
يزة/ االستقالل: 
قالت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، إنها لن تترك األسرى 

المضربين عن الطعام في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي 
وحدهم في الميدان. وأكدت الحركة على لس���ان عضو القيادة 

جباليا/ االستقالل: 
شّيع آالف المواطنين بمخيم جباليا شمال قطاع يزة ظهر أمس األحد، جثامين 
الش���هداء الثالثة الذين ارتقوا في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من 

المواطنين الليلة قبل الماضية شمال بلدة بيت الهيا شمالي القطاع.
وانطلقت مواكب التشييع من المساجد القريبة من أماكن سكن الشبان الثالثة 
في مخيم جباليا ومنطقة الفاخورة ومشروع بيت الهيا، ورّدد المشاركون فيها 
شعارات ياضبة منّددة بجرائم االحتالل اإلسرائيلي المتواصلة والمتصاعدة.

وكان���ت وزارة الصحة أعلنت صباح امس األحد وصول جثامين ثالثة ش���هداء 
وإصابة إلى المستشفى االندونيسي، جراء القصف اإلسرائيلي 

الليلة قبل الماضية شمال بيت الهيا شمال قطاع يزة.
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االحتالل يجري مناورات 
في غالف غزة اليوم 

جماهري غفرية ت�شيع جثامني ال�شهداء الثالثة �شمال القطاع

شهاب: غزة ستكون 
جحيمًا لإلسرائيليين 

إذا واصلوا اعتداءاتهم

نتنياهو يهدد بشن
 هجوم عسكري واسع 

على قطاع غزة 

(APAimages) اآلالف يشاركون في تشييع جثمان الشهيد محمود الواليدة شمال قطاع يزة أمس   

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت وسائل إعالم عبرية، مساء امس االحد، أن جيش االحتالل اإلسرائيلي سيجري 

مناورات عسكرية في يالف يزة اليوم االثنين.
وذكر موقع مفزاك اليف العبري، أن مناورات عس���كرية ستجري في منطقة المجلس 

اإلقليمي إشكول سيتخللها حركة نشطة لقوات األمن وطائرات سالح الجو.

القيادي عليان: الجهاد لن تترك 
األسرى المضربين وحدهم 

 8 أسرى يواصلون إضرابهم 
المفتوح عن الطعام 

وقفة تضامنية بغزة مع األسرى 
المضربين بسجون االحتالل 

مخابرات االحتالل تمنع إقامة 
دوري رياضي في القدس

األردن تستدعي السفير اإلسرائيلي 
على خلفية االنتهاكات باألقصى

»نشر الشائعات«.. خدمة مجانية لـ »إسرائيل« 

يزة/ االستقالل: 
وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء 

أمس األحد رس���الة إلى األسرى الفلسطينيين في سجون 
االحتالل اإلسرائيلي قائال إنه سيأتي اليوم الذي نحرركم 

هنية لألسرى: ما بين أيدينا 
كنز وسيأتي يوم تحريركم

يزة/ االستقالل: 
التربي���ة  وزارة  أعلن���ت 
والتعليم ف���ي يزة أن العام 
الدراسي الجديد سيبدأ في 
المح���دد يوم األحد  موعده 

25 أيسطس الجاري.
وق���ال مدير ع���ام العالقات 

الدولي���ة والعامة 
معتصم  بالوزارة 

التعليم: العام 
الدراسي 

الجديد سيبدأ 
بموعده 
المحدد
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
م���ن  مجموع���ات  اقتحم���ت 
المس���توطنين تح���ت حماية 
االحتالل  مشّددة من ش���رطة 
األحد  أمس  مخابراته  وعناصر 
األقصى  المس���جد  س���احات 
المب���ارك. وذك���ر ت مص���ادر 
محلية أن ٧٩ مستوطًنا تحت 

عنصًرا   ٤5 حماية 
مخاب���رات  م���ن 

عشرات 
المستوطنين 

يقتحمون 
األقصى

06
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رام الله/ االستقالل: 
يواصل ثمانية أســـرى فـــي معتقالت 
إضرابهـــم  اإلســـرائيلي  االحتـــالل 
المفتوح عـــن الطعام رفضا العتقالهم 
اإلداري، أقدمهم األسير حذيفة حلبية 
والمضرب عن الطعام منـــذ (49) يوما، 
وانضم مؤخرا لإلضراب األسيران ناصر 

الجدع، وثائر حمدان.
وقال نادي األســـير في بيـــان له أمس 
األحد إن األســـير حلبيـــة يواجه ظروفا 
صحيـــة خطيرة، مـــع اســـتمرار رفض 
واحتجازه  لمطلبه  باالستجابة  االحتالل 
في ظروف صعبة وقاسية في معتقل 

"نيتسان الرملة".
فيما يواصل ســـبعة أســـرى إضرابهم 
وهم: أحمد غنام وهو مضرب منذ (36) 
يوما، وســـلطان خلوف منـــذ (32) يوما، 
وإسماعيل علي منذ (26) يوما، ووجدي 
العواودة منذ (21) يوما، وطارق قعدان 
منـــذ (19) يوما، إضافة إلى األســـيرين 

ناصر الجدع المضرب منـــذ (12) يوما، 
وثائر حمدان منذ سبعة أيام.

ولفـــت نـــادي األســـير إلـــى أن إدارة 
المعتقـــالت تحتجـــز المضربيـــن في 
زنازيـــن انفراديـــة ال تصلـــح للعيش 
اآلدمي فـــي عدة معتقـــالت، وتمارس 
بحقهـــم إجـــراءات قمعيـــة تتمثـــل 
بالتفتيـــش والنقل المتكـــرر، ومحاولة 
الضغط عليهم نفسيا عبر سلسلة من 
اإلجراءات يقوم بها السجانون على مدار 

الساعة.
وأكد أن ال حلول جدية حتى اآلن بشأن 
مطالـــب األســـرى المضربيـــن، وهناك 
مماطلـــة متعمـــدة تنفذهـــا أجهـــزة 
االحتـــالل إلنهـــاك األســـير جســـديا 

ووضعه في مرحلة الخطورة الشديدة.
واألســـير حذيفة حلبيـــة (28 عاما) من 
بلدة أبو ديس بالقدس، وهو أسير سابق 
اعتقـــل ثالث مـــرات، ويعانـــي من عدة 
مشـــاكل صحية ســـابقة، وتعرض وهو 

طفل لحروق بليغة، كما أصيب في مرحلة 
من عمرة بمرض سرطان الدم وهو بحاجة 
إلى متابعة صحية حثيثة بعد أن شفي 
منه، علمـــا أنه متزوج وهـــو وأب لطفلة، 
وآخر اعتقال له كان في تاريخ العاشر من 

يونيو/ حزيران 2018. العائلة.
أما األســـير أحمد غنـــام (42 عاما) من 
مدينـــة دورا بمحافظـــة الخليـــل، هو 
معتقـــل منذ حزيـــران/ يونيـــو 2019، 
وهو أســـير ســـابق قضى مـــا مجموعه 
تسع سنوات، وعانى سابقا من إصابته 
بالسرطان الدم، وهو بحاجة إلى متابعة 
صحية بسبب ضعف المناعة لديه، علما 

أنه متزوج وله طفالن.
بينما األسير سلطان خلوف (38 عاما)، 
من بلدة برقين بمحافظة جنين، شـــرع 
باإلضـــراب عن الطعام بعـــد أن أعلنت 
سلطات االحتالل نيتها عن تحويله إلى 
االعتقال اإلداري، واعتقل في الثامن من 
تموز/ يوليو الجاري، وسبق أن قضى في 

معتقالت االحتالل أكثر من أربعة أعوام، 
وهو يعاني من مشـــاكل في التنفس، 

ويقبع في زنازين معتقل "مجدو".
واألسير إســـماعيل علي (30 عاما) من 
بلـــدة أبو ديس بالقـــدس، معتقل منذ 
شهر شـــباط/ فبراير 2019، وهو أسير 
سابق قضى ما مجموعه سبع سنوات في 
معتقالت االحتـــالل ويقبع في معتقل 
"النقب"، واألســـير وجدي العواودة (20 
عاما) من بلدة دورا، معتقل منذ شـــهر 
نيســـان/ أبريل 2018، وهو أسير إداري 
ويعاني من مشاكل صحية بحاجة إلى 
عـــالج، وتماطـــل إدارة المعتقالت في 
تقديم العالج الالزم له، وهو مضرب ضد 

مماطلة عالجه ورفضًا العتقاله اإلداري.
أما األســـير طارق قعدان (46 عاما) من 
محافظة جنين، هو أســـير سابق قضى 
ما مجموعه في معتقالت االحتالل (11 
عاما) ما بين أحكام واعتقال إداري، وكان 
آخر اعتقـــال له في تاريخ 23 شـــباط/ 

فبراير 2019، وصدر بحقه حكم بالّسجن 
الفعلي مدة شهرين وبعد انقضاء مدة 
الحكم، أصدرت ســـلطات االحتالل أمر 
اعتقـــال إداري بحقه قبـــل اإلفراج عنه 
بأيـــام، علمًا أنه متزوج وله ســـتة أبناء. 
واألسير ناصر الجدع (30 عاما) من بلدة 
برقين بجنين، هو أســـير سابق ُاعتقل 
ثالث مرات، وهذا االعتقال اإلداري األول 
له، حيث أصدرت سلطات االحتالل أمر 
اعتقال إداري بحقه لمدة ســـتة شهور، 
منذ تاريـــخ اعتقاله في الرابع من تموز/ 
يوليـــو 2019، علمًا أنه يقبع في زنازين 

معتقل "عوفر".
أما األســـير ثائر حمـــدان (21 عاما) من 
بلـــدة بيت ســـيرا، معتقـــل إداري منذ 
تاريخ 16 حزيران/ يونيو 2018، وصدر 
بحقه ثالثة أوامـــر اعتقال إداري، وهذا 
االعتقال األول له، وشـــرع في اإلضراب 
منـــذ تاريخ 12 آب/ أغســـطس الجاري، 

ويقبع في زنازين معتقل "عوفر".

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة الجهاد اإلســـالمي في فلســـطين، إنها 
لن تترك األسرى المضربين عن الطعام في سجون 

االحتالل اإلسرائيلي وحدهم في الميدان.
وأكدت الحركة على لسان عضو القيادة السياسية لها، ومدير 
مؤسســــة مهجة القدس الدكتور جميل عليان مســــاندتها 

لألسرى في معركتهم البطولية ضد المحتل وتعنته.
وقال عليان: "ســـنواصل فعالياتنـــا التضامنية مع 
األسرى المضربين حتى تحقيق انتصارهم"، مضيفًا: 
"األســـرى المضربون يخوضون معركة مقدسة ضد 

سياسات االحتالل العنصرية والتعسفية".
وأردف بالقـــول خالل اتصـــاالت هاتفيـــة أجراها 
مـــع عائالت المضربيـــن عن الطعام: "األســـرى هم 
امتداد للمعركة التي فجرها الشـــيخ خضر عدنان 
بخوض معركة اإلرادة واألمعاء الخاوية ضد سياسة 

االعتقال اإلداري التعســـفي". كما أطلع القيادي 
عليان عوائل األســـرى على الجهود التي تبذلها 
المؤسسة؛ إلسناد األسرى المضربين عن الطعام 
في معركتهم ضد سياسات االحتالل التعسفية 
والعنصرية. وأضاف: أن مؤسسة مهجة القدس 
قد نظمت سلســـلة من الفعاليـــات التضامنية 
المتنوعـــة لدعـــم األســـرى المضربيـــن، وأنها 
ســـتواصل فعالياتهـــا التضامنية معهم حتى 

تحقيق انتصارهم بعون الله تعالى وتوفيقه.
ويواصـــل ثمانية أســـرى في ســـجون االحتالل 
اإلسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا 
العتقالهم اإلداري، أقدمهم األسير حذيفة حلبية 
المضرب عن الطعام منـــذ (49) يوما، وقد انضم 
أخيـــرًا لإلضراب األســـيران ناصر الجـــدع، وثائر 

حمدان.

خالل اتصاالت مع عائالتهم

القيادي عليان: الجهاد اإلسالمي لن تترك األسرى المضربين وحدهم 
رام الله/ االستقالل: 

اعتقلـــت قوات االحتالل اإلســـرائيلي خالل فتـــرة عيد األضحـــى المبارك 48 
مواطًنا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتية وسيدة وصحفي، وتركزت في 

محافظتي القدس والخليل.
 وبين نادي األسير الفلسطيني في بيان صحفي أن 25 مواطنًا على األقل جرى 
اعتقالهم من محافظة القدس وبلداتها، ووصلت ذروتها في اليوم األول من عيد 
األضحى، وهو يوم األحد الماضي، وذلك عقب المواجهة التي جرت في المسجد 

األقصى المبارك، جراء اقتحامات المستوطنين.
فيما اعتقل تســـعة مواطنين على األقل من عدة بلدات في الخليل، وخمســـة 
مواطنيـــن من بيت لحم، عـــالوة على مواطنين من محافظـــة جنين، ومواطنين 
آخرين من محافظة نابلس، وثالثة مواطنيـــن من محافظة قلقيلية، ومواطنين 

من محافظة أريحا.
يذكـــر أن قوات االحتالل اعتقلت الليلة الماضية وفجر األحد خمســـة مواطنين 
على األقل، عرف من بينهم مالك شعفوط من مخيم الدهيشة، وإبراهيم يوسف 

الشيخ من بلدة مراح رباح.

االحتالل اعتقل 48 مواطنًا 
من الضفة خالل عيد األضحى

عمان/ االستقالل: 
اســــتدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 
األردنية السفير اإلسرائيلي في عمان لتأكيد 
إدانة المملكة ورفضها االنتهاكات اإلسرائيلية 
في المسجد االقصى المبارك/ الحرم القدسي 
الشريف وللمطالبة بالوقف الفوري للممارسات 
الحرم  العبثية االستفزازية اإلســــرائيلية في 
الشــــريف والتي تؤجج الصراع وتشــــكل خرقا 

واضحا للقانون الدولي. 
وأوضح الناطق الرسمي باســــم وزارة الخارجية 
وشــــؤون المغتربين السفير ســــفيان سلمان 

القضاة أن أمين عام الوزارة الســــفير زيد اللوزي 
أبلغ السفير االسرائيلي رســــالة حازمة لنقلها 
فورًا لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري 
لإلنتهاكات اإلســــرائيلية ولجميــــع المحاوالت 
اإلســــرائيلية المســــتهدفة تغييــــر الوضــــع 
التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف.

وأكد القضاة أنه تم إعالم السفير اإلسرائيلي 
خــــالل اللقــــاء بإدانــــة المملكــــة الشــــديدة 
لتصريحــــات وزير األمن الداخلي اإلســــرائيلي 
بخصوص الوضع القائم في المسجد األقصى 
المبارك والســــماح بصالة اليهود فيه، كما تم 

التأكيد على أن المســــجد األقصــــى المبارك/ 
الحرم القدســــي الشــــريف بكامل مســــاحته 
البالغــــة 144 دونمــــًا هو مكان عبــــادة وصالة 

للمسلمين فقط. 
وأكدت الــــوزارة ادانتها ورفضها إغالق بوابات 
المســــجد ومنع دخول المصليــــن إليه أو وضع 
أيــــة قيود علــــى الدخول تحت أيــــة ذريعة أو 
حجة وفي مختلف الظروف واألحوال. وشددت 
على ضرورة احترام إسرائيل اللتزاماتها كقوة 
قائمة باالحتالل وفقا للقانون الدولي والقانون 

الدولي اإلنساني.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحمت مخابـــرات االحتـــالل الصهيوني، عصر امـــس األحد، 
معلب برج اللقلق في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأزالت 
الالفتات الموجودة في الملعب لدوري العائالت المقدسية الذي 

كان من المقرر أن يجري افتتاحه يوم امس. 
وهاجمت القـــوات الخاصـــة التي رافقـــت عناصـــر المخابرات 
المواطنيـــن هناك واعتـــدت على عدد منهـــم بالضرب وأخلت 

الملعب بالكامل.
وقالت مصادر محلية، أن منع هذه الفعالية الرياضية يأتي بعد منع 
فعالية قانونية، السبت، هدفت لتعريف المواطنين المقدسيين 

سبل التصدي لهدم منازلهم من قبل االحتالل الصهيوني.

األردن تستدعي السفير اإلسرائيلي 
على خلفية االنتهاكات باألقصى

مخابرات االحتالل تمنع إقامة 
دوري رياضي في القدس

 8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري



3االثنين 18 ذو الحجة 1440 هــ 19 أغسطس 2019 م

وعلى إثر ذلك، أعلنـــت وزارة الداخلية في قطاع غزة أنها 
بصـــدد اتخـــاذ إجـــراءات صارمة ضد كل من ســـعى إلى 
إحداث بلبلة وساهم في نشر الشائعات واألخبار الكاذبة، 
مؤكدًة أنها ســـتعمل بشكل حثيث لعدم تكرار ما حدث 
فجر أمس االحد، لحظة اإلعالن عن وجود حدث أمني شمال 

القطاع.
وبّين المتحدث باســـم الوزارة إّياد البـــزم في بيان وصل 
"االســـتقالل" أن االحتالل هو المســـتفيد الوحيد من كّم 
المعلومات التي تم نشـــرها من قبل النشـــطاء، "حتى أن 
عددًا من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية اعتمدت على نشطاء 

فلسطينيين في توثيق أخبارها". كما قال.
كما أعلن المكتب اإلعالمـــي الحكومي بالقطاع أنه بصدد 
االنتهاء من إعداد قائمة بأسماء نشطاء وصفحات نشرت 
أســـماء الشـــهداء ومعلومات غير صحيحة وغير موثوقة 
المصدر حول الحدث األمني شـــمال قطاع غزة لتقديمها 
للنيابـــة العامة؛ التخـــاذ المقتضى القانوني المناســـب 

بحقهم.

بنك معلومات
المختص في الشـــأن العســـكري واألمني رامي أبو زبيدة، 
أكد أن ما جرى (ليلة السبت/ األحد) من حدث أمني شمال 
القطاع وتهافت نشطاء مواقع التواصل االجتماعي ونشر 
معلومات مغلوطة مجهولة المصدر أحدث حالة من التوتر 

 . 
ّ

في الشارع الغزي
وأوضح أبو زبيدة لـ "االستقالل"، أن غياب الوعي في قواعد 
نشـــر األخبار لدى العاّمة وبعض الصحفيين واإلعالميين 
الذين يسعون لسبق صحفي أو إخباري، وغياب الرقيب عن 
هؤالء المخالفين وعدم وجـــود إجراءات رادعة لهم، كلها 
أسباب ساهمت في انتشـــار فوضى األخبار والمعلومات 

غير الموثوقة عبر وسائل التواصل.

ولفــــت إلــــى أن االحتــــالل يمتلــــك وحــــدات وأجهزة 
اســــتخبارية متخصصة فــــي جمع ودراســــة وتحليل 
األخبار التي تنشــــر عبــــر منصات التواصل ووســــائل 
اإلعــــالم، ويعمــــل على تحليهــــا وفلترتهــــا بما يخدم 
أهدافــــه الخاصة وُيعزز بها بنــــك المعلومات التي قد 
تمكنه مــــن الوصول إلــــى حقائــــق ومعلومات تخص 

المقاومة الفلسطينية.
وقال: "إن اإلعالم حق من حقوق المواطن؛ إاّل أن ممارســـة 
هـــذا الحق قد يعـــارض في بعض األحيـــان مع الموقف 
العســـكري الذي يخدم أمن المقاومـــة وعملها، وهنا قد 
تلجأ المقاومـــة إلى التزام الصمت نحـــو بعض المواقف 
العســـكرية، والتي تعتبر هذا الصمت بعدًا من أبعادها، 

يتفق مع األهداف االســـتراتيجية لها وفعلها الميداني 
والعملياتي".

وأضاف المختص العسكري واألمني: "من الضروري مراعاة 
القيود والضوابط على أخبار المقاومة واالبتعاد عن نشـــر 
األخبـــار التي قد تضـــر برجاالتها، من تلـــك المحظورات 
عدم نشـــر أّية أخبـــار عن أماكن إطـــالق الصواريخ وصور 
ومعلومات عن قادة المقاومة، أو أسماء لشهداء أو جرحى 

دون الرجوع إلى مصادر رسمية«.

حمالت توعية
من جانبـــه، المختص فـــي اإلعالم االجتماعـــي أحمد أبو 
هاشم، قال : "إن ما حدث من بلبة وزعزعة الستقرار الجبهة 
الداخلية بغزة جراء ســـوء اســـتخدام النشـــطاء لوسائل 

التواصل االجتماعي والتعامل الخاطئ مع الحادث األمني 
شـــمال القطاع وما تبعـــه من أخبار وشـــائعات وتهويل 

لألحداث سبب ذرعًا وخوفًا وشديدين للمواطنين".
واضاف أبو هاشـــم لـ "االســـتقالل": "إن هؤالء النشـــطاء 
أصحاب الصفحات االخبارية والشـــخصية  يحاولون جمع 
أكبر عدد مـــن المتابعين والمتفاعليـــن لديها من خالل 
نشـــر أخبار غير موثوقة من مصادر إعالم إسرائيلية دون 
الرجـــوع إلى مصادر تؤكد صحة تلك األخبار التي تتداول 
وتتعامل معها دون أدنى مســـؤولية، والتســـرع في نشر 
أســـماء الشـــهداء وصورهم دون مراعاة لخصوصية تلك 

األخبار على ذويهم". 
وأكـــد أنه "يجـــب علـــى المختصين والجهـــات المعنية 
كأجهـــزة األمن والجهات اإلعالمية الحكومية والرســـمية 
وضع حد لهذه الظاهرة وضبطها وردع المخالفين قانونيًا 
ومحاسبتهم؛ ألنها أصبحت منتشرة وتلقى تفاعاًل كبيرًا 
مـــع كل حدث أو تصعيد إســـرائيلي؛ مـــا يتيح لالحتالل 
فرصة لتحليـــل هذه البيانات والوصول إلـــى ما وراء هذا 

الخبر لتغذية بنك معلوماته".
ونوه إلى أهمية أن يضبط النشـــطاء ومستخدمي وسائل 
التواصل االجتماعي النفس والتريث في نشـــر أّية أخبار 
وااللتـــزام التام في معاير النشـــر الصحيحة والســـليمة 

واستقاء األخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية.
ودعـــا المختص فـــي اإلعـــالم االجتماعي المؤسســـات 
الشـــبابية والمؤسســـات اإلعالمية واألجهزة األمنية إلى 
توعية النشطاء ومستخدمي وسائل التواصل االجتماعي 
في كيفية االســـتخدام الســـليم، والتحذيـــر من خطورة 
الشـــائعات واألخبار الكاذبة والمغلوطة التي تؤثر ســـلبًا 
على أمن وســـالمة المجتمع، األمر الـــذي يحّصن الجبهة 
الداخلية من أي عبث أمني واستخباري لالحتالل وعمالئه 

على األرض. 

مطالبات بمحاسبة مثيريها 

»نشر الشائعات«.. خدمة منانية لـ »إسرائيل« 
غزة/ حممد اأبو هويدي:

مع بدء اأي حدث اأمني اأو ت�سعيد ع�سكري اإ�سرائيلي 
�س��د قطاع غ��زة �سرع��ان ما تع��ّج �سفح��ات مواقع 
التوا�س��ل الجتماعي بالأخبار، ويب��داأ بع�ش رّواد 
تل��ك املواق��ع بتداوله��ا، دون ال�ستن��اد اإىل م�سادر 
ر�سمي��ة وموثوق��ة. احل��دث الأمن��ي ال��ذي �سه��ده 

�سمال غزة ليلة ال�سبت/ الأحد كان اآخر الأحداث 
الت��ي اأحدث��ت بلبل��ة كبرية عل��ى مواق��ع التوا�سل 
الجتماع��ي، نتيج��ة تداول��ه م��ن ُن�سط��اء كالن��ار 
يف اله�سي��م، واخلو���ش يف التحلي��ات والتاأوي��ات، 
وتناقل ال�سائعات التي تن�سرها �سفحات م�سبوهة، 
بق�س��د اأو بغري ق�سد.  هذه الظاهرة التي تتكرر يف 

كل حادث��ة م�سابه��ة ا�ستدعت مطالب��ات اإعامية 
الجتماع��ي  الإع��ام  �سب��ط  ب�س��رورة  واأمني��ة 
للن�سطاء الذين ين�سرون ال�سائعات ب�سورة تتجاوز 
كاف��ة القوان��ني والعتب��ارات الأخاقي��ة، حي��ث 
مي���ش اأرواح الأ�سخا�ش ويهدد اأمنهم يف العديد من 

الأحداث التي جتري على ال�ساحة.

غزة/ االستقالل: 
وجـــه رئيـــس المكتب السياســـي لحركـــة حماس 
إسماعيل هنية مساء أمس األحد رسالة إلى األسرى 
الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي قائال 
إنه سيأتي اليوم الذي نحرركم فيه ولن نتخلى عنكم 
فما بين أيدينا من كنز على هذا الصعيد ال يمكن أن 
يفلت من أيدينا ولو اجتمعت علينا كل قوى األرض إال 

إذا استجابوا لمطالبنا ومطالب شعبنا الفلسطيني«.
وقـــال هنية في كلمـــة له خالل لقـــاء عقدته قيادة 
حماس مع وجهـــاء وعوائل مدينة دير البلح وســـط 
قطاع غزة »أيها األســـرى أن المقاومة وعلى رأســـها 
كتائب القســـام التي حـــررت بالخطـــف والمقاومة 

والبندقية مثل ما قال الشيخ احمد ياسين بدنا والدنا 
يروحوا أنه سيأتي اليوم الذي نحرركم فيه«.

وأكد هنيـــة على جاهزية حركة حمـــاس »من اليوم 
بمفاوضـــات غير مباشـــرة، إذا كان العدو مســـتعدا 

وجاهزا للبحث في هذا الموضوع«.
وفي رســـالة ألهلنا في القدس، قال هنية: »شـــلت 
أيماننا إن لـــم ندافع عنكم بالـــروح والدم والصاروخ 

والبندقية حماية والتمسك بحق العودة«.
وأضـــاف: »لن نتنازل عـــن حق العـــودة ولن يضيع 
بالتقادم وال يملك رئيس أو منظمة أو سلطة أو دولة أو 
محور في المنطقة التنازل عن هذا الحق من أرضهم 

التي هجروا منها«.

هنية لألسرى: ما بين أيدينا 
كنز وسيأتي يوم تحريركم

رام الله/ االستقالل: 
أكدت القوى الوطنية واالســـالمية لمحافظـــة رام الله والبيرة، 
عزمها إفشـــال المؤتمر الذي دعت إليه السفارة االميركية في 
القدس المحتلة، المقرر االربعاء المقبل برام الله، تحت عنوان 

"وحدة الشؤون الفلسطينية".
وقالـــت القوى في بيان صحافي صدر عنها في رام الله، امس 
االحـــد: "إن هذه الدعوة المشـــبوهة تحمل في طياتها مالمح 
جديـــدة لدور أميركي يشـــتد ضراوة في محاولة كســـر ارادة 
الشـــعب الفلســـطيني، وفرض حل االمر الواقع ضمن صفقة 

القرن، وتجاوزا فضا لكل القيم والمعاير والعالقات الدولية".
ووصف القوى الدعوة االميركية، "بالوقحة والمثيرة لالشمئزاز، 
محذرة اي جهة او مؤسسة او شخصية تحت طائلة المسؤولية 
الوطنيـــة، في هذا الوقت الذي تتعرض فيه القضية الوطنية 
للتصفية، من المشاركة باي صفة كانت وتحت اية مسميات".

كمـــا اكدت القوى انهـــا اتخذت "خطوات عديـــدة لمواجهة 
هذا التوجـــه الخطير لإلدارة االميركية المصممة على تعميق 
معاداة شـــعبنا ضمن شـــراكتها الكاملة لالحتالل في ارهابه 
وجرائمه بحق شـــعبنا، ومن بين الخطـــوات: العمل على اجراء 
اتصـــاالت مع ادارة الفندق نفســـه لمنع إقامة النشـــاط فيه، 
وتنظيم فعالية شعبية حاشدة امام الفندق لمنع هذا النشاط 
بكل السبل المتاحة". ودعت القوى ابناء الشعب الفلسطيني 
"للمشاركة الواســـعة في االعتصام امام الفندق والزحف من 
جماهير شـــعبنا بكل شـــرائحه وقطاعاته الشعبية والنقابية 
والنسوية والطالبية لمواجهة هذا المؤتمر الخطير، وهو يأتي 
في ســـياق الضغوطات التي تمارس على الشـــعب، والقيادة 
للقبول باألمـــر الواقع وتبني اجراءات االحتالل من اســـتباحة 
للقدس ومخططات التطهيـــر العرقي، واالعدامات الميدانية 

بحق ابناء شعبنا".

قوى رام الله تدعو إلفشال مؤتمر 
شبابي للسفارة األميركية
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�ش الأعلى  للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�ش ال�سرعية البتدائية

  الموضوع :- تبليغات شرعية
الى المدعى عليه / ماهر ســــامي محمــــد الجردلي من المجــــدل والمقيم حاليا خارج 
قطاع غزة في اليونان ومجهول محــــل اإلقامة فيها – يقتضي حضورك الى محكمة 
خانيونس الشــــرعية يوم االحد الموافق 2019/9/22م الســــاعة الثامنة صباحا وذلك 
للنظر في الدعوى أســــاس 2019/657م وموضوعها اثبــــات وفاة والمقامة عليك من 
قبل المدعى :- أســــامة ســــامي محمد الجردلي من المجدل وسكان خانيونس وان لم 
تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال عنك يجر بحقك االيجاب الشرعي لذلك صار 
تبليغك حسب األصول . وحرر في 17من ذي الحجة لسنة 1440 هـ وفق 2019/7/18م

 قا�سي خانيون�ش ال�سرعي
ال�سيخ / احمد حممود عا�سور

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 380  / 2019(

يعلــــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســــيد: نهى صابر 
حمد بركه من سكان دير البلح هوية رقم 413376278 بصفته وكيال عن: صابر حمد 

سليمان بركه وتيسير ونبيل وعبد القادر وفيروز وبشير أوالد صابر حمد بركه
بموجب وكالة رقم:  139 / 2019 الصادرة عن الجزائر

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   224  قسيمة   18  المدينة  بني سهيال

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:   18/ 8 / 2019م

م�سجل اأرا�سي غزة
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�ش الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة �سرق خانيون�ش  ال�سرعية البتدائية 

اعالن وراثة صادر عن محكمة 
شرق خانيونس الشرعية 

تقدم لمحكمة شرق خانيونس مضبطة موقعة من مختار أهالي معن 
مؤرخة في   2019/8/18 تتضمن ان: مريم حامد سلمان أبو جزر من 
معن و سكانها قد توفيت الى رحمة الله تعالى بتاريخ 2003/3/7م 
و انحصر ارثها الشرعي و االنتقالي في أشقائها مصطفى و عائشة 
و في اخيها المها راجي  داود سلمان أبو جزر ثم بتاريخ 2015/2/11 
م توفيت عائشـــة المذكورة و انحصر ارثها الشـــرعي و االنتقالي 
في أوالدها  حســـن و ايمن و امال و ملكه المتولدين لها من زوجها 
المتوفى قبلها مرزوق حسن سلمان أبو جزر فقط وال وارث للمتوفاة 
المذكورة سوى من ذكر وليس لها وصية واجبة او اختيارية وال أوالد 
كبار توفوا حال حياتها و تركوا ورثة وحرر في17 ذو الحجة لســـنة 

1440 وفق 2019/8/18م

  قا�سي حمكمة �سرق خانيون�ش ل�سرعية 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن  جباره جبر حسين ثابت  عن فقد بطاقة 
هويتـــي الشـــخصية  التي تحمل رقـــم  400685905  
فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى أقرب 

مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل: 
حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين،  أمس 
األحـــد ، من مواصلة إدارة ســـجون االحتالل 
إهمال الحالة الصحية لألسيرين المريضين 
أحمد أبو ســـالمة القابع في ســـجن "النقب"، 
وفراس الحتاوي القابع في سجن "عسقالن".

وأوضحت الهيئة، في بياٍن لها، أن األســـير 
الحتاوي ُيعاني من عدة مشاكل صحية، منها: 
خلل في عمل الغدد والقلب ونقص فيتامين 
"B 12"، ومشـــاكل بالعينين، وسخونة ووجع 
دائم بالرأس، إلى جانب معاناته من الجيوب 
األنفيـــة وضيق بالتنفس، كمـــا يعاني من 
مشاكل صحية بالمســـالك البولية منذ عدة 
أعـــوام، ويعاني من الديســـك فـــي الرقبة 

والظهر.

واألســـير الحتاوي معتقل منـــذ 18 فبراير، 
ومحكـــوٌم بالســـجن المؤبد 9 مـــرات إضافة 
إلى 50 عاًمـــا، وهو أب ألربعـــة أبناء. ويحرم 
االحتـــالل عائلته من زيارته، بعدما ســـحب 
المؤقتـــة. كما  المقدســـية  منها الهويـــة 
يعتقل االحتالل شـــقيقيه محمد، المحكوم 
بالسجن 8 سنوات، وسامر المحكوم بالسجن 

لمدة 7 سنوات.
 األسير أحمد 

ّ
وفي بيانها، أضافت الهيئة أن

أبو ســـالمة (34 عاًما) من قلقيلية والمعتقل 
منذ العـــام 2003، يعاني مـــن إصابة باليد 
اليمنى منذ يوم اعتقالـــه، أدت الى إصابته 
بشـــلل بكف اليد، وال يتلقـــى أي عالج بهذا 
الخصـــوص، وتواصل إدارة الســـجن إهمال 

حالته الصحية.

وتتعّمد ســـلطات االحتـــالل اإلهمال الطبي 
فيمـــا يتعلـــق بالوضـــع الصحي لألســـرى 
حجم الُمشـــكالت  كان  مهمـــا  المرضـــى، 
الصحيـــة التي ُيعانون منهـــا، وذلك ضمن 
تســـتهدف  سياســـٍة صهيونية شـــاملة 
اإلنسان الفلسطيني، وُتنّكل به وتتفّنن في 
تعذيبه بشـــّتى صنوف ووسائل التعذيب 
داخل المعتقـــالت والزنازين، في إطار جملة 
الممارسات واالنتهاكات التي ترتكبها بحق 
الشعب الفلســـطيني بعمومه، والتي ُتمثل 
مخالفة لكل األعـــراف والقوانين والنصوص 

الدولية ذات الخصوص.
ويقبع في سجون االحتالل قرابة 5700 أسيٍر، 
وفق أحدث إحصائية لهيئة شؤون األسرى 

والمحررين، منهم 700 أسير مريض.

غزة/ االستقالل: 
نظمــــت مؤسســــة مهجــــة القدس 
للشــــهداء واألســــرى والجرحى األحد 
وقفة تضامنية مع األسرى اإلداريين 
المضربين عن الطعام رفضًا لالعتقال 
اإلداري التعســــفي الــــذي تنتهجه 

سلطات االحتالل بحقهم.
وقــــال القيــــادي في حركــــة الجهاد 
الوقفة  المدلل خالل  اإلسالمي أحمد 
اليــــوم  االســــرائيلي  االحتــــالل  "إن 
يمارس جرائم ممنهجة بحق األسرى 
داخل ســــجون االحتالل أمــــام مرأى 
ومســــمع العالم أجمع والمؤسســــات 
الدوليــــة والحقوقيــــة، والذي يضرب 
بكل القوانيــــن والمواثيــــق الدولية 
عرض الحائط، أهمها جريمة االعتقال 
اإلداري التعســــفي الــــذي تنتهجه 
إدارة مصلحة السجون بحق األسرى".

وأضاف "أن الشــــعب الفلســــطيني 
ومقاومته لن تقــــف مكتوفة األيدي 
أمام هــــذه الجرائم المســــتمرة ضد 
األســــرى، وأن األســــرى األبطال عرفوا 
انتصارهم  يحققــــون  كيــــف  جيدًا 

على هذا الســــجان المجرم من خالل 
ســــالح األمعاء الخاوية الذي أشهروه 
في وجه االحتالل لتحقيق مطالبهم 

العادلة".
وشدد على ضرورة قيام المؤسسات 
الدولية ومؤسســــات حقوق اإلنسان 

بالتدخــــل مــــن أجل إنقاذ األســــرى ، 
والضغط على االحتالل لوقف جرائمه 
ضدهم والتي منها سياسة االعتقال 
االحتــــالل  قــــادة  وتقديــــم  اإلداري 
للمحاكم الدوليــــة لمحاكمتهم على 
كل هــــذه الجرائم التي تمارس بحق 

األسرى في سجون االحتالل.
بأن  الفلســــطينية  الســــلطة  وطالب 
تتبنى قضية كافة األســــرى األبطال 
ورعايــــة ُأســــرهم وإعــــادة رواتبهم 
المقطوعــــة والعمل على دعم صمود 

هذه العوائل.

وقفة تضامنية بغزة مع األسرى المضربين بسجون االحتالل 

»هيئة االسرى» تحذر من مواصلة االحتالل 
اإلهمال الطبي بحق أسيرين مريضين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفرجت شرطة االحتالل اإلسرائيلي أمس األحد عن األسير المقدسي صبيح 
مصباح أبو صبيح (21 عاًما) بعد ساعات من اعتقاله لحظة اإلفراج من سجن 

النقب، واحتجازه في مركز شرطة المسكوبية غربي القدس المحتّلة.
واشترطت شرطة االحتالل لإلفراج عن األسير أبو صبيح عدم مشاركته في 
أي احتفال أو مســـيرة، ومنع رفع يافطات أو رايات أو أعالم بمناسبة اإلفراج 

عنه بعد قضائه مدة محكوميته البالغة 13 شهًرا في سجن النقب.
وكانـــت قوات االحتالل اعتقلت الشـــاب صبيح بتاريـــخ 2018/8/16، ثم 
أدانته محكمة االحتالل بـ"المشاركة في نشاطات" داخل المسجد األقصى 

المبارك.
 وذكرت لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أن محكمة االحتالل 

فرضت على أبو صبيح دفع غرامة مالية بقيمة اربعة آالف شيكل.
يشـــار إلى أن األســـير صبيح هو نجل الشـــهيد مصباح أبو صبيح الذي 
ا في ثالجات االحتالل 

ً
استشهد قبل ثالث سنوات، والزال جثمانه محتجز

اإلسرائيلي.

جنين/ االستقالل: 
أفرجت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي عن األسير الصحفي 
محمـــد عتيق (27عامًا) من ســـكان بلدة برقيـــن، جنوب غرب 
مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بعد تســـعة أيام من 

االعتقال.
وذكر مكتب إعالم األســـرى أن محكمة سالم العسكرية قررت 
في جلســـتها الخميس بعد النظر في ملف اعتقال الصحفي 
عتيق االكتفاء بمدة اعتقاله واإلفراج عنه بدون شـــروط، بعد 

أن أمضى تسعة أيام من االعتقال في مركز توقيف الجلمة.
وأوضح أن قوات االحتالل كانت أعادت اعتقال األسير المحرر 
الصحفـــي عتيق بتاريخ 2019/8/6، بعد اقتحام منزله عائلته 
في بلدة برقين، وتحطيم األبـــواب والنوافذ بطريقة همجية، 
واحتجاز كل أفـــراد العائلة في غرفة واحدة وتفتيش المنزل، 
ونقلته إلى مركز الجملة، وهو يعمل مراساًل لتلفزيون وطن في 

جنين، وصحافيًا مع عدد من الوكاالت المحلية والعربية.
تجدر اإلشارة إلى أن هذا االعتقال ليس األول للصحفي عتيق، 
فقد كان اعتقل في شهر أغســـطس من العام 2015، عندما 
كان طالبـــًا في الســـنة األولى في جامعة القـــدس أبو ديس، 
وقضى 10 أشهر في ســـجون االحتالل على خلفية نشاطات 

طالبية.

اإلفراج عن الصحفي محمد 
عتيق بعد اعتقال 9 أيام

االحتالل يفرج عن 
األسير أبو صبيح بشروط
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�إعالن فقد �شيك
أعلن انا / احمد ســـعيد حســـن أبو عفش  من ســـكان غزة  وأحمل هوية 
رقم ( 800107401) عن فقد الشـــيك والذي يحمل الرقم ( 30000018) 
والبالغ قيمته (5000شـــيكل ) خمســـة االف شـــيكل  والمسحوب على 
البنك اإلســـامي العربي لصاحبه بهاء إبراهيم  محمود أبو دقة   . فأرجو 

ممن يجده ان يسلمه ألقرب مركز شرطة , وله جزيل الشكر والتقدير .

 �إعالن فقد �شيك
أعلـــن انـــا / زياد احمد محمد مســـلم  من ســـكان غـــزة  وأحمل هويـــة رقم ( 
900324048) عـــن فقد3 شـــيكات االول يحمل الرقـــم ( 30004707) والبالغ 
قيمته ( 34478شـــيكل ) الثاني ويحمل الرقـــم ( 20003458) والبالغ قيمته 
(4820دوالرًا) الثالث ويحمل الرقم (30004706) والبالغ قيمته (14780 شيكًا 
)  والمســـحوبين على البنك القدس من حساب شركة البحار للتجارة والصناعة 
. فأرجو ممن يجده ان يسلمه ألقرب مركز شرطة , وله جزيل الشكر والتقدير .

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ بهاء حسن محمود منصور...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
804344026  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رائد حسن  سامه موسى...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   929552404

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود خالد محمود أبو الحصين
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802882308

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ناهض خليل عكاشة  .
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804590552

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ امال ادم احمد موسى...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   922263652

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سها احمد عبد المجيد ابو قة...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   931506851

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقال: 
الـــوزراء  بدأ رئيـــس 
"اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مساء 
أمس األحـــد  ، زيارته الرســـمية إلى 

العاصمة األوكرانية، كييف.
ُتعد هذه أّول زيارة يقوم بها نتنياهو 
إلـــى أوكرانيا منذ انتخاب رئيســـها 
اليهودي، فاديمير زيلنســـكي، قبل 

ســـتة أشـــهر.
سيلتقي نتنياهو بالرئيس  فاديمير 
، وسيشـــارك في حفل  زيلينســـكي 
تكريم ضحايا مجزرة "بابي يار"، الذين 
سقطوا على يد النازيين في أوكرانيا 
خال الحـــرب العالميـــة الثانية، كما 
ســـيعد لقاءاٍت مـــع رؤســـاء الجالية 

اليهودّية.
ومن المتوقع أن يوقعا عدة اتفاقيات، 
والســـياحة  الزراعة  مجاالت  تشـــمل 
التقاعد والتعليـــم، إضافًة  ورواتـــب 
السماح  إلى بحث اتفاقية تقوم على 
لألطفال اليهود في أوكرانيا بالدراسة 
في رياض األطفال والمدارس الخاصة 

بهم في جميع أنحاء الباد.
وتـــرى وســـائل إعـــام أن نتنياهـــو 

ســـيطلب من الرئيس األوكراني نقل 
ســـفارة باده في الكيان إلى القدس 
المحتلة، األمر الذي سُيقابل بالرفض، 
وفق هذه الوســـائل، ذلك أن االتحاد 
األوروبـــي رفض ســـابًقا قضية نقل 
الســـفارة، بينمـــا تســـعى أوكرانيـــا 

لانضمام إلى االتحاد.
تجدر اإلشارة إلى أن آخر زيارة قام بها 
رئيس وزراء "إســـرائيل" إلى أوكرانيا 
كانت عام 1999، والتي قام بها أيًضا 

نتنياهو.
ويســـعى رئيس الوزراء "اإلسرائيلي" 
في الزيارة المخطط لها في الفترة من 
18 إلى 20 آب، أي قبل حوالي شـــهر 
من  االنتخابات  داخل الكيان، للحصول 
على دعم أصوات  المهاجرين  من دول 

االتحاد السوفيتي السابق.
ويأتي ذلك في إطـــار التنافس الذي 
يخوضـــه نتنياهو مـــع ليبرمان على 

الفوز بهذه االصوات في االنتخابات.

"إســـرائيل"  من جهته لفت ســـفير 
الســـابق لدى  روسيا  وأوكرانيا تسفي 
ماغن، إلـــى ان زيـــارة نتانياهو، هذه 

زيارة سياسية مهمة.
وال يستبعد ســـفير إسرائيل السابق 
لدى روســـيا وأوكرانيا أن تحمل زيارة 
إلـــى أوكرانيا فـــي طياتها  نتنياهو 
اهتمامًا واسعًا لمجموعة من المسائل 
الدولية تتعلق بالتسوية بين موسكو 

وكييف".

نتنياهو في أوكرانيا لحشد أصوات الناخبين وبحث نقل السفارة للقدس 

رام الله/ االستقال: 
قال رئيس الوزراء د. محمد اشــــتية انه ال يوجد تنمية حقيقية تحت 
االحتال وإن وجدت فلها سقف محدود، فإسرائيل تسيطر باحتالها 
علــــى الحــــدود واألرض والمياه والطاقــــة، وكافة مدخــــات العملية 

االنتاجية".
وأضاف اشتية: "وضعنا اســــتراتيجية هدفها االنفكاك عن العاقة 
التي فرضها علينا االحتال، وسنعمل على تعزيز المنتج الوطني في 

الطريق نحو االستقال الكامل عن االحتال".
جاء ذلك خال استقباله، امس األحد، في مكتبه برام الله، رئيس لجنة 
العاقات الخارجية في مجلس النواب الياباني كينجي واكاميا، والوفد 

المرافق له، بحضور السفير الياباني لدى فلسطين تاكيشي اوكوبو.
وتابــــع رئيــــس الــــوزراء: "اســــرائيل تدمــــر أي فرصة إلقامــــة الدولة 
الفلســــطينية، ســــواء من خــــال تهويــــد القدس، وطمــــس الرواية 
اإلسامية والمسيحية عنها، أو من خال مصادرة المزيد من األراضي 

في الضفة الغربية لخدمة التوسع االستيطاني".
وأردف: "إســــرائيل لــــم تعد تحترم االتفاقيــــات الموقعة معها، ولن 
نقبــــل باســــتمرار الوضع القائــــم، ونريد من اليابان والــــدول التي لم 
تعترف بدولة فلسطين الى المسارعة واالعتراف بها كإجراء احترازي، 
وردا على مبادرة ترمب والخطوات االســــرائيلية نحو مصادرة األراضي 

الفلسطينية"

اشتية : ال يوجد تنمية 
حقيقية تحت االحتالل

رام الله/ االستقال: 
حـــذرت وزارة الخارجيـــة والمغتربين، مـــن إقدام 
اليمين الحاكم في "اســـرائيل"، وفي ظل التنافس 
االنتخابي، علـــى ارتكاب المزيد مـــن االنتهاكات 
والجرائم ضد المســـجد االقصـــى المبارك وفرض 

التقسيم المكاني.
وقالت الخارجية في بيـــان صحفي أمس األحد، إن 
اليمين الحاكم في "اســـرائيل" برئاســـة بنيامين 
نتنياهو يواصل تنفيذ مئات المشاريع التهويدية 
الراميـــة الـــى تغيير الوضـــع القائم فـــي القدس 
وأحيائها ومحيطها وبلدتها القديمة ومقدساتها 

وفي مقدمتها المسجد االقصى المبارك.
وأضافت: هذه الحملة التهويدية تتصاعد في ظل 
دعم أميركي غير مســـبوق وغير محـــدود وقرارات 
اميركية منحـــازة بالكامل لاحتال وروايته، خاصة 
قـــرار الرئيس ترمب االعتـــراف بالقدس كعاصمة 
لدولة االحتال ونقل سفارة باده اليها، وبمشاركة 
ميدانيـــة علنية من قبل فريـــق ترمب المتصهين 
في عديد االنشـــطة التهويدية واالستيطانية في 

القدس.

وأشـــارت إلى أن الحكومة االســـرائيلية تعتقد 
أنها أوشـــكت على االنتهاء من حسم مستقبل 
القدس لصالحهـــا، وتركز حملتهـــا في اآلونة 
األخيـــرة علـــى اتخـــاذ المزيـــد مـــن التدابير 
واالجـــراءات العقابية للتضييق على المواطنين 
المقدســـيين في مختلف نواحي الحياة، لضرب 
القـــدس وأحيائها،  مقومـــات صمودهم فـــي 
وبالتالـــي دفعهـــم الـــى الرحيل عنها، ســـواء 
عبـــر عمليات االعـــدام الميدانـــي المتواصل أو 
االعتقـــال الجماعية أو من خال هـــدم المنازل 
وتدمير المنشآت واالقتحامات المتكررة للبلدات 
واالحياء المقدســـية، كما يحدث في العيسوية 
والشـــيخ جـــراح وجبـــل المكبر وجبـــل الزيتون 

وغيرها من احياء العاصمة المحتلة.
وأوضحت الخارجية أن هذه االنتهاكات االحتالية 
تترافق مع تصعيد غير مسبوق وممنهج لتكريس 
التقســـيم الزماني للمسجد االقصى المبارك ريثما 
يتم تقســـيمه مكانيا إن لم يكـــن هدمه بالكامل، 
وهـــو ما يظهر جليا في االســـتهداف المتكرر من 
جانب قوات االحتال وشرطته لمصلى باب الرحمة، 

واالعتداء على حراس المســـجد االقصى وموظفي 
االوقـــاف والمصليـــن كما حـــدث أول أيـــام عيد 

االضحى المبارك.
وجـــددت الخارجيـــة إدانتهـــا لحـــرب االحتـــال 
المفتوحـــة على القدس ومواطنيها ومقدســـاتها 
ومواقعهـــا االثريـــة والتاريخية، وأكـــدت أن هذا 
التصعيـــد االســـرائيلي دليل واضح على فشـــل 
ســـلطات االحتال في كســـر إرادة المقدســـيين 
وصمودهم، وفـــي فرض األســـرلة والتهويد على 

المدينة المقدسة.
وطالبـــت العالميـــن العربي واالســـامي بالتعامل 
بمنتهـــى الجدية مـــع مخاطر وتداعيـــات عدوان 
االحتـــال المتواصل على القدس عامة والمســـجد 
االقصى المبـــارك خاصة، معتبـــرة أن عدم تنفيذ 
قرارات القمم العربية واإلسامية الخاصة بالقدس 
وعدم اتخاذ اجراءات ضاغطة ورادعة لاحتال، من 
شأنه تشـــجيع الحكومة االسرائيلية على التمادي 
في اســـتهداف المســـجد االقصى واالســـراع في 
حسم المستقبل السياسي للمدينة المقدسة من 

جانب واحد.

»الخارجية« تحذر من إقدام االحتالل على 
فرض التقسيم المكاني في »األقصى«

القدس المحتلة/ االستقال: 
هدد رئيس الوزراء اإلســــرائيلي بنيامين نتنياهو "بشن 
هجوم عسكري واسع على قطاع غزة، دون االخذ في عين 

االعتبار االنتخابات التي تجري في "إسرائيل".
وقــــال نتنياهو فــــي تصريحات صحفية: لقد ســــمعت 
تصريحــــات أنني أتجنب القيام بعمل عســــكري واســــع 
في غزة بســــبب اعتبارات االنتخابات، هذا غير صحيح، أي 
شــــخص يعرفني يعرف اعتباراتي، إذا لزم األمر سنشرع 

في حملة عسكرية واسعة بغض النظر عن االنتخابات.
واتهم معارضون إسرائيليون بنيامين نتنياهو وحكومته 
بضعف خياراتها تجاه قطاع غزة، وانه يخشى القيام بأي 
عمل عسكري خشية من ان ينعكس ذلك االمر سلبًا عليه 

في االنتخابات المقبلة.
في الســــياق، حــــذرت فصائــــل المقاومة الفلســــطينية 
االحتال اإلســــرائيلي من مغبة أي عدوان إسرائيلي على 

قطاع غزة.

نتنياهو يهدد بشن 
هجوم عسكري واسع 

على قطاع غزة
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أعلن أنا المواطنة/دارين عبد القادر عبد الله الفرع....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800862302 ) فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/خالد موسى محمد ابو فسيفس...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   975265596

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/زيد عمر محمود شاهين/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   406159434

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ بسام عطاالله نصرالله جرغون...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803168962

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عدي محمد عبدالله ابو الشين...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404137531

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نور الدين رمضان أحمد الغلبان...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
803284579 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/كرم حاتم محمد سرور...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   407041763

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/محمد اياد احمد مهنا...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   403019730

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/كارم كمال كامل طومان...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   401813506

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
قال مدير المكتب االعالمي في حركة الجهاد االسالمي داود شهاب »إن قطاع 
 

َّ
غزة سيكون جحيما على اإلسرائيليين إذا واصلوا اعتداءاتهم«، مشددًا على أن

المقاومة لديها مخزون قوة كبيرة ومقاومة صلبة«.
وأضاف شـــهاب في تصريحات صحفية »إن المقاومة ســـترد على أي عدوان 
إســـرائيلي بكل قوة وإصرار، مشيرًا إلى »أن شعبنا لن يستسلم للحصار الذي 
يجب أن ينتهي«.  وتابع: من حق الشعب الفلسطيني أن يواصل مقاومته ضد 
اإلرهاب اإلســـرائيلي، مؤكدا أن شـــعبنا »يرفض أن يكون أداة في االنتخابات 
اإلسرائيلية الداخلية«. وتابع في رسالة موجهة لالحتالل اإلسرائيلي: »ال تحلموا 
أبدا بكســـر غزة فهي قادرة على الصمود والتصدي«، محماًل »إسرائيل« كامل 

المسؤولية عن إجرامها واعتداءاتها .

شهاب: غزة ستكون 
جحيمًا لإلسئلائيليين إذا 

واصلوا اعتداءاتهم
القدس المحتلة/ االستقالل: 

شــــدد األمين العام للهيئة اإلســــالمية المســــيحية لنصــــرة القدس 
والمقدســــات حنا عيســــى على أن »إســــرائيل« دولــــة احتالل تتحمل 
المســــؤولية الكاملة عما يقوم به أفراد شرطتها ووحداتها الخاصة من 
انتهاك صارخ للقانون الدولي، واســــتخفاف بمشاعر األمتين العربية 
واإلســــالمية، إذ إن ما تقوم به عدوان وحشــــي على المســــجد األقصى 

والمصلين«.
وأشار عيسى في بيان له إلى إمكانية مطالبة الدول العربية واإلسالمية 
مجلس األمن استناًدا إلى قراراته السابقة بمنع االحتالل اإلسرائيلي من 

مواصلة اعتداءاته المتواصلة على المقدسات اإلسالمية.
وأضاف: »كما أن لهذه الدول أن تحرك الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

إذ هي تملك الغالبية فيها، ولها من طريق الدول التي نقضت »(إسرائيل« 
معاهداتها الدولية معها أن ترفع قضية في محكمة العدل الدولية، لكون 
(معاهدة وادي عربة)،  االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات تمثل خرًقا لـ
ولكون االعتداءات اإلسرائيلية تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي من 

شأنه تعريض السلم واألمن الدوليين للخطر«.
وطالب عيســــى األطــــراف الســــامية المتعاقــــدة علــــى اتفاقية جنيف 
الرابعة لسنة 1949م بتحمل مســــؤولياتها القانونية واألخالقية والوفاء 
بالتزاماتها، وإجبار الكيان اإلسرائيلي على احترام االتفاقية وتطبيقها في 
األراضي الفلسطينية المحتلة وفيها شرقي القدس، بموجب المادة األولى 
من االتفاقيــــة، والوفاء بااللتزامات القانونية الــــواردة في المادة 146 من 

االتفاقية بمالحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة لالتفاقية.

عيسى: االعتداءات اإلسئلائيلية على األقصى 
جئليمة حئلب تنتهك حقوق الفلسطيني

خانيونس/ االستقالل: 
أّكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد 
عبد الغفور، امس األحد، على ضرورة مساندة األسرى في سجون 

 الساحات.
ّ

االحتالل، بفعٍل يومّي، وعلى كافة الصعد وفي كل
وفي كلمـــٍة ألقاها عبد الغفور، خالل وقفـــٍة تضامنية نظمتها 
الجبهة الشـــعبية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر، في 
محافظة خانيونس، دعًما لألســـرى اإلداريين المضربين، أضاف 
أّنه "بات من الضروري على السلطة الفلسطينية وبشكٍل رسمي، 
مع المؤسسات الحقوقية العاملة في مجال األسرى، التحرك في 

المحافل الدولية لتجريم ملف االعتقال اإلداري".
وأضاف أّنه "يجب على سفاراتنا في مختلف دول العالم العمل 
على إبراز ما يعانيه أسرانا األبطال من إهمال وخصوًصا اإلهمال 

الطبي، حتى نكشف زيف روايات االحتالل الصهيوني".
وداخلًيـــا، دعا عبد الغفور "قوى شـــعبنا الحية إلعـــادة االعتبار 
إلى قضية األســـرى من خالل الفعاليـــات اليومية، وأن ال يكون 
التضامن معهم موســـمًيا فقط، ألن معاناة أســـرانا مســـتمرة 

وبشكٍل يومي".
وُيواصل (8) أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام، 
رفًضا العتقالهم اإلداري التعســـفي بـــدون تهمة أو محاكمة، 
وسط تدهوٍر مســـتمر في أوضاعهم الصحية، بحسب توثيق 

الجهات الحقوقية.
وتتعّمد ســـلطات االحتالل اإلهمال الطبي فيما يتعلق بالوضع 
الصحي لألســـرى المرضى، مهما كان حجم الُمشكالت الصحية 
التـــي ُيعانون منها، وذلك ضمن سياســـٍة صهيونية شـــاملة 
تستهدف اإلنسان الفلسطيني، وُتنّكل به وتتفّنن في تعذيبه 
بشـــّتى صنوف ووسائل التعذيب داخل المعتقالت والزنازين، 
في إطار جملة الممارســـات واالنتهاكات التـــي ترتكبها بحق 
الشعب الفلسطيني بعمومه، والتي ُتمثل مخالفة لكل األعراف 

والقوانين والنصوص الدولية ذات الخصوص.
ويقبع في ســـجون االحتالل قرابـــة 5700 أســـيٍر، وفق أحدث 
إحصائية لهيئة شؤون األســـرى والمحررين، منهم 700 أسير 

مريض.

االستقالل/ وكاالت: 
بـــدأ أعضاء من الحـــزب الديمقراطي األمريكي فـــي الكونغرس 
مناقشـــات حول اتخاذ إجراءات ضد كبار المسؤولين في حكومة 
االحتالل وإدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في أعقاب قرار 
الكيان الصهيونـــي منع دخول عضوي الكونغـــرس إلهان عمر 

ورشيدة طليب إلى األراضي الُمحتلة.
وُيناقش حوالي (12) عضو كونغرس ، كيفّية ربط »انعدام الثقة 
العميق« بُممثلي االحتالل، بمن فيهم سفير الكيان في واشنطن، 

رون دريمر، والسفير األمريكي لدى الكيان، ديفيد فريدمان.
ويـــدرس أعضـــاء الكونغرس اإلعالن عـــن نزع الثقة بالســـفير 

الصهيوني دريمر، والُمطالبة بفتح تحقيق في سلوك فريدمان.
 :»mcclatchydc« بدوره، قال مسؤول كبير في الكونغرس لموقع
»نحن نفحص كل خياراتنا، فيما يتعلق بالســـفير بدريمر، سبق 
وأن كان هناك عدم ثقة بـــه من جانبنا، ولكن اآلن هناك انعدام 

ثقة صعب.«
وتابع »من غير الواضح ما إذا كان ُيمثل حكومته، لقد وعد بأمور لم 

ُينفذها وليس من الوضح ما إذا كانت هناك أي فرصة لتنفيذها.«
وكان السفير الصهيوني دريمر قد وعد في األسابيع األخيرة بأنه 
»احترامًا للكونغرس األمريكي والتحالف اإلسرائيلي األمريكي، لن 

نمنع أي عضو في الكونغرس من دخول إسرائيل.«
مـــن بين أعضاء الكونغـــرس الديمقراطيين الذين شـــاركوا في 
المـــداوالت، رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجية إليـــوت إنجل من 
نيويورك، رئيســـة لجنة تخصيص الميزانيـــات نيتا لويس من 
نيويورك. وشـــارك زعيم األغلبية ستاني هوبر من والية مريالند 
أيضًا في بعض المداوالت، لكن المتحدثة باســـمه كيتي غرانت 
قالت إنه ليس ضالعًا في هذه القضية، ومع ذلك أشـــار هوبر إلى 
قرار االحتالل بشأن طليب وعمر قائاًل »إنه ُمخيب جدًا لآلمال، وغير 
ُمحترم وغير مقبول«، وحسب تعبيره قال »هذا جرح في التحالف 

األمريكي مع إسرائيل.«
 الحزب أبدى غضبه 

ّ
فيما ذكرت مصادر في الحزب الديمقراطي إن

 الُمشرعين األمريكيين 
ّ

على نشر مسار رحلة عمر وطليب، وقالوا إن
يخشون عدم ثقتهم في اتصاالتهم مع سفارة الكيان.

خالل وقفة تضامنية .. الشعبّية تدعو 
لُمساندة األسئلى على كافة الصعد

نّواب أمئليكّيون يدرسون إجئلاءات ضد 
مسؤولين لدى االحتالل وإدارة تئلامب

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 

موعده المحدد يوم األحد 25 أغسطس الجاري.
وقال مدير عام العالقات الدولية والعامـــة بالوزارة معتصم الميناوي في 

تصريح صحفي، إن دوام اإلداريين سيبدأ يوم األربعاء القادم.
وذكر الميناوي أن الوزارة أنهت كافة استعداداتها الفتتاح العام الدراسي 

الجديد.

التعليم: العام الدراسي 
الجديد سيبدأ بموعده المحدد

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحمت مجموعات من المستوطنين تحت حماية مشّددة من شرطة االحتالل وعناصر 

مخابراته أمس األحد ساحات المسجد األقصى المبارك.
وذكر ت مصادر محلية أن 79 مستوطًنا تحت حماية 45 عنصًرا من مخابرات ومكاتب 
حكومة االحتالل، اقتحموا ســـاحات المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، 
وأجروا بداخله جوالت اســـتفزازية. ولفتت إلى أن ســـلطات االحتالل أعادت إغالق باب 

المغاربة بعد انتهاء اقتحامات المستوطنين.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قـــوات االحتالل فجر األحد أمس االحد، 10 مواطنيـــن، خالل حملة اعتقاالت 
 المعتقلين 

ّ
واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأعلن االحتالل أن

مطلوبـــون ألجهزة االحتالل األمنية، وجرى تحويلهـــم للتحقيق لدى األجهزة األمنية 
المختصة. ففي قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، اعتقلت قّوات االحتالل األسير المحرر 

يوسف الفقيه عقب اقتحام منزله، فيما سّلمت شاّبًا آخر بالغ مقابلة لمخابراتها.
فيما داهمت قوة أخرى منزل األسير لؤي زغير بمنطقة فرش الهوى في مدينة الخليل.

عشئلات المستوطنين 
يقتحمون األقصى

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
ومداهمات في مدن الضفة
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في الوقت الذي تمارس فيه »إســـرائيل« أبشـــع الجرائم بحق الفلســـطينيين, وتشدد الخناق 
عليهم, وتحاصر قطاع غزة, وترفض تطبيق التفاهمات التي تم التوافق عليها ســـابقا, مارس 
الفلسطينيون نفس السياســـة بتضييق الخناق على اإلسرائيليين وتحديدا بنيامين نتنياهو 
وحكومتـــه, فالعمليات الفردية والعمليات المنظمة أو غير المنظمة, تشـــكل ضغطا كبيرا على 
اإلســـرائيليين, وتدفعهم إلـــى اليأس واإلحباط من أداء جيشـــهم وحكومتهم وعجزهم وعدم 
قدرتهم على مواجهة الفلســـطينيين, بعد ان استنفذت إسرائيل كل الوسائل الممكنة لوقف 
العمليات الفدائية, إال أنها لم تستطع إيقافها أو الحد منها, فخالل األيام الثالثة الماضية كانت 
هناك ثالث عمليات بطولية, آخرها عملية قرب »زكيم« شـــمال قطاع غزة أدت الستشهاد ثالثة 
فلسطينيين, بعد ان اســـتخدم االحتالل القوة المفرطة معهم وجند طائراته ودبابته ومدافعة 
لمالحقتهم واإلجهاز عليهم, ظنا منه انه بذلك ســـيمنع العمليات الفدائية, وسيقضي عليها 
تماما, دون ان يدرك ان هذا الدم النازف, سيدفعنا للثأر للشهداء, واإلصرار أكثر على المواجهة 
معه, وهذا مطلب شعبي هتفت به الجماهير الحاشدة التي شاركت في تشييع الشهداء أمس.  
لقد انعكســـت هذه العمليات البطولية بالســـلب على نتنياهو وحكومته, وأصبح قادة االحتالل 
يحذرون من شيء كبير قد تفعله المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل, نفتالي بينيت زعيم حزب 
اليمين الجديد قال إن العناصر المسلحة في قطاع غزة  أصبحوا أكثر جرأة يوما بعد يوم, والردع 
اإلسرائيلي يتآكل ويتراخى، وانه حان الوقت لالنتقال إلستراتيجية الهجوم المستمر على قادة 
(اإلرهاب)، مضيفا« إذا لم نغير التوجه الحالي قريبا سنستيقظ على هجوم استراتيجي أو خطف 
جندي«, رئيس حزب (أزرق أبيض) الجنرال بيني غاتنس قال: »يمكن القول بعد األحداث األخيرة 
مع قطاع غزة بأن قوة الردع اإلســـرائيلية لم تتآكل فقط بل ســـحقت«, أما عضو الكنيست وقائد 
ما يسمى بهيئة األركان العسكرية األسبق الجنرال غادي اشكنازي فقال »إن قوة الردع للجيش 
اإلسرائيلي تأكلت ونتنياهو شخص ضعيف وحماس أصبحت قوية, إسرائيل« بحاجة إلى عملية 
عســـكرية تستخدم فها كل القوة العسكرية لضرب حماس بكل القوة وليس القيام برد صغير 
هنا أو هناك.«, بينما قالت هارتس العبرية في افتتاحيتها أن نتنياهو »المتقلب« لم يعد مناسبا 

لقيادة »إسرائيل«، ألنه يعرضها للخطر.
الفعل الفردي الذي يقدم عليه الفلســـطينيين يشـــكل إحراجا كبيرا إلسرائيل, ويشدد الخناق 
على قادتها, فنتائج هذا الفعل غير مضمونة, خاصة ان«إسرائيل« تتحدث عن محاوالت خطف 
لجنود االحتالل, سواء في الضفة أو غزة, كما تحدث اإلعالم العبري وهذا ما يصيب الجنود بالذعر, 
ويدفعهم إلى التمرد على قياداتهم العســـكرية, كما ان السياســـة اإلســـرائيلية في القدس 
والضفة الغربية مســـتفزة للفلسطينيين, وتدفعهم إلى اإلقدام على عمليات فدائية للرد على 
هذا االستفزازات, وفي غزة هناك تلكؤ إسرائيلي واضح وتنصل من تطبيق التفاهمات التي تم 
التوقيع عليها, وهو ما حذرت منه فصائل المقاومة الفلســـطينية, وهددت بالرد على االحتالل 
والتنصل من هذه التفاهمات, حســـب اإلعالم العبري دائما, هناك تناقض واضح في المواقف 
السياسية بين قادة االحتالل, وهذا التناقض محكوم دائما باالنتخابات القادمة المنتظر إجراؤها 
خالل أســـبوعين مـــن اآلن, وقد ظهر ذلك جليا في تصريحات رئيس حزب »يســـرائيل بيتينو« 
أفيغـــدور ليبرمـــان الذي وصف نتنياهو بأنه »اســـتعراضي ممتاز، محنك مـــن حيث الدعايات 
اإلنتخابيـــة، لكنه زعيم ضعيف، يفتقر القيادة والقدرة على اتخـــاذ القرارات في أوقات األزمات 
الحقيقيـــة«, وهذه فرصة لتضييق الخناق أكثر على االحتالل من خالل العمليات الفدائية التي 
ترعبهم, وتزيد الفجوات فيما بينهم, فهم يعيشـــون بالفعـــل »أزمات حقيقية« كما عبر عنها 

المجرم ليبرمان.

سياسة تشديد الخناق 

رأي

حين ُيغرد وزيـــر الخارجية اإليراني “محمد جواد 
ظريـــف” على تويتر عن حواره مـــع قناة الجزيرة 
باللغـــة االنجليزيـــة ويقول:” انعـــدام األمن في 
الخليج الفارســـي سببه بشـــكل رئيسي التدخل 
األمريكـــي على اإليرانيين، وإن إضافة أســـاطيل 
بحريـــة أجنبيـــة فـــي هـــذا الصنـــدوق الضيق 
والمزدحم يزيـــد من خطر االحتـــراق، وإذا كانت 
الواليـــات المتحدة تريد األمـــن البحري، فعليها 
أن توقف ســـلوكها المزعزع لالســـتقرار”، وفي 
ســـياق أخر، ُيعلن وزيـــر الخارجية اإلســـرائيلي 
“إســـرائيل کاتس” فـــي اجتماع لجنـــة الدفاع 
والشـــؤون الخارجيـــة بالكنيســـت، أن تل أبيب 
ستشـــارك فـــي التحالف البحـــري األمريكي في 
الخليج الفارسي، كل هذا وفي سياقه نكون أمام 
تعقيدات جديدة في المســـار المتأزم أصال بين 
الثابت  اإليرانـــي  فالموقف  واشـــنطن وطهران، 
حيال اإلعالن اإلسرائيلي بالمشاركة في التحالف 
البحري األمريكي، جاء عبـــر تحذيرات من عواقب 
الخطوة اإلسرائيلية، وبصرف النظر عن األهداف 
والخطـــط اإلســـرائيلية إزاء االنضمـــام للتحالف 
البحـــري األمريكي، فالواضح أن مســـار التطورات 
التصاعدي يشـــي صراحة إلى إمكانية التصادم 
العسكري، لكنه تصادم قد ال يحدث وفق قواعد 
عسكرية بحتة، بمعنى ستكون هناك تحذيرات 
عسكرية إيرانية مدروسة بدقة متناهية، يقابلها 
رد عســـكري أمريكـــي ضمن ســـيناريو حفظ ماء 
الوجـــه، لكن ضمن هذا وذاك، ال ضامن من انجرار 
أوســـع نحو مشهد عســـكري كارثي، غير محدود 

بضوابط سياسية أو دبلوماسية.
ال شـــك بأن هناك جهـــودًا دولية كثيرة من أجل 
احتـــواء التوتـــرات فـــي الخليج الفارســـي، لكن 
ماهية القرار اإلســـرائيلي المثيـــر للتوتر، ُيدخل 
هذه الجهود في نفق التخبط والتشـــرذم، حيث 
أن إسرائيل تســـعى وعبر دخولها هذا التحالف، 
إلى تأمين األرضية السياســـية والعســـكرية من 
أجل اســـتهداف إيران، وعلـــى الرغم من ضعف 
اإلمكانيات البحرية إلسرائيل، إال أن دخولها هذا 

التحالف يأتي فـــي إطار العمل االســـتخباراتي 
وجمـــع المعلومـــات عن كثب، ومـــن جهة أخرى، 
تســـعى لتطبيع علني مع دول الخليج المتواجدة 
أصال في مياه الخليج، وهذا يفرض على األطراف 
الخليجيـــة التواصل األمني واالســـتخباراتي مع 
إسرائيل، فضال عن تنسيق سياسي كامل ُبغية 
بلورة هـــذا التحالف، وإيصاله إلـــى حدود إيران 

البحرية واختراقها أمنيًا.
الخطوة اإلســـرائيلية المثيرة لالستفزاز اإليراني، 
تتماهى في أبعادها مع خروج ترامب من االتفاق 
النووي مع إيران، فكلتـــا الخطوتين هما في إطار 
الضغط علـــى إيـــران، وكذلك تأتيـــان في إطار 
األهداف والمصالح اإلســـرائيلية، لكن إسرائيل 
لم تســـتطع مواصلة صمتها في ضوء الفشـــل 
األمريكي أمام إيـــران، وبالتالي باتت المصداقية 
األمريكيـــة في حالة عدم االتـــزان أمام هواجس 
إســـرائيل وقلقها المتنامي حيـــال تعاظم قوة 
إيران، وبالتالي فإن اإلعالن اإلسرائيلي المشاركة 
فـــي التحالـــف البحـــري األمريكـــي، يأتـــي في 

ُمعطيين:
األول – تعزيـــز الموقف األمريكـــي حيال الحرب 
علـــى إيران، وبالتالي ســـينعكس دعمًا ال محدود 
على إســـرائيل، واســـتثمار هذا الدعم في جولة 

االنتخابات القادمة الُمقبل عليها نتنياهو.
الثاني – تسعى إسرائيل إلى استعادة مصداقية 
ترامـــب، والدفـــع به نحو تصعيـــد تكتيكي ضد 
إيران، وفـــي مرحلة الحقة إعالن حـــرب مدفوعة 
التكاليف خليجيًا، خاصة أن التماهي السعودي 
اإلســـرائيلي قد وصـــل إلى مرحلـــة العلنية في 

العالقات واألهداف والخطط.
نتيجـــة لذلـــك، هنـــاك العديد مـــن األهداف 
واألجندات التي تســـعى إســـرائيل إلى بلورتها، 
بـــل وتطبيقهـــا واقعـــًا علـــى األرض، خاصة أن 
الكونغـــرس األمريكـــي قد حظـــر تمويل العمل 
العسكري ضد إيران دون إذن منه، هذا األمر أثار 
حفيظة إســـرائيل، وباتت تســـعى إلى تصعيد 
التوتر في مياه الخليج الفارسي، من ناحية أخرى 

فإن إســـرائيل التي راقبت التوترات في الخليج، 
لم تكـــن راضية عن طريقـــة التعاطي األمريكي 
مع هـــذه التطورات، وكانت تنتظـــر بفارغ الصبر 
إشـــراك الـــدول العربيـــة الحليفـــة ألمريكا في 
مواجهة إيران في المنطقة، على ســـبيل المثال، 
التعاون اإلقليمي اإلســـرائيلي “تســـاحي  وزير 
هنغبي” ورّدًا على ســـؤال حول الحذر األمريكي 
فـــي الخليج الفارســـي، قال في مقابلـــة إذاعية: 
منـــذ عامين، “إســـرائيل” هي الدولـــة الوحيدة 
التي تقتل اإليرانييـــن، تصريح “هنغبي” هذا 
كان من أجل تحويـــل التوترات الدعائية ألمريكا 
وتحذير الحلفاء العرب إلـــى صراعات خطيرة مع 
إيران، لذا فإن الهدف اإلســـرائيلي من االنضمام 
إلى التحالف البحري المزعوم هو اســـتفزاز الدول 

األخرى للنزاع العسكري في الخليج الفارسي.
وهنـــا ال يمكن إطالقا إغفال الرغبة اإلســـرائيلية 
من االنضمام إلـــى التحالف الجديد، فهو تطبيع 
عالقاتها مع الدول العربية، قبل أن تغادر أمريكا 
المنطقة، وأن تصبح إسرائيل العبًا فّعااًل ومقبواًل 
فـــي المنطقة، وهذا ما أعلنه صراحة “إســـرائيل 
كاتـــس” بعـــد إعالن المشـــاركة فـــي التحالف 
البحـــري، إنه تـــم اتخاذ هـــذا القـــرار لمصلحة 
“إسرائيل” في إطار “إستراتيجية احتواء إيران” 
وتعزيز العالقات بين تل أبيب والدول الخليجية.

في المحصلـــة، بعد رّد إيران الحازم على الموقف 
اإلسرائيلي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية 
هذا الحضور بالتهديد الواضح، وقال: إن مواجهة 
الوجود اإلســـرائيلي في الخليج الفارسي هو حق 
إيران، وبالنظر إلـــى الجهود التي بذلتها طهران 
مـــع العديد من القوى الفاعلة والمؤثرة في اآلونة 
األخيرة من أجـــل وقف التصعيـــد والتعاون مع 
الـــدول الخليجية، فليس مـــن المتوقع أن يرحبوا 
بوجـــود إســـرائيل فـــي التحالف المزعـــوم، ألن 
إســـرائيل ال تنقل نفطـــًا من الخليج الفارســـي، 
وليس لها مصالح مشـــروعة في المنطقة، لذلك 
فليس من الصعـــب على هذه الدول فهم النوايا 
والخطط التي تسعى إسرائيل إلى جعلها واقعًا.

أبعاد ونتائج انضمام إسرائيل 
للتحالف البحري في الخليج العربي

الدكتور حسن مرهج

إنه ليس شـــعارًا ُيرفُع، أو هدفًا ُيوضُع وغايًة ترســـُم، وإن كان هو حلمهم 
باالنتصار الناجز، وأملهم الكبير بكسب المعركة وكسر المقاومة، والقضاء 
على كل األعـــداء ودرء جميع األخطار، والرد علـــى أي اعتداٍء، واالنتقام من 
قوى المقاومة، بقصف مقراتها، واغتيال قادتها، واســـتهداف مواقعها، 
وتدمير أســـلحتها، والغارة على مســـتودعاتها، وتضييق الخناق عليهم 
وتشديد الحصار البري والبحري، وإغالق المعابر، والتوقف عن إدخال السلع 

الغذائية واألدوية ومواد البناء وغيرها.
بل هو تياٌر سياسي شـــعبي إسرائيلي، غاضٌب من جيشه، وغير راٍض عن 
حكومته، وساخٌط على قادته، وناقٌم على األوضاع العامة في كيانهم، وهو 
، يكبر ويتســـع، ويزداد وينتشر، وينشط ويتفاعل، ويستفيد من 

ٌ
تياٌر قوي

كل المنصات ويســـتغل كل المنابر اإلعالمية واالجتماعية، ليحقق هدفه 
ويصل إلى غرضه، وهناك من يرعاه ويوجهه، أو يســـتغله ويســـتخدمه، 

خوفًا وقلقًا، أو خدمًة ألهداٍف سياسية ومنافع حزبية وأطماٍع انتخابية.
 شـــعبٌي وحزبي صهيوني، 

ٌ
مشـــروع االنتصار اإلســـرائيلي تجمٌع نخبوي

يتطلع إلى اســـتعادة الحســـم في المعركة، واالنتصار في الحرب، بعد أن 
تراجع مســـتوى الردع لدى جيشـــهم، وفقد القدرة على الحســـم األكيد، 
وخسر ميزة التفوق الكبير، وبات خصومه يملكون ذات أسلحته، ويحوزون 
على الخبـــرة والدقـــة والتقانة الحديثـــة، ولديهم المعلومـــات الدقيقة 

المتجددة، وعندهم القرار الحر المســـتقل، والجاهزيـــة التامة، والحضور 
الفاعل والقرار الحاسم، األمر الذي جعل عمل الجيش معقدًا وقرار القيادة 
السياسية ملتبسًا، التي أصبحت مرتعشة مترددة، خائفة وجلة، إذ لم تعد 
حروبهم مهمة ســـهلة أو نزهة سريعة، بل باتت موجعة ومؤلمة، ومكلفة 
ومؤذية، وفيها من الخسائر ما ال يحتملون، ومن اآلالم واألوجاع ما ال يقوون 

على الصبر عليها.
بات اليأس يتســـرب إلى نفوس المستوطنين اإلســـرائيليين فعاًل، وأخذ 
الشـــك يدب في قلوبهم حقيقة، وباتت ثقتهم في جيشـــهم المهزوزة 
مكشـــوفة ومفضوحة، في الوقت الذي يشـــعرون فيه بالخـــوف والقلق، 
ويعيشـــون الهزيمة واالنكســـار، في ظل المعلومات التـــي تصلهم من 
خصومهـــم في المنطقة واإلقليـــم، حيث تعالت أصوات قـــادة المقاومة 
تهدد بال خوف، وتعد بال شـــك، وترسم خرائط المعركة وتصف أحداثها 
بكل تفاصيلها، وكأنها شـــريٌط يعـــرض وبرنامج تلفزيونـــي يبث، وهم 
يرســـلون رســـائلهم إليهم في مدنهم ومســـتوطناتهم، قبـــل تيارهم 
المقاوم الحالم بالمعركة والمستعجل عليها، ليقينهم أنها الحرب األخيرة 
والمعركـــة الفاصلة، وهو ما يرعب اليهـــود عمومًا كونهم يملكون رواياٍت 

مشابهة أو متطابقة مع ما يسمعون من خصومهم.
دفعـــت هـــذه المخـــاوف الحقيقيـــة والهواجس المرعبـــة قطاعـــًا كبيرًا من 

اإلسرائيليين الســـتنهاض جيشـــهم، وحث حكومتهم، وتحريض قيادتهم، 
واســـتفزاز شـــارعهم، وتنبيه الغافلين من مســـتوطنيهم، وتذكير حلفائهم 
بواجبهم وبالمسؤولية األخالقية الملقاة على عاتقهم، فأطلقوا صيحات الخوف 
والقلـــق المغلفـــة بالتحذير والتنبيه، عبـــر صوٍر لقادة المقاومة الفلســـطينية 
واللبنانيـــة، قاموا برفعها في الشـــوارع العامة والطرق الرئيســـة، وإلى جانبها 
صور لمقاتلين فلســـطينيين ولبنانيين بالمالبس العســـكرية والبنادق اآللية، 
باإلضافة إلى تسمية بعض الشـــوارع بأسماء قادة المقاومة، وتثبيت أسمائها 
على إشـــارات الطرق وتقاطعاتها العامة، ليتمكن المارة جميعهم من رؤيتها، 

ويستطيع العابرون االنتباه لها واالصطدام بحقيقتها المرعبة.
يدرك أصحاب مشـــروع االنتصار اإلســـرائيلي أنهم في سباٍق مع الزمن، 
وأنهـــم في تحد مع الخصـــوم واألعداء، وأن المعركة القادمة ســـتكون 
حاســـمًة حقًا، وأن المنتصـــر فيها والرابح، هو من ســـيتمكن من إعادة 
رســـم الخرائط وتوزيع السكان من جديد، ويبدو لديهم بوضوٍح كبيٍر أن 
خصومهم أقوى وأشـــد، وأن روحهم المعنويـــة عالية، وأمانيهم كبيرة، 
وثقتهم بأنفســـهم قوية، فقد تدربوا جيدًا، واســـتعدوا كفايًة، وأخذوا 
بكل األســـباب الممكنة، وتهيئوا للمواجهة، وحلم أكثريتهم بالشهادة 

كبير أو االنتصار والتحرير.
ويعلم أصحاب المشـــروع أن صفهم الداخلي مزعزع، وجبهتهم ضعيفة، 

ومجتمعهم مفـــكك، وخالفاتهـــم الحزبية أكبر من أن تســـوى، ومطامع 
قادتهـــم ســـيئة وملفاتهم قذرة، وأن المســـتوطنين الذيـــن قدموا إلى 
أرض الميعاد ســـيتأهبون في حال الهزيمة إلـــى الرحيل والعودة، فليس 
في مكانهم بعد فقدان األمن وخســـارة الردع، ما يشـــجعهم على البقاء، 
ويحثهم على التضحية والعطاء، فما ينتظرهم في بالدهم األصلية التي 
 أكثر واســـتقراٌر أكبر، وربمـــا رخاء ورفاهية أفضل، فلماذا 

ٌ
جاؤوا منها، أمان

يبقون في ظل هاجس الخوف وحقيقة الموت.
اليوم بات اإلســـرائيليون يعيشـــون في مربعات الهزيمة النفسية، وهي 
أشـــد من الهزيمة المادية وأخطـــر عليهم، فروحهم المعنوية تســـقط، 
ويقينهم بالمســـتقبل ينهار، وحلمهم بالعيش الرغيد والحياة السعيدة 
يتبدد، وحصونهم الداخلية تتصدع، وعوامل قوتهم الدينية تتبدد، فقد 
أصابهم الضعف والوهن، وســـكن في قلوبهم الجبـــن والخور، وأدركوا أن 
مصيرهم ومســـتقبل وجودهم في أرضنا المقدســـة، مسألة وقٍت ليست 
إال، فمن ال يستشـــعر القوة ال يصنع النصر، ومن ال يثق بنفســـه ال ينفعه 
غيره، ونحن والله نثق بربنا ونستشـــعر معيته اإللهية معنا، فهل يدرك 
المراهنـــون على العدو أنـــه راحل، ويعرفون أنه مهزوٌم ســـاقٌط، فيلحقوا 
بركب المنتصرين، وينتســـبوا إلى جمع المقاومين، ليكون لهم اســـم في 

الخالدين، وصفحة ناصعة بين العالمين؟!

د. مصطفى يوسف اللداويأوهاُم مشروِع االنتصاِر اإلسرائيلي
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أعلن أنا المواطن/ منصور سليم منصور جباره (.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   903107563

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ صفاء حامد حمد القصاص...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802162172

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مؤمن حسن محمد احمد...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804554434

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل: 
مازال قطاع الخدمات والفروع االخرى، 
يتصـــدر قائمـــة أكثـــر القطاعـــات 
اســـتيعابًا للعمال في فلسطين منذ 

العام الماضي.
وأظهرت معطيات تقرير حديث صدر 
مؤخرًا عـــن الجهاز المركزي لالحصاء، 
أن نسبة  العاملين في قطاع الخدمات 
مـــع نهايـــة منتصف العـــام 2019، 
بلغـــت 23.2%، وهـــو األعلى مقارنة 

بالقطاعات االخرى في فلسطين.
وحسب البيانات الرسمية، جاء قطاع 
التجارة والمطاعـــم والفنادق، كثاني 
أعلى القطاعات تشغيال للعمال في  
فلســـطين، حيث يعمل ما نسبتهم 
24.3% مـــن أجمالـــي العاملين في 

الضفة وغزة بهذا القطاع.
ومن ضمن القطاعات األكثر استيعابا 
للعمال في فلســـطين ايضـــًا، قطاع 
الصناعيـــة  والمحاجـــر  التعديـــن 
والتحويلية، بنســـبة بلغت %13.2,، 

خلفه مباشرة قطاع التعليم بــ%12.4. 
وبلغ عـــدد المشـــاركين فـــي القوى 
العاملة 1.349 مليون شـــخصًا خالل 
الربع الثاني 2019، منهم 880.1 ألف 
شخصًا في الضفة الغربية 469.5 ألف 

شخصًا في قطاع غزة.

ويعمـــل في قطـــاع البناء والتشـــيد 
في فلســـطين ما نسبتهم 10% من 
اجمالي القوى العاملة في فلسطين، 

محتاًل المركز الخامس.
ووفـــق تقرير القـــوى العاملـــة للربع 
الثاني من العام الجاري، يعمل حوالي 

6.5 % مـــن العمـــال في فلســـطين 
بقطاع النقـــل والتخزين واالتصاالت، 
و 5.7% فـــي قطـــاع الزراعـــة وصيد 

االسماك و 4.7% في قطاع الصحة.
وبلغت نســـبة البطالة في فلسطين 

حتى منتصف العام الجاري %26.

قطاع الخدمات األكثر تشغيال للعمال والموظفين في فلسطين

رام الله/ االستقالل: 
أعلنـــت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس االحد، أن 4324 طالبا وطالبة 
من 34 مؤسســـة تعليـــم عالي تقنية وجامعية ومتوســـطة، تقدموا لالمتحان 

التطبيقي الشامل للعام 2019، بالنظام المحوسب الجديد.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن االمتحان عقد الكترونيًا ألول مرة بالتوازي بين 
المحافظات الشمالية والجنوبية، لضمان تعزيز الشفافية والعدالة وسرعة إتمام 
اإلجراءات، بما ينســـجم مع رؤية الـــوزارة وتوجهاتها نحو تطوير قطاع التعليم 

المهني والتقني في فلسطين.
وبينـــت الوزارة في بيانها أن 2174 طالبا وطالبة موزعين على 76 تخصص 
تقدموا لالمتحان في 4 قاعات بالمحافظات الشمالية، و2150 طالبا وطالبة 
موزعيـــن على 61 تخصصا تقدمـــوا لالمتحان في قاعتيـــن بالمحافظات 

الجنوبية.
بـــدوره، تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس قاعة كلية 
مجتمع المرأة برام الله - الطيرة، لالمتحان التطبيقي الشامل، واطلع على جاهزية 

القاعة ومختبراتها وأجهزة الحاسوب فيها.
وأكد أبو مويس خالل تفقده الطلبة المتقدمين لالمتحان الشامل أن قرار إعفاء 
طلبة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم االمتحان لهذه الدورة، يأتي 

دعما لصمودهم في وجه االحتالل.

4324  طالبا وطالبة يتقدمون لالمتحان 
التطبيقي الشامل بالنظام الجديد

رام الله/ االستقالل: 
أقرت اللجنة االستشارية لمشروع »ستارت أب« لإلقراض الذي 
ينفذه الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية 
للعمــــال والممول من الحكومة اإليطالية، عبر الوكالة اإليطالية 
للتعاون اإلنمائي، تمويل عدد من المشاريع التنموية الجديدة، 
بينها إنشــــاء ثالثــــة خطوط اقراض، اثنان منهــــا بدون فوائد 

واآلخر بنظام المرابحة وفق الشريعة اإلسالمية.
وأقرت اللجنة خالل اجتماع لها عقدته بمقر صندوق التشغيل 
بمدينــــة رام الله، امس األحد، برئاســــة رئيــــس مجلس إدارة 
صندوق التشغيل نصري أبو جيش، مشروع دعم موازنة العامة 
لصندوق التشــــغيل، إضافة الى تمويل برنامج إلنشاء مشاريع 
متناهيــــة الصغر في مدينة القدس بدون فوائد، وكذلك دعم 

مشروع الشــــراكة مع مجالس التشــــغيل في رام الله ونابلس 
وقطاع غزة لتعزيز ثقافة الريادة والمبادرة للشباب والخريجين 

ودعم المشاريع.
وحضــــر االجتماع مدير الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي في 

فلسطين كريستينا ناتلي.
وأكــــد أبو جيش فــــي كلمة خــــالل االجتمــــاع أن توقيع هذه 
االتفاقيات في هذا الوقت لــــه مدلوالت كبيرة ويعكس الثقة 
الكبيرة التي اكتسبها الصندوق من خالل أدائه الفني الراقي 
والعالــــي في تنفيذ المشــــاريع التنموية وخصوصًا مشــــروع 
»ستارت اب« وقيمته عشرون مليون يورو والذي ينفذه منذ نحو 

أربع سنوات.
وشــــدد أبو جيش على حرص صندوق التشغيل ووزارة العمل 

على فتــــح خطوط عمل مع كل المانحين وفق األجندة الوطنية 
وأجندة السياسات الحكومية.

وأشــــاد أبو جيش بالحرص اإليطالي الكبيــــر والمتواصل منذ 
زمن بعيد على دعم الشــــعب الفلسطيني والصندوق بما يعزز 
صمود المواطنين على أرضهم في مواجهة غول االســــتيطان 
وممارســــات االحتالل، مثمنًا في الوقــــت ذاته الجهود الكبيرة 
التي تبذلها الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي في هذا الصدد.

وتعهد أبو جيش باالســــتمرار في تنفيذ المشــــاريع التنموية 
لصالــــح الفئات المهمشــــة والمزارعين والعمــــال المتعطلين 
عن العمل والخريجين من خالل صندوق التشــــغيل لمواجهة 
اشــــتداد األزمــــة الماليــــة التي عمقهــــا الحصــــار األميركي 

واإلسرائيلي.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لصندوق التشــــغيل مهدي 
حمــــدان أنه تم االتفاق خالل االجتمــــاع على إقرار خط اقراض 
بقيمة 900 ألف دوالر لصالح مشــــاريع متناهية الصغر بنظام 
المرابحة على الطريقة اإلسالمية، باإلضافة الى إقرار خط اقراض 
بقيمة نصف مليون دوالر وبصفــــر فوائد لدعم إقامة وتنفيذ 
المشــــاريع للنســــاء في المناطق المهمشــــة، وكذلك تم إقرار 
خط اقراض آخر قيمته نصف مليون دوالر وبدون فوائد لدعم 

المشاريع الزراعية.
وبين حمدان أن تنفيذ هذه المشاريع يشمل جميع محافظات 

الوطن من جنين شمااًل وحتى رفح جنوبًا.
وأشــــاد حمدان بالدور الكبير لوزارة المالية في دعم وتسهيل 

إقامة هذه المشاريع.

»الوكالة اإليطالية« تقر تمويل عدة مشاريع اقراض بدون فوائد لصالح صندوق التشغيل

هونج كونج/ االستقالل: 
كتب وزير المالية في هونج كونج، بول تشـــان، في منشـــور بإحدى المدونات، 
امـــس األحد، إنه يجب علـــى المدينة التي تعاني مـــن االحتجاجات أن تجهز 
نفســـها لـ«إعصار اقتصادي« ناجم عن الحرب التجارية بين الواليات المتحدة 

والصين واالضطرابات السياسية األخيرة في هونج كونج.
وجاء تحذير أعلى مسؤول عن الميزانية في المدينة بعد أن خفضت هونج كونج 
األسبوع الماضي توقعاتها للنمو في عام 2019 إلى ما يصل إلى الصفر، مقابل 

توقع نمو بنسبة 2% إلى 3% في وقت سابق.
وذكـــرت وكالة »بلومبرج« لألنباء أن حكومة هونج كونج تبنت أيضا حزمة إنفاق 
بقيمة 2.4 مليار دوالر لمحاولة دعم االقتصاد، وهي خطوة يشـــبهها تشـــان 

بمخزونات الطعام التي تجمعها األسر إلعداد نفسها ضد أي إعصار.
وكتب تشـــان أن االحتجاجات التي أغلقت المطار وأسفرت عن تراجع األسهم 
في البورصة قـــد وجهت ضربة لالقتصاد المحلي في هونـــج كونج في الوقت 
الذي كانت فيـــه الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين تقطع بالفعل 

الصادرات.
ووصف تشـــان العاصفـــة االقتصادية بأنهـــا خطيرة من المســـتوى الثالث، 
مستخدًما المصطلحات التي يستخدمها مرصد هونج كونج إلصدار تحذيرات 

من العواصف.

غزة/ االستقالل: 
 أصــــدر مجلــــس اداره اتحــــاد المقاوليــــن بغزة 
توضيحا بخصوص عطــــاء البطريركية الالتينية 
في ظل مقاطعة المقاولين لكافة المشــــاريع في 
قطاع غزة احتجاجا على عدم دفع مســــتحقاتهم 

لالرجاع الضريبي من وزارة المالية برام الله.
وقال بيان رئيس واعضاء مجلس االدارة، أنه بعد 
عقــــد اجتماع طارئ للمتابعة العاجلة خالل عطلة 
العيد اتم ارســــال عطاء من البطريركية الالتينية 
(عبر االيميل( الي 6 شــــركات اكد اصحابها بعد 

التواصــــل معهــــم ذلك كمــــا اكــــدوا في نفس 
الوقت التزامهم بقرار االتحاد القاضي بمقاطعة 
شراء وتسعير وتســــليم اية عطاءات بعد تاريخ 

.2019/7/31
وقــــال البيان: بعد التحقيق خلصنــــا الي ما يلي: 
ألنهــــم لم يقوموا بإبالغ االتحــــاد في حينه قمنا 
بالطلب منهم إرسال كتاب للبطريركية الالتينية 
يفيد بعدم مشــــاركتهم في هــــذا العطاء واية 
عطاءات اخــــرى التزاما بقرارات االتحاد، وارســــال 
كتاب يفيــــد بمقاطعــــة عطــــاءات البطريركية 

الالتينية اذا ما اســــتمرت بالدعوة للمشاركة في 
عطاءاتهــــم وفق القوائم المختصــــرة، باإلضافة 
الى ارسال كتاب موجه منهم الي رئيس واعضاء 
مجلس االدارة والهيئة العامة باالعتذار بســــبب 
عدم ابالغ االتحاد عن تلك الدعوة في حينه، وهو 

ما تم.
وشدد االتحاد على ان المتابعة الحثيثة من جهة 
والتزام اعضاء الهيئة العامة من جهة اخرى يؤكد 
لجميع المؤسسات بانهم ماضون في فعالياتهم 

حتى تحقيق اهدافهم.

االستقالل/ وكاالت: 
»سامســـونغ  لشـــركة  ماليـــة  بيانـــات  أظهـــرت 
لإللكترونيات«، األحد، أن مبيعاتها الخارجية مثلت 
20 بالمئة من إجمالي صادرات البالد خالل النصف 

األول 2019.
وبحســـب وكالـــة يونيهـــاب، األحـــد، ســـجل عمالق 

التكنولوجيا الكوري الجنوبـــي، مبيعات بقيمة 75.2 
تريليون وون (62 مليار دوالر( في النصف األول 2019. 
ووفق البيانات المالية، بلغ نصيب المبيعات الخارجية 

لشركة سامسونغ، 86 % من إجمالي مبيعاتها.
واستحوذت المبيعات الخارجية للشركة، على 20.6 
بالمئـــة من إجمالي صادرات رابـــع أكبر اقتصاد في 

آســـيا، البالغة 313.4 تريليـــون وون (259.5 مليار 
دوالر( في النصف األول الماضي. وذكرت الشـــركة 
أن قيمة الضرائب المدفوعة لحكومة البالد، وصلت 
إلى رقم قياســـي في النصف األول 2019، عند 9.5 
تريليونـــات وون (7.86 مليارات دوالر(، بزيادة 19.7 

بالمئة على أساس سنوي.

توضيح من اتحاد المقاولين بغزة حول عطاء البطريركية الالتينية

سامسونغ تستحوذ على 20 % من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية

وزير مالية هونج كونج يحذر من 
»إعصار اقتصادي« يلوح في األفق
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هونغ كونغ/ االستقالل: 
المناهضين  المحتجين  آالف  احتشـــد 
بالديمقراطية  والمطالبيـــن  للحكومـــة 
في هونغ كونـــغ أمس األحد على الرغم 
مـــن األمطار الغزيـــرة والريـــاح القوية، 
وذلك في األســـبوع الحادي عشـــر من 
المظاهرات في المركز المالي اآلسيوي.

ويطالـــب المتظاهـــرون بالتوقـــف عن 
وصـــف االحتجاجـــات بأنهـــا "أعمـــال 
شـــغب"، وبإلغاء االتهامـــات الموجهة 
للمعتقليـــن، وبفتح تحقيق مســـتقل 
في األحـــداث واســـتئناف اإلصالحات 
أيضـــا  يطالبـــون  كمـــا  السياســـية.، 
باستقالة كاري الم الرئيسة التنفيذية 

لهونغ كونغ والمدعومة من بكين.
وتسببت عشرة أسابيع من االحتجاجات 
في إغـــراق المدينة -التـــي تعد مركزا 
تجاريـــا دوليا- فـــي أزمة، مع مشـــاهد 
متكررة لمتظاهريـــن مقنعين يدخلون 
فـــي اشـــتباكات مـــع قـــوات مكافحة 

الشغب وسط سحب الغاز المدمع.
وتظاهرة األحـــد "عقالنية وغير عنيفة" 
بحســـب "الجبهـــة المدنيـــة لحقـــوق 

اإلنسان" التي دعت إلى التجمع.
بوني  الجبهة  باســـم  المتحدثة  وقالت 
لوينـــغ إن الحركة "تتوقع عـــددا كبيرا 
من المشـــاركين، نـــّود أن نظهر للعالم 
أن شـــعب هونغ كونغ بوسعه أن يكون 

سلميا تماما".
وتابعت "إذا كان تكتيك بكين وحكومة 
هونـــغ كونغ هو االنتظـــار حتى تموت 
حركتنا فهم مخطئون، فنحن ســـنتابع 

بإصرار".
والجبهة المدنية لحقوق اإلنســـان هي 

مجموعة احتجاجية ســـلمية كانت في 
الســـابق القـــوة المحركـــة للتظاهرات 
الحاشدة التي سجلت مشاركة قياسية 
في يونيو/حزيـــران ويوليو/تموز، عندما 

نزل مئات آالف األشخاص إلى الشارع.
وقال طالب عمره 24 عاما يدعى جوناثان 

"ســـكان هونغ كونغ ملوا من االحتجاج، 
هذا فعـــال هو آخـــر شـــيء يريدونه"، 
وأضاف "لكن يتعين علينا أن نكون هنا 
ألنـــه ليس لدينا خيار آخـــر. ال بد لنا من 
االســـتمرار حتى تظهر لنا الحكومة في 

آخر األمر االحترام الذي نستحق".

وحمـــل المحتجون -الذين جلســـوا في 
مالعب لكـــرة القدم بمتنـــزه فيكتوريا 
المترامـــي األطـــراف في حـــي كوزواي 
باي المزدحم بالمدينـــة تحت األمطار- 
الفتـــات كتبـــوا عليها شـــعارات منها 
"الحرية لهونغ كونـــغ!" و"الديمقراطية 
اإلعـــالم  وســـائل  واســـتغلت  اآلن!". 
الرســـمية مشـــاهد بعض االشتباكات 
خالل مظاهرات، فقامت بنشـــر مقاالت 
وصور وفيديوهات منددة بما جرى، كما 
نشـــرت صورا لعسكريين وناقالت جند 
مدرعة في شـــينزين قرب حدود هونغ 

كونغ.
وحـــذرت الواليات المتحـــدة بكين من 
عواقـــب إرســـال جنود، وهـــي الخطوة 
التي يقول العديد مـــن المحللين إنها 
ستسيء إلى ســـمعة الصين وستكون 

كارثة اقتصادية عليها.
وتفجـــرت في يونيو/حزيـــران حالة من 
الغضب بشـــأن مشـــروع قانون -معلق 
اآلن- كان من شـــأنه أن يسمح بتسليم 
المشـــتبه بأنهـــم مجرمون فـــي هونغ 
لكـــن االضطرابات  الصين،  إلـــى  كونغ 
المتصاعـــدة تغذيهـــا مخاوف أوســـع 
بشـــأن انحســـار الحريات التي تكفلها 
ونظاميـــن"،  واحـــدة  "دولـــة  صيغـــة 
والمطبقة منـــذ إعـــادة بريطانيا هونغ 

كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997.

موسكو/ االستقالل: 
كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس 
األحد، أن موســـكو ال تخطط لنشـــر الصواريخ التي 
تنتهك اتفاقية األسلحة النووية متوسطة المدى 
في أوروبا أو آســـيا، إال إذا أقدمت الواليات المتحدة 

على ذلك أوال.
وقال شويغو خالل مقابلة خاصة على قناة “روسيا 
24”: “إن كنتم بحاجة لالتفـــاق فنحن بحاجة إلى 
التفاوض. لكن في حال لم يكن لديكم الرغبة بذلك 
ففـــي مرحلة ما يجـــب التوقف عـــن الكذب وقول 

الحقيقة.. إنكم ال تريدون االتفاق”.
وتابع شويغو: “قولوا الحقيقة وال تكذبوا، واعترفوا 

أنكـــم ستنشـــرون الصواريـــخ فـــي أوروبا وآســـيا 
والمناطـــق األخرى، لكن نحن لن نقوم بالنشـــر في 
المقابل إال إذا أقدمـــت الواليات المتحدة على ذلك 

أوال”.
يشار إلى أن واشنطن انسحبت رسميا من معاهدة 
حظـــر الصواريـــخ القصيـــرة والمتوســـطة المدى 
الموقعة مع موسكو، متعذرة بمزاعم حول انتهاك 

روسيا للمعاهدة، وهو ما ينفيه الكرملين.
وأعلنت الخارجية الروسية أن سريان معاهدة حظر 
الصواريخ المتوســـطة والقصيرة المدى، قد انتهى 
اعتبـــارا من يوم الجمعة الموافق 2 آب/أغســـطس، 

بمبادرة من الواليات المتحدة، حسب سبوتنيك.

هونــغ كونــغ تتظاهــر طلبــا للديمقراطيــة

روما/ االستقالل: 
ذكرت وكالـــة األنباء اإليطالية، أنـــه تم إنقاذ 57 
مهاجرا من قبل شـــرطة الجمارك وخفر السواحل 

في إيطاليا ونقلهم إلى جزيرة »المبيدوسا«.
وكان المهاجـــرون على متن قـــارب، تم اعتراضه 
قبالة سواحل جزيرة المبيون، وهي جزيرة صغيرة 
غيـــر مأهولـــة قبالـــة ســـواحل المبيدوســـا. وتم 
انتشـــالهم ونقلهم إلى جزيرة المبيدوســـا مساء 

أمس السبت.
وقالـــت الوكالـــة أنـــه مـــن المحتمـــل أن يكون 

المهاجرون تونسيين.
ونســـب وزير الداخلية اإليطالي، ماتيو سالفيني 

لنفســـه الفضـــل فـــي انخفـــاض حاد فـــي عدد 
المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا، حيث ربط ذلك 
بجهوده لعرقلة عمل مؤسسات إنقاذ المهاجرين 

الخيرية.
ويصل معظم المهاجرين عبـــر البحر إلى إيطاليا 

بدون مساعدة المؤسسات الخيرية.
وقال ماتيو فيال وهو باحث في شؤون الهجرة في 
مركـــز أبحاث »أي.إس.بي.آي« إن حوالي 8 % فقط 
من المهاجرين وعددهم 3073، الذين وصلوا إلى 
إيطاليا في الفترة مـــن األول من كانون ثان/يناير 
حتى الثامن من تموز/يوليو، تم إنقاذهم من قبل 

سفن تابعة لمؤسسات خيرية.

موسكو: لن ننشر صواريخ في أوروبا 
إال إذا أقدمت واشنطن على ذلك

السلطات اإليطالية تنقذ 57 مهاجرًا 
قبالة سواحل جزيرة المبيدوسا

كابول/ االستقالل: 
قتل 68 شخص وأصيب 182 آخرون في انفجار استهدف،مساء 

السبت، حفل زفاف في مدينة كابول.
وقال الناطق باســـم وزارة الداخلية األفغانية نصرت رحيمي إن 
"بين الضحايا نســـاء وأطفاال". وقال إن هذه أكبر حصيلة قتلى 

لهجوم في أفغانستان منذ شهور.
ووقـــع االنفجار, عند الســـاعة العاشـــرة ليـــال وأربعين دقيقة 
بالتوقيت المحلي لكابول. واســـتهدف حفل زفاف بقاعة أفراح 
بغرب المدينة. ويأتي ذلك على الرغم من التقارير التي تتحدث 
عن قرب اإلعالن عن اتفاق ســـالم بعـــد محادثات بين الواليات 

المتحدة وطالبان.

أفغانستان: مقتل 
63 شخصًا في انفجار 
استهدف حفل زفاف

جبل طارق/ االستقالل: 
أعلنت حكومة جبل طارق، أمس األحد، رفض طلب أمريكي بمصادرة 

ناقلة النفط اإليرانية »غريس 1« بسبب قيود قانونية أوروبية.
وقالــــت الحكومة، في بيــــان، إنها »تلقت طلبــــا أمريكيا مفصال في 
16 أغســــطس/ آب الجاري، لتقييد مغــــادرة ناقلة النفط غريس 1 
المفرج عنها، تمهيدا لبدء إجراءات المصادرة في الواليات المتحدة 

األمريكية«، بحسب وكالة »أسوشيتد برس« األمريكية.
وأوضح البيان أن »السلطات المركزية في جبل طارق ليس بإمكانها 
أن تطلب من المحكمة العليا المســــاعدة في اإلجراءات التقييدية 

التي طلبتها الواليات المتحدة«.
وأضافت الحكومة أن »السلطة المركزية في جبل طارق لم تستجب 
للطلــــب األمريكي، وذلك نظرًا لقوانين االتحاد األوروبي، واالختالف 
في تطبيــــق أنظمــــة العقوبات على إيــــران بين أوروبــــا والواليات 

المتحدة«.
وأوضحت ســــلطات جبل طــــارق أن »عقوبات االتحــــاد األوروبي ضد 
إيران - المطبقة في جبل طــــارق - أقل بكثير عن تلك المطبقة في 

الواليــــات المتحدة«. وال تزال الناقلة في المينــــاء قبالة جبل طارق، 
محملــــة بـ 2.1 مليــــون برميل مــــن النفط الخام اإليراني، بحســــب 
المصدر نفسه. ومن المتوقع وصول طاقم جديد وإبحار الناقلة إلى 

جهة غير معلن عنها األحد.
والجمعة، أصــــدرت وزارة العــــدل األمريكية أمرا باحتجــــاز الناقلة 

اإليرانية »غريس 1« المتهمة بتهريب النفط إلى سوريا.
جاء ذلــــك بعد موافقة الســــلطات في جبل طــــارق، الخميس، على 
إطالق ســــراح الناقلة، بعد أن ظلت تحتجزها منذ أوائل يوليو/ تموز 

الماضي.
وقالت الوزارة في بيان نقلت عنه صحيفة »ذا هيل« األمريكية، إنه 
بموجب أمر االحتجاز، تكون الناقلة وحمولتها من النفط التي تقدر 

قيمتها بـ 995 ألف دوالر، قابلة للمصادرة.
وأضافــــت أنها أصدرت ذلــــك األمر بناء على شــــكوى من الحكومة 
األمريكية، تؤكد أن الناقلة كانت متجهة إلى سوريا قبل احتجازها 

في جبل طارق.
وجاء في تلك الشكوى، أن »مســــؤولي تنفيذ القانون األمريكيين، 

كشــــفوا أن الناقلة كانت تســــتخدم أوراقا مزورة لمزاولة نشاطها، 
بجانب نقلها النفط اإليراني إلى سوريا«.

وأضافــــت أن عائدات تلك الشــــحنة النفطية كانت ســــتذهب إلى 
الحرس الثوري اإليراني، الذي صنفته واشنطن منظمة إرهابية في 

أبريل/ نيسان الماضي، بحسب المصدر نفسه.
والخميس، قررت سلطات إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، اإلفراج 
عن ناقلة النفط اإليرانيــــة المحتجزة بداعي نقل النفط إلى النظام 

السوري.
ويأتــــي القرار عقب تلقي حكومة اإلقليم تعهدات خطية من إيران 
بعدم تفريغ حمولة الناقلة في سوريا، بحسب وسائل إعالم محلية.

والجمعة، نفت وزارة الخارجية اإليرانية أن تكون طهران قدمت أي 
ضمانات لبريطانيا من أجل اإلفراج عن الناقلة.

وفي 4 يوليو الماضي، أعلنت حكومة جبل طارق، إيقاف ناقلة نفط 
تحمل الخام اإليراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها.

وأوضحت أن سبب اإليقاف يعود إلى »انتهاك« الناقلة للحظر الذي 
يفرضه االتحاد األوروبي على سوريا.

»جبل طارق« ترفض الطلب األمريكي بمصادرة الناقلة اإليرانية
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غزة / االستقالل:
افتتحت الجولة الثانية من بطولة كأس الشهيد 
غسان كنفاني لكرة السلة للمحافظات الجنوبية، 
برعاية مؤسســـة أمواج اإلعالمية، بلقاءين، جمع 
األول خدمـــات البريـــج وخدمات رفـــح، وجمعت 
الثانية خدمـــات المغازي وخدمـــات دير البلح، 

وذلك بصالة سعد صايل بمدينة غزة.
و في اللقاء األول تخطى البريج  خدمات رفح في 

لقاء شهدت أرباعة إثارة بين الطرفين .
و في الربـــع األول تمكن إبراهيم أبو رحال و ثائر 
عيسى من تسجيل ثالثيتين للبريج ، بالمقابل 
غلب التسرع في انهاء الهجمة على العبي رفح ، 

لينتهي الربع لمصلحة البريج 16_10.
و فـــي الربع الثاني زاد العبـــي رفح من تركيزهم 
بالضغط على العبي البريج ، وبالرغم من تحسن 
أداء العبـــي رفـــح إال أن تفوق البريـــج بالرميات 
الثالثية عـــن طريق إبراهيم مصلح وإبراهيم أبو 
رحال، وثنائيات رامي الجمال، باإلضافة الستبعاد 
طه جبـــر الرتكابه خطأين فنيين، ذهبت نتيجة 

الربع للبريج 18_14.
و في الربع الثالث ظهر األداء بوتيرة مختلفة، 
بتســــجيل ســــلة هناك وســــلة هناك، وساد 
التكافؤ في هذا الربع ، لينتهي الربع لمصلحة 

البريــــج 20_18. الربــــع الرابــــع و األخير بدأت 
المتعــــة واإلثــــارة تطغي على هذا الشــــوط، 
فاستفاد رفح من تسرع العبي البريج فخطفوا 
العديد من الكرات وتقدموا في النتيجة بفارق 

5نقاط ووصلت النتيجة للتعادل 65_65 قبل 
النهاية بدقيقة و36 ثانية، يأتي عيد الشاعر 
ليفض االشــــتباك بثنائيــــة والرحال ومصلح 
برمية حــــرة لكل منهما لينتهي الربع رفحاويا 
بنتيجــــة 23_15، وبنتيجــــة إجمالية 69_65 

لخدمات البريج.
وفي اللقاء الثاني ظهر المغازي بشكل جيد خالل 
الربع األول بفضل ثالثيتي أحمد مهدي ومحمد 

أبو غزال، لينتهي الربع لمصلحتهم 13_9.
و في الربع الثاني كثف المغازي من ضغطه على 

العبي الدير، لينتهي الربع لصالحه 23_18.
و في الربع الثالـــث تبادل الفريقان احراز النقاط 
في ســـلة األخر، لينتهي الربع بنتيجة التعادل 

.23_23
و في الربع الرابع حاول العبو الدير تقليص الفارق 
بالضغط المكثف على العبـــي المغازي بفرض 
الرقابة اللصيقة على أبرز مفاتيح لعبه، لينتهي 
الربـــع لمصلحة ديـــر البلـــح 20_18، وبنتيجة 

إجمالية 77_70 لخدمات المغازي.

فوزان لخدمات البريج والمغازي بكأس الشهيد »كنفاني« لكرة السلة

مدريد / االستقالل: 
ذكـــرت تقاريـــر صحفيـــة إنجليزيـــة بـــأن إدارة ريـــال مدريد 
اإلسباني ستتحرك في اللحظات األخيرة من الميركاتو الصيفي 
من أجل التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام 

هوتسبير اإلنجليزي.
وارتبط أسم كريستيان إريكسن باالنتقال للعب في صفوف ريال 

مدريد هذا الصيف، ويبدو بأن المرينجي عازم على ضمه.
وأشـــارت صحيفة “ذا صـــن” اإلنجليزية بـــأن إدارة ريال مدريد 
ســـتقدم عرضًا إلدارة توتنهام في األيـــام األخيرة من الميركاتو 

بمبلغ 60 مليون اســـترليني مـــن أجل التعاقد مع كريســـتيان 
إريكسن. وأكملت الصحيفة أن الســـبب وراء تقديم ريال مدريد 
هـــذا العرض في اللحظات األخيرة من الميركاتو من أجل الضغط 
علـــى إدارة توتنهام ومالـــك النادي ليفـــي، والموافقة على بيع 
الالعب، خاصًة وأن عقده سينتهي في الصيف المقبل، وال يرغب 

في تجديد عقده مع السبيرز.
وأضافت الصحيفة أن ليفي ال يريد خسارة نجومه بشكل مجاني 
لذلـــك قد يوافق على بيع إريكســـن هذا الصيـــف، كما فعل مع 

موسى ديمبيلي، عندما قام ببيعه قبل انتهاء عقده.

القاهرة / االستقالل:
وصل الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو” المدير الفني 
السابق ألورالندو بايرتس الجنوب أفريقي إلى العاصمة المصرية 

القاهرة استعدادا لتولي تدريب الزمالك.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت ســــابق 
أن ميتشو سيكون هو المدير الفني الجديد للفريق، وأن اإلعالن عن 
المدرب الصربي اآلخر ألكســــاندر ستانوفيتش لم يكن إال للتمويه 
والتضليل للمتربصين بالنادي والذين يحاولون إفساد المفاوضات 

مثلما فعلوا مع األرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز السابق .
ومن المتوقع أن يعقد ميتشـــو جلســـة مع مســـؤولي الزمالك  

لالتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه تدريب الفريق .
يذكـــر أن الزمالك يقوده حاليا المديـــر الفني المؤقت طارق يحيى والذي 

سيتحول مدربا عاما في الجهاز الفني الجديد بقيادة الصربي ميتشو .

ميتشو يصل إلى 
مصر تمهيدا لتولي 

تدريب الزمالك
االستقالل / وكاالت:

 أفادت تقارير صحفية أن هناك اهتمامًا متأخرًا من باريس سان جرمان، 
وبايرن ميونيخ، في التعاقد مع العب خط وسط يوفنتوس إيمري تشان.
و عجز يوفنتوس عن التخلض من سامي خضيرة، أو بليز ماتويدي، 

ما أثار تكهنات بأن إيمري تشان يمكن أن يتم التضحية به.
وفقًا “لكالشيو ميركاتو ويب” إيمري تشان لن يكون العبًا أساسيًا 
في خطط ماوريســـيو ســـاري الذي أعطى الضوء األخضر لرحيله. 
ويعتبر اهتمام باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، بإيمري تشان 
ليس بالجديد حيث كان الناديين يرغبان بالتوقيع معه مجانًا من 
ليفربول قبل عام لكن نادي الســـيدة العجوز قد حســـم الصفقة 
لصالحه. ولعب إيمري تشـــان 37 مبـــاراة له بقميص يوفنتوس 
في أول موسم وسجل 4 أهداف وأعطى تمريرة حاسمة وتوج مع 

الفريق بالدوري اإليطالي .

بايرن ميونخ ينافس 
سان جيرمان على 

خدمات إيمري تشان

مدريد ينتظر لحظات الميركاتو 
األخيرة للتعاقد مع إريكسن

االستقالل/ وكاالت: 
أثيرت حالة من الجدل خالل الفترة الماضية بشأن مستقبل 
البرازيلي نيمار دا ســـيلفا مع فريقه الحالي باريس ســـان 
جيرمان، إذ أشارت العديد من التقارير اقتراب برشلونة من 

ضم الالعب.
وأوضحت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن نادي برشلونة 
يحاول ضم الالعب، موضحة أن النادي الكتالوني سيقدم 
عرضا األســـبوع المقبل، على الرغم من توتر العالقات بين 

الناديين، بعد إعارة فيليب كوتينيو لبايرن ميونيخ.
وكان مســـئولو نادي باريس ســـان جيرمان وافقوا على أن 

يتم التخلي عن أحد العبيها لصالح باريس ســـان جيرمان، 
باإلضافة إلى دفع ما ال يقل عن 100 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الســـبب الرئيســـي وراء رغبة إدارة 
برشـــلونة في ضم نيمـــار، يرجع إلى النجـــم األرجنتيني 
ليونيل ميســـي الذي ضغط كثيرا علـــى ناديه في الفترة 

الماضية من أجل شراء نيمار مرة أخرى.
وأكـــدت الصحيفة أنه في حال عـــدم وصول عرض مرٍض 
إلدارة باريس ســـان جيرمان بشـــأن نيمار فلـــن يتم بيع 
الالعب، موضحة أنها لـــن تمانع في بقاء الالعب حتى عام 

2022 وهو موعد نهاية عقد الالعب.

ميسي يضغط على برشلونة إلنهاء صفقة نيمار
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الداخل المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت عائلة الطالبة الجامعية آية نعامنة (22 عاما) من مدينة عرابة داخل أراضي 48، 
امس األحد، العثور على جثتها في صحاري أثيوبيا.  وكان االتصال قد انقطع مع الطالبة 
نعامنة، التي تدرس في معهد العلوم التطبيقية في حيفا، وكانت تشارك ضمن بعثة 
طالبية في جولة في صحراء الدناكل بأثيوبيا، منذ يومين، وفقدت بظروف غامضة جدا.

رام الله/ االستقالل: 
تسلم رئيس السلطة محمود عباس، التقرير السنوي للوكالة 
الفلسطينية للتعاون الدولي للعام 2018، من وزير الخارجية 

رياض المالكي.
جاء ذلك خالل استقباله امس األحد بمقر الرئاسة في مدينة 
رام الله وســــط الضفة الغربية المحتلة لوفد الوكالة برئاسة 

مديرها العام عماد الزهيري.
وأشــــاد عباس بعمل الوكالة والتي تنقل قضية فلســــطين 
ورســــالة شــــعبها التواق للحرية واالســــتقالل للعالم أجمع، 
مؤكدين أنه رغم االحتالل فإن فلســــطين دولة فعالة ومؤثرة 

في المجتمع الدولي.

وقال: لدينا طاقات بشــــرية فخورين بها، وهم بمثابة سفراء 
لفلســــطين في كل بقاع العالم، لينقلــــوا الصورة الحقيقية 
لشــــعبنا الرازح تحت االحتالل، لذلك فإن جهودكم واضحة 

وبصمتكم مؤثرة ولكم كل الدعم والتقدير.
وأضاف أن على جميــــع الوزارات التكامــــل والتعاون إلنجاح 
جهود الوزارة بشكل عام ووكالة التعاون الدولي بشكل خاص، 
وضرورة التعاون مع القطاع الخاص إلظهار دوره االيجابي في 
دعم اسم فلسطين ونقل حضارتنا وتاريخنا وثقافتنا للعالم 
اجمع. بدوره، أشار المالكي إلى أن فكرة انشاء وكالة للتعاون 
الدولي انطلقت منذ عامين وحظيت بدعم واهتمام الرئيس، 

ما أعطاها قوة كبيرة لالنطالق ورفع اسم فلسطين عاليا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشـــفت وســـائل إعالم إسرائيلية، مســـاء امس االحد، أن 
المؤسســـة األمنية تدرس تعزيز نظـــام التحصينات في 
المناطـــق المحاذيـــة لقطاع غزة ، فـــي ظـــل التقييمات 

والخشية من إطالق صواريخ مضادة للدروع.
وقالت القنـــاة 12 العبرية، إن المؤسســـة  بصدد تركيب 
شبكات ظل للتمويه في مناطق واسعة داخل الكيبوتسات 
القريبة من الحدود مع غزة والمكشوفة إلطالق النار من غزة.
وأوضحـــت القنـــاة أن شـــبكات الظل ســـتكون كبيرة كي 
تستخدم كشبكات تمويه وبذلك تنضم هذه إلى الوسائل 
األخرى التي ســـبق ووضعها الجيش على الحدود مع غزة، 

مثل الســـواتر الرملية والجـــدران التي تخفي مـــا وراءها 
والمنتشرة على محاور الطرقات.

وبينت أن المؤسســـة العســـكرية تســـعى إلى هذا الحل 
"المبتكر" في أقرب فرصة ممكنة، مشـــيرًة إلى أن الجيش 
سيعمل على نشر هذه الشـــبكة إلخفاء المستوطنات عن 

حدود غزة.
ويأتي هذا المشـــروع، إلى جانب مشـــاريع أخرى باعتبارها 
حلـــوال من شـــأنها ان تخفف من خطـــورة الهجمات التي 
يمكن أن تنفذ عبر الحدود. مشيرًة إلى أنه تم إقامة سواتر 
ترابية وجدران خرسانية لعرقلة إطالق الصواريخ المضادة 

للدبابات، ولمنع استهداف المستوطنات المكشوفة.

االحتالل يدذس تعزيز التحصينات 
في المناطق المحاذية للقطاع

عباس يتسلم التقرير السنوي 
للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي

العثوذ على جثة الطالبة آية نعامنة 
من أذاضي الـ48 في أثيوبيا

المحافظة الوسطى/ االستقالل:
رعت لجنة التواصل الجماهيري واإلصالح بحركة الجهاد اإلسالمي في المحافظة الوسطى لقطاع 

غزة، صلحًا عشائريًا بين عائلتي " أبو جراد والديب ", وذلك على إثر شجار بين أبناء العائلتين.
وُعقـــد الصلح في ديوان آل أبو جراد بحضور مختار العائلـــة وعدد من الوجهاء والمخاتير ورجال 
اإلصـــالح وأهل الحي. وأكد المختار ســـليم حماد "أن العفو والتســـامح صفات أصلية بالمجتمع 
الفلسطيني ونابعة من ديننا الحنيف"، مشددا على أهمية "تفويت الفرصة على من يريد إشعال 

الفتنة بين العائالت الفلسطينية".
 كما شكر عائلة أبو جراد على كرمهم وتنازلهم عن حقهم، مشيدا في ذات الوقت بعائلة الديب 
على سرعة االستجابة للحل وإرضاء عائلة أبو جراد". وأشار المختار حماد إلى فضائل اإلصالح بين 

الناس وثوابه، مشددًا على ضرورة الصلح بين العائالت وقبول الصلح والمسامحة.
من جانبهما، أكدت العائلتان في كلمتين منفصلتين، على إتمام الصلح بينهما وبداية صفحة 
جديدة من العفو والتســـامح, شـــاكرين كافة الجهود التي بذلها رجال اإلصالح والمخاتير وأهل 

الخير من أجل إنهاء الخالف بينهما.

إصالح الجهاد« ترعى صلًحا 
عشائرًيا في المحافظة الوسطى

غزة/ االستقالل: 
لقي الطفـــل أحمد علـــى العمارين (5 
سنوات)، امس األحد، مصرعه دهًسا في 

حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
وأوضحت دائرة مرور غزة، أن سيارة من 
العمارين  الطفل  نوع هونداي دهست 
خالل دخوله محل ســـمكرة فى شـــارع 

النديم بحي الزيتون

وفاة طفل 
في حادث 

سير بمدينة 
غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:  اندلع حريق بعد ظهر امس األحد في مستوطنات غالف 
قطـــاع غزة بفعل بالون حارق أطلق من القطـــاع. وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن 

حريقًا اندلع داخل تجمع "أشكول" بعد سقوط بالون حارق في المنطقة.

اندالع حريق بمستوطنات 
غالف غزة بفعل بالون حاذق

غزة/ االستقالل: 
شـــاركت بلدية غزة في دورة تدريبية نظمها 
مجلس الخدمات المشـــترك إلدارة النفايات 
الصلبة في محافظتي غزة والشمال، بالتعاون 
مع اإلغاثة اإلســـالمية – فرنســـا، حول إدارة 
النفايـــات الصلبة ومواضيع بيئية، لمجموعة 

من العاملين في بلديات غزة والشمال.
وحضر افتتاح الدورة التدريبية عضو المجلس 
البلـــدي م. أحمد أبـــو راس، ممثاًل عن رئيس 
مجلس الخدمات المشترك رئيس البلدية د. 

يحيى الســـراج، والمدير التنفيذي للمجلس 
م. عبد الرحيـــم أبو القمبـــز، ومدير المجلس 
فرع الشـــمال م. وحيد البرش، وممثل اإلغاثة 
اإلسالمية في مشـــروع دعم إدارات النفايات 

الصلبة في قطاع غزة محمد غطاس.
وأكـــد أبـــو راس في كلمتـــه، علـــى أهمية 
الحفاظ على البيئة والنظافة، ومساندة عمال 
البلديات في أعمالهم اليومية من خالل إتباع 
اإلرشـــادات المعلنة من قبـــل البلديات فيما 
يتعلق بآلية التخلـــص من النفايات الصلبة 

ومواعيـــد إخراجهـــا ووضعها فـــي األماكن 
المخصصة. وشـــدد على ضرورة المشـــاركة 
المجتمعية في عمليـــة صنع القرار والحفاظ 

على البيئة والممتلكات العامة.
من جهته؛ أكد أبو القمبز على ضرورة توعية 
طواقـــم البلديـــات بكيفيـــة إدارة النفايات 
الصلبة، شـــاكًرا اإلغاثة اإلســـالمية – فرنسا 
على تعاونها الدائـــم مع بلدية غزة ومجلس 
الخدمـــات المشـــترك وتنفيذ هـــذه الدورة 

المهمة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زعم مراســـل القناة (1٣) العبرية »حيزي سيمنتوف« أن مسؤولين أمنيين في السلطة 
الفلسطينية حذروا من أن هنالك خاليا تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية المحتلة 

ستعمل على تنفيذ مزيد من العمليات الفدائية خالل األيام القادمة.
 هنالك معلومات لدى المستويات األمنية 

ّ
وأضاف المراســـل نقاًل عن المســـؤولين أن

الفلسطينية حول خليتين تضمان منتمين لحركة حماس في مناطق رام الله والخليل، 
وتقوم هـــذه الخاليا حالًيا بالتجهيز والتخطيط لعمليات تســـتهدف جنود االحتالل 

ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة.
وشـــهدت الضفة الغربية والقدس المحتلتين في اآلونـــة األخيرة ارتفاًعا ملحوًظا في 
العمليـــات الفدائية، كان آخرها عمليه الدهس الجمعـــة في »غوش عتصيون« والتي 

أسفرت عن إصابة مستوطنين بجراح خطيرة حسب اعتراف العدو.

بلدية غزة تشاذك في دوذة تدذيبية 
حول إداذة النفايات الصلبة

اإلعالم العبري: السلطة حذذتنا 
من وجود خاليا فدائية بالضفة

وقالت الوزارة إن الشهداء هم: محمود عادل الواليدة (24 عاما) ومحمد فريد أبو ناموس (27عاما) ومحمد سمير 
الترامسي (26 عاما).

وحّملت حركة الجهاد اإلســــالمي في فلسطين حكومة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمه بحق 
أبناء شعبنا، مؤّكدة على حق شعبنا في المقاومة والتصدي لكل أشكال العدوان اإلسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل »االستقالل« »إن جريمة استهداف ثلة من الشبان الغاضب ضد ااٍلرهاب 
الممنهج والعدوان المتصاعد والحصار المتواصل واالقتحامات اليومية للمسجد األقصى والعدوان على األسرى 
والتوســــع االســــتيطاني، هي عدوان يأتي في سياق الحرب المعلنة على شــــعبنا والتي يأتي استمرار الحصار 
واحدا من فصولها البشــــعة«. ونعت »الجهاد« الشــــهداء الشــــبان الثالثة  الذي ارتقوا بقصف االحتالل الليلة 
قبل الماضية شــــمال بيت الهيا شــــمال قطاع غزة. بدورها قالت حركة »حماس« في بيان وصل » االســــتقالل« 
نسخة عنه: »يواصل االحتالل الصهيوني استخدام القوة المفرطة وارتكاب الجرائم المنظمة بحق أبناء شعبنا 
الفلســــطيني وشــــبابه الثائرين في وجه الحصار والظلم واإلرهاب في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع 
غــــرة«. وأضافت »حماس«: »هذه جريمة نكراء جديدة يرتكبها االحتالل بقتل وإصابة 4 شــــباب ثائرين وهو ما 

يعكس سلوكه الوحشي ضد أبناء شعبنا ودليل على بشاعة جرائمه التي يرتكبها«.
وتابعت: »حالة الغضب والضغط التي يعيشــــها أبناء شعبنا ستنفجر في وجه االحتالل ما لم يرفع الحصار عن 

قطاع غزة ويوقف جرائمه وارهابه المنظم واقتحامه المتكرر للمسجد األقصى«.

غزة/ االستقالل: 
استضافت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة وقائع االمتحان 
التطبيقي الشـــامل في شقيه النظري والعملي والذي يمتد في الفترة ما 
بين 18-21 أغســـطس 2019م، وذلك لكافة خريجي الدبلوم المتوســـط 
على مستوى المؤسســـات األكاديمية العاملة في قطاع غزة، حيث تأتي 
هذه االســـتضافة اســـتجابة لطلب وزارة التربية والتعليم العالي. وكان 
قـــد انتظم ما يزيد عـــن 2٣00 من خريجي الدبلوم المتوســـط من كافة 
الجامعـــات والكليات العاملة في قطاع غزة علـــى مقاعد االمتحانات في 
الكلية الجامعية لتقديم الشق النظري من االمتحان التطبيقي الشامل، 

حيث من المقرر أن يواصلوا يوم الخميس 21 أغســـطس 2019م عملية 
التقديم في الشق العملي، وذلك في مختبرات الكلية الجامعية المتطورة. 
وفي تعليق له أكد األستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية 
للعلـــوم التطبيقية أن اســـتضافة الكلية لهذا االمتحـــان تأتي في إطار 
دورها الريادي في خدمة خريجي المؤسسات األكاديمية األخرى وتعزيزا 
للشـــراكات القائمة مع وزارة التربية والتعليم العالي، مقدما شكره ألسرة 
الـــوزارة لوضعها  ثقتها  الكاملة في الكلية الجامعية الســـتضافة هذا 
االمتحان المهم والذي يعتبر جسر االنتقال من درجة الدبلوم المتوسط 

لدرجة البكالوريوس، متمنيا التوفيق لكافة المتقدمين.

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 
تستضيف االمتحان التطبيقي الشامل

جماهير غفيرة..
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�سناعة الق�ش من �سعف النخيل يف مدينة غزة

االستقالل/ وكاالت: 
 شابة في 

ّ
طالب االدعاء بعقوبة مّدتها 40 سنة من السجن على خلفية القتل بحق

السلفادور سقط جنينها، ومن المرتقب أن يبّت القضاء هذه القضية االثنين.
ويعتبر التشريع الذي يحظر اإلجهاض في السلفادور من األكثر تشّددا في 
العالم. وينص قانون العقوبات على السجن ما بين سنتين وثماني سنوات 
في حال اإلجهاض، لكن في الواقع يتعامل القضاء مع أي سقوط للجنين من 
بطن أمه »كجريمة قتل في ظروف مشــــّددة للعقوبة« يعاقب عليها ما بين 
30 و50 سنة في السجن. وجاهرت إيفلين هرنانديز، البالغة من العمر اليوم 
21 عامــــا، والتي كانت مراهقة وقت األحداث ببراءتها في افتتاح محاكمتها 

الخميس.
وهـــي لطالما قالت إن طفلها ولد ميتا. وســـبق أن حكم عليها في يوليو 2017 
بالســـجن 30 عاما، لكن المحكمة العليا أبطلـــت الحكم في فبراير بعدما أمضت 

هرنانديز 33 شهرا خلف القضبان.
وخالل المحاكمة الثانية، غّيرت النيابة العامة في السلفادور التهمة الرئيسية 
من جريمة قتل في ظروف مشـــّددة للعقوبة مع ســـابق تصـــّور وتصميم، إلى 

جريمة قتل في ظروف مشّددة للعقوبة بسبب اإلهمال.
وقالت مورينا هيريرا منسقة منظمة »أكاداتي« غير الحكومية التي تطالب بنزع 
الطابع اإلجرامي عن اإلجهاض في السلفادور »المطالبة بأربعين عاما من السجن 

ضرب من الجنون. إنه انحراف قضائي«.

السجن 40 عامًا لشابة 
»سقط جنينها«

واشنطن/ االستقالل: 
حطمـــت القصة الحزينة لزوجيـــن أميركيين 
قلوب الكثيرين، إذ فقدا ابنهما بعد ســـاعات 
فقط من والدتـــه، إال أن الحقيقة كانت بعيدة 
تماما عن تلك المأســـاة، إذ اتضح أن الزوجين 
قاما بتلفيق قصة الحمل ووالدة الطفل وحتى 

وفاته، في سبيل جمع المال والهدايا.
وبـــدأت القصة بإعالن جيفري وكيســـي النغ 
اســـتعدادهما الســـتقبال مولودهمـــا األول، 
وقد حرصا على إبالغ جميـــع أفراد عائالتهما 
وأصدقائهما بذلك، بل وأقاما حفال الستقبال 
المولود قبـــل أيام من الـــوالدة، ليحصال على 

هدايا ومبالغ مالية من المقربين منهما.
وأعلـــن الزوجـــان والدة الطفل »إســـتون« في 
الثالث من يوليو، ونشـــرا صورة له على مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي، قبـــل أن يعلنا وفاته 
نتيجـــة متالزمـــة الضائقة التنفســـية، بعد 
ســـاعات فقط من الوالدة، حسب ما ذكر موقع 

»نيوزويك«.
وعقب الوفاة المزعومة للطفل، أنشـــأ الزوجان 
المقيمـــان في واليـــة بنســـلفانيا األميركية، 
صفحـــة علـــى موقـــع »GoFundMe« لجمع 

التبرعات للجنازة، وقد جمعا مبلغ 550 دوالرا.
إال أن مؤامرة االثنين لـــم تكتمل، بعد أن أبلغ 

أحد أصدقائهما الشـــرطة بأن األمر هو مجرد 
عملية احتيال، لتباشـــر الجهات المســـؤولة 
تحقيقاتها وتكتشف عدم وجود أي سجالت 
تثبت والدة الطفل أو حتى وفاته، وأن الصورة 
التي نشـــرها الزوجان كانت للعبة على هيئة 

طفل.
ووجهت الســـلطات تهما باالحتيال والسرقة 
للزوجين، فيما نشـــر موقع »غو فاند مي« بيانا 
أكد فيه عدم تحمله لمثل هذه التصرفات، وأن 
المتبرعين الذين تعرضوا لالحتيال محميون 
من خالل سياســـة استرداد شـــاملة إذا حدث 

سوء استخدام لألموال، كما في هذه الحالة.

واشنطن/ االستقالل:  
أصبحت كاثرين هودجز 103 أعوام من مدينة سياتل 
األمريكيـــة أكبر ســـيدة في العالم تقفـــز بالمظلة مع 

شريك.
ُربطت كاثرين في مدرب القفز بالمظالت، قبل أن تقفز 
من طائـــرة على ارتفاع حوالي 3300 متر فوق مقاطعة 
سنوهوميش بوالية واشنطن مع ابنها وارين هيدجز، 

وبعض أفراد عائلتها.
وتعليقـــًا على مغامرتها، قالت كاثرين: »إنه أمر ممتع، 

فلماذا ال نحظـــى ببعض المرح هيا بنـــا، لقد كان أمرًا 
مربكًا، فلم أعرف ماذا أقول، وكنت متوترة للغاية«.

وقال مســـؤولو القفـــز بالمظالت فـــي مقاطعة 
ســـنوهوميش األمريكيـــة، إن الرقم القياســـي 
الحالي في موسوعة غينيس، هو 100 عام، بينما 
أشـــار تقرير إخباري من أســـتراليا إلى أن سيدة 
تبلـــغ من العمـــر 102 عامًا، قفـــزت بالمظلة في 
العام الماضي، مما ترك الطريق ممهدًا لتحطيم 

كاثرين الرقم القياسي.

االستقالل/ وكاالت: 
محمد كهرمانوفيتش البوسني الملقب بـ »اليد المطرقة«، والمقيم بألمانيا منذ 
أكثـــر من 40 عاًما،  حقق رقًما قياســـًيا عالمًيا جديـــًدا بتحطيم 97 علبة بيده، 

ليسجل نفسه في موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
وبحســـب »ســـراييفو تايمز« فإن محمد البالغ من العمر 60 عاًما والذي يبرع في 

رياضة التايكواندو يشتهر بتحطيم وتهشيم كل شيء باستخدام يديه.
ومتحديًا نفســـه، حطم هذه المرة رقمه القياسي الذي حققه عام 2011 عندما 
نجح في تهشيم 74 علبة كاملة بيد واحدة، كما وسبق له تسجيل رقم قياسي 
بتحطيم 123 ثمرة جوز هند صلبة باليد، قائاًل إنه ال يخاف من العواقب بعيدة 

المدى على يده.

يلفقان الحمل والوالدة والوفاة لجمع المال بوسني يدخل »غينيس« 
بتحطيم 97 عبوة باليد

االستقالل/ وكاالت: 
بالقرب من باتامبانغ في كمبوديا، ُتشوى عشرات 
الفئران المتبلة ببطء على الفحم، وهي وجبة تلقى 
إقباال كبيرا من الســــكان المحلييــــن نظرا لثمنها 

الرخيص.
قبل أكثر من 10 سنوات، فتحت "ما ليس" كشكها 
على قارعة طريق على بعد حوالي 10 كيلومترات 
مــــن هذه البلــــدة الريفية في غــــرب البلد. وكانت 
وقتها تبيع بضعة كيلوغرامات من الفئران ال غير 

في اليوم الواحد.
أما اليـــوم، فهي تبيع حوالـــي 20 كيلوغراما 
في اليـــوم، أي ما يـــوازي 60 قطعة من هذه 

القوارض الصغيرة.
وخالل احتفاالت رأس السنة في أبريل أو مهرجان 
الميــــاه في الخريــــف، قــــد تبلــــغ مبيعاتها 60 

كيلوغراما في اليوم الواحد.
وتقول البائعة وهي تقلب القوارض على الفحم: 
"هذه الفئــــران هي بصحة أفضل مــــن الدجاج... 

فهي تقتات على جذور اللوتس وحبوب األرز".
وتباع كل قطعة بســــعر يتراوح بين 0.25 و1.25 
دوالر بحسب حجم الحيوان. وتنتشر الجرذان على 

نطاق واسع في حقول المنطقة.
وكل يوم، يضع تشــــوم تشــــون برفقــــة غيره من 
الصيادين فخاخا مــــن قصب الخيزران في حقول 

األرز على بعد حوالــــي 15 كيلومترا من منزله في 
فترة بعد الظهر.

ويعاين الفخاخ ليال مع مصباح مثبت على جبينه 
ويجول في الصباح الباكر على البائعين المحليين 

ليعرض عليهم غلته.
ويقــــول: "عندمــــا يحالفنــــي الحــــظ، أصطــــاد 5 
كيلوغرامــــات من الجــــرذان في الليلــــة الواحدة"، 
مشيرا إلى أن عمله هذا يدر عليه ما بين 5 دوالرات 

و17.5 دوالرا في اليوم.
ويمضــــي قائال: "أصحــــاب حقــــول األرز يفرحون 
باصطيادنــــا هذه القــــوارض التــــي تقضي على 

محاصيلهم" وتتسبب بخسائر زراعية كبيرة.

باريس/ االستقالل: 
قتل زبون غاضب في أحد المطاعم قرب العاصمة الفرنسية باريس نادال، بسبب 

»التأخير« في الحصول على شطيرة طلبها.
وقالـــت وكالة »فرنس برس«، إن الزبـــون قتل النادل ألنه اضطر لالنتظار بعض 

الوقت للحصول على الشطيرة التي طلبها.
واتصل زمالء الضحية بالشـــرطة، بعدما أطلق الزبون عليه النار من مسدس في 

مطعم يقع بضاحية نوازي لو غران، شرق باريس.
وبـــاءت محاوالت إنعاش النادل، البالغ من العمر 28 عاما، بالفشـــل، وتوفي في 
مكان الحادث. وفّر المســـلح الذي قال شهود إنه فقد أعصابه »ألن شطيرته لم 

تجهز بسرعة كافية«، األمر لم يرق له.

بسبب شطيرة.. زبون 
يقتل نادال بمطعم

»الفئران المشوية«.. وجبة تزداد رواجا في دولة آسيوية

ميتشيغن/ االستقالل: 
نقذت الشـــرطة األمريكية نحو 300 قنفذ، إضافة إلى عدد 
مـــن الحيوانات األخرى من محبســـها داخل أحـــد المراكز 

التجارية بوالية ميتشيغن شمال شرقي البالد.
وتحركت الشرطة في بلدة روميولوس بعد تلقيها بالغا من 
"مواطن واع" بشـــأن وجود حيوانـــات غريبة في أحد مباني 
البلدة بشـــكل غيـــر قانوني، وقامت الســـلطات بتفتيش 
المبنـــى الذي اتضح أنه مركز تجاري، وعثرت فيه على عدد 

كبير من الحيوانات.
وأفادت الشرطة عبر صفحتها في "فيسبوك" بأن المحبس 
احتـــوى على أكثر مـــن 300 قنفـــذ و6 أرانب مـــن النوع 
الفلمنكـــي و3 إغوانات كبيـــرة و2 من الكنغـــر وطاووس 
وثعلب قطبي  وأفعى مشبكية طولها نحو 5 أمتار ووزنها 

حولي 90 كيلوغراما.
وذكرت الشـــرطة أنـــه تم تحديد هويـــة صاحب "حديقة 

الحيوانات" غير القانونية، وأنه سيواجه تهمة جنائية.

إنقاذ 300 قنفذ وحيوانات أخرى من 
أيد شريرة في الواليات المتحدة

تقفز بالمظلة بعمر 103 أعوام!


