
الضفة المحتلة/ االستقالل: 
نظم نادي األسير في محافظة الخليل وهيئة شؤون 
األس���رى والمحرري���ن ولجنة أهالي األس���رى ولجنة 

أسرى جنوب الخليل امس  الثالثاء، وقفة تضامنية 
مع األس���رى المرضى والمضربين ع���ن الطعام أمام 
مق���ر الصليب األحم���ر في مدينة الخلي���ل، بحضور 

عدد م���ن الممثلين عن الق���وى والفصائل الوطنية 
واألهلي���ة  الرس���مية  والمؤسس���ات 
وعائالت األس���رى. ورفع المش���اركون 
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رام الله/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل » اإلسرائيلي » األسير 
المحرر والقيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، 
رياض أبو صفي���ة (59 عاما) ، خالل مروره على 

حاجز حوارة شمال الضفة الغربية.
وأفادت مؤسس���ة مهجة القدس  للش���هداء 
واالسرى والجرحى ، أن قوات االحتالل اعتقلت 
القي���ادي أب���و صفية، خالل م���روره على حاجز 
حوارة، بعد أن أوقف جنود االحتالل الس���يارة 

الت���ي كان يتواج���د بداخله���ا وتفتيش���ها، 
واقتي���اده إلى جهة غير معلوم���ة، وذلك بعد 
مشاركته بتش���ييع والد األسير مهند الشيخ 
إبراهيم وزيارته ذوي الش���يخ ط���ارق قعدان 

والمحرر الشيخ جعفر عز الدين.
والقي���ادي أبو صفية من مبع���دي مرج الزهور 
وأس���ير محرر قض���ى في س���جون االحتالل 7 
س���نوات، ويعتبر من أب���رز قي���ادات الجهاد 

اإلسالمي في منطقة رام الله.

االحتالل يعتقل قياديا في الجهاد برام الله 

أوقاف القدس: المخاطر المهددة لألقصى في ازدياد

إدارة سجون االحتالل تتعمد 
انتهاك االسرى المرضى طبيا

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى 
ويعتدون على مزارعين شمال رام الله

رام الله/ االستقالل: 
أكدت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحرري����ن، أن إدارة معتقالت 
االحت����الل تتعمد انتهاك األس����رى المرض����ى والجرحى طبيًا، 

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم عشرات المس���توطنين المتطرفين صباح أمس 
الثالثاء، المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة 
بحراس���ة مش���ددة من ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلية 

الخاصة، فيما اعتدى مجموعة من المس���توطنين على 
مزارعين وأراضيهم في قرية أم صفا وجيبيا شمال رام 
الله، فيما اقتحمت مجموعات اخرى تلة الحفيرة جنوب 
مدينة جنين وانتش���رت فيها وأدت طقوس���ًا دينية. 

واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح أمس، 
المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة 

مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلية 
الخاصة  وأغلقت ش���رطة االحتالل باب 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكدت دائرة األوقاف اإلسالمية بمدينة القدس المحتلة أن 
المخاطر التي تتهدد المسجد األقصى في ازدياد، بعد مرور 

خمس���ين عاًما على ذكرى حريقه. وقالت األوقاف في بيان 
لها وصل »االس���تقالل«، أمس الثالثاء، »بعد 
مرور خمس���ين عامًا على الحريق المش���ئوم 

مؤسسات مقدسية: احتجاز 
جثمان الطفل أبو رومي جريمة 

جديدة ونطالب بتسليمه

محامون بغزة يطالبون المجتمع 
الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار

غزة/ االستقالل: 
شارك العشرات من المحامين والحقوقيين الفلسطينيين، امس الثالثاء، 
في وقفة احتجاجية رفضا الستمرار فرض الحصار اإلسرائيلي على القطاع، 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طالبت المنظمات الجماهيرية والمؤسسات األهلية واالجتماعية والروابط العائلية 

في محافظة القدس المحتلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتسليم 
جثمان الشهيد الطفل نسيم مكافح أبو رومي (14 عاما) من العيزرية 

فعاليات تضامنية بالضفة مع األسرى المضربين في سجون االحتالل

50 عامًا على إحراق المسجد
 األقصى.. النار ما زالت متقدة 

غزة/ دعاء الحطاب: 
50 عام���ا مرت على إح���راق المس���جد األقصى المب���ارك على يد 
المتطرف اليه���ودي »مايكل دينس روهان«، في وقت تس���تعر 

الحمد الله يرد على قرار عباس المتعلق بـ »الرواتب«
رام الله/ االستقالل: 

رد رئيس الحكومة الفلسطينية السابق رامي الحمد الله 
مساء امس الثالثاء على قرار رئيس السلطة محمود عّباس 

أول أم���س المتعل���ق بإنهاء خدمات كافة مستش���اريه، 
»بصفتهم االستش���ارية« بصرف النظر عن 
مس���مياتهم أو درجاته���م، كما ق���رر إلزام 

03

دعوة العتبار غدا الخميس يومًا 
وطنيًا إسنادًا لألسرى المضربين

فلسطينيو 48 يرفضون تدريس 
»قانون القومية« في مدراسهم

غزة/ االستقالل: 
دعت قيادة منظمة فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون االحتالل 

اإلس���رائيلي، جماهير الشعب الفلس���طيني في الوطن والشتات 
إلى اعتبار يوم غٍد الخميس يومًا وطنًيا عارمًا، يتحّول إلى اشتباك 

الداخل المحتل/ االستقالل: 
رفضت لجنة أولي���اء األمور بأم الفحم في الداخل الفلس���طيني 
المحتل قرار وزارة المعارف اإلسرائيلية القاضي بتدريس »قانون 

بفل�سطني  طالب  مليون   1.3
�سيعودون ملد�ر�سهم �لأحد

حما�ض: �سعبنا متم�سك بالأر�ض
 وحماولت تهجريه �ستف�سل
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وقفة ت�شامنية مع االأ�شرى امل�شربني عن الطعام اأمام مقر ال�شليب االأحمر يف اخلليل اأم�س    ) وفا (



األربعاء 20 ذو الحجة 1440 هــ 21 أغسطس 2019 م

اتحتالل يواصل إنشاء 
السواتر على حدود غزة

اتحتالل يقدم تئحة اتهام 
ضد فتى مقدسي

اتحتالل يفرج عن 
أسيرة من بيت لحم 
بعد قضائها عامين

بحرية اتحتالل تطلق النار 
باتجاه الصيادين في بحر غزة

أوقاف القدس: المخاطر المهددة لألقصى في ازدياد

إدارة سجون اتحتالل تتعمد 
انتهاك األسرى المرضى طبيا

اتحتالل يشن حملة اقتحامات واعتقاتت واسعة بالضفة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد موقع "والال" العبري،أمس الثالثاء، أن الجيش اإلســـرائيلي يواصل وضع ســـواتر 

ترابية على حدود قطاع غزة لحماية الدبابات من الصواريخ الموجهة.
وقال المحلل العسكري في "والال" أمير بوحبوط، إن فرقة غزة مستمرة في وضع سواتر 
ترابيـــة لتجنب الصواريخ المضادة للدبابات، كما تواصل تعبيد طرق وصول جديدة 

للدبابات باإلضافة لنقل مواقع المراقبة وتغيير أجزاء كبيرة من المساحة الحدودية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قّدم االّدعاء العام اإلســــرائيلي في القدس المحتلة أمــــس الثالثاء، الئحة اتهام ضد فتى 
فلســــطيني يبلغ من العمر (17 عاًما)، بتهمة »االعتداء وترهيب« مستوطن في شارع صالح 
الدين بالمدينة. وادعت القناة العبرية السابعة أن مستوطًنا كان يقود سيارته بوتيرة بطيئة 
بسبب االزدحام في شارع صالح الدين، وحين الحظه الفتى، هاجمه بالحجارة وركل سيارته 

 باتجاهه »غاز الفلفل«، وحاول إخراجه من السيارة.
ّ

عدة مرات، ورش
وأشــــارت إلى أن ضابًطا من شرطة االحتالل وصل إلى المكان بمركبته الخاّصة، وأطلق النار 

لتخويف الفتى وعدد من الفتية الذين ساعدوه، وجرى اعتقالهم الحقًا.

غزة/ االستقالل: 
الحقت بحريـــة االحتالل الصهيوني، صبـــاح امس الثالثاء  ، قـــوارب الصيد 

الفلسطينية في عرض بحر قطاع غزة، وأطلقت النار صوبها.
 »زوارق 

ّ
وأفادت لجان الصيادين التابعة التحاد لجان العمل الزراعي، في غزة، بأن

االحتالل الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وعدد من قذائفها المدفعية 
باتجاه وحول مراكب الصيادين، العاملة في شمال مدينة غزة، صباح امس«.

 صيادي 
ّ

 هـــذه االنتهاكات واالعتـــداءات »اإلســـرائيلية« بحق
ّ

ُيشـــار إلى أن
قطاع غزة بصورة شبه يومّية، وهو ما ُيسفر بين الحين واآلخر عن استشهاد  أو 
اعتقال أو وقوع إصابات في صفوف الصيادين جّراء إطالق النار، عدا عن ُمصادرة 
ُمعّداتهم ومراكبهم. كما يدفع االستهداف الصهيوني الصيادين إلى إخالء 

البحر في كثيٍر من األحيان والتخّلي عن يوم عمل حرًصا على حيواتهم. 
يأتي هذا ضمن سياســـٍة تهدف للتضييق أكثر على أهالي القطاع، وتشديد 
قبضة الحصار المفروض عليهم منذ نحو 12 عاًما، وُمحاربتهم حتى في لقمة 
العيش. كما تّتخذ ســـلطات االحتالل من »مساحة الصيد« ورقة ضغط وابتزازًا 
سياسيًا، فما تنفّك ُتعلن توسعتها بضعة أميال بحرية حتى تعود لتقليصها، 

األمر الذي يتسبب بأزمات حادة في عمل الصيادين ومصدر رزقهم.

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى ويعتدون على مزارعين شمال رام الله
الضفة المحتلة/ االستقالل: 

اقتحم عشـــرات المستوطنين المتطرفين صباح أمس الثالثاء، 
المســـجد األقصـــى المبارك مـــن جهة باب المغاربة بحراســـة 
مشددة من شـــرطة االحتالل اإلسرائيلية الخاصة، فيما اعتدى 
مجموعة من المســـتوطنين على مزارعين وأراضيهم في قرية 
أم صفا وجيبيا شـــمال رام الله، فيما اقتحمت مجموعات اخرى 
تلة الحفيرة جنوب مدينة جنين وانتشرت فيها وأدت طقوًسا 

دينية.
واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح أمس، المسجد 
األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراســـة مشـــددة من 

شرطة االحتالل اإلسرائيلية الخاصة
وأغلقت شـــرطة االحتالل باب المغاربة الســـاعة الحادية عشر 

ةصباًحـــا، عقب انتهاء فتـــرة االقتحامـــات الصباحية لليهود 
المتطرفين، واستباحتهم لباحات المسجد األقصى .

وتأتي هذه االقتحامات، عشـــية الذكرى الـ 50 إلحراق المسجد 
األقصى على يد المتطرف األسترالي اليهودي "مايكل دينس 

روهان"، والتي توافق اليوم األربعاء.
وأفاد مســـؤول العالقات العامـــة واإلعالم في دائـــرة األوقاف 
اإلســـالمية بالقدس المحتلة فراس الدبس بأن 91 مســـتوطًنا 
بينهـــم 50 طالًبا يهودًيا اقتحموا المســـجد األقصى على عدة 
مجموعات، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته، وسط محاوالت 

ألداء طقوس تلمودية في المسجد.
وواصلت شـــرطة االحتالل التضييق على دخول الفلسطينيين 
للمســـجد األقصى، واحتجزت بعض بطاقاتهم الشخصية عند 

بواباته الخارجية.
ويتعرض المســــجد األقصى يومًيا (عدا يومي الجمعة والســــبت) 
لسلســــلة اقتحامــــات وانتهاكات مــــن قبل المســــتوطنين وأذرع 

االحتالل المختلفة، في محاولة لتقسيمه زمانًيا ومكانًيا.
فيما اعتدى مســــتوطنون مساء أمس على مزارعين وأراضيهم في 
قرية أم صفا وجيبيا شــــمال رام الله، ووضعوا أســــالكا شائكة على 

أراٍض تقدر مساحتها بـ150 دونما.
وقــــال رئيس مجلس قــــروي أم صفا مروان صبــــاح  في تصريحات 
صحفية إن مســــتوطنين من مستوطنة "حلميش" القريبة. اعتدوا 
علــــى مزارعين قــــرب قرية أم صفــــا، وأطلقوا أبقارهــــم في أراضي 

المواطنين من أجل تدمير المزروعات.
وأوضح صبــــاح أن المســــتوطنين وضعوا زوايا حديدية وأســــالكا 

شائكة حول منطقة تتجاوز مساحتها 150 دونما تمهيدا للسيطرة 
."B"و "C" عليها، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تقع في المنطقتين

كما اقتحمت مجموعات من المســــتوطنين الثالثــــاء تلة الحفيرة 
جنوب مدينة جنين وانتشرت فيها وأدت طقوًسا دينية.

وقالــــت مصادر محلية إن المســــتوطنين انتشــــروا على التلة وفي 
المنطقــــة التي تصنف على أنها أثرية وتقع في أراضي بلدة عرابة 

جنوب مدينة جنين ويقطنها عدد من عائالت البلدة.
وأضافت أن المســــتوطنين يترددون بشكل متكرر على هذه التلة 
التــــي يزعمــــون أن بها تاريخ يهــــودي وُيؤدون طقوًســــا توراتية 

مختلفة.
وأشـــارت إلى أن دوريات لجيش االحتالل رافقت المستوطنين 

من أجل تأمين الحماية لهم.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكدت دائرة األوقاف اإلسالمية بمدينة القدس المحتلة أن 
المخاطر التي تتهدد المسجد األقصى في ازدياد، بعد مرور 

خمسين عاًما على ذكرى حريقه.
وقالـــت األوقاف في بيـــان لها وصل »االســـتقالل«، أمس 
الثالثاء، »بعد مرور خمسين عامًا على الحريق المشئوم تزداد 
المخاطر التي تتهدد األقصى بنيانًا وإنشائها، فالحفريات 
اإلســـرائيلية في محيط المســـجد األقصى المبارك تهدد 

مبنى المسجد األقصى وجدرانه وسائر منشئاته«.
وأضافت »األنفاق التي تحفرها السلطات اإلسرائيلية في 
البلدة القديمة من مدينة القدس، هددت وتهدد المدارس 
األثرية التاريخية اإلســـالمية، وتهدد ســـلوان ومســـجد 
سلوان والبيوت اإلسالمية في سلوان، والبؤر االستيطانية 
التي تزرعها ســـلطات االحتالل في مختلف أرجاء المدينة 

المقدسة، تهدد الوجود العربي اإلسالمي في القدس«.
وبينـــت األوقـــاف أن االحتالل يســـتعمل كل الوســـائل 

اإلجرامية في سبيل إخراج أهل القدس من مدينتهم.
وتابعت » فتزوير الوثائق يتم في أروقة المحاكم ومكاتب 
المحامين بدعم من سلطات االحتالل، وأعمال البلطجة تتم 
في وضح النهار وتستهدف المجاورين للحرم القدسي قبل 
غيرهم، ومجموعة الكنـــس التي زرعتها وتخطط لزراعتها 
فـــي منطقة الواد في محيط المســـجد األقصـــى المبارك 
تســـتهدف كل وجود عربي إســـالمي فـــي القدس، ومنع 
المســـلمين من الوصول الى المسجد األقصى يستهدف 
تفريغ المسجد من المســـلمين، وجعله متحفًا أثريًا لزيارة 

الغرباء«.
ولفتت في بيانها أن سلطات االحتالل تواصل عرقلة أعمال 
الترميم الضرورية في المســـجد األقصى، وفرض القوانين 
اإلسرائيلية عليه وســـلب األوقاف اإلسالمية صاحبة الحق 

الشرعي في صيانته وترميمه وإدارته.
وانتقدت االوقاف صمت العالم دون تحريك ســـاكن حيال 
االنتهاكات االســـرائيلية في المســـجد األقصـــى، والتي 

تكتفي ببيانات الشجب واالستنكار. 
ولفتت إدارة األوقاف إلى الموقف النبيل الذي يقفه األردن 
الهاشـــمي، الذي يرعى المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس الشريف وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك.

وبينت أن االعمارات الهاشـــمية المتواصلة في المســـجد 
األقصـــى لم يســـبق أن حصلت في تاريخ هذا المســـجد، 
وأولها اعادة المنبر الهاشـــمي (منبر صالح الدين األيوبي) 
الـــى مكانه الطبيعي الـــذي زين صدر المســـجد األقصى 
بتاريـــخ 2007/2/23م الذي أعيد صنعـــه في عمان العرب 
والمسلمين وغيرها من المشاريع، وخاصة ترميم فسيفساء 
قبة الصخرة المشـــرفة، ومشاريع اإلنارة، والتبليط، والفرش 

بالسجاد وغيرها.
وأكـــدت األوقـــاف أن حمايـــة المقدســـات بالقدس هي 
أولوية هاشمية توارثها ملوك بني هاشم، وآخرها وصاية 
ورعاية جاللة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على هذه 

المقدسات.

رام الله/ االستقالل: 
أكدت هيئة شــــؤون األسرى والمحررين، أن إدارة 
معتقــــالت االحتــــالل تتعمد انتهاك األســــرى 
المرضى والجرحى طبيًا، باســــتهدافهم بشكل 
مقصــــود ومبرمج مــــن خالل اهمــــال أوضاعهم 
الصحية الصعبة وجعل األمراض تتفشــــى في 
أجسادهم لتصبح ال عالج لها، وبالتالي تعريض 

حياتهم للخطر ودفعهم نحو الموت.
وبينــــت الهيئة فــــي تقرير صدر عنهــــا، امس 
الثالثــــاء، أنه ومن خالل مراقبــــة الوضع الصحي 
لألســــرى على مدار ســــنوات، اتضح أن مستوى 
الرعاية الصحية المقدمة لهم في غاية الســــوء؛ 
فهو شكلي وشبه معدوم بدليل شهادة األسرى 

وازدياد عــــدد المرضى منهــــم، وتتلقي الهيئة 
شهادات يومية عبر المحامين من أسرى مرضى 
يتعرضون ألســــوأ أنــــواع الرعايــــة الصحية في 
السجون ومراكز التوقيف والتحقيق اإلسرائيلية.

وشــــددت على أن موضوع عالج األســــرى قضية 
اإلســــرائيلية  المعتقــــالت  إدارات  تخضعهــــا 
للمســــاومة واالبتزاز والضغــــط على المعتقلين؛ 
األمر الذي يشــــكل خرقًا فاضحــــًا لمواد (29 و30 
و31) مــــن اتفاقية جنيف الثالثــــة، والمواد (91 
و92) من اتفاقية جنيف الرابعة«، والتي أوجبت 
حــــق العالج والرعايــــة الطبية، وتوفيــــر األدوية 
المناسبة لألســــرى المرضى، وإجراء الفحوصات 

الطبية الدورية لهم.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي الليلة قبل الماضية 
وفجـــر امـــس الثالثـــاء (17) مواطنا مـــن الضفة بينهم 

شقيقان.
وبين نادي األســـير في بيان له، أن ســـتة مواطنين جرى 
اعتقالهم من بلدة بيت كاحل وهم: محمد عارف عصافرة، 
وأحمد عارف عصافرة، ومحمود كامل العطاونة، ومعاوية 

صالح العصافرة، وأحمد عيســـى الزهور، ومؤمن ســـعيد 
الزهور.

فيمـــا جرى اعتقال لثالثة مواطنيـــن من محافظة جنين 
وهم: حســـن حامد الخطيب، وحســـان سعيد هصيص، 

ومحمد خالد أبو صبيح.
ومن محافظة بيت لحم، اعتقـــل ثالثة مواطنين بينهم 
شـــقيقان وهم: فاروق مأمون بدير، وشقيقه عمر، إضافة 

إلى المواطن محمد عالن الوحش.
كما اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين من القدس 
وهـــم: عبد الرحمن أبو تايه، وبهـــاء أبو تايه وكالهما من 
بلدة ســـلوان، وأحمد ناصر مفارجة، وأمير محمود عريفة 
وكالهما من بلدة العيســـوية، كما جرى اعتقال لشـــاب 
صبـــاح اليوم من أمام باب الســـاهرة بعـــد االعتداء عليه 

بالضرب المبرح وحتى اآلن لم تعرف هويته.

بيت لحم/ االستقالل: 
أفرجت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي أمس 
الثالثاء، عن األســـيرة أمل ســـعد من محافظة 
بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عقب 

قضائها فترة حكمها البالغة عامين.
وبين نادي األسير في بيان وصل "االستقالل" 
أن ســـعد وهي أم لخمســـة أبناء ُاعتقلت في 
تاريخ األول من تشـــرين األول/ أكتوبر 2017، 
من منزلها وقضت فترة اعتقالها في معتقل 

"الدامون" حيث تقبع األسيرات.
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الحريق شب في الجناح الشرقي للمصلى 
الواقع في الجهة الجنوبية من المســــجد 
األقصــــى، وأتــــت النيران علــــى واجهات 
المســــجد األقصــــى وســــقفه وســــجاده 
النــــادرة وكل محتوياتــــه من  وزخارفــــه 
المصاحف واألثاث، وتضرر البناء بشــــكل 
كبير، مما تطلب ســــنوات لترميمه وإعادة 

زخارفه كما كانت.
النيــــران أيضا منبر المســــجد  والتهمت 
التاريخــــي الــــذي أحضره صــــاح الدين 
األيوبي مــــن مدينة حلــــب، وذلك عندما 
اســــتعاد المســــلمون بيت المقدس عام 
1187م، وقد كانت لهــــذا المنبر الجميل 
مكانة خاصة، حيث إن السلطان نور الدين 
زنكي هو الذي أمر بإعــــداده ليوم تحرير 

األقصى.
وبينمــــا قــــام االحتــــال بقطــــع الماء عن 
المصلى القبلي ومحيطه، وتباطأ في إرسال 
ســــيارات اإلطفــــاء، هرع الفلســــطينيون 
إلــــى إخماد النيران، بمابســــهم وبالمياه 

الموجودة في آبار المسجد األقصى.
وادعــــى االحتال أن الحريــــق كان بفعل 
أثبــــت  أن  وبعــــد  كهربائــــي،  تمــــاس 
المهندســــون العرب أنه تم بفعل فاعل، 
ذكرت أن شــــابا أســــتراليا اسمه دينيس 
مايكل روهان هو المســــؤول عن الحريق 
وأنها ســــتقدمه للمحاكمــــة، ولم يمض 
وقــــت طويل حتى ادعت أن هذا الشــــاب 

معتوه ثم أطلقت سراحه.
أثــــار إحراق المســــجد األقصــــى من قبل 
المســــتوطن مايــــكل، ردود فعــــل كبيرة 
عنــــد العرب والمســــلمين، حيث أدى في 
المســــلمين  آالف  للحريق  التالــــي  اليوم 
صــــاة الجمعة فــــي الســــاحة الخارجية 
المظاهرات  واشتعلت  األقصى،  للمسجد 
المقدســــة، وكان من تداعيات  بالمدينة 
الحريق عقد أول مؤتمر قمة إســــامي في 
الرباط بالمغرب، وإنشــــاء منظمة المؤتمر 

اإلسامي التي تضم في عضويتها جميع 
الدول اإلسامية.

ردود فعل 
ومن بيــــن ردود الفعل، قرار مجلس األمن 
الدولي رقم 271 لعــــام 1969 بتاريخ 15 
أيلول/ســــبتمبر الذي أدان دولة االحتال 
لحرق المســــجد األقصى في يوم 21 آب/ 
أغسطس عام 1969، ودعا إلى إلغاء جميع 
اإلجراءات التي من شــــأنها تغيير وضع 
اتفاقيات  بنصــــوص  والتقيد  القــــدس، 
جنيــــف والقانــــون الدولي الــــذي ينظم 

االحتال العسكري.
دولة االحتال وبعد إلقائها القبض على 
الجانــــي، وجدت له مبررا وهــــو "الجنون"، 
ليسافر إلى مسقط رأســــه استراليا، بعد 
أن مكــــث فتــــرة قصيرة في مستشــــفى 

لألمراض النفسية قرب عكا.
وتولــــت لجنة إعمــــار المســــجد األقصى 

التابعــــة لــــوزارة األوقاف األردنيــــة إزالة 
آثــــار الحريــــق التي تعرض له المســــجد 
األقصى وترميمه وإعادة صنع منبر صاح 
الدين األيوبي، من خــــال فريقها الفني 

المتكامل الذي بدأ عمله مطلع 1970.
ومنذ ذلك الوقت وقبله، تعمل ســــلطات 
الوسائل والطرق  االحتال جاهدة بشتى 
المقدســــة، وخاصة  المدينــــة  لتهويــــد 
المســــجد األقصى المبارك الــــذي يعتبر 
أولــــى القبلتين وثالث الحرمين بالنســــبة 
للمســــلمين في العالم، مــــن خال أعمال 
حفرية تحته، إلى بناء األنفاق المتواصلة 
بعضهــــا بعضا التــــي أدت إلى تقويض 
أساســــات المســــجد في الحرم القدسي، 
في محاولة بائســــة منها إلقناع العالم أن 

القدس ليست عربية.
وعناصــــر  المســــتوطنون  صّعــــد  كمــــا 
شــــرطة االحتال في اآلونــــة األخيرة من 

لحرمــــة  وانتهاكاتهــــم  اعتداءاتهــــم 
المســــجد األقصى، واالعتــــداء على رواده 
وحراســــه، وإبعــــاد العشــــرات منهم عن 
المسجد لفترات متفاوتة، وكان جليا تلك 
االعتداءات في اليوم األول لعيد األضحى 
وإصابــــة عشــــرات المصلين فــــي باحات 

المسجد.
خماطر يف ازدياد 

وأكدت دائرة األوقاف اإلسامية بمدينة 
القدس المحتلــــة، الثاثــــاء، أن المخاطر 
التي تتهدد المسجد األقصى في ازدياد، 
بعد مرور خمسين عاًما على ذكرى حريقه.

وقالــــت األوقاف في بيــــان صحفي، "بعد 
مرور خمسين عامًا على الحريق المشئوم 
تــــزداد المخاطــــر التي تتهــــدد األقصى 
بنيانًا وإنشائها، فالحفريات اإلسرائيلية 
فــــي محيط المســــجد األقصــــى المبارك 
المســــجد األقصى وجدرانه  تهدد مبنى 

وسائر منشئاته".
كما قال األمين العام للجبهة المسيحية 
االســــامية حنا عيســــى: إن الحرائق في 
المســــجد األقصى لــــم تبدأ منــــذ تاريخ 
1969/8/21، وإنمــــا بــــدأت منــــذ احتال 
القدس منــــذ تاريخ 1967/6/7 عندما دّمر 
االحتال حي المغاربة في مدينة القدس 

المحتلة.
المســــجد األقصى والكنائس  وأوضح أن 
في القــــدس تعرضــــت لحرائــــق كثيرة 
خاصة كنيســــة القيامة، مشــــيرًا إلى أن 
"اســــرائيل" عندما احتلت الجــــزء الغربي 
من مدينة القدس عام 1948 لم يعترف 
العالم لها بهذا االحتــــال، وأيضًا حينما 
احتلت الجزء الشــــرقي من مدينة القدس 

لم يتم االعتراف لها بهذا االحتال.
وذكر عيســــى أن "اســــرائيل" توغلت في 
انتهاكاتهــــا بحــــق المســــجد األقصــــى 
والمدينــــة المقدســــة منذ عــــام 1967م 
وحتى عامنا هذا، حيث عملت على تهويد 

ما نسبته %97 من مدينة القدس.
ومــــن جهتــــه، أكــــد المجلــــس الوطني 
الفلسطيني أن مسؤولية حماية المسجد 
األقصــــى المبــــارك وكافــــة المقدســــات 
اإلســــامية المســــيحية وتوفير مقومات 
صمــــود المقدســــيين مســــؤولية عربية 
وإســــامية بالدرجة األولى، ومنع تكريس 
الزماني  بالتقســــيم  االحتــــال  مخطــــط 

والمكاني في المجسد األقصى.
وقــــال المجلس في بيان لــــه في الذكرى 
الخمســــين إلحــــراق األقصــــى، إن مدينة 
اإلســــامية  بمقدســــاتها  القــــدس 
والمسيحية وأهلها الصامدين وعقاراتها 
ومنازلهــــا وإرثهــــا التاريخــــي والثقافي 
والديني ما تزال حتــــى اللحظة تتعرض 
لعــــدوان إســــرائيلي ممنهــــج بهــــدف 
الفلســــطينيين  ســــكانها  من  تفريغها 

وصواًل لتهويدها.

50 عامًا على إحراق المسجد األقصى.. النار ما زالت متقدة 

غزة/ دعاء احلطاب: 
50 عامــا مــرت على اإحراق امل�شجــد االأق�شى املبارك 

علــى يد املتطــرف اليهــودي »مايكل دين�ــس روهان«، يف 
وقت ت�شتعر الهجمــة  اال�شرائيلية وتزداد االنتهاكات 

حمــاوالت  يف  امل�شجــد  علــى  اليوميــة  واالعتــداءات 
لتغيري الواقع فيــه، وفر�س التق�شيم الزماين واملكاين. 
ففــي  21 اآب 1969، ت�شلــل امل�شتوطن ديني�ــس مايــكل 
روهــان - الــذي يحمــل اجلن�شيــة اال�شرتاليــة - اإىل 

باحــات امل�شجد االأق�شى من بــاب الغوامنة، و�شواًل اإىل 
امل�شلــى القبلــي حيث قــام بر�س مــادة حارقــة �شريعة 
االحرتاق، ما اأدى ال�شتعــال النريان ب�شكل وا�شع داخل 

امل�شلى لتاأكل كل ما اأمامها.

رام الله/ االستقال: 
رّد رئيس الحكومة الفلسطينية السابق رامي 
الحمد الله مساء امس الثاثاء على قرار رئيس 
الســـلطة محمود عّباس أول أمـــس المتعلق 
بإنهاء خدمات كافة مستشـــاريه، "بصفتهم 
النظر عن مسمياتهم  االستشـــارية" بصرف 
أو درجاتهم، كما قرر إلزام الحكومة الســـابقة 

بإعادة مبالغ تقاضوها خاًفا للقانون.
وقال الحمد الله في تغريدة له على فيسبوك: 
"أود التذكير بأنني وبتاريخ 17 يونيو، طالبت 
وزير المالية (شكري بشارة) بإطاع الرأي العام 
على تفاصيل رواتب رئيس وأعضاء الحكومة 

الـ17 ولكنه لم يفعل وأعود وأطالبه اليوم".
وأضـــاف: "تعزيزًا لمبـــدأ الشـــفافية، أطالب 
وزير المالية بالكشـــف عن حقيقة الموضوع 
والكشـــف عن أســـماء الذين اســـتفادوا من 
القـــرار من الحكومتين الــــ17 والـ18 ومن هم 

بدرجـــة وزير أو رؤســـاء الهيئات والســـلطات 
أو شـــخصيات أخرى في مواقـــع متعددة في 
الدولـــة، علمًا أن اعتماد فخامـــة الرئيس كان 

فقط ألعضاء الحكومة الـ17".
كمـــا طالب الحمد الله وزيـــر المالية بالتحّدث 
بخصوص بدل اإليجار لبيوت وزراء الحكومتين 
المذكورتيـــن ومـــن هم بدرجة وزير ورؤســـاء 

الهيئات والسلطات وشخصيات أخرى".
وقال: "خال خدمتي كرئيس وزراء، لم أتقاض 
أي بدل إيجار أو تغطية ألية فواتير كهرباء أو 
ميـــاه أو هاتف منزل كما هو مّتبع ومعمول به 
للوزراء ومن فـــي حكمهم، وطوال الوقت كنت 
ضد هذا الموضوع بـــل وكتبت للرئيس حوله 

والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني."
وأكد أن أعضاء الحكومـــة الـ17 لم يتلقوا أية 
زيـــادة على رواتبهـــم قبل اعتمـــاد الرئيس 
بتاريـــخ 17 يوليو 2017، وما حـــدث أن وزير 

الماليـــة اعتمد المادة (1) من قـــرار الرئيس، 
والتـــي تنص: "ربط الراتب الشـــهري المحدد 
للـــوزراء بجدول غاء المعيشـــة، وتحتســـب 
عاوة غاء المعيشـــة والعاوة الدورية للوزراء 
من بداية صرفها للموظفين وبذات النســـبة 
المحـــددة للموظفين حســـب األصول، وتدفع 
عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل 
الحكومة الـ17. وعليه قام وزير المالية بالدفع 
بعد أشهر من اعتماد السيد الرئيس للزيادة 
وبأثر رجعي، وهناك العديد من المراســـات 
بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دومًا 

ضد هذه الزيادة".
واختتـــم الحمد اللـــه بالقول: "آمـــل أن يقوم 
وزير المالية بالكشف عن مابسات وتفاصيل 
الموضـــوع مدعمـــًا ذلـــك بـــاألوراق والوثائق 
الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح، 
وســـأقوم بتوضيح كافة التفاصيل وحســـب 

األصول، وألبيـــن أنني كنت دائمًا ضد الزيادة 
على الراتب وبدل اإليجار".

وكان أصـــدر رئيس الســـلطة محمود عباس 
االثنين قراًرا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، 
"بصفتهم االستشـــارية" بصـــرف النظر عن 
مســـمياتهم أو درجاتهـــم، كمـــا قـــرر إلزام 
الحكومة الســـابقة بإعادة مبالـــغ تقاضونها 

خاًفا للقانون.
وأفـــادت وكالة "وفا" الرســـمية بأن عباس قرر 
أيًضا إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة 
بهم، وإيقاف الحقـــوق واالمتيازات المترتبة 

على صفتهم كمستشارين.
كما قرر الرئيس إلزام رئيس وأعضاء الحكومة 
الــــ17 (الحمد الله) بإعـــادة المبالغ التي كانوا 
تقاضوتها عن الفترة التي ســـبقت تأشيرته 
الخاصة برواتبهـــم ومكافآتهم، على أن ُيدفع 

المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

الحمد الله يرد على قرار عباس المتعلق بـ »الرواتب«
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تعلن بلدية بني سهيال لإلخوة المواطنين المتصرفين والمجاورين ألرض 
القسيمة (25) من القطعة  رقم (221 ) أراضي بني سهيال المسماة – الزنة 
القبلية – شارع متفرع من شـــارع مكة، والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية 
(22568) متـــر مربع بأنه قد تقـــدم لها المواطن /   محمود عايد محمود ابو 
ســـمرة        من سكان بني سهيال ، وسند الملكية  باسم/  محمود منصور 
محمد ابو دقة  ، من أرض القســـيمة المذكـــورة بغرض الحصول على إذن 
بناء مبنى دور أرضي مقترح مع خدمات  على مســـاحة المقسم المخصص 
لـــه (190) متر مربـــع وذلك طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قســـم 

التخطيط و التنظيم بالبلدية .
  فـــكل من لديه اعتراض علـــى الملكية أو الطلب ، عليه أن يقدم اعتراضه 
لدى قسم التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل (خمسة عشر يوما) من تاريخ 

هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

عـالء ر�شــوان                                       حماد الـرقب
الق�شم القانوين                                    رئي�س البلدية

�إعالن �سادر عن بلدية بني �سهيال

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة االأرا�شي الفل�شطينية

االإدارة العامة لت�شجيل االأرا�شي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )  389/ 2019(

يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
رجب حامد سليم سكيك من سكان غزة هوية رقم 916841521  بصفته 

وكيال عن: خالد وجمال ووليد أبناء عرنوس حامد سكيك
بموجب وكالة رقم: 38994 / 2010 الصادرة عن السعودية + 53468 / 2010 السعودية

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 643  قسيمة  15  المدينة غزة الزيتون

 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:   20/ 8 / 2019م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ سناء ابراهيم عبد شطا....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
901369793  ) فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ زكى صالح عبد زعرب....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802786038   ) فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنـــا المواطن/ اياد اســـماعيل ابراهيم عبدالهادي 
....... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل 
رقم 900286303  ) فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

مؤسسات مقدسية: احتجاز جثمان الطفل أبو رومي جريمة جديدة ونطالب بتسليمه

محامون بغزة يطالبون 
المجتمع الدولي بالتحرك 

العاجل لرفع الحصار

»الديمقراطية«: لجنة تطبيق قرار وقف 
العمل باالتفاقيات غائبة عن السمع

جنين: أسير من السيلة الحارثية 
يدخل عامه الـ17 في األسر

وفــاة حاجــة 
 فلسـطينـيـة 

 في مستشفى 
 الملك عبد العزيز 

بمكة المكرمة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طالبـــت المنظمـــات الجماهيريـــة والمؤسســـات األهليـــة 
واالجتماعية والروابط العائلية في محافظة القدس المحتلة 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتسليم جثمان الشهيد الطفل 
نســـيم مكافح أبو رومي (14 عاما) من العيزرية لتمكين أهله 
وذويه من دفته بحســـب الشـــعائر الدينية وبما ينسجم مع 

كرامة الموتى والكرامة اإلنسانية.
كمـــا دعت منظمـــات حقـــوق اإلنســـان المحليـــة والدولية 
والممثليات األجنبية العاملة في فلسطين في بيان لها أمس 
الثالثاء إلى الضغط على حكومة االحتـــالل إللزامها باحترام 
القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني فضاًل عن الشرائع 
الســـماوية، وإلزام هذه الحكومة بتســـليم جثمان الشـــهيد 

ألهله.
وقـــال البيان وحمل توقيع عدد من المؤسســـات والمنظمات 
والعائـــالت وبينها عائلـــة أبو رومي "إن وزيـــر األمن الداخلي 
اإلســـرائيلي المتطرف جلعـــاد اردان أبلغ بعـــض المحامين 
نيـــة وزارته احتجاز جثمان الطفل أبو رومي الســـتخدامه في 
المساومة على اســـترداد جثث الجنود اإلسرائيليين القتلى 

وخاصة هدار غولدن".
وأكـــد أن هذا المنطـــق االبتزازي هو منطـــق ال أخالقي وغير 
إنساني وأقرب لمنطق العصابات، وهو جريمة إضافية تضاف 
لجريمة القتل خارج نطاق القانون واإلعدام الميداني للطفل 
نسيم أبو رومي وإصابة زميله الطفل حمودة الشيخ (14 عاما) 
بجـــروح خطيرة جدا حيث أصيـــب كل منهما بما يتراوح بين 

7-9 رصاصات. وشدد على مالبسات جريمة اإلعدام الميداني 
والتي وثقتها الكاميرات وشـــهادات الشهود، والتي أكدت 
أن الطفل أبو رومي تعرض لعـــدة رصاصات قاتلة حتى وهو 

مصاب وملقى على األرض يتلوى من إصابته.
وأفـــاد أن إطالق النار اإلضافي كان بهدف "التأكد من القتل" 
كما أن إطالق النار كان والشـــهيد ملقى على بعد ال يقل عن 
أربعـــة أمتار مـــا يؤكد أنه لم يكن يشـــكل اي خطر في ذلك 

الوقت.
وحمل البيان حكومة االحتالل اإلسرائيلي وتحديًدا رئيسها 
بنيامين نتنياهو وقادة جيشه وأجهزته األمنية المسؤولية 
القانونية والسياســـية واألخالقية عن هذه الجريمة لكونهم 
أعطوا الضوء األخضر لغالة المستوطنين والمتطرفين القتحام 

المسجد األقصى وتدنيسه، واعتدوا على المصلين بوحشية 
في أول ايام عيـــد األضحى وذلك ما أجج الغضب والقهر في 

نفوس ماليين الفلسطينيين.
كما دعا البيان إلى اإلفراج الفوري عن جثمان الشهيد أبو رومي 
وكشف حقيقة إصابة الجريح حمودة الشيخ وتمكين عائلته 
واألطباء الفلسطينيين ومؤسسات حقوق اإلنسان من زيارته.

ووقـــع على البيان عدد من المؤسســـات والهيئات من بينها 
اتحـــاد لجان الطلبة الثانويين في محافظـــة القدس، واتحاد 
الشباب الديمقراطي، وكتلة الوحدة الطالبية، وجمعية صمود، 
ومركز بيســـان، وجمعية النجدة االجتماعيـــة، ورابطة عائلة 
أبـــو رومي، وعدد من عائالت ابو ديس والعيزرية والســـواحرة 

والعيسوية ومؤسسات مدينة القدس.

غزة/ االستقالل: 
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
التنفيذيـــة لمنظمة  اللجنة  الثالثـــاء،  أمس 
التحرير والقيادة الرســـمية إلـــى إيالء ملف 
بلـــدة العيســـوية بالقـــدس المحتلـــة وكل 
البلدات المهددة باالجتياح والدمار، االهتمام 
الضروري، وتوفير الحمايـــة ألبناء الضفة في 

مواجهة االحتالل.
كما دعت الجبهة في بيان وصل »االستقالل« 
إلـــى العمل علـــى تطبيق قـــرار وقف العمل 
باالتفاقيات مع »إسرائيل«، والذي مازال معلقًا 
على جدول أعمال لجنة، كلفت لدراسته ووضع 

آليات تطبيقه، لكنها غابت كليًا عن السمع.
وحذرت من مخاطر ما تحضر له قوات االحتالل 
من عملية اجتياح جديدة لبلدة العيسوية بعد 

أن سلمت أبناء البلدة إخطارات وإنذارات، بهدم 
عدد من المنشآت واألبنية فيها، بذريعة أنها 

غير مرخصة، وألسباب أمنية مزعومة.
وقالـــت إن بلـــدة العيســـوية مازالـــت فـــي 
االســـتهداف العدوانـــي اليومـــي لقـــوات 
االحتـــالل، منـــذ استشـــهاد الشـــاب محمد 
ســـمير عبيد، والذي احتجزت قوات االحتالل 
جثمانه، وحاولت أن تعطل تشييعه بما يليق 
بالشهداء، وأن تمنع إقامة مجلس وخيمة عزاء 

له.
ومنـــذ ذلـــك الوقت –وفـــق البيـــان- وقوات 
االحتـــالل، وعلى مرأى من العالم، وهي تجتاح 
العيسوية، وتنكل بسكانها وتعتقل أبناءها 
وتزج بهم في الســـجن، دون تمييز بين شاب 

ورجل وطفل وامرأة.

جنين/ االستقالل: 
دخل امس الثالثاء، األســــير بشار شواهنة 
من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، عامه 
الســــابع عشــــر على التوالي خلف قضبان 

سجون االحتالل االسرائيلي .

وذكــــر منتصر ســــمور مدير نادي األســــير 
الفلسطيني في جنين »، أن األسير شواهنة 
المحكــــوم بالســــجن لمــــدة 28 عاما أمضى 
سنوات طويلة في العزل والعقاب من كافة 

الجوانب والحرمان من الزيارة .

غزة/ االستقالل: 
شــــارك العشــــرات من المحامين والحقوقيين الفلســــطينيين، امس الثالثــــاء، في وقفة 

احتجاجية رفضا الستمرار فرض الحصار اإلسرائيلي على القطاع، وللمطالبة برفعه.
ورفع المشــــاركون في الوقفة، التي دعت إليها جمعيــــة "محامون ضد الحصار"، أمام معبر 
"بيت حانون" (ايرز) شــــمالي القطاع، الفتات طالبت بإنهاء الحصار عن غزة وإنقاذ ســــكانه 

من الموت المحقق.
وقالــــت المحامية والعضو في الجمعيــــة، فاتن لولو، في كلمة لها خــــالل الوقفة: "نطالب 
المجتمع الدولي بضرورة تحمل مســــؤولياته القانونية واألخالقية، بالتحرك العاجل لرفع 

الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاما".
وأضافت أن "اســــتمرار الحصار الذي فرض مطلع العام 2006، أدى إلى خلق مأساة إنسانية 

معقدة في قطاع غزة".
وعدت أن اســــتمرار الحصــــار على مدار 13 ســــنة متواصلة يدلل على إمعــــان الحكومات 

اإلسرائيلية المتعاقبة في تطبيق العقاب الجماعي على الفلسطينيين في غزة.
وأشــــارت لولو إلى أن اإلجراءات اإلسرائيلية المتعاقبة والمتعددة بفرض مزيد من القيود 

على حركة البضائع من وإلى قطاع غزة خلق مأساة إنسانية بالغة التعقيد.
وقالت: "بات مليونا نســــمة من سكان القطاع يعيشون في معزل وسجن جماعي ال تتجاوز 
مســــاحته 365 كيلومترا مربعا، وتسببت هذه الممارسات بمزيد من تدهور حقوق اإلنسان 

الفلسطيني في غزة".
وفي الســــياق ذاته، أكد منســــق وحدة حقوق اإلنسان في نقابة المحامين الفلسطينيين، 
عادل مهنا، أن الحصار المفروض على قطاع غزة أدى إلى تفاقم المعاناة اإلنسانية لسكان 
القطــــاع. وطالب الجهات الدولية بالعمل بجدية لرفع الحصار عن غزة، وتوفير حياة كريمة 
ألبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، سيما وأن ذلك حق مكفول في المواثيق الدولية 
كافة. وشدد مهنا على أنهم في نقابة المحامين سيواصلون االلتفاف مع الشعب والقضية 

الفلسطينية حتى يسترد حقوقه كافة، مؤكدا أنه ال يضيع حق وراءه مطالب.
ويفرض االحتالل االسرائيلي، على قطاع غزة حصاًرا مشدًدا منذ 13 عاًما، حيث ُيغلق جميع 
المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو األراضي الفلسطينية 

المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها جزئيا لدخول بعض البضائع والمسافرين.
وأّثــــر الحصار المفروض على قطاع غــــزة، على الوضع الصحي للقطاع؛ مــــا أدى إلى تراجع 
المنظومة الصحية في إطار نقص الدواء، ودخول أزمة الكهرباء والوقود على القطاع الصحي 

بصورة خطيرة.

مكة المكرمة/ االستقالل: 
أعلن وكيـــل وزارة األوقاف والشـــؤون الدينية 
حســـام ابو الرب عن وفـــاة الحاجة جابرية أحمد 
عســـكر حســـن (56 عاما) من قريـــة برقة، في 
مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة أمس 

الثالثاء .
وأوضح أبو الـــرب ان الحاجة كانـــت تعاني من 
أمراض ســـابقة ومن وضع صحي صعب، توجب 
إدخالها الى العناية المكثفة بمستشفى الملك 
عبد العزيز من لحظة وصولها إلى مكة المكرمة 
، حيث بقيـــت بالعناية المكثفـــة حتى لحظة 

اإلعالن عن وفاتها  .
وبيـــن أبو الـــرب أن طواقم العمـــل ببعثة الحج 
الفلسطينية في مكة المكرمة كانت على تواصل 
دائم مع أسرة المرحومة وإدارة مستشفى الملك 
عبد العزيز والجهات الســـعودية ذات العالقة 

لتقديم الرعاية الصحية الكاملة لها .
كمـــا بين أبـــو الـــرب أن طواقـــم بعثـــة الحج 
الفلسطينية ستقوم بإتمام اجراءات الدفن في 

مكة المكرمة .
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أعلن أنا المواطنة/ ميرنا ابراهيم حسن المصري...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
407196161  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ صفاء موسى محمد الدويك....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   801134826

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد بسام عبد المجيد ابو شباب....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   400878286

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ والء شعبان رمضان عطاالله....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   403644537

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فاطمه فالح خليل السنداوي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   908981467

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد فضل اسماعيل البحطيطي....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   800580292

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فؤاد عدنان فؤاد العمري....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   803598648

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ تحسين فايق عوض البطش
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
402942130  ) فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبدالرحمن يوسف محمد عبيد
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
407745181) فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

فعاليات تضامنية بالضفة مع األسرى المضربين في سجون االحتالل

 دعـوات فلسطينـيـة للتظـاهـر بلبنـان 
بالتزامن مع انعقاد جلسة الحكومة

إلتماس للعليا اإلسرائيلية 
ضد قرار إلغاء دوري 
العائالت المقدسية

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
نظم نادي األســـير فـــي محافظة الخليل وهيئة شـــؤون 
األسرى والمحررين ولجنة أهالي األسرى ولجنة أسرى جنوب 
الخليل امس  الثالثاء، وقفة تضامنية مع األسرى المرضى 
والمضربين عن الطعام أمام مقر الصليب األحمر في مدينة 
الخليـــل، بحضور عدد من الممثلين عـــن القوى والفصائل 

الوطنية والمؤسسات الرسمية واألهلية وعائالت األسرى.
ورفع المشاركون في الوقفة علم فلسطين ويافطات طالبت 
باإلفراج الفوري عن األسرى جميعا، وصور األسرى الثمانية 
المضربين عن الطعام وهم حذيفة حلبية المضرب منذ 50 
يوًما، وأحمـــد غنام منذ 37 يوًما، وســـلطان خلوف منذ 33 
يوًما، وإســـماعيل علي منذ 27 يوًما، ووجدي العواودة منذ 
22 يوًما، وطارق قعدان منذ 20 يوًما، وناصر الجدع منذ 15 

يوًما، وثائر حمدان المضرب عن الطعام منذ ثمانية أيام.
د مدير هيئة شـــؤون األســـرى والمحرريـــن في الخليل  وأكَّ
إبراهيم نجاجـــرة "ضرورة تقديم العـــالج والرعاية الطبية 
الالزمة لألسرى المرضى والمضربين عن الطعام"، ُمضيًفا أن 
"ملف االعتقال االداري بحاجة لوقفة جدية وانتصار ألسرانا 
من كافة المؤسســـات والمنظمات الدولية والحقوقية التي 

ترفضه".
مـــن جهته، قال مدير نادي األســـير فـــي محافظة الخليل 
أمجد النجار، إن "األســـرى الثمانية الذين يخوضون معركة 
اإلضـــراب المفتـــوح عن الطعـــام داخل ســـجون االحتالل 
رفًضا لسياســـة االعتقال االداري، جميعهم يعانون نتيجة 
تردي حالتهم الصحيـــة وإصابتهم بعدة أمراض"، ُموضًحا 

أن "عـــدًدا منهم مصـــاب بمرض الســـرطان وال تقدم إدارة 
السجون أي عالج لهم".

د نائب رئيـــس بلدية الخليل يوســـف  وفـــي الســـياق، أكَّ
الجعبـــري "ضرورة وقـــوف جميـــع المؤسســـات الوطنية 
إلى جانب األســـرى خاصـــة المضربين عـــن الطعام، لدعم 
صمودهم ونضالهم وكفاحهم ضـــد االحتالل وحتى يتم 

اإلفراج عنهم جميًعا".
وقال القيادي في الجبهة الشـــعبّية بدران جابر في كلمته 
عن القـــوى الوطنية، "يجب أن تكون قضية األســـرى أولى 

أولويــــات شــــعبنا وقيادته في كافة الظــــروف والمراحل 
التــــي نمر بها، فأســــرانا هم حمــــاة مشــــروعنا الوطني، 
الذين ســــطروا التاريــــخ الوطني للقضية الفلســــطينية 
بتضحياتهــــم وصمودهــــم أمام الجالد، وال اســــتقرار إال 
باإلفــــراج عن كافة األســــرى الفلســــطينيين والعرب من 

المعتقالت اإلسرائيلية".
ر نادي األســــير في  وخــــالل فعالية بذات الخصوص، حذَّ
طولكرم، من اســــتمرار سياســــة االعتقــــال اإلداري التي 
تمارسها سلطات االحتالل بحق األسرى، واإلهمال الطبي 

المتعمد تجاه األسرى المرضى. وقال مدير النادي إبراهيم 
النمر خالل االعتصام األسبوعي التضامني مع األسرى أمام 
مكتـــب الصليب األحمر فـــي المدينة، امـــس الثالثاء، إن 
"اعتصام اليوم هو تضامًنا مع األسرى اإلداريين المضربين 
عن الطعام، وعلى رأســـهم حذيفة حلبية المضرب منذ 51 
يوًما احتجاًجا علـــى تمديد االعتقال اإلداري بحقه"، ُمعتبًرا 
"االعتقـــال اإلداري بأنه مخالف لكافـــة األعراف والمواثيق 
الدولية، تمارســـه ســـلطات االحتالل على أبناء شعبنا من 
األســـرى دون وجه حق ودون مبررات قانونية ودون أي وجه 
من أوجه االعتقال". كما شّدد على "أنه آن األوان أن يتوقف 

هذا االعتقال واإلفراج عن كافة األسرى اإلداريين".
ويواصل ثمانية أسرى في معتقالت االحتالل الصهيوني 
إضرابهـــم المفتوح عن الطعام رفًضـــا العتقالهم اإلداري، 
أقدمهم األســـير حذيفة حلبية والمضرب عن الطعام منذ 

(51) يوًما.
وتحتجـــز إدارة ســـجون االحتـــالل المضربين فـــي زنازين 
انفراديـــة ال تصلح للعيـــش اآلدمي في عـــدة معتقالت، 
وتمارس بحقهم إجراءات قمعية تتمثل بالتفتيش والنقل 
المتكرر، ومحاولة الضغط عليهم نفســـًيا عبر سلســـلة من 

اإلجراءات يقوم بها السجانون على مدار الساعة.
ويخوض نحـــو (49) أســـيًرا، في عّدة ســـجون، منذ فترات 
متفاوتة، إضراًبا تضامنًيا مع األســـرى اإلداريين الُمضربين 
عن الطعـــام، للضغط على ســـلطات االحتالل لالســـتجابة 
لمطالبهم، وهّدد األسرى بتوسيع دائرة التضامن وانضمام 

دفعات جديدة لإلضراب.

بيروت/ االستقالل: 
دعا الحراك الشــــبابي بالمخيمات الفلســــطينية في لبنان، 
جموع الفلســــطينيين "إلى الغضب من جديد"، والتظاهر 
غدا الخميس، بالتزامن مع انعقاد جلسة للحكومة اللبنانية، 
والتي مــــن المتوقع أن تناقش قانون العمل المثير للجدل 

بشأن الالجئين الفلسطينيين.
وعّد "الحراك الشــــبابي" في بيان له، امس الثالثاء، أن وزير 
العمل كميل أبو ســــليمان "يتحدى الشــــعب الفلسطيني، 
عبر إعالنه رفضه لمطالب الفلسطينيين إلغاء االستحصال 

على إجازة العمل".
وأضاف بيان الحراك: "إمــــا أن نأخذ حقوقنا ويعلن مجلس 
الوزراء إلغاء إجازة العمل، أو أن نعيش كاألموات بال كرامة"، 
وفق البيان. وفي الســــياق ذاته، قال عضو الحراك الشعبي 
الجماهيري في مخيم "عين الحلوة" لالجئين الفلسطينيين، 
عاصف موسى: "إننا اليوم وأمام تعنت وزير العمل اللبناني 
وعدم اســــتجابته للمطالب الفلسطينية، ودون تحقيق أي 
مكتســــب لمصلحة الحراك، مستمرون في التصعيد وعلى 

جميع المستويات واألشكال والقطاعات".
وطالــــب موســــى، في حديــــث مــــع وكالة "قــــدس برس"، 

"الحكومة اللبنانية بإقرار حقوق الالجئين الفلســــطينيين 
المدنية واإلنسانية"، مستدركا بالقول "رغم تضاؤل األمل، 
بأن تصدر قرارات إيجابية مــــن اجتماع الحكومة اللبنانية، 

لمصلحة الفلسطينيين، فمعركتنا طويلة".
وأكد موســــى أن "اللجنة المصغرة التــــي انبثقت لمتابعة 
تطورات الحراك الفلســــطيني في مخيــــم عين الحلوة، في 
حالة اســــتنفار دائم وعلى تواصل مباشــــر مــــع الفصائل 

الفلسطينية والقوى الوطنية واإلسالمية".
وأوضــــح: "لدينــــا عــــدد كبير مــــن التحركات واألنشــــطة، 
والنــــدوات  األســــبوعية،  والتظاهــــرات  كاالعتصامــــات 
والملتقيات الثقافية، وورش العمل، باإلضافة إلى اللقاءات 
مــــع الجانــــب اللبناني لحشــــد الــــرأي العام الفلســــطيني 
واللبنانــــي للضغط على أصحاب القــــرار في لبنان، لحثهم 

على التراجع عن قرارهم".
وأشار موسى: "نستغرب الحديث عن تراجع وتيرة الحراك 
الفلســــطيني. ما يجــــرى أننا نمر بمرحلــــة صعبة تعصف 
بقضيتنا، حيث تشــــهد ساحتنا الفلســــطينية في لبنان 

ا صعًبا، خاصة في مخيم عين الحلوة".  وضًعا أمنّيً
وكان وزير العمل كميل أبو سليمان، قد أكد في تصريحات 

صحفية، إصراره على تطبيق قانون العمالة األجنبية.
وأشــــار إلى أنه "لم يعمد قّط إلى تعديــــل أي مادة منه أو 
َيعــــدل عن تطبيــــق أي منها، بل على العكس شــــدد على 
تمّسكه بتطبيق القانون بما يصّب في مصلحة البالد عمومًا 

واقتصادها خصوصًا".
وفــــي 6 حزيــــران/ يونيو الماضــــي، أطلقــــت وزارة العمل 
اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة "غير الشرعية" بالبالد، 

ا. للحد من ارتفاع نسبة البطالة محلّيً
ومــــن التدابير التــــي أقرتهــــا الخطة إقفال المؤسســــات 
المملوكة أو المســــتأجرة من أجانب ال يحملون إجازة عمل، 
ومنع وإلزام المؤسســــات التجاريــــة المملوكة ألجانب بأن 

يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.
وكانــــت وزارة العمــــل اللبنانيــــة، قد أعطت مهلًة شــــهًرا، 
للمؤسســــات التــــي لديها عمــــال أجانب "غير شــــرعيين" 
ــــا، وبعْيد انتهائها، عمدت إلى  لتصويب أوضاعها قانونّيً
حملــــة تفتيش نتج عنهــــا إغالق ما يقارب 46 مؤسســــة، 
يعمل في بعضها الجئون فلســــطينيون، والتضييق على 
أخرى لدفع األجير الفلســــطيني لالســــتحصال على إجازة 

عمل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تقدمـــت جمعيه بـــرج اللقلق المجتمعيـــة، في القدس، مـــن خالل مكتب 
المحامي مهنـــد جبارة بالتماس الى المحكمة العليا اإلســـرائيلية ضد قرار 
إلغاء دوري العائالت المقدســـية لكره القـــدم الذي كان منويًا افتتاحه قبل 

يومين.
وكانت شرطة االحتالل، داهمت مقر جمعية برج اللقلق، في البلدة القديمة 
في القدس، قبيل افتتاح الدوري بســـاعة ونصف وسلمت المسؤولين قرار 
صادر عن ما يســـمى وزير األمن الداخلي االســـرائيلي، جلعـــاد آردان، بمنع 

افتتاح الدوري بزعم تنظيمه ورعايته من السلطة الفلسطينية.
وذكر المحامي مهنـــد جبارة، أن عدم المنطقيـــة والعنجهية لالحتالل في 
القدس وصلت ذروتها حيث يقوم الوزير جلعاد آردان باستصدار هذا األمر 
دون اي وجه حق، مشيرا إلى انه يعمل بهذا األسلوب بسبب قرب االنتخابات 
اإلسرائيلية لعرض عضالته سياسيا أمام جمهور اليمين من المصوتين في 

الشارع االسرائيلي.
المحامـــي جبـــارة أضاف انه طالـــب المحكمة العليا بإعطاء قـــرار فوري في 
االلتماس لضرورة أعاده اقامه الدوري لكره القدم بشكل فوري ما قبل انتهاء 

العطلة الصيفية.
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أعلن أنا المواطن/محمود جميل محمود البربري....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800330144  ) فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/هالة احسان محمد نصار...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
900317900  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/تامر ناصر حماد ابو مغصيب...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803219450   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عبدالمالك زيدان عطوه الطالع...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802258822

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ديما »منار مروان« قاسم الفرا...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   958988966

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ داليا »منار مروان« قاسم الفرا...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
944819515  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ لؤي موسى حسن االسطل/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   403780554

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سمر فتحي احمد ابو البطيخ...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
803331834 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم عمر حسين الفار...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800521783

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دعوة العتبار غدا الخميس يومًا وطنيًا إسنادًا لألسرى المضربين

وقفة تضامنية 
بالوسطى مع األسير 

مراد أبو معيلق

الكويت تدعو المجتمع الدولي لوضع 
حد لممارسات االحتالل بحق األقصى

جيش االحتالل يعزز اجراءاته 
العسكرية في شارع القدس- الخليل

فلسطينيو 48 يرفضون تدريس »قانون القومية« في مدراسهم

غزة/ االستقالل: 
دعت قيادة منظمة فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
فـــي ســـجون االحتـــالل اإلســـرائيلي، جماهير الشـــعب 
الفلســـطيني في الوطـــن والشـــتات إلى اعتبـــار يوم غٍد 
الخميـــس يوًما وطنًيـــا عارًما، يتحّول إلى اشـــتباك مفتوح 
ومواجهة شـــاملة مع قوات االحتالل، وخصوًصا أمام سجن 
"عوفر" في رام الله تزامًنا مع موعد محاكمة األســـير حذيفة 

حلبية.
وطالبت المنظمة في بيان وصل "االستقالل:" أمس الثالثاء، 
باعتبار الخميس أيًضا يوًما للمسيرات الشعبية والتظاهرات 
في القرى والمدن والمخيمات، ولرفع ألعالم الفلســـطينية 
وصور األسرى والشـــعارات المنددة باالحتالل وبممارساته 

العنصرية بحق الحركة األسيرة، والرافضة لسياسة االعتقال 
اإلداري.

وأشـــارت إلى أن األســـير القائـــد حذيفة حلبيـــة يواصل 
لليوم الـ 51 على التوالي ملحمـــة الصمود والتحدي، ومعه 
مجموعة من أســـرى الجبهة الذين يخوضون اإلضراب دعًما 
وســـنًدا له، مصممين على االستمرار في هذه المعركة رغم 
كل الممارســـات العنصرية من مصلحة السجون وصنوف 

التعذيب الممنهج بحقهم.
وعاهدت جماهير الشـــعب الفلســـطيني واألســـير حلبية 
وجميع األســـرى المضربين بمواصلة معركة الحرية واإلرادة 
وأن تصعـــد هذه المعركة في وجه مصلحة الســـجون وفق 
برنامج نضالي متدحرج لن يتوقف إال باالنتصار على سياسة 

االعتقال اإلداري وعلى الحرب النفسية التي تشنها مصلحة 
السجون بحق رفاقها لثنيهم عن االستمرار في االضراب.

وقالت: " يا أهلنا وشـــبابنا ونســـاءنا وأطفالنا، أنتم جميًعا 
مدعـــوون لتشـــكيل قاعدة صمود مســـاندة لألســـرى في 
معركتهـــم البطولية التـــي يخوضوها، يكون على ســـلم 
أولوياتها تحشـــيد كل الجهود واستخدام كل اإلمكانيات 
في خدمـــة الدفاع عن هـــذه القضية، وانتصـــاًرا للمعركة 
المتواصلة للحركة األسيرة ضد السجون، حتى نيل الحرية".

ودعـــت لتفعيل كافة أشـــكال الدعم والتضامـــن العربي 
والدولي مع األســـرى، وخصوًصا األســـرى اإلداريين الذين 

يخوضون معركة اإلضراب المفتوح عن الطعام.
وأضافت "فلتحاصروا سفارات وقنصليات العدو الصهيوني 

واإلدارة األمريكية، ومقرات المؤسســـات الدولية المتواطئة 
والصامتة على الجرائم، فلتطاردوا مجرم الحرب جلعاد أردان 
وأفراد مصلحة السجون وقيادات الكيان، وليتم تقديمهم 
إلى محاكمات شـــعبية ودولية على جرائمهم بحق الشعب 

الفلسطيني".
وطالبـــت بضرورة أن تتحّمل اللجنة الدولية للصليب األحمر 
والمؤسسات الدولية المعنية مســـئولياتها تجاه األسرى، 
قائلة: "ال يجب أن تشـــارك هذه المؤسســـات بصمتها في 

الجرائم المرتكبة بحق األسرى".
وأكدت ضـــرورة أن تلعب وســـائل اإلعـــالم دوًرا مهمًا في 
تسليط الضوء على ممارسات االحتالل بحق األسرى وخاصة 

سياسة االعتقال اإلداري.

المحافظة الوسطى/ االستقالل: 
نظمت مؤسســـة مهجة القدس للشـــهداء واألســـرى 
والجرحـــى ؛ وقفة أمام منزل األســـير مـــراد أبو معيلق 
بالمحافظة الوســـطى، تضامًنا مع األسرى المرضى ضد 
سياســـة اإلهمال الطبي التي تنتهجها إدارة مصلحة 
الســـجون اإلســـرائيلية بحقهم، وخاصة األســـير أبو 

معيلق.
وقال المتحدث باســـم مهجة القدس األســـير المحرر 
طارق أبو شـــلوف خـــالل الوقفة، إن األســـرى المرضى 
يعيشون أوضاًعا صحية صعبة نتيجة اإلهمال الطبي 
المتعمـــد بحقهم، وأن إدارة مصلحة الســـجون تعمل 
جاهدة على إعدام األسرى بالبطيء من خالل التضييق 

على األسرى والمماطلة بتقديم العالج الالزم لهم.
وأضاف أن العدو اإلسرائيلي لم يلتزم بكل االتفاقيات 
الدولية التي تنص على ضرورة تقديم الرعاية الطبية 
لألسرى المرضى، وأنه يتعمد هذه السياسة إلضعاف 

عزيمة األسرى وكسر صمودهم.
وأوضح أن سياســـة اإلهمال الطبـــي هي نهج متعمد، 
حيث تعمـــل إدارة الســـجون على تأخيـــر العمليات 
الجراحية لألســـرى المرضى، باإلضافـــة إلى عدم وجود 

أطباء مختصين لكثير من األمراض المزمنة.
وبين أن األســـير مراد أبو معيلق يعاني آالًما شـــديدة 
في األمعاء بعد استئصال ما يقارب من 1٠٠ سم منها 

نتيجة اإلهمال الطبي بحقه.
وطالب أبو شلوف جميع المؤسسات الدولية والحقوقية 
المعنية بقضية األســـرى بالوقوف عند مســـؤولياتها 
لفضـــح جرائم االحتالل وتعريته أمام المجتمع الدولي 
لما يرتكبه من جرائم مســـتمرة بحق األسرى المرضى 

داخل السجون.

الداخل المحتل/ االستقالل: 
رفضت لجنة أولياء األمور بأم الفحم في الداخل الفلسطيني 
المحتل قرار وزارة المعارف اإلسرائيلية القاضي بتدريس 
"قانـــون القوميـــة" العنصري، ضمن المنهـــاج التعليمي 

لموضوع المدنيات في المدارس العربية.
وينص "قانون القومية" الذي أقره الكنيســـت اإلسرائيلي 
(البرلمـــان) في تموز/يوليو 2٠18، على أن "إســـرائيل هي 
الدولة القومية للشـــعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير 
فيها يخص الشعب اليهودي فقط"، األمر الذي يستثني 

فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي واالجتماعي.
ودعت اللجنة فـــي بيان صحفي مديري المدارس ومعلمي 
المدنيـــات والطـــالب إلى "رفـــض موقف وزيـــر المعارف 
ورفض تدريس القانون العنصري من أساسه، ال بل نطالب 

بتدريس الموقف الوطني الثابت والجامع لشعبنا".

وأكدت أن "هذا الطلب المســـتهجن مـــن قبل الوزير بإضافة 
قانون القومية إلى كتب المدنيات، لن يالقي التجاوب من قبل 
المعلمين العرب، والذين نكـــن لهم كل احترام وثقة كبيرة 
ونثمن دورهم في تعميق النقد لدى الطلبة وتعميق التربية 

للهوية".
وطالبت اللجنة القطرية ألولياء أمور الطالب الفلســـطينيين 
باتخاذ موقف قطـــري موحد من تدريس "قانـــون القومية"، 
داعية لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات 

المحلية العربية إلى اتخاذ مواقف حازمة وثابتة بالموضوع.
وفي الســـياق، دعا النائب العربي الســـابق في الكنيســـت 
يوسف جبارين المعلمين لرفض االمتثال لقرار وزير المعارف 

بتدريس "قانون القومية".
وقـــال جبارين فـــي تصريح صحفي: "إن كل محاولة بائســـة 
إلدخال األيدولوجيا العنصرّية والفوقّية اليهودية اّلتي ُيعّبر 

عنها قانون القومية إلى مناهج التعليم ستالقي رفًضا قاطًعا 
من طرفنا، وسندعو كل المعلمين إلى رفض االمتثال لتدريس 

مضامين هذا القانون العنصري".
كانت وزارة المعارف اإلسرائيلية قررت األسبوع الماضي إدراج 
"قانون القومية" العنصري في المنهاج التعليمي الرســـمي 
بالمدارس الثانوية وإلزام الطالب بدراسته للتحضير المتحان 
البجـــروت (التوجيهـــي)، بداية من العام الدراســـي المقبل، 

بحسب إفادة مصادر إعالمية.
وذكرت القناة "13" اإلسرائيلية مؤخًرا أن القرار سيحتم على 
الطالب دراســـة صيغة القانون، ومعناه، وأن "إســـرائيل هي 
دولة الشـــعب اليهـــودي" بما يتالءم مع القانـــون الذي أقره 

الكنيست  في تموز/ يوليو 2٠18".
وأشـــارت إلى أن القانون ســـيدرس في جميع القطاعات بما 

فيها المدارس العربية والدرزية.

الكويت/ االستقالل: 
أدان مجلس الوزراء الكويتي  خالل جلســـته األســـبوعية، االقتحامات المتكررة لسلطات االحتالل 

الصهيوني لساحات المسجد األقصى.
واســـتنكر مجلس الوزراء "الممارســـات التعســـفية التي تفرضها ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي 
واقتحامها باحات المســـجد األقصى والهجوم على المصلين"، ُمؤكًدا أن ما يحدث "يمثل مساًســـا 

ا لمشاعر كافة المسلمين وانتهاًكا صارًخا للمواثيق واألعراف الدولية"، على حد وصفه.
ً
واستفزاز

كما دعا المجتمع الدولي "لممارســـة مسؤولياته في الضغط على حكومة االحتالل الحترام القرارات 
والمواثيق الدولية، ووضع حد لمثل هذه الممارسات التعسفية والتعدي على المقدسات الدينية".

ُيشار إلى أن شرطة االحتالل الصهيوني "سمحت لنحو 1336 مستوطًنا باقتحام المسجد األقصى، 
يوم األحد من األسبوع الماضي، الذي صادف أول أيام عيد األضحى؛ ما فجر مواجهات بين المصلين 
وقوات الشرطة"، في حين يجدد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم للمسجد األقصى بشكٍل دوري، 

وبحراسة شرطة االحتالل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
عزز جيش االحتالل من اجراءاته العسكرية في الشارع االلتفافي رقم 6٠ الذي يصل بين 

القدس والخليل من خالل نصب مزيد من نقاط المراقبة .
وقال نشطاء أن جنود االحتالل اقاموا ابراجا عسكرية في هذا الشارع بالقرب من المدخل 
المؤدي الى مستوطنة دانييل المقامة على اراضي المواطنين غرب بيت لحم حيث شوهد 

الجنود وهم يصوبون بنادقهم باتجاه المركبات الفلسطينية.
وجــــاء ذلك فــــي اعقاب حادث دهس وقع في االســــبوع الماضي أدى الــــى اصابة جندي 
وشقيقته واستشهاد الشاب عالء الهريمي من بيت لحم حيث ادعى االحتالل االسرائيلي 
ان الحادث متعمد. كما افاد النشــــطاء أن جيش االحتالل اقام حاجزا عسكريا عند مدخل 
النشاش الى الجنوب من بلدة الخضر المجاورة وقام الجنود خالل ذلك بتوقيف السيارات 
الفلسطينية وتفتيشها والتدقيق ببطاقات ركابها بعد انزالهم من المركبات وادى ذلك 

الى حدوث اختناقات في حركة السير .
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ضاقت الفصائل الفلســــطينية ذرعــــا بحالة التجاهل المتعمدة لســــلطات االحتالل 
الصهيونــــي, بتنفيذ التفاهمات التــــي تم التوقيع عليها برعايــــة مصرية وأممية, 
وطالبت الفصائل عبر رسائل حملتها للوسطاء, ان األمور لم تعد تحتمل, وان االحتالل 
عليــــه ان ينفذ التفاهمات التي وقع عليها ومنها إدخال األموال القطرية إلى القطاع، 
إضافة إلى زيادة كمية الكهرباء, وإدخال المواد والسلع لغزة وفق ما تم التوافق عليه, 
والســــماح بتصدير المنتجات وغيرها من األمور التــــي وافق االحتالل على تنفيذها, 
وأمهلت الفصائل الفلســــطينية االحتالل حتى نهاية األســــبوع الحالي لتنفيذ هذه 
التفاهمات, وقالت ان الجمعة القادمة التي تحمل عنوان »لبيك يا أقصى« ستشهد 
تصعيدا فــــي المواجهة الميدانية الســــلمية مــــع االحتالل, وقد تعــــاود الفصائل 
الفلســــطينية استخدام الوسائل »الخشنة« مع االحتالل في حال االستمرار بالتنصل 
من تطبيق التفاهمات, بحيث تعاود تفعيل وحدة الطائرات الورقية, ووحدة االشتباك 
الليلي والوحدات الميدانية الفاعلة في الميدان, وقد دعت الفصائل بمشــــاركة اكبر 
للشباب في مسيرات جمعة »لبيك يا أقصى«, حتى يدرك االحتالل ان هذه المسيرات 

لن تخفت إال بتحقيق األهداف.
المحلل العسكري في القناة العبرية 12 روني دانييل تطرق إلى التصعيد األخير على 
حدود قطاع غزة، موضحا بأن »إســــرائيل« لن تجني أي إنجاز بسياستها التي تتبعها 
مع ملف غزة, وان هذه السياســــة فاشلة لن تجلب الهدوء األمني إلسرائيل ، كما أنها 
لن تحقق أي شئ تريده »إسرائيل« من غزة, وأضاف قائال إن سياسة التعامل مع قطاع 
غزة يجب أن تمتاز بالوضوح، وذلك من خالل خلق فرص وآمال تجعل الفلســــطينيين 
يخشون من »خسارتها« في حال اتجهوا نحو  العمل العسكري مع »إسرائيل«, ويبدو 
ان مثل هذه التصريحات جاءت بعد الرســــائل الواضحــــة والصريحة التي وجهتها 
الفصائل الفلســــطينية في قطاع غزة عبر الوســــطاء إلى االحتــــالل الصهيوني, بعد 
ان باتت األمور على شــــفا االنفجار, وان التهديــــدات التي أطلقتها الفصائل جدية, 
و«إســــرائيل« وتحديدا نتنياهو في أمس الحاجة إلى الهدوء في هذه الفترة الزمنية, 
استعدادا النتخابات الكنيست, والتي ال يمكن ان تضمن نتائجها, خاصة مع التحول 
الملحوظ في أداء الفلسطينيين الذين أصبحوا يعتمدون على إمكانياتهم البسيطة, 
ويغيرون على االحتالل بعمليات طعن ودهس واقتحام للحدود بجرأة منقطعة النظير. 
هناك صواعــــق تفجير كثيرة تنذر بانفجار األوضاع في أيــــة لحظة, أولها ما يحدث 
في ســــجون االحتــــالل من خالل التعامل الفج مع األســــرى الفلســــطينيين, فهناك 
ثمانية أســــرى مضربون عن الطعام, وحياتهم معرضة للخطر الشــــديد, وشــــعبنا ال 
يمكن ان يقبل بأي مخاطر تهدد حياة األســــرى, كما ان اســــتمرار الحصار على قطاع 
غــــزة بات مرفوضا تماما, فقد دفع الفلســــطينيون فاتورة دم باهظة لرفع الحصار عن 
قطاع غزة, وآن األوان إلنهاء الحصار الذي لم يعد شــــعبنا يتحمله, وهناك تصريحات 
غير مسئولة, واقتحامات مستفزة للمســــجد األقصى, واعتداء على حراسه وسدنته 
والمرابطيــــن داخله من الرجال والنســــاء, تنذر بتفجر األوضاع واشــــتعالها, كما ان 
سياسة قتل األطفال والفتيان وتصفيتهم بدم بارد أمام عدسات الكاميرا, وسياسة 
الهدم الجماعية والفردية للمنازل والتجمعات الســــكنية, ومصادرة األراضي لصالح 
البناء والتوسع االســــتيطاني, والتهجير القســــري والتهويد والقوانين العنصرية, 
أصبحت تتزايد بشــــكل خطير ال يمكن تجاهله, لذلك على االحتالل ان يدرك جدية 
الفصائل في تهديداتها ورسائلها, بعد ان وصلت األمور إلى حد ال يطاق, وال يمكن 

التعايش معه بأي حال من األحوال.  

رسائل قوية لالحتالل

رأي
ما حدث صبيحــــة عيد األضحى (2019/8/11) من اقتحام أكثر 
من ألف مســــتوطن للمســــجد األقصى بحماية كبيرة مدججة 
بالســــالح من قوات االحتالل وشرطته، ورغم التصدي البطولي 
للمرابطيــــن باألقصى الذين تمّكنوا مــــن تأخير وإرباك تطبيق 
ا لقدسية  ا وتهديًدا فعلّيً المخطط األصلي؛ يشــــّكل خطًرا جدّيً
وإســــالمية المســــجد األقصى والرعاية الهاشــــمية له، كونه 
يحاول تكريس مشاركة إسرائيلية في ملكية المكان كمرحلة 
على طريق الســــيطرة عليه. جرى االقتحــــام الجماعي لألقصى 
يوم عيد األضحى لمناســــبة مصادفة مرور »يوم خراب المعبد« 
فــــي نفس اليوم، وهــــذا األمر يحدث كل 40-50 ســــنة. يجب 
عــــدم المرور على هذا الحدث مرور الكرام، والتعامل معه وكأنه 
حدث استثنائي، أو غير قابل للتكرار، وإنما يجب التعامل معه 
بجدية ومسؤولية كونه ينذر بما يمكن أن يحدث إذا استمرت 
الــــردود الفلســــطينية والعربيــــة والدولية علــــى االنتهاكات 
المتصاعدة ضــــد فلســــطين وأهلها، والقدس والمقدســــات 
بشــــكل عام، والمســــجد األقصى بشــــكل خاص، والمرشــــحة 

للتصاعد، على ما هي عليه.
مــــا يدعم ما ســــبق أن إســــرائيل تســــير منــــذ قيامها ضمن 
أهداف أساســــية متفق عليها مــــن مختلف األحزاب. وظهرت 
علــــى حقيقتها بوضوح أكثر منذ فوز اليمين اإلســــرائيلي في 
االنتخابــــات بزعامة مناحيم بيغين في العام 1977، وفوزه في 
معظم االنتخابات التي جرت بعد ذلك، حيث سارت من تطرف 
إلــــى تطرف أكبر، في نفس الوقت الذي تراجع فيه ما يســــمى 
معســــكر »اليسار والســــالم« الذي أصبح هامشــــًيا، كما تحرك 
بمواقفه إلى منافسة اليمين، ما أدى إلى انزياح إسرائيل أكثر 
نحو اليمين الديني والسياســــي، خصوًصــــا في عهد بنيامين 
نتنياهــــو الذي أعــــاد مــــن دون تمويه طرح إقامة »إســــرائيل 

الكاملة«، ورفض الحقوق الفلسطينية، بما فيها إقامة الدولة.
في هذا الســــياق يجري استهداف المســــجد األقصى بشكل 
مســــتمر ومرّكز ومتصاعد، ورأينا كيف طــــرح رئيس الحكومة 
اإلســــرائيلية إيهــــود باراك »اليســــاري« بتأييد مــــن الرئيس 
األميركي بيل كلينتون مســــألة الســــيادة اإللهية عليه، على 
أن تســــيطر إســــرائيل »قانونًيا« على ما تحت األرض، والدولة 
الفلســــطينية على ما فوقها، األمر الــــذي دفع الرئيس الراحل 
ياســــر عرفات إلى رفض هذا العرض، وما أدى إليه من فشــــل 
قمة »كامب ديفيد«، واندالع انتفاضة األقصى، التي استمرت 
ثالث سنوات، بعد اقتحام أرئيل شارون وقطعان المستوطنين 
بحراسة مشددة من الشرطة وجيش االحتالل للمسجد األقصى 
في العام 2000، وشن العدوان على الفلسطينيين، وصواًل إلى 
محاصرة عرفات واغتياله. منذ تولي نتنياهو الحكم مجدًدا في 
العام 2009 أصبح اقتحام األقصى ليس أمًرا نادًرا، وال يقوم به 
أفراد معزولون متطرفون، أو مجرد أقلية من السياسيين ورجال 
الدين المعزولين، وإنما عمل سياســــي مخطط ينفذ بشــــكل 

يومي، ويشــــارك فيه المئات واآلالف، إضافة إلى أحزاب دينية 
وسياســــية مركزية ووزراء وأعضاء كنيست، وتوفر له الحكومة 
الدعم والحمايــــة. كما يأتي تنفيًذا لمخططــــات معلنة إلجراء 
تقســــيم زماني ومكانــــي لألقصى مثلما حصل في المســــجد 
اإلبراهيمي في الخليل، وذلــــك كمرحلة أولى على طريق هدم 

األقصى وبناء »هيكل سليمان« بداًل منه.
هذا القول ليس من قبيل المبالغة بهدف التهييج ولتحريك 
المدافعيــــن عــــن األقصى وحماتــــه، والقلقين مــــن تداعيات 
هدمــــه على امتداد المنطقــــة والعالم، بل بدأنا نشــــهد فعاًل 
تقســــيًما زمانًيا، حيث األقصى مســــتباح من بعد صالة الفجر 
حتى قبل صــــالة الظهر. من دون تهويــــل أو مبالغة، أصبحت 
الثقافــــة واأليديولوجيــــا والسياســــة الصهيونيــــة المركزية 
التي تستهدف هدم األقصى ســــائدة، ليس داخل الحكومة 
اإلسرائيلية فقط، وإنما خارجها في األحزاب األكثر تطرًفا. كما 
تجد لها أنصارًا بقوة فــــي اإلدارة األميركية في عهد الرئيس 
دونالد ترامب، وأركان حكمه الذين ينافسون حتى المتطرفين 
الصهاينــــة فــــي التطــــرف، كما الحظنــــا فــــي تصريحاتهم 
وممارســــاتهم، التي وصلت إلى حد مشــــاركة كل من ديفيد 
فريدمان، السفير األميركي في تل أبيب، وجيسون غرينبالت، 
أحد أعضاء فريق الســــالم المزعوم، في فتح نفق في ســــلوان، 
وتكــــرار االدعاءات بأنه دليل على وجــــود »الهيكل«، في حين 

أنه نفق روماني.
 تصريحــــات نتنياهو المتكررة في اآلونــــة األخيرة عن حق 

ّ
إن

اليهــــود في الصالة في األقصــــى، وتصريحات عدد من وزرائه 
عن التقســــيم الزمانــــي والمكاني، وحتى عــــن هدم األقصى، 
وتصريح وزير أمنه الداخلي الذي دعا إلى تغيير الوضع القائم 
فــــي األقصــــى، وما قاله قائد الشــــرطة في القــــدس عن أنه ال 
يعرف شــــيًئا اســــمه الوضع القائم، وما قامت به الشرطة من 
نصــــب الكاميرات التي أجبرت على إزالتها، وإغالق باب الرحمة 
التــــي أجبرت على فتحه، ومن تدخل ســــافر في إدارة األوقاف 
اإلسالمية والرعاية الهاشمية، التي وصلت إلى درجة التدخل 
في تعيين الحراس، والســــماح لهم بالدخــــول، وترميم وفتح 
مرافــــق جديدة، واإلقــــدام على منع المصلين مــــن الصالة في 
األقصى لمدة ثالثة أيــــام متواصلة في العام 2017 أثناء هبة 
البوابات ... كل ذلك يدل على أن استمرار ردود الفعل الغائبة، 
أو الباهتــــة، أو التي على عظمتها يغلــــب عليها الفردية وردة 
الفعل ليست كافية، وال في مستوى خطورة الحدث، وستشجع 
دعاة بناء الهيكل على التقــــدم في طريق هدم األقصى وبناء 

»هيكل سليمان« بداًل منه.
ما نراه اآلن مســــتحياًل أو مســــتبعًدا جًدا يمكــــن أن يغدو أمًرا 
واقًعــــا بعد عام أو عامين أو أعــــوام عدة، ويمكن أن يتحقق من 
خالل حريــــق آخر لألقصى، أو من خالل عمــــل إرهابي تدميري 
ينســــب الجنون لمن ســــيقوم بــــه لكي ال يعاقــــب، كما جرت 

العادة. وهنا نذكر بأن بعد غد األربعاء ستمر الذكرى الخمسين 
لحريق األقصى، وأن هناك مناســــبات دينية يهودية عديدة 
فــــي هذا العام، مثل »رأس الســــنة العبريــــة«، و«عيد العرش« 
و«عيــــد الغفــــران«، يمكن أن ُتســــتغل لتنفيــــذ اقتحامات أو 
اعتداءات أكبر على األقصى. على الرغم من االدعاء اإلسرائيلي 
بأن مــــا يقومون به من اعتــــداءات على األقصــــى هو تحقيق 
للوعــــد اإللهي، إال أن الهدف األكبر لما يقومون به ويســــعون 
لتحقيقــــه هو هدف سياســــي وليــــس ديني، وهــــو مواصلة 
جعل فلســــطين دولة لليهود، لها دور استعماري استيطاني 
عنصري يســــتهدف المنطقة برمتها وليس فلســــطين فقط. 
كما يســــتهدف طرد أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني 
إلى معازل في فلســــطين وخارجها، واستكمال تهويد وأسرلة 
القدس وفلسطين كلها حتى يستكمل المشروع الصهيوني 
أهدافه، فهو يدرك أن مصيره الفشل إذا استمر حوالي سبعة 
مليون فلســــطيني صامدين في فلســــطين وحدهم في وقت 
ال يــــزال من في المنفى يحلم بالعودة، لذلك يســــابقون الزمن 
لتوظيف اللحظة التاريخية الراهنة المناسبة لهم، فلسطينًيا 
وعربًيا، في محاولة جديدة لتصفية القضية الفلســــطينية من 
خالل »خطة ترامب«، التي يمكن جًدا أن يكون مصيرها الفشل 
مثل ســــابقاتها إذا وّفر الفلســــطينيون والعــــرب واألحرار في 

العالم كله مستلزمات إحباطها.
 األمور يمكـــن أن تتفاقم على هذا 

ّ
يضـــاف إلى ما ســـبق أن

الصعيد حتى االنتخابات اإلســـرائيلية، إذ تتسابق األحزاب 
اإلســـرائيلية على من هو األكثر تطرًفـــا وعدوانية وعنصرية 
ضد الفلسطينيين وحقوقهم وأرضهم ومقدساتهم، للفوز 
بأصـــوات الناخبين الذين هـــم في معظمهم أكثـــر تطرًفا 
من قياداتهم، وخصوًصا أن االســـتطالعات تشـــير إلى عجز 
نتنياهو عن الحصول علـــى األغلبية التي تمّكنه من الحكم، 
وتحصّنه من القضاء الذي يالحقه، ما قد يدفعه إلى ارتكاب 
مغامـــرات في اتجاهـــات عدة، يمكن أن يكـــون من ضمنها 
اســـتهداف جديد لألقصى حتـــى ال يواجه نتائج فســـاده 
والدخـــول إلى الســـجن. أما القيادة الفلســـطينية، فتكتفي 
بإجـــراءات رفـــع العتب، وال تجـــد في الغالب ســـوى بيانات 
الشـــجب واالســـتنكار واجتماعات اللجنة المشـــكلة لتنفيذ 
قرار وقف العمل باالتفاقيـــات التي دخلت في نفق الضياع 
أسوة باللجان السابقة، في حين يبقى ملف الوحدة مغلًقا. أما 
القوى والفصائل فعليها أال تكتفي بالتهديد والوعيد بزلزلة 
األرض تحت أقـــدام االحتالل، وعليها االســـتعداد واإلقدام 
فعاًل على تنفيذ خطوات عملية متصاعدة تســـتطيع القيام 
بها، واالســـتعداد لعمل كل ما يلزم، بما في ذلك اســـتخدام 
أســـلحة المقاومة للدفاع عن األقصى والقدس وفلســـطين، 
خصوًصا إذا أقدمت ســـلطات االحتالل على تقســـيم زماني 

ومكاني لألقصى تمهيًدا لهدمه، وبناء »الهيكل« بدال منه.

حتى ال يقسم األقصى تمهيدًا لهدمه 
 بقلم: هاني المصري

يخوض بنيامين نتنياهـــو ما يعتقد أنها »آخر معاركه 
السياســـية«... ال شـــيء مضمون في انتخابـــات أيلول/
سبتمبر المقبل، سوى غلبة اليمين... لكن غلبة اليمين ال 
تعني بالضرورة »تعويم« رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
فثمة رؤوس كثيرة وكبيرة تتطلع للمنصب الذي سجل 
الرجل فيه رقمًا قياســـيًا، وثمة مناكفات من على يمين 
الرجل، قد تودي بمســـتقبله السياسي، حتى وإن أدت 
إلى إضعاف »جبهـــة اليمين«، وتمكين بعض خصومه 
من وســـط ويســـار الخريطة الحزبية من احتالل مواقع 
أوســـع في الكنيســـت القـــادم. وألن معركـــة نتنياهو 
السياســـة، تبدو جزءًا ال يتجزأ من معركته الشـــخصية 
كرجل مطـــارد بالفضائـــح واالتهامات التـــي تتهدده 
بقضـــاء ما تبقى من عمره خلف القضبان، فإن الرجل لن 
يدخر سالحًا إال وسيســـتخدمه من أجل درء السيناريو 
األســـوأ... آخر وأخطر هـــذه األوراق، لجـــوؤه لقرع طبول 

الحرب على جبهتين: إيران وقطاع غزة.

على الجبهة اإليرانيـــة، ال ناقة للرجل وحكومته وكيانه 
بما يجـــري هناك، وحكاية »تأمين طرق المالحة الدولية 
وحرية العبور فـــي المضائق الدوليـــة«، ال تنطلي على 
أحد... واشنطن تعرض، وتل أبيب تستجيب للمشاركة 
في »الحلف البحري« الذي تسعى واشنطن في تشكيله 
وقيادتـــه، وهو موجه بشـــكل خاص ضد إيـــران، ومن 
إســـتراتيجية يســـعى من خاللها ترامب وأركان إدارته 
لتركيـــع إيـــران، ودائمًا بحجـــة ظاهرة: تغيير ســـلوك 
النظام، فيما األجندة الخفيـــة هي تغيير النظام ذاته، 
بداللة شـــروط بومبيو االثني عشـــر.... ال نـــدري إن كان 

نتنياهو يدرك أو ال يدرك ما الذي ينتظره هناك.
وفي غزة ترتفع وتائر التصعيد اإلسرائيلي، وتل أبيب ال 
تريد ذرائع إلشعال حرب على القطاع المحاصر... يكفي 
أن تقـــول إنها رصدت محاولة لتنفيذ عملية عبر الجدار 
واألســـالك الشائكة، أو استعداد إلطالق صاروخ من هنا 
أو هنـــاك، حتى يصبح ذلك ســـببًا كافيًا لتبرير أي عمل 

عسكري ضد غزة، مهما بلغ حجمه وشدته... وقائع األيام 
القليلة الفائتة تثير القلق على هذا الصعيد، وثمة في 
إسرائيل من رصد جنوح رئيس الحكومة إلشعال فتائل 
مواجهات داميـــة، وتجييش الرأي العام وشـــد عصب 
اليمين، لكسب االستحقاق االنتخابي والبحث عن »طوق 

نجاة« من سيف القضاء ومطرقته.
جبهة ثالثة يشعلها نتنياهو للغرض ذاته، هذه المرة 
في الضفـــة الغربية والقدس... مسلســـل االنتهاكات 
لحرمة المســـجد األقصى يقترب من إعادة »ســـيناريو 
الحرم اإلبراهيمي« في الخليل... والزحف االســـتيطاني 
بـــدأ يطـــوق رام اللـــه، العاصمـــة المؤقتـــة للســـلطة 
الفلسطينية... أما مسلسل أســـرلة القدس وتهويدها 
وتدميـــر منازل ســـكانها وتهجيرهـــم، فتلكم حكاية 

أخرى، ال تتوقف فصولها أبدًا.
يدرك نتنياهو أنه يلعب بالنار، ولكنه مستعد مع ذلك 
لحرق أصابعه، إن أمكن له إنقاذ رأسه... يدرك نتنياهو 

أن يقامـــر بإدخـــال المنطقة في دوامـــة جديدة، وغير 
مســـبوقة، من النـــار والدماء، خصوصًا مـــع إصراره على 
التحـــرش بإيران في عقر دارها وعلـــى أبواب موانئها... 
ولكنه مع ذلك، يقرر الذهاب فـــي هذه المغامرة، وربما 
حتى خواتيمها، ما لم يقف المستوى العسكري/األمني 

له بالمرصاد، ويعيد وضع األمور في نصابها.
نتنياهو يتصرف كما »الذئب الجريح«، ومع كل استطالع 
للـــرأي العام يثير مخاوفه تزداد شراســـته وخطورته... 
لقـــد اختلط لديـــه »الخـــاص« بـ«العام«، »الشـــخصي« 
بـ«السياســـي«... ولهذه تبـــدو معركتـــه األخيرة أكثر 
خطورة وأكثر مياًل للمجازفة والمخاطرة، وأغلب الظن أن 
خشـــيته من »انقالب السحر على الساحر« هو ما يدفعه 
للتريـــث والتروي وإن بحدود، فإن اقترب أيلول، من دون 
أن تتوفـــر لديه »قرائن الفوز والبـــراءة« أو أقله تعطيل 
القضاء وإرجاء إجراءاته، فقد نكون على موعد مع صيف 

ساخن في القطاع، وربما »ما بعد القطاع«.

عريب الرنتاوينتنياهو إذ يخوض آخر معاركه 



األربعاء 20 ذو الحجة 1440 هــ 21 أغسطس 2019 م

غزة/ االستقالل: 
حذرت وزارة التنمية االجتماعية في غزة، اليوم الثالثاء، 
مــــن خطورة وقــــف العمــــل بالبرنامــــج الوطني لدعم 
العائالت الفقيرة، لما في ذلك من انعكاســــات سلبية 
خطيــــرة على العمل االجتماعي عموًما وعلى شــــريحة 

الفقراء على وجه الخصوص.
ويأتي هذا التحذير بعد اعالن وكيل الوزارة في رام الله 
داود الدويك بياًنا، اتهم فيه الوزارة بغزة بمســــؤولية 
حماس عن عرقلة إجــــراءات عمل الموظفين التابعين 
للــــوزارة فــــي الضفــــة، وأن ذلك قد يــــؤدي إلى وقف 
البرنامج بشــــكل نهائي وعدم دفــــع األموال للعوائل 

الفقيرة بسبب تدخالت موظفي حماس.
وأكــــدت الوزارة في غزة، على ضرورة عدم اقحام العمل 
االجتماعي واإلنســــاني في الخالف السياسي، وعدم 
تعريض الفئات الضعيفة والمهمشة للخطر، مشددًة 
على ضرورة االستمرار في فتح البرنامج الوطني خدمة 
للشرائح الفقيرة والمحتاجة وتغليًبا للمصلحة العامة.

وأشــــارت إلى أنها لم ترد على تصريحات الوزير أحمد 
المجدالني خالل األشــــهر الماضية حــــول االتهامات 
الموجهــــة للوزارة فــــي غزة، وذلك منًعــــا للدخول في 
مناكفات وســــجاالت غير مطلوبة وافساح المجال أمام 
إيجاد فرصــــة للتعاون والعمل المشــــترك، ومعالجة 

المشاكل من خالل سبل هادئة بعيدة عن اإلعالم.
وبينــــت أن منهجهــــا الرئيــــس هــــو رعايــــة مصالح 
المواطنين خاصــــة الطبقات الضعيفة والمهمشــــة 
واالبتعاد عن مواطن الخالف السياســــي، والبحث عن 

مساحات العمل المشترك التي تخدم الفقراء، وذوي 
اإلعاقة، والطفل، والمــــرأة، وذوي االحتياجات الخاصة 
لكن لألســــف أن كل هذا قوبل من قبــــل الوزير أحمد 

المجدالني بالرفض غير المبرر. وفق بيانها.
ولفتت إلى أنها فوجئت بأن الوزارة في رام الله أغلقت 
شاشــــات البرنامــــج الوطني عن قطاع غــــزة منذ ثالثة 
أشــــهر دون ســــابق إنذار، ودون أي مبررات منطقية، 
خاصًة وأن هذا البرنامج الذي يخدم نحو 71 ألف عائلة 
فقيرة في قطاع غزة كان يعمل على الدوام وطوال فترة 
عمل الوزراء السابقين منذ عام 2011م. بحسب البيان.

وقالت »جميًعا نعمل على نفس البرنامج المحوســــب 
ونفس جهــــة التمويل الدولية، ويتــــم العمل بطرق 
مهنية متفق عليها ويجري إدخال وتحديث البيانات 
بشكل مســــتمر، وقد عملت الوزارة في قطاع غزة على 
تســــهيل دفع الشــــيكات النقدية، وضمان وصولها 
إلى الفئات المســــتحقة«. داعيًة إلــــى ضرورة تجنيب 

الخالفات السياسية عن معاناة المواطنين.
وبينت أنها عملت على تسهيل دفع الشيكات النقدية، 
وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة، مشيرة إلى أن 
وقف العمل بالبرنامج في غزة له انعكاســــات سلبية 

خطيــــرة على العمل االجتماعي عموما وعلى شــــريحة 
الفقراء على وجه الخصوص.

ويصل إجمالي عدد المستفيدين في الضفة وغزة من 
برنامج الشــــؤون االجتماعية إلى نحو 111 ألف أســــرة 

بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريًبا، وفق الوزارة.
ويســــتهدف برنامج التحويالت النقدية األسر التي 
تقع تحت خط الفقر الشــــديد واألسر المهمشة التي 
تقع بين خطــــي الفقر الوطني، والشــــديد وعلى وجه 
التحديد األسر التي تضم أشــــخاًصا من ذوي اإلعاقة 
أو المســــنين أو األيتام أو أصحاب األمراض المزمنة أو 

أسر ترأسها نساء.
وكان مــــن المقــــرر أن تصرف مخصصات (الشــــؤون) 
فــــي الضفة الغربيــــة وقطاع غزة بالتزامــــن مع رواتب 
الموظفين في بداية أغســــطس الجــــاري؛ إال أن رواتب 
الموظفيــــن صرفت ولــــم تصرف مخصصات األســــر 

الفقيرة رغم حلول عيد األضحى المبارك.
ومن المفترض أن تتلقى األســــر الفقيــــرة كل ثالثة 
أشهر دفعة مالية، ما يعني أن الدفعة السابقة –حال 

صرفت- تأتي متأخرة نحو أربعة أشهر.
وكانت الــــوزارة صرفت مخصصات الشــــؤون آخر مرة 
يوم 14 مايو/ أيار 2019 في الضفة الغربية المحتلة، 
وقطاع غــــزة، وهي الدفعة األخيرة مــــن متأخرات عام 

.2018
وجاء الصرف بعد تأخر دام نحو ســــتة أشهر عن آخر 
دفعــــة العام الماضي، وكان من المفترض أن تتلقاها 

األسر الفقيرة كل ثالثة أشهر.

التحذير من انعكاسات خطيرة على وقف دعم العائالت الفقيرة بغزة

غزة/ االستقالل: 
واصل المقاولون في محافظات قطاع غزة مقاطعة 
شــــراء وتســــليم العطاءات في كافة المشــــاريع 
المحلية والدولية، إلى حين االســــتجابة لمطالب 

المقاولين العادلة.
وأكــــدت الهيئة العامــــة التحــــاد المقاولين في 
قطاع غزة في بيان لها تمســــكها بقرار اســــتمرار 
المقاطعة الشــــاملة، مع ترحيبها بــــكل الجهود 
المبذولــــة من كافة األطــــراف التي تتحرك إلنقاذ 
قطاع االنشــــاءات من االنهيار التام، جراء احتجاز 
أمــــوال المقاولين لــــدى وزارة المالية برام الله في 
ملف االرجــــاع الضريبي، واســــتمرار العمل بآلية 

اعمار غزة التي يستخدمها االحتالل لكسر صمود 
القطاع الخاص وابتزاز مكوناته.

وأكد اتحــــاد المقاولين أنه يرفــــض التعاطي مع 
القــــرار الصادم بختم الفواتير لــــدى وزارة المالية 
برام الله الذي يكرس االنقســــام، ويضيق مساحة 
األمل في تحقيق المصالحة، ويؤدي الى ازدواجية 
الضرائب على كاهل المقاولين وشــــركائهم في 
القطاع الخاص، باإلضافة الى االنهيار في أسعار 
العمالت مقابل الشــــيكل بخــــالف القانون الذي 
ينــــص على مراعاة فــــارق االســــعار للحفاظ على 

مصالح األطراف.
وشــــّدد االتحاد علــــى أن هذه القضايــــا العادلة 

التي يلتف حولها القطاع الخاص والمؤسســــات 
والقوى الوطنية، ضروريــــة للحفاظ على ما تبقى 
من االقتصاد الوطني قبل االنهيار الكامل، الذي ال 
يمكن ترميم نتائجه إال بموقف وطني جاد وسريع 
يعيد الحقوق ألصحابها، ويضخ الحياة في الدورة 

االقتصادية في قطاع غزة.
وأعرب االتحاد عن شكره لجميع أعضائه اللتزامهم 
الصارم بقرار المقاطعة لشراء وتسليم العطاءات 
السابقة في مقر االتحاد وتحت تصرفه، في موقف 
نضالي مشرف رغم بعض محاوالت كسر التعاضد 
والتكاتف الذي أبده المقاولون على طريق تحقيق 

مطالبهم الوطنية العادلة.

اتحاد المقاولين يواصل مقاطعة العطاءات لحين االستجابة لمطالبه

رام الله/ االستقالل: 
بلغ صافي أرباح شـــركة مصايف رام الله مـــع نهاية النصف األول من عام 
2019 قرابـــة 118 ألف دينار بانخفاض نســـبته 37.86% عن ذات الفترة 

قبل عام.
وبلغ مجموع الموجودات قرابة 14.6 مليون دينار بارتفاع نســـبته %0.23 
كما بلغ مجموع المطلوبات نحو 1.651 مليون دينار بزيادة مقدارها %7.6 

عن نهاية العام الماضي.
أما مجمـــوع حقوق الملكية فقد بلغ حوالـــي 12.9 مليون بانخفاض بلغت 

نسبته 0.64% مقارنة بنهاية 2018.

أرباح مصايف رام الله تنخفض
37 % خالل النصف األول من العام

غزة/ االستقالل:
تراجع إجمالي قيمة القروض والتسهيالت التي قدمتها 
البنوك العاملة في الســـوق الفلســـطينية لعمالئها في 
قطاع غزة، بنسبة 5% خالل يونيو/ حزيران الماضي، على 

أساس سنوي.
وجاء في بيانات لســـلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي 
القروض والتســـهيالت والتمويالت المقدمة من القطاع 
المصرفـــي للعمالء في غزة، بلغ 918.9 مليون دوالر، حتى 

نهاية يونيو الماضي.
وتراجـــع إجمالي القـــروض والتســـهيالت والتمويالت 

المقدمـــة من القطاع المصرفي للعمالء في غزة، من قرابة 
968.2 مليون دوالر في الفترة المقابلة من 2018.

يتزامن التراجع، مع ارتفاع حدة سوء األوضاع االقتصادية 
في غزة، بالتزامن مع تشـــديد الحصار اإلسرائيلي، وعدم 

صرف الراتب كامال للموظفين العموميين في غزة.
وتأثر القطاع المصرفي الفلســـطيني سلبا في قطاع غزة، 
من حيث نمو التسهيالت االئتمانية، التي تعد المصدر 

األبرز لإليرادات المالية للبنوك في فلسطين.
ويدفع ســـوء األوضـــاع االقتصادية إلى عـــزوف العمالء 
عن الحصول على قروض، فيما تشـــهد أســـواق تشددا 

من جانب البنوك على اإلقـــراض تجنبا ألية تعثرات في 
التسهيالت.

وعلى أساس شهري، تراجع إجمالي القروض والتسهيالت 
والتمويالت المقدمة من القطـــاع المصرفي للعمالء في 
غزة، بنسبة 4% نزوال من 957.9 مليون دوالر أمريكي في 

مايو/ أيار 2019.
وفـــي الربـــع الثانـــي 2019، تراجـــع إجمالـــي القروض 
والتسهيالت والتمويالت المقدمة من القطاع المصرفي 
للعمالء في غزة، بنســـبة 4.3%، نـــزوال من 959.8 مليون 

دوالر في البع األول 2019.

برلين/ االستقالل: 
أعرب نحو ربع األلمان في استطالع للرأي عن تأييدهم الستمرار عقوبات االتحاد 

األوروبي ضد روسيا.
وقال 23% من األلمان في االستطالع، الذي ُنشرت نتائجه امس الثالثاء، إنهم 
يؤيدون اســـتمرار العقوبات المفروضة على روســـيا منذ خمسة أعوام بسبب 
األزمة األوكرانية، بينما دعا 21% آخرين إلى إلغائها فورا، أو تخفيفها تدريجيا 

.(%32)
ولم تحدد نسبة 24% موقفها إزاء األمر.

وأشـــار االستطالع إلى أن قبول اســـتمرار العقوبات ضد روسيا ضئيل في 
شـــرق ألمانيا وأدنى من المتوسط على مستوى البالد، حيث أيد ذلك %8 
من الذين شـــملهم االستطالع في والية سكســـونيا أنهالت، و11% في 
براندنبورج، و12 في سكسونيا، و18% في ميكلنبورج-فوربومرن، و21 في 

تورينجن.
ُيذكر أن االتحاد األوروبي فرض عقوبات ضد روســـيا بســـبب النزاع الدموي في 
شرق أوكرانيا في 31 تموز/ يوليو عام 2014، وقرر تمديدها حتى نهاية كانون 

ثان/ يناير المقبل.
وفي المقابل، فرضت روسيا عقوبات ضد دول االتحاد األوروبي.

وتقدر لجنـــة االقتصاد األلمانيـــة المعنية بالمعامالت التجارية شـــرق أوروبا 
إجمالي حجم الخسائر للطرفين بمئات المليارات.

رام الله/ االستقالل: 
قال منســــق الحملة الشــــعبية لمقاومة الجدار 
واالســــتيطان صالح الخواجا، أمس الثالثاء، إن 
اجتماع لجان المقاطعة الذي سيعقد في الثاني 
والعشرين من الشهر الجاري، يهدف إلى وضع 
المنتجات االسرائيلية،  رؤية وتصور لمقاطعة 
والتأكيد على أهمية المقاطعة كجزء اساســــي 

من الحراك الشعبي.
وأشــــار الخواجــــا في تصريحــــات اذاعية أمس 
الثالثــــاء، إلى عزم لجــــان المقاطعة التوجه إلى 
المدارس والجامعات في المحافظات الشمالية ال 
سيما مدينة القدس في العام الدراسي القادم، 
من أجل تعزيز ثقافة المقاطعة بتنسيق مباشر 

من الهيئات الرسمية .

وأوضــــح الخواجا أن 50 ألف فرصة عمل جديدة 
ســــتتوفر في حال تم تعزيــــز المنتج الوطني 
مقابــــل االلتزام بحمــــالت المقاطعــــة في ظل 
حاجة الســــوق المحلي إلى المزيــــد من اإلنتاج 
الفلســــطيني، مشــــيرا إلى أنه ســــيتم تنظيم 
احتجاجــــات أمــــام الــــوكالء الذين يســــوقون 

منتجات االحتالل.

تراجع قيمة القروض المقدمة في غزة

مسؤول: 50 ألف فرصة عمل ستتوفر في حال تم تعزيز المنتج الوطني

ربع األلمان يؤيدون استمرار 
العقوبات ضد روسيا
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الجزائريون يتظاهرون 
تنديدا بتجاهل مطالبهم

اليونان: الناقلة اإليرانية لم تطلب الرسو في موانئنا

رئيس وزراء إيطاليا: قرار اإلطاحة بالحكومة »غير مسؤول«

رئيس وزراء بريطانيا: سنغادر االتحاد األوروبي نهاية أكتوبر

وزيرا خارجيتي اليابان والصين يبحثان الوضع األخير في هونغ كونغ

البرازيل: مقتل محتجز 
رهائن برصاص الشرطة

إسبانيا ترسل سفينة 
إلنقاذ المهاجرين 

العالقين قبالة إيطاليا

الجزائر/ االستقالل: 
خرج، امس الثالثاء، آالف الطلبة الجزائريين لالحتجاج على ما وصفوه بـ"تجاهل 

السلطة لمطالب الشعب".
ويرى المحتجون أن األزمة في بالدهم تتفاقم بســـبب تمســـك السلطة برجال 

نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وردد المتظاهرون شـــعارات مثل "دولة مدنية ماشي ليست عسكرية"، و"جزائر 

حرة ديمقراطية" وغيرها.
وقال المتظاهر أســـامة عريـــف 26 عاما: إنه"ال يمكن أن نعـــود لمنازلنا ونترك 
الحراك في منتصـــف الّطريق، إنها فرصة إما أن نســـتغلها كاملة أو نكون قد 

ضيعنا تعب الشعب".
وندد المتظاهرون، الذين احتشدوا بســـاحة البريد المركزي في قلب العاصمة 
الجزائـــر، بما وصفوه بـ"االســـتفزاز اإلعالمـــي وقلة االحترافية التي شـــهدتها 

المؤسسات اإلعالمية بالجزائر".
وطالب المحتجون بتحرير "مساجين الرأي والراية األمازيجية"، رافضين أن يكون 

هناك أي حوار قبل الخضوع لمطالب الشعب.
ورد الطلبـــة على الخطاب األخير الذي ألقاه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن 

صالح، مرددين "يال العار ... دعت العصابة للحوار".
ويرفـــض المتظاهـــرون التفاعل مع دعوات بن صالح للحـــوار باعتباره أحد أهم 

األسماء المقربة لبوتفليقة.

برازيليا/ االستقالل: 
أطلقت الشـــرطة النار على رجل كان يحتجـــز 31 راكبًا، على متن حافلة، في ريو 
دي جانيرو، في البرازيل، ما أدى إلى مقتله، وفق ما أعلن متحدث باسمها، وذلك 
بعد أربع ســـاعات من بدء عملية احتجاز الرهائن على جســـر يصل ريو بمدينة 

نيتيروي المجاورة.
وأعلـــن الكولونيل ماورو فلييس لقناة غلوبو »كان من الضروري إطالق النار« على 
الرجل »بهدف التصدي له وإنقاذ من كانوا على متن الحافلة. وأضاف »لقد قتل 

داخل الحافلة«.
وأوضح المتحدث: أن 31 شـــخصًا كانوا على متـــن الحافلة وليس 16 كما أفيد 

سابقًا.
وأفادت قناة غلوبو، أن الشـــرطة كانت تفاوض هذا الرجل الذي لم تحدد هويته 
حينما ســـمع صوت إطـــالق النار، ما دفع الحشـــود المتجمعة فـــي المكان إلى 

التصفيق.
وبدأت عملية احتجاز الرهائن نحو الســـاعة 8,30 ت غ، وأفرج خالل ذلك الوقت 
على األقل عن 6 من الرهائن من الحافلة، توجهوا إلى ســـيارات إســـعاف كانت 

موجودة في المكان.
وأكد المتحدث باسم الشرطة أن الخاطف كان يحمل سالحًا مزيفًا.

ولـــم تتضح مطالب الخاطف أو طبيعة دوافعه، وهو شـــاب كان يرتدي قميصًا 
أبيض وسروااًل داكن اللون،أخرج رأسه من نافذة الحافلة لوقت قصير.

وتعطل الســـير على معظم خطوط طريق جســـر ريو-نيتيـــروي المكتظ خالل 
عملية احتجاز الرهائن المتواصلة.

واحتجاز رهائن على متن حافالت أمر نادر نسبيًا في البرازيل.

مدريد/ االستقالل: 
أعلنت الحكومة اإلســـبانية، امس الثالثاء، أنها ســـوف ترســـل سفينة تابعة 

للبحرية إلنقاذ المهاجرين العالقين قبالة جزيرة المبيدوسا اإليطالية.
وقالت مدريد في بيان، إنه سوف يتم إرسال السفينة اوداز، مضيفا أنها ترى أن 

هذه الخطوة« هي األكثر مالئمة لحل األزمة اإلنسانية هذا األسبوع«.
ويشـــار إلى أن المهاجرين، الذين علقوا على متن السفينة لمدة 19 يوما، بدأوا 
بالقفز من ســـفينة أوبن آرمز بالقرب من الساحل اإليطالي في محاولة للوصول 

للشواطئ األوروبي.
ويرفض وزير الداخلية اإليطالي ماتيو ســـالفيني الســـماح برسو السفينة في 

الشواطئ اإليطالية.

أثينا/ االستقالل: 
أكـــد وزير التجارة البحريـــة اليوناني يوانيس 
بالكيوتاكيـــس، أمس الثالثاء، أن ناقلة النفط 
اإليرانيـــة "أدريـــان داريا" التي غـــادرت قبل 
يوميـــن جبل طـــارق، لم تطلب الرســـو في أي 

ميناء يوناني.
وصرح الوزير اليوناني لوســـائل إعالم محلية 
قائال: "لم يتم تقديم أي طلب رســـمي بشأن 
وصول ناقلة النفط اإليرانية إلى أحد الموانئ 

اليونانية".
وأضاف: "نتابع مســـارها ونحن على تنســـيق 
مـــع وزارة الخارجية اليونانيـــة"، وفق ما نقلت 

"فرانس برس".
وجاءت تصريحـــات بالكيوتاكيـــس ردا على 

تســـاؤالت حـــول معلومـــات أوردهـــا الموقع 
اإللكترونـــي المتخصـــص فـــي تعقب حركة 
السفن "مارين ترافيك"، تفيد بأن ناقلة النفط 
التـــي احتجزتها ســـلطات جبل طـــارق في 4 
يوليو أبحرت األحد وتتواجد الثالثاء على بعد 
نحو 100 كيلومتر من ســـواحل شـــمال غرب 

مدينة وهران الجزائرية.
وبحسب الموقع فإن السفينة يمكن أن ترسو 
في مينـــاء كاالماتا الواقع فـــي جنوب منطقة 
البيلوبونيـــز، لكن ســـلطات إدارة الموانئ في 

المنطقة لم تؤكد هذه المعلومات.
وبحسب مصدر في ميناء كاالماتا فإن وصول 
الســـفينة من جبـــل طـــارق إلى هـــذا المرفأ 

يستغرقها خمسة أيام إبحار.

أكد مصدر في ميناء إيراني، االثنين، أن ناقلة 
النفط تتواجد في المياه الدولية إال أنه ُيفرض 
تعتيم شامل على وجهتها النهائية ومصير 
حمولتها. وكانت ســـلطات جبل طارق التابعة 
لبريطانيا احتجزت الســـفينة لالشتباه بنقلها 
حمولـــة نفطيـــة إلى ســـوريا، وذلـــك تطبيقا 

لعقوبات أوروبية مفروضة على دمشق.
وقد ُســـمح للســـفينة التي تم تغيير اسمها 
من "غرايس 1" إلـــى "أدريان داريا" بالمغادرة، 
بعدمـــا أكدت إيران أن حمولتهـــا البالغة 2,1 

مليون برميل لن تسّلم إلى سوريا.
ودعت الواليـــات المتحدة إلى إعـــادة احتجاز 
الســـفينة في طلب اعتبرت طهران أن تلبيته 

سيؤدي إلى "تداعيات وخيمة".

روما/ االستقالل: 
اتهم رئيـــس الوزراء اإليطالـــي، جوزيبي كونتي، 
نائبـــة وزعيم حـــزب الرابطـــة، ماتيو ســـالفيني، 
بالتصـــرف بصورة غير مســـؤولة وأنانية من خالل 

العمل على إحداث أزمة حكومة.
وقال كونتي فـــي خطابه أمام مجلس الشـــيوخ"، 
اعتبر قرار حزب الرابطة بإســـقاط الحكومة خطير 
للغايـــة". وأضاف، أن ســـالفيني اتســـم " بعدم 

المسؤولية" ويعرض البالد لخطر الدخول في دائرة 
الغموض السياسي وعدم االستقرار المالي".

وأوضح" أن الوزير أظهر أنه يســـعى وراء مصالحه 
الشخصية والحزبية، بدال من المصلحة الوطنية".

لندن/ االستقالل: 
تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 
أمـــس الثالثاء، بخروج بالده مـــن االتحاد األوروبي 
بالموعد المحدد والمقرر في 31 أكتوبر/ تشـــرين 

األول المقبل.
وكتب في تغريدة عبر حســـابه على تويتر: »يجب 
احترام نتيجة االستفتاء«، في إشارة إلى استفتاء 
الشعبي حول خروج بريطانيا من االتحاد الذي جرى 

عام 2016.
وتابع جونسون: »سنغادر االتحاد األوروبي بتاريخ 

31 أكتوبر«.
تغريـــدة رئيـــس الـــوزراء البريطاني جـــاءت بعد 

تصريح لرئيس المجلس األوروبي، دونالد تاسك، 
على تويتر أيًضا، قال فيها: »إن شبكة األمان (بند 
فـــي االتفاق بين بروكســـل ولنـــدن) هي لضمان 
عدم وضع حـــدود صلبة على جزيـــرة ايرلندا (بين 
جمهوريـــة إيرلنـــدا ومقاطعة ايرلندا الشـــمالية 

البريطانية) إلى حين إيجاد بديل عنها«.
وأضاف تاســـك: »أولئـــك الذيـــن يعارضون بند 
شبكة األمان وال يقترحون بدائل واقعية، يدعمون 
في الواقـــع إعادة إقامة حدود. حتـــى وإن كانوا ال 

يعترفون بذلك«.
وســـبق أن اعتبـــر »جونســـون« الشـــهر الماضي، 
»بريكســـت« الذي توصلـــت إليه رئيســـة الوزراء 

الســـابقة تيريزا ماي، »غير مقبول«، مطالبا االتحاد 
األوروبي بإجراء مفاوضات جديدة.

وطالب خصوصـــا بـ«إلغـــاء« بند »شـــبكة األمان« 
المتعلق بالحدود األيرلندية.

وبند »شبكة األمان« هو إجراء مؤقت ُيبقي بريطانيا 
ضمن االتحاد الجمركي مـــع االتحاد األوروبي، إلى 
حين التوصـــل لحل نهائـــي ألزمة الحـــدود بين 

إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية.
وكان مـــن المقـــرر خـــروج بريطانيا مـــن االتحاد 
األوروبي، فـــي 29 مـــارس/ آذار الماضي، لكن تم 
تمديد التاريخ إلى 31 أكتوبر المقبل، بسبب األزمة 

السياسية في البالد حول اتفاق الخروج.

االستقالل/ وكاالت: 
بحث وزيــــر الخارجية الياباني تارو كونو في 
اجتمــــاع مع نظيره الصينــــي وانغ يي، على 
هامش اجتماع ثالثي مــــع كوريا الجنوبية 
في بكين، الوضع فــــي هونغ كونغ وأهمية 

الحوار إليجاد حل لالضطرابات فيها.

وعبر وزير الخارجية عن قلقها الشــــديد إزاء 
تطورات األوضــــاع في هونغ كونــــغ، داعيا 
إليجاد حــــل لالضطرابات فــــي وقت قريب 
وحل المشــــكلة مــــن خالل الحــــوار بطريقة 

سلمية.
وأضــــاف كونو »يتواجد أكثــــر من 25 ألف 

ياباني في هونغ كونغ، أخبرنا سلطات هونغ 
كونغ أن من الضروري ضمان ســــالمتهم«. 
واستمرت المظاهرات في هونغ كونغ، حيث 
عارض العديد من المحتجين مشروع قانون 
مثير للجدل يســــمح بتســــليم المطلوبين 

جنائيًا إلى الصين.



األربعاء 20 ذو الحجة 1440 هــ 21 أغسطس 2019 م

الضفة الغربية / االستقالل: 
كشفت تقارير صحافية محلية عن إبرام نادي أهلي الخليل 
صفقتين من العيار الثقيل خـــالل االنتقاالت الصيفية ، 

استعدادا للموسم الكروي الجديد.
وأكدت التقارير أن أهلي الخليل تعاقد مع الثنائي الدولي 

الفلســـطيني جوناثان سوريا وأليكسيس نصار ، تمهيدا 
للظهور معه في الموسم المقبل .

ويعّد سوريا ونصار من الالعبين المميزين الذين يملكون 
خبرات دولية كبيرة ، إذ سيكونا إضافة قوية لصفوف أهلي 

الخليل الطامح لتحقيق األلقاب في الضفة المحتلة .

عمان / االستقالل: 
وافقت إدارة نادي الوحدات، في جلســـتها األخيرة برئاسة 
بشار الحوامدة، على مالقاة فريق سلوان الفلسطيني وديا, 
وسيتم تحديد موعد اللقاء ومكانه في األيام المقبلة، بعد 

التنسيق مع إدارة سلوان.
وأكدت التقارير أن المباراة من المرجح إقامتها في العاصمة 
عمـــان، خاصًة في ظل صعوبة إصدار تصاريح الدخول إلى 

فلسطين، ألعضاء فريق الوحدات.
وكان ُيفتـــرض أن يغادر الوحدات فـــي األيام المقبلة إلى 
فلســـطين، لمواجهة شباب الخليل وديا، قبل أن يتم إلغاء 

السفر، نظرا لصعوبة الحصول على التصاريح أيضا.
وقررت إدارة الوحدات كذلك، تعيين زكريا الجليس مديرا 
لفريق كرة السلة، ووليد سليم مدربا مساعدا لفرق الفئات 

العمرية للكرة الطائرة .

أهلي الخليل يضم الثنائيالوحدات األردني يواجه سلوان وديا
 الدولي »جوناثان« و »أليكسيس«

االستقالل/ وكاالت: 
إلى قائمة  البرازيلى فيليب كوتينيو،  انضم 
أغلى صفقات اإلعارة فى تاريخ كرة القدم بعد 
انتقاله إلى بايــــرن ميونخ األلمانى قادما من 

برشلونة فى فترة االنتقاالت الصيفية.
ورحل كوتينيو إلى بايرن ميونخ بعد موســــم 
ونصــــف فى برشــــلونة، بتوقيعــــه عقًدا مع 
العمالق األلمانى لمدة موســــم على ســــبيل 
اإلعارة مع خيار توقيــــع عقد دائم مع الالعب 

صاحب الـ27 عاًما.
ونشرت صحيفة "آس" اإلسبانية، تقريرا عن 
أغلى صفقات اإلعارة التى قامت بها األندية 

فى الساحرة المستديرة، حيث جاء كوتينيو 
في المركز العاشــــر بانتقاله من برشلونة إلى 

بايرن مقابل 8.5 مليون يورو.
وجاء كيليان مبابي فــــى الصدارة بعد رحيله 
من موناكو إلى باريس ســــان جيرمان مقابل 
45 مليون يورو على سبيل اإلعارة، وفى المركز 
الثانــــي جيوفاني لو سيلســــو المعار من من 
ريال بيتيس إلى توتنهام هوتسبير مقابل 

16 مليون يورو.
وجاء فى المركز الثالث دوفان زاباتا الذى تمت 
إعارته من ســــامبدوريا إلى أتاالنتا مقابل 14 
مليون يورو، ثم جيميس رودريجيز من ريال 

مدريد إلى بايرن ميونخ مقابل 13 مليون يورو.
وفى المركز الرابع كارلوس تيفيز من وســــت 
هام إلى مانشســــتر يونايتــــد مقابل 12.7 
مليون يورو، ثــــم نيكوال باريال مــــن كاليارى 
إلى إنتــــر ميالن اإليطالي بـــــ12 مليون يورو، 
وماتيا ديســــترو من جنوى إلــــى روما مقابل 
11.5 مليون يورو، وتواجد جونزالو هيجواين 
مرتين األولى من مــــن يوفنتوس إلى ميالن 
مقابــــل 9 ماليين يــــورو، والثانية من اليوفى 
إلى تشيلسى بنفس القيمة، وأخيًرا فيليب 
كوتينيو من برشلونة إلى بايرن ميونخ مقابل 

8.5 مليون يورو.

كوتينيو ينضم إلى قائمة أغلى 
صفقات اإلعارة في تاريخ االنتقاالت

االستقالل/ وكاالت: 
ما تزال المنافســــة بين األندية الكبيرة على 
خدمات النجــــم البرازيلي نيمار دا ســــيلفا 
محتدمة، الســــيما بعد إصــــرار الالعب على 
عدم إكمال مشــــواره مع فريقه باريس سان 

جرمان الفرنسي.
وذكرت صحيفة »آس« اإلسبانية 

أن الصراع بيــــن ريال مدريد 
وبرشــــلونة مســــتمر، إال أن 
طرفا ثالثا دخل على خط 

المفاوضات مع الالعب.
وتابعــــت أن يوفنتوس 
اإليطالي بدأ مفاوضاته 
مــــع فريــــق العاصمة 
الفرنسية، في محاولة 

منه للفوز بالصفقة.
مصــــادر  وقالــــت 

»اإلدارة  الصحيفــــة 
اإليطالية تشــــارك بثقلها في المفاوضات التي يترأسها 
فابيو باراتيســــي، المدير الرياضي ليوفنتوس، إذ تضمن 
لنيمار حصوله على نفس الراتب السنوي الذي يتقاضاه 

حاليا رفقة سان جرمان«.

وأضافت أن باراتيسي تواصل مع المدير الرياضي 
للنــــادي الباريســــي وعــــرض عليه مبلغــــا ماليا 

باإلضافة إلى العب الفريق باولو ديباال.
وكانــــت إدارة »البيانكونيري« على وشــــك التخلي 
عن خدمات ديباال لصالح فريق توتنهام هوتسبير 
اإلنجليزي مقابل 86 مليون يورو، لكن الصفقة باءت 

بالفشل.
فرنســــية وكانــــت  مصــــادر 

كشــــفت، في بداية 
أن  الجاري،  الشــــهر 
نيمــــار البالــــغ مــــن 
العمر 27 عاما يحاول 
الضغط بشتى الطرق 
الفريق  مســــؤولي  على 
الفرنسي من أجل تسهيل 

عملية مغادرته النادي.
ويتردد أن باريس سان جرمان يريد 
أكثــــر من 200 مليون جنيه إســــترليني (نحو 222 

مليون يورو) مقابل االستغناء عن نيمار.
وكان نيمار انتقل، في صيف عام 2017، إلى باريس قادما 
من برشلونة، في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، 

جعلت منه أغلى العب في العالم.

مدريد/ االستقالل:
أعلن نادى برشلونة اإلسباني، عن غياب نجمه الفرنسى 
عثمـــان ديمبلى لمدة 5 أســـابيع عن المالعب بســـبب 

اإلصابة التى تعرض لها مؤخًرا.
وكان الالعب قد تلقى إصابته فى مباراة البارســـا األولى 
فى الموســـم الجديد من الليجا أمام أتليتيك بلباو يوم 
الجمعة الماضى فى سان ماميس والتى خسرها الفريق 

الكتالونى 0-1 .

وقال برشــــلونة خالل بيانه: »تم تشخيص إصابة 
ديمبلى بشد فى أوتار الركبة اليسرى، ومن المقرر 
أن يغيب عن األســــابيع الخمســــة المقبلة بسبب 

اإلصابة«.
وزاد ديمبلـــى من أوجاع البارســـا الســـيما بعـــد إصابة 
األوروجويانى لويس سواريز، وغياب النجم األرجنتينى 
ليونيل ميسى عن مباراة برشلونة األخيرة لعدم اكتمال 

شفائه.

يوفنتوس ينافس برشلونة والريال.. 
ويدخل على خط »صفقة نيمار«

نجم البرسا »ديمبلي«
 يغيب عن المالعب 5 أسابيع
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رام الله/ االستقالل: 
دعـــا االئتـــالف مـــن أجـــل النزاهـــة 
والمســـاءلة (أمان) إلى تشـــكيل لجنة 
مهنيـــة محايـــدة للتحقيق وكشـــف 
األطراف  لمســـاءلة  كاملـــة  الحقيقـــة 
الوزراء،  المتورطة فـــي قضية رواتـــب 

ونشر نتائج أعمالها.
وكان االئتـــالف اطلـــع علـــى القرارات 
التي صدرت –أول أمـــس االثنين- عن 
الســـلطة محمود عباس، والتي  رئيس 
نشـــرت عبر وسائل اإلعالم بشأن إنهاء 
خدمات جميع مستشـــاريه »بصفتهم 
عـــن  النظـــر  بصـــرف  االستشـــارية« 
مسمياتهم أو درجاتهم، وإلغاء العمل 
بالقـــرارات والعقـــود المتعلقـــة بهم، 
وإيقاف الحقـــوق واالمتيازات المترتبة 

لهم كمستشارين.
وأضـــاف االئتالف، في بيـــاٍن له أمس 
الثالثـــاء، أن »آليات إقـــرار الزيادة في 
رواتب الـــوزراء تمت بطريقـــة غامضة 
ومخالفـــة للقانون فضال عـــن أن آليات 
التنفيذ اعتراها الكثير من ســـوء النية 

وشبهات التدليس«.
كما دعا إلى محاســـبة من يثبت تورطه 
في ارتكاب أعمـــال مخالفة للقانون بما 
الموقع الرسمي  فيها سوء اســـتخدام 

وتقديمهم للعدالة.
وطالب باإللغاء الكامل ألي زيادات على 
الراتـــب تمت مخالفًة لقانـــون رقم 11 

لسنة 2004.
ودعا البيان حكومة اشتية إلقرار ونشر 
خطة تقشف شاملة وتشاركية تعكس 

توجهات وإرادة جدية للترشيد، وذلك 
لتعزيز صمود المواطنين وإعادة الثقة 
بالحكومة الفلســـطينية، على أن تبنى 
على أســـاس التوزيع العـــادل للموارد 

واألعباء.
وعّد االئتالف أن قانون مكافآت ورواتب 
أعضـــاء المجلس التشـــريعي وأعضاء 
الحكومة والمحافظين رقم (11) لســـنة 
2004م حـــدد بوضـــوح ال لبـــس فيـــه 
مكافآت رئيس الوزراء والوزراء، وال يجوز 

تعديلها إال بالقانون المذكور.
وأصدر رئيس الســـلطة محمود عباس، 
بإنهـــاء خدمات جميع  قـــراًرا  االثنين، 
مستشـــاريه، »بصفتهم االستشارية« 
بصـــرف النظـــر عـــن مســـمياتهم أو 
إلـــزام الحكومة  درجاتهـــم، كما قـــرر 

السابقة بإعادة مبالغ تقاضاها وزراؤها 
خالًفا للقانون.

وأفـــادت وكالـــة »وفـــا« الرســـمية أن 
عباس قـــرر أيًضا إلغاء العمل بالقرارات 
وإيقاف  بهـــم،  المتعلقـــة  والعقـــود 
الحقـــوق واالمتيـــازات المترتبـــة على 

صفتهم كمستشارين.
كما قرر عبـــاس إلزام رئيـــس وأعضاء 
الحكومـــة الــــ17 (الحمد اللـــه) بإعادة 
المبالـــغ التـــي كانـــوا تقاضوتها عن 
الفترة التي ســـبقت تأشيرته الخاصة 
برواتبهـــم ومكافآتهم، علـــى أن ُيدفع 

المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.
وقرر عـــدَّ المبالغ التي تقاضوتها الحًقا 

لتأشيرته المذكورة مكافآت.
وفي الســـياق، قـــرر عباس اســـتعادة 

رئيس  التـــي تقاضاها  كافـــة  المبالغ 
وأعضاء الحكومة الســـابعة عشرة بدل 
إيجـــار، ممن لم يثبت اســـتئجاره خالل 

المّدة نفسها.
وكانت وسائل إعالم نشرت قبل أشهر 
وثائـــق تفيد برفـــع الحكومـــة رواتب 
وزرائها الشـــهرية مـــن 3 إلى 5 آالف 
دوالر، ورئيسها من 4 إلى 6 آالف دوالر.

وجاء القرار في ســـياق إعالن الحكومة 
الحالية وسابقتها عن خطط للتقشف 
بعـــد انخفاض الدعم الدولـــي، وما تبع 
ذلك من أزمة اقتطاع سلطات االحتالل 

أموال المقاصة.
وأكد رئيس الوزراء السابق رامي الحمد 
الله في بيان له صحة الوثائق، موضحا 
أن القرار جاء بموافقة من محمود عباس.

»أمان« تدعو لمساءلة المتورطين في قضية رواتب الوزراء

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت وســـائل إعالمية إســـرائيلية، أمس الثالثاء، 
عـــن وفاة جندي من لـــواء المظليين كان قد أصيب 
برصاصة قناص خالل عملية اجتياح الضفة الغربية 
المحتلـــة عام 2002 والتي عرفت باســـم »الســـور 

الواقي«. وذكـــرت صحيفة »يديعوت احرونوت« ان 
الجندي القتيل يدعـــى »روتم لنغر« (38 عاًما) كان 
قد أصيب في البلدة القديمة بنابلس أوائل شـــهر 
أبريل/نيســـان من ذلك العام وتوفـــي اليوم متأثرًا 

بجراحه البالغة.

غزة/االستقالل:
عّلقـــت حركة المقاومة اإلســـالمية »حماس«، 
امس الثالثاء، على تقارير إسرائيلية، تحدثت 
عن أن »تل أبيب« مستعدة لتشجيع السكان 

الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة.
وتحّدث الناطق باســـم حركـــة حماس حازم 
قاسم، في تصريحات صحفية: أن هناك حلمًا 
صهيونيـــًا قديمًا جديدًا، أن يترك الشـــعب 
الفلســـطيني أرضـــه ويتخلى عنهـــا، حيث 
ارتكبت »إسرائيل« المجازر من أجل أن تهجر 
شـــعبنا، وتمدد الكيـــان الصهيوني، تطبيقًا 
لمقولتهم األكثـــر كذبًا في التاريخ، بأن هذه 

األرض بال شعب. 
وقال: »شـــعبنا الفلســـطيني أثبت من خالل 

المحطات التاريخية المختلفة تشّبثه بأرضه 
واســـتعداده للتضحيـــة بكل مـــا يملك من 
أجل أن يحافـــظ عليها، وقـــدم قافلة طويلة 
من الشهداء واألســـرى والمبعدين والجرحى، 

ليسترد أرضه، وليس أن يتركها ».
وتابع الناطق باســـم حمـــاس: نحن وفصائل 
المقاومـــة نقاتـــل ونناضل من أجـــل تعزيز 
صمود شعبنا واسترداد األرض الفلسطينية، 
األرض  إلـــى  المشـــتت  الشـــعب  ونعيـــد 
الفلســـطينية. هذا هو الهـــدف الذي نقاتل 
من أجلـــه، وال يمكن أن نتحـــدث عن تهجير 
الشـــعب الفلســـطيني، وهذه أوهام لن تجد 

لها على أرض الواقع أي مكان.
وقال قاســـم: قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية 

خانقـــة بفعل الحصار والحروب التي شـــنت 
على القطـــاع، ولكن وجدنا أهالـــي قطاع غزة 
برغـــم هـــذا القتل والعـــدوان، متمســـكون 
بأرضهم. وأكد المتحدث باسم حركة حماس 
أن األوضاع اإلنسانية في غزة بالغة الصعوبة، 
وهناك حصار إسرائيلي منذ 12 عامًا وحصار 
منـــذ االنتفاضـــة الثانيـــة، و«عقوبـــات« من 
الســـلطة، وغزة بال موارد طبيعيـــة، وصاحبة 
الكثافة الســـكانية األعلى فـــي العالم، ومع 
ذلك يتمسك أهل غزة بأرضهم الفلسطينية، 
وحماس ومـــن خالل إدراكها للواقع تعمل مع 
فصائـــل العمل الوطني علـــى تحقيق هدف 
إنهاء الحصار، الذي صاغته كل الفصائل من 

خالل مسيرات العودة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مددت محكمة االحتالل عصر أمس الثالثاء توقيف حارس المســـجد األقصى عامر السلفيتي 
لمدة ٧ أيام، بســـبب تصويره ضابط وشرطي إسرائيليين خالل مصادرتهما القواطع الخشبية 

وخزانة األحذية من مصلى باب الرحمة بالمسجد األقصى.
وذكر مســـؤول االعالم والعالقات العامة فـــي دائرة االوقاف فراس الدبـــس أن محاميه حمزة 

قطينة قدم استئنافا على قرار تمديد توقيف الحارس عامر.
وأوضح الدبس أن شـــرطة االحتالل اإلسرائيلي وجهت ضد الحارس تهمة تهديد حياة ضابط 
وشـــرطي للخطر، بسبب توثيقه القتحام باب الرحمة من قبلهما، وأن الضابط والشرطي هما من 

أطلقا النار على الفتية عند باب السلسلة، وهذا الفيديو يعرض حياتهما للخطر.
وكانت شـــرطة االحتالل اعتقلت الحارس عامر السلفيتي مساء أول أمس خالل خروجه من باب 

األسباط بالمسجد األقصى، ومددت توقيفه الى أمس. 

حماس: شعبنا متمسك باألرض
 ومحاوالت تهجيره ستفشل

محكمة االحتالل تمدد 
توقيف حارس األقصى
 عامر السلفيتي ألسبوع

غزة/ الضفة الغربية/ االستقالل: 
مـــن المقـــرر أن يتوجـــه 1.3 مليـــون طالـــب 
فلســـطيني تقريًبـــا إلى مدارســـهم في كافة 
أرجـــاء الوطن، وخارجه بحلـــول األحد الـ25 من 

الشهر الجاري وفي ذروة حرارة الصيف.
كما ســـيتوجه نحـــو 705 آالف معلـــم وإداري 
إلى مدارســـهم، بينهـــم 50 ألفًا في المدارس 
الحكوميـــة؛ الســـتكمال التحضيـــرات إلطالق 

العام الدراسي الجديد.
ويبلغ عـــدد المـــدارس بحســـب وزارة التربية 
والتعليـــم لهـــذا العـــام فـــي كافـــة أرجـــاء 
حكومية   2267 بينها  الوطن 3079 مدرســـة؛ 
بواقع 1852 فـــي الضفة، و415 في غزة، وعدد 
المدارس الخاصـــة 436، وعدد مدارس الوكالة 
376 مدرسة، و5  مدارس خارج الوطن، علمًا أن 
الوزارة تتابع مع جاليـــات أخرى إنجاز مزيد من 
المدارس الفلســـطينية الجديدة في الشتات؛ 
فيما بلغ عدد رياض األطفال 1795، ويبلغ عدد 
شـــعب رياض األطفال الحكومية 341  شعبة 

منها 100  جديدة هذا العام.
كمـــا تتابـــع الـــوزارة التحضيـــرات الفتتـــاح 
مدرســـتين مهنيتين و25 وحـــدة مهنية في 

فـــي مختلف  األكاديميـــة موزعة  المـــدارس 
محافظـــات الوطـــن الضفـــة، وغـــزة والقدس 
المحتلة،  بحيث تشـــتمل معًا على 54 مشغاًل 
مهنيـــًا جديدًا، كمـــا تم تطوير عّدة مشـــاغل 
في المـــدارس والوحـــدات المهنيـــة القائمة 
من خـــالل تحديث تجهيزاتهـــا، وبكل اعتزاز 
نعلـــن أنه أصبـــح هناك تعليـــم زراعي في 7 
مـــن محافظـــات الوطن يقدم في مدرســـتين 
زراعيتين في كل من العروب وبيت حانون، و5 
وحدات زراعية ســـيتم متابعة تحويلها خالل 
الســـنوات القادمة الى مدارس زراعية في كل 
مـــن طولكرم، وقلقيليـــة، ونابلـــس، ورام الله، 
وجنين، وبذا ســـتتضاعف نســـبة الملتحقين 
في التعليم المهني مقارنًة باألعوام السابقة، 
عالوة على اســـتحداث 4 تخصصـــات مهنية 
جديدة، تم تحديدها بالتنسيق مع مؤسسات 
ســـوق العمل، والتوســـع في برنامـــج التلمذة 
المهنية، والتوســـع في مســـار الصف العاشر 
المهني إذ ســـيتم افتتاح 65 شـــعبة جديدة 
قادرة على اســـتيعاب 1625 طالبا، ليكون عدد 
صفوف العاشـــر المهني 148 شعبة منتشرة 

في مختلف محافظات الوطن.

بيت حانون/ االستقالل: 
واصلت بلدية بيت حانون تقديم الخدمات األساســــية 
للمواطنين خــــالل إجازة عيد األضحــــى المبارك، حيث 
عملت طواقم النظافة على جمع وترحيل النفايات، وتم 
ضخ وتوفيــــر المياه للمواطنين فــــي المدينة بكميات 

كافية.
وذكـــرت البلديـــة أنها جمعـــت ورحلـــت 1145 طنًا من 
النفايات خالل فترة إجازة العيد من كافة أحياء وشـــوارع 

المدينة إلى مجمع النفايات الرئيسي خارج المدينة.

وأوضحت البلديـــة أن جميع طواقم البلدية قامت بالعمل 
يوم وقفـــة العيد على مدار الســـاعة للحفاظ على نظافة 
المدينة وجمع النفايات وترحيلها وتهيئتها الســـتقبال 
العيد، وتركزت األعمال في الســـاحات المخصصة لصالة 
العيد ومنطقة عزبة بيت حانون ومنطقة العجمي ومنطقة 

مسجد صالح شحادة والمناطق األخرى في المدينة.
وبينت البلدية أنها ضخت كميات كافية من المياه لتلبية 
احتياجات المواطنيـــن من المياه خالل فترة العيد، حيث 

تم توفير المياه لكافة مناطق المدينة.

1.3  مليون طالب بفلسطين 
سيعودون لمدارسهم األحد

قتل جندي إسرائيلي متأثرا 
بإصابته بنابلس قبل 17 عاما

بلدية بيت حانون ترحل 1145 طنًا 
من النفايات خالل إجازة العيد
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لندن/ االستقالل: 
شهد قصر بلينهام البريطاني تركيب مرحاض من 
الذهب ليستخدمه الزوار، لكن ضمن شروط محددة 

وصارمة.
المرحاض الذهبي سيتاح استخدامه للعامة، ولكن 
مع فرض زمن استخدام مدته ثالث دقائق لتقليل 

أوقات االنتظار.
وضع المرحاض أمام الغرفة التي ولد فيها ونستون 
تشرشل، رئيس الوزراء السابق، وسيتمكن الزوار من 

حجز وقتهم مسبقا.
ســـتتاح 20 فترة استخدام في الساعة، والذي يعد 
قطعة فنية، لالختيار فيما بينها، بشرط شراء تذكرة 

بقيمـــة 27 جنيهًا اســـترلينيًا (حوالـــي 32 دوالرا) 
للقصر والمتنزه والحدائق.

وســـيعرض المرحاض في قصر بلينهايم في 
الفترة من 12 ســـبتمبر/أيلول إلى 27 أكتوبر/

تشـــرين األول، وسيســـتخدمه حوالي 6 آالف 
شخص.

االستقالل/ وكاالت:
تمكن زوجان من تحقيق أرباح كبيرة بســــبب قطتهما التي يتابعها ما 
يزيد عن 4 ماليين شخص عبر تطبيق »إنستغرام«، مما يجعلها القطة 

األكثر شعبية هناك.
ويقــــول مالكا القطة ناال إن إدارة حســــابها تعد مهمــــة صعبة للغاية، 
كونهما يعمالن طيلة الوقت، إذ يقوم الثنائي عبر حســــاب القطة ببيع 
منتجات مثل ألعاب الحيوانات األليفة ونشــــر منشورات عبره مقابل 8 

آالف دوالر لكل منشور.
وذكــــر الزوجــــان، أنهما اقتنيا القطــــة في 2010 من إحــــدى دور رعاية 
الحيوانات األليفة وأنشــــآ حسابًا لها على »إنستغرام« بالصدفة، قبل أن 

يتفاجئ الثنائي بزيادة عدد المتابعين للحساب.
وأوضح الزوجان أنهما بدآ بتلقي عروضا لنشر إعالنات عبر حساب 
القطة بعدما صارت شـــهيرة، وهو ما جعل  الزوجة ميثاشيتيفان 
تعتبر أن إدارة حســـاب القطة يســـتحق أن يصبح وظيفة وليس 

هواية.
وأشــــار الزوجان إلى  أن مظاهر شعبية القطة تظهر عندما تشارك في 
مهرجانات حيث يحرص الكثيرون على السفر لتحيتها، بل إن البعض 

يبكي لدى رؤيتها.
وأضافا أنهما يســــتخدمان حســــابات الحيوانات لزيادة الوعي بشأن ما 
تعانــــي منه الحيوانات األخرى مثل الجوع، وكذلك تثقيف الناس حول 

تربية الحيوانات، وفقا لوكالة »سبونتيك« اإلخبارية.

قطة »يتيمة« تحقق أرباحا 
كبيرة لزوجين عبر »إنستغرام«

االستقالل/ وكاالت: 
ُصدمت ســــيدة أمريكية بعد نقلها إلى المستشفى معتقدة 
أنها تعاني من حصى في الكلية، ليتبين بأنها حامل بثالثة 

توائم.
ولم تكن لدى دانيت جليتز من ستورجيس في ساوث داكوتا 
بالواليــــات المتحدة أي فكرة عن أنها حامل، ألنها لم تشــــعر 
بأية حركة في بطنها، ولم تشعر بالغثيان في الصباح كما هي 

العادة لدى النساء الحوامل.
وفي منشور على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك قالت 
دانيت "بدأت أشعر بألم في ظهري وفي جانبي واعتقدت أنه 

ناتج عن حصى في الكلى".
وأضافت "واصلت التحامل على آالمي حتى يوم السبت وكان 
األلم يشتد مع الوقت، وكل ما أمكنني فعله هو االستلقاء على 

سريري والبكاء. لقد كان التحرك أو التنفس مؤلمين للغاية".
واعتقــــدت دانيت أنهــــا بحاجة إلى جراحــــة عاجلة لتفتيت 
الحصى، ودخلت المستشــــفى في 10 أغسطس (آب) الجاري، 
لكنها ُصدمت عندما أخبرها الطبيب أنها حامل في األســــبوع 

الرابع والثالثين.
واعتقــــد الطبيب أنها حامل بطفلين تــــوأم في البداية، لكن 
وجود طفل ثالث كان مفاجأة بالنسبة له. وولد التوائم الثالثة 
في غضــــون دقائق قليلــــة، وكان كل منهما يــــزن حوالي 2 

كيلوغرام.
وأطلق أصدقاء دانيت وزوجها أوســــتن صفحة على اإلنترنت 
لجمع التبرعات، ليتمكنا من شراء مستلزمات األطفال الثالثة.

االستقالل/ وكاالت: 
تمكن طفل هندي من تســـلق قمة جبل »إلبروس« في روســـيا، 
األعلى ارتفاعا بين مجموعة الجبال األوروبية، في حين يســـتعد 
حاليا لتسلق أعلى جبال القارة األسترالية. وينتمي الطفل، ساي 
ســـودير كوادي (10 ســـنوات)، إلى مجموعـــة رياضية هدفها 
تســـلق أعلى القمـــم الجبلية في قارات العالـــم الخمس، حيث 
تابعت رحلتها بتســـلق جبل إلبروس، المتموضع بين روســـيا 
وجورجيـــا، ويفوق ارتفاع قمته 5640 متـــرا. ويتفوق »إلبروس« 

باالرتفـــاع على ثاني أعلى جبل في أوروبـــا، بنحو 832 مترا، وهو 
الجبل األســـود، في حين تعد مهمة تســـلقه أمرا صعبا للغاية، 
نظـــرا النعدام األكســـجين وصعوبة الرؤية بالقـــرب من قمته، 

وكذلك لبرد مناخه القارص.
كانـــت المجموعة الرياضيـــة قد بدأت جولتهـــا العالمية 
بتســـلق جبال الهيمااليـــا عام 2018، ومـــن ثم قمة جبل 
»كيلمنجارو« في شهر يناير الماضي، أعلى القمم في القارة 

اإلفريقية.

واشنطن/ االستقالل: 
بيـــع قميص لرياضة كّرة الســـّلة كان للرئيس 
األميركي الســـابق باراك أوباما في مزاد بســـعر 
120 ألف دوالر، بحسب ما كشفت دار المزادات 

القّيمة على عملية البيع هذه، االثنين.
وهـــذا القميص الـــذي يحمل الرقـــم 23 كان 
يرتديه أوباما في الثامنة عشرة من العمر عندما 
كان فـــي المدرســـة الثانوية فـــي بوناهو في 

هاواي، وفـــق ما أفادت دار المزادات »هيريتدج 
أوكشنز«.

وقد قّدر ســـعره قبل طرحه للبيع بحوالي 100 
ألف دوالر.

ومـــن المعلوم أن الرئيس الســـابق باراك أوباما 
يهوى كّرة السّلة وقد شوهد مرارًا وهو يمارس 
هوايته هذه عندما كان في البيت األبيض، مع 

الطاقم الرئاسي أو مشاهير أو زّوار.

طفل هندي يتسلق أعلى جبل في أوروبا قميص أوباما بـ120 ألف دوالر

باريس/ االستقالل: 
أن يحكـــم على ســـارق األموال أو القطـــع األثرية أو 
غيرها بعقوبة الســـجن فهو أمر متوقع سمعنا عنه 
كثيرا، لكن ســـرقة الرمال، فهذه جديدة، والعقوبة 

كبيرة تجعل األمر أكثر غرابة.
فقد أفادت تقارير صحفية بأن سائحين فرنسيين 
قد يواجهـــان عقوبة الســـجن لمدة تصـــل إلى 6 
سنوات بعد أن سرقا نحو 40 كيلوغراما من رمال أحد 

شواطئ جزيرة سردينيا اإليطالية.
ويتلخص الخبر في أن شـــرطة الحـــدود اإليطالية 
عثرت علـــى الرمال البيضاء، المأخوذة من شـــاطئ 
»شـــيا« الواقع في جنوب الجزيرة اإليطالية،  مخبأة 
في 14 عبوة بالســـتيكية كبيرة في صندوق سيارة 
الزوجيـــن، اللذين كانا على وشـــك ركـــوب العبارة 
المتجهة من بورتـــو توريس إلى طولون في جنوب 

فرنسا.

وقال السائحان للشرطة إنهما أخذا الرمال كهدية 
تذكارية ولم يدركا، على ما يبدو، أنهما ارتكبا جريمة، 

بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
ووفقـــا للصحيفة، فـــإن الســـائحين يواجهن اآلن 
عقولة تتراوح ما بين سنة إلى 6 سنوات في السجن، 
حيث تتشـــدد سلطات جزيرة ســـردينيا في هذه 

المسألة التي أرقتها على مدى سنوات.
وقالت الشـــرطة إنه حدث »طفرة« هذا الصيف في 
كمية الرمال واألصداف البحرية وغيرها من األشياء 
الشـــاطئية التي عثر عليها فـــي أمتعة الناس في 
مطـــارات الجزيرة، حيث تمت مصادرة أشـــياء يزيد 
وزنها على 10 أطنان في أولبيا، بالقرب من كوســـتا 

سميرالدا، في األسابيع األخيرة وحدها.
ويواجه الســـائحان أيضا إمكانية دفع غرامة تقدر 
بحوالي 3000 يورو، مع العلم أن الشرطة تكافح من 
أجـــل تطبيق العقوبات وذلك ألن معظم الجناة هم 

من الزوار والسواح.
وقال رئيس حراس الغابات في ســـردينيا أنطونيو 
كاســـول  لصحيفـــة ال ســـتامبا »عندمـــا يكـــون 
المســـؤولون عن هذه األحداث أجانب، من الصعب 
تحصيل الغرامات«، مضيفـــا أن الحوادث أصبحت 

أكثر تكرارا.
ويقوم الحـــراس بدوريات على الشـــواطئ، وتحذر 
عالمات المرور بوضوح من حظر اســـتخدام أو سرقة 
الرمال، ولكن ونظرا على ما يبدو ألنهم غير مدركين 
لخطورة المخالفة، فإن الكثير من الســـياح يجدون 

الرمال بمثابة تذكار ال يقاوم.
وعادة ما يتـــم وضع الرمل في زجاجات أو أكياس أو 
عبوات بالستيكية ويوضع عليها اسم الشاطئ الذي 
تم نقله منه، على الرغم من أن هذه الممارســـة غير 
ضارة على ما يبدو، فهي ليست مجرد جريمة ولكنها 

تضر ببيئة الجزيرة.

السجن 6 سنوات لسائحين بعد »سرقة« رمال من الشاطئ

مرحاض من الذهب في قصر بلينهايم الستخدام الزوار

اعتقدت أنها تعاني من حصى 
الكلية.. فأنجبت 3 توائم


