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غزة/ االستقالل: 
ُأصيب شاب فلسطينّي مساء أمس الخميس، 
برصاص جيش االحتالل »اإلس���رائيلي« قرب 

المنطقة المحاذية للسياج األمني شرق غزة.
وزعم جيش االحتالل أن فلسطينيًا هاجم قّوة 
عس���كرية بالقنابل قرب الح���دود مع غزة دون 

وقوع إصابات. وقال المتحدث بلسان الجيش 
الفلس���طيني  باس���تهداف  رّدت  الق���وة  إن 
بالرصاص؛ فأصيب بجراح لم تعرف طبيعتها 
وهو داخل حدود القطاع. وأفاد ش���هود عيان 
بس���ماع دوي إطالق نار بالتزام���ن، مع إطالق 

االحتالل قنابل إنارة في سماء المنطقة.

إصابة فلسطيني برصاص
 االحتــالل شــرق غــزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعا أهالي بلدة العيس���وية ش���مال ش���رق القدس المحتلة، إلى 
ضرورة المش���اركة في صالة الجمعة اليوم على المدخل الغربي 

جنين/ االستقالل: 
نقلت إدارة الس���جون األسير القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي طارق حسين 

قعدان(46عامًا) من سكان بلدة عرابة قضاء مدينة جنين من عزل 
أوهليكدار حيث كان متواجدًا إلى عزل نيتس���ان في الرملة، في 

رام الله/ االستقالل: 
قمع���ت قوات االحت���الل  أمس الخميس، مس���يرة 
تضامني���ة مع األس���رى أمام س���جن "عوفر" جنوب 

غرب مدينة رام الله وس���ط الضفة الغربية المحتلة. 
وتجمع العش���رات من النشطاء وأهالي األسرى أمام 
بوابة السجن الشمالية ورفعوا األعالم الفلسطينية 

وصور األسرى وهتفوا بعبارات تحيي صمود األسرى 
ودفعت  س���راحهم.  إلط���الق  وتدعو 
قوات االحتالل بتعزيزات عسكرية إلى 

االحتالل يقمع مسيرة تضامنية مع األسرى أمام سجن »عوفر« االحتالل ينقل األسير المضرب 
طارق قعدان إلى عزل »أوهليكدار«

الدعوة لصالة الجمعة بالعيسوية 
رفضًا الستمرار اعتداءات االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين أم���س الخميس، 
باحات المس���جد األقصى المبارك - الحرم القدسي 
الشريف في مدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت 

ش���رطة االحتالل ، الحارس ب���در الرجبي وفتاتين 
وش���ابا وثالث���ة أطفال م���ن مصلى ب���اب الرحمة 
بالمس���جد األقصى. وجدد عش���رات المستوطنين  
أمس الخميس اقتحامهم لباحات المسجد األقصى 

المب���ارك - الحرم القدس���ي الش���ريف في مدينة 
القدس المحتلة. مدير دائرة األوقاف اإلس���المية 

العامة وشؤون المسجد األقصى في 
القدس الشيخ عزام الخطيب قال،

عشرات المستوطنين يقحمون األقصى.. واالحتالل 
يعتقل حارسًا ومصلين من »باب الرحمة«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت القوى الوطنية والفعاليات السياس���ية في بلدتي العيزرية وأبو ديس 

ف���ي مدينة القدس المحتل���ة، امس الخميس، ع���ن يوم غضٍب 
وإضراٍب ش���امل، دعًما لألس���رى المضربين عن الطعام، وإسناًدا 

إضراب في العيزرية وأبو ديس 
دعمًا لألسرى المضربين 

) APA images (     قوات االحتالل خالل اعتقالها فل�سطيني بعد ا�سابته يف رام اهلل اأم�س

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زعم���ت قناة "كان" العبرية، أن س���لطات االحتالل "اإلس���رائيلي" 
حّولت، امس الخميس 22 أغس���طس، مبلغ 2 مليار ش���يكل، إلى 

»كسوة المدارس«.. مبادرات شبابية 
تخفف أعباء العائالت الفقيرة بغزة

غزة / سماح المبحوح: 
على اعت����اب افتتاح العام الدراس����ي الجديد، تنش����ط العديد 
م����ن المبادرات الش����بابية في قطاع غزة ؛ لتوفير المس����تلزمات 

»قناة عبرية«:  »إسرائيل« حّولت 
2 مليار شيكل إلى السلطة

غزة/ محمد أبو هويدي:
أكد المتحّدث باسم مؤسسة »مهجة القدس« للشهداء واألسرى 
طارق أبو شّلوف، أن معركة األمعاء الخاوية التي يخوضها األسرى 

"أبو شلوف" لـ"االستقالل": معركة "األمعاء 
الخاوية" ستستمر إلى حين إسقاط "اإلداري"

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي نافذ 
عزام، أن التهديدات اإلس���رائيلية المتصارعة ضد قطاع 

غزة من قبل قادة األحزاب اإلس���رائيلية، ليست بالجديدة، 
وتع���ود عليها الش���عب الفلس���طيني، وال 

يمكن أن تخيف الفلسطينيين.

غزة/ دعاء الحطاب: 
على قدم وس���اق تج���ري االس���تعدادات والتجهيزات لمش���اركة الجماهير 

الفلس���طينية بجمعة " لبي���ك يا أقصى" في مس���يرات العودة 
وكسر الحصار، يأتي ذلك فى ظل الهجمة االسرائيلية الشرسة 

جمعة »لبيك يا أقصى«.. نفير 
جماهيري في وجه االحتالل 

الشيخ عزام: المصالحة متعثرة
 وال يوجد أفق قريٌب لتحقيقها

ترافقت مع جل�سة 
احلكومة.. اإ�سراب 

واحتجاجات 
فل�سطينية بلبنان 
رف�سًا لقانون العمل
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رام الله/ االستقالل: 
كش���ف رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه امس الخميس، عن 
نس���بة صرف رواتب الموظفين في حكومة السلطة خالل الشهر 

اشتية يكشف عن نسبة 
صرف رواتب الشهر القادم
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الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر 
امس الخميس والليلة قبل الماضية، 15 
مواطًنا فلســـطينًيا، مـــن أنحاء متفرقة 

بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأفاد بيان لجيش االحتالل صباح امس، 
بأن قواتـــه اعتقلت 8 فلســـطينيين، 
ممن وصفهم بــــ "المطلوبين"، بدعوى 
عالقتهـــم بأعمـــال مقاومـــة ومقاومة 

شعبية ضد أهداف إسرائيلية.
وقالت مصـــادر محليـــة إن االعتقاالت 
اإلسرائيلية طالت شاًبا من بلدة سلواد 
شـــمال شـــرقي رام الله، و4 من مدينة 

جنين ومخيمهـــا، باإلضافة إلى مواطن 
مـــن مدينة الخليل، وآخـــر من بيت ليد 

شرقي طولكرم.
وذكر أن المعتقلين هم؛ محمد حسين 
الغول (ســـلواد)، إســـالم الشلبي وبالل 
الشـــلبي (مخيـــم جنين)، أميـــر الرزي 
وقيصر نفيعات (جنين)، عيسى مهدي 

روبين الجعبري (الخليل).
وأشار "نادي األســـير الفلسطيني" إلى 
أن قوات االحتالل اعتقلت الشـــاب لؤي 
راشـــد مصلح (19 عاًمـــا)، بعد مداهمة 
منـــزل عائلتـــه فـــي بيت ليد شـــرقي 

طولكرم.

وفي القدس، اعتقلت قوات االحتالل 3 
شبان من بلدة العيساوية شمال شرقي 
المدينة المحتلة، وهم؛ صالح أبو عصب، 
أحمد سعد مصطفى ومعاذ ناهد عبيد.

وكانـــت قـــوات االحتالل، قـــد اعتقلت 
الشـــابين محمود عطاطرة ونور عمارنة، 
وهمـــا مـــن بلـــدة يعبد جنـــوب غربي 
جنين أثناء مرورهما على حاجز "شافي 

شمرون" العسكري قرب نابلس.
وطالت االعتقاالت اإلسرائيلية الشابين 
جـــواد كلبونـــة وكمال الحفنـــاوي، من 
مدينة نابلس، عبر حاجـــز "الكونتينر" 

العسكري شرق مدينة بيت لحم.

بيروت/ االستقالل: 
دعت مؤسسة القدس الدولية السلطة 
الفلسطينية إلى "العمل جدًيا لتحقيق 
المصالحـــة والتفـــّرغ لمواجهة العدو 
الحقيقي، والجدية فـــي إنهاء العمل 

باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".
جـــاء ذلك في كلمـــة ألقاهـــا األربعاء، 
رئيس المؤسسة غير الحكومية ياسين 
حمود خالل مؤتمـــر صحفي عقده في 
بيروت التـــي تتخذها مقرًا لها، إلطالق 
التقرير السنوي الـ13 للمؤسسة تحت 
عنـــوان "عين علـــى األقصـــى 2019" 
بمناسبة الذكرى الـ 50 إلحراق المسجد 

المبارك.
ويغطـــي التقريـــر تطـــور االعتداءات 
اإلســـرائيلية على األقصـــى والتفاعل 
مع هـــذه التطورات، وذلك خالل الفترة 
الممتدة من أول أغســـطس 2018 إلى 

التاريخ نفسه من 2019.
العربيـــة  الحكومـــات  حمـــود  ودعـــا 
واإلسالمية إلى رفض الخطة األمريكية 

للسالم في الشرق األوسط، والمعروفة 
إعالميا بـ"صفقة القرن".

كمـــا دعـــا األردن إلـــى "التعامل بحزم 
مع اعتداءات االحتـــالل على األقصى، 
والدفـــاع عن الحصرية اإلســـالمية في 
إدارتـــه"، باعتبـــاره البلد الـــذي يتولى 
اإلشراف على المقدسات اإلسالمية في 

القدس، ويدير األوقاف بالمدينة.
وقال إن "االنطباع األخير لسير المعركة 
مـــع االحتالل فـــي المســـجد األقصى 
العـــاِم الفائت يوحـــي بأّنها اخُتتمت 
على توجيه ضربة مقدســـية لمشروع 
االحتالل في الســـيطرة على المنطقة 
الشرقية من األقصى، وذلك عبر إشعال 
هبـــة باب الرحمة التي أفضت إلى فتح 
مصلى بـــاب الرحمة رغم أنف االحتالل 

الذي أغلقه طوال 16 عاما".
وأضاف أنه "على المســـتوى الرسمي 
االقتحامـــات  كانـــت  اإلســـرائيلي، 
السياسية مســـموحة في مدة الرصد، 
وتصّدرها كل مـــن أوري أريئيل (وزير 

غليك  ويهـــودا  اإلســـرائيلي)  الزراعة 
نتنياهو  وكان  إســـرائيلي)،  (حاخـــام 
قـــد حظـــر اقتحامـــات المســـؤولين 
اإلسرائيليين في أكتوبر/ تشرين أول 
2017، ثم سمح بها مجددا في يوليو/ 

تموز 2018".
أما على مستوى المشاريع التهويدية 
فشـــهدت  ومحيطه،  األقصـــى  فـــي 
مدة الرصد تطورات خطيرة لتشـــويه 
الحزام الجنوبي للمســـجد األقصى، من 
ذلك قـــرار لبلدية االحتالل في القدس 
بمصادرة عشرات الدونمات من أراضي 

سلوان، وفق حمود.
وعـــن التفاعل الرســـمي العربي، قال: 
"الحظنـــا فـــي تقريرنا اســـتمرار حالة 
الضعف فـــي مواقف جامعـــة الدول 
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي، مع 
تراخي الحكومات العربية واإلســـالمية 
الرســـمية في التعاطي مـــع القضية 
الفلسطينية عموًما والمسجد األقصى 

خصوصا".

الداخل المحتل/ االستقالل: 
هدمت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي، صباح أمس الخميس، قرية العراقيب 

مسلوبة االعتراف في النقب الفلسطيني المحتل للمرة الـ150.
وقال الناشط سليم العراقيب من القرية لوكالة "صفا" إن قوات االحتالل مدعومة 
بقوات الشـــرطة والخاصة "يوّاف" اقتحمت القرية وأخلت المنازل من الســـكان 

عنوًة وقامت بتمزيق خيامهم ونقلها إلى مكان خارج البلدة.
وذكر أن شرطة االحتالل اعتقلت خالل محاولة األهالي منع الهدم طفاًل واقتادته 
لمركز التحقيق. وأقدمت الشرطة على تفكيك خيام أهالي العراقيب وتمزيقها 
وجرها إلى خارج مسطح البلدة دون اســـتخدام جرافات الهدم. وصّعدت قوات 
االحتالل من وتيرة هدم القرية خالل الفترة األخيرة إلى تكرار هدمها ألكثر من 
مرة خالل أقل من أسبوعين، وذلك ضمن مخططها االقتالعي الذي تريد من خالله 

تهجير السكان ووضع يدها على أراضيهم لصالح مشاريع استيطانية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعا أهالي بلدة العيســـوية شـــمال شـــرق القدس المحتلة، إلى ضرورة المشاركة في 
صـــالة الجمعة اليوم على المدخل الغربي للبلدة، رفًضا لحملة االعتداءات اإلســـرائيلية 

المتواصلة فيها منذ ثالثة شهور.
وأوضـــح أهالي العيســـوية في بيان صحفي أمـــس الخميس أن لجـــان أولياء مدارس 
العيســـوية ســـتعلن االضراب المفتوح عن الدوام في مدارس البلدة في حال استمرار 
حملة االعتداءات . وأضافوا أنه ســـيعقب صـــالة الجمعة وقفة احتجاجية 
بالشراكة مع المؤسســـات الحقوقية والقائمة العربية المشتركة تحت 

شعار "نريد أن نعيش بأمان".
وتأتي هذه الدعوة في ظل االنتهاكات اإلسرائيلية التي تتعرض لها البلدة، والمتمثلة 
في اعتقال العشـــرات، وإبعاد الشـــبان عنها، وفرض الحبس المنزلي على المواطنين، 
إضافة لالقتحامات اليومية ومداهمات المنازل، والمنشآت التجارية، وعرقلة الحركة في 
األحياء وداخل الشـــوارع، ونصب الحواجز واستخدام الرصاص الحي والمطاطي بشكل 

عشوائي في شوارع البلدة.
وكانت قوات االحتالل اقتحمت صباح امس حي آل عبيد وشارع البستان في العيسوية، 
وأزالت صور الشهيد محمد سمير عبيد عن الجدران، كما اعتقلت أربعة شبان هم معاذ 

ناهد عبيد، صالح أبو عصب، سعيد الرجبي وأحمد سعد مصطفى.

جنين/ االستقالل: 
نقلت إدارة الســـجون األســـير القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي طارق حسين قعدان(46عامًا) 
من سكان بلدة عرابة قضاء مدينة جنين من عزل أوهليكدار حيث كان متواجدًا إلى عزل نيتسان 
في الرملة، في ظل استمراره بإضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 23 على التوالي وامتناعه منذ 

أمس عن شرب الماء.
وذكر مكتب إعالم األســـرى أن األســـير قعدان معتقل منذ تاريخ 2019/2/13، وأصدرت محكمة 
االحتالل بحقه حكمًا بالســـجن الفعلي مدة شـــهرين، وفرضت عليه غرامـــة مالية بقيمة 3000 

شيقل، وقبل موعد اإلفراج المقرر عنه جرى تحويله إلى االعتقال اإلداري لمدة ستة أشهر.
الجدير بالذكر أن األســـير قعدان اعتقل ســـابقًا ما يزيد عن 16 مرة، وأمضى ما يزيد عن 15 عامًا 
مجتمعة في األسر، جزء منها أمضاه في االعتقال اإلداري، وال يحتمل وضعه الصحي امتناعًا عن 

تناول الطعام والماء.

رام الله/ االستقالل: 
قمعت قوات االحتالل  أمس الخميس، مسيرة 
تضامنية مع األسرى أمام سجن "عوفر" جنوب 
غـــرب مدينة رام الله وســـط الضفـــة الغربية 

المحتلة.
وتجمع العشرات من النشطاء وأهالي األسرى 
أمام بوابة الســـجن الشـــمالية ورفعوا األعالم 
الفلســـطينية وصور األسرى وهتفوا بعبارات 
تحيي صمود األسرى وتدعو إلطالق سراحهم.

ودفعت قوات االحتالل بتعزيزات عســـكرية 
إلى مكان االعتصام وأطلقـــوا القنابل الغازية 
والصوتيـــة علـــى المشـــاركين، كمـــا اعتدوا 

بالضرب على عدد منهم.
واعتقلـــت قوات االحتالل شـــابا بعد االعتداء 
عليه بالضرب ونقلوه إلى داخل أسوار السجن.

االحتالل يهدم العراقيب االحتالل يقمع مسيرة تضامنية مع األسرى أمام سجن »عوفر«
للمرة الـ150 ويعتقل طفال

االحتالل ينقل األسير المضرب 
طارق قعدان إلى عزل »أوهليكدار«

اعتقاالت إسرائيلية تطال 15 فلسطينًيا من الضفة والقدس

»القدس الدولية« تدعو للمصالحة
 والتفّرغ لمواجهة »صفقة القرن«

الدعوة لصالة الجمعة 
بالعيسوية رفضًا الستمرار 

اعتداءات االحتالل



3الجمعة 22 ذو الحجة 1440 هــ 23 أغسطس 2019 م

غزة/ محمد أبو هويدي:
أكــــد المتحــــّدث باســــم مؤسســــة "مهجة 
القدس" للشهداء واألسرى طارق أبو شّلوف، 
أن معركــــة األمعاء الخاويــــة التي يخوضها 
األســــرى المضربين عن الطعام في ســــجون 
االحتالل ستستمر إلى حين إسقاط سياسة 

االعتقال اإلداري.
 وقال أبو شــــلوف لـ "االستقالل": "إن األسير 
 له سوى اإلرادة والعزيمة 

َ
الفلسطيني لم يبق

حتى ينتــــزع حقوقــــه المســــلوبة، وتتمثل 
هذه العزيمة باإلضراب عن الطعام إلســــقاط 
سياســــات إدارة ســــجون االحتالل المجحفة 

ضد أسرانا".
وأشــــار إلــــى أن معركــــة األمعــــاء الخاويــــة 
يخوضهــــا في هذه اآلونة القيادي في حركة 
الجهاد اإلســــالمي طارق قعدان، واألسيَران 
سلطان خلف وحذيفة حلبية، وأسرى آخرون، 
مشدًدا على أن األسرى المضربين عن الطعام 
ا وإصرارًا  يخضون المعركة وهــــم أكثر تحدّيً

على النصر ضد سياسة االعتقال اإلداري.
وأوضــــح أن "ظواهر وعــــوارض صحّية بدت 
تظهر على األسرى المضربين، وعلى رأسهم 

القيــــادي قعــــدان، الُمضــــرب عــــن الطعام 
ا المؤسســــات الحقوقية الدولية  أيضًا، داعّيً
للتحــــرك الفاعــــل لحمايــــة األســــرى داخل 
ســــجون االحتــــالل، والضغط عليــــه لوقف 
جرائمه البشــــعة بحقهم، ومنحهم أبســــط 
حقوقهم اإلنسانية التي كفلتها االتفاقيات 

والمواثيق الدولية كاّفة.
وتابــــع: "إدارة الســــجون تحــــاول المماطلــــة 
وااللتفاف على مطالب أســــرانا وعدم تحقيق 
مــــا عليه من التزامات، مشــــدًدا على أن إرادة 
األســــرى قادرة على قهر االعتقــــال اإلداري 

وتحقيق االنتصارات".
"مهجة  باســــم مؤسســــة  المتحّدث  وبّيــــن 
القدس" أن مؤّسســــته تتابع بقلق شــــديد 
ما يجري لألســــرى داخل ســــجون االحتالل، 
وخاصــــة تدهور الحالة الصحية لألســــيرين 
طــــارق قعدان (47 عامًا) وســــلطان خلف(38 
عامًا)؛ "لدخولهما مرحلة متقدمة من اإلضراب 
المفتــــوح عــــن الطعــــام رفضــــًا العتقالهما 

اإلداري".
ويواصل األســــير "قعدان" من بلــــدة "عّرابة" 
قضــــاء مدينة جنيــــن إضرابــــه المفتوح عن 

الطعام لليوم الـــــ 24 على التوالي، وامتناعه 
أمــــس األول عــــن شــــرب المــــاء، فيما وصل 
إضراب األسير "خلف" عن الطعام (37) يوًما. 
هيئــــات  أطلعــــت  "الُمهجــــة"  أن  وذكــــر 
ومؤسســــات دولية عاملة في غزة مثل األمم 
المتحدة، والقنصلية الفرنســــية، والصليب 
األحمر على مجريات األوضاع داخل ســــجون 
 إلى مستوى 

َ
االحتالل؛ بيد أن ردودها لم ترق

الجرائم التي يتعرض لها األسرى.
الهيئــــات  تلــــك  "لــــم تصــــدر  وأضــــاف:   
والمؤسســــات حتــــى بيــــان إدانــــة لجرائم 
االحتالل ضد أســــرانا البواسل، وبقي الصمت 
ســــّيد الموقف، وهذا دليل على أن ليس لها 

أي اعتبار عند هذا العدو المجرم".

اأ�سرى جدد
في الســــياق، أكد مركز "أســــرى فلســــطين" 
للدراســــات، أن عدد األســــرى المضربين عن 
الطعــــام ضــــد اعتقالهم اإلداري المســــتمر 
والعــــزل االنفــــرادي، ارتفــــع إلــــى (10)، مع 

استمرار التدهور على صّحة الُمضربين.
وفي بيان وصل "االســــتقالل"، أوضح المركز 
أن "أســــيَرْين التحقا مؤخًرا بقافلة األســــرى 
المضربين، هما األســــير المعزول أنس سعد 
عواد (32 عاًما) من ســــكان نابلس، واألســــير 
بزيع  إيــــاد حســــنى  المعــــزول  المقدســــي 

(33عاًما) من مخيم قلنديا".
وأشار إلى أن األسير "عّواد" يخوض اإلضراب 
منذ (15) يوًما احتجاًجا على استمرار اعتقاله 
اإلداري وعزلــــه انفرادًيا منذ أحداث ســــجن 
"النقب" فــــي مارس الماضي، فيما يســــتمر 

األســــير "بزيــــع" (33عاًما) من مخيــــم قلنديا 
إضرابــــه منذ (15) يوًمــــا، احتجاًجا على عزله 
منذ (5) شــــهور، واســــتمرار اعتقاله اإلداري 

منذ (22) شهًرا متواصلة.
وبّين أن األســــير ناصر زيدان جدع (30 عاًما) 
من بلدة "برقين" بمحافظة جنين مضرب عن 
الطعام منذ (17) يوًما، واألسير ثائر يوسف 
حمــــدان (21عاًما) من رام اللــــه مضرب أيًضا 

منذ (14) يوًما.
وأشــــار "أسرى فلســــطين" إلى أن (6) أسرى 
آخريــــن يواصلــــون إضرابهــــم المفتوح عن 
الطعام منذ عشــــرات األيــــام احتجاًجا على 
استمرار اعتقالهم اإلداري، "بينما طرأ تراجع 
خطير على صحة بعضهم، وخاصة األسيَرْين 
المريَضْين بالســــرطان حذيفة حلبّية، وأحمد 
غّنام، والقيادي في حركة الجهاد اإلســــالمي 

طارق قعدان".
وذكــــر أن دفعــــة جديدة تضم (44) أســــيًرا 
موزعيــــن علــــى ســــجون عــــدة بــــدأت أمس 
الخميس خوض إضــــراب تضامني لمدة (3) 
أيام، ليرتفع بذلك عدد األسرى المتضامنين 

تضامًنا مع المضربين إلى (94) أسيًرا.

وصل عدد األسرى المضربين إلى 10
»أبو شلوف« لـ »االستقالل«: معركة »األمعاء الخاوية« ستستمر إلى حين إسقاط »اإلداري«

وشـــددت الهيئـــة، خـــالل مؤتمر صحفـــي عقد علـــى هامش 
اجتماعها الدوري في مخيم ملكة شرق مدينة غزة ، على ضرورة 
أن يكون اليوم الجمعة يوم اشتباك مفتوح وتكثيف النشاطات 

الكفاحية ضد جنود االحتالل وقطعان المستوطنين.
استراتيجية متكاملة 

أكد عضو الهيئة الوطنية لمســـيرة العودة والقيادي في حركة 
الجهاد االسالمي أحمد المدلل، أن الهيئة وضعت استراتيجية 
متكاملة إلنجـــاح جمعة (لبيك يا أقصى) في مســـيرات العودة 
وكسر الحصار، تزامنًا مع الذكرى الـ 50 إلحراق المسجد األقصى 

المبارك. 
وقال المدلل لـ"االســـتقالل":" إن ما يتعرض له المسجد األقصى 
من جرائم اسرائيلية ممنهجه، من خالل االقتحامات والحفريات 
المســـتمرة، و محاولة فـــرض واقع جديد علـــى باحاته من خالل 
التقســـيم الزمانى والمكانى واقامة الهيـــكل المزعوم، بالتزامن 
مع الذكرى ال 50 إلحراق المســـجد األقصى المبارك، كان دافعا 

للهيئة إلطالق اسم (لبيك يا اقصى) على هذه الجمعة". 
وأضـــاف:" منذ أيام بدأت لجـــان الهيئة المختلفـــة والفصائل 
الفلســـطينية، بعقد حلقات نقاش إلنجاح هـــذا اليوم الوطني 
الفلســـطيني بصورٍة الئقة تؤكد على أهمية المسجد االقصى و 

مواجهة الجرائم االسرائيلية الممنهجه المستمرة ضده". 
وأوضـــح أن لجنة الحشـــد تقوم منذ أيام بعـــدة خطوات عملية 
منظمـــة من أجل تحشـــيد أكبر عدد من المواطنين للمشـــاركة 
فـــي جمعة ( لبيك يا اقصى) على الحدود الشـــرقية لقطاع غزة، 
باســـتخدام كافة وسائل االعالم المرئية والمقروءة والمسموعة، 
دعمًا البناء شـــعبنا في مدينة القدس وتأكيدا على أنهم ليسوا 
وحدهـــم بهـــذه المعركة.  وأشـــار الى ان الدعوات لالحتشـــاد 
والمظاهـــرات لم تقتصر على الفلســـطينيين بقطـــاع غزة، بل 
شـــملت أبناء الضفة الغربية ومطالبتهم باالحتشـــاد في كافة 
مناطـــق التماس مع االحتالل االســـرائيلي، تأكيدا على دعمهم 
واســـنادهم ألهـــل مدينة القـــدس، ورفضهم لكافـــة الجرائم 
الصهيونية بحق المسجد االقصى.  وشدد على أن هذه الجمعة 
ســـتمثل بصمًة نضالية أخرى بتاريخ الشـــعب الفلســـطيني، 
وتوصل رســـالة للعالم أجمع مفادها:" ان الشـــعب الفلسطيني 
لن يتخلى عن المسجد االقصى ومقدساته بمدينه القدس، وانه 

سيبقي يدافع عنه حتى أخر نقطة دم فلسطينية". 
وحـــذر االحتـــالل من ارتـــكاب أي حماقـــة بحـــق المتظاهرين 
الســـلميين المشاركين في مســـيرات العودة على طول الحدود 
الشرقية للقطاع، مشـــددَا على انه في حال تغول االحتالل على 

دماء المشـــاركين ســـيكون هناك تداعيات وخيمة عليه لذلك  
يجـــب ان ُيـــدرك أن هناك ُمقاومة تدافع عن أبناء شـــعبها ولن 

تعطيه فرصًة للتغول على دمائهم. 
مشاركة كبيرة 

وبدوره، يري الُمحلل والكاتب السياسي فايز أبو شمالة، أن جمعة 
( لبيك يا اقصى) في ذكرى حرق المســـجد االقصى، ستشـــهد 
ُمشـــاركة جماهيرية كبيـــرة وفعالة بصوتهـــا الرافض للجرائم 

واالعتداءات االسرائيلية المتكررة على االقصى.
واعتبر أبو شـــمالة لـ"االستقالل"، أن دعوات النفير التى أطلقتها 
الفصائـــل الفلســـطينية لدعم صمـــود المواطن الفلســـطيني 
بمدينـــه القـــدس، رد فعـــل طبيعـــي لالعتـــداءات والجرائـــم 
اإلســـرائيلية المتكـــررة على المســـجد االقصـــى، مبرهنًا ذلك 
باالعترافات اإلسرائيلية من قبل مسئولين بأن عمليات المقاومة 
التـــى تمت مؤخـــرا بالضفة الغربية جاءت بســـبب التضامن مع 

االقصى والجرائم التى ترتكب ضده. 
واوضح أن الفلســـطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة أسرى غير 
قادرين على الوصول للمســـجد االقصى والرباط بداخله، بالتالي 
اطالق مســـيرات الجمعـــة تحت عنوان " لبيك يـــا اقصى" دعوة 
صريحة لكافة أبناء الضفة بـــأن يلبوا النداء بطريقتهم الخاصة 

من خـــالل العمليات الفدائية واالشـــتباك المباشـــر مع الجنود 
بمناطـــق التماس، وان تلبي غزة النداء باالحتشـــاد على الحدود 

الفاصلة بين القطاع واالراضي الفلسطينية المحتلة عام ٤٨. 
وبين أن رســـالة جمعة " لبيك يا اقصى" لالحتالل اإلســـرائيلي 
مفادها" أنت لست امن طالما االقصى يتعرض للعدوان، وهناك 
فلســـطينيون يدافعون عنه و مستعدون للموت في سبيله"، أما 
رســـالتها للدول التى تفكر باغتنام الحالة العربية المتشـــرذمة 
لهـــدم االقصـــى وبناء الهيـــك المزعـــوم:" لن نتهـــاون بحقنا 
ومقدســـاتنا و تاريخنا بالمجســـد باألقصـــى، وان االقصى ارض 
عربية اسالمية ال يمكن أن تتغير او تقسم او تنتهك، وان جميع 

محاوالتكم ستبوء بالفشل". 
أما الرسالة التي توصلها للعالم العربي واالسالمي: " أن المسجد 
االقصى ال يخص الفلســـطينيين وحدهم، وأن المناورة ال تقف 
علـــى حدود فلســـطين انما تقـــف عند حـــدود ُكل من يرفض 

العدوان والهيمنة اإلسرائيلية على المنطقة". 
وتوقع أبو شـــمالة أن تشـــهد جمعة "لبيك يا اقصى" مواجهات 
وتصعيـــد بين المتظاهرين وجنود االحتالل، الســـيما وان حالة 
االحتقان والغضب والثورة لدى الفلســـطينيين بلغت ذروتها و 

ان المواجهات المتنفس الوحيد لها.

جمعة »لبيك يا أقصى«.. نفير جماهيري في وجه االحتالل 
غزة/ دعاء احلطاب: 

على قدم و�ساق جتري اال�ستعدادات والتجهيزات 
مل�ساركة اجلماهر الفل�سطينية بجمعة » لبيك يا اأق�سى« 

يف م�سرات العودة وك�سر احل�سار، ياأتي ذلك فى ظل 
الهجمة اال�سرائيلية ال�سر�سة على املقد�سات، وبالتزامن 

مع الذكرى ال�50 الإحراق امل�سجد االأق�سى، ون�سرًة 
الأهايل مدينة القد�س ودعم �سمودهم يف اأر�سهم، 

ورف�سًا لالنتهاكات اال�سرائيلية.  ودعت الهيئة الوطنية 
العليا مل�سرات العودة وك�سر احل�سار، جماهر ال�سعب 

الفل�سطيني للم�ساركة الفاعلة يف فعاليات اجلمعة 
الواحدة وال�سبعني بعنوان »جمعة لبيك يا اأق�سى«، 

للتاأكيد اأن كل حماوالت االحتالل لتهويد مدينة القد�س 
وتق�سيم امل�سجد االأق�سى زمانًيا ومكانًيا �ستبوء بالف�سل.
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي دائرة التنفيذ 
حمكمة خان يون�س ال�سرعية االبتدائية 

  اخطار تنفيذ 
 دائرة تنفيذ محكمة خان يونس الشرعية االبتدائية 

الى المنفذ ضده/ ها : نعيم عثمان طباســـي االغا  المقيم في خانيونس  وســـكانها سابقا 
و مقيم في دولة الســـويد ومجهول محل اإلقامة فيها ابلغك طبقا لاللتزام المترتب عليك 
بموجب  القرار الصادر عن محكمة خانيونس الشرعية لصالح طالبة التنفيذ/ جيهان جعفر 
موســـى االســـطل و الذي يلزمك بتنفيذ قرار المحكمة المذكور بتســـليم مالبس و أغراض 
شخصية وهي ((جميع المالبس المتبقية لها في المنزل 5 جلبيات + روب شتوي+ كتب + 
الديش الصغير + مكواه + غســـالة فل اتوماتيك + حنفيات عدد 5 + قيزر))  لصالح طالبة 
التنفيذ/ جيهان المذكورة أعاله و الرســـوم و المصروفات القانونية وذلك على ذمة القضية 
التنفيذية و موضوعها مشـــروحات و نكلفك بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك بحضورك الى 
دائرة التنفيذ بمحكمة خانيونس الشرعية االبتدائية خالل أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن 

وان لم تحضر فان دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون . حرر: 2019/8/4

ماأمور التنفيذ 
اإبراهيم ح�سن الفقعاوي 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة االأرا�سي 

جلنة ت�سحيح االأ�سماء
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن الســـيد/ مصطفى سليمان سلمان أبو دقة من 
سكان خانيونس هوية رقم / 700240500 تقدم بطلب لتصحيح اسم / 
والدته والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // فاطمة عبد العزيز 

مدبولي / فاطمة تعبد العزيز مدبولي 
أراضي عبسان  244 القسيمة 1 +8 + 9 + 10   القطعة 

القطعة 237 القســـيمة 2 + 4 أراضي عبسان + القطعة 236 القسيمة 
25 + 26 أراضي عبسان

إلى االســـم الصحيح لها // هنية محمد مصطفى القمحاوي المشـــهورة 
فاطمة عبد العزيز مدبولي

لذلـــك فإن اللجنة المختصـــة تحيط الجميع علمًا بهـــذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية 
خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريخ اإلعالن وإال فســـيتم 

التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

جلنة ت�سحيح االأ�سماء
 �سلطة االأرا�سي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زعمـــت قنـــاة "كان" العبرية، أن ســـلطات 
االحتـــالل "اإلســـرائيلي" حّولـــت، امـــس 
الخميـــس 22 أغســـطس، مبلـــغ 2 مليار 

شيكل، إلى السلطة الفلسطينّية.
ونقلت القناة هذا النبأ عن مصدٍر فلسطيني، 
-وفق قولها، وبّينت أنها "سيساعد السلطة 

الفلسطينية على ســـد العجز االقتصادي 
الذي أدت إليه أزمة أموال المقاصة".

في الســـياق، أكد حســـين الشـــيخ  عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشـــؤون 
المدنيـــة الخميس "انتهـــاء أزمة ضرائب 
البترول بين السلطة الفلسطينية واسرائيل 

بعد مفاوضات مضنية".

تزامـــن ذلـــك مـــع إعـــالن رئيس الـــوزراء 
اشـــتية  امس  محمـــد  الفلســـطيني 
 "رواتـــب الموظفيـــن فـــي 

ّ
الخميـــس أن

قطاع  غزة  والضفـــة الغربيـــة عن شـــهر 
أغسطس ستصرف بنسبة 110%"، وذلك 
بواقـــع 50% عن الشـــهر األول من األزمة 

المالية و60% عن الشهر الحالي.

و مـــن المقرر أن يبدأ  العام الدراســـي 2019 –  2020  في 
الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري ، فيما بدأ الدوام 
الرسمي للهيئات اإلدارية في 21 من ذات الشهر من أجل 

إنهاء التحضيرات الالزمة لبدء العام الدراسي . 
فيما أفادت "  اونروا "  أنها ســـتفتح أكثر من 700 مدرسة 
تابعة لها  في الموعد المقرر لبدء السنة الدراسية الجديدة 
2020-2019 في المناطق الخمس المضيفة لها "  الضفة 
الغربية  بما فيها القدس الشـــرقية ، وغزة واألردن ولبنان 

وسوريا "  . 
700 حقيبة

فهمي شـــراب أحد القائمين على مبادرة فردية شـــبابية 
تســـعى لتوفير المســـتلزمات المدرســـية لمئات الطالب 
المحتاجين بالمرحلة االبتدائية على مســـتوى محافظات 
قطـــاع غزة ، قبل البدء بالعام الدراســـي أســـوة بزمالئهم ، 
أوضـــح أن مبادرته تهدف لتوفير القرطاســـية والحقائب 
والزى المدرســـي لمئات الطالب على مســـتوى محافظات 

القطاع.
وبين شراب لـ"االستقالل" وهو يتفقد الحقائب المدرسية 
في احدى المحال التجارية أنه خالل األيام الثالثة الماضية 
استطاع توفير ثمن 700 حقيبة مدرسية , ويحاول جاهدا 
من خالل التبرعات العينيـــة والمالية أن يوفر عدد آخر من 

الحقائب لجميع الطالب المحتاجين. 
وأشـــار إلى أنه اســـتغل صفحته الشخصية على "الفيس 
بـــوك  " ككاتب و محاضر جامعي ولها متابعون في اطالق 

مبادرته وفتح باب المجال للمســـاهمة في مبالغ مالية من 
المقتدرين إلعانته على توفير المســـتلزمات المدرســـية 

للفئات المهشمة من الطالب . 
ولفت إلى أنه نتيجة عدم امتالكه بيانات خاصة بالعائالت 
المحتاجة ، فانه ســـيعتمد على مـــدراء المدارس في آلية 
توزيـــع ما يجمعه من مســـتلزمات مدرســـية على الطالب 

المحتاجيـــن ، لكونهم األقدر على تحديـــد الطلبة االكثر 
حاجة.

ولفت إلى أنه ســــيعمل على اختيار 3 مدارس في كل 
محافظة على مستوى القطاع إلعطاء القائمين عليها 
بمعــــدل 50 حقيبــــة لتوزيعها على الطــــالب األكثر 

احتياجا . 

ر�سم الب�سمة 
اســـتكماال للعمل اإلنســـاني والتطوعي الشبابي في ظل 
االوضاع االقتصادية الصعبة التي تواجهها كافة االســـر 
فـــي قطاع غزة وعـــدم قدرتهم على توفيـــر احتياجاتهم 
الضرورية، عملت مبادرة كسوة طالب المدارس التي تنشط 
في محافظة رفح على رســـم البســـمة على وجـــوه الطلبة 

المحاجتين.
وائل أبو محســـن القائم على المبـــادرة برفقه مجموعة من 
اصدقائه باإلضافة لعدد مـــن المتطوعين أوضح أنه تأتي 
استكماال لسلســـلة مبادرات تم تنفيذها قبل نحو عامين  

والتي تركز على الفئات المحتاجة و المهمشة . 
وبين أن المبادرة تســـتهدف الطالب من األسر األشد فقرا 
في محافظة رفح ، بالمرحلة االبتدائية واإلعدادية ، وتشمل 
الكســـوة توزيع قميص أو بلوزة و بنطـــال للطالب و بنطال 
ومريول مدرســـي للطالبات باإلضافة لحقيبة مدرسية  لكل 
منهم . وأشار إلى أن المبادرة انطلقت قبل عدة أيام  ، وإلى 
اآلن فإن حجـــم التبرعات والمســـاهمات ضعيف إلى حد 
كبير ، نتيجة لألوضاع االقتصادية الســـيئة التي يمر بها 

المواطنون بالقطاع . 
ولفت إلى أن آلية التوزيع تعتمد على قاعدة بيانات وقائمة 
للعائالت الفقيرة التي ساهموا على مدار سنوات طويلة في 
البحث عن احتياجاتهـــا ، منوها إلى أن فريقهم التطوعي 
ســـيقوم بإجراء عملية بحث ومســـح والتأكد من جديد من 

احتياجات العائالت وعدد أفراد طالب المدارس لديها . 

»كسوة المدارس«.. مبادرات شبابية تخفف أعباء العائالت الفقيرة بغزة
غزة / �سماح املبحوح: 

عل��ى اعتاب افتت��اح الع��ام الدرا�سي اجلدي��د، تن�سط 
؛  غ��زة  ال�سبابي��ة يف قط��اع  املب��ادرات  م��ن  العدي��د 
لتوف��ر امل�ستلزمات املدر�سية  للطلبة ، كالزى املدر�سي 
م��ن  وغره��ا  القرطا�سي��ة  و  والر�س��وم  واحلقائ��ب 

امل�ستلزمات اخلا�س��ة ، االمر الذي ي�ساهم يف تخفيف 
االعباء عن كاه��ل العائالت الفقرة يف قطاع غزة يف 
ظ��ل االأو�ساع االقت�سادي��ة ال�سيئة الت��ي يعاين منها 
املواطن��ون من��ذ ع��دة �سن��وات يف القط��اع . وتزايدت 
موؤخرا ، املبادرات ال�سبابية يف قطاع غزة ، والتي تقوم 

عل��ى العط��اء دون مقابل ، به��دف م�ساع��دة  الفقراء 
واملحتاجني ، وتقدمي يد العون لكل �ساحب حاجة يف 
ظل ا�ستمرار احل�سار االإ�سرائيلي على القطاع امل�ستمر 
من��ذ )13(عام��ا، و�س��وء االأو�س��اع االقت�سادية التي 

يعاين منها املواطنون بالقطاع . 

»قناة عبرية«:  »اسرائيل« حّولت 2 مليار شيكل إلى السلطة

غزة/ االستقالل: 
اســــتنكرت حركة المقاومة اإلســــالمية »حماس« وبأشــــد العبارات قرار 

رئيس جمهورية الباراغواي بتصنيف الحركة كحركة إرهابية دولية.
وأكدت الحركة فــــي بيان لها أمس الخميس أن مثل هذه القرارات، إلى 
جانب أنها تخالف القوانين الدولية التي كفلت للشعوب الحق بمقاومة 
االحتــــالل والعدوان بكل الوســــائل المتاحة، بما فيها الكفاح المســــلح 
والذي أكدته األمم المتحدة فــــي قرارها A/RES/43/37، فإنها ال تخدم 
األمن واالستقرار في المنطقة والعالم، بل وتضر بالعالقات الطيبة بين 

شعبينا.
واعتبــــرت أن مثل هذه القرارات تعزز اإلرهاب الذي يمارســــه االحتالل 
اإلســــرائيلي منذ عقود ضد شعبنا الفلســــطيني، وتمده بالغطاء الالزم 

لالستمرار في جرائمه والفلتان من العقاب المطلوب.
وشــــددت على أنها حركة مقاومة فلســــطينية، تناضل من أجل حرية 
واستقالل شعبها، مؤكدة »أننا ال نعادي أحدا من الشعوب، وأن صراعنا 

هو مع االحتالل اإلسرائيلي فقط«.
وطالبت دولة الباراغواي بالتراجع الفوري عن هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من 
القرارات واإلجراءات لدعم نضال شعبنا في سبيل نيل حريته واستقالله 
ومالحقة مجرمي الحرب اإلســــرائيليين، ال ســــيما أن شعبنا يحمل كل 

معاني االحترام والتقدير لدولة الباراغواي وشعبها.
وقــــررت حكومة باراغواي قبل أيام تصنيف »حزب الله« اللبناني وحركة 

»حماس« الفلسطينية كـ »منظمتين إرهابيتين دوليتين«.
ورحبت »إسرائيل« بقرار باراغواي بشأن »حزب الله« و«حماس«.

وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له: »نعمل من 
أجل قيام المزيد من الدول بهذه الخطوة المهمة«.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية اإلســــرائيلي، يسرائيل كاتس، أن »هذا 
القرار يساهم في الجهود المشتركة لمكافحة إرهاب (حماس) و(حزب 
الله) والراعي الرئيســــي لهما إيران«، ودعا مزيدا من الدول التخاذ القرار 

نفسه.

حماس: قرار الباراغواي 
يعزز إرهاب االحتالل
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غزة/ قاسم االغا:
افتتـــح التجّمع اإلعالمي الفلســـطيني اليـــوم الخميس، 
الدبلوم اإلعالمي لكـــوادر العالقات العامة واإلعالم بوزارة 
الصّحة الفلسطينية ومرافقها المختلفة، وذلك في مبنى 

الوزارة اإلداري بمدينة غزة.
وحضـــر حفل االفتتـــاح عـــن التجّمع اإلعالمـــي، كل من 
الصحفي توفيق السّيد سليم رئيس فرع اإلعالم باالّتحاد 
اإلسالمي للنقابات، والصحفي سفيان الشوربجي مسؤول 
ملف التدريب، والصحفي قاســـم األغا مسؤول العالقات 

العاّمة.
فيما حضر عن وزارة الصّحة، مدير وحدة العالقات العامة 
واإلعالم د. أشـــرف القدرة، و أ. زينب عودة مســـؤولة ملف 
التدريـــب والتطوير، إضافة إلـــى الملتحقين في الدبلوم 

التدريبي وعددهم (25) كادًرا إعالمًيا. 
اء بين  وأشـــاد "الســـّيد ســـليم" بالتعاون المثمـــر والَبنَّ
التجمع اإلعالمـــي ووزارة الصّحة، مؤكـــًدا أن هذا الدبلوم 
ُيشـــّكل "باكورة" هذا التعاون، لتحقيق مزيد من الخدمة 
ا ال  المجتمعّية، التـــي يؤمن بها التجمـــع ويعتبرها جزًء

أ من رسالته للمجتمع.
ّ
يتجز

وأوضح أن الشراكات المختلفة التي ينسجها التجّمع مع 
مؤسسات المجتمع المدني، ووزارات ومؤسسات حكومية 
كالمكتب اإلعالمـــي الحكومـــي ووزارة الصحة، تأتي في 
ســـياق االنفتـــاح الطبيعي علـــى المجتمع بمؤسســـاته 

المختلفة؛ لخدمة العاملين كاّفة في الحقل اإلعالمي على 
اختالف تخّصصاتهم ومهامهم.

ولفت إلـــى أن البرنامج التدريبي سيشـــّكل عالمة فارقة 
وُنقطة تحـــّول مهّمة في األداء المهني للكوادر اإلعالمية 
الُمشـــاركة فيه، مبيًنا أهمية أن ُيلـــّم العاملون في دوائر 
العالقات العامة واإلعالم بوزارة الصحة بالفنون اإلعالمية 
المختلفـــة، "وهذا ما يســـعى الدبلوم إلـــى تحقيقه عبر 

مجموعة ممّيزة من المدربين المهنيين واألكفاء".
وَتمّنى مســـؤول فرع اإلعالم باالّتحاد اإلسالمي للنقابات، 
للملتحقيـــن فـــي الدبلـــوم "التوفيق والتميـــز وتحقيق 

الفائدة المأمولة والمرجّوة منها".
من جهته، أّكـــد "القدرة" "حرص وزارة الصحة وســـعيها 
الدائم لتطوير وبناء الشـــخصّية اإلعالميـــة القادرة على 
التعبيـــر عن صـــورة الوزارة وما تقدمه من خالل سلســـلة 

الخدمات الصحّية، التي تضّم عديد التخصصات الطبية 
النوعية, وساهمت في تحقيق مؤشرات صحية متقدمة".
وقال: "إن وحدة العالقات العامة واإلعالم بالوزارة وضعت 
التدريـــب والتطويـــر اإلعالمي منهًجـــا وعنواًنا في كافة 
خطط العمل الســـنوية, حيث تم تنفيـــذ برامج ولقاءات 
تدريبيـــة بمختلـــف التخّصصات اإلعالميـــة والعالقات 
العامة، بالتعاون مؤسســـات وأجســـام إعالمية متعّددة, 

وفي مقّدمتهم التجّمع اإلعالمي الفلسطيني.
وأضاف: "افتتاح هـــذا الدبلوم اإلعالمي المتخّصص, هو 
نتاج تعاون مســـتمر ونوعي مع التجمع اإلعالمي، وخطوة 
متقّدمة لتنفيذ دبلومات متخّصصـــة ومعتمدة", معّبًرا 

عن شكره وتقديره للتّجمع.
وأشـــار القدرة إلى أن حرص وزارته علـــى تعزيز العالقة 
مع تلك المؤسســـات اإلعالمية والتجمعـــات والهيئات 
ا في تعزيز  اإلعالمية "ينطلق من اعتبارها شريًكا أساسّيً
ثقـــة المواطن بالخدمة الصحّية, وإيصال رســـالة مرضى 

قطاع غزة المحاصر للعالم".
وُيحاضر في الدبلـــوم أكاديميون ومدربون مختصون في 
فنـــون اإلعالم المختلفـــة (التحرير الصحفـــي، العالقات 
العاّمة، اإلعالن والتسويق، التصوير الفوتوغرافي، اإلخراج 
والتصميم والمونتـــاج، التقديم اإلذاعـــي والتلفزيوني، 
مشروع تخّرج), ويستمر على مدار (3) شهور، بواقع (80) 

ساعة تدريبية معتمدة.

»التجمع اإلعالمي« و »الصحة« يفتتحان »دبلومًا إعالميًا« لكوادر الوزارة

رام الله/ االستقالل: 
أفاد تقريٌر رســـمي بأن عدد األســـيرات 
المعتقـــالت حالًيا في ســـجون االحتالل 
أســـيرة، يقبعن في ســـجن  وصـــل 36 
»الدامـــون« بظروف إنســـانية واعتقالية 
صعبة ومقلقة، بينهن 20 أســـيرة أم، و6 

مصابات بالرصاص خالل االعتقال.
وقالت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين 
في تقريٍر لها إن »نصف العدد اإلجمالي 
لألسيرات صدر بحقهن أحكاًما متفاوتة 
وصل أعالها إلى 16 عاًما، والنصف اآلخر 

ال زال قيد التوقيف«.
وأضافـــت الهيئة أن المعتقالت يعانين 
من سياسة اإلهمال الطبي المتعمد سواء 
للحاالت المرضيـــة أو الجريحات اللواتي 
أصبن بالرصاص، كما تشتكي األسيرات 
منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة 
نسائية في عيادة السجون، وعدم صرف 

أدوية مناسبة للحاالت المرضية بينهن.

وتعتبر األســـيرة »إسراء الجعابيص« من 
أصعب الحـــاالت بين األســـيرات والتي 
تحتاج إلى عمليـــات جراحية عاجلة بعد 
إصابتها بحروق شـــديدة حين االعتقال 
وبترت 8 من أصابعها، ويماطل االحتالل 

في إجراء العمليات الالزمة لها.
وُتعاني األسيرات من النقل إلى »معبار« 
ســـجن هشـــارون، وحرمان بعضهن من 
الزيـــارات، وعدم وجود غرفـــة للطبخ في 
االستحمام  بأوقات  وتقيدهن  الســـجن، 
المثبتة  المراقبة  وساعته، ومن كاميرات 

بشكل دائم في ساحة الفورة.
وقالـــت الهيئـــة إن أكثـــر مـــن 17 ألف 
فلسطينية (بين مسنة وقاصر) تعرضن 
لالعتقال في سجون االحتالل منذ العام 

.1967
وبّينت أن فترة االنتفاضة الفلســـطينية 
انطلقت  التي  الحجارة)  (انتفاضة  األولى 
عام 1987، شهدت أكبر عمليات اعتقال 

بحق النساء الفلسطينيات.
وأوضحـــت أن عدد  حـــاالت االعتقال في 
صفوف النســـاء خالل االنتفاضة األولى 

وصل إلى نحو 3000 فلسطينية.
الثانية  الفلســـطينية  االنتفاضة  وخالل 
(انتفاضـــة األقصى) التـــي اندلعت عام 
2000، وصل عدد حـــاالت االعتقال بحق 
الفلسطينيات لنحو 1000، وفًقا للهيئة.

وأشـــارت إلـــى أنـــه »منـــذ عـــام 2009 
وحتـــى مطلع عـــام 2012، تراجعت حدة 
االعتقاالت في صفوف الفلســـطينيات، 
لتعود بشكل متصاعد مع انطالقة الهبة 
الفلســـطينية نهاية عام  الجماهيريـــة 

.»2015
وأردفـــت: »اســـتمر خـــالل عـــام 2018، 
اعتقال النســـاء، والذي شهد ارتفاًعا في 
وتيرة االعتقال، وخاصـــة المرابطات في 
المســـجد األقصى، لتتواصل خالل العام 

.»2019

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنـــت القـــوى الوطنيـــة والفعاليـــات السياســـية فـــي بلدتـــي العيزرية وأبـــو ديس في 
مدينة القدس المحتلة، امس الخميس، عن يوم غضٍب وإضراٍب شامل، دعًما لألسرى المضربين 

عن الطعام، وإسناًدا لألسيرين حذيفة بدر  حلبية وإسماعيل خلف.
ويتزامن اإلضراب مع عقد جلسة في محكمة االستئناف في "عوفر" العسكرية بمدينة رام الله 
لألسير حذيفة بدر حلبية المضرب عن الطعام منذ 53 يوًما. ودعت القوى الوطنية والفعاليات 

السياسية إلى يوم غضب وتصعيد المقاومة والمظاهرات واالشتباك المفتوح مع االحتالل.
وشـــددت في بيانها على "دعمها ومشـــاركتها للفعاليات الداعمة لألســـرى في مختلف مدن 
الضفة الغربية وقطاع غزة والشـــتات"، داعيًة إلى "ضرورة التواجد الدائم في خيمة االعتصام 
مع األســـيرين حذيفة  حلبية وإســـماعيل خلف، وتفعيل التضامن معهما لتشكيل حالة من 

النهوض بالمشاركة الجماهيرية الواسعة، وعدم ترك األسرى".
ونظمت القوى الوطنية في بلدة أبو ديس، مساء األربعاء، مسيرة تضامنية مع األسرى والجرحى 

والشهداء في بلدتي أبو ديس والعيزرية.
وانطلقت المســـيرة من خيمة االعتصام مع األسرى ببلدة أبو ديس، إلى منزلي الشهيد نسيم 

أبو رومي والجريح محمد الشيخ في بلدة العيزرية.
وشارك في المسيرة المئات الذين رددوا هتافات لنصرة األسرى والشهداء والجرحى، واندلعت 
مواجهات بعد المســـيرة بين الشـــبان وقوات االحتالل عند مفرق الجبل ببلدة أبو ديس، فيما 
أطلقت قوات االحتـــالل خالل المواجهات قنابل الغاز والصـــوت والرصاص المعدني المغلف 

بالمطاط نحو الشبان.

تقرير:  36 أسيرة في سجون االحتالل 
يعانين ظروفًا إنسانية صعبة

غزة/ االستقالل: 
لتحريــــر  الديمقراطيــــة  الجبهــــة  قالــــت 
فلسطين، إن صفقة القرن تمضي قدمًا في 
صنع الوقائــــع الميدانية التي تلحق أضرارًا 
الفلسطينية،  الوطنية  المصالح  فادحة في 
عدا عن تداعياتها السلبية التي تصب في 

المستنقع نفسه.
وأضافــــت الجبهة أن صفقــــة القرن، بدأت 
تعمــــل على تشــــويه النســــيج اإلجتماعي 
والوطني الفلســــطيني، من خالل سلســــلة 
مشــــاريع، تتوجه بها نحو شــــرائح معينة، 
ومؤثرة في المجتمع الفلســــطيني، تعتقد 

أنها بذلك تســــتطيع أن تختــــرق الموقف 
الوطني الموحد ضد الصفقــــة، وأن تفتته 
مــــن خــــالل اســــتدراج بعض الفئــــات من 
خالل إغراءات وتقديمــــات فردية وفئوية، 
الوطنية  والحقــــوق  القضية  على حســــاب 

الفلسطينية.
وقالــــت الجبهة إنه، وبعد ورشــــة البحرين، 
التي اســــتهدفت رجــــال المــــال واألعمال 
الفلســــطينيين، وإلــــى جانبهــــم العــــرب 
واإلسرائيليين، تعمل اآلن على استهداف 
فئات الشــــباب، من خالل الدعــــوة لمؤتمر 
خاص بهم في فنــــدق »الغراند أوتيل« في 

رام الله.
في السياق نفسه، تتساوق دولة اإلحتالل 
مع الخطوات األميركية، في العمل لتشجيع 
هجرة الشــــباب، وخريجي الجامعات منهم 
بشــــكل خاص، من قطاع غزة، بما يقود إلى 
إفراغ القطاع من العناصر الفاعلة إجتماعيًا 
وثقافيًا، والناشــــطة سياسيًا، والتي تشكل 

الحسم الرئيسي للمقاومة الشعبية.
وأوضحت الجبهة، أن من تداعيات الصفقة 
كذلك، سياســــات التضييق على الالجئين 
بات  بهــــدف  لبنان،  فــــي  الفلســــطينيين 
واضحًا، هو الضغط عليهم لتهجير الشباب 

منهــــم، باعتبارهم األكثر إســــتهدافًا من 
سياسة التضييق هذا.

ودعــــت الجبهة إلــــى أخذ هــــذا كله بعين 
اإلعتبــــار، وعــــدم اإلطمئنان إلــــى الموقف 
الرافــــض للصفقة، على أهميتــــه، وضرورة 
عمليــــة  سياســــية  إســــتراتيجية  وضــــع 
وميدانيــــة، فــــي مواجهــــة الصفقــــة، من 
أهدافهــــا صــــون وحدة الموقــــف الوطني، 
وصون النســــيج الوطني وحمايته، وإطالق 
أوســــع مقاومة شــــعبية منظمة، األمر الذي 
يســــتدعي أواًل، الخــــروج من قيود أوســــلو 
اإلنقسام  وإنهاء  واستحقاقاته،  والتزاماته 

التنفيذية  اللجنــــة  المدمر، وتفعيــــل دور 
وإعادة  الفلســــطينية  التحريــــر  لمنظمــــة 
تســــليحها بالدوائــــر التي انتزعــــت منها، 
وفي مقدمهــــا الدائرة السياســــية ودائرة 
المغتربين، وتنشيط دائرة شؤون الالجئين 

وغيرها.
وختمت الجبهة مؤكدة أن ميدان اإلشتباك 
والصدام مع صفقة القرن آخذ باإلتساع، وهو 
ما يملي على الحالة الوطنية استنهاض كل 
عناصر القــــوة بما يوفر القدرة على الصمود 
على اتســــاع مساحة االشــــتباك والهجمة 

األميركية – اإلسرائيلية.

»الديمقراطية« تدعو إلى استنهاض عناصر القوة لمواجهة الهجمة األميركية – اإلسرائيلية

إضراب في العيزرية وأبو ديس 
دعمًا لألسرى المضربين 
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رام الله/ االستقالل: 
أطلقت وزارة التربية والتعليم، من خالل المعهد الوطني للتدريب واإلدارة العامة 

لإلشراف والتأهيل التربوي، أمس، دورات برنامج التهيئة للمعلمين الجدد.
وأجرت القائم بأعمال مدير عام المعهد الوطني د. صوفيا الريماوي عدة زيارات 

ميدانية لهذه الدورات في عدد من المديريات.
ونقلت الريماوي للمعلمين الجدد مباركة وزير التربية أ.د. مروان عورتاني وأسرة 
الوزارة قاطبًة على التحاقهم بركب المسيرة التربوية، والتمنيات لهم بالتوفيق 

لخدمة رسالة التعليم بكل اقتدار.
وأكدت الدور الحيوي المناط بالمعلمين، واآلمال المعلقة عليهم ليكونوا أصحاب 
تأثير واضح في تربية وتعليم أبناء فلســـطين وصقل مواهبهم وشخصياتهم 
ورفدهم بالمعارف والمهارات التربوية والحياتية، مشيدًة برسالة المعلم ودوره 

األصيل في تنشئة األجيال.
وأشـــارت الريماوي إلى أهمية برنامج التهيئة للمعلمين الجدد والذي يهدف 
لتعزيـــز الثقة بالمعلم، وتطوير مهاراته، بمـــا ينعكس على فاعليته وتحقيق 
مخرجات وجـــودة التعليم المطلوبة. ولفتت إلى دور البرنامج في إتاحة الفرصة 
لتبـــادل الخبرات والتعلم بالخبرة والمالحظة، والمســـاهمة فـــي رفع الكفايات 
التعليميـــة وما يرتبط بها من معارف ومهـــارات وقيم، وتمكين المعلمين من 

اكتساب أحدث األساليب التربوية في التعاطي مع المناهج التعليمية.

خانيونس/ االستقالل: 
قـــال مديـــر دائـــرة العمليـــات 
والتطويـــر في اتحاد لجان العمل 
الزراعي بشـــير األنقح إن االتحاد 
وقع مع مؤسسة التعاون اتفاقية 
لتنفيذ مشـــروع (استعادة سبل 
عيش المزارعين المهمشين في 

جنوب غزة 2020-2019).
وبينت األنقح أن المشروع يهدف 
إلى تقديم الدعم العاجل وتمكين 
تأهيل  إعـــادة  مـــن  المزارعيـــن 
واســـتعادة أصولهـــم الزراعيـــة 
إلى االنتاجية  المتضررة والعودة 

وربطهم بقنوات التسويق.
وبين أن المشروع يتضمن العديد 
من االنشطة والتي تشمل إعادة 
تأهيل 400 دونم مـــن األراضي 
الزراعية المتضـــررة في محافظة 

خان يونس.
وتتكون عمليـــة تأهيل األراضي 
زراعة أشجار مثمرة  الزراعية على 

وخضار الى جانب تمديد شبكات 
ري وتوزيع ســـماد عضـــوي هذا 
باإلضافة الى توفيـــر 6000 يوم 
العمل  عـــن  للمعطليـــن  عمـــل 
حيـــث من المتوقع أن يســـتفيد 

من انشطة المشـــروع 200 أسرة 
زراعية و250 معطل عن العمل.

المشـــروع  ويســـتهدف 
فـــي  الزراعيـــة  األراضـــي 
ســـيما  محافظة خانيونـــس وال 

األراضي الزراعيـــة المتضررة من 
سياســـات واعتـــداءات االحتالل 
االســـرائيلي، وســـيتمر تنفيـــذ 
المشـــروع الذي مدته 10 شهور 

حتى نهاية مايو 2020

»التربية« تطلق دورات مشروع إلعادة تأهيل 400 دونم زراعي متضرر شرق خانيونس
التهيئة للمعلمين الجدد

خانيونس/ االستقالل: 
أطلقـــت دائرة الصحة والبيئة ببلدية بني ســـهيال شـــرق 
محافظـــة خان يونس الخميس، حملة »شـــارع الشـــهداء 
بكـــم أجمل« ، للعمل على إخراج النفايات وفق نظام جديد 
أطلقته البلدية للســـكان وأصحاب المحالت التجارية بحي 

الشهداء.
وعملـــت البلدية بالتعاون مع مجلس الخدمات المشـــترك 
إلدارة النفايات الصلبة فـــي المحافظات الجنوبية بالعمل 
على نشر طواقمها في حملة لتثقيف المواطنين  وتوزيع 
منشورات مطبوعة عن كيفية إخراج النفايات وفق النظام 

الجديد .
 وســـتعمل األلية الجديدة من خالل وضـــع النفايات في 
حاويات أو أكياس كبيرة ، ووضعها أمام المنازل والمحالت 

التجارية من الساعة 8 حتى الساعة 10 صباحًا .
 وستنطلق الحملة ابتداء من يوم غدا السبت حيث ستعمل 
طواقـــم الصحة على نقلها في الوقت المحدد ومن يخالف 

ذلك سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقه  .
كما ســـيتم منع القاء الحجارة والرمال ومخلفات البناء في 
اكياس النفايـــات باإلضافة إلى منع القـــاء النفايات على 

الشارع العام سواء على الجزيرة أو األرصفة.
وتهـــدف حملة شـــارع الشـــهداء بكم أجمل إلـــى إظهار 
مواطنينا ومدينتنا بشكل حضاري يليق بالمواطنين حيث 
سيكون هناك العديد من األنشطة والفعاليات المختلفة 
ضمن الحملة  . مـــن الجدير ذكره أن طواقم البلدية عملت 
على زراعة الورود واألشتال بالجزيرة الواقعة بشارع الشهداء 

ضمن انشطة الحملة .

جباليا/ االستقالل: 
ناقشت إدارة بلدية جباليا النزلة ، األزمة المالية 
الخانقـــة التي تمر بها مـــع ممثلي لجان األحياء 
وأثرها على تقديم الخدمات، وسبل الخروج منها.

واســـتعرض مدير البلدية م. يوســـف خلة، آثار 
األزمـــة المالية علـــى خدمات البلديـــة حيث، ال 
تتمكن البلدية من شـــراء الســـوالر، لتشـــغيل 
ســـيارات النظافـــة، واآلبار ومضخـــات تصريف 
ميـــاه الصرف الصحي، وكذلـــك تتعثر في دفع 
رواتب لعمال النظافة والصرف الصحي، وســـائر 

الموظفين.

واقتـــرح ممثلو لجـــان األحياء،  عـــدة حلول قد 
تســـاعد في تخفيف األزمة الماليـــة، من بينها 
متابعة ســـرقة الميـــاه والتعديـــات، وتفعيل 
اللجوء للمحاكم والشـــرطة، وحجب الخدمات عن 
المقتدرين وغير الملتزمين بالدفع، واســـتيفاء 
جميع رســـوم األبنية الجديدة، وتقليص تزويد 

المياه لتصبح (يوم بعد يوم).
واقترحوا أيضا تقديم تســـهيالت وخصومات 
علـــى فواتيـــر الحـــرف والتنظيم، مـــع تفعيل 
خيار دفع الفاتورة الحالية، مع مبلغ بســـيط من 

المتراكمات.

بلدية »بني سهيال« تطلق حملة 
»شارع الشهداء بكم أجمل«

بلدية »جباليا النزلة« تناقش سبل 
الخروج من األزمة المالية مع لجان األحياء

جنيف/ االستقالل: 
أعرب مجلس جنيــــف للحقوق والحريات 
عن استهجانه البالغ إزاء إعالن "إسرائيل" 
رســــميا أنها تبحث عن دول الســــتقبال 
مهاجريــــن من ســــكان قطاع غــــزة الذي 
تحاصره منــــذ 13 عاما، وأنها مســــتعدة 
للســــماح لهم باستخدام مطار إسرائيلي 

للمغادرة.
وأكد المجلس في بيان نشره عبر موقعه 
أن على "إسرائيل" بدال من عرض المساعدة 
لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، إنهاء 
حصارها غيــــر القانوني عــــن غزة ووقف 
المعاناة التي يتســــبب بها هذا الحصار 
ألكثر من مليوني نسمة يقطنون القطاع 

في ظروف إنسانية شديدة التعقيد.
وشدد على أن ســــكان غزة ليسوا بحاجة 
إلــــى مباحثــــات تجريها "إســــرائيل" مع 
دول الســــتقبالهم أو لمطار إســــرائيلي 
يســــاعدهم على المغادرة، بل هم بحاجة 

إلــــى وقــــف ما يتــــم فرضــــه عليهم من 
عقوبــــات جماعية وحرمانهم من أبســــط 
حقوقهــــم في حرية الحركــــة والخدمات 
األساسية بما يشكل مخالفة لالتفاقيات 

والمواثيق الدولية.
ونقلــــت اإلذاعة اإلســــرائيلية الرســــمية 
الثالثاء، عن مسئول يرافق رئيس الوزراء 
زيارته  بنيامين نتنياهو في  اإلسرائيلي 
الحاليــــة إلــــى أوكروانيا، أن "إســــرائيل" 
تدفــــع بشــــكل فعلي من أجــــل مهاجرة 
الفلسطينيين من قطاع غزة، وتعمل من 
أجل العثــــور على دول أخرى مســــتعدة 

الستقبالهم.
وأضاف المسئول أن "إسرائيل" مستعدة 
لتحمل تكلفة مســــاعدة سكان غزة على 
الهجرة، وحتى مستعدة للتفكير بالسماح 
لهم استخدام مطار إسرائيلي قريب من 

غزة للمغادرة لدول جديدة.
ولفت إلى أن "إسرائيل" توجهت إلى دول 

أوروبية وشرق اوسطية الستقبال سكان 
غــــزة الذين يريدون مغادرة القطاع، ولكن 
لم توافق أي دولة على استقبالهم حتى 

اآلن.
وجدد مجلس جنيــــف للحقوق والحريات 
تأكيــــده أنه وبالرغم مــــن وجوب تحملها 
مسؤولية حماية شؤون السكان المدنيين 
الذيــــن يقعون تحــــت احتاللها، تفرض 
"إســــرائيل" حصــــاًرا خانًقا علــــى القطاع 
وتمارس شكال غير مســــبوق من أشكال 

العقاب الجماعي.
وأشار إلى أن اإلجراءات اإلسرائيلية تؤدي 
إلى تقويض االقتصــــاد في قطاع غزة ما 
يتســــبب بمعدالت قياســــية مــــن الفقر 
والبطالة (تعد األعلى في العالم من حيث 
عدد السكان والمساحة الجغرافية) فضال 
عن نقص شــــديد في الخدمــــات العامة 
المقدمة للســــكان مثل الكهرباء والمياه 

الصالحة للشرب.

رام الله/  االستقالل: 
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشـــؤون المدنية حســـين الشـــيخ أمس 
الخميس، انتهاء أزمة ضرائب البترول بين الســـلطة الفلســـطينية و"إســـرائيل" بعد 

"مفاوضات مضنية".
وقال الشيخ في تغريده له عبر تويتر: "بدأت السلطة في استيراد البترول من "إسرائيل" 
بدون ضريبة (البلو) بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية؛ لكن هذا ال يعني ان األزمة 

المالية قد انتهت وإنما بقيت المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".
وكان رئيس الوزراء محمد اشـــتية قـــال إن رواتب الموظفين فـــي قطاع غزة والضفة 
الغربية عن شـــهر أغسطس ستصرف بنســـبة 110%، وذلك بواقع 50% عن الشهر 

األول من األزمة المالية و60% عن الشهر الحالي.
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت "إسرائيل" خصم 11.3 مليون دوالر من عائدات 
الضرائب "المقاصة"، كإجراء عقابي على تخصيص الســـلطة مستحقات للمعتقلين 

وعائالت الشهداء.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها "إسرائيل" نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، 
على الســـلع الواردة لألخيرة من الخارج، ويبلغ متوســـطها الشـــهري (نحو 188 مليون 

دوالر)، تقتطع "تل أبيب" منها 3 بالمائة بدل جباية.

حسين الشيخ:  انتهاء 
أزمة ضرائب البترول بين 

السلطة واالحتالل

مجلس حقوقي يستهجن إبداء »إسرائيل« 
المساعدة لدفع سكان غزة للهجرة
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اإلضــــراب الذي يخوضه األســــير القائد فــــي حركة الجهاد اإلســــامي طارق قعدان, 
وامتناعــــه مؤخرا عن تنــــاول الماء, يدل على ان معركته مع االحتال تشــــتد, خاصة 
ان االحتال الصهيوني يتجاهل بشــــكل متعمد الخطوة التي اتخذها األسير القائد 
طــــارق قعدان بإعانه اإلضراب المفتوح عن الطعام قبل أربع وعشــــرين يوما, نتيجة 
اعتقاله إداريا »دون تهمة« والحكم عليه بســــتة أشهر ســــجن, وهذه الستة أشهر 
قابلة للتجديد وقد تمتد لســــنوات, فهي خاضعة إلرادة الســــجان الصهيوني, الذي 
يكتفي فقط بجملة ان المعتقل يمثل خطرا امنيا على »دولة إسرائيل« وال يستطيع 
محامــــي المعتقل اإلداري ان يطلع على التهم, على اعتبار ان الملف ســــري, وال يطلع 
عليه سوى القاضي الصهيوني والنيابة, وتحت هذه الذريعة يستمر االعتقال اإلداري 
طويا, دون ان يعرف األسير لماذا هو معتقل داخل سجون االحتال, وما هي التهم 
المنسوبة إليه, لذلك سيستمر نضال األســــرى الفلسطينيين في سجون االحتال, 
حتى يسقطوا سياسة االعتقال اإلداري التعسفية, والتي تتناقض مع كل القوانين 
الدولية التي تعنى باألسرى, بعد ان أصبح االعتقال اإلداري وسيلة انتقام متاحة تماما 

أمام االحتال تجاه الفلسطينيين.  
األســــير القائد طارق قعدان هو احد ثمانية أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام 
في ســــجون االحتال الصهيوني, نتيجة تحويلهم لاعتقال اإلداري, ومن بين هؤالء 
األســــرى حذيفة حلبية 28 عامــــًا من بلدة أبو ديس قضاء القــــدس المضرب منذ 54 
يوما، واألســــير أحمد غنام وهو مضرب منذ (41) يومًا، وسلطان خلوف منذ (37) يومًا، 
وإسماعيل علي منذ (31) يومًا، ووجدي العواودة  منذ (26) يومًا، وناصر الجدع المضرب 
منــــذ (17) يومًا، وثائر حمدان منذ 12 يومًا, وهؤالء األســــرى جميعا يخوضون معركة 
األمعــــاء الخاوية ضد االحتال الصهيوني بكل قوة وصابــــة, ويصرون على المضي 
بإضرابهم المفتوح عن الطعام مهما كانت العواقب, حتى تحقيق أهدافهم, باإلفراج 
عنهم من السجون الصهيونية, وإسقاط سياسة االعتقال اإلداري التعسفية والتي 
أصبحت ســــيفا مســــلطا على رقاب شــــعبنا, ويتمادي االحتال في استخدامها كل 
لحظة كوسيلة انتقام عقابية ضد الفلسطينيين بحيث يقوم بتحويل الفلسطينيين 
لاعتقال اإلداري دون تهمة, وإنما انتقاما منهم وذلك لزعزعه استقرارهم ووجودهم 

وصمودهم فوق أرضهم المغتصبة, وإحباطهم لمخططات االحتال. 
إضــــراب الماء والغذاء يمثل خطورة كبيرة على حياة األســــرى المضربين عن الطعام, 
ودخول األسير القائد طارق قعدان يومه الثالث في االمتناع عن تناول الماء, خاصة في 
ظل هذه األجواء الصيفية الحارة يهدد حياته بالخطر الشديد, والشارع الفلسطيني 
الذي ال يتخلى عن أســــراه لن يقف صامتا أمام سياســــة االحتال التعســــفية, ولن 
ينتظر حتى ســــقوط األسرى شــــهداء في ســــجون االحتال, إنما سيتحرك لنصرة 
أســــراه والوقوف إلى جانبهم, وعلى االحتال الصهيوني ان يدرك تماما ان سياسة 
تجاهل معاناة األســــرى المضربين عن الطعام لن تكســــر إرادة أسرانا البواسل, ولن 
تفت في عضدهم, إنما ســــتزيد من إصرارهم على المضــــي بإضرابهم المفتوح عن 
الطعام, وتصعيد خطواتهم االحتجاجية حتى تتحقق أهدافهم بالحرية وإســــقاط 
سياســــة االعتقال اإلداري, كما ان فصائل المقاومة الفلســــطينية لن تقف صامتة 
طويا أمام ممارسات االحتال تجاه األسرى المضربين عن الطعام, بل سترد بكل قوة 
إذا مــــا بقى هذا التجاهل المتعمد لمعاناتهــــم وتحقيق مطالبهم العادلة, فمعركة 
األســــرى المضربين عن الطعام ستستمر مهما حاول االحتال تجاهلها, وستنتهي 

بانتصارهم بإذن الله كما عودونا دائما. 

إضراب الماء والغذاء 

رأي

يدفـــع غيـــاب الفـــوارق الجوهريـــة بيـــن برامج 
االنتخابية،  ووعودهـــا  »اإلســـرائيلية«  األحـــزاب 
المعّلقيـــن العبريين، إلى اعتبـــار أن نزال أيلول/

سبتمبر المقبل ســـيكون بين ثاثة »ليكودات«، 
محـــور خافها الرئيس بقـــاء بنيامين نتنياهو أو 
 تتالي المؤشـــرات إلى أن النتائج 

ّ
رحيله. وفي ظل

لن تفارق ما أفضت إليـــه االنتخابات الماضية، ال 
يجد نتنياهو بّدًا من الســـعي إلى مكسب إضافي 

يسّهل عليه مهمة تشكيل الحكومة.
 من شهر على االنتخابات »اإلسرائيلية«، 

ّ
قبل أقل

يبدو واضحًا أن حزب »الليكود« ســـيفوز من دون 
 »ليكـــود«؟ الذي 

ُّ
أدنى شـــك، ولكن الســـؤال: أي

يترأســـه بنيامين نتنياهو، أو ذاك الذي يترأسه 
بني غانتـــس؟ هـــذا التوصيف الـــوارد في أحد 
التقاريـــر العبرية قبـــل أيام، وإن بدا ســـاخرًا، إال 
أنـــه توصيف دقيـــق، إذ أن المشـــهد االنتخابي 
»اإلســـرائيلي« يشـــير إلى تقّلص الخافات بين 
المتنافســـين، فـــي نتيجة لمحدوديـــة خيارات 
»إسرائيل« تجاه معظم الملفات التي كانت تدفع 
األحزاب الوازنة إلى بلورة برامجها السياســـية عبر 
رؤى مختلفة أو متباينة، وفي المقدمة الموقف من 

القضية الفلسطينية.
هذه المرة، مثلمـــا كان عليه الوضع االنتخابي في 
دورة نيســـان/أبريل الماضية، ثمة شـــبه تطابق 
بين البرامـــج االنتخابية لألحزاب »اإلســـرائيلية« 
على اختافها، وهو تطابق ســـلبي، بمعنى غياب 
البرامـــج. فالقضيـــة الفلســـطينية، التـــي كانت 
تتصّدر برامج األحزاب ووعودها االنتخابية، غابت 
أو رحلت إلى أســـفل ســـّلم األولويات، وذلك تبعًا 
لتراجعها لدى الناخب »اإلســـرائيلي«، الذي بات 
يميل إلى التطـــرف واليمينية، في كل ما يتصل 
بالمسيرة السياســـية مع الفلسطينيين، إلى حّد 

تغييبها ورفضها.
وعليه، تقتصر الخافات بين األحزاب المتنافسة 
علـــى هوّيات من يترّأســـون اللوائح وما تتضمنه 
األخيرة من أســـماء، فيما ُيســـّجل: ابتعاد شـــبه 
تام عن المســـيرة السياســـية مع الفلسطينيين، 
وتوافـــق تام على أســـلوب مواجهـــة »التهديد« 
اإليرانـــي (المزعوم) وما يســـمى تموضـــع إيران 

فـــي الســـاحات اإلقليميـــة، وتوافـــق كامل على 
السياســـات المتبعـــة تجاه الســـاحة الســـورية، 
وتطابق شـــامل حيال الســـاحة اللبنانية وضرورة 
االبتعاد عن إثارة التهديد الكامن فيها، وتسالم 
على رفـــض المعركة البرية مع قطـــاع غزة، وعلى 
ضرورة اســـتمرار حصار القطاع وإضعاف فصائل 
المقاومة فيه، ضمن اســـتراتيجية إدارة النزاع با 

تغييرات ُتذكر.
من هنا، ُتعّد االنتخابات المقبلة، كما ســـابقتها، 
متمحـــورة حـــول شـــخص بنياميـــن نتنياهـــو 
تحديـــدًا، ما بين مؤيد له ورافـــض. مع ذلك، ثمة 
خاف يمكن وصفه بالجوهري شـــكًا، وإن كانت 
دوافعه الفعلية شـــخصية. يـــدور الحديث حول 
شـــروط حزب أفيغدور ليبرمان، »إسرائيل بيتنا«، 
والتي ُتعّد لـــدى خصومه من األحـــزاب الدينية 
»الحريدية« تعجيزية. وتترّكز تلك الشـــروط على 
»الحريديم«، وهي  لـ موضوع الخدمة العســـكرية 
شـــأن داخلي بامتياز، وجد ليبرمان أن رفع الفتته 
يؤمن له البقاء السياسي، بعدما كاد يخرج وحزبه 
مـــن تحت ســـقف »الكنيســـت«، علمًا بـــأن هذا 
الموضوع لم َيُحل سابقًا دون دخوله في ائتافات 

تضّم »الحريديم« في الحكومات الماضية.
في المحصلة، تغيب البرامج االنتخابية المرتبطة 
بالملفات الرئيسة الحيوية »إلسرائيل« عن خطاب 
األحزاب الوازنة، ليبدو المشهد االنتخابي تنافسًا 
داخليًا بين الحزب الواحد على رئاسة الحزب، أكثر 

من كونه تنافسًا على مقاعد الكنيست.
في الوقت نفســـه، يدرك الناخب »اإلســـرائيلي«، 
مسبقًا، أن أي وعد انتخابي ال يعني بالضرورة في 
مرحلة ما بعد صدور النتائج أنه ســـُينفذ كما ورد 
الحديـــث عنه في الحمات االنتخابية. تشـــّذ عن 
ذلك بطبيعة الحال وعود جملة أحزاب ذات تأثير 
العربية المشـــتركة  »القائمة  محدود مبدئيـــًا كـ
لفلسطينيي أراضي الـ48«، واألحزاب »الحريدية« 
(حزبا شـــاس ويهودت هتوراه)، وحزب »ميرتس« 
اليساري؛ إذ يمكن لناخبي هذه األحزاب االطمئنان 
مســـبقًا إلى أن من صّوتوا له لن يغّير، تقريبًا، في 

توجهاته في مرحلة ما بعد صدور النتائج.
بالعـــودة إلى األحزاب الوازنة التـــي ُتطَلق عليها 

توصيفات يمين ويمين متطرف ووســـط ويمين 
وسط ويسار وســـط، ال توجد خافات مفاهيمية 
بينها حول الملفات الحيوية »إلســـرائيل« في ما 
يرتبط باألمن والسياســـة الخارجية. غياٌب يدفع 
البعـــض إلـــى القـــول إن االنتخابات تـــدور بين 
»الليكود أ« برئاســـة نتنياهـــو والتابعين له إلى 
اآلن في الئحة حزبه، و»الليكود ب« برئاســـة بني 
غانتـــس ويائير البيد وموشـــيه يعلون، في حين 
أن غابـــي أشـــكناني من الحزب نفســـه ضابط با 
ين«،  جنود. إضافة إلـــى هذين الحزبين »الليكوديَّ
يبرز أيضًا »الليكـــود ج«، وهو الذي يجمع األحزاب 
الصهيونيـــة  القوميـــة  الدينيـــة  والتجمعـــات 
المتطرفـــة. والخاف بين األحـــزاب الثاثة، التي 
هي كلها »ليكودات« لجهة برامجها السياســـية 
الفعليـــة، هو كمـــا الخاف بيـــن صاحيات وزارة 
الخارجيـــة ووزارة الشـــؤون الخارجية، من دون أي 
قانون أو عرف يفصلهما. على ذلك، تصّح تسمية 
االنتخابات بأنها اســـتفتاء جماهيري، عن طريق 

انتخابات نسبية، على بقاء نتنياهو أو رحيله.
يشير اإلعام العبري (موقع والا ــــ 2019/08/04) 
ص لنشـــره في  إلى أن اســـتطاعًا للرأي لم ُيخصَّ
 geokg Knowledge« اإلعام، أجرته مجموعـــة
Group« في تل أبيب، وجاءت أســـئلته مباشـــرة 
وواضحة وال تؤثر مســـبقًا في إجابات المستطَلعة 
آراؤهم، أظهر أن غالبية طفيفة جدًا من الجمهور 
»اإلسرائيلي« ذات موقف سلبي من بقاء نتنياهو 
رئيســـًا للوزراء (51 في المئة يرفضونه مقابل 49 

فـــي المئـــة يؤيـــدون بقـــاءه).
يشي هذا االستطاع بأن نتيجة انتخابات نيسان/ 
أبريـــل الماضي ســـتتكرر في انتخابـــات أيلول/ 
 ذلك هو ما يجعل نتنياهو 

ّ
سبتمبر المقبل، ولعل

مدركًا أن مقعدًا بالزائد أو بالناقص في الكنيست 
المقبل قد يحّدد مستقبله السياسي بل والجنائي 
أيضًا، وال يبعد أن يكـــون هذا الهاجس هو الذي 
دفعه إلى التجوال في عواصـــم خارجية اللتقاط 
الصـــور مـــع زعمائهـــا، إذ عليه تفخيـــم صورته 
وتظهير تأثيره في الخارج، من أجل جلب المقعد 
المذكور الذي حال بينه وبين تشـــكيل الحكومة 

عقب االنتخابات السابقة.

انتخابات »الكنيست الـ22«:
 األحزاب المتنافسة كلما »ليكود«

بقلم: يحيى دبوق  

ان الحديث عن االسر والقيد والسجن حديث ليس سها 
وغاية ممكنه بل طريقًا شاقة وفيها من الصعوبات ففي 
كل تفصيله من تفاصيل االسر هناك قصة والف حكاية 
فاالســـرى المرضى معاناتهم وقصتهـــم مختلفة فهم 
يعانون االســـر والبعاد والفـــراق والوجـــع والقهر وظلم 
السجن والسجان االســـرى المرضى في  سجون االحتال 
الصهيونـــي يموتون في كل لحظة يتـــم ابتزازهم على 

عاجهم وعلى حبة الدواء وعلى الفحص. 
يتم تعذيبهم لكســـر ارادتهم وتحطيـــم معنوياتهم 
وجعلهم يرفعون راية االستسام والتطويع والتراجع عن 

اهدافهم .
فاالهمال الطبي المعتمد والمقصود في سجون االحتال 
الصهيوني على مدار تاريخ الحركة الوطنية االسيرة ادى 
الى ارتفاع العشرات من االسرى شهداء من علي الجعفري 
وراســـم حاوة وميســـرة ابوحمديه وجعفر عوض وزهير 
لبـــادة ورزق العرعيـــر وعرفات جرادات وابـــو ذريع وفادي 

الدربي واخـــرون دفعوا حياتهم بســـبب إهمال وتقصر 
وتعمـــد أطباء الســـجون الذيـــن يتصرفون كســـجانين 

ومجرمين وارهابيين. 
فأحد االطباء قال لي في عيادة سجن ايشل وامام االسير 
انذاك عماد عصفور الذي عاني الكثير من االهمال الطبي 
...ال اريـــد عاجكم يجب ان تموتوا ال تســـتحقون العاج 

والحياة .
وهنا اســـتحضر قصة وجع وحكاية األسير المناضل اياد 
ابوناصر من غزة المحكوم بأحكام عالية الذي دخل األســـر 
معافى سليم اال انه بعد سنوات من االسر داهمه المرضى 
والوجع واآلاللم فتم اقرار عملية له بعد تسويف ومماطله 
ونضال من االسير ورفقائه باالسر تم اجراء العملية ليتم 
الكشـــف بعد اجرئه العملية ان اطباءما تعرف بمصلحة 
الســـجون االحتال  التي هي الجهة التنفذية والقمعية 
لما تســـمى وزارة االمن الداخلـــي الصهيوني ...ان االطباء 
تركوا بعضًا من ادوات العملية من خيطان وماشابه ذلك 

في جسده النحيف الهزيل المريض ليزداد وجعه وقهره 
بعد العملية .

ولبـــدء معاناة جديده ورحلة عذاب كبيـــره لم تتنِه حتى 
كتابة هذه السطور 

اليكفي انهم ســـرقوا حياته وشـــبابه كما ســـرقوا وطنه 
الجميل بل زرعوا الداء والمرض في داخله وجسده. 

هذا المحتل وهذا الســـجان ال يتعامل مع االســـرى كبشر 
انمـــا هم وحـــوش وقتله ومجرمون ال يســـتحقون الحياة 
والعاج كما تقر ذلك كل القوانين والشـــرائع السماوية 

واالرضية وحتى قوانينهم التي هم صاغوها. 
ويزعمون امـــام العالم بانهم دولة تمثـــل واحة العدالة 
واالنســـانية والديمقراطيـــة بل لاســـف مايجري  بحق 
االسرى وخاصة المرضى هي جريمة حرب يحاسب عليها 
القانون الدولي واالنســـاني ولكن قوة وظلم المحتل تمنع 
تطبيق العادلة هنا في فلســـطين المحتلة وفي ســـجون 

المحتل الصهيوني.

فهـــذه صرخة ضميـــر نطلقها للعالم الحـــر والتي تدعو 
الحتـــرام االنســـان ان بتدخـــل الجبار ســـلطه االحتال 
والســـجون علـــى تقديـــم العـــاج والفحـــص المطلوب 
والتشـــخيص الدقيق لاوجاع التي يعاني منها االسرى 
المرضى وتوفير البيئة الصحية والطعام الصحي المقدم 

لهم .
فكفى إهمـــاال وتقصيرًا بحـــق المئات من االســـرى في 
سجون االحتال وعلينا نفضح ونكشف عما يجري هناك 

من اخطاء وتجاوزات طبية بحق االسرى.
وهنا نتذكـــر الحـــاالت المؤلمة والصعبة في الســـجون 
المقعد والمشـــلول خالد الشـــاويش والمقعد المشلول 
معتز عبيدو والمريض بالسرطان معتصم رداد والمريض 
بالسرطان يسري المصري والمبتور االقدام ناهض االقرع 
ورياض العمور ورمزي بـــراش با قدم وبا عين واخرون ال 
يتســـع المقام للحديث عنهم وعـــن قصصهم المحزنه 

والمؤثره وجعهم الدائم والتقصير بحقهم. 

األسير المحرر ثائر حالحله  األسرى المرضى.. بين أوعاجمم وأهمال وأخطاء أطباء السجون
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رام الله/ االستقالل: 
االتصـــاالت  مجموعـــة  وقعـــت 
الفلســـطينية وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائـــي   UNDPمذكـــرة تفاهـــم 
لتســـليط الضوء على برامج التنمية 
وتعزيزهـــا بما يتقاطع مـــع أهداف 
المقرة من األمم  المستدامة  التنمية 
المتحدة ورؤيـــة مجموعة االتصاالت 

الفلسطينية.
ووقع االتفاقية كل من روبيرتو فالنت 
الممثل الخاص لبرنامج االمم المتحدة 
االنمائـــي وعمـــار العكـــر الرئيـــس 

التنفيذي لمجموعة االتصاالت.
 UNDP وأكد روبيرتو فالنت ممثل
علــــى أن برنامــــج األمــــم المتحدة 
اإلنمائــــي يســــعى بشــــكل دائم 
إلى تعزيز الشــــراكة مع مؤسسات 
التي  المناطق  الخاص في  القطاع 
الكبير  إيمانه  بسبب  يستهدفها 
البرامج  تنفيــــذ  علــــى  بقدرتهــــا 
الحيوية فيهــــا، خاصة تلك التي 
المهمشــــة  الفئات  تســــتهدف 
والفقيرة، مشــــيرًا إلى الخبرة التي 
يتمتع فيها العاملون في القطاع 

الخاص بهذا المجال.
وأثنى ممثل االمـــم المتحدة روبيرتو 
فالنـــت علـــى البرامج التـــي نفذتها 
الفلســـطينية  االتصاالت  مجموعـــة 
والتي ساهمت بزرع بذور التنمية على 
صعيـــد البرامج الفرديـــة وتلك التي 

استهدفت شـــرائح أوسع كالهيئات 
المحليـــة والمؤسســـات الخدماتية، 
في إطار تحســـين الخدمـــة المقدمة 

للجمهور.
مـــن جهتـــه الرئيـــس التنفيـــذي 
لمجموعـــة االتصاالت الفلســـطينية 
عمار العكر قـــال إن توقيع االتفاقية 
يشـــكل منعطفـــًا حيويًا فـــي برامج 
المسؤولية المجتمعية التي تنفذها 
المجموعة كونه يلتقي مع التوجهات 
الدوليـــة بضـــرورة تعزيـــز مفاهيم 
التنميـــة المســـتدامة والذي تعمل 

برامـــج المجموعـــة عليهـــا منذ عدة 
سنوات.

وعلى هامش االتفاقيـــة، قدم العكر 
شرحًا لعدد من البرامج التي نفذتها 
المجموعة والتي كان لهـــا بالغ االثر 
على المســـتفيدين منهـــا، كبرنامج 
حيـــاة كريمة الذي اســـتهدف عددًا 
مـــن العائـــالت المســـتورة، وبرنامج 
التعليمية والذي يســـتفيد  المنـــح 
منه آالف الطلبة، والبرامج التعليمية 
في المـــدارس الحكوميـــة، وتوصيل 
شـــبكة االنترنت لهـــا، والبرامج التي 

استهدفت القطاع الصحي. 
ويأتي هـــذا التوقيع لتعزيز التعاون 
بين المؤسســـتين في مجاالت ذات 
أولوية مشـــتركة وتكييـــف أهداف 
التنميـــة المســـتدامة كإطـــار عمل 
مشـــترك لخلق نمو اقتصـــادي في 
فلســـطين. كما وسيســـعى الطرفان 
الى تبادل الخبرات والمســـاهمة في 
إطـــالق مبـــادرات الســـتنباط حلول 
مبتكرة تسهم في تحقيق األهداف 
لخلق جودة حياة أكثر اســـتدامة في 

فلسطين.

رام الله/ االستقالل: 
كشف رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه امس الخميس، عن 
نسبة صرف رواتب الموظفين في حكومة السلطة خالل الشهر 

القادم.
وقال اشتيه في تصريحات صحفية، إن الرواتب ستكون بنسبة 
110% بواقـــع 50% عن الشـــهر األول من األزمـــة و60% عن 

الشهر الحالي.
يشـــار إلى أن الســـلطة الفلســـطينية في رام الله ومنذ بداية 
األزمـــة المالية، ُتقاضي موظفيها مـــا يقرب 50% من رواتبهم 

المستحقة.

UNDP و »االتصاالت« يوقعان مذكرة لدعم التنمية المستدامة

»اشتية« يكشف عن نسبة 
صرف رواتب الشهر القادم رام الله/ االستقالل: 

أكد الجهـــاز المركزي لإلحصاء الفلســـطيني، 
انخفـــاض الصـــادرات والـــواردات الســـلعية 
المرصودة بنســـبة 13% و7% علـــى التوالي 

خالل شهر حزيران/ يونيو من العام الحالي.
وأوضـــح في بيان صحفي، أمـــس الخميس، أن 
الصادرات خالل شـــهر حزيران من عام 2019 
انخفضـــت بنســـبة 13% مقارنة مع الشـــهر 
السابق، وانخفضت بنسبة 4% مقارنة مع شهر 
حزيـــران من عام 2018، حيـــث بلغت قيمتها 

78.3 مليون دوالر أميركي.
كما انخفضت الصادرات إلى »إسرائيل« بنسبة 

12% في حزيران مقارنة مع الشـــهر السابق، 
وشكلت الصادرات إلى »إســـرائيل« 91% من 
إجمالي قيمة الصادرات لشهر حزيران من عام 
2019. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول 
العالم بنســـبة 16%، حيث بلغت قيمتها 6.8 

مليون دوالر أميركي.
وأضاف أن الـــواردات انخفضت بنســـبة %7 
مقارنة مع الشـــهر الســـابق، بينمـــا ارتفعت 
بنســـبة 2% مقارنة مع شـــهر حزيران من عام 
2018، حيث بلغت قيمتها 450.4 مليون دوالر 

أميركي.
وتابع،« أن الواردات من إســـرائيل خالل حزيران 

2019 انخفضت بنسبة 6% مقارنة مع الشهر 
السابق، وشـــكلت الواردات من إسرائيل %58 
من إجمالي قيمة الواردات لشـــهر حزيران من 
عـــام 2019، كما انخفضت الـــواردات من باقي 
دول العالـــم بنســـبة 8% مقارنة مع الشـــهر 

السابق .
أما الميـــزان التجاري والذي يمثـــل الفرق بين 
الصادرات والواردات، فقد ســـجل انخفاضًا في 
قيمة العجز بنســـبة 5% خالل ذات الشـــهر 
مقارنة مع الشـــهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 
4% مقارنة مع شـــهر حزيـــران من عام 2018، 

حيث بلغ العجز372.1 مليون دوالر أميركي.

اإلحصاء: انخفاض قيمة الصادرات والواردات خالل حزيران الماضي

غزة/ االستقالل: 
أعلنت الهيئة العامـــة التحاد المقاولين في 
قطاع غـــزة تمســـكها التام بقـــرار مقاطعة 
العطـــاءات فـــي كافـــة المشـــاريع المحلية 
والدولية، إلـــى حين االســـتجابة لمطالبهم 
العادلة، التي يلتـــف حولها القطاع الخاص 

والمؤسسات األهلية والقوى الفلسطينية.
وجـــددت الهيئة العامة في اجتماع حاشـــد 
التزامهـــا الكامل بقرارها الصـــادر في األول 
الجـــاري (1-8-2019)، القاضي  من الشـــهر 
بمقاطعة شـــراء وتسليم العطاءات في كافة 
مشـــاريع قطاع غزة من أجل كســـر الصمت 
ورفع الظلم عبر اســـترداد حقـــوق المقاولين 

المتراكمة.
وأوضحـــت أن نضالها المطلبي مســـتمر إلى 
حين اإلفراج عن مستحقات اإلرجاع الضريبي، 
 (GRM) واالنعتاق مـــن نير آلية إعمار غـــزة

المقيتة، ومنـــع ازدواجية الضرائب من خالل 
العودة لختم الفواتيـــر بوزارة المالية في رام 
الله، وإنصاف المقاولين جراء تدني أســـعار 
العمالت الدولية مقابل الشيكل وفق القانون.

العامة رئيـــس االتحاد  وفوضـــت الهيئـــة 
ومجلس اإلدارة باتخاذ أقصى العقوبات بحق 
أي شركة تخرق قرار المقاطعة، وإعداد برنامج 
فعاليات احتجاجية بالشراكة والتنسيق مع 
القطاع الخاص والمؤسسات األهلية والقوى 
الحية لحماية أهم قـــالع القطاع الخاص من 

االنهيار الوشيك.
وشـــدد رئيـــس االتحاد أســـامة كحيل على 
أن االتحـــاد لن يتراجع عـــن المطالبة بحقوق 
المقاولين وشـــركائهم، مع فتـــح الباب لكل 
جهـــد مســـئول وجـــاد ومحدد لالســـتجابة 
للقضايا المطروحة التي تحمي جوهر الدورة 
االقتصاديـــة، وتعـــزز صمـــود المحاصرين، 

وتســـاهم في الحـــد مـــن البطالـــة، وتمنع 
تغول الفقـــر، وتحفظ كرامة رجـــال األعمال 

والصناعيين والحرفيين.
وأكـــد نائـــب رئيـــس اتحـــاد الصناعـــات 
الفلســـطينية بغزة على الحايـــك أن القطاع 
الخاص ال يتضامن مع اتحاد المقاولين فقط، 
بل هو شريك كامل في دعم ومساندة مطالب 
المقاوليـــن التي تعبر عن قطاع االنشـــاءات 

الصناعية وكافة القطاعات األخرى.
وأعلن الحايك خالل مشـــاركته في االجتماع 
مـــع لفيف مـــن رجـــال االقتصـــاد واألعمال 
والشـــخصيات االعتباريـــة والتجار وأصحاب 
المصانع، استعداد مؤسسات القطاع الخاص 
المشـــاركة الفاعلة في كافة الفعاليات التي 
يســـطرها االتحاد لرفع التحدي االقتصادي 
الكبير ومواجهـــة تقويض ما تبقى من حياة 

في شرايين االقتصاد الوطني.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن وزير االقتصاد الوطني الدكتور خالد العسيلي انه سيتم تطبيق القوانين 
الفلسطينية على كافة المناطق المســـماه » ج« حسب اتفاق أوسلو ، مبينًا ان 
»إسرائيل« تعتبر كل األراضي الفلسطينية مناطق »ج« والحكومة تعتبرها كلها 
مناطق »أ« ولذلك ُســـتطبق عليها القوانين الفلسطينية، وخاصة ان الحكومة 

تفكر خارج الصندوق لزيادة إيرادات الدولة.
وتصريحات العسيلي هذه جاءت تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء محمد 
اشتية في مســـتهل الجلســـة الســـابقة للحكومة حول البدء بتحضير كامل 
الملفـــات المتعلقـــة بالضرائب مع االحتالل اإلســـرائيلي، خاصة النشـــاطات 
بالمتعلقة بالمناطق »ج« من مشاريع وكسارات أو أية نشاطات اقتصادية تقوم 

بها »إسرائيل« في األراضي الفلسطينية كاملة.
وأضاف العســـيلي على هامش توقيع اتفاقية مع المشرف العام على اإلعالم 
الرسمي الوزير احمد عســـاف في مقر الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون امس 
، ان شعبنا الفلسطيني يتعرض لحصار ظالم من الواليات المتحدة األمريكية 
و«إســـرائيل« وبالتالي ال بد من اتخاذ إستراتيجية وطنية لالنفكاك التدريجي 

عن االحتالل.
وأوضح العســـيلي انه تم البدء بخطوات في ســـبيل االنفـــكاك عن االقتصاد 
اإلســـرائيلي مثل إلغاء التحويـــالت الطبية إلى إســـرائيل وأيضا فيما يتعلق 

باالسمنت اذ بدء باستيراده من األردن وتركيا.
وبين العســـيلي ان استهالك السوق الفلســـطيني من االسمنت يقدر بـ 2.5 
مليون طن ســـنويا وحســـب اتفاقية أوسلو فان يســـمح للجانب الفلسطيني 
اســـتيراد مئة وخمســـين ألف طن، لكن يتم اآلن اســـتيراد 400 ألف طن من 
الجانب األردني وكذلك يتم االســـتيراد من تركيا مما أدى إلى انخفاض كمية 

االسمنت التي يتم استيرادها من إسرائيل إلى النصف.

»االقتصاد«: سيتم تطبيق 
القوانين الفلسطينية على 
مناطق »ج« حسب »أوسلو«

القاهرة/ االستقالل: 
كشفت الحكومة المصرية أن قيمة استثماراتها الموجهة إلى محافظة سيناء 
خالل الســـنة المالية القادمة، ستبلغ 316 مليون دوالر (5.23) مليار جنيه، في 

كافة القطاعات العامة.
وقالت وزير التخطيط هالة السعيد في بيان لها، أمس الخميس، إن استثمارات 
الســـنة المالية 2019 - 2020، زادت نحو 75% عن استثمارات السنة الماضية 
2018 - 2019 والتـــي بلغـــت 2.986 مليـــار جنيه. وذكرت أن االســـتثمارات 
الموجهة لمحافظة شـــمال سيناء في الســـنة المالية الحالية تبلغ 2.85 مليار 

جنيه، بينما تبلغ استثمارات جنوب سيناء 2.38 مليار جنيه.
وأضافت »تتمثل اســـتثمارات شـــمال سيناء في مشـــروعات التعليم والمياه 
والزراعة والري والنقل والتخزين واألنشطة العقارية والتشييد والبناء.. وجنوب 

سيناء في قطاعات الزراعة والري والنقل والتعليم وخدمات أخرى«.
وكان مساعد للرئيس عبد الفتاح السيسي قال العام الماضي إن من المتوقع أن 
تتكلف خطة تنمية سيناء 275 مليار جنيه مصري، وأن تكتمل بحلول 2022، 

مشيرا إلى إن الخطة مسألة أمن قومي، وفق رويترز.

مصر ترفع قيمة استثماراتها »مقاولو غزة« : متمسكون بقرار المقاطعة حتى تحقيق مطالبنا
في سيناء إلى 316 مليون دوالر
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الخرطوم/ االستقالل: 
قال رئيس الوزراء السوداني المكلف عبد الله حمدوك إن 
أولويات الفترة المقبلة في الســـودان هي إيقاف الحرب 
وبناء السالم وحل األزمة االقتصادية الطاحنة. يأتي ذلك 
بينمـــا رحب مجلس األمن الدولي ودول غربية بالتعهدات 
التـــي قطعهـــا حمدوك على نفســـه، وباالتفـــاق الموقع 
بيـــن قوى إعـــالن الحرية والتغيير والمجلس العســـكري 

االنتقالي.
وأضـــاف حمدوك في مؤتمر صحفـــي عقب أدائه اليمين 
الدســـتورية األربعاء بالقصر الرئاســـي، أن الفترة المقبلة 
يجب أن تركز على بناء اقتصاد سوداني قائم على اإلنتاج 
ال على المعونات والهبات، مشـــيرا إلـــى أنه أصبح رئيس 
حكومة لكل الســـودانيين بعدما رشـــحته قوى التغيير 

لهذا المنصب.
وحظي وصـــول حمـــدوك األربعـــاء إلى مطـــار الخرطوم 
باستقبال جماهيري كبير عبر فيه مواطنون عن فرحتهم 
بتوليـــه منصب رئيس الوزراء في المرحلة االنتقالية التي 

تمتد لمدة 39 شهرا.
ودعا رئيس الوزراء السوداني المكلف في تصريح صحفي 
بالمطار إلى إرســـاء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه 
كل الســـودانيين، مبينا أن الســـودان منذ االستقالل لم 
يشهد توافق النخب السياسية حول إدارة خالفاتهم عبر 
مشـــروع وطني جامع، ونادى بضرورة االتفاق على برنامج 

يدور حول كيف ُيحَكم السودان ال حول من يحكمه.
كما قال إنه ســـيركز أيضـــا على وضع سياســـة خارجية 
معتدلة تراعي المصلحة العليا للبالد.األزمات االقتصادية
وفـــي المجال االقتصادي، قال حمدوك إن هدف حكومته 
سيكون "معالجة األزمة االقتصادية الطاحنة لكيال يعتمد 
الســـودان على الهبات"، مؤكـــدا أن القطاع المصرفي في 
السودان شارف على االنهيار وال بد من إعادة هيكلته. كما 

تعهد بوضع خطة لمعالجة قضايا التضخم وتوفر السلع 
والعناية بالقطاعات المنتجة.

وأضاف أن الســـودان هو الســـادس في حجمه بأفريقيا، 
ويجب أن يحتل المكانة الالئقة به على الصعيد العالمي، 
مشـــددا علـــى أن حكومته ســـتضع خطـــة للتعاطي مع 

التحديات الطارئة.
وكان عشـــرة من أعضاء مجلس الســـيادة األحد عشر قد 

أدوا اليمين الدســـتورية أمام رئيس المجلس عبد الفتاح 
البرهان ورئيس القضاء عباس علي بابكر، في إطار تنفيذ 
ما اتفق عليه بشأن المرحلة السياسية المقبلة في البالد.

وقـــال البرهان عقـــب أداء اليمين إنه ســـيحترم الوثيقة 
الدســـتورية تمهيدا لتحقيق أهداف الثورة السودانية. 
كما تعهد أعضاء مجلس الســـيادة عقب أول اجتماع لهم 

بتحقيق السالم وحل أزمات البالد االقتصادية.
وحســـب بنـــود االتفاق السياســـي والدســـتوري الموقع 
بين المجلس العســـكري وقوى التغييـــر، يتولى البرهان 
رئاســـة مجلس الســـيادة -الذي يتولى صالحيات رئيس 
الجمهورية- لمدة 18 شـــهرا، وبعدها يتولى عضو مدني 
في المجلس الرئاســـة لفترة مماثلة، وبعد اكتمال الفترة 

االنتقالية تنظم االنتخابات.
ويأمل الســـودانيون أن ينهـــي االتفاق بشـــأن المرحلة 
االنتقاليـــة اضطرابـــات متواصلـــة منذ أن عزلـــت قيادة 
الجيش يوم 11 أبريل/نيســـان الماضي عمر البشـــير من 
الرئاســـة، تحت وطأة احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط 

النظام القائم، ومنددة بتردي األوضاع االقتصادية.
من جانب آخـــر، رحب مجلـــس األمن الدولـــي باالتفاقية 
الموقعة بين قوى التغيير والمجلس العسكري لتشكيل 
حكومة على رأســـها شـــخصية مدنية. كما رحب بتعهد 
الحكومـــة االنتقاليـــة بضمـــان التنفيـــذ الكامـــل لبنود 

االتفاقية االنتقالية.

حمدوك يتعهد بوقف الحرب في السوداب وحل أزمة إقتصاده

الجزائر/ االستقالل: 
مثل، امس الخميس، وزير العدل األسبق الطيب لوح أمام 
المستشـــار المحقق لدى المحكمة العليا، للتحقيق معه 

في قضايا فساد.
وفتـــح ديوان مكافحة الفســـاد في وقت ســـابق تحقيقا 
ضد الطيب لـــوح، تنفيذا ألمر أصـــدره وكيل الجمهورية 
بمحكمة ســـيدي امحمد بالعاصمة، لالشتباه بتورطه في 

قضايا فساد، وقد أعلن حينها منع الوزير من السفر.

وتحقيقـــات  توقيـــف  عمليـــات  وتجـــري  هـــذا 
في الجزائر لمحاسبة مســـؤولين حاليين وسابقين كبار، 
إلـــى جانب مليارديرات من العيار الثقيل، في إطار عملية 

موسعة لمكافحة الفساد.
وكان رئيس أركان الجيـــش الجزائري، الفريق أحمد قايد 
صالح، قد كشـــف أنه اطلع شـــخصيا على »ملفات فساد 
ثقيلة بأرقام خيالية في نهب األموال«، مؤكدا أنه سيتم 

»تطهير البالد نهائيا من الفساد والمفسدين«.

باريس/ االستقالل: 
أعلن الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون أنه »لم يعد 
يعلـــق اآلمال« على خطة إدارة الرئيـــس األميركي دونالد 
ترمب المعدة لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة 

إعالمًيا بـ«صفقة القرن«.
وقال ماكرون في خالل حديثـــه للصحفيين المعتمدين 
لدى اإلليزيه حول قمة مجموعة الســـبع التي تبدأ أعمالها 
غدا الســـبت فـــي مدينـــة بياريتس الفرنســـية، »إنه من 

المستحيل أن يستطيع البيت األبيض »فرض اتفاق على 
األطراف التي ال ترغب في التفاوض«.

 وأضـــاف أنه لم يعد ينتظر »صفقـــة القرن« التي يعمل 
عليها ترمب ومستشـــاروه، ولكنه مستمر في العمل على 
مقترحات بديلة بشأن ذلك. يذكر أن قمة مجموعة السبع 
هي اجتماع لوزراء المالية فـــي مجموعة الدول الصناعية 
الكبرى السبع: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة 

المتحدة، والواليات المتحدة األميركية، وكندا.

ماكروب: ال أنتظر صفقة القرب 
وأعمل على مقترحات بديلة

الجزائر.. التحقيق مع وزير
 العدل األسبق في قضايا فساد

نيوزيلندا/ االستقالل: 
أبدت رئيســـة وزراء نيوزيلندا جاسيدنا أردرن، 
قلقها من الترويج فـــي أوكرانيا لبيان اإلرهابي 
المتـــورط باســـتهداف مســـجدي »كرايســـت 
تشـــيرتش«، مشـــددة أن »الفكرة بحـــد ذاتها 

بغيضة ومثيرة لالشمئزاز«.
وأضافـــت أردرن، فـــي تصريـــح صحفي أمس 
الخميس، أنها تعتزم االتصال بحكومة أوكرانيا 
بعد الكشـــف عن نسخ مطبوعة من البيان (تباع 
في أوكرانيا) الذي صاغه اإلرهابي المتهم بقتل 
51 مسلما في الهجوم على مسجدي »كرايست 

تشيرتش« في نيوزيلندا مارس/آذار الماضي.

وكان موقع اســـتقصائي على االنترنت اســـمه 
»Bellingcat« قـــد نشـــر تفاصيـــل عن عملية 
بيع البيـــان، الذي يبلغ 87 صفحة على شـــكل 
كتيـــب ورقي مترجم على أحـــد المنتديات في 
أوكرانيـــا، وســـط توقعات أن المنتـــدى امتدح 

منفذ الجريمة.
وتابعـــت رئيســـة وزراء نيوزيلندا قائلـــًة »إنه 
أمر مقيـــت، لكن ال توجد لدينا ســـوى إمكانية 
الســـيطرة على ما يحدث في مجال اختصاصنا.. 
غيـــر أنني ســـأنقل وبـــدون تـــردد وجهة نظر 
نيوزيلنـــدا إلـــى أوكرانيـــا«، بحســـب صحيفة 

»نيوزالند هيرالد« المحلية.

تجـــدر اإلشـــارة أنـــه جـــرى فـــي نيوزيلنـــدا 
تصنيف البيان، الذي دونـــه المهاجم على أنه 
»مســـتهجن«، وهو ما يعنـــي أن من يبيعه في 
البلـــد يواجه عقوبة الســـجن لمدة قد تصل 14 
عاما، أو غرامة مالية تصل إلى نحو 6 آالف و400 

دوالر أمريكي.
كما وجد الموقع االســـتقصائي نســـخة باللغة 
الروســـية للبيان، يتم الترويج لها في أوكرانيا 

عبر االنترنت.
ويســـود اعتقاد أن أكبر المروجيـــن للبيان هم 
أعضاء في مجموعـــة من »النازيين الجدد«، لهم 

صالت بروسيا وقاعدتها في العاصمة كييف.

واشنطن/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الدفاع األميركيـــة (البنتاغون) أن وزير الدفاع األميركي 
مارك إســـبر أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره التركي خلوصي آكار، 

رحبا خاللها بتطبيق آلية أمنية في شمال شرق سوريا.
وأوضـــح المتحدث باســـم البنتاغون في بيـــان أن الواليات المتحدة 
وتركيا ســـوف تنفـــذان الخطة وفـــق المراحل المحـــددة، وبطريقة 

منسقة ومتزامنة في جميع األوقات.
رغـــم أن تفاصيل تقنية مـــا تزال قيد البحث، فـــإن المتحدث لفت 
إلى أن وزيـــري الدفاع أكدا نيتهما اتخاذ خطوات فورية ومنســـقة 
لتطبيق اإلطار المتفق عليه، بدليل إنشاء مركز التنسيق المشترك 

في تركيا.
وأضاف أن وزيري الدفاع األميركي والتركي أكدا أن هذه اآللية وسيلة 
مجدية لتأمين الحدود وإرســـاء االســـتقرار فيها بطريقة مستدامة 

ولضمان استمرار جهود التحالف الدولي لدحر تنظيم الدولة.
وقرر الجانبان عقد الوفدين العسكريين للبلدين لقاء في أنقرة بأقرب 
وقت، لبحث المراحل المقبلة للخطة المتعلقة بإنشاء المنطقة اآلمنة.

في سياق متصل، قال إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية 
األربعاء إن جميع مواقع المراقبة التركية في ســـوريا -والتي أقيمت 
بموجب اتفاق مع روســـيا وإيران- ستظل قائمة، وإن أنقرة ستواصل 

تقديم الدعم لها.

االستقالل/ وكاالت: 
صوت النواب في كوســــوفا، على حل البرلمان 
تمهيدا إلجراء انتخابات مبكرة، بعد اســــتقالة 
رئيس الــــوزراء رامــــوش هارادينــــاي في 19 

يوليو/تموز الماضي.
وذكــــر مراســــل األناضــــول أن البرلمــــان عقد  
أمــــس الخميس جلســــة، صــــوت خاللها 88 
نائبا من أصــــل 120 لصالح حــــل البرلمان إثر 
تعذر تشــــكيل أغلبية جديدة بعد اســــتقالة 

هاراديناي.
وبموجب الدســــتور الكوســــوفي، يتعين على 
رئيس البالد هاشــــم تاتشــــي، تحديد موعد 
إجراء انتخابات مبكرة في غضون 30 - 45 يوًما.
قــــال هاراديناي  وخالل تقديــــم اســــتقالته 
في مؤتمر صحفي، إنه "اســــتقال من منصبه 
الســــتدعائه كمشــــتبه به مــــن قبــــل النيابة 

الخاصة بكوسوفو في الهاي".
يشــــار إلــــى أن هارادينــــاي، كان قائد جيش 

التحرير لغرب كوســــوفو، خــــالل الحرب التي 
شــــهدتها البــــالد نهاية تســــعينيات القرن 

الماضي.
وخضــــع هارادينــــاي، للمحاكمــــة مرتين في 
الدوليــــة بالهاي، التهامه  الجنائية  المحكمة 
بـ"ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية" 

خالل الحرب الكوسوفية (1999-1998).
وبرأت المحكمة هاراديناي، مرتين لعدم وجود 

أدلة كافية تدينه من التهم المذكورة.

نيوزيلندا تندد بالترويج لبياب مهاجم المسجدين في أوكرانيا

برلماب كوسوفا يحل نفسه إلجراء انتخابات مبكرة

اتفاق أميركي تركي على 
المرحلة األولى للمنطقة 

اآلمنة شمالي سوريا
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غزة / االستقالل: 
تواصلــــت مباريات بطولة كأس الشــــهيد » غســــان 
كنفاني » في المحافظات الجنوبية لكرة السلة برعاية 
مؤسسة أمواج اإلعالمية ، بإقامة مباراتين على صالة 

أبو يوسف النجار بمدينة خانيونس .
و أقيمت المباراة األولى بين خدمات المغازي وشباب 
المغــــازي ضمن مباريــــات المجموعــــة الثانية، فيما 
جمعــــت المباراة الثانية بين خدمات البريج و خدمات 

خانيونس ضمن المجموعة األولى .
و شــــهدت المباراة األولى ندية كبيرة بين الفريقين 
وقدم شــــباب المغازي مباراة تنافســــية كبيرة وكان 
ندًا قويا للخدمات في معظــــم فترات المباراة خاصة 
الربعين األول و الثاني بفضل حيوية الشباب خريس 
خريس ومحمد خريس و أحمد موســــى وبراء موســــى 
الذين قدموا أداء مميز تحت قيادة المدرب الشــــاب 
رائد مصلــــح، لكن خبرة العبي خدمات المغازي محمد 
أبو غزال وموســــى موســــى و أحمد مهــــدي والالعب 
الشاب المميز موسى أبو غزال الذي كان شعلة نشاط 
في الملعــــب واعتمد عليه المــــدرب محمد ريان في 

اللقاء بشكل كامل .

وجاءت نتائــــج األرباع على النحو التالــــي، الربع األول 
خطــــف الخدمات الربــــع بنتيجــــة 15/16،و في الربع 
الثاني تتغلب الشــــباب بنتيجة 10/12، و في  الربع 
الثالــــث عاد الخدمات و تفــــوق بنتيجة 17/20 ،و في 

الربــــع الرابع و األخير انهارت لياقة شــــباب المغازي و 
اكتسح الخدمات هذا الربع بسهولة بنتيجة 8/17

و فــــي اللقاء الثاني اكتســــح خدمــــات البريج فريق 
خدمات خانيونــــس الذي بدأ اللقاء بمســــتوى فني 

كبير رغم غياب بعض من نجومه ، وقدم العبو الفريق 
مستوى فنيًا كبيرًا في الربعين األول والثاني خاصة 
في ظل تألق عادل حســــنين و إبراهيم المغاري ونمر 
الجخبير و إســــماعيل مقداد وخبرات خميس حميد، 
ولكن ســــرعان ما انهــــار الفريق بدنيا فــــي الربعين 
الثالــــث والرابع نتيجة لعدم وجــــود دكة بدالء قوية، 
أمــــا خدمات البريــــج فقد بدأ اللقاء بشــــكل جيد في 
الربع األول ولكن تراجــــع األداء كثيرا في الربع الثاني 
وارتكــــب العبو الفريــــق األخطاء المتكررة وســــمحوا 
لخدمات خانيونــــس بالتفوق عليهم مع نهاية الربع 
الثاني، ولكن تعليمات المدرب أحمد كمال موســــى 
وتغييراته كانت لها كلمة السر في حسم اللقاء في 
الربعين اآلخيرين وسط تألق إبراهيم أبو رحال وثائر 

عيسى ومحمد مهدي .
وجــــاءت نتائج األرباع على النحــــو التالي ( الربع األول 
تفوق البريج بنتيجة  16/20 و في الربع الثاني اكتسح 
خدمات خانيونس الخصم و تغلب عليه بنتيجة 23 
_ 16 و فــــي الربع الثالث عاد البريــــج و عدل صفوفه 
و تفوق بنتيجة 12/25و اســــتمر تفوق البريج بدنيا و 

ذهنيا و تكتيكيا و حسم الربع بنتيجة 11/31 .

تواصل انتصارات خدمات المغازي والبريج بكأس الشهود »كنفاني« لكرة السلة

الضفة الغربية/ االستقالل:
توصل مجلس إدارة شـــباب الســـموع ، التفاق نهائي 
يقضـــي بتولي فادي الفي تدريـــب الفريق. يأتي ذلك 
في أعقاب إعالن علي الحوامدة المدير الفني الســـابق 
للفريق، اســـتقالته، بعدما تولى مهمة تدريب منتخب 

شباب فلسطين .
ويملك الفي تجارب سابقة في الدوري الفلسطيني، كان 

آخرها قبل عامين، عندما تولى تدريب نادي مركز بالطة 
وقاده إلحراز لقب كأس الشهيد ياسر عرفات، لكنه لم 

يكمل المشوار وقدم استقالته.
ويحتاج الفي لعمل كبيـــر للحفاظ على اإلنجازات التي 
حققها ، والذي قاد الســـموع للصعود منذ 4 مواســـم، 
وخـــالل تلك المواســـم حافظ الفريق علـــى مكانه في 

المراكز األربعة األولى .

»الفي« مديرًا فنوًا لشباب السموع

االستقالل / وكاالت:
شارك األرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، 
في المران الجماعي للبرسا، استعداًدا لمباراة ريال 

بيتيس، يوم األحد المقبل.
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلســـبانية، فإن ميسي 
يبـــدو أن تخلص من إصابته فـــي القدم اليمنى 
وطاردتـــه مؤخـــًرا، وأبعدته عن جولـــة الفريق 

الكتالوني في الواليات المتحدة األمريكية.
وتعد مشاركة ميسي في مران برشلونة، بمثابة 
»خبر ســـار« إلرنســـتو فالفيردي، المدير الفني، 
خاصة في ظـــل إصابة الثنائي لويس ســـواريز 
وعثمـــان ديمبلي، وتأكـــد غيابهما عـــن مباراة 

بيتيس.
ولكن فـــي كل األحوال، لم يتأكـــد فالفيردي 
حتى اآلن من قدرة ميسي، على اللحاق بالمباراة 
كاملة، نظـــًرا ألنه غائب منذ فتـــرة طويلة عن 
التدريبات، وسيخوض 3 وحدات تدريبية فقط 

قبل المباراة.
ومن المتوقع، أن يدفع به فالفيردي لبضع دقائق 
خـــالل المباراة، في ضـــوء ما ستشـــهده األيام 
المقبلة، لكن في كل األحوال لن يتم المخاطرة به 

حال عدم جاهزيته.

مدريد /  االستقالل: 
استقر مسئولو ريال مدريد، على صرف النظر عن التعاقد 
مع العب الوسط الفرنسي بول بوجبا خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية الجارية.
ووفقا لموقع Le10Sport الفرنســـي، فإن زيدان قد اختار 
بديـــل بوجبا للتعاقد معـــه في االنتقـــاالت الحالية، وجاء 
اختيـــاره مفاجئًا للجميع بالعـــب بايرن ليفركـــوزن، كاي 

هافيرتز والذي تألق مع الفريق األلماني.

وسيواجه الميرنجي منافسة شرسة على الالعب صاحب 
ال20 عام مع باريس ســــان جيرمان وبرشــــلونة، والذين 
وضعوا هافيرتز ضمن قائمة اهتماماتهم في الميركاتو 

الحالي.
وظهـــر الالعـــب األلماني بمســـتوى طيب مـــع فريقه في 
الموسم الحالي، إذ سجل 17 هدف خالل 34 مباراة خاضها 
بقميص ليفركوزن في الموسم الحالي، وهو ما لفت أنظار 

عدة أندية كبرى لضمه.

ريال مدريد يختار هافورتز بديال لبوجبا»موسي« يشارك بالتدريبات الجماعوة

غزة/ االستقالل: 
تلقى نـــادي خدمات الشـــاطئ ضربة قويـــة قبل انطالق 
الموســـم الكروي الجديد, بعد إصابة مدافعه محمد مهنا 

خالل لقاء خدمات خانيونس الودي مؤخرا.
وأصيب مهنا في ركبته اليمنى قبل حوالي 10 دقائق من 
نهاية اللقاء, الذي حســـمه "البحرية" لمصلحته (2-0), ما 

جعله يغادر الملعب فورا.
أثبتت الفحوصات األولية لالعب, حاجته للراحة فترة 
4 أســــابيع على األقــــل, بانتظار إجرائه صــــورة رنين 
مغناطيســــي بعد حوالي 10 أيام للوقوف على حجم 

اإلصابة.
يشـــار إلى أن مهنا يعّد أحد الركائز األساسية لـ"البحرية" 
منذ الموســـم الماضي, وغيابه يعتبر ضربـــة قوية للخط 

الخلفي للفريق.

»البحريــة« يتلقــى ضربــة قويــة
 قبــل بدايــة الموســم الجديــد
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 إن "االقتحامات نفذت من جهة باب المغاببة وسط 
حماية مشـــددة من شـــرطة االحتالل اإلسرائيلي. 
حيث اقتحموا باحات المســـجد األقصى، مروبا من 
أمام ســـاحة بـــاب الرحمة، إلى أن غـــادبوه من باب 
السلسلة وســـط حالة من الغضب والغليان سادت 

في أبجاء الحرم القدسي الشريف"
كمـــا اعتقلت شـــرطة االحتالل بعـــد ظهر أمس، 
الحابس بدب الرجبي وفتاتين وشـــابا وثالثة أطفال 

من مصلى باب الرحمة بالمسجد األقصى.
وأفـــاد المتحدث باســـم دائرة األوقـــاف بالقدس، 
فراس الدبس، بأن شرطة االحتالل اعتقلت حابس 
المسجد األقصى بدب الرجبي أثناء عمله في مصلى 
باب الرحمة، إضافة إلى اعتقال السيدتين: مدلين 

عيسى، وشفاء أبو غالية، والشاب حبيب أبو شوشة، 
قرب مصلى "باب الرحمة".

وكانـــت شـــرطة االحتـــالل اعتقلـــت قبـــل عدة 
ومـــددت  الســـلفيتي،  عامـــر  الحـــابس  أيـــام 
المحكمـــة   توقيفه لمدة 7 أيام، بســـبب تصويره 
شـــرطة االحتالل خالل مصادبتها قواطع خشـــبية 
وخزانـــة أحذية من مصلى باب الرحمة بالمســـجد 
األقصى، كما مـــددت المحكمة اعتقـــال الحابس 

أشرف أبو أبميله حتى يوم األحد المقبل.
 وفي السياق ذاته، أفرجت سلطات االحتالل، مساء 
األببعاء، عن شابين مقدسيين بشرط إبعادهما عن 

مكان سكنهما في بلدة سلوان.
ووفقـــا لمركز معلومـــات وادي حلـــوة، فإن قاضي 

محكمـــة الصلـــح قرب اإلفـــراج عن الشـــابين بهاء 
محمد أبو تاية، وعبد الرحمن فوزي أبو تاية، بشرط 
إبعادهما عن بلدة سلوان لمدة 8 أيام وكفالة مالية 
بقيمـــة 1000شـــيكل وكفالة طـــرف ثالث 5000 
شـــيكل. وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشـــابين 
أبو تاية، يـــوم الثالثاء، عقب اقتحام منزليهما في 
حـــي أبو تاية ببلدة ســـلوان، واقتادتهما إلى مركز 

التحقيق بالقدس المحتلة.
كما اســـتدعت مخابـــرات االحتـــالل الطفل محمد 
ياسر نجيب (10 أعوام) من القدس القديمة، للمرة 
الرابعـــة، حيث أبلغـــت والده عبـــر اتصال هاتفي 
بإحضابه لمراجعتها يوم األحـــد المقبل في مركز 

تحقيق "القشلة".

جنين/ االستقالل: 
حكمت المحكمة العســـكرية في ســـالم ،امس، على األسير محمد 
ســـعيد علي القبالوي ، (33 عامًا)، من بلـــدة برقين بمحافظة جنين 
، بالســـجن الفعلي 16 شـــهرًا مع غرامة مالية 3 أالف شيكل بتهم 

امنية .
الجدير ذكره، أن قبالوي متزوج من األســـيرة المحربة صابرين القاق 
مـــن القـــدس ، ولديه 5 أطفـــال ، وكانت قوات االحتـــالل اعتقلته 
من منزله قبل 8 شـــهوب وحولته للتحقيق ثم االعتقال في ســـجن 

"مجدو".

وقال عزام في حديث خاص لـ "فلســـطين 
اليوم" امـــس الخميس، أن كل االحتماالت 
وابدة فـــي ظـــل حمـــة المنافســـة فـــي 
"إســـرائيل" قبل أيام قليلة من االنتخابات 
البرلمانيـــة، وواضـــح تمامـــًا أن التنافس 
يضغط على األحزاب اإلســـرائيلية جميعًا، 
ومن المؤكد ان هـــذه المواقف بعيدة عن 
الواقع ومحاولة لتسويق البرامج االنتخابية 
لكل حزب إسرائيلي، ومن المؤكد أن الملف 
الفلســـطيني هـــو المادة األساســـية في 
برنامج أي حزب تقريبـــًا. أضاف، أن هناك 
محاذير ومخاطر من شـــن حـــرب على غزة، 

وكل االحتماالت تبقى وابدة.
وشـــدد عـــزام، أنه بغـــم الواقـــع الصعب 
الـــذي يعيشـــه الفلســـطينيون، والوضع 
اإلقليمي والعربي، فال يمكن أن يستسلم 

الفلسطينيون في الصراع، حتى مع تواضع 
إمكاناتهم، هم قادبون على بدع إسرائيل، 

وبد أي عدوان.
وقال:" إن مسألة الدفاع عن الكرامة واألبض 
والمقدسات، ال جدال حولها، وال شك فيها، 
لكـــن أيضًا حتـــى نحقق للشـــعب ظروفا 
أفضل للصمود والمواجهة، يجب أن تكون 
اإلجـــراءات الداخلية داعمـــة للصمود ال أن 
تزيد أعباء عليه، فـــال يجوز فرض ضرائب 
جديدة في غـــزة أو الضفة، وال يجوز فرض 
إجراءات تزيد األعباء المعيشة على شعبنا،
ولفـــت إلى أن حركـــة الجهاد اإلســـالمي 
تحدثت مع حركة حمـــاس بحكم إدابتها 
لقطاع غزة وتفهمت مطلب الحركة بضروبة 
التخفيـــف عـــن المواطنيـــن. كما وجهت 
الحركة خطابًا للســـلطة الفلســـطينية في 

بام الله، بضروبة اتخاذ إجراءات من شأنها 
تعزيز صمود المواطنين.

وبشـــأن العمليـــات األخيـــرة التي وقعت 
قـــرب الســـياج الفاصـــل مـــع االحتـــالل 
اإلســـرائيلي، أوضح عـــزام، أنه على األبجح 
أن هـــذه العمليـــات غيـــر موجهـــة وغير 
منظمة لكنها تؤشـــر لشـــيء خطير وهو 
قدبتهم  وعـــدم  الفلســـطينيين  ضيـــق 
علـــى االحتمال أكثـــر، واألجـــواء الخانقة 
التي يتســـبب فيها االحتالل اإلسرائيلي 
مـــن حصـــاب وظـــروف صعبة تفـــرز مثل 
هـــذه العمليات، مؤكدًا أن هذه األســـباب 
فـــي صفوف  الغضب  مجتمعـــة تنمـــي 
الفلســـطينيين وتدفـــع إلـــى مثـــل هذه 

االشكال من العمليات.
وحول التفاهمات مع االحتالل وعدم التزامه 

بها، أشــــاب عزام  الى أن هنــــاك تفاهمات 
جرى االتفاق عليها بين الفصائل واالحتالل 
بوساطة مصرية، والفلسطينيون التزموا بما 
تعهدوا بهــــا بينما االحتالل يماطل ويتلكأ 
فــــي تنفيذها، مؤكــــدًا أن هنــــاك تقييم 
لــــكل ما يجري، ويجــــب أن يكون ضغط من 
األطراف التي بعت االتفاق على إســــرائيل 

لاللتزام بالتفاهمات.
 ولفت إلـــى أن األوضاع في المنطقة تلقي 
بضاللها على المشهد الفلسطيني، معربًا 
عن أســـفه أن تقاعـــس الـــدول العربية، 
وبعضهـــا بدأ يتناغـــم مع االحتـــالل عبر 
التطبيـــع واالتصـــاالت، يلقـــي بضاللـــه 
السلبية على المشـــهد الفلسطيني، بغم 
ذلك الشـــعب لن ولم يستســـلم، صحيح 
الظـــروف قاســـية واالحوال كذلـــك، لكن 

الـــروح موجـــودة، وال يمكـــن أن يخضـــع 
الفلسطينيون واالستسالم لألمر الواقع.

حـــول ملف المصالحة، ومـــا يثاب من وجود 
لقـــاءات ســـرية بعيـــدًا عن اإلعـــالم، أكد 
القيادي في حركة الجهاد اإلســـالمي نافذ 
عـــزام، قائـــاًل: "الحقيقة يجـــب أن نصابح 
المصالحـــة متعثـــرة،  شـــعبنا، لألســـف 
وبالنســـبة لنا (جهاد إسالمي) طرف فاعل 
في هـــذه الجهـــود، وال يوجد أفـــق قريبًا 
بالنســـبة للمصالحـــة، وال نريـــد أن نوهم 
شـــعبنا بأن هناك مفاوضات ســـرية وأن 
هناك مقترحات ســـرية. وأضاف أن هناك 
اتصاالت وأفـــكاب تطرح، لكن حتى اللحظة 
ال نســـتطيع الحديث عن اختراق في هذا 
الملف الحســـاس ال نستطيع الحديث عن 

أمل غد أو بعد غد.

حكم بالسجن وغرامة مالية 
على أسير من برقين

بيروت/ االستقالل: 
عـــّم اإلضـــراب الشـــامل، أمـــس الخميس، 
المخيمـــات والتجمعات الفلســـطينية في 
لبنان، بفًضا لقراب وزابة العمل، الذي يفرض 
علـــى الفلســـطينيين الحصول علـــى إجازة 

عمل.
كما نظم الالجئون الفلسطينيون تظاهرات 
احتجاجيـــة، بالتزامـــن مع انعقاد جلســـة 

الحكومة اللبنانية.
الوطنـــي  »العمـــل  فصائـــل  وكانـــت 
الفلســـطيني«، قد دعت، إلى اإلضراب العام 
والشـــامل في المخيمات الفلسطينية، إلى 

حين انتهاء جلســـة الحكومة، كما شهدت 
ليلـــة األببعاء، مظاهـــرات للمطالبة بتجميد 

قراب وزير العمل.
ومنذ ساعات صباح الخميس، أغلقت مداخل 
المخيمات، وطالـــب اآلالف من المتظاهرين 
الفلسطينيين، الحكومة، بالتراجع عن القراب.

وكان وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان 
قد قال في بيان صادب عنه في 12 أغسطس/

آب، إنـــه ال يمكن وقف تطبيق القانون، وإنه 
مصر على مناقشة الخطة بالنسبة لالجئين 

الفلسطينيين.
وتشـــهد المخيمات الفلسطينية في لبنان 

حاالت احتجاج، منذ أكثر من شـــهر ونصف 
ضد قراب وزابة العمل القاضي بفرض تصريح 

عمل على الالجئين الفلسطينيين.
يشاب أن وزابة العمل اللبنانية، بدأت في وقت 
سابق من يوليو/ تموز الماضي، تنفيذ خطة 
تقول إنها ستنظم أوضاع العمالة األجنبية، 
تشـــمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان. 
وبحســـب تلك الخطـــة، يحظر علـــى أبباب 
العمل تشـــغيل الالجئين الفلســـطينيين 
دون الحصول على تصريح، فضاًل عن إغالق 
مؤسســـات ومنشآت فلســـطينية ال تملك 

التصابيح الالزمة للعمل.

ترافقت مع جلسة الحكومة.. إضراب واحتجاجات 
فلسطينية بلبنان رفضًا لقانون العمل

بام الله/ االستقالل: 
قالـــت وزابة الخابجيـــة والمغتربين »إن صمـــت المجتمع الدولي 
على جريمة هدم منازل الفلســـطينيين خاصة في مدينة القدس 
المحتلة، ســـيفقد مـــا يتبقى من مصداقيته فـــي حماية القانون 
الدولي ومبادئ حقوق االنسان، وسيدفع شعبنا للبحث عن خيابات 

أخرى للدفاع عن نفسه«.
وحّملـــت الـــوزابة حكومة االحتالل اإلســـرائيلي برئاســـة بنيامين 
نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها 
الكابثية وما تتركه من معاناة وآالم لألسر الفلسطينية من األطفال 
والنســـاء والشـــيوخ والمرضى، مشـــيرة إلى أنها تتابـــع بفع تلك 
الجريمة المســـتمرة الى الجنائية الدولية، وتطالبها بســـرعة فتح 

تحقيق في جرائم االحتالل.
وتابعت: تقاعـــس المجتمع الدولي وتخاذله فـــي توفير الحماية 
الدولية لشـــعبنا يشـــجع ســـلطات االحتـــالل على التمـــادي في 
تصعيد عملياتها ألسرلة وتهويد القدس وتفريغها من سكانها 

األصليين.

 الخارجية: الصمت الدولي على 
هدم المنازل سيدفع شعبنا 

للبحث عن خيارات أخرى

عمان/ االستقالل: 
ذكـــر موقع طقس العرب، أن زلـــزاال خفيفا بقوة 2.7 دبجة على مقياس بيختر 

ضرب خليج العقبة، عصر أمس الخميس.
وأوضح الموقـــع أن الزلزال يبعد مركزه 22 كم عن جنوب غرب محافظة »مقنا« 

التابعة لمنطقة تبوك في السعودية.

زلزال خفيف يضرب 
خليج العقبة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال يسرائيل كاتس وزير الخابجية اإلسرائيلي، مساءأمس 
الخميس، إنه في حال اســــتمر إطالق الصوابيخ من قطاع 

غزة، فسندخل بعملية عسكرية ضد حماس بالقطاع.
وأضاف فــــي تصريحــــات إلذاعــــة الجيش اإلســــرائيلي 
»الجيش مستعد لحملة عسكرية واسعة النطاق في غزة، 
وإذا اســــتمر إطالق الصوابيخ، فلن نتــــردد بذلك، أو نفكر 

باالنتخابات«.
وأضاف »ســــنوجه ضربة تحمل عنصر المفاجأة«. مشــــيًرا 
إلى أن الجيش ســــيفاجئ حماس بالكثيــــر من الضربات 

العسكرية التي ستوجه إليها.

»كاتس« يهدد بعملية 
عسكرية على غزة

بيت لحم/ االستقالل:
دهس مستوطن، مســـاء امس الخميس، الطفلة جنى منير أبو لوحة (6 

أعوام) من قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.
وأفاد شهود عيان في القرية بأن مستوطنا دهس الطفلة قرب المدخل 
الموصل بين قريتـــي الجبعة وصوبيف، علمـــا أن المدخل مغلق ببوابة 
حديدية، ما اجبر الطفلة على سلوك طريق تسلكه مركبات بشكل كبير، 

ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

مستوطن يدهس 
طفلة جنوب غرب 

بيت لحم

ال�سيخ عزام ...

ع�سرات امل�ستوطنني...
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الرياض/ االستقالل: 
ما أن اختتمت الســـعودية موســـم الجح الحالي، حتـــى بدأت باإلعداد 

للموسم المقبل، وبطريقة مختلفة ستجعله مغايرا لكل ما سبقه.
وتســـتعد الســـلطات الســـعودية إلدخال »بطاقة الحاج الذكية« حيز 
الخدمة، الموسم المقبل، بما يخفف عن كاهل الحجاج كثيرا، ويغنيهم 

تقريبا عن كل البطاقات التي يحملونها.
وأشـــاد وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، بابتكار بطاقة 

الحج الذكية.
ونشـــر على حســـابه الرســـمي بموقع »تويتر« فيديو يشرح تفاصيل 
البطاقة الذكية، وأرفق بتغريدة قال فيها:« الشكر الجزيل لألخ المتميز 
فيصـــل العبد الكريم«، وهو اإلعالمي الســـعودي الـــذي رّوج لالبتكار 

الجديد.
وســـتكون في البطاقة الذكية كل معلومات الحجاج وتغنيه عن جواز 
ســـفره، ويستطيع ان يســـحب من خاللها األموال، وفق ما يقول العبد 

الكريم في الفيديو.
وفي الفيديو أيضا، أوضح طارق الجابري، مستشـــار تقنية المعلومات 
بوزارة الحج أن بطاقة الحج الذكية تخزن معلومات الحاج في مكان آمن.

وأشـــار إلى أن الســـلطات الســـعودية يمكنها من خالل هذه البطاقة 
تقديم خدمات عدة، مثل إرشاد الحاج لموقع سكنه أثناء أداء المناسك.

وأضاف أن البطاقات الذكية ستوزع العام المقبل على الحجاج في مقر 
إقامتهم ببالدهم قبل وصولهم إلى السعودية.

من العام المقبل.. بطاقة حج 
ذكية تغني عن جواز السفر

سيدني/ االستقالل: 
تمكن زوجان في ســـيدني، بعـــد إخضاع طفلتهما 
لنظـــام غذائي نباتي صارم تســـبب فـــي إصابتها 
بســـوء تغذية حاد، من االفالت من عقوبة الســـجن، 
واالقتصار فقط على معاقبتهما بتأدية 300 ساعة 

في الخدمة المجتمعية، وفقًا لإلعالم المحلي .
وقالـــت قاضيـــة محكمة ســـيدني الجزئية ســـارة 
هوجيت امس الخميس في حيثيات إصدار الحكم: 
»هذه الطفلة كانت تعاني من ســـوء التغذية الحاد 
ونقص فـــي الوزن والحجـــم، وتأخر فيمـــا يتعلق 

بالمراحل العمرية«.
وذكـــرت هيئة اإلذاعة األســـترالية أن كال من األب 

(35 عامًا) واألم (33 عامًا) بكيا وأسندا رأسيهما على 
قفص االتهام بينما أصدرت القاضية حكمها .

وكان قـــد تم توجيـــه االتهام للزوجيـــن، اللذين ال 
يمكن الكشـــف عن اســـميهما ألســـباب قانونية، 
بعد إصابـــة ابنتهما عندما كان عمرها 19 شـــهرًا 
بتشنجات ونقلها إلى مستشفى سيدني لألطفال 

في مارس (آذار) من العام الماضي .
وأقر كالهما في ديسمبر (كانون األول) بالفشل في 
إعالة طفل، مما تســـبب في خطـــر أو إصابة خطيرة. 
وتصل العقوبة القصوى للجريمة إلى السجن خمس 

سنوات.
وخالل األشـــهر الـ19 األولى من حياتها، تم إطعام 

الطفلـــة وفقـــًا لـ«نظام غذائـــي نباتـــي محافظ«، 
يتكون من الشـــوفان مع زيت الزيتون وحليب األرز 
والخضروات واألرز والبطاطس وجبن التوفو، إضافة 
إلى وحدتين صغيرتين من الزبيب كوجبة خفيفة، 

وفقًا لألقوال أمام المحكمة.
وأصيبت الفتاة بســـوء التغذية، ولم يتجاوز وزنها 
4.89 كيلوغرامًا عندما كان عمرها 19 شهرًا. وتوقف 
نمو عظامهـــا بعد الوالدة، ولم يكن لديها أســـنان 

وكانت تشبه طفال عمره ثالثة أشهر.
وتتعافى الطفلة التي أصبح عمرها اآلن ثالثة أعوام 
وتعيش مع أقاربها في كوينزالند. ويسمح للوالدين 

برؤية الطفلة ولكن تحت المراقبة.

لندن/ االستقالل: 
تـــزوج بيل دونكان (71 عاًما) من زوجته آن (69 عاًما) ثانية 
في حفل زفاف مؤثر في منزلهما في أبردين األسكتلندية.
وبحســـب »ميرور« البريطانية فإن بيل يعاني من الزهايمر 
وقد نســـي بالفعل بأنه متزوج، مع خسارته جزءًا كبيرًا من 

ذاكرته يتعلق بأشواط عديدة من مسيرة حياته. 
بيد أن الزوجة التي تشـــكلت كصديقة بيل الجديدة في 
مخيلته اقترحت خطوة الزواج الجديد، مؤكدًة أنها تشعر 

بالسعادة تمامًا كما كانت مع بيل قبل 12 سنة.
وتـــم تجديد العهود في 12 أغســـطس الماضي، بحضور 

مجموعة صغيرة من األصدقاء وأفراد العائلة. 
علمًا بأن الزوجين قد ســـبق لهما االلتقاء عام 2001 عندما 
كان بيل يعمل كفنان وســـاحر في أبرديـــن. وخالل وقت 
قصير من تشخيص إصابته بالخرف بدأت صحته تتدهور 
شيئًا فشيئًا ليفقد ذكريات اللحظات الثمينة، بما في ذلك 

يوم زفافه. 

االستقالل/ وكاالت: 
أشـــعل فيديو طريف يصور حفل زفاف قط وقطة في بلد 
عربي، ونشـــر عبر مواقع التواصـــل االجتماعي و يوتيوب، 

اإلنترنت وأثار الجدل بين جمهور الشبكة العنكبوتية.
ويعـــرض الفيديو المنشـــور فـــي ›يوتيـــوب‹ و‹تويتر‹ 
و‹فيســـبوك‹ على صفحة باســـم القط والقطة ›بســـبوس 
وسالي‹، مشـــهدا طريفا لعرس جمع بين القط ›بسبوس‹ 

والقطة ›سالي‹ نظمه لهما مربيهما في منزله.

وأكثر ما أثار دهشـــة رواد مواقـــع التواصل االجتماعي هو 
األزياء والموسيقى والديكور، التي صممها لهذا ›العرس‹ 
مربي القطط واتباع جميع الطقوس التقليدية في أعراس 
البشـــر، بما فيهـــا األغاني المختارة ووضعيـــات التصوير 

التذكاري.
وانقســـم متابعو اإلنترنت بين مؤيد لهـــذا الفيديو ورأى 
البعض أنه طريف ومسل، في حين عبر قسم من المتابعين 

عن غضبهم من هذا الفيديو، الذي يصور ›عرس قطط‹.

يتزوج ثانية ألنه نسي ذكريات زواجه األولإقامة عرس »عربي« للقطط يشعل اإلنترنت

إدانة أستراليين أخضعا طفلتهما لنظام غذائي نباتي
فلوريدا/ االستقالل: 

عرضت شركة أمريكية، مقرها والية فلوريدا، مقاتلة »إف 16« مصنوعة 
قبل نحو 40 عامًا للبيع. وحسب موقع »سكاي نيوز عربية«، فإن العرض 
النادر مـــن نوعه أحدث تفاعاًل كبيرًا على شـــبكة اإلنترنت، ووضعت 
الشـــركة المتخصصة في تأجيـــر الطائرات 8.5 مالييـــن دوالر ثمنًا 

للطائرة.
ولدى تفحص صفحـــة المقاتلة القديمة المتعـــددة المهام، يمكن 
مشـــاهدة صورة لها واســـم طرازها الكامل، فضاًل عن سبل التواصل 
مع الشـــركة للراغبين في شـــراء الطائرة. وتقوم الشركة بتحسينات 
علـــى الطائرة، مثل ربطها بنظام بيانات، وإضافة نظام تحديد الموقع 
العالمي »GPS«، ويمكن أن تصل ســـرعة المقاتلة القديمة إلى 1573 

مياًل في الساعة.

»إف 16« للبيع بـ8.5 ماليين دوالر

موسكو/ االستقالل: 
أطلقت روســـيا صاروخا الخميـــس يحمل على 
متنه أول روبوت بمالمح بشـــرية، من صنعها، 
ســـينزل في محطة الفضاء الدولية خالل فترة 
تجريبية تمهيدا الستخدام هذه األجهزة في 

استكشاف الفضاء البعيد.
وأقلـــع الروبـــوت »فيـــودور« الـــذي يحمل رمز 
التعريـــف »ســـكايبوت اف 850« علـــى متن 
صـــاروخ »ســـويوز« أطلـــق عند الســـاعة 6:38 
بتوقيـــت موســـكو (3:38 بتوقيت غرينيتش) 
مـــن قاعدة الفضاء الروســـية في بايكونور في 

كازاخستان.
ومن المفترض أن يصل »فيودور« الســـبت إلى 

محطة الفضاء الدولية حيث ســـيبقى 10 أيام 
حّتى السابع من سبتمبر.

وقال الروبوت وقت اإلقـــالع »انطلقنا، انطلقنا« 
بحسب المشاهد التي بّثت على التلفزيون، في 
إشـــارة على ما يبدو إلى مـــا قاله يوري غاغارين 
وقت إطالقه فـــي أول رحلة مأهولة إلى الفضاء 

سنة 1961.
ويبلغ طول هذا الروبوت الفضي الذي يكتسي 
مالمـــح بشـــرية 1.80 متر، ويـــزن حوالى 160 
 من »إنستغرام« 

ّ
كيلوغراما. وله حساب في كل

و«تويتر« يستعرض فيه أنشطته اليومية، مثل 
تعّلمه كيفية فتح زجاجة مياه.

وسينّفذ الروبوت عّدة مهام في محطة الفضاء 

الدولية تحت إشراف الرائد الروسي ألكساندر 
سكفورتسوف، الذي انضّم إلى طاقم المحطة 
الشهر الماضي، بحسب ما أفادت وكالة األنباء 

»ريا نوفوستي«.
وليس »فيودور« أول روبوت يسافر إلى الفضاء. 
فقد أرســـلت وكالة الفضاء األميركية »ناســـا« 
روبوتـــا بمالمح بشـــرية اســـمه »روبونوت 2«، 
طّور بالتعاون مـــع »جنرال موتورز«، إلى الفضاء 

بهدف تشغيله في بيئة عالية المخاطر.
وقد عاد إلى األرض سنة 2018 بسبب مشكالت 
تقنية. وفي العام 2013، أرسلت اليابان الروبوت 
الصغير »كيروبو« تحت إشراف أول قائد ياباني 

لمحطة الفضاء الدولية كويشي واكاتا.

روسيا تطلق أول »روبوت بشري« إلى محطة الفضاء الدولية

مانيال/ االستقالل: 
أفادت مواقع إخبارية بأن التدخين داخل المنازل في تايالند يعد جريمة يمكن 
أن تزج المدخن بالســـجن، وفقًا لقانون جديد تم تشريعه ودخل حيز التنفيذ 
بتاريـــخ 20 الجاري. ووفقًا لموقع »نيوز 18« اإلخباري، فإن القانون الذي ســـنته 
وزارة التنميـــة االجتماعية بالبالد يهدف إلى الحد من التدخين داخل المنازل، 
باعتباره أمرًا يشـــكل خطورة على صحة اآلخرين المقيمين تحت السقف ذاته، 

وهو في تلك الحالة يعد نوعًا من أنواع »العنف المنزلي«.
كما أن التدخيـــن في تلك الحالة يمكن أن يؤدي إلـــى محاكمتين، األولى في 
المحكمـــة الجنائية بتهمـــة »االعتداء المنزلي« بدافـــع التدخين، واألخرى في 

المحكمة المركزية لألحداث واألسرة.

التدخين في المنزل 
جريمة في تايالند


