد اســـتدعاء 
أمنـــي لمقابلتهـــا عبر الهاتـــف، تلقته من 

ضابط مخابرات اسرائيلي، وتم اعتقالها أثناء 
المقابلة وتحويلها إلى مركز تحقيق الجلمة، 
يذكر أن أمر تمديد اعتقالها تكرر عدة مرات 

إلى حين صدور قرار باالعتقال اإلداري .

تركيا ترفض دعوة وزير اسرائيلي 
لتغيير الوضع القائم باألقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت القناة 1٣ العبرية، أمس السبت ان أحد المستوطنين الذي أصيب بعملية 
الدهس في غوش عتصيون ما زالت حالته صعبة جدًا ، حيث خضع لجراحه في 

األعصاب في مستشفى هداسا عين كارم وما زالت تحت التخدير.
وأوضحـــت ان أخته البالغة من العمر 2٠ عاما والتي أصيبت في نفس العملية 
تم تحويلها من مستشـــفى شعاري تسيدك إلى مستشفى هداسا عين كارم 

لتلقي العالج الالزم.
وأصيب مســـتوطنان بجروح خطيرة في عملية دهـــس جنوب الضفة الغربية، 

فيما أطلق الجيش اإلسرائيلي النار على المنفذ مما أدى الى استشهاده.

اإلعالم العبري: المستوطن الذي أصيب محكمة االحتالل تصدر قراًرا باإلعتقال االداري بحق آالء البشير
في عملية غوش عتصيون بـ »حالة حرجة«

عودة: اعتذار باراك غير مقبول
 و ال نحتاجه الستبدال نتنياهو

الديمقراطية: استهداف األطفال إعدام ميداني خارج نطاق القانون
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عاش الكيان الصهيوني خالل اليومين السابقين لحظات سوداء بفعل العمليات البطولية, 
تعرض خاللها رئيس الوزراء الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو لحملة شعواء, واتهامات 
بالجبـــن والخوف والخنوع للمقاومة الفلســـطينية في غزة وحركة حمـــاس, نتنياهو الذي 
يعيـــش أصعب لحظـــات حياته حيث يقف على منعطف خطيـــر, أراد ان يغير من وجهة 
نظر اإلسرائيليين, ويكســـب ودهم وتعاطفهم, فقام بتنفيذ غارات جوية على قطاع غزة, 
واســـتهدف أراضي زراعية ومواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية حسب اإلعالم العبري, لكن 
كل هذا لم يكن مقنعا لإلســـرائيليين الذين يبحثون عن المزيد من الدماء وإزهاق األرواح, 
ويتوقـــون لرؤية قطاع غزة وقد أبيد عن بكرة أبيـــه وتم محوه عن وجه األرض, ولم يعد فيه 
شـــيئ قائم, وكل هذا بسبب الضربات التي تلقاها االحتالل خالل الساعات الماضية, سواء 
بعملية الطعن قرب باب السلســـلة التي نفذها الفتيان البطالن نســـيم أبو رومي 14 عاما, 
وجمودي خضر الشـــيخ 14 عامـــا, أو عملية الدهس البطولية التي نفذها الشـــهيد البطل 
عالء الهريمي  25 عاما, والتي أدت إلصابة مستوطنين صهيونيين بجراح, احدهما جراحه 

بالغة الخطورة. 
االحتالل يشـــعر بأن هناك تحوال في الفعل الفلسطيني المقاوم في الضفة الغربية, وهذا 
التحول ال يجدي معه نفعا ال التنســـيق األمني, وال التجســـس االلكتروني, وال التحصينات 
العســـكرية, ألن الهجمات تتم بامكانيات بســـيطة, إما بالســـكين, أو بالدهس, وتعتمد 
على المفأجئة والشـــجاعة منقطعة النظير, فان تهجم على جنديًا مدججًا بأنواع الســـالح 
المختلفة, ويقف بجواره مجموعة من الجنود المســـلحين, فأنت تقدم على عملية نســـبة 
النجاة فيها تكاد تكون معدومـــة, ورغم ذلك تقدم عليها وبجرأة عالية, هذه الجرأة حيرت 
عقول اإلسرائيليين, كيف لطفل ال يتجاوز األربعة عشر ربيعا يهاجم جندي مدجج بالسالح 
ويسقطه أرضا ويقوم بطعنه بالسكين, وزخات من الرصاص تنهمر عليه, ال تجعله يتراجع 
أو يفكـــر في الهرب, انهـــا إرادة حديدية ال يمكن ان يعقلها أمثال هؤالء الصهاينة الذين 
يتشـــبثون بالحياة, وهى لغة جديدة ال يجيدون قراءتها, حتى عندما أرادوا ان يبحثوا عن 
»كبـــش فداء« وان يوجهوا اتهامات لفصيل بعينـــه انه يقف خلف هذه العمليات ويقوم 
بدعمها, لم يستطيعوا ان يثبتوا ذلك, ألن الفلسطيني هو ثائر بطبعه على االحتالل الذي 

ال يتوقف عن ارتكاب الجرائم بحق شعبه ومقدساته. 
الضفة تنتفض بنسيم وحمودي وعالء, وتسطر مرحلة جديدة في مواجهة االحتالل, وهذا 
العمل البطولي لن يتوقف, وسيســـتمر طالما استمر االحتالل في احتالل األرض, وانتهاك 
حرمة المقدسات, وممارسة القتل والعنصرية والتهجير ضد شعبنا, ان الشعب الفلسطيني 
يمتلـــك مـــن اإلرادة والعزيمة ما يجعله قـــادرا على الصمود في وجه آلـــة القمع العدوانية 
الصهيونية, وإذا كان االحتالل يظن انه بالتخاذل العربي عن نصرة المسجد األقصى, ودعم 
القضية الفلسطينية يســـتطيع ان يمرر مخططاته, فهو واهم, فقد حذرنا مرارا وتكرارا ان 
المسجد األقصى خط احمر, ودونه الدماء واألرواح, وهو مفجر الثورات واالنتفاضات العارمة, 
فال يغرنكم اعتراف أمريكا بالقدس كعاصمة »إلسرائيل« وان هذا يدفعكم لتهويد القدس 
وطرد سكانها منها, واالستيالء على المسجد األقصى وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه, 
شعبنا يتعامل مع قرارات أمريكا أنها مجرد حبر على ورق, وغير قابلة للتطبيق, فان حاولتم 
فرضها على شـــعبنا, فانتظروا ثورة عارمة وعمليـــات فدائية نوعية تزلزل األرض من تحت 

أقدامكم, وتضعكم في نظر مستوطنيكم في خانة الجبناء الخانعين .. فهال تدركون!.   

نسيم وحمودي وعالء .. ثورة األبطال 

رأي

في البداية نؤكد للعالم المتحضر كله، بان العنصرية 
هـــي االعتقاد بـــأن هنـــاك فروًقا، وعناصـــر موروثة 
بطبائع الشر والناس، أو قدراتهم اوعزوها النتمائهم 
لجماعـــة، أو لعرق ما، بغض النظر عن كيفية تعريف 
مفهوم العرق، وبالتالـــي يعتبر تبرير معاملة األفراد 
المنتميـــن لهذه الجماعة بشـــكل مختلـــف، دينيآ، 
واجتماعيا، وثقافيا، وقانونيـــا وخالفه... وعليه فأننا 
نؤكد على ان قرار الكيـــان الصهيوني، بمنع عضوي 
الكونغرس األمريكي ، رشيده طليب وإلهان عمر من 
دخول  فلســـطين، يعتبر جريمة ضد اإلنسانية، وهو 
قـــرار عنصري بامتياز ، ومنتهـــك بذلك ميثاق األمم 
المتحدة ، والقانون الدولي اإلنســـاني، وقانون حقوق 

اإلنسان . 
إن هـــذا القـــرار  يهـــدف بحد ذاته إلـــى محاصرة 
الحقيقـــة، والتغطية علـــى انتهـــاكات االحتالل، 
وعدم فضحها ، من خالل عدم الســـماح للنائبتين 
بالكونغرس األمريكي باالطالع عليها، ولكن السؤال 
األبـــرز هو كيف لـــو طلب احد أعضـــاء الكونغرس 
الذيـــن تـــم اللقاء بهـــم ، مـــع بعـــض القيادات 
الفلســـطينية ، هل كانوا ســـيمنعون؟  ولماذا كان 

حظر الدخول فقط على رشـــيده طليب وإلهان عمر 
بالذات؟ في الوقت ذاته سمح فيه لكل أعضاء وفد 
الكونغرس اآلخر والبالغ عددهم 35 عضوا بالدخول 
إلى فلســـطين  الجواب الحقيقي هو ان العنصرية 
المقيتة والدفينة فـــي قلب هذا الكيان والتي قام 
عليها، تعتبر الســـبب الحقيقي إلـــى منعهما من 
الدخول إلى فلسطين، وهى جريمة بالقانون الدولي 
، وانتهـــاك خطيـــر للحقوق والحريات بالدســـتور  

األمريكي. 
ان قرار حكومة الكيان الصهيوني  برئاســـة بنيامين 
نتنياهو ، يؤكـــد للعالم كله على هـــذه العنصرية، 
والمتبعـــة في إجراءاتـــه وقراراته، بمنـــع النائبتين 
بالكونغرس األمريكي، رشـــيدة طليـــب وإلهان عمر، 
مـــن دخول األراضي المحتلة بطلب وإيعاز من رئيس 
الواليات المتحدة األمريكية دونالد ترامب، والسفير 
األميركي لـــدى الكيان الصهيوني  ديفيد فريدمان، 
الذي أيد هذا القرار، حيث قال في بيان له ، صادر عن 
الســـفارة األمريكية بالقدس المحتلة : »إن الواليات 
المتحدة تؤيـــد وتحترم قرار الحكومة اإلســـرائيلية 
بمنع النائبتين في الكونغرس رشيدة طليب وإلهان 

عمر من الدخول إلى األراضي الفلسطينية«. وأضاف 
بان: »إســـرائيل دولة قوانين مثل الواليات المتحدة، 
ونحـــن نؤيد تطبيـــق إســـرائيل لقوانينها في هذه 

الحالة«.
  أال يعتبر هذا القرار بتخطيط مشـــترك ، بين إدارة 
ترامب وحكومة الكيان الصهيوني برئاسة نتنياهو؟ 
ان الكيان الصهيوني واإلدارة األمريكية، هما وجهان 
لعملة واحـــدة،  وهما اتفقا على أخذا هذا القرار، بعد 
أن تم فتح حوار معمـــق فيما بينهما، وكانا متفقين 
عليه، رغم أنه يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، 

والدستور االمريكى.
وعليه فأننا نطالب النائبتين باستخدام صالحيتهما 
التشـــريعية والقانونيـــة، وبالتنســـيق مـــع أعضاء 
الكونغرس األمريكي الذين يدعمونهما ولهما عالقة 
قوية بهما وفتح تحقيق أمـــام الكونغرس، وتقديم 
شـــكوى أمام المدعى العام األمريكي، للتحقيق في 
هـــذه الجريمة التـــي انتهكت الدســـتور االمريكى 
والقانون الدولي، وتقديم شكوى رسمية إلى مجلس 
حقوق اإلنســـان باألمم المتحدة، لكـــي يقوم باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.

 رجاًل نجا ِمْن فيٍل هائٍج ففرَّ إلى بئٍر فتّدلى فيها 
َّ

ُيحكـــى َأن
ـــق بغصنين كانا على ســـمائها ، فوقعت ِرجالُه على  ، وتعلَّ
 من 

َّ
اٌت أربٌع قد أخرجَت رؤوسهن شيٍء في طيِّ البئر ، فإذا َحيَّ

 فاتٌح فاُه منتظٌر 
ٌ

 ، ثم نظَر  فإذا في قاِع البئر تّنين
َّ

أحجارهن
له ليقَع فيأخذه ، فرفع بصره إلى الغصنين فإذا في أصلهما 
جرذان ” أســـوٌد وأبيض ” ُوهما يقرضـــان الغصنين ، وإذ 
ا من العســـِل ، فذاق العسَل ، فشغلته 

ً
أبصَر قريًبا منه كوز

اٍت أربٍع وال   رجليه علـــى حيَّ
َّ

حالوتُه عن أمـــرِه ، ولم يذكْر أن
 الجرذين دائبان في قطِع الغصنين ، فلم يزْل الهًيا 

َّ
يذكر أن

مشغواًل حتى سقط في فِم التنين فهلك .
 الســـلوَك السياسّي الفلسطينّي ” الواقعّي ” ، 

ُ
ل قصٌة ُتعلِّ

اس من الواقِع الذي تتجاهله ”واقعيته”،  آيس الرئيُس عبَّ
وهو يجترُّ الوسائل ” السبعينّية ” أي وسائل السبعينّيات 
عندما كانت قيادة م . ت . ف تسعى  الجتراِح ” الثغرات ” 
السياســـّية والثقافّية في المجتمِع الصهيونّي ، والحقيقُة 
 هذه الثغرات ســـرعان مـــا ُحجبت بالـــركاِم الصهيونّي 

َّ
َأن

والفشل الفلسطينّي الذي لم يلبْث الرئيس الذي ال معارضه 
له من اجتـــرارِه ، وذلك عبر االيقاِف الوهمّي لالتفاقّياِت مع 
 االحتالَل ” رّمد ” هذه االتفاقّيات ، أو بزيارِة 

َّ
االحتالِل رغم َأن

ٍم واستجاشـــة الحناجر وهي جّلها من األجهزِة األمنّيِة  ُمخيِّ
التي  تلوك رواتبها من الرئيِس اإلله .

اجتراٌر آخر ، ولكّنه مع إضفاء الخرافة أي اســـتحضاِر األرواح 

 يبثَّ الحياَة في اســـحق رابين 
َّ

، إذ يبتغـــي ” أبو مازن ” ّأن
عبر حفيدتِه التي توّســـدت أكتاف الرئيس عندما التقته ، 
وهذه الحميمّية الُمستلهمة من السلوِك العرفاتيِّ ( ياسر 
عرفـــات ) ، لن تجعـــَل المجتمع الصهيونـــّي يتعاطف مع 
 رغبَة ” أبو مازن ” في التأثيِر 

َّ
الحقوِق الفلســـطينّية ، ولكن

علـــى االنتخابـــاِت الصهيونّية القادمة هـــي التي دفعته 
 حزَب رابين 

َّ
إلجراِء هذا اللقـــاء العاطفّي الرقيق ، خاّصًة ، َأن

” العمل ” يـــروم الندماٍج مع حـــزِب الصهيونّي المجرم ” 
يهودا باراك ” والذي اعتذَر قبل أسابيٍع عن قتِل ثالثة عشر 
فلســـطينّيا في الداخِل الفلسطينّي عام 2000 ، ليس كرًما 

ا ولكن الستجالِب ” الناخب العربّي ” . أخالقّيً

منع عضوي الكونغرس قرار عنصري

“أبو مازن” يستحضُر روَح رابين

د.عبد الكريم شبير

كريم الزغّير

موجـــة العمليات الفدائية الجديدة في القدس المحتلة , تشـــكل 
رســـالة ممهورة بالدماء تفيد للعالم أجمع بأن الشباب الفلسطيني  
لـــن يتخلى عن مقاومـــة المحتل , ولن يبخل بالدماء واألشـــالء في 
معركة الدفاع عـــن القضية الوطنية والذود عن المقدســـات , وأن 
المقاومـــة ســـبيله األنجع واألكثـــر صوابية في إظهـــار مظلوميته 
التاريخية والحفاظ على حقوقه وثوابته الراســـخة في هذه األرض 
المباركـــة , في مواجهة الحملة المســـعورة مـــن التهويد والتزوير 
وسط هرولة التطبيع واالعتراف من ضعاف النفوس وبقايا القطيع 
الروغالـــي المفرط , الـــذي لم يخجل من مواقفه المشـــينة بالدفاع 
عن اإلحتـــالل وجرائمه بحجـــة الدفاع عن النفس, بـــل وصل األمر 
بهذا الفريق الخائن لثوابت األمة أن يشـــكك بقدســـية المســـجد 
األقصى المبارك , ويقدح بأحقية شـــعبنا التاريخية بأرضه المحتلة 
, في تســـاوق عبثي مع الرواية الصهيونيـــة وتنفيذا ألوامر ترامب 

المجنونة.
المطبعون من العرب يشـــكلون شجرة الغرقد اآلثمة , يسعون إلى 
حجب المخططات الشيطانية الصهيونية عن أعين جماهير األمة , 
يحاولون تجميل صورة المحتل الدموية يبررون المجازر ضد اإلنسان 
والحجر والشـــجر في فلســـطين , يدافعون عـــن البلطجة والعربدة 

الصهيونية في القدس واألقصى , يعملون على تمرير قبول الكيان 
الصهيوني كدولة عضو في حلفهم الجديد في الشـــرق األوســـط 
الصهيوأمريكي , ويدوســـون بهذه السياســـة الخرقاء على قضية 
شـــعب وتاريخ أمة , ويتنكبون للتضحيـــات العظيمة التي قدمها 
الشعب الفلســـطيني وأحرار أمتنا العربية واإلسالمية في المعركة 
ضـــد المشـــروع الصهيوني المعـــادي , خاب مســـعاهم وحبطت 
أعمالهـــم , ولن يكتب التاريخ الظفر والفوز لمن خان األمة وســـاند 
العدو األجنبي في إســـتباحة أرضها ومقدساتها فالعار جائزتهم 

في الخاتمة  .
ما شـــجع العدو لفتح معركة المســـجد األقصى والتعجيل بتنفيذ 
مخططاتـــه بالتقســـيم والتهويـــد , وتجلـــى ذلك فـــي اإلقتحام 
الصهيوني الواســـع للمســـجد األقصى في أول أيام عيد األضحى 
المبـــارك , هو هرولة بعـــض األنظمة للتطبيع مـــع كيان اإلحتالل 
واإلعتـــراف بـــه والجلوس معه علـــى طاولة واحدة فـــي مؤتمري » 
وارســـو  والبحرين«, إلى جانب تصريحات السياسيين العرب بقبول 
اإلحتالل ككيان سياسي ضمن منظومة الحلفاء الجدد في مواجهة 
العـــدو الجديد المفترض , فلم يعد األمر ســـرا بـــل أصبح نتنياهو 
يتباهـــى ويتفاخـــر بحجم العالقـــات بين كيانه وبعـــض األنظمة 

العربية ويشـــيد بدرجة التنسيق الغير مسبوقة في كافة المجاالت 
ومن ضمنها المجال األمني .

فتيـــا العيزرية » نســـيم أبو رومي , حمودة خضر الشـــيخ » يبلغان 
الرابعة عشـــرة من العمر , إرتقيا  الخميـــس » 15-8-2019م » على 
أبواب المســـجد األقصى المباركة , عندما هاجما  بالســـالح األبيض 
جنـــود اإلحتـــالل الذين يحاصـــرون األقصى, ويقفـــون على أبوابه 
للتحكم بحركة المصلين وتفتيشـــهم ومنعهـــم من الوصول إليه 
, تنفيذًا لسياســـات تفريغ األقصى مـــن رواده , تمهيدًا لمخطط 

التقسيم الخبيث الذي تسعى له حكومة اإلحتالل المتطرفة .
الشهيدان نسيم وحمودة كانت لهما رسالة من أبلغ الكالم , كيف 
ال وقـــد تكلما بحروف ُكتبت مـــن دمائهما, على أشـــرف العتبات 
في فلســـطين حيث قبلة المســـلمين األولى , وزادا فصاحة وبيانًا 
بإعالنهما الرفض لحصار شـــذاذ اآلفاق من الصهاينة لمركز الُطهر 
ومعـــراج النبوة , فاألقصى دونـــه األرواح , ومن يريد األذى لألقصى 
ســـتحرقه نار الغضب الفلســـطيني , ولن يبخل الشـــباب والفتية 
والنساء بدمائهم وأرواحهم وأموالهم للدفاع عن المسجد األقصى 

وإحباط مؤامرة تقسيمه والسيطرة عليه.
قد يتصور البعض إســـتمرارية كآبة المشـــهد وسوداويته, وسط 

الغطرســـة الصهيونيـــة والعربـــدة األمريكية والعدوان الغاشـــم 
والحصـــار المتواصل علـــى كل ما هو فلســـطيني على هذه األرض 
, ويترافـــق ذلـــك من الخـــذالن العربي عبر هرولة بعض المســـوخ 
للتطبيع مع اإلحتالل , وتواطؤ البعض اآلخر في تنفيذ صفقة العار 
األمريكية, التي ســـتهدف طمس قضيتنا وتضييع حقوقنا , إال أن  
الدماء الطاهرة من شـــهداء فلسطين , تبدد العتمة الكالحة وتنير 
طريق الخالص بنور األمل واالنتفاضة والثورة, غضبة للمقدســـات 
وإنتصارًا للحق الفلســـطيني , فالشعب الفلســـطيني عبر التاريخ 
أثبـــت بأنه يســـتطيع إفشـــال كافـــة المؤامرات واإلســـتهدافات 
لقضيتـــه الوطنية ,وأثبت عبر تضحياتـــه أبنائه في كافة المراحل 
والمنعطفـــات الخطيرة التي مرت بها قضيتنا بأنه األقدر على قلب 
الطاولـــة على رؤوس األعداء وإحبـــاط مخططاتهم وإبطال مفعولها 

الخبيث.
يخطـــئ اإلحتالل وقادتـــه إن إعتقد أن األمر قد تـــم لهم, فكل ما 
يتشكل من سراب التمكين والســـيطرة والغلبة لالحتالل لن يدوم 
, وتخطئ عين نتانياهو وتســـيء التقدير فهو ال يزال يجلس على 
بـــركان الغضب ولهذا البركان زمان فيه يفـــور ويثور ولن يبقى مع 

ثورته كل أجنبي دخيل على أرض فلسطين .

د. خالد معاليشهيدا »العيزرية«.. حين ينتفض الفتية غضبًا لألقصى
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رام الله/ االستقالل: 
فـــي إطـــار سياســـة االحتـــالل اإلســـرائيلي 
بالتضييـــق على الحريـــة والتنقل، كشـــفت 
السلطة الفلســـطينية أن االحتالل اإلسرائيلي 
يحتجز منذ ثالثة أشـــهر، المعـــدات الخاصة 
بجواز الســـفر المقروء آليا والمعروف اختصارا 

(البيومتيرك) حسب المواصفات العالمية.
ويعتمد جواز الســـفر "البيومتري" على بصمة 
العين، ويتضمن شريطا ممغنطا أسود، يظهر 
معلومات مفصلة عـــن حامله فور تمرير الجواز 
على الحاسوب في المطارات، األمر الذي يساهم 
فـــي تقليل وقـــت االنتظار، وتســـهيل حركة 
المسافرين في المطارات العالمية، وجاء تعميم 
هذا النوع من جوازات السفر بطلب من منظمة 
الطيران المدني الدولي ألسباب أمنية متعلقة 

بالحد من الجريمة والتزوير.
وكشـــف مدير عـــام الجـــوازات في الســـلطة 
الفلسطينية، سلطي الريموني، أن "دولة فرنسا 
قدمـــت قبل عاميـــن منحة للســـلطة لتغطية 
إصدار هذا النوع من جوازات الســـفر، وقد جرى 
شـــحن المعـــدات الخاصة إلصداره فـــي أيار/ 
مايو الماضي عبر ميناء أسدود، ولكن االحتالل 

اإلســـرائيلي رفـــض إدخـــال هـــذه المعدات 
لألراضي الفلسطينية دون الكشف عن أسباب 

هذا المنع".
وأضـــاف الريموني أنه "جرى االنتهاء من كافة 
اإلجراءات المتعلقة بطباعة مليوني جواز سفر 
بيومتري، عبر تفريغ بيانات المستفيدين في 
الحاســـوب الحكومي تمهيدا لطباعتها، إال أن 
منع إدخال المعدات حال دون إتمام هذا اإلجراء 

بصورة نهائية".
ونوه الريمونـــي إلى أن "رئيس الحكومة محمد 
اشـــتية فور تســـلم مهامه في نيسان/ إبريل 
الماضي، طلـــب بوقف إصدار جوازات الســـفر 
التقليدية إلى حين طباعة جواز البيومتري، وهو 
ما تسبب في تراكم طلبات المواطنين للحصول 
على جوازات الســـفر، وهو ما دفعنا إلى مطالبة 
"إســـرائيل" بشـــكل عاجل إلدخـــال 800 ألف 
دفتر لجواز السفر، إلنهاء قضية جوازات السفر 

المتراكمة".
الفلســـطينيون بموجب اتفاق أوسلو  ويحمل 
نوعيـــن من جـــوازات الســـفر، األول صادر عن 
السلطة الفلســـطينية ويحمل شعارها ويمنح 
للمواطنين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع 

غزة ويستثنى منه سكان القدس، أما الالجئون 
في ســـوريا ولبنـــان واألردن والعراق فيمنحون 

وثائق سفر .
واتجهت الســـلطة الفلسطينية بعد حصولها 
على اعتراف من الجمعية العامة لألمم المتحدة 
بصفة عضو مراقب في العام 2012، إلى إصدار 
جواز ســـفر يحمل اسم دولة فلسطين بدال من 
السلطة الفلسطينية، ولكنها تراجعت عن هذه 
الخطوة خشـــية عدم اعتراف إســـرائيل بهذه 

الوثائق الجديدة.
بحركـــة  اإلســـرائيلي  االحتـــالل  ويتحكـــم 
الفلســـطينيين من خالل نشر ما يزيد عن 140 
حاجزا عســـكريا، تقطع أواصـــل المدن والقرى 
فـــي الضفة الغربية، في حيـــن ذكرت منظمة 
(بيتســـيلم) الحقوقية اإلسرائيلية أن "أشكال 
المضايقات اإلسرائيلية تتنوع، بين رفض سفر 
المواطنين عبر حاجز اللنبي الفاصل بين األردن 

وفلسطين".
ويحتل جواز الســـفر الفلسطيني المرتبة 
88 عالميا، ويسمح لحامله بدخول 38 دولة 
فقط دون تأشيرة، ليس من بينها أي دولة 

عربية.

رام الله/ االستقالل: 
قالت الحكومة الفلسطينية امس السبت ان األزمة المالية التي تعاني منها ما 
زالت تراوح مكانها وال جديد فيها ، مشيرة إلي أنها ملتزمة بتوفير ما تستطيع 
توفيـــره للموظفين. وأضـــاف المتحدث باســـم الحكومة إبراهيـــم ملحم في 
تصريحات إذاعية ، ان األزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية أوجدتها 
"إسرائيل" بعد السطو على أموال المقاصة ، ورفض الرئيس عباس استالم هذه 

األموال منقوصة بالنظر لما يترتب على ذلك من التزامات قانونية وسياسية.
وثمن ملحم الموقف البطولي لكافة الموظفين بالوظيفة العمومية ومنتســـبي 
األجهزة األمنية على صمودهم وتفهمهم، معتبرا أنهم جزء من هذه المعركة 

التي تستهدف أموال ومخصصات ذوي الشهداء واألسرى والجرحى .
وحول دور الحكومة تجاه األســـرى في ســـجون االحتالل ،أكـــد ملحم أن الحكومة 
ملتزمة بتعليمات الرئيـــس ورئيس الوزراء بتوفير المخصصات ألبناء األســـرى 
والشهداء والجرحى كاملة. وشدد ملحم على أن الحكومة لن تتوانى في توفير كل 
ما من شأنه تقديم المســـاعدة لذوي األسرى واالتصال بكافة الجهات القانونية 
لوضعها في صورة التصعيد الخطير الذي يســـتهدف األسرى، داعيا إلى تدخل 

دولي عاجل لوقف االنتهاكات المتواصلة لحقوق األسرى داخل السجون.
وفيما يتعلق بأحداث القدس األخيرة قال المتحدث باسم الحكومة إن االحتالل 
اإلسرائيلي يســـتخدم التصعيد واالستهداف للمسجد األقصى واالقتحامات، 
كورقة انتخابية في صناديق االقتراع للتنافس بين األحزاب األكثر يمينية من 

اآلن وحتى موعد االنتخابات اإلسرائيلية.

الحكومة: األزمة المالية تراوح مكانها االحتالل يرفض إصدار جوازات سفر »مقروءة آليًا« للفلسطينيين
وملتزمون بتوفير ما نستطيع للموظفين

عمان/ االستقالل: 
تراجعت القيمة المطلقة للشـــيكات المرتجعة في 
أول سبعة أشـــهر من العام الحالي بنحو 8.9 مليون 
دينار أو ما نســـبته 1 % مقارنة بالفترة نفسها من 

العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في األشهر السبعة 
الماضية 956.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 965.7 

مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم تراجع القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة، اال 
أن نســـبتها إلى الشـــيكات المتداولة زادت في أول 
سبعة أشهر من العام الحالي إلى 4.1 % مقارنة مع 
3.7 % في الفترة نفســـها من العام الماضي، وذلك 

بسبب تراجع قيمة الشيكات المتداولة.
كمـــا تراجعت قيمة الشـــيكات المتداولة (المقدمة 

للتقاص) في أول ســـبعة أشـــهر من العـــام الحالي 
بنســـبة 7.8 % لتبلغ 23.67 مليار دينار مقارنة مع 
25.68 مليـــار دينـــار في الفترة نفســـها من العام 

الماضي.
وفي نطاق الموضوع نفســـه، يشـــار إلى أن أكثر من 
100 نائـــب (من أصل 130 نائبـــا) قدموا مذكرة إلى 
الملك عبدالله الثاني لتوجيه الحكومة إلجراء تعديل 
على بعض مواد قانوني العقوبـــات والتنفيذ، فيما 
يخص عدم حبس المدين الـــذي يثبت عدم قدرته 
على الســـداد في قضايـــا الشـــيكات والكمبياالت، 
مع إيجاد وســـائل بديلة عـــن الحبس تضمن حقوق 
الدائن، بما ال يشمل حاالت السرقة واالحتيال وإساءة 

االئتمان والقضايا الجزائية.
وبالعودة للشيكات المرتجعة؛ فقد تراجعت قيمتها 

المطلقـــة بالتزامن مع تراجع عددها في أول ســـبعة 
أشهر من العام الحالي بنسبة 2.1 % لتصل إلى نحو 
260 ألف شـــيك مقارنة مع نحو 266 ألف شيك في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة 
بســـبب عدم كفاية الرصيد في أول سبعة أشهر من 
العام الحالي بنسبة 4.7 % لتبلغ نحو 611.8 مليون 
دينار وعددها نحو 169 ألف شـــيك مقارنة مع نحو 

583.9 مليون دينار وعددها نحو 164 ألف شيك.
وعلى صعيد الشـــيكات المعادة ألسباب أخرى؛ فقد 
تراجعت قيمتها في أول ســـبعة أشـــهر من العام 
الحالي بنســـبة 9.6 % لتبلغ نحو 345 مليون دينار؛ 
مقارنة مع نحو 381.7 مليون دينار في الفترة نفسها 

من العام الماضي.

رام الله/ االستقالل: 
أظهر مســــح اقتصادي، أن أرصدة 
الســــوق  فــــي  العاملــــة  البنــــوك 
مصــــارف  فــــي  الفلســــطينية، 
محليــــة وخارجيــــة ولدى ســــلطة 
النقد تراجعت بنســــبة 10% منذ 
أزمــــة المقاصة. وجاء في المســــح 
المستند على بيانات لسلطة النقد 
الفلســــطينية، أن إجمالــــي أرصدة 
البنوك لدى سلطة النقد ومصارف 
محلية وخارجية أخرى، بلغت حتى 
يونيو/ حزيران الماضي، نحو 3.533 

مليارات دوالر.
بينمــــا بلــــغ إجمالي قيمــــة أرصدة 
البنوك لدى سلطة النقد ومصارف 
محلية وخارجية أخرى، نحو 3.927 
مليــــارات دوالر في فبراير/ شــــباط 

2019، قبيل أزمة المقاصة.
ونهاية فبراير/ شباط 2019، رفضت 
الحكومة الفلسطينية تسلم أموال 
المقاصة، من "إسرائيل"، بعد إعالن 
األخيــــرة اقتطاع جــــزء منها تمثل 
مخصصات األسرى وذوي الشهداء، 

ومــــال زال الرفــــض الفلســــطيني 
متواصال حتى اليوم.

وبلغت أرصدة البنوك في فلسطين 
لدى سلطة النقد الفلسطينية، نحو 
1.348 مليار دوالر في يونيو حزيران 
الماضــــي، مقارنة مــــع 1.432 مليار 

دوالر في فبراير شباط 2019.

بينما بلغــــت أرصدة البنــــوك لدى 
بنوك أخرى داخل فلســــطين، نحو 
438.8 مليــــون دوالر، مقارنــــة مــــع 
362.7 مليــــون دوالر فــــي فبراير/ 

شباط 2019.
كذلــــك، بلغت أرصــــدة البنوك لدى 
بنــــوك أخرى خارج فلســــطين، نحو 

1.746 مليار دوالر في يونيو حزيران 
الماضــــي، مقارنة مــــع 2.131 مليار 

دوالر في فبراير/ شباط 2019.
وحتــــى نهايــــة يونيــــو/ حزيــــران 
الماضــــي، بلغ إجمالي قيمة الودائع 
لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، 

قرابة 12.3 مليار دوالر أمريكي.

رام الله/ االستقالل: 
صعدت األصول االحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، بنسبة 2.3% خالل 

يوليو/ تموز الماضي، على أساس شهري.
وجاء في بيانات منشــــورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، أن األصول 
االحتياطية بلغت حتى نهاية الشهر الماضي نحو 611.9 مليون دوالر، وهو 

أعلى مستوى مسجل منذ مطلع 2018 على األقل.
كان إجمالي األصول االحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، بلغ في يونيو/ 

حزيران 2019، نحو 598 مليون دوالر أمريكي.
وتتألف األصول االحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، من احتياطي النقد 
األجنبي، بقيمة 478.9 مليون دوالر، واحتياطات أخرى بقيمة 104.2 مليون 

دوالر.
بينما على أســــاس ســــنوي، صعدت األصــــول االحتياطية لســــلطة النقد 
الفلسطينية بنسبة 19.27% صعودا من 513 مليون دوالر في يوليو/ تموز 

.2018
وال تملك ســــلطة النقد الفلســــطينية عملة وطنية، لكــــن لديها 4 عمالت 
متداولة هي الشيكل اإلسرائيلي والدوالر األمريكي واليورو األوروبي والدينار 

األردني.

أرصدة بنوك فلسطين في مصارف أخرى تتراجع 10 % منذ أزمة المقاصة األصول األجنبية لسلطة 
النقد الفلسطينية تصعد 

2.3 % في يوليو

رام الله/ االستقالل: 
أكد وكيل وزارة التنمية االجتماعية داوود الديك، 
امس الســـبت، على أن صرف شـــيكات الشـــؤون 

االجتماعية سيكون نهاية الشهر الحالي.
وأوضح الديك في تصريحـــات إلذاعة محلية أنه 
سيتم صرف شـــيكات الشؤون االجتماعية خالل 

األسبوع األخير من الشهر الجاري.
وتعتاش آالف األســـر الفلسطينية على شيكات 
الشـــؤون االجتماعية، حيث سبب تأخير صرفها 

متاعب كبيرة لهذه العائالت.

صرف شيكات األردن.. 996 مليون دوالر قيمة الشيكات المرتجعة في 7 شهور
الشؤون نهاية 
الشهر الجاري
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الخرطوم/ االستقالل: 
وقـــع المجلـــس العســـكري الحاكم في 
الســـودان وقوى إعالن الحرية والتغيير 
بشـــكل نهائي ظهر أمس الســـبت على 
الوثيقة الدســـتورية واإلعالن السياسي 
وذلك بحضور رؤســـاء دول ووفود رسمية 

عربية ودولية.
وانتشـــرت القوات األمنيـــة بكثافة في 
شوارع الخرطوم، وأغلقت بعض الطرقات 
ال ســـيما المؤدية إلى القصر الرئاســـي 

ومقر قيادة الجيش السوداني.
ويمثـــل التوقيـــع بداية لمـــا يتطلع له 
بنظام  اإلطاحة  منذ  الســـوداني  الشعب 

عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.
االتفاق،  علـــى  الرســـمي  التوقيع  ومـــع 
سيبدأ الســـودان عملية تشمل خطوات 
أولى فورية مهمة، إذ ســـتعلن غدا األحد 
تشكيلة مجلس الحكم االنتقالي الجديد 

الذي سيشكل المدنيون فيه األغلبية.
وأعلن قادة الحركة االحتجاجية الخميس 
أنهـــم اتفقوا علـــى تعيين المســـؤول 
الســـابق في األمـــم المتحدة عبـــد الله 
حمـــدوك، وهو خبير اقتصادي، رئيســـا 

للوزراء.
وجرت مراســـم حفل التوقيع التي أطلق 
عليها اســـم » فرح الســـودان « بحضور 
إقليمي ودولي، كان من أوائل الواصلين 
إلى الخرطوم، رئيس الوزراء اإلثيوبي، آبي 
أحمد، الذي ســـاهمت بـــالده إلى جانب 

االتحـــاد األفريقـــي في الوســـاطة بين 
األطراف السودانية.

بمطـــار  اســـتقباله  فـــي  وكان 
ركـــن جمال عمر  أول  الخرطوم الفريـــق 
رئيس لجنـــة األمن والدفـــاع بالمجلس 
ركن  والفريـــق  االنتقالـــي،  العســـكري 
محمد علي إبراهيم األمين العام لرئاسة 

الجمهورية.
وتوالـــى قـــدوم الرؤســـاء والزعمـــاء إلى 
جمهورية  رئيـــس  ومنهـــم  الخرطـــوم 
أفريقيـــا الوسطى، فوســـتين تواديـــرا، 
ورئيس جمهورية تشـــاد إدريس ديبي 

إتنو.

وتوصلت القـــوى الثورية بقيـــادة قوى 
الحريـــة والتغيير والمجلس العســـكري 
أغسطس/  االنتقالي في السودان في 4 
آب الجاري، إلـــى التوقيع باألحرف األولى 
على وثيقة "اإلعالن الدستوري"، بوساطة 

من االتحاد األفريقي.
واتفق الطرفان في السودان على جدول 
زمنـــي لمرحلـــة انتقالية من 39 شـــهرا 
الســـلطة، وتنتهي  يتقاســـمان خاللها 

بإجراء انتخابات.
المجلس  على تشـــكيل  ونص االتفـــاق 
الســـيادي من 11 عضوا، 5 عســـكريين 
و5  العســـكري،  المجلـــس  يختارهـــم 

مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف 
إليهم شـــخصية مدنية يتـــم اختيارها 
بالتوافق بيـــن الطرفين. كما تختار قوى 
الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، 
بحســـب االتفـــاق، حيـــث توافقت قوى 
الحرية والتغيير على ترشيح الدكتورعبد 
الله حمدوك مرشحا لتولي رئاسة الوزراء.
متواصلة  ويشهد الســـودان اضطرابات 
منـــذ أن عزلـــت قيادة الجيـــش، في 11 
أبريـــل/ نيســـان الماضي، عمر البشـــير 
مـــن الرئاســـة (1989 - 2019)، تحـــت 
وطأة احتجاجات شـــعبية منددة بتردي 

األوضاع االقتصادية.

»السودان«.. التوقيع على اتفاق المرحلة االنتقالية بحضور دولي بارز 

واشنطن/ االستقالل: 
دعـــا الرئيس األمريكـــي دونالد ترامـــب، إلى تخفيف حـــدة التوترات 

المتزايد بين الهند وباكستان عبر الحوار.
جـــاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه ترامـــب الجمعة، مع رئيس الوزراء 
الباكســـتاني عمران خان، تناول فيه الجانبان التطورات اإلقليمية، وفق 

بيان صادر عن البيت األبيض.
وأضاف البيان أن ترامب أّكد خـــالل االتصال الهاتفي على ضرورة قيام 
الهند وباكســـتان بالحد مـــن التوترات المتزايدة في المنطقة بســـبب 

قضية جامو كشمير عبر الحوار.
من جهته، قال وزير الخارجية الباكســـتاني شـــاه محمود قريشـــي، إن 
عمران خان بحث مع ترامب التطورات األخيرة في إقليم كشمير والمخاطر 
الناتجـــة عن قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي في المنطقة المتنازع عليها 

بين البلدين.
وعلى صعيد آخر، أشار قريشي، إلى أن الطرفين ناقشا عملية المصالحة 

الوطنية الجارية في أفغانستان.
وأكد أن بالده »التزمت بعملية الســـالم في األمـــس، وهي ملتزمة اليوم 

أيضا«.
وفي 5 أغســـطس/آب، ألغـــت الحكومـــة الهندية مادتين بالدســـتور 
تمنح إحداهما الحكم الذاتي لوالية »جامو وكشـــمير« الشـــطر الخاضع 

لسيطرتها من اإلقليم.
فيما تعطي األخرى الكشميريين وحدهم في الوالية حق اإلقامة الدائمة 
فضال عن حق التوظيف فـــي الدوائر الحكومية والتملك والحصول على 

منح تعليمية.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على 
قرار تقســـيم والية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير 

ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.

ترامب يدعو لتخفيف التوترات 
بين الهند وباكستان عبر الحوار

طهران/ االستقالل: 
أكـــد نائب القائد العام للحرس الثوري اإليراني األدميرال 
علي فدوي أن الحرس أقوى من أي وقت مضى في مضيق 

هرمز.
وقال فدوي في تصريح لوكالة »تســـنيم« اإليرانية أمس 
الســـبت إن »قوة حرس الثورة في منطقة مضيق هرمز قد 
تزايـــدت، ونحن عقب األحداث األخيـــرة بات أقوى من أي 

وقت مضى في مضيق هرمز والعالم يقر بهذا األمر«.
وحذر األعداء مـــن مجرد التفكير والتآمـــر واالعتداء على 
إيران، قائال إن »العدو يختبر الجمهورية اإلســـالمية منذ 

40 عاًما ويجب أن يأخذ العبر من اختباراته السابقة«.

في ســـياق متصل، قال رئيس مجلس الشورى في إيران 
علـــي الريجاني الســـبت إن الجهود التـــي بذلتها إيران 
لإلفراج عن ناقلة النفط »غريس 1« في جبل طارق أجبرت 

البريطانيين على التخلي عن القرصنة البحرية.
وأضـــاف الريجاني في افتتاح الجلســـة العلنية لمجلس 
الشـــورى يوم الســـبت أنه »في األيام القليلـــة الماضية 
كشـــف الشـــعب اإليراني عن مظهر من مظاهر صموده 
وصالبتـــه، وقد أدرك البريطانيون أن الظروف الراهنة في 
إيران ليســـت الظروف السابقة بحيث يمكنهم من خالل 
التآمر اســـتعراض العضالت، وإجبارهم على التخلي عن 

قرصنتهم البحرية«.

طوكيو/ االستقالل: 
أكدت وزارة الدفـــاع اليابانية، أمس الســـبت، على 
خطـــة شـــراء المقاتـــالت األمريكيـــة ذات اإلقالع 

القصير والهبوط العمودي »إف35- بي«.
وجاء فـــي نـــص البيـــان، أن »إف35- بـــي«، تلبي 
جميع حاجات الدفـــاع اليابانيـــة بصفتها مقاتلة 
قصيرة المدى وذات هبـــوط عمودي، وفي حال لزم 
األمر ســـتتمركز المقاتالت على حامالت الطائرات 
»إدزومو« و«كاغا«، واألخيرة ستغير مهامها لتصبح 
حامـــالت طائـــرات الهليكوبتر، بحســـب صحيفة 

»جابان تايمز«.

وحسب ميزانية البالد لعام 2020 من المخطط شراء 
ســـت طائرات »إف35- بي«، وبحلول 2023 تستعد 
اليابان لشـــراء 18 مقاتلة من هـــذا النوع، وتكلف 

المقاتلة الواحدة 130 مليون دوالر تقريبا.
خصصت اليابـــان 47.5 مليار دوالر ألغراض الدفاع 
هذا العام، وهذا يضم نشر أنظمة الدفاع الصاروخي 
األمريكية »Aegis Ashore«، وشراء طائرات مقاتلة 
SM-« وصواريخ اعتراضية من طراز »F-35« من طراز

.»3
يذكـــر أن اليابـــان تقوم بإنشـــاء وحدة عســـكرية 

فضائية.

الدفاع اليابانية تؤكد شراء 
مقاتالت إف - 35 األمريكية

طهران: نحن أقوى من أي 
وقت مضى بمضيق هرمز

واشنطن/ االستقالل: 
أصـــدرت محكمة مقاطعـــة العاصمـــة األميركية 
واشنطن أمرا قضائيا باحتجاز ناقلة النفط اإليرانية 
»غريـــس1«، وقالـــت إن قرارها مبنـــٌي على وثائق 
تثبت انتهاك الناقلة قانون الطوارئ االقتصادية 
الدولي، ونظام االحتيال المصرفي وغسيل األموال، 

باإلضافة إلى تهمة أخرى باإلرهاب.
وقالت المحكمـــة إن الناقلة تخطـــط بطريقة غير 
قانونية الســـتغالل النظام المالي األميركي لنقل 
شـــحنات غير مشـــروعة مـــن النفط إلى ســـوريا، 

مصدرها فيلق الحرس الثوري اإليراني.
وقالت المدعية العامة في واشـــنطن جيســـي ليو 
فـــي بيان صحفـــي إن الناقلة »غريـــس1« تخضع 
للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة األميركية، 
وذلـــك بعد يوم على ســـماح ســـلطات جبل طارق 

للسفينة المحتجزة باإلبحار.
وتنـــص المذكـــرة علـــى أن الناقلـــة وكل النفط 
الذي تحمله و995 ألـــف دوالر خاضعة للمصادرة 
باالستناد إلى انتهاك »قانون الطوارئ االقتصادية 
الدوليـــة« واالحتيال المصرفـــي وتبييض األموال 

ووضعية المصادرة بموجب اإلرهاب.
وكانت الخارجية األميركية قالت في وقت ســـابق 
إن تقييمها يشـــير إلى أن الناقلة كانت تســـاعد 
الحرس الثـــوري اإليراني، وأن العاملين على متنها 
أو على أي سفن تســـاعد الحرس الثوري مرتبطون 

باإلرهاب.
أعلنت طهران قبل ساعات أن ناقلة النفط تستعد 
لإلبحـــار باتجـــاه البحر المتوســـط، رافعـــة العلم 
اإليراني وتحت اســـم »أدريان داريا«، مشددة على 
أنهـــا لم ُتقـــّدم أي ضمانات لإلفراج عـــن الناقلة، 

وذلك بعد شهر ونصف من االحتجاز.
وقال جليل إســـالمي نائب مدير مؤسسة الموانئ 
والمالحـــة البحرية فـــي إيران إنه بنـــاء على طلب 
المالك، ســـتغادر الناقلة البحر المتوســـط بعد أن 
ترفع علم إيران، ويعاد تســـميتها »أدريان داريا« 

خالل الرحلة.
وكانت المحكمة العليا فـــي جبل طارق -الخاضعة 
للحكـــم البريطاني- قـــد أمرت الخميـــس باإلفراج 
عن الســـفينة بعدما قالت الســـلطات إنها تلقت 
ضمانات خطية من إيران بأن الناقلة لن تتوجه إلى 

أي دولة تخضع لعقوبات االتحاد األوروبي.
وأوقفـــت الناقلـــة يـــوم 4 يوليو/تمـــوز الماضي 
لالشـــتباه في أن وجهة حمولتهـــا كانت مصفاة 
النفط في بانياس بسوريا، في خرق لحظر يفرضه 

االتحاد األوروبي.

عمان/ االستقالل: 
قالـــت وزارة الخارجية األردنية، أمس الســـبت، إنها تتابع ، أنباء عن اختطاف 

مواطنين أردنيين اثنين في جنوب أفريقيا.
وأوضح الناطق الرســـمي باسم الخارجية األردنية، ســـفيان القضاة، أن مركز 
العمليات والســـفارة األردنية في بريتوريا عاصمة جنـــوب أفريقيا، تتابعان 

الحادث عن كثب مع السلطات المحلية هناك.
وبّين أن المعلومات األولية تشـــير إلى أن المخطوفيـــن األردنيين أب وابنه، 
وهما من رجال األعمال هناك، وأن الخاطفين طالبوا بفدية مالية مقابل إطالق 

سراحهم
وأكد القضاة أن السفارة األردنية في جنوب أفريقيا، طلبت من وزارة الخارجية 
العمـــل فورا ومن خالل األجهزة المختصة للبحث عن المخطوفين وتحريرهما 

بأسرع وقت ممكن.
 ولفت المســـؤول األردني إلى أن الوزارة شكلت خلية أزمة للتعامل 
مـــع هـــذا الحادث على مـــدار الســـاعة إلى أن يتم  إطالق ســـراح 

المخطوفين.

اختطاف مواطنين أردنيين 
في جنوب أفريقيا

تصعيد أميركي جديد.. واشنطن تأمر
 بمصادرة ناقلة النفط اإليرانية »غريس1«
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الرام/ االستقالل:
أكد رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم 
جبريل الرجوب أن الدوري الفلســـطيني في 
قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، سينطلق 
في موعده المحدد رغم كل الظروف الصعبة 

التي نمر بها.
وقـــال الرجوب فـــي حديثه خـــالل مؤتمر 
األندية الفلســـطينية في قطاع غزة »الواقع 
والتحديـــات«:« إن أي ظرف سياســـي خارج 
عـــن الصف الفلســـطيني لن نقبـــل به من 
أجل اســـتمرار الرياضة الفلسطينية«، مبينًا 

أن االتحاد ســـيعمل في ثالثة اتجاهات من أجل 
أن ينطلق الدوري الفلسطيني بموعده في شقي 
الوطن. وبين الرجوب أن الشـــق األول يتمثل في 
العمل مع رئيس الســـلطة محمـــود عباس، ومع 

حركة »فتح« مـــن أجل توفيـــر احتياجات الفرق 
بشأن انطالق الدوري، مشيرًا إلى أن الشق الثاني 
يتمثل في الذهـــاب إلى القطاع الخاص، والعمل 
علـــى تشـــجيع أصحـــاب رؤوس المـــال من أجل 
االستثمار في الرياضة الفلسطينية الستمرارها. 

وتابع: الشـــق األخير ســـيكون فـــي العمل 
على توفير قرض من البنوك الفلســـطينية 
بضمان من الســـلطة في رام الله أو حكومة 

اشتيه.
وأضاف الرجوب أنـــه في حال توفير المبلغ 
المالي ســـيتم تخصيـــص 50% لألندية 
الرياضية من إجمالي المنح السابقة، كرعاية 
الدوري أو منحة الرئيـــس، من أجل انطالق 

بطولة الدوري في الشهر القادم .
وفي نفس السياق، كشف رئيس مؤسسة 
أمـــواج الرياضيـــة وعضو المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة، عبد السالم هنية عن تقديم 
مؤسسة أمواج الرياضية مبلغ 50 ألف دوالر دعما 
لألندية، في ظـــل الوضع االقتصـــادي الصعب، 

ورفض الشركات رعاية الدوري في شقي الوطن 

الضفة الغربية / االستقالل: 
كشـــفت مصادر مقربة من االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن خوض المنتخب الوطني 
األول مبـــاراة وديـــة في بلجيكا أواخر الشـــهر الجاري، اســـتعدادا للتصفيات المزدوجة 

المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.
وأوضحت المصـــادر أن »الوطني« ســـيواجه فريق لوفيير البلجيكـــي، الذي يلعب معه 

الفلسطيني محمد كحيل، في الثامن والعشرين من أغسطس الجاري.
ومن المتوقع أن يغادر المنتخب إلى بلجيكا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، على 
أن يمكث هناك حوالي 8 أيام، قبل أن يعود ألرض الوطن، استعدادا لموقعة أوزبكستان 
في الخامس من ســـبتمبر المقبل على ملعب الشـــهيد فيصل الحســـيني بالرام شمال 

القدس المحتلة، في افتتاح التصفيات المزدوجة.
يشار إلى منتخب فلسطين شارك في بطولة غرب آسيا مؤخرا، وحقق نتائج جيدة بحلوله 
في المركز الثاني بالمجموعة األولى برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على ســـوريا (4-3)، واليمن 

(1-0)، وتعادله مع لبنان (0-0)، وخسارته أمام العراق (1-2).

»الرجــوب« الــدوري الفلسطينــي
 سينطلــق فــي موعــده المحــدد

»الفدائي« يستعد 
ألوزبكستان في بلجيكا

القاهرة/ االستقالل: 
فاز فريق الكرة بنادي الزمالك بسبعة أهداف مقابل 
ال شـــئ علي نظيره فريق ديكاداها بطل الصومال 
في إطار ذهاب دور ٦4 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 
201٩ / 2020 . وسجل الزمالك رقم قياسي بإحرازه 

7 أهداف خارج األرض في دوري أبطال إفريقيا.
وسجل ســـباعية نادي الزمالك في المباراة » أشرف 
بن شـــرقي في الدقيقة الخامسة من الشوط األول 

للمباراة من ركلة جزاء .
و ســـجل الهدف الثاني لنادي الزمالك الالعب كان 
مولي ســـيريان العب فريق ديكاداهـــا بالخطأ في 
مرماه فـــي الدقيقة 28 من عمـــر المباراة والهدف 
بصناعة الالعب أشـــرف بن شـــرقي العـــب نادي 
الزمالك . و الالعب عمر السعيد في الدقيقة 45 من 
عمر الشوط األول للمباراة والهدف بصناعة الالعب 

محمود عبدالرزاق شيكاباال .
ثم ســـجل الهدف الرابـــع لنـــادي الزمالك الالعب 
محمود حمـــدي الونش في الدقيقـــة 48 من عمر 

المباراة والهدف بصناعة الالعب حمدي النقاز .
وســـجل الهدف الخامس لنـــادي الزمالك الالعب 
أشرف بن شـــرقي في الدقيقة 54 من عمر المباراة 
والهدف بصناعة الالعب محمود عبدالرزاق شيكاباال 

بعد مراوغة أربعة العبين من فريق ديكاداها .
وســـجل الهدف الســـادس لنادي الزمالك الالعب 
كريـــم بامبو فـــي الدقيقـــة 7٦ من عمـــر المباراة 

والهدف بصناعة الالعب مصطفي محمد .
ويختتم نادي الزمالك حفلة األهداف بهدف 
ســــابع عن طريق الالعب مصطفي محمد في 
الدقيقة 80 من عمر المباراة والهدف بصناعة 

الالعب أشرف بن شرقي .
بهذا الفوز يســـطر نـــادي الزمالك رقمًا قياســـيًا 
بتسجيل سبعة أهداف نظيفة خارج األرض رغم أن 
المباراة لعبت في برج العرب باإلسكندرية ولكن بناء 
على رغبة بطل الصومال بأن مباراة الذهاب واإلياب 
تقامان في القاهرة نظرا لألحداث السياســـية في 

الصومال .

لندن/ االستقالل: 
حقق نادي ليفربول فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه 
على ســــاوثهامبتون بهدفين مقابل هــــدف واحد في 
المباراة التي جمعتهما امس الســــبت بملعب "ســــانت 
ماري"، ضمن منافســــات الجولة الثانية من عمر مسابقة 

الدوري اإلنجليزي الممتاز "البريميرليج".
تمكــــن ليفربول من تســــجيل هدفيــــن متتاليين عن 
طريق ســــاديو ماني وفيرمينو في الدقيقة 4٦ و71، قبل 
أن يقلص داني إنجز الفارق لصالح ســــاوثهامبتون في 
الدقيقة 83 بعد خطأ فادح من جانب الحارس اإلســــباني 

أدريان.
وشهدت المباراة مشاركة محمد صالح من البداية قبل أن 
يقرر يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إستبداله 

بالمهاجم أوريجي في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.
هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى ٦ نقاط بينما ظل رصيد 
ســــاوثهامبتون خاليًا من النقاط بعدما خسر في الجولة 

االولى أمام بيرنلي بثالثية نظيفة.
كما حقق فريق آرســــنال امس السبت الفوز على ضيفه 
بيرنلي بهدفين لهدف في أولى مباريات الجولة الثانية 

من الدوري اإلنجليزي الممتاز (بريميرليغ) لموسم 201٩-
.2020

وجاء الهدف األول آلرســــنال عن طريق العبه ألكســــندر 
الكازيت في الدقيقة 13 فيما عادل بيرنلي النتيجة عبر 

العبه آشلي بارنس في الدقيقة 43 لينتهي الشوط األول 
بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وفــــي الشــــوط الثاني تمكــــن ايميريــــك أوباميانغ من 
تسجيل هدف التقدم آلرســــنال في الدقيقة ٦4 مانحا 

الفريق النقاط الست في هذه الجولة.
في مباراة اخرى تلقى فريق أستون فيال خسارته الثانية 
على التوالى فى الدورى اإلنجليزى الممتاز بسقوطه أمام 
بورنموث 1/2 في المباراة التى أقيمت بملعب "فيال بارك"، 
ضمن منافســــات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى 

اإلنجليزي الممتاز "البريميرليج".
أنهى بورنموث الشــــوط األول متقدًما 0/2 عبر جوشــــوا 
كينج من ركلة جزاء فى الدقيقة 2، وهارى ويلســــون فى 
الدقيقــــة 12، وقلص أصحاب الملعب الفارق بهدف عن 

طريق دوجالس لويز فى الدقيقة 71.
ونجح فريــــق إيفرتون في تحقيق فوز هام بعدما تغلب 
على نظيره واتفــــورد بهدف نظيف فــــي المباراة التي 
أقيمت بينهما اليوم الســــبت، ضمن منافســــات الجولة 

األولى لبطولة الدوري اإلنجليزي الممتاز 2020-201٩.
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق بيرنارد في الدقيقة 

10 من عمر المباراة.
وفي نفس الجولة فاز نوريتش ســــيتي على نيوكاسل 
بثالثة أهداف مقابل هدف، وتعادل برايتون مع وســــت 

هام بهدف لكل فريق.

ليفربول يهزم ساوثهامبتون بثنائية وأرسنال يفوز على بيرنلي بأقدام أوبميانج

الزمالك يسطر رقمًا قياسيًا بدوري األبطال

مدريد /االستقالل:  
أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور على بعد خطوات قليلة من الرحيل عن صفوف نادي باريس 

سان جيرمان الفرنسي خالل األيام المتبقية من سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.
وارتبط اسم نيمار في األيام األخيرة بالعودة مجددًا إلى الدوري اإلسباني من بوابة فريقه القديم 
برشلونة أو عن طريق الغريم األبيض ريال مدريد، ولكن هناك الكثير من الشكوك حول وجهته 

الحقيقية حتى اآلن.
وذكرت وسائل اإلعالم الفرنسية أمس السبت، أن البرازيل نيمار جونيور دا سيلفا أصبح اآلن قريب 
من االنضمام إلى ريال مدريد في صفقة تاريخية من المتوقع حدوثها قبل انتهاء عمليات سوق 
االنتقاالت الصيفية الحالية. وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن انتقال كوتينيو إلى بايرن 
ميونخ ورفضه الدخول في صفقة تبادلية وانضمامه إلى باريس سان جيرمان، جعل ريال مدريد 

اآلن األقرب للتعاقد مع نيمار .

ريال مدريد أصبح األقرب لضم نيمار
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خانيونس/ االستقالل: 
تمكنـــت طواقم النظافـــة في بلدية 
خـــان يونس جنـــوب محافظات غزة 
من جمع وترحيل نحو (955) طنًا من 
النفايات الجمعـــة قبل وقفة عرفات 
وطيلة أيام اإلجازة وذلك من الشوارع 
المدينة  واألحيـــاء ال ســـيما مركـــز 

ومحيط األسواق.
وذكر مديـــر دائرة الصحـــة والبيئة 
الدكتور يوســـف شـــبير أنه قد تم 
تنفيذ الخطة الموضوعة سلفًا والتي 
المجلس  آليات وطواقم  شارك فيها 
المشـــترك إلدارة النفايـــات الصلبة 
، باإلضافـــة إلى عمـــال النظافة في 
البلدية مشـــيرًا إلـــى أن أعمال جمع 
وترحيـــل النفايـــات انطلقـــت يوم 
الجمعة وشـــملت طيلة أيـــام العيد 
لتكون شوارع المدينة نظيفة خالية 

من النفايات ومخلفات األضاحي.
وبيـــن شـــبير  أهمية نظافـــة كافة 
الشـــوارع مـــن النفايـــات ومخلفات 
األضاحـــي، حيـــث تمكنـــت طواقم 
النظافة ليلة العيد مـــن جمع أكوام 

التجارية  المحال  النفايات ومخلفات 
التســـوق  ومعـــارض  والبســـطات 
وتفريغها تباعـــًا إلى مكب النفايات 

في منطقة صوفا .
وأشـــار إلى أنه تم اإلستعانة بأكثر 
مـــن (130) عامل نظافـــة و(16) آلية 

مختلفـــة الحجـــم، مبينـــًا أن خطـــة 
العيد  النظافـــة وضعت قبـــل  عمل 
واســـتندت إلى توزيـــع العمل على 
أكثر مـــن ورديـــة فيما تـــم العمل 
بشـــكل اعتيادي بدءًا من ثاني أيام 

إجازة العيد حسب النظام المتبع.

وشكر شبير سكان مدينة خانيونس 
وأصحـــاب المحـــال التجاريـــة على 
الميدانية  الطواقـــم  مـــع  تعاونهم 
ودورهم فـــي إنجاح خطـــة النظافة 
المخاطـــر  المواطنيـــن  وتجنيـــب 

الصحية والبيئة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/بدر عيادى بدر شعت...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
931561872  ) فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بلدية خانيونس تجمع وترحل 955 طن نفايات خالل إجازة عيد األضحى

بيت لحم/ االستقالل: 
دعا النائب في المجلس التشريعي في بيت لحم خالد طافش إلى وقفة جادة 
وعلى المستويات كافة مع األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل 

من أجل إطالق سراحهم.
وأوضح طافش في تصريح له أن بقاء سجون االحتالل مليئة بأبنائنا 
وأخواتنـــا من األســـرى هي بحـــد ذاتها جريمة متواصلـــة يرتكبها 

المحتل.
وأضاف أن كل االتفاقيات لم تســـتطع إنهاء ملف األســـرى اإلداريين الذين 

يسجنون دون توجيه أي تهمة أو محاكمة.
وبين أن األســـرى يضطـــرون لمواجهة هذا الظلم بأمعائهـــم الخاوية كونها 

السالح الوحيد لكي يوقفوا هذه القرارات الظالمة من قبل مخابرات االحتالل.
وشدد طافش على أن األسرى الفلسطينيين عامة واإلداريين خاصة، والمرضى 
منهـــم على وجـــه التحديد، بحاجة لوقفة جادة على المســـتويات الشـــعبية 

والرسمية للسعي الدائم حتى اإلفراج عنهم.

طافش يدعو لوقفة جادة 
نصرة لألسرى المضربين

غزة/ االستقالل: 
استشـــهد 7 فلســـطينيين وأصيـــب 155؛ األســـبوع 
الماضي، برصاص واعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي 
فـــي الضفـــة الغربيـــة والقـــدس المحتلتيـــن وقطاع 
غـــزة المحاصر. وأفـــادت حركة »حماس«، فـــي تقريرها 
األســـبوعي المعنون »حصاد األســـبوع«، بأن ذات الفترة 
شهدت اندالع المواجهات في 56 نقطة تماس، تخللها 

4 عمليات ضد أهداف »إسرائيلية«.
وأشـــار التقرير إلـــى أن عمليات المقاومة أســـفرت عن 
إصابـــة 8 جنـــود إســـرائيليين بجراح مختلفـــة، إضافة 
لتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة 

من الضفة والداخل المحتل.
وذكـــرت وزارة الصحة في بيانات لها، أن الشـــهداء هم: 
عـــالء خضر الهريمـــي (26 عاًما) من بيـــت لحم، الطفل 

نســـيم مكافح أبو رومي (14 عاًما) مـــن العيزرية، مروان 
خالد ناصر (26 عاًما) من قطاع غزة.

وأضافت أن 4 فلســـطينيين استشـــهدوا في قطاع غزة 
أيًضا، وهم: عبد الله أشـــرف الغمري، عبد الله إسماعيل 
الحمايـــدة، عبد الله المصري، أحمد أيمن العديني، عقب 

اشتباك مسلح شرقي دير البلح.
وأوضـــح تقريـــر »حمـــاس«، أن نقاط التمـــاس توزعت 
علـــى النحو التالي؛ 18 يـــوم أمس الجمعـــة، 7 أول من 
أمـــس (الخميس)، 7 يوم األربعاء، 8 منتصف األســـبوع 
(الثالثـــاء)، باإلضافة لـ 4 يـــوم اإلثنين، 6 األحد، و6 يوم 

السبت.
ونفذ الشـــهيد الهريمي، عملية دهس قرب مستوطنة 
»أليعـــازر« في مجمع »غوش عتصيون« جنوبي بيت لحم، 

وأسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين بجراح متفاوتة.

ويوم الخميس، استشهد الطفل نسيم مكافح أبو رومي 
(14 عاًمـــا) مـــن العيزرية بعد تنفيـــذه عملية طعن في 
باب السلســـلة بالمســـجد األقصى أدت إلصابة شرطي 

»إسرائيلي« بجراح متوسطة.
ويوم عيد األضحـــى المبارك (األحد)، استشـــهد مروان 
خالـــد ناصـــر (26 عاًما) في اشـــتباك مســـلح مع قوات 

االحتالل شرق بيت حانون.
وقد استشـــهد 4 فلســـطينيين وهم: عبد الله الغمري، 
عبد الله الحمايدة، عبد الله المصري، أحمد العديني في 

اشتباك مسلح شرقي دير البلح، يوم السبت الماضي.
وألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة ضد أهداف 
تابعة لالحتالل ومســـتوطنيه في 16 نقطة مواجهة 
بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل المحتل 
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غزة/ االستقالل: 
اســـتهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس الســـبت صيادي ومزارعي 

قطاع غزة.
وأفاد مراســـل »االســـتقالل« بأن الـــزوارق الحربية االســـرائيلية فتحت نيران 
رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر السودانية شمال غزة 

على مسافة 3 أميال بحرية.
كمـــا أطلقت قوات االحتالل النار صوب المزارعين في أراضيهم قرب 
»بوابة المطبق« شـــرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، دون أن يبلغ عن 

إصابات.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس السبت ناشًطا مقدسًيا 

عن المسجد األقصى المبارك لمدة 15 يوًما.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن ســـلطات االحتالل قررت إبعاد 

الناشط المقدسي محمد الشلبي عن األقصى لمدة أسبوعين.
وكانت ســـلطات االحتالل أبعدت الجمعة، الشـــابين المقدسيين 
أحمد جودت الشاويش، ومنير الباسطي عن المسجد األقصى لمدة 

6 أشهر.

االحتالل يستهدف 
صيادي ومزارعي غزة

االحتالل يبعد ناشطًا
 مقدسًيا عن األقصى 15يومًا

غزة/ االستقالل: 
أعلنـــت نقابة الموظفين في القطاع العـــام أن الثالثاء المقبل 

سيشهد صرف دفعة مالية لموظفي حكومة غزة.
أكد نقيب الموظفين يعقوب الغندور خالل تصريحات صحفية 
أنه وبعد التواصل مع وزارة المالية سيبدأ صرف الدفعة المالية 
عن شـــهر يونيو يوم الثالثاء المقبل 2019/8/20 وسيســـتمر 

حتى يوم الخميس.

صرف دفعة مالية لموظفي 
غزة الثالثاء المقبل

رام الله/ االستقالل: 
أكـــد االئتالف من أجـــل النزاهة والمســـاءلة (أمان) أنه 
ينظر بخطورة بالغة لتصريحـــات عضو اللجنة المركزية 
لحركـــة فتح اللـــواء توفيق الطيراوي بقيام مســـؤولين 
فلسطينيين بإســـتغالل نفوذهم لسرقة أراضي الدولة 
لصالحهم، كون تلك التصريحات صادرة عن شـــخصية 
وطنيـــة ُمطلعة وإن هـــذه المعلومـــات إن صحت فإنها 

تمثل اعتداًء سافرا على المال العام.
 ودعـــا االئتـــالف في رســـالة بعثها إلـــى رئيس هيئة 
مكافحة الفســـاد الفلسطينية المستشـــار أحمد ّبراك، 
استفســـر فيها عن الملـــف المذكور وفيمـــا إذا كانت 

الهيئة تتابع وتتحقق من المعلومات الواردة.
التصريحـــات احتـــوت علـــى تحذيرات من اســـتخدام 

بعض المســـؤولين لنفوذهم باالســـتيالء على األراضي 
واســـتغاللها لتحقيق أغـــراض شـــخصية، فيما يقوم 
البعض اآلخر بتزوير ألوراق األراضي وبيعها لحســـابهم 
ـــه الرئيس  الشـــخصي، وكما ورد فـــإن الطيراوي قد نبَّ
محمـــود عباس بهذه االنتهـــاكات مرتين، و أن الرئيس 
طلب من المستشـــار القانوني متابعة هذا الملف وإبالغ 
األجهـــزة األمنية للقيام بواجباتهـــا لمعاقبة المعتدين 

والحفاظ على أمالك الدولة.
وأشار الطيراوي إلى تزايد التعديات واالستغالل من قبل 
بعض المســـؤولين وعدم أخذ الملـــف على محمل الجد، 
وقال: "في ظل تزايد هذه التعديات غير القانونية وفي 
ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني 
ومـــع ازديـــاد المؤامرات علـــى القضية الفلســـطينية، 

فإنني أهيـــب بالرئيس الذي أعرف حرصه على مقدرات 
وممتلكات الدولة أن يقوم باتخاذ اإلجراءات الرادعة ضد 

المعتدين على حقوق المواطن الفلسطيني".
وطالب ائتالف أمان بالتحقيـــق في هذا الملف الخطير 
الذي فيه اعتداء على المال العام وسرقة ألراضي الدولة 
التـــي هي مخصصـــة لتحقيق المنفعـــة العامة وليس 
لتحقيق اهداف شخصية لبعض المتنفذين في الدولة.

وفي سياق متصل يشير ائتالف أمان الى "التعديات" التي 
تمــــت من قبل حماس علــــى اراضي غــــزة وتمليكها لصالح 
اشخاص وموظفين عموميين كنوع من التعويض للموالين 
لها. تجدر االشارة الى أن ائتالف أمان أعد تقريرا متخصصا 
حول اســــتمالك األراضي الخاصة للمنفعة العامة وســــيتم 

نقاشة االسبوع الجاري مع ذوي الخبرة واالختصاص.

 7 شهداء و155 مصاًبا برصاص االحتالل اإلسرائيلي األسبوع الماضي

»أمان« يطالب بالتحقيق في قيام مسؤولين 
فلسطينيين باالستيالء على أراضي الدولة

جنين/ االستقالل: 
دخل أســـيران امس الســـبت، أعوامـــا جديدة في 

سجون االحتالل.
وقال مدير نادي األســـير في جنين منتصر سمور، 

»إن األسير عزام نبيل ســـعيد ذياب من بلدة كفر 
راعـــي جنوب جنين دخل عامـــه الـ19 وهو محكوم 
مـــدى الحياة، فيمـــا دخل األســـير محمـــد عدنان 
ســـليمان مرداوي من بلدة عرابه عامـــه الـ21 وهو 

محكوم 28 عاما«.
وأشار إلى أن األسيرين أمضيا فترات طويلة بالعزل 
االنفرادي، وسياســـة العقاب مـــن كافة الجوانب، 

وحرمان ذويهم من الزيارة

أسيران من جنين يدخالن أعوامًا جديدة بسجون االحتالل
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لندن/ االستقالل: 
قـــررت امرأة بريطانية ارتداء فســـتان زفافها أثنـــاء قيامها بمهامها 
اليومية المعتادة مثل تنظيف المنزل والطهي والتسوق، والسبب هو 
رغبتها فـــي أن تحصل على أكبر قدر من الفائدة من الفســـتان الذي 

كلفها مبلغ 400 دوالر أمريكي.
تقـــوم داون وينفيلد هانت (54 عامًا) بتنظيف المنزل وطهي الطعام 
والخروج لشـــراء الحاجيات الضرورية للمنزل بشكل يومي وهي ترتدي 
فســـتان الزفاف، بعدما عقدت قرانها مؤخرًا على رجل في الســـابعة 

والخمسين من العمر.
قالت داون إنها ستستمر في ارتداء فستان الزفاف وذلك ألنها تعتقد 

بأن ارتداء الفستان لمرة واحدة فقط أمر غير منطقي.
وأضافـــت »قررت إنشـــاء قائمة بالمهـــام التي ســـأنجزها وأنا أرتدي 
الفستان، وبالفعل قمت بإنجاز عشرات المهام خالل الشهر المنصرم 
وأنا أرتدي فســـتان زفافي. أرغب بأن تكون كل أوقاتي سعيدة مع هذا 

الفستان.«
يذكر بأن داون التي قامت بشـــراء الفســـتان مـــن متجر خيري، أقامت 
حفل زفافها بأقل التكاليف حيث استخدمت ورودًا ورقية وبالستيكية 
عوضًا عن األزهار الطبيعية، إضافة إلى استخدام مواد صديقة للبيئة 

في تزيين مكان الحفل، وفق ما نقل موقع »ميترو« اإللكتروني. 

ترتدي فستان زفافها وهي 
تؤدي مهامها اليومية

االستقالل/ وكاالت: 
أعلنت الســــلطات األمريكيــــة عن تنفيذها 
حكم اإلعدام بحق المجرم، ســــتيفن ويست 
(51 عامــــا)، باســــتخدام كرســــي الصعــــق 
الكهربائي، عقابا لقتله أما وابنتها المراهقة 

عام 1986.
وكانت المحكمة العليا في والية تينيســــي 
قد رفضــــت طلب ويســــت بوقــــف تنفيذ 
الحكم، قبل ســــاعات من موعد اإلعدام، في 

حين أنكر المتهم حتى اللحظة األخيرة قتله 
السيدة واندا رومينز وطفلتها شيال رومينز 

(15 عاما)، طعنا، قبل 33 عاما.
وبداية قررت المحكمة فرض عقوبة السجن 
المؤبد على ويســــت، مع إمكانية العفو عنه 
بحلــــول عــــام 2030، إال أن طريقــــة القتل 
العنيفــــة قد عدلــــت الحكــــم النهائي إلى 
عقوبة اإلعدام. كما اتهمت المحكمة ويست 

باغتصابه الطفلة قبل قتلها طعنا. 

أفــــادت تقاريــــر محليــــة أن حاكــــم والية 
تينيسي، بيل لي، قد رفض »طلب استرحام« 
قدمه ويست، ورد فيه أن األخير كان يواظب 

على دواء قوي لعالج مرض عقلي ما.
يعتبر ويست الســــجين الثاني الذي ينفذ 
فيه حكــــم اإلعدام فــــي والية تينيســــي، 
والحادي عشــــر في الواليات المتحدة، خالل 
عام 2019، وفقا لـــــ »مركز معلومات عقوبة 

اإلعدام«.

نيودلهي/ االستقالل: 
في حادثة غريبــــة، نجح أطباء في إزالة 452 قطعة 
معدنيــــة من معدة مريض في الهنــــد. وتزن هذا 
القطع حوالي أربعة كيلوغرامات، في حين يتماثل 
الشــــاب المريض للشــــفاء اآلن في المستشفى. 
فكيف وصلــــت هذه القطعة كاملة إلى معدة هذا 

الشخص؟.
بعد شــــكواه المتواصلة من آالم في المعدة، توجه 
شاب (28 عاما) إلى مستشفى في مدينة أحمد آباد 
الهندية، من أجل وضع حد لمعاناته واســــتعادة 
عافيته، إال أن ما اكتشــــفه األطبــــاء في معدة هذا 

المريض أصابهم بصدمة كبيرة.
فقــــد وجد األطباء 452 قطعــــة معدنية في معدة 
الشاب المريض، وتزن هذه القطع مجتمعة حوالي 
أربعــــة كيلوغرامــــات، وهي تتكون مــــن مقصات 
لألظافر ودبابيس األمان والبراغي، فضال عن عمالت 

معدنية، وفق ما أورد موقع »إنديا توداي«.
وتابـــع المصـــدر نفســـه أن األطباء اســـتعانوا 
باألشـــعة الســـينية بهدف تحديد سبب آالم 
المريض، حيث أخـــذ األطباء المريض على وجه 
الســـرعة إلى غرفة العمليـــات إلزالة كل القطع 
المعدنية في معدته، والتي يبدو أنه دأب على 

أكلها في آخر سبعة شهور.
أما عن ســــبب وجــــود هذا الكم الكبيــــر من القطع 
المعدنية في معدة الشــــاب، فهو أنه ُيعاني ربما 
من مرض عقلي، فقــــد نقل موقع صحيفة »ميرور« 
البريطانية عن األطباء قولهم »ليس شخصا عاديا. 
إنــــه يعاني من مرض عقلي. لذلــــك، من الوارد أنه 

استهلك هذه القطع المعدنية بشكل متكرر«.
وأضاف الموقع البريطاني أن المريض اســــتجاب 
بشــــكل جيد للعالج بعد خضوعه لعملية جراحية، 
وســــيبقى اآلن في المستشــــفى إلى حين تماثله 

للشفاء بشكل كامل.

إزالة 452 قطعة معدنية من معدة شاب في الهند

لندن/ االستقالل: 
اكتشف أربعة من حراس الحيوانات مشكلة يعاني منها وحيد القرن لديهم، 

والتي كانت تتطلب وضعه على جهاز الماسح الضوئي.
وفقا لما نشـــرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، كافح الحراس لرفع الحيوان 
على جهاز األشـــعة ليكتشـــف األطباء معاناته حيث تمنع أسنان تنمو وتسد 
المجرى األنفي الخاص به. وتمكن فريق من 40 طبيبا من جمعية شيكاغو 
لعلم الحيوان من عــــالج وحيد القرن، وهو أنثى وتدعى »ليلى«، وعادت 

لتتنفس بشكل جيد من جديد.

 40 طبيبًا لعالج مشكلة 
تنفس وحيد القرن

االستقالل/ وكاالت: 
أنقذت العناية اإللهية طفال في عمر الرابعة، بعد أن تدلى من الطابق الخامس من شرفة الشقة 

التي يسكن فيها.
ويبـــدو من لقطات الفيديو التي عرضها موقع اليف اليـــك، أن الطفل حاول العثور على أمه من 
شـــرفة المبنى الذي يسكن فيه، وخرج إلى الشرفة ليعثر عليها، لكن اختل توازنه في اللحظات 
األخيرة. فرد األمن الخاص بالبناية سمع استغاثة الطفل، وتصرف بسرعة حيث جلب مرتبة كبيرة 

ووضعها تحت بلكونة الصبي.
ســـقط الصبي على تلك المرتبة، ولم يعان من أي كســـور، وتم االتصال بســـيارة اإلسعاف التي 

هرعت إلى المكان، وقدمت االسعافات األولية للطفل الذي يعاني من بعض الكدمات فقط.

لندن/ االستقالل: 
تزعم فتاة شابة أنها نشرت تغريدة على حسابها في تويتر من 
»ثالجة ذكية«، توجد في منزلهـــا، إال أن الخبراء لم يصدقوا هذه 

المزاعم.
وقالـــت صحيفة »غارديـــان« البريطانية، إن الشـــابة التي تملك 
حسابا على تويتر تحت مسمى »دوروثي« نشرت األسبوع الماضي 
تغريدة تقول فيها إن والدتها منعتها من اســـتخدام هاتفها، 
مضيفة »لكنني تمكنت من إيجـــاد طريقة مبتكرة للتواصل مع 

متابعي«.
وأشـــارت إلى أنها اســـتخدمت ثالجـــة »إل جي« الذكية لنشـــر 
التغريدة، التي القت انتشارا الفتا على موقع التواصل االجتماعي، 

بعدما تم تداولها من قبل أكثر من 12 ألف مغرد.
وأثمر هذا االنتشار الكبير للتغريدة عن انضمام شركتي »تويتر« 

و«إل جي« إلى قائميـــن المطالبين بإعادة الهاتف إلى »دوروثي« 
.»FreeDorothy« تحت وسم

وذكرت دوروثي للصحيفة البريطانية، أنها ترفض كشف اسمها 
الحقيقـــي، مضيفة أن عمرها ال يتجاوز 15 عاما، وبأنها لجأت إلى 
الثالجة الذكية بعدما واجهت عقوبة انضباطية من قبل والدتها 

بسبب كثرة استخدامها الهاتف.
وفي المقابـــل، لم يصدق الخبـــراء والباحثـــون التقنيون قصة 
دوروثي، حيث تســـاءلوا عما إذا كانت بالفعل نشـــرت التغريدة 
باســـتخدام الثالجة الذكيـــة. وبّين إيغـــور بريغادير وهو باحث 
كمبيوتر في جامعة كوليدج في دبلن بأيرلندا، أن لبعض ثالجات 
»إل جي« إمكانية اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعي من 
خالل تصفحهـــا، مضيفا »يصعب التأكيد عمـــا إذا كان بإمكان 

المستخدمين نشر التغريدات والتواصل مع المتابعين«.

مانيال/ االستقالل: 
عادة ما تكون حاالت الطوارئ هي السبب الوحيد الذي يدفع 
السلطات في أي بلد إلقفال منشأة ما أو شاطئ لالستجمام، 
غير أن الســـلطات الفلبينية قامت بإخالء أحد الشـــواطئ 

لسبب قد يعتبره الكثيرون غريبًا.
بينما كان المصطافون يســـتمتعون بوقتهم على شاطئ 
بـــوراكاي فـــي الفلبين، قامـــت امرأة بدفـــن فوطة طفلها 
المتســـخة في الرمال، قبل أن تعمد إلى تنظيف جســـم 
الطفل في مياه البحر، ما اضطر السلطات إلى إغالق الشاطئ 

بأكمله لتنظيفه، بعد أن تم اإلبالغ عن الحادث .
وقامت الســـلطات بإغالق الشاطئ الذي يأّمه آالف السياح، 
وحظرت الســـباحة فيه لمدة 72 ســـاعة، للقيام بتنظفيه 

والتأكد من خلوه من أيه أوساخ.

وقالت إحدى المصطافات معلقة على ما حدث »لقد صدمنا 
كثيرًا، كنا نســـبح على الشاطئ عندما شاهدنا المرأة وهي 
تنظف جســـم طفلها من األوســـاخ في مياه البحر. صرخنا 

لتنبيه المرأة غير أنها لم تأبه لصراخنا«.
من جهتها قالت وزيرة السياحة برناديت رومولو بويات، بأن 
السلطات تحاول العثور على المرأة التي تسببت بالحادث، 

ومعاقبتها على ما فعلت.
يذكر بأن السلطات الفلبينية تحظر العديد من األنشطة 
الشاطئية لمنع التلوث، مثل التدخين أو شرب الكحول، 
وتناول الطعــــام، إضافة إلى قانــــون أصدرته لمكافحة 
القمامة يحظر على الزوار البصق أو التبول أو رمي األوساخ 
في األماكــــن العامة، وفق ما نقلت صحيفة إكســــبرس 

البريطانية. 

تغريدة على تويتر من ثالجة ذكية تثير حيرة الخبراء فوطة طفل تقفل شاطئًا في الفلبين

نجاة طفل سقط من الطابق الخامس  إعدام مجرم بعد 33 سنة على قتله أمًا وابنتها


