ّ
«وطنية العودة» تدعو للمشاركة
اليوم بجمعة «الوفاء للشهداء»
غزة /االستقالل:
دعت الهيئة الوطنية المليا لمس����يرات المودة وكسر
الحصار أمس الخميس ،جماهير شمبنا في قطاع غزة
الجممة ال� 72
إلى أوس����ع مش����اركة ً
غدا في فماليات ُ
للمسيرات ،التي ترفع شمار «الوفاء للشهداء» .وأكدت
الهيئ����ة في بيان وصل «االس����تقالل» أن المس����يرات
ستس����تمر« ،كأداة وطني����ة س����لمية وش����مبية فاعلة
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بي����د الجماهير المنتفض����ة ،وأداة كفاحية جماهيرية
للتصدي لالحتالل ومش����اريع التصفية وحماية الحق
���ددت على أن القدس
الفلس����طيني في المودة» .وش� ّ
كانت وما زالت عاصمة للش����مب الفلس����طيني وقبلة
مطالبة في ب�»اإلسراع في استمادة
المسلمين األولى،
ً
الوح����دة الوطنية المبنية على أس����اس الش����راكة في
المؤسسات والبرامج الوطنية».

12

االحتالل يغلق الحرم اإلبراهيمي
 113مستوطنــًا يقتحمــون األقصــى..
بدعوى األعياد اليهودية واالحتالل يوزع إخطارات هدم في بيت لحم

الخليل /االستقالل:
ّ
ق���وات االحتالل صباح أم���س الخميس كاف���ة المداخل
أغلق���ت
الضفة
جنوب
الخليل
مدينة
في
اإلبراهيمي
المسجد
المؤدية إلى
ّ
ّ
الغربية المحتلة .وأفاد نش���طاء من المنطقة بأن ّ
قوات االحتالل أغلقت
ّ

02

القدس المحتلة -بيت لحم /االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين صباح
أمس الخميس باحات المس���جد األقصى المبارك
من جه���ة ب���اب المغاربة بحراس���ة مش���ددة من

ش���رطة االحتالل ،في الوقت الذي سلم فيه جيش
االحت���الل المواطني���ن في قرية الولج���ة في بيت
لحم إخط���ارات بهدم عدد من المنازل بدعوى عدم
الترخيص وأغلقت ش���رطة االحتالل باب المغاربة

صباحا ،عقب انتهاء فترة
الساعة الحادية عش���رة
ً
االقتحامات الصباحية لليهود المتطرفين وتوفير
الحماية لهم .وأفادت دائرة األوقاف
اإلسالمية بالقدس المحتلة بأن 11 113

االحتالل زاد من وتيرة االستيطان
بالقدس منذ فوز «ترمب»
القدس المحتلة /االستقالل:
قالت حركة «س����الم اآلن» اإلس����رائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان إن
حكومة االحتالل اإلس����رائيلي رفمت من وتيرة البناء االستيطاني في محيط

االحتالل يهدم قرية
«العراقيب» للمرة الـ156
النقب المحتل /االستقالل:
هدمت الس���لطات اإلس���رائيلية ،امس الخميس ،قرية المراقيب
مس���لوبة االعتراف في النقب والمهددة بالتهجير واإلخالء ،للمرة

02

االحتالل يمنع إقامة بطولة
11
رأس السنة الهجرية بالقدس

م�صتوطنون خال اقتحامهم باحات امل�صجد الأق�صى

ّ
 9أسرى ُيواصلون معركة األمعاء الخاوية داخلية غزة :األجهزة األمنية تمكنت من إحباط مخطط إجرامي خطير

رام الله /االستقالل:
يواصل  9أس����رى فلس����طينيين اإلضراب المفتوح عن
الطمام ،في س����جون االحتالل ،منذ فت����رات متفاوتة،

احتجاج����ا ورفض����ا لسياس����ات الس� ّ
ً
���جان الصهيوني،
ّ ّ
ً
الفاش����ية وغير القانوني����ة بحقهم ،وفي
مقدمته����ا االعتقال اإلداري التمس����في05 ،
ّ

غزة /االستقالل:
ّ
ّ
���طينية في قطاع غزة ،أمس
الداخلية الفلس�
أعلنت وزارة
الخمي����سّ ،أن التحقيق����ات في جريم����ة تفجير حاجزي

تقدم����ة .وأفاد
الش����رطة بمدين����ة غزة،
وصل����ت مرحلة ُم ّ
ّ
الداخلية واألمن الوطني،
المتحدث باسم وزارة
ُ
ب���أن األجهزة األمني���ة من إحباط 04
إياد البزمّ ،

«اشتية» :الحكومة ّ
ّ
أقرت عشرات معركة األمعاء الخاوية تتواصل..
الغول لـ «االستقالل» :الشق السياسي
والوضع الصحي لألسرى يتدهور
لـ «صفقة القرن» يضبطه «مصالح إسرائيل»  11المشاريع لرفع معاناة غزة
04
 03تحليل  :ربط إعالن «صفقة القرن» باالنتخابات
« 06البرلماني العربي» :حذف أمريكا االسرائيلية هدية مجانية لـ «نتنياهو»
«إسرائيل» تلغي إجازات
11
اسم فلسطين انتهاك للقانون الدولي
جنودها على الحدود مع لبنان
03

غزة  /محمد أبو هويدي:
ّأكد عضو المكتب السياس���ي للجبهة الشمبية لتحرير فلسطين
كايد الغول أمس الخميس ،أن تأجيل اإلعالن عن الشق السياسي

غزة /دعاء الحطاب:
يواصل تسمة أسرى في سجون االحتالل ،االضراب المفتوح عن
الطمام منذ فترات طويلة ،سبمة منهم لمواجهة سيف االعتقال

غزة  /سماح المبحوح:
اكد مراقبون ومحللون في الش���أن السياس���ي االس���رائيلي ان
تأجيل االدارة االمريكية االعالن عن الشق السياسي من صفقة
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االحتالل زاد من وتيرة االستيطان بالقدس منذ فوز ترمب
القدس المحتلة /االستقالل:
قالــــت حركــــة "ســــالم اآلن" اإلســــرائيلية
المناهضة لالحتالل واالستيطان إن حكومة
االحتالل اإلســــرائيلي رفعت من وتيرة البناء
االســــتيطاني فــــي محيط مدينــــة القدس
المحتلة ،في عهــــد إدارة الرئيس األميركي
دونالد ترمب.
وأظهــــرت معطيات جديــــدة حصلت عليها
الحركة ،وأوردها الموقــــع اإللكتروني للقناة
 12اإلسرائيلية )ماكو( ،أن البناء االستيطاني
في محيط القدس وصل في الفترة الماضية
إلى مستويات قياسية مقارنة باألعوام الـ 20
األخيرة.
ولفت التقرير إلى التبدل الالفت في تعاطي
إدارة الرئيــــس ترمب مع ملف االســــتيطان،
الذي يعتبر "غير شـ ً
ـــرعيا" بموجب القوانين
الدوليــــة وقــــرارات مجلس األمــــن واالتحاد
األوروبــــي ،بحيث ترافقــــت تراخيص البناء
االســــتيطاني التــــي أصدرتهــــا الحكومات
اإلســــرائيلية ببيانات توبيخ أميركية حتى
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
ووفقا للبيانات التي حصلت عليها "ســــالم
ً
اآلن" ،فإنــــه منــــذ احتالل الشــــق الشــــرقي
مــــن مدينــــة القــــدس عــــام  ،1967أقامت
الحكومة اإلســــرائيلية 12 ،مســــتوطنة في
محيــــط المدينة تتكون مــــن  55ألف وحدة
استيطانية على أقل تقدير.

وأوضحت المعطيات أنــــه خالل الفترة بين
العاميــــن  2017و ،2018عقــــب فوز ترمب
باالنتخابات الرئاسية األمريكية ،طرأ تصاعد
هائــــل في وتيــــرة البناء االســــتيطاني في
المدينــــة ،حيث تمت المصادقــــة على بناء
 1861وحدة اســــتيطانية جديــــدة ،بارتفاع

يبلغ  %58مقارنة بالعامين الماضيين.
وأشــــارت إلى تفــــاوت كبير فــــي تراخيص
البناء الممنوحة للمقدسيين ،الذين تتجاوز
نسبتهم الـ  %38من مجمل سكان القدس،
إذ اقتصرت نسبة تصاريح البناء التي وافقت
عليهــــا "لجنة التخطيــــط والبنــــاء" التابعة

للحكومــــة اإلســــرائيلية في بلــــدات وأحياء
القدس على  %16.5فقط.
وكان مجلس األمن أصدر في  23كانون
األول /ديسمبر  2016القرار رقم ،2334
الـــذي يطالـــب بـ"وقـــف فـــوري لكافة
األنشـــطة االســـتيطانية في األراضي

حملة اعتقاالت واسعة في الضفة والقدس
الضفة المحتلة /االستقالل:
شــــنت ّ
قوات االحتالل فجر امــــس الخميس ،حملة
ّ
اعتقاالت واســــعة فــــي مناطق مختلفــــة بالضفة
الغربية والقدس المحتلتين.
أفاد بيان لجيش االحتالل ،أمس ،أن قواته اعتقلت
 20مواطنــــا فلســــطينيا في مناطــــق مختلفة من
ممن وصفهم بـ»المطلوبين»؛ بزعم
الضفة الغربيةّ ،
تتعلق بالمقاومة ضــــد الجنود
ممارســــة أنشــــطة
ّ
والمستوطنين.
ففي الخليل اعتقلت قوات االحتالل اإلســــرائيلي،
خمسة مواطنين من بلدتي يطا وصوريف.
وقالت مصــــادر أمنية ومحليــــة ،إن قوات االحتالل
اعتقلت أمين ســــر حركــــة فتح في يطــــا نبيل أبو
قبيطة ،وثائر محمد النواجعة ،وعالء ماهر ذياب أبو
قبيطة ،وعمر عامر يوسف الهريني ،بعد أن داهمت
منازلهم.
واحتجــــزت قوات االحتالل شــــابين خالل عمليات

المداهمة وحققت معهم ميدانيا.
وفي الســــياق ذاته ،اعتقلت قــــوات االحتالل ،عالء
برادعية من بلدة صوريف غرب الخليل.
واقتحم جنود االحتالل منزل األسير خليل أبو عرام،
فــــي محاولة العتقال نجله أحمــــد الذي يعمل في
جهاز الدفاع المدني.
وفي بيت لحم اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي،
شابين من مخيم العزة شمال المدينة.
وأفادت مصادر أمنيــــة ،أن قوات االحتالل اعتقلت
حســــين جالل مســــالمة ) 25عاما( ،وســــليمان عبد
الكريم العجوز ) 24عامــــا(  ،بعد أن داهمت منزلي
والديهماوفتشتهما.
كما داهمت قوات االحتالل في بلدة الخضر جنوب
بيت لحم عــــددا من منازل المواطنين ،وفتشــــتها
وعبثت بمحتوياتها.
وفــــي القدس المحتلــــة ،اعتقلت قــــوات االحتالل
اإلسرائيلي ،طالبة اإلعالم في جامعة بيرزيت ميس

أبو غوش من مخيم قلنديا شمال المدينة المقدسة.
وذكرت مصــــادر محلية ،أن قــــوة كبيرة من جيش
االحتالل داهمت منزل أبو غوش ،وعاثت بمحتوياته
فسادًا ،قبل أن تعتقل ميس.
يذكر أن الطالبة ميس هي شقيقة الشهيد حسين
أبو غوش ،الذي ارتقى في الخامس والعشــــرين من
كانون ثاني /يناير عام .2016
وفــــي القدس أيضًا ،اعتقلت قوات االحتالل مواطنًا
آخر من بلدة العيسوية ،وفتى من بلدة الرام شمال
المدينة.
وفي جنين اعتقلت قوات االحتالل سبعة مواطنين
من بلدة يعبد جنوب المدينة.
من جانب آخر استولت قوة لالحتالل على تسجيالت
محروقات في
كاميرات المراقبة من داخــــل محطة
ٍ
بلدة «جماعين» جنوبي نابلس ،كما اســــتولت على
مركبة عقب اقتحامها مخيم «شــــعفاط» شــــمالي
ٍ
شرق القدس المحتلة.

الفلسطينية المحتلة".
ـــتوطنا ،في 150
ويقيم نحو  653,621مسـ
ً
مســــتوطنة ،و 116بــــؤرة اســــتيطانية ،في
الضفــــة الغربية المحتلــــة ومدينة القدس،
 %47منهم في محيط القدس ،بحسب آخر
اإلحصائيــــات الصادرة عن جهــــاز اإلحصاء
المركزي الفلسطيني.
وتسيطر المستوطنات على  %10من أراضي
الضفة ،ويســــيطر االحتالل اإلسرائيلي على
 %18من أراضي الضفة بدواعي عســــكرية،
فيما يعزل الجــــدار نحــــو  %12من أراضي
الضفة.
وتســــتغل "إسرائيل" تقســــيم الضفة إلى
ثالثــــة مناطق ،وفــــق اتفاق أوســــلو الثاني
الموقــــع عــــام  1995مــــع منظمــــة التحرير
الفلســــطينية ،إلحكام السيطرة على %60
مــــن أراضي الضفة المصنفــــة "" ،Cوتخضع
لسيطرتها األمنية واإلدارية.
وكان رئيس الحكومة اإلســــرائيلية بنيامين
نتنياهو أوعز بإعــــداد خطة لبناء  300وحدة
استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وتغــــض إدارة ترمــــب الطرف عن النشــــاط
االســــتيطاني فــــي األراضي الفلســــطينية
المحتلة ،حتــــى أن وزارة الخارجية األمريكية
أوقفت في نيســــان /أبريل  ،2018استخدام
تعبيــــر "األراضي المحتلة" ،في إشــــارة إلى
الضفة الغربية ،بما فيها القدس ،وقطاع غزة.

االحتالل يهدم قرية
العراقيب للمرة الـ156
النقب المحتل /االستقالل:
هدمت الســـلطات اإلســـرائيلية ،امس الخميس ،قرية العراقيب مسلوبة االعتراف في
النقب والمهددة بالتهجير واإلخالء ،للمرة .156
وقال شهود عيان إن الشرطة اإلسرائيلية فككت خيام أهالي العراقيب ومزقتها وجرتها
إلى خارج مســـطح القرية ،واستولت على ممتلكات السكان من كراسي وفراش ومعدات
منزلية ،وحاصرت مقبرة القرية ،وأجرت تخطيطا هندسيا على القبور .وتواصل السلطات
اإلســـرائيلية مالحقة أهالي العراقيب وهدم القرية لدفع السكان على الهجرة القسرية،
فيما صعدت مـــن االعتقاالت للمواطنين وإبعادهم عن منازلهم ،وكان آخرهم الشـــيخ
صياح الطوري الذي أبعد عن القرية فور اإلفراج عنه عقب انتهاء فترة محكوميته.
وفي سياق التضييق على سكان العراقيب ،فرضت محكمة إسرائيلية ،قبل عدة أيام ،غرامة
قدرها مليون و 600ألف شــــيقل على أهالي القرية ،وذلك مقابل تكاليف هدم مســــاكن
القرية وإخالئها عدة مرات ،بحجة "اقتحامهم أراضي جمهور بملكية الدولة" .ويعيش في
صحراء النقب نحو  240ألف عربي فلســــطيني ،يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية
بعضها مقام منذ مئات الســــنين ،وال تعترف إســــرائيل بملكيتهــــم ألراضي تلك القرى
والتجمعات ،وترفض تزويدها بالخدمات األساسية مثل المياه والكهرباء.

بحريــة االحتــالل تطلــق النــار علــى صياديــن ببحــر غــزة
غزة /االستقالل:
الحقــــت بحرية االحتــــالل الصهيوني ،أمــــس الخميس
 ،قوارب الصيد الفلســــطينية في عــــرض بحر قطاع غزة،
وأطلقت النار صوبها.
وأفــــادت لجــــان الصيادين التابعة التحــــاد لجان العمل
بأن "زوارق االحتــــالل الحربية فتحت
الزراعي ،في غــــزةّ ،
نيران أســــلحتها الرشاشــــة باتجاه مراكــــب الصيادين،

العاملة في شمال مدينة غزة ،صباح امس ".
اللجــــان ّأن االســــتهداف الصهيونــــي
وأوضحــــت ّ
الصياديــــن ّ
تم بينما كانت تعمــــل على ُبعد 3
لمراكب
وتحديدا قبالة منطقة
أميــــال بحرية فقط داخل البحــــر،
ً
الواحدة شمال غرب مدينة غزة .ولم ُي َّبلغ عن إصابات جراء
االستهداف.
ُيشــــار إلــــى ّأن هــــذه االنتهــــاكات واالعتــــداءات

"اإلسرائيلية" بحق صيادي قطاع غزة بصورة شبه ّ
يومية،
ّ
وهو ما ُيسفر بين الحين واآلخر عن استشهاد أو اعتقال
ّ
أو وقــــوع إصابات في صفــــوف الصيادين جــــراء إطالق
عداتهــــم ومراكبهم .كما يدفع
النــــار ،عدا عن ُمصادرة ُم ّ
االســــتهداف الصهيونــــي الصيادين إلــــى إخالء البحر
حرصا على
كثير مــــن األحيان
في
ّ
والتخلي عن يوم عمل ً
ٍ
حيواتهم.

ـــة تهــــدف للتضييق أكثر على
يأتي هذا ضمن سياسـ ٍ
أهالي القطاع ،وتشديد قبضة الحصار المفروض عليهم
ومحاربتهم حتى في لقمة العيش .كما
منذ نحو ً 12
عاماُ ،
تتخذ سلطات االحتالل من "مساحة الصيد" ورقة ضغط
ّ
تنفك ُتعلن توسعتها بضعة أميال
وابتزاز سياسي ،فما
ّ
بحرية حتى تعود لتقليصها ،األمر الذي يتسبب بأزمات
حادة في عمل الصيادين ومصدر رزقهم.
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تحليل :ربط إعالن «صفقة القرن» باالنتخابات االسرائيلية هدية مجانية لنتنياهو
غزة � /صماح املبحوح:
اكد مراقبون وحمللون يف ال�صاأن ال�صيا�صي
ال�صرائيلي ان تاأجيل الدارة المريكية
العان عن ال�صق ال�صيا�صي من �صفقة
القرن لبعد النتخابات ال�صرائيلية
القادمة يف منت�صف �صهر �صبتمرب القادم،
ي�صكل هدية قوية لري�س الوزراء
ال�صرائيلي بنيامني نتنياهو لتحقيق
مكا�صب بالنتخابات القادمة بعد اخفاقه
خال اجلولة املا�صية قبل عدة اأ�صهر.
و�صدد املراقبون على اأنه بالرغم من اإعان
الإدارة المريكية بانها مل تعلن �صفقة
القرن ب�صكل ر�صمي اإل اأنها �صبق ذلك بجملة
من القرارات �صد الق�صية الفل�صطينية منذ
تويل دونالد ترامب احلكم قبل عامني.
وتوقـــع رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي " بنيامين
نتنياهو " بأن تكشـــف الواليـــات المتحدة عن "
صفقـــة القرن " بعد وقت قصير مـــن االنتخابات
اإلســـرائيلية  ،المقـــررة في  17أيلول /ســـبتمبر
المقبل.
وســـابقا قال المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط
جيسون غرينبالت  " :إن الواليات المتحدة لن تنشر
الجزء السياسي مما أسماها " خطة السالم " ،إال بعد
االنتخابات اإلسرائيلية.
وفي شـــهر حزيـــران  /يونيو الماضـــي من العام
الجاري تم نشر الجزء االقتصادي من الخطة  ،الذي
يستند إلى إنشاء صندوق دولي  ،يستثمر حوالي
 50مليار دوالر في مشـــاريع لتحســـين االقتصاد
الفلسطيني.
سيتم تخصيص معظم األموال  ،البالغة حوالي 28
مليار دوالر  ،لالســـتثمار المباشـــر في غزة والضفة
الغربية  ،فيما ســـيتم اســـتثمار الباقي في مشاريع
في األردن ومصر ودول أخرى في المنطقة .وتتضمن
أيضا إنشـــاء طريق وخط سكة حديد  ،يربط
الخطة ً

غزة بالضفة الغربية عبر األراضي اإلسرائيلية.

هدية اإنتخابية

المحلـــل والمختص بالشـــؤون اإلســـرائيلية جمال
عمـــرو رأى أن تأجيـــل اعـــالن اإلدارة األمريكية عن
الجزء السياســـي من صفقة القـــرن بعد االنتخابات
اإلســـرائيلية بمثابة دعاية قويـــة وهدية انتخابية
منقطعة النظير لرئيس الوزراء اإلسرائيلي " بنيامين
نتنياهو " لتحقيق مكاسب باالنتخابات القادمة بعد
لم يستع الفوز بها قبل عدة اشهر.
وقال عمـــرو لـ"االســـتقالل " إن اإلعـــالن عن صفقة
القرن بعد االنتخابات اإلســـرائيلية يأتي الستجالب
االهتمـــام اإلعالمـــي والضغط على الـــدول العربية
بـــأن الموعد يقتـــرب ونحن ال نريـــد التدخل بنتائج
االنتخابات اإلسرائيلية ".
وأضاف  " :اإلدارة األمريكية تبث رســـالة للجمهور
اإلســـرائيلي للتأثير عليه النتخـــاب نتنياهو من
خالل اعالنها تأجيل الكشـــف عن مضمون الجزء
السياســـي مـــن الصفقة بعـــد االنتخابـــات بأن
القادم يحمل بشـــري كبيرة لم تتوقف حد شطب

فلســـطين من قائمة الدول وال القرارات الســـابقة
المتخذة ضد القضية الفلســـطينية  ،بل يتعداها
ألكبر من ذلك " .
وأشار إلى أن اإلدارة األمريكية تشعر بارتياح شديد
واطمئنـــان مـــن ناحية عدد مـــن األنظمـــة العربية
المؤيـــدة لبنود الصفقة ولديهـــا قبول بالمقترحات
والحلـــول االمريكية اإلســـرائيلية بمصير الشـــعب
الفلســـطيني  ،لكن يبقى الفيصـــل باألمر هو قبول
الشعب الفلسطيني لها.
واســـتبعد المحلـــل نجـــاح الصفقـــة لعـــدم قبول
الفلســـطينيين إنهـــاء قضيتـــه بهذا الشـــكل من
التدنـــي والحلول االمريكية اإلســـرائيلية الرخيصة
التي تأتي على حساب حقوقه الشرعية .

�صل�صلة قرارات

عمر جعـــارة المختـــص بالشـــأن اإلســـرائيلي أكد
أن صفقـــة القـــرن التي ســـتعلن بعـــد االنتخابات
اإلسرائيلية بحسب ما جاء بتصريحات " نتنياهو " و "
كوشنير " ال يوجد فيها أي إشارة لحق الفلسطينيين
بالعـــودة إلى أراضهم المحتلة  ،وذلك يفســـر جملة

القرارات التي اتخذتها اإلدارة األمريكية منذ توليها
الحكم ضد القضية الفلسطينية .
وأوضح جعـــارة لـ"االســـتقالل" أن اإلدارة األمريكية
وعدت بالكشف عن الجزء السياسي من صفقة القرن
بعد االنتخابات اإلســـرائيلية ،ولكـــن األمر الذي بات
جليا للفلســـطينيين أن اإلدارة األمريكية اســـتبقت
ذلك بجملة من القرارات.
وبين أن قرارات وممارسات الرئيس األمريكي " دونالد
ترامب " بإعالنه نقل سفارة بالده إلى القدس وإعالن
األخيـــرة عاصمة لالحتـــالل اإلســـرائيلي وتجفيف
منابع الدعم المالي المقدم لـ " أونروا" ومحاولته منع
تجديد واليتها باألمم المتحدة وغيرها من القرارات
 ،تؤكد بشـــكل واضح أنها ضمن الجزء السياسي من
صفقة القرن .
وشدد على أن اإلدارة األمريكية لو أرادت حل للصراع
الفلسطيني اإلســـرائيلي ستعمل على تنفيذه على
مرأى ومســـمع العالم دون أن يحرك ســـاكن حتى لو
كان الحل تصفية القضية الفلسطينية التي تعمل
من أجل تحقيقه .

الغول لـ «االستقالل» :الشق السياسي لـ «صفقة القرن» يضبطه «مصالح إسرائيل»
غزة  /محمد أبو هويدي:
ّأكــــد عضو المكتب السياســــي للجبهة
الشــــعبية لتحرير فلسطين كايد الغول
أمــــس الخميس ،أن تأجيــــل اإلعالن عن
الشق السياسي لـ "صفقة القرن" إلى ما
بعد انتخابات "الكنيســــت" اإلسرائيلية
المقــــررة عقدها في  17من ســــبتمبر/
أيلول مرتبط بالسياسة األمريكية التي
تضبط خطاها بمصالح االحتالل.
ـــدد الغول في تصريــــح لـصحيفة
وشـ ّ
صيغت
"االســــتقالل" ،على أن "الصفقة
َ
بما يحقق مصالح "إســــرائيل" بتكريس
احتاللها لألراضي الفلسطينية ،وحسم
و"قضايــــا الصــــراع" بقــــرارات أمريكية
بشــــأن مدينة القدس ،وملف الالجئين،
واالستيطان وغيرها من القضايا ،مقابل
إنشــــاء "حكم ذاتي" للفلسطينيين كما
جاء على لســــان ّ
عرابــــي "صفقة القرن"
باإلدارة األمريكية.
وأضــــاف أن "مــــن أهــــداف الصفقــــة
تكريــــس التطبيــــع العربي مــــع الكيان
ُ
شكل
الصهيوني ،وهذا من شــــأنه أن ي ّ

ـــما بنســــبة كبيرة لطبيعة الصراع
حسـ ً
العربي  -اإلســــرائيلي ليتحول إلى أداة
ضغط على الفلسطينيين".
وتابع" :صفقة القرن بجوهرها ســــواء ما
جرى تطبيقه فعليًا ،أو ما سـ ُ
ـــيعلن عنه
يشير إلى حســــم الصراع اإلسرائيلي –
الفلسطيني ،والعربي  -اإلسرائيلي وفقًا
لمصالح دولــــة االحتالل ،على حســــاب
حقوقنا الفلسطينية".
يتضمنه "الشــــق السياسي"
وعن ما قد
ّ
من الصفقــــة ،لم يســــتبعد "الغول" أن
تشــــمل "ضم الضفة الغربيــــة بالكامل،
وإعالنهــــا مناطق إســــرائيلية ،وحســــم
قضيــــة الالجئين وإخراجهــــا من دائرة
ـــزء ا من
التفــــاوض ،واعتبــــار الجوالن جـ ً
األراضــــي اإلســــرائيلية ،وتبريــــر القمع
والعدوان على شعب الفلسطيني".
ولفت عضو المكتب السياسي للجبهة،
أن الشــــق السياســــي من صفقة القرن
يأتــــي لتكريس هــــذا األمــــر واعتباره
حقًا سياســــيًا إلســــرائيل ،يبنــــى عليه
معادلة "الســــالم مقابل االزدهار" التي

جــــرى التعبير عنها في إعالن "الشــــق
االقتصادي" مــــن الصفقة في ورشــــة
البحرين.
ّ
وبيــــن أن "تصريحــــات دونالــــد ترمب
"إننا قطعنا
ـــا:
ـ
فيه
قال
ـــي
ـ
الت
األخيرة
ّ
الدعم الكبير للفلسطينيين ،وأنهم قد
يعودا للمفاوضات؛ ألنهم شعروا بأنهم
خسروا كثيرا من الدعم المالي"؛ يعزز أن
الشق السياســــي يعتمد اعتمادًا كليًا

على الشق االقتصادي.
في ســــياق آخــــر ،أدان عضــــو المكتب
السياسي للشــــعبية حادثتي التفجير
اإلرهابــــي اللذين اســــتهدفتا حاجزي
تفتيش للشرطة الفلسطينية ،وأسفرت
عن استشــــهاد ثالثة ضباط من أجهزة
األمن التابعة لوزارة الداخلية بغزة.
"إننــــا بالجبهة الشــــعبية ندين
وقــــالّ :
بشــــدة ما جرى ونعتبره أمــــرًا في غاية
الخطورة ،والمطلوب تكاتف كل أطياف
ومسميات شعبنا؛ لمواجهة هذا الفكر
المتطــــرف والتحذيــــر منــــه وتعريف
المجتمع بمخاطر مثل تلك األفكار على
مجتمعنا الفلسطيني".
حصلة هذا التفكير المتطرف
ّ
وأكد أن ُ"م ّ
ونتائجــــه هو خدمة مجانيــــة لالحتالل
ًّ
داعيا إلى معالجة جذرية
الصهيونــــي"،
لألســــباب التي تدفع هؤالء األفراد إلى
التوجه لمثل تلــــك التوجهات الفكرية
المتطرفة والمتشددة".
جميعا
منا
وأضاف" :هذا األمــــر
يتطلب ّ
ّ
ً
مراجعة شــــاملة لخطابنا السياسي من

جهة ،والخطاب الديني من جهة أخرى،
ونــــزع كل ما من شــــأنه أن يؤدي تكفير
مكونات مجتمعنا من أحزاب فلسطينية
وسلطة وغيرها".
ومؤسسات ُ
ولفــــت إلى ضــــرورة العمل علــــى اتخاذ
السياســــات التــــي تخفف مــــن معاناة
شــــعبنا في قطاع غزة ،ومن تزايد حالة
الفقر والبطالة وغيرها من تلك األسباب؛
"ألن ذلك يشــــكل بيئة مناســــبة للفكر
المتطرف.
جميعا معالجة
وقــــال" :إن من واجبنــــا
ً
األسباب الفكرية والمجتمعية ،ونسوغ
اســــتراتيجية وطنية تتعامل بشــــكل
عميــــق بعيدًا عــــن ردات الفعــــل التي
تعالــــج الحدث فــــي حينــــه ومحاصرة
نتائجه".
واســــتدرك" :لكن هذه المعالجة يجب
أن تكــــون شــــاملة وعميقــــة بأبعادها
السياسية والمجتمعية والدينية حتى
نقطــــع الطريق علــــى كل محاولة إرباك
وزعزعة اســــتقراره ســــاحتنا الداخلية،
للتفرغ في مجابهة العدو الصهيوني".
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إدارة مصلحة السجون ترفض تلبية مطالبهم

معركة األمعاء الخاوية تتواصل ..والوضع الصحخ لألسرى يتدهور
غزة /دعاء احلطاب:
يوا�صل ت�صعللة اأ�صرى يف �صجون الحتللال ،الإ�صراب املفتوح
عللن الطعام منذ فللرات طويلللة� ،صبعة منهللم ملواجهة �صيف
العتقال امل�صلط على رقابهم يف ظل غياب تنفيذ التفاقيات
الدولية التي �صمنت حقوقهم بكافة املحافل الدولة ،واإثنان

رف�ص ًا لعزلهم النفرادي بال�صجن ،يف ظل رف�س اإدارة م�صلحة
ال�صجون حتقيق وتلبية لأي من مطالبهم امل�صروعة .الأ�صرى
ال�صبعللة الذين اختاروا الإ�صراب املفتوح عن الطعام كو�صيلة
احتجاجيللة �صللد اعتقالهللم الداري هللم « حذيفللة حلبيللة
م�صللرب منللذ  61يوملل ًا ،و اأحمد غنللام م�صرب منللذ  46يوم ًا،

�صلطان خلللوف م�صرب منللذ  42يوم ًا ،اإ�صماعيللل علي م�صرب
منذ  36يوم ًا ،طارق قعدان م�صرب منذ 31يوم ًا ،نا�صر اجلدع
م�صرب منذ  23يوم ًا ،ثائر حمدان م�صرب منذ  17يوم ًا» ،اأما
ال�صريان اأن�س عواد واإياد بزيع قد �صرعا باإ�صراب مفتوح عن
الطعام منذ  30يوم ًا احتجاج ًا على عزلهما.

�صعوبة الأو�صاع ال�صحية

أكد رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين
قـــدري أبو بكـــر ،أن عددًا من األســـرى في
ســـجون االحتـــالل يواصلـــون معركتهم
باإلضـــراب المفتـــوح عن الطعـــام ،رفضًا
للسياسات اإلسرائيلية التعسفية بحقهم،
من بينهم  8أسرى ضد اعتقالهم اإلداري،
وأقدمهم االســـير المريض حذيفة حلبية
المضرب لليوم  61على التوالي ،واألســـير
المريض أحمد غنام المضرب منذ  46يوما،
واألسير طارق قعدان المضرب منذ  31يومًا.
وقال أبو بكـــر لـ" االســـتقالل" ":أن محامى
الهيئـــة تمكـــن قبـــل يومين مـــن زيارة
األســـيرين حلبية وغنام ،وأفـــاد بصعوبة
وضعهمـــا الصحي نظرا إلصابتهما بمرض
ســـرطان الـــدم ،وانهما بحالة شـــبه موت
ســـريري قد يعلن عن استشـــهادهما بأي
لحظة ،كما بين أن األسير قعدان امتنع عن
شـــرب المياه منذ أيام رغم وضعه الصحي
السيء".
وأوضـــح أن االســـيرين " حلبيـــة وعقدان"
ُيعانيان من أالم شـــديده بالظهر والبطن
والصدر ،دوران وأالم الـــرأس ،وعدم وضوح
الرؤية ،إضافـــة لصعوبة الحركة ،مشـــيرًا
الى أن االســـير "حلبية" بحاجة الى الكثير
من العالج واالدوية الالزمة لســـرطان الدم
والحروق التي تغطي  %60من جسده.
ونوه الـــى أن األيـــام القليلـــة المقبلة قد
تشهد تطورات على صعيد إنهاء اإلضراب
المفتوح عن الطعام لبعض األسرى في ظل
اســـتمرار المفاوضات بين مصلحة سجون
االحتالل ،وممثلي األســـرى في ظل تدهور

أوضاعهم الصحية.
واعتبر أبو بكر أن االعتقال اإلداري التعسفي
هــــو جريمة حرب مكتملة وفق نظام محكمة
الجنايات الدولية ،بات االحتالل يســــتخدمه
كقاعدة ال استئناء بحق الفلسطينيين ذكورا
وإناثا صغارا وكبارا ،وتزج تحت هذا المسمى
بأكثر من  500معتقل داخل سجونها.
وشـــدد علـــى أن ســـلطات االحتـــالل
اإلســـرائيلي حولت محاكمها العســـكرية
إلى أداة سياسية لتعميق معاناة الشعب
الفلسطيني واالســـرى  ،بغطاء من القضاء
اإلسرائيلي المتساوق بشكل كلي مع جهاز

ال�صلطةالق�صائية
املجل�س الأعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة �صرق خانيون�س ال�صرعية البتدائية

اعالن وراثة صادر عن محكمة
شرق خانيونس الشرعية

تقدم لمحكمة شرق خانيونس الشرعية مضبطة موقعة من مختار عائلة أبو
عنزة مؤرخة في 2019/8/27م تتضمن ان عبد الرازق محمد عبد الرازق أبو عنزة
من عبســـان الجديدة وســـكانها قد توفي الى رحمه الله تعالى 1976/3/9م
وانحصر ارثه الشـــرعي واالنتقالي في والده محمد عبد الرزاق احمد أبو عنزة
وفي والدته خديجة عبد الله عصفور المشـــهورة أبو عنزة وفي زوجته األولى
حليمة جبريل خليل أبو طعيمه المشـــهورة أبو عنـــزة وفي أوالده منها وهم
محمد واحمد إســـماعيل وموسي ورزقة وعائشة وخديجة ومريم وفي زوجته
الثانية فوزية إسماعيل محمد أبو عليان المشهورة أبو عنزة وفي أوالده منها
وهم خليل وسليمان ومصطفي وعلى وامنه وصابرين فقط وال وارث للمتوفاة
المذكورة ســـوى من ذكر وليس لها وصية واجبـــة او اختيارية وال أوالد كبار
توفوا حال حياتها وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة شرق
خانيونس الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وحرر
في يوم 26ذو الحجة لسنة  1440وفق 2019/8/27م

قا�صي حمكمة �صرق خانيون�س ال�صرعية

المخابرات اإلســـرائيلية وضباط الســـجون
للتفنن فـــي انتهاك القانـــون الدولي من
خالل محاكم صورية وشـــكلية ،كما حولت
اتفاقية جنيف الرابعة من اتفاقية لحماية
المدنييـــن إلـــى اتفاقية لحمايـــة جرائم
االحتالل وانتهاكاته التعسفية.
ودعا إلى ضرورة تفعيل الحراك الشـــعبي
وإســـناد األســـرى المضربين عـــن الطعام
وااللتفـــاف حول خطوتهـــم النضالية من
أجل حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية.

تطور خطري

ومن جانبه ،قال الناطق اإلعالمي لمؤسسة

ُمهجــــة القــــدس للشــــهداء والحرجــــي
واالســــرى تامــــر الزعانين ":أن االســــيرين
حذيفــــة حلبية و طارق قعــــدان باإلضافة
الى  7أســــرى أخرين في سجون االحتالل،
يخوضون معركة االمعاء الخاوية مع العدو
الصهيونــــي لكســــر عنجهيتــــه ورفضًا
لسياسة اإلعتقال التعسفي الذي يمارسه
بحقهم ،وسط تخاذل دولي وحقوقي تجاه
قضيتهم العادلة".
وأضــــاف ":أن االوضاع الصحية لألســــري
المضربين صعبه ،فجميعهم يعانون من
أالم بالرأس والدوار ،وعــــدم وضوح الرؤية،

وأالم المفاصــــل وصعوبــــة الحركة ،كذلك
ضيق التنفس وألم الصدر والبطن" ،منوها
الى ان الوضع الصحي لألســــير حلبية قد
دخــــل مرحلة الخطــــر ،خاصة أنــــه يعاني
من ســــرطان الدم وال يتــــم إعطاؤه العالج
المناسب النقاذ حياته".
وأشــــار الى أنــــه قد يحدث تطــــور خطير
على االوضاع الصحية لألســــيرين " حلبية
وقعدان" ،فقد أعلن حلبية أنه ســــيتوقف
عن شــــرب الماء فــــي االول من ســــبتمبر
القــــادم ،وتوقف قعدان عن الشــــرب منذ
أيام ،الفتًا الى أن التوقف عن الشرب تعد
أخطر مراحل االضراب المفتوح عن الطعام،
لما لها من مضاعفــــات خطيرة على صحة
األسير.
وأكــــد أن الجرائم المرتكبة بحق األســــرى
المضربيــــن في ســــجون االحتالل تمارس
منتهكة
بغطاء قانوني صهيوني عنصري،
ً
بذلــــك كل القوانين والمواثيــــق الدولية
واتفاقيــــة جنيف التي نصــــت على عدم
شرعية هذا االعتقال التعسفي ،خاصة أنه
يتم دون توجيه أي تهمه لألسير وكذلك
منع المحامى من النظر لملفه.
وشــــدد على ضــــرورة قيام المؤسســــات
الدوليــــة ومؤسســــات حقــــوق اإلنســــان
بالتدخــــل الفوري مــــن أجل إنقــــاذ حياة
األســــرى المضربين عن الطعام ،الســــيما
وأن أوضاعهم الصحية تزداد ســــوءًا يومًا
بعد يــــوم والتي كان آخرها نقل األســــير
المضرب عن الطعام سلطان خلف إلى عزل
مستشفى الرملة "نيتســــان" بعد تدهور
في حالته الصحية.

االحتالل ينقل األسير المضرب اسماعيل علخ الى عزل «ايال»
رام الله  /االستقالل:
أفادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين ،مســـاء امس
الخميس ،بأن إدارة ســـجون االحتالل اإلســـرائيلي ،نقلت
الثالثاء األسير إســـماعيل علي المضرب عن الطعام منذ
 37يوما على التوالي ضد اعتقاله اإلداري ،من عزل النقب
الى عزل سجن ايال.
وقالت الهيئة" ،إن األسير علي فقد من وزنه قرابة  14كيلو
غرام خالل اضرابه ،ويعاني من أوجاع في المفاصل واوجاع

في عضلة القلب والكلى ،ويقبع في زنزانة ضيقة وتفتقر
ألدنى مقومات الحيـــاة اآلدمية ويتعرض لضغوطات من
قبل اإلدارة إلجباره على فك إضرابه".
واشـــارت الهيئة ،الى أن  8أســـرى يواصلون إضرابهم
المفتـــوح عن الطعـــام ،أطولهم مدة األســـير المريض
حذيفة حلبية المضرب عن الطعـــام منذ  60يوما ،وهم
األســـير أحمد غنام وهو مضرب منذ ) (47يومًا ،واألسير
سلطان خلوف منذ ) (43يومًا ،واألسير طارق قعدان منذ

) (30يومًا ،واألســـير ناصر الجدع منـــذ ) (23يومًا ،وثائر
حمـــدان منذ ) (18يومًا ،وفادي الحـــروب منذ ) (17يومًا،
واألسير همام أبو رحمة )الريماوي( المضرب عن الطعام
منذ أربعة أيام.
وأوضحت ،أن إدارة المعتقالت ومخابرات االحتالل تتعمد
المماطلـــة في تلبية مطالب المضربين ،وذلك في محاولة
إلنهاكهم جســـديًا واجبارهم على فـــك اضرابهم دون
تحقيق نتائج.

داخلية غزة :األجهزة ّ
األمنية تمكنت من إحباط مخطط إجرامخ خطير
غزة /االستقالل:
ّ
ّ
ـــطينية في قطاع
الداخليــــة الفلسـ
أعلنــــت وزارة
غــــزة ،أمس الخميــــسّ ،أن التحقيقات في جريمة
تفجير حاجزي الشرطة بمدينة غزة ،وصلت مرحلة
تقدمة.
ُم ّ
ّ
الداخليـــة واألمن
المتحـــدث باســـم وزارة
وأفـــاد
ُ

بـــأن األجهزة األمنية من إحباط
الوطني ،إياد البزمّ ،
مخطـــط إجرامي خطيـــر ،يرتكز على اســـتهداف
النســـيج المجتمعي وضرب العالقة بين الفصائل
الفلســـطينية؛ إلدخال قطاع غزة في أتون الفوضى
والفلتان.
قائال «قـــد وضعنا أيدينا على تفاصيل
وتابع البزم ً

المخطط ،وباتت أطرافه لدينا مكشـــوفة ،وسنعلن
التفاصيل لشعبنا قريبًا».
واستشـــهد قبـــل أيـــام ) (3أفـــراد من الشـــرطة
ّ
الفلسطينية جراء تفجيرين  ،وقعا في نقاط للشرطة
بمدينة غزة ،والشـــهداء هم :ســـالمة ماجد النديم،
وائل موسى خليفة ،عالء زياد الغرابلي.
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 9أســرى ُيواصلــون معركــة األمعــاء الخاويــة
رام الله /االستقالل:
يواصل  9أســــرى فلســــطينيين اإلضراب
المفتوح عن الطعام ،في ســــجون االحتالل،
ً
ورفضا
احتجاجــــا
منذ فتــــرات متفاوتــــة،
ً
لسياسات السـ ّ
ـــجان الصهيوني ،الفاشية
ّ
ّ
مقدمتها
وغيــــر القانونية بحقهم ،وفــــي ّ
االعتقال اإلداري التعســــفي ،بدون تهمة و
محاكمة.
أقدم األسرى المضربين هو األسير حذيفة
ْ
شهرين على التوالي،
المضرب منذ
حلبيةُ ،
وفــــق توثيق الجهــــات الحقوقيــــة ،التي
أفادت ّأنه يعتزم التوقف عن شــــرب الماء،
في إطار التصعيد في إضرابه االحتجاجي،
التي ال تزال ســــلطات االحتالل ُتماطل في
االستجابة لمطالبه.
عاما( مــــن بلدة أبو
واألســــير حذيفــــة )ً 28
اعت ِقل
ديس قضاء القدس ،أســــير سابق ُ
 3مرات ،ويعاني من عدة مشــــاكل صحية،
بســــبب تعرض لحروق بليغة في طفولته،
كمــــا ُوأصيب في مرحلة مــــن عمرة بمرض
ســــرطان الدم ما يجعله بحاجة إلى متابعة
ـــفي منه ،وهو
صحيــــة حثيثة بعــــد أن ُشـ ِ
متزوج و ٌ
أب لطفلة ،وآخر اعتقال له كان في
تاريخ  10يونيو .2018
وإلى جانب األسير حلبية ،يخوض  8أسرى
اإلضــــراب المفتوح عــــن الطعــــام ،منهم
المصاب بســــرطان الدم أحمد عبد
األســــير ُ
الكريم غنام ) (42عامــــًا من الخليل ،والذي
ُيعاني من ضعف المناعة ،وشهدت حالته
مؤخرا تراجعا ً
ً
كبيرا ،باإلضافة إلى
الصحية
ً
هبوط نسبة الســــكر في الدم ،وهو ُمصاب
حاليًا بآالم حادة ومستمرة في أنحاء جسده،
ودوار في رأســــه ،و نقص وزنــــه ) (16كيلو
جرام ،باإلضافة إلى ّأنه ال يستطيع الوقوف.
واألســــير غنام متزوج ولديــــه طفالن ،وهو

يخوض اإلضراب عن الطعام منذ ) (47يومًا
متواصلة ،بعد إصدار قرار إداري بحقه ،وهو
أسير سابق أمضى ) (9سنوات في سجون
االحتالل ،وأعيــــد اعتقاله في ،2019/6/28
وصدر بحقه قرار اعتقــــال إداري لمدة )(6
شهور ،ما دفعه لخوض إضراب عن الطعام
احتجاجًا على القرار دون تهمة أو محاكمة.
كما ُيواصل األســــير طارق قعــــدان(46) ،
عامًا ،إضرابه المفتوح عن الطعام منذ )(30
يومًا ،رفضًا لالعتقــــال اإلداري بحقه ،وكان
االحتالل أعــــاد اعتقاله في فبراير الماضي
وأصدر بحقه قــــرار اعتقال إداري لمدة )(6
شــــهور ،هو مــــن مدينة جنيــــن ،ويبق أن

أمضــــى ما يقارب ) (15عامًا في المعتقالت
الصهيونية.
كذلــــك يخوض األســــير إســــماعيل أحمد
علي (30) ،عامًا من بلدة أبو ديس بالقدس،
إضرابًا عن الطعام منذ ) (37يومًا ،احتجاجًا
على اعتقالــــه اإلداري ،وتم عزله في زنازين
"سجن النقب" ،وهو أسير سابق أمضى )(6
سنوات في سجون االحتالل وأعيد اعتقاله
في ينايــــر  ،2019وتم تحويلــــه لالعتقال
اإلداري.
ولليوم الـ)ُ ،(43يواصل األســــير ســــلطان
أحمــــد خلف ) (38عامًا ،مــــن جنين ،إضرابه
عــــن الطعام ،بعد إصدار أمــــر إداري بحقه،

وكان أعيد اعتقاله في  ،2019/7/8وســــبق
أن قضى ) (4سنوات في سجون االحتالل،
وهــــو ُيعاني من مشــــاكل فــــي التنفس،
ويقبع في سجن "مجدو".
كما يواصل األسير وجدي عاطف العواودة،
" 20عامــــًا" ،من الخليــــل ،إضرابه المفتوح
لليــــوم ) (32علــــى التوالي ضــــد اعتقاله
اإلداري ،واحتجاجــــًا علــــى مماطلــــة إدارة
ســــجون االحتالل في تقديم العالج الالزم
لــــه ،إذ يحتاج إلى عمليــــة إزالة بالتين من
ألن بقــــاءه لفترة طويلة
منطقــــة الحوضّ ،
سيؤثر على نموه ،إضافة لعملية في أنفه
الذى كســــر خــــالل عملية اعتقالــــه ،وقام

االحتالل بعزله في سجن النقب.
عامــــا"ُ ،يواصل
واألســــير ناصر الجدع "ً 30
يوما،
معركــــة األمعــــاء الخاوية منــــذ )ً (23
وهو من بلدة برقيــــن بمحافظة جنين ،كما
ّأنه أســــير ســــابق ُاعتقل ثالث مرات ،وهذا
االعتقــــال اإلداري األول لــــه ،إذ أصــــدرت
ســــلطات االحتالل أمر اعتقال إداري بحقه
لمدة ســــتة شــــهور ،بدأ منذ تاريخ اعتقاله
فــــي  4يوليــــو  ،2019ويقبع فــــي زنازين
معتقل "عوفر".
ومــــن األســــرى الــــذي يخوضــــون معركة
اإلضراب كذلك األســــير ثائــــر حمدان )21
عامــــا( ،مــــن بلدة بيــــت ســــيرا ،إذ ُيواصل
ً
يوما ،وهو معتقل إداري
اإلضراب منذ )ً (18
منذ تاريخ  16يونيو  ،2018وصدر بحقه 3
أوامر اعتقال إداري ،وهذا االعتقال األول له،
وشرع في اإلضراب منذ تاريخ  12أغسطس
الجاري ،ويقبع في زنازين معتقل "عوفر".
ولليــــوم الـــــ)ُ (21يواصــــل األســــير أنس
عامــــا( إضرابــــه المفتــــوح عن
عــــواد )32
ًً
احتجاجــــا علــــى عزله االنفــــرادي
الطعام،
في معتقالت "إيشــــل" .وهــــو ُمعتقل على
ٌ
بنــــد "اإلداري" منــــذ  28مــــارس  ،2018إذ
ـــم تجديد اعتقالــــه أكثر من مـ ّ
تـ ّ
ـــرة ،وفي
وقبيــــل اإلفراج عنه
2019
مارس
25
ـــوم
يـ
ُ
أيامّ ،ادعى االحتالل ّأن األســــير أنس
ة
بعد
ّ
ٍ
ّ
حاول طعــــن جندي داخــــل معتقل النقب
الصحــــراوي ،وذلــــك بعدمــــا اقتحمت قوة
خاصــــة غرفته داخــــل "النقــــب" واقتادته
الم ِبرح ،وعلى
منها واعتــــدت
عليه بالضرب ُ
إثر هذه المزاعم ّ
زجت به إدارة الســــجن في
العزل االنفرادي ،ويزعم االحتالل ّأن قضاءه
جلسة للنظر في اعتقاله
الصوري ســــيعقد
ً
ظل حرمان ذويه
في ســــبتمبر المقبل ،في ّ
من زيارته.

وقفة تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام برام الله االحتالل يغلق الحرم االبراهيمي
بدعوى األعياد اليهودية

رام الله /االستقالل:
شـــارك عشـــرات الفلســـطينيين ،أمـــس
الخميس  ،في وقفة تضامنية مع المعتقلين
المضربين عن الطعام في ســـجون االحتالل
اإلسرائيلي.
ورفع المشـــاركون ،في الوقفـــة التي نظمها
"نادي األسير" الفلســـطيني )غير حكومي(،
أمام مقـــر اللجنة الدولية للصليب األحمر في
مدينـــة البيـــرة القريبة مـــن رام الله ،الفتات
تطالـــب باإلفراج عـــن المضربيـــن ،وضرورة
مساندتهم.
ويخـــوض تســـعة معتقلين ،اإلضـــراب عن
رفضا لالعتقال
الطعام في السجون االحتالل ً
اإلداري ،وهـــم :األســـير حذيفـــة حلبية وهو
مضرب منذ  60يومـــا ،وأحمد غنام ،ومضرب
يوما،
يوما ،وســـلطان خلوف منذ ً 43
منذ ً 47
يوما ،وطارق قعدان
37
منذ
علي
وإســـماعيل
ً
يوما،
يومـــا ،وناصر الجدع منـــذ ً 23
منـــذ ً 30
يومـــا ،وفادي الحروب
وثائـــر حمدان منذ ً 18

يوما ،وهمام أبو رحمة )الريماوي( منذ
منذ ً 17
أربعة أيام.
وقـــال "نادي األســـير" إن ســـلطات االحتالل
تتعمد المماطلة في تلبية مطالب األســـرى،
ًّ
جســـديا
وذلـــك فـــي محاولـــة إلنهاكهـــم
والتسبب في إصابتهم بأمراض خطيرة.
وأشـــار إلـــى أن جميـــع األســـرى المضربين
يعانـــون من تراجـــع واضح فـــي أوضاعهم
وتحديدا من تجاوزوا أكثر من شهر.
الصحية،
ً
وبيـــن "النـــادي" أن إدارة معتقالت االحتالل
تواصل فرض إجراءاتها القمعية الممنهجة
بحق المضربين :منها عمليات النقل المتكرر
بواسطة ما تسمى بعربة "البوسطة" ،عدا عن
سياســـة الحرمان التي تحاول اســـتهداف
ًّ
نفسيا ،إضافة
إنسانيتهم والضغط عليهم
إلـــى المضايقـــات اليومية التـــي يفرضها
الســـجانون عبر التفتيش المتكرر ،والتعمد
بإحضار الطعام أمامهم.
و"االعتقـــال اإلداري" ،قـــرار اعتقـــال دون

محاكمة ،لمدة تتراوح بين شهر إلى  6أشهر،
ويقر بناء على "معلومات ســـرية أمنية" بحق
المعتقل ،ويتم تمديده لمرات عديدة.
وتعمـــد ســـلطات االحتـــالل إلـــى توســـيع
نطـــاق االعتقـــاالت اإلداريـــة فـــي صفوف
الفلسطينيين ،كشكل من أشكال العقوبات
الجماعية التي تفرضها عليهم ،محاولة بذلك
قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتســـتخدم ســـلطات االحتـــالل سياســـة
االعتقال اإلداري ضد مختلف شرائح الشعب
الفلســـطيني ،حيث تحتجز أفرادا دون لوائح
اتهام لزمـــن غير محدد ،وترفض الكشـــف
عن التهـــم الموجه إليهم ،والتي تدعي أنها
"ســـرية" ،ما يعيق عمل محاميهـــم بالدفاع
عنهم.
ووفق إحصائيات رســـمية ،فقـــد وصل عدد
األســـرى الفلسطينيين إلى نحو  5700أسير،
طفـــال ،و500
مـــن بينهم  48ســـيدة ،و230
ً
معتقل إداري ،و 700أسير مريض.

قوة خاصة تعتقل شابين من مخيم جنين بأراضي 48
جنين /االستقالل:
اعتقلت قوة خاصة من شرطة االحتالل
امـــس الخميس شـــابين مـــن مخيم
جنين عقب مداهمة منزل تواجدا فيه

في أراضي الـ.48
وقالت مصادر محلية إن وحدة خاصة
اعتقلت الشقيقين أحمد ومحمد خالد
ابو خليفه بعد مداهمة شقة سكنية

فـــي أراضـــي  48ونقلتهما إلى جهة
مجهولة.
وأشارت إلى إبالغ ذويهما باعتقالهما
ونقلهما إلى أحد مراكز التحقيق.

الخليل /االستقالل:
أغلقت ّ
المؤدية إلى المسجد
قوات االحتالل صباح أمس الخميس كافة المداخل
ّ
الضفة الغربية المحتلة.
جنوب
الخليل
مدينة
في
اإلبراهيمي
ّ
وأفاد نشـــطاء من المنطقة بأن ّ
قوات االحتالل أغلقت كافة الحواجز العسكرية ،والبوابات
ّ
وســـكان المنطقة من اجتيازها
المواطنين
ومنعت
،
د
المســـج
المؤدية إلى
االلكترونيـــة
ّ
ّ
الصالة أو زيارته ،إضافة إلى منع آخرين من الوصول إلى منازلهم
للوصول إلى المسجد ألداء ّ
حتى تمام العاشرة مساء ،بذريعة
الواقعة في باحات المسجد الخارجية .ويستمر اإلغالق ّ
السماح للمستوطنين باالحتفال باألعياد اليهودية.
ّ

مخابرات االحتالل تبعد
مواطنتين عن األقصى
القدس المحتلة /االستقالل:
ســـلمت مخابرات االحتالل ،امس الخميس ،فتاتين ً
قرارا يقضي بإبعادهن عن المسجد
األقصى لمدة شهرين.
وقالت مصادر محلية إن مخابرات االحتالل سلمت شفاء ابو غالية ومدلين عيسى قرارات
تقضي بإبعادهن عن األقصى لمدة شهرين.
ومن جهة ثانية ،اعتقلت قوات االحتالل فجر أمس مقدســـيين وزوجاتهم بعد اقتحام
منزليهما في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة /ســـلوان أن قـــوات ومخابرات االحتالل اقتحمت بلدة
سلوان واعتقلت جواد ابو اسنينة وزوجته وأحمد ريان وزوجته وأحالتهما للتحقيق.
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«البرلماني العربي» :حذف أمريكا
اسم فلسطين انتهاك للقانون الدولي
عمان /االستقالل:
قال رئيس االتحاد البرلماني العربي
عاطف الطراونــــة إن خطوة الخارجية
األمريكية بحذف اســــم فلســــطين
المحتلة ،من قائمة تعريف المناطق
في الشــــرق األوســــط ،يكرس مدى
انحيــــاز اإلدارة األمريكيــــة للمحتل
وتخليها عن دورها كوسيط للسالم.
وأدان الطراونــــة فــــي بيــــان صــــادر
عن االتحــــاد أمس الخميــــس ،هذه
انتهاكا
مؤكدا أنها تشكل
الخطوة،
ً
ً
صارخــــا لمبــــادئ القانــــون الدولي
ً
والشــــرعية الدولية ،مثلما تشــــكل
واضحا للمحتــــل الذي يمعن
تحيزا
ً
ً
في إرهابه واســــتيطانه في األراضي
الفلسطينية.
وأضــــاف أن هذه الخطــــوة لن تؤثر
على عزيمة الشــــعب الفلســــطيني،
وصموده ونضالــــه العادل ،لتحقيق
استقالله واستكمال بناء دولته.
واعتبر أن تلك الخطوة بمثابة الضوء
األخضر لقوات االحتالل اإلسرائيلي،
لتنفيذ المزيد من عمليات التهجير،
وهــــدم المنــــازل ،وطمــــس مالمــــح
خصوصا فيما
فلســــطين التاريخية،
ً
يتعلق بالقدس وجوارها.
وحدر من مغبة هكذا خطوات بمبادئ
القانون الدولي ،ومقررات الشــــرعية
قائال إن» دولة فلســــطين
الدوليــــةً ،
تعترف بها  140دولــــة في العالم،
وهي عضو في أكثر من  150منظمة

دولية ،ولديها اتفاقيات ثنائية مع
معظــــم دول العالم ،وهذه حقائق ال
يمكن ألي قرار أمريكي ،أو إسرائيلي
تغييرها او إنكارها».
وأوضــــح أن هــــذه الخطــــوة إنمــــا
تســــتهدف حقــــوق الشــــعب
الفلســــطيني ،غير القابلة للتصرف،
ً
تاريخيا،
في وجودهم علــــى أرضهم
فضال عن حقهم في تقرير المصير
ً
والعودة ،وإقامة الدولة المستقلة.
وأكــــد أن قرارات االنحيــــاز لالحتالل
الهادفــــة إلــــى اقتــــالع الشــــعب
الفلســــطيني من جــــذوره ،وترحيله

قسـ ً
ـــرا عــــن أرض أجداده ،لــــن ّ
تغير
من حقيقة أن فلسطين دولة عربية
محتلــــة ،فحقــــوق شــــعبها محمية
بمئــــات القــــرارات ،التــــي أصدرتها
الجمعيــــة العامة لألمــــم المتحدة،
ومجلس األمن الدولي ،والمؤسسات
الدولية.
وجدد التأكيد على محورية القضية
الفلســــطينية ،وقدســــها الشريف
بالنسبة لألمتين العربية واإلسالمية،
والعالــــم أجمــــع ،فدولة فلســــطين،
ســــتبقى بوصلة العرب والمسلمين،
ومنــــارة النضــــال حتى اســــتعادة

أبو مرزوق :األمن قبض على الخلية
التي تقف خلف تفجيري غزة
الدوحة /االستقالل:
كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية «حماس» ،د.موسى أبو مرزوق،
تفاصيــــل حول تفجيري غــــزة اللذين وقعا الثالثاء ،وأديا الستشــــهاد ثالثة من عناصر
الشرطة.
وغرد أبو مرزوق عبر تويتر« :إن األجهزة األمنية في القطاع ألقت القبض على الخلية التي
قامت بالتفجيرات األخيرة».
وأشــــار أبو مرزوق ،أن عدد أفراد الخلية بلغت عشــــرة أشــــخاص ،مشــــيرًا إلى أنهم رهن
االعتقال.
واستشـــهد ثالثة من أفراد الشـــرطة الفلســـطينية ،وأصيب عدد آخر بجروح
مختلفة ،الثالثاء ،في تفجيرين اســـتهدفا حاجزي تفتيش للشـــرطة ،جنوب
مدينة غزة.

القدس المحتلة /االستقالل:
حـــذر المفتي العام للقدس والديار الفلســـطينية ،خطيب المســـجد األقصى
المبارك الشيخ محمد حسين من خطورة قرار دولة هندوراس فتح مكتب تجاري
لها في القدس المحتلة.
وأكد حســـين في بيان صحفي الخميس أن هذا القرار غير قانوني ،وســـيؤدي
مبينا أن فتح مكتب لدولة هندوراس في القدس ،إن حصل،
إلى عواقب خطيرةً ،
اعتداء على الفلســـطينيين وحدهم ،بل هو اعتداء صارخ على العرب
لن يكون
ً
والمسلمين في أنحاء العالم .وأوضح أن هذا القرار ينافي المواثيق والمعاهدات
أرضا محتلة ،ولن يخدم الســـالم واألمن في
الدوليـــة كافة ،التي تعتبر القدس ً
المنطقة ،بل يصب في تأجيج عدم االستقرار.
وأضاف أن المقدســـيين والفلسطينيين والعرب والمسلمين كافة لن يرضخوا
ً
مطالبا الدول العربية واإلسالمية بتفعيل قرار جامعة
لهذه التجاوزات الظالمة،
الـــدول العربية ودول منظمة التعاون اإلســـالمي المتعلـــق بالدول التي تنقل
سفارتها إلى القدس ،وعلى رأسها اإلدارة األمريكية.
واحدا إللغاء هذا القرار ،والذي
ودعا محبي الســـالم في العالم إلى الوقوف ً
صفا ً
يزعزع األمن واالستقرار في المنطقة ،ويجرها إلى المجهول والدمار.
وأثنى على «القرارات والمواقف الشـــجاعة للقيادة الفلســـطينية ،وعلى رأسها
الرئيس محمود عباس ،التي تبذل الجهود للتصدي لهذه الهجمة الشرسة ضد
الشعب الفلسطيني وعاصمته و مقدساته».

االحتالل ينصب كاميرات
مراقبة في بيت جاال
بيت لحم /االستقالل:
نصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،امس الخميس ،كاميرات مراقبة في مدينة
بيت جاال غرب مدينة بيت لحم .ونقلت «وفا» عن مصادر أمنية أن قوات االحتالل
نصبت كاميرات مراقبة في شـــارعي الجمعية العربية وكريمزان القريبين من
المدخل الغربي لمدنية بيت جاال.

حماس :المخطط الذي أحبطته
الداخلية تتقاطع أهدافه مع االحتالل
غزة /االستقالل:
علقت حركة حماس  ،مساء امس
الخميس ،على «المخطط الخطير»
التـــي أعلنـــت وزارة الداخلية في
غزةعن احباطه.
وقـــال المتحـــدث باســـم حركة
حمـــاس عبـــد اللطيـــف القانوع
فـــي تصريـــح صحفـــي تلقـــت
«االســـتقالل» نســـخة عنـــه ،إن
«المخطط اإلجرامي الخطير الذي
تمكنت وزارة الداخلية من احباطه

االحتالل ّ
يطبق إجراءات
تمس حرية الطلبة في تقوع
بيت لحم /االستقالل:
ّ
طبقت قوات االحتالل امس الخميس ،إجراءات عســــكرية
في محيــــط المدارس ببلدة تقوع شــــرق بيت لحم ،وذلك
بقيام الجنود بإغالق الشــــارع القريب من المدارس بجيب
عســــكري وضع في عرض الشارع حيث تزامن ذلك بخروج
التالميذ من مدارسهم .وأدى اإلجراء العسكري اإلسرائيلي
لحرمان الطلبة من الصعود بالمركبات العامة لمنعها من

كامل الحقوق المشــــروعة للشــــعب
الفلسطيني.
وعبــــر الطراونة عن وقــــوف االتحاد
البرلمانــــي العربــــي الكامــــل لدولة
وأرضا
فلســــطين
ـــما ً
العربيــــة ،اسـ ً
ً
وشـ ً
مطالبا مجلس األمن الدولي
ـــعبا.
بتحمل مســــؤولياته ،واتخاذ موقف
ّ
حــــازم وصريــــح لرفــــض وإدانة هذا
القرار ،الذي لن يكون له أي أثر واقعي
أو قانوني ،ســــوى إشــــعال المنطقة
برمتهــــا ،بما فيها «دولــــة االحتالل»
وإغراقهــــا فــــي مزيد مــــن الفوضى
وانعدام األمن واالستقرار.

المفتي ُيحذر من خطورة فتح
هندوراس مكتب تجاري بالقدس

الوصول لمحيط المدارس ،فاضطر بعضهم السير ثالثة
كيلو مترات على االقل للوصول الى منازلهم.
وأكد نشــــطاء من البلدة أن هذه االجراءات التعسفية هي
جزء من إجراءات مســــتمرة بحق طالب المدارس وانتهاكا
لحرياتهــــم وحركتهم وهي تــــؤدي بالتأكيد الى التاثير
على تمكن الطلبة مــــن الحصول على جو تعليمي صحي
ومستقر.

تتقاطـــع اهدافـــه مـــع أهداف
االحتالل اإلسرائيلي في إضعاف
الجبهة الداخلية وزعزعة األمن في
القطاع والنيل من صمود الحاضنة
الشعبية للمقاومة».
وأضـــاف القانـــوع أن « االجمـــاع
الفصائلـــي وااللتفاف الشـــعبي
والدعـــم المجتمعي حـــول وزارة
الداخلية وأجهزتها األمنية يعبر
عن ثقة شعبنا بالمؤسسة األمنية
وقدرتها على كشـــف المجرمين

ومحاكمتهـــم وقطـــع أثرهـــم
لتبقى غـــزة صامدة وعصية على
االنكسار».
وفي وقت سابق مساء الخميس،
أعلنـــت وزارة الداخليـــة في غزة
عـــن تمكنها مـــن احباط خطير،
يرتكز على اســـتهداف النسيج
المجتمعي وضـــرب العالقة بين
الفصائل الفلســـطينية؛ إلدخال
القطـــاع فـــي أتـــون الفوضـــى
والفلتان».

«الميزان» يدين تفجيري غزة
ويطالب بمحاكمة الجناة
غزة /االستقالل:
أدان مركـــز الميزان لحقوق اإلنســـان حادثي التفجير اللذين
وقعا في مدينة غزة مساء الثالثاء ،وأديا الستشهاد ثالثة من
أفراد الشرطة الفلسطينية.
وطالـــب المركز في بيان صحفي ،جهـــات االختصاص وعلى
رأســـها النيابة العامة فتح تحقيق فـــي الحادثين ومالحقة
الجنـــاة وتقديمهم للعدالـــة ،واتخاذ المقتضـــى القانوني

بحقهم ،مـــع تأكيد المركز على أهميـــة الموازنة بين حقوق
اإلنسان وتحقيق األمن .وحذر من أبعاد هذه الجريمة ودالالتها
وانعكاساتها الخطيرة على السلم واألمن المجتمعيين.
واستشـــهد  3عناصر من الشـــرطة وأصيب عدد آخر مســـاء
الثالثاء ،جراء حادثي تفجير وقعا قرب حاجزي شرطة جنوب
ً
واســـعا لـــدى الفصائل
اســـتنكارا
غـــرب مدينة غزة ،ما أثار
ً
الفلسطينية ومؤسسات حقوقية ووطنية.
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ّ
عصية على االنكسار بأهلها
غزة

رأي
ً
مرتعا لإلرهاب
غزة ليست
تعالت أصوات العديد من قيادات الســـلطح وحركح فتح مســـتنكرة اتهامات حركح
حماس لمسؤولين أمنيين بالتورط في أحداث التفجيرات التي وقعت في غزة الثالثاء
الماضي والتي أدت الستشـــهاد ثالثح من عناصر الشرطح الفلسطينيح في القطاع,
فقـــد أدان الدكتور صائب عريقات أمين ســـر اللجنح التنفيذيـــح لمنظمح التحرير
الفلســـطينيح االتهامات التي توجهها حركح حمـــاس للواء ماجد فرج رئيس جهاز
المخابـــرات العامح ،بالوقوف وراء عمليات التفجير التـــي وقعت في قطاع غزة وأكد
عريقات «ان تكرار مثل هذه االفتراءات مثلما حدث في محاولح اغتيال رئيس الوزراء
األســـبق الدكتور رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابـــرات العامح اللواء ماجد فرج،
يدل على ان حماس تحاول إخفاء الحقائق والتستر عليها» .وحتى ال نبقى في دائرة
التراشق باأللفاظ واالتهامات يا سيد عريقات ,فاألمر ال يحتاج أكثر من تشكيل لجنح
تحقيق مشـــتركح بينكم وبين حماس للوقوف على الحقائق ,ومحاسبح المسؤولين
عن هذه التفجيرات الخطيرة ,خاصح بعدمـــا تكررت من قبل أثناء مرور موكب رامي
الحمد الله ,ورفضتم حينها الموافقح على المشاركح في التحقيق ورفضتم النتائج,
وهذا في حد ذاته يدينكم.
ان هذا العمل اإلجرامي الذي شـــهده قطاع غزة على يد «قتلح» ال يمكن ان يمر مرور
الكرام ,فالواجب الوطني يحتم على المســـؤولين في الداخليح بغزة الخروج بالنتائج
للرأي العام ,والشعب الفلسطيني كله ينتظر هذه النتائج ,الن هذا الفعل اإلجرامي ال
نريده ان يتكرر ,ويجب استئصاله من جذوره قبل ان يكبر ويترعرع ,فغزة ليس فيها
مكان لهؤالء ,وهى ليســـت مرتعا لإلرهاب ,وان كانت حماس تفتري عليكم يا سيد
عريقات ,فيجب ان تشاركوا في هذه التحقيقات وتخرجوا إلينا بالنتائج ,حتى نعرف
من يقف وراء هذه التفجيرات التي تهدف باألســـاس لحرف األنظار عما يخطط له
االحتالل ,والتعميح على ما تســـمى بصفقح القرن ,وإيجاد أجواء مالئمح النقضاض
إســـرائيل على قطاع غزة ,ال نريد منكم يا سيد عريقات أكثر من اطالعنا على نتائج
التحقيقات ,دون ان تشـــير أصابع االتهام إلى هـــذا أو ذاك ,فقط قوموا بتفنيد ما
يصلكم من معلومات وحققوا فيها ,ونحن ســـنصدق روايتكم ونتقبلها ,أشعرونا
فقط ان غزة تعنيكم ,وأنكم مهتمون ألمرها ,وأنكم ترفضون حصارها وقتل أبنائها
وتصدير الفوضى إليها ,اخرجوا من دائرة التربص بغزة وأهلها ,وأشعرونا بانتمائكم
إليها ودفاعكم عنها.
الروايح الرســـميح لما حدث من تفجيرات في قطاع غزة لم تخرج بعد ,وان كان هناك
عناصـــر أمنيح من رام الله أو غيرها مشـــاركح في هذا الفعـــل اإلجرامي ,فيجب على
الداخليـــح بغزة ان تدعو الســـلطح لتشـــكيل فريق تحقيق للوقـــوف على الحقائق
ومحاســـبح المتورطيـــن ,ال نريد لهـــذه الجريمح ان تخلق صراعـــات أخرى بين فتح
وحماس ,أو تزيد من التراشـــق وتبادل االتهامات عبر وسائل اإلعالم المختلفح ,كل
ما نريده فقط محاســـبح كل من له يد في هذا الفعل اإلجرامي الخطير ,والذي أصبح
يتكرر في اآلونح األخيرة بشكل مقلق ,يجب تفعيل القانون وإنفاذه على الجميع دون
اســـتثناء ,حتى ال تكون غزة يوما مرتعا لإلرهاب ,وهذا لن يأتي إال باســـتئصال بؤرة
الفساد من جذورها ,مهما كان من يقف وراءهم ,حتى ال تقوم لهم قائمح بعد ذلك,
يجـــب رفع الغطاء عنهم وتعريتهم أمام الجميـــع ,وان يعاقبوا على جرائمهم التي
ارتكبوها بحق األبرياء من أبناء شعبهم .

د .فايز أبو شمالة
ألنهم توضــــأوا بضوء القمــــر قبل أن يصلــــوا الفجر في
المســــجد ،وألنهــــم يقبلون يــــد أمهاتهم فــــي الصباح،
ويطلبون رضا آبائهم ،وألنهم يمســــدون شعر أطفالهم
في المســــاء ،وينشدون الستر من الله ،وألنهم منشغلون
بتوفير قوت يومهم ،وألنهم عشــــاق لوطنهم فلسطين،
ويحلمون بالعــــودة ،وألنهم تحملوا شــــظف العيش مع
نســــبح  40%من رواتبهم كل  40يومــــًا ،وألنهم ارتضوا
أن يسهروا الليل لتوفير األمن لشعبهم ،جاء مجرم غافل
فاقتنــــص حياتهم بعــــد أن كفرهم ،ليغــــدر بأطفالهم،
ويحرق قلب أمهاتهم.
لذلك وقفت غزة على قلب رجل واحد ضد عمليح التفجير
اإلجراميح ،كل غزة هتفت بصوت الوطن ،نرفض المساس
باألمن الداخلي ،وســــتظل غزة تتفاخر على المنطقح كلها
بالســــالمح المجتمعيــــح واالنضباط العائلي واالســــتقرار
األمني ،إذ لم يبق تنظيم فلســــطيني واحد وال مؤسســــح
أهليــــح أو تجمع علمي أو مهني أو ثقافي إال واصطف إلى
جانب الشعب ،وأدان الجريمح النكراء.
موقف أهل غزة جميعهم ضــــد اإلرهاب يعود بالمراقب
إلــــى أيــــام العــــدوان اإلســــرائيلي ،حين كان الشــــعب
الفلسطيني كله يلتف خلف المقاومح ،ويواجه العدوان،
وهذا الموقف يعكس عشــــق الفلســــطينيين لوطنهم،

وقناعتهم بــــأن هذه األرض هي حضنهــــم ،وأن ال وطن
لهــــم غير هــــذا الوطن ،وفي هــــذا الموقــــف رد على كل
أولئك الذين راهنوا على كســــر إرادة الشــــعب ،وحسبوا
أن الحصــــار والعقوبات ســــترتد فرقح داخليــــح ،وتمزق
مجتمعي ،وانحالل خلقي ،فجــــاء موقف أهل غزة مخالفًا
لكل التوقعات والتقديرات.
الموقف الوطني الموحد الذي بدا من كل القوى السياسيح
يحتم على الجميع أن يفتشــــوا عن سبل تحقيق الوحدة
الوطنيــــح ،وفرضها باإلرادة الشــــعبيح ،وذلك للخروج من
حالح االنقســــام التي تثير الشكوك ،وتشجع األعداء على
االصطياد في ميــــاه الخالفات التي يجب أن تنتهي ،وأن
تحسم لصالح الوحدة الوطنيح.
الموقف التنظيمي والشـــعبي سيشـــكل بحد ذاته رسالح
تحد للقوى الخارجيح التي تشغل هؤالء المغفلين ،وتحشو
ٍ
رؤوســـهم باألوهام ،وهذا الموقف التنظيمي والشـــعبي
يشـــكل رادعًا لكثير من الشـــباب الذين تطاولوا في لحظح
على المقاومح ،وسخروا من مسيرات العودة ،وبثوا اإلشاعات
الكاذبـــح ،وخرجـــوا عن اإلجمـــاع الوطني ،وحســـبوا أنهم
يمتلكون الحقيقح وحدهم ،وأن غيرهم على باطل ،وهم ال
يعرفون أن  15جهازًا أمنيًا يتبع لعدة دول يعمل ليل نهار
على المساس باألمن الداخلي لسكان غزة.

«إذا سمعت كلمة تؤذيك فطأطئ لها حتى تتخطاك»
أ.د.حنا عيسى
«إذا قابلت اإلساءة باإلساءة فمتى تنتهي اإلساءة «.
«عظمح الرجال تقاس بمدى استعدادهم للعفو والتسامح
عن الذين أساءوا إليهم».
من القصص اإلنسانيح التي تجسد معنى التسامح نقرأ:
بينمــــا كان الصديقان يســــيران في الصحــــراء ،تجادال،
فضرب أحدهــــم اآلخر على وجهه ،لــــم ينطق بأي كلمح،
كتــــب علــــى الرمال  :اليــــوم أعز أصدقائــــي ضربني على
وجهي! ،اســــتمر الصديقان في مشــــيهما إلى أن وجدوا
واحح فقرروا أن يعوموا قليال ،حينها علقت قدم المضروب
آنفا في الرمال المتحركح وبدأ يغرق ولكن صديقه أمسكه
وأنقــــذه وبعد أن نجا من الموت قام ونحت على قطعح من

الصخر :اليوم أعز أصدقائي أنقذ حياتي!.
ســــأله صديقه متعجبا  :لمــــاذا في المــــرة األولى عندما
ضربتك كتبت على الرمال ،واآلن
نحت علــــى الصخرة؟ ،فأجــــاب صديقه
عندمــــا أنقذتك ّ
نكتب اإلساءة على الرمال عسى ريح التسامح أن تمحوها،
وننحــــت المعروف على الصخر حيث ال يمكن ألشــــد ريح
أن تمحيه.
«فالمصالحح الوطنيح هي عمليح التوافق الوطني ،تنشــــأ
على أساسها عالقح بين األطراف السياسيح والمجتمعيح،
وتقوم على قيم التســــامح ،وإزالح آثار صراعات الماضي،
مــــن خــــالل آليات محــــددة واضحــــح وفــــق مجموعح من

نتنياهــو وغانتــس  ...والقــادم !!!
قادم األيام وما بعد انتهاء إجراءات االنتخابات اإلسرائيليح
ومـــا يمكن ان تفرزه من نتائج انتخابيح لن تخرج عن إطار
المتوقع والمحتمـــل بعدد مقاعد الليكود بزعامح نتنياهو
وعدد مقاعد حزب ازرق ابيـــض بزعامح غانتس  ...والذين
بمجموعهم وبحسب مصالحهم وحتى يسقطوا شعارات
منافسيهم يحتمل ان يشكلوا مقاعد الحكومح الجديدة !!!
ولكن سيبقى السؤال هل الحكومح المحتملح بين الحزبين
ســـتكون حكومح حـــرب وعـــدوان بصورة ســـريعح ؟!! أم
حكومح تسعى لمفهوم السالم والتسويح بحسب الرؤيح
اإلســـرائيليح  ...وما سيجري طرحه من خالل صفقح القرن
األمريكيح ؟!! المرجـــح واألعم ان الحكومح المحتملح بمثل
هذه التركيبح الحزبيح ســـتكون حكومح تصحيح وإصالح
بحســـب المفهوم اإلسرائيلي !! إلنهاء حالح التخبط وعدم
القدرة على الحســـم وغياب قوة الردع كما يســـمون !!! وما
يبدو على إســـرائيل من خالل حكومح نتنياهو الحاليح من
حالح ضعف بقوة الردع بحسب تصريحات المنافسين له
والتي تمثل حالح من المنافسح االنتخابيح الجاريح ما بين
العديد من األحزاب .
وكان بقوة الردع كما يسمونها وعودتها! وكأنها قد غابت

وكــــي تقطع غزة دابر االنحراف وتشــــويه األفكار ،وتغلق
بوابــــح المزايدات ،فــــإن التأكيــــد على غرفــــح العمليات
المشــــتركح ،ودورها القيادي الميداني أمر مهم جدًا ،مع
تجريم كل عمل ،ومحاسبح كل من يخرج عن هذا اإلجماع
بديال
الوطنــــي ،وذلك لئــــال يصير االتجــــار بالشــــعارات ً
عــــن عزيز التضحيات؛ مــــن هنا فإن إغالق بــــؤر التطرف
واالنحراف الفكري الخارج عــــن عاداتنا وأخالقنا وتعاليم
ديننا الســــمحح مهم جــــدًا ،فمحاربح االنحــــراف الفكري
والسياســــي في هذه المرحلح ال تقــــل أهميح عن محاربح
الصهاينح.
تبقى اإلشارة إلى دور العائلح في محاربح الجريمح ،و فضح
وتعريح المجرميــــن ،والتبرؤ منهم ،فنحن في غزة مجتمع
محافظ ،يحرص الفرد على ســــمعته بين أفــــراد عائلته،
كما يحرص على ســــمعته في المجتمع ،ففي الوقت الذي
يدرك بعض الشــــباب أن مســــارهم وطريق الغفلح الذي
مشــــوا فيه ســــيجر عليهم لعنات أهلهــــم وعائالتهم،
فإنهم سيعودون إلى رشدهم ،وأزعم أن تجمع العائالت
في غزة وخان يونس ورفح والوســــطى والشمال لن يغفل
عن هــــذا الــــدور ،ولن يتوانى فــــي اإلعالن عــــن احتقاره
واســــتنكاره لكل فعل إجرامي قد يمارســــه المنحرفون،
وهم تائهون في دهاليز الباطل.

! قد تالشت وغابت! في الســـباق الدائر والمحتمل صوب
عـــدوان جديد وباتجاهـــات عديدة بالشـــمال والجنوب .
بالشمال ضد حزب الله وسوريا والوجود اإليراني وبالجنوب
ضد قوى المقاومح الفلسطينيح .احتماالت اشتعال جبهح
الشـــمال في واقع حكومح جديدة في إسرائيل أكثر منها
احتماال في واقع حكومح برئاســـح نتنياهـــو وبالحد الذي
تعطي فيه الجهود والضغوط السياســـيح واالقتصاديح
حتى يكون لبنان أكثر ترويضا وخالفا داخليا يتم حسمه
بحســـب مصالح اللبنانيين وإسقاط أي أجندات أو مصالح
خارجيح ,كما ســـتكون جبهح الشـــمال من خالل ســـوريا
وهضبـــح الجوالن ومنطقـــح القنيطرة بحكـــم خصوصيح
األوضـــاع الســـوريح والتواجد لبعض العناصـــر اإليرانيح
وحزب الله سيكون أفضل إسرائيليا !!! من حالح االشتباك
والعدوان على لبنان وانعكاســـات مثل هذا العدوان على
الوضع العـــام ودول الجوار وحتى ال تتطـــور األوضاع إلى
الحد الذي يحدث انفالتـــا وتحركا لقوى اإلرهاب وإحداث
حالح من الفلتان األمني .
أي ان الحكومـــح القادمـــح والمحتملـــح بتشـــكيلتها ما
بين نتنياهـــو وغانتس وإذا ما تمت في إطار مشـــاركح

بعض األحزاب األقل قوة وتأثير فإنها ســـتكون حكومح
مدفوعح بقوة العدوان وشـــن حرب رابعـــح أكثر من قوة
الدفـــع الحتماليح تثبيـــت التهدئح ال في الشـــمال وال
في الجنوب !!! الن إســـرائيل ال تستطيع في ظل فكرها
العدواني وعنجهيتها وعنصريتها ان تقبل بوجود قوى
عســـكريح ال في الشـــمال وال حتى فـــي الجنوب  ..وهي
تســـتغل الفرصح لتقتنص ما تريد تحقيقه في الوقت
الذي يســـمح فيه بذلك !!! إال ان خط المواجهح والعدوان
ليس خطا وحيدا يمكن ان يلغي خطوطا أخرى للحكومح
الجديدة إذا ما تشـــكلت ما بين الحزبين األكبر استعدادا
واستقباال لما يسمى بصفقح القرن المنوي اإلعالن عنها
ما بعد االنتخابات اإلســـرائيليح  ...ومـــا يمكن ان يطلب
مـــن الحكومـــح اإلســـرائيليح ألجل بعض التســـهيالت
والمرونح في الحلول المطروحح حتى يمكن إقناع القيادة
الفلســـطينيح بأن هناك شـــيء جديد يمكـــن تعديله
والتفاهـــم حوله في هذه الصفقح والتي تزداد األصوات
لرفضها  ...ولن يســـمح بمرورهـــا  ...لكنهم يحاولون وال
زالوا على أمالهم بتنفيذها !!!
الحكومح القادمح في دولح الكيان سيغلب عليها العدوان

اإلجــــراءات تهدف للوصــــول إلى نقطح االلتقــــاء ،أو هي
صيغح تفاهم بين أبناء الوطن الواحد للوصول إلى برنامج
متفق عليه إلنقــــاذ الوطن من أزمته ووضعه على الطريق
الصحيــــح .والمصالحــــح بالمعنى الشــــامل فهي توافق
وطني يســــتهدف تقريب وجهــــات النظــــر المختلفح،
ـــد الفجوات بين األطراف المتخاصمــــح أو المتحاربح،
وسـ ّ
وتصحيح مــــا ترتب عليها من أخطاء وانتهاكات وجرائم،
مع إيجاد الحلول المقبولــــح ،وذلك لمعالجح تلك القضايا
بدال
المختلــــف حولهــــا بمنهجيح المســــالمح والحــــوارً ،
مــــن منهجيح العنف وإلغــــاء اآلخر ،والنظــــر بتفاؤل إلى
المستقبل والتسامح مع الماضي ،وترسيخ التشاركيح».

وفيق زنداح
واســـتعراض المزيد من القـــوة المفرطح واســـتخدامها
بصورة غيـــر متوقعح  ...حتى يعلمـــوا من وجهح نظرهم
ان الكيـــان لديه مـــن القوة التي يمكن اســـتخدامها في
الوقت المناسب !!! وبغطاء أمريكي كامل !!! أمام مثل هذه
الحكومـــح المحتملح ما بين نتنياهو وغانتس ســـيحدث
تغيرا ملحوظا في خارطح األحزاب اإلســـرائيليح وستفقد
بعض تلك األحزاب الكثير من مقومات وجودها ومواقفها
 .بكافح األحوال إذا ما تمت احتماليح تشـــكيل مثل هذه
الحكومح ســـيكون علينا الكثير مما يجـــب عمله  ...حتى
نتمكن مـــن مواجهح مثل هـــذا االئتـــالف وأولها إنهاء
االنقســـام والى األبد  ...كما إنهاء حالـــح التخبط وتحديد
ما نريد .
كما علينا أمرا هاما بعد تجربح مريرة وطويلح  ...ان نستمع
لنصائح األشـــقاء وخاصح مصر الشقيقح وان نعمل على
إنهاء ملف االنقســـام وإتمـــام المصالحح في إطار تثبيت
التهدئـــح وبدايح مرحلح جديدة يمكن البناء عليها لزيادة
مقومـــات قوتنا وصمودنـــا وإعطاء شـــعبنا فرصح الحياة
الكريمح  ...دون استمرار هذه الحالح التي تحدث التراجع
 ...بأكثر مما تحدث التقدم والثبات .
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اإلحصاء :انخماض ملموس على أسعار المنتجات الملسطينية
رام الله /االستقالل:
ســــجل الرقم القياســــي العام ألسعار
انخفاضا مقــــداره %0.59
المنتجات
ً
خالل تمــــوز /يوليو الماضي ،مقارنة مع
شهر حزيران ،حيث بلغ الرقم القياسي
العــــام  ،97.96مقارنــــة ب  98.54مع
الشــــهر الذي سبقه )ســــنة األساس
.(100 = 2018
وسجل الرقم القياسي ألسعار المنتج
للسلع المســــتهلكة محليا من اإلنتاج
المحلي انخفاضا مقداره  ،%0.71حيث
بلغ الرقم القياســــي ألســــعار المنتج
ً
محليا  97.86خالل
للسلع المستهلكة
الشهر الماضي ،مقارنة بـ  98.57خالل
شــــهر حزيران )سنة األساس = 2018
.(100
وسجل الرقم القياسي ألسعار المنتج
للســــلع المصدرة من اإلنتــــاج المحلي
ارتفاعــــا نســــبته  ،%0.44حيــــث بلغ
الرقم القياســــي ألسعار المنتج للسلع
المصدرة من اإلنتــــاج المحلي ،98.77
مقارنة بـ  98.34مع الشهر الذي سبقه
)سنة األساس .(100 = 2018
وسجلت أســــعار الســــلع المنتجة من
نشاط الزراعة والحراجة وصيد األسماك
انخفاضــــًا مقــــداره  ،%2.05والتــــي
تشكل أهميتها النسبية  %32.14من

ســــلة المنتج ،وذلك النخفاض أسعار
السلع ضمن نشــــاط زراعة المحاصيل
غير الدائمة بمقــــدار  ،%3.75متأثرة
بانخفاض أسعار الســــلع ضمن زراعة
الخضــــراوات والبطيخــــات والجذريات
والدرنيــــات بمقدار  ،%3.99وأســــعار
السلع ضمن نشــــاط اإلنتاج الحيواني

ـــرة بانخفاض
بمقــــدار  ،%2.88متأثـ ً
أسعار تربية الدواجن بمقدار ،%9.27
على الرغم من ارتفاع أســــعار الســــلع
ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة
ـــرة
المعمــــرة بنســــبة  ،%2.14متأثـ ً
بارتفاع أسعار زراعة الحمضيات بنسبة
 ،%18.09وأســــعار زراعــــة الفواكــــه

 93مليار دوالر شيكات مقدمة
للصرف في بنوك فلسطين منذ 2010
رام الله /االستقالل:
أظهــــرت معطيات تقرير رســــمي ،أن قيمة
الشــــيكات المقدمة للتقاص )الصرف( في
السوق الفلسطينية ،بلغت  93.3مليار دوالر
منذ  2010حتى نهاية .2018
وبحسب مســــح لالقتصادي ،اســــتنادا إلى
أرقام مصدرها ســــلطة النقد الفلسطينية،
نمــــت قيمة الشــــيكات المقدمــــة للصرف
بنســــبة  %33.2فــــي الفتــــرة بيــــن 2010
و ،2018بمتوسط نمو سنوي .%3.68
وكان عــــام  ،2017األعلــــى مــــن حيث قيمة
الشــــيكات المقدمــــة للتقــــاص ،بإجمالي
 15.072مليار دوالر ،وهو أعلى رقم للشيكات
المقدمــــة فــــي تاريــــخ القطــــاع المصرفي
الفلسطيني.

وتشمل أرقام الشيكات ،تلك المقدمة لفروع
البنوك لغــــرض الصرف وتحــــول إلى غرفة
المقاصة ،وال تشمل الشيكات التي تصرف
مباشرة داخل الفروع.
ومنــــذ  ،2010بلــــغ إجمالــــي عــــدد ورقــــات
الشيكات المقدمة للتقاص إلى فروع البنوك
العاملة في السوق المحلية 44.554 ،مليون
ورقة شيك.
وبلغ متوسط قيمة الشــــيك الواحد المقدم
للبنك لغــــرض الصرف عبــــر المقاصة ،نحو
 2094دوالرا أمريكيا ،بحسب المسح .
وتعادل قيمة الشــــيكات المقدمة للصرف
خالل الســــنوات الثمانــــي الماضية ،قيمة
الموازنة العامة الفلسطينية السنوية لمدة
 21عاما ،بمتوســــط  4.3مليارات دوالر قيمة

سنوية للموازنة العامة.
وفي  ،2018بلغت قيمة الشيكات المقدمة
للتقاص إلــــى البنوك العاملة في الســــوق
الفلســــطينية 12.73 ،مليار دوالر أمريكي،
وهي ثانــــي أعلى قيمة فــــي تاريخ القطاع
المصرفي الفلسطيني.
ويبلغ نصيب الفرد الواحد في فلسطين من
قيمة الشــــيكات المقدمة فــــي  ،2018نحو
 2577دوالرا ،بمتوســــط عدد ســــكان 4.94
ماليين فرد.
ويعمل في السوق الفلســــطينية حاليا 14
مصرفا محليا ووافــــدا ،منها  7بنوك محلية
)ثالثة بنوك إسالمية و 4بنوك تجارية( ،و7
بنوك وافــــدة بواقع  6بنوك أردنية ومصرف
مصري واحد.

المداريــــة وشــــبه المداريــــة بنســــبة
.%12.73
كما سجلت أســـعار إمدادات الكهرباء
والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا
مقداره  ،%0.39والتي تشكل أهميتها
النسبية  %9.33من سلة المنتج.
وشــــهدت أســــعار منتجــــات صناعة

التعدين واستغالل المحاجر استقرارًا
خالل شــــهر تموز  ،2019حيث استقر
الرقــــم علــــى  98.94والتــــي تشــــكل
أهميتها النســــبية  %1.26من سلة
المنتج .بينما ســــجلت أسعار إمدادات
المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة
ارتفاعا نســــبته
النفايات ومعالجتها
ً
 ،%2.45والتــــي تشــــكل أهميتهــــا
النسبية  %1.69من سلة المنتج.
وسجلت أســــعار الســــلع المنتجة من
ارتفاعا طفيفًا
الصناعات التحويليــــة
ً
نســــبته  ،%0.07والتــــي تشــــكل
أهميتها النســــبية  %55.59من سلة
المنتج ،وذلك بســــبب ارتفاع أســــعار
تجهيز وحفظ الفواكــــه والخضراوات
بنســــبة  ،%3.26وأســــعار صناعــــة
المشروبات بنســــبة  ،%1.45وأسعار
صناعة المنســــوجات بنسبة ،%0.85
على الرغم من انخفاض أسعار تجهيز
وحفظ اللحوم بمقدار  ،%1.93وأسعار
صناعــــة الزيــــوت والدهــــون النباتية
والحيوانية بمقدار  ،%0.62وأســــعار
السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ
وســــائط األعــــالم المســــجلة بمقدار
 ،%0.56وأســــعار صناعــــة منتجــــات
المعــــادن المشــــكلة عــــدا الماكنات
والمعدات بمقدار .%0.53

المالية :صرف رواتب
موظمي السلطة األحد
رام الله /االستقالل:
بناء على توجيهات رئيس الســـلطة محمود عباس وبالتنسيق والتشاور
قالت وزارة المالية إنه ً
مع رئيس الوزراء ومع األخذ بعين االعتبار بدء العام الدراســـي الجديد ،تقرر تقديم موعد صرف
الرواتب لشهر  2019/08ليكون يوم األحد الموافق .2019/09/01
وذكرت الوزارة أنه ســـيتم صرف نســـبة  %60مـــن رواتب الموظفيـــن العموميين المدنيين
والعسكريين في جميع محافظات الوطن .
وأضافت أنه سيتم صرف كامل المبالغ المترصدة والمستحقة للموظفين عن شهر فبراير ،2019
وبذلك تكون الوزارة قد قامت بتسديد كامل الرواتب الخاصة بشهر .2019/02
وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف كامل مخصصات أسر الشهداء والجرحى واألسرى المحررين.
يشـــار إلى أن السلطة الفلسطينية قطعت منذ شهور مخصصات مئات أسر الشهداء والجرحى
واألســـرى المحررين في قطاع غزة دون إبداء أسباب .وأشارت الوزارة إلى االستمرار بصرف عالوة
بدل التنقل الثابت لجميع الموظفين العموميين المستحقين ولجميع محافظات الوطن.
وكان رئيس الحكومة محمد اشـــتيه أعلن قبل أســـبوع ،عن صـــرف  %60من رواتب الموظفين
عن شـــهر أغسطس/آب الجاري ،و %50عن شهر فبراير/شباط الماضي ،وهو الشهر االول لألزمة
المالية التي تعانيها السلطة على خلفية أزمة أموال المقاصة.

اتحاد المقاولين يعلن عن تماهمات مع وزارة األشغال لتحقيق مطالب المقاولين
غزة /االستقالل:
أعلن اتحاد المقاولين في غزة عن التوصل
الـــى تفاهمات مهمة مع وزارة األشـــغال
العامة واإلسكان في غزة ،من اجل تحقيق
مطالب المقاولين العادلة.
وأكد رئيـــس االتحاد أســـامة كحيل في
تصريـــح صحفي  ،أن مجلـــس اإلدارة قرر
في جلســـته الطارئة االربعاء التأكيد على
مقاطعة جميع المؤسسات التي تضع آلية
إعمار غزة ) (GRMكشـــرط للمشاركة في
عطاءاتها ،واستمرار مقاطعة المؤسسات
التي تســـتخدم القوائـــم المختصرة في
عطاءاتها ،وفق القـــرارات األخيرة للهيئة

العامة للمقاولين.
وأوضح أن االتحاد قرر الســـماح للمقاولين
بالمشـــاركة بعطاءات للمؤسســـات التي
مدخـــال للمشـــاركة
ال تشـــترط )(GRM
ً
بعطاءاتهـــا ،وال تتبـــع أســـلوب القوائم
المختصرة بقرار يســـري ابتداء من حينه
وفق التفاهمات مع وزارة األشـــغال بغزة
وضمن القرارات السابقة لالتحاد وهيئته
العامة.
وتضمن االتفاق التحويل من مستحقات
المقاولين المترصدة من اإلرجاع الضريبي
وذلك لضريبة القيمـــة المضافة وضريبة
الدخل ســـواء لنفـــس المقـــاول أو للغير

علـــى أن يكون التحويل للمقاول المتعثر
بالكامـــل ،وغيـــر المتعثر بنســـبة %50
للجهات الحكومية المختصة في غزة.
وبحســـب البيـــان ،أعلنت األشـــغال عن
تبني مطلب االتحاد بإلغـــاء ) (GRMأمام
كافة المؤسسات والجهات ذات العالقة،
وكذلـــك حقه الكامل فـــي القيام بجميع
الفعاليـــات الالزمـــة لتحصيـــل حقوقه
الضريبية المحتجزة لدى وزارة المالية في
رام الله.
ويتضمـــن االتفـــاق مشـــاركة االتحـــاد
فـــي جميـــع المفاوضـــات االقتصاديـــة
والتعاقديـــة التي لها عالقة بالمشـــاريع

اإلنشائية مع حق المقاولين في المطالبة
بفروق أسعار العمالت أمام الشيكل.
ويشـــمل االتفاق اعتماد وزارة األشـــغال
القـــرارات الصـــادرة عـــن االتحـــاد ضـــد
المخالفيـــن مـــن أعضاء الهيئـــة العامة
لتحقيـــق مصالحـــه بما ال يتعـــارض مع
القانون ،فضال عن اســـتمرار التنســـيق
بين الـــوزارة واالتحاد بما يحقق المصلحة
العامة.
واعتبر كحيل أن التفاهمات الجديدة تؤكد
انفتاح االتحاد على كل األفكار والمساعي
الحميـــدة التي ال تمـــس بجوهر القضايا
المطلبية المشـــروعة التحـــاد المقاولين،

كما توضـــح عدالة مطالب المقاولين التي
يلتف حولها القطاع الخاص والمؤسسات
األهلية والحقوقية والقوى الفلسطينية.
وأشـــاد بالتزام المقاوليـــن الكامل بقرار
والتفافا
فاعال،
ً
حراكا ً
المقاطعة الذي حقق ً
كبير حول حقوق المقاولين.
وعقد االجتماع في مقر نقابة المهندسين
بحضور نقيب المهندسين في محافظات
غزة كنعان عبيد ،ووكيل وزارة األشـــغال
العامة واإلسكان ناجي ســـرحان ،ووكيل
وزارة الحكـــم المحلـــي إبراهيـــم رضوان،
ورئيس اتحـــاد المقاولين بمحافظات غزة
أسامة كحيل وأعضاء مجلس إدارة االتحاد.
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قطر ّ
تعين سفيرًا باألردن بعد
عامين من التخفيض الدبلوماسي
الدوحة /االستقالل:
أعلنت قطر ،الخميس ،تعيين سفير جديد
لها لـــدى األردن ،بعد عاميـــن على خفض
التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إثر األزمة
الخليجية.
ونقلت وكالـــة األنباء القطرية «قنا» أن أمير
البالد الشـــيخ تميم بن حمـــد ،أصدر قرارًا
بتعيين الشـــيخ سعود بن ناصر بن جاسم
بن محمد ،ســـفيرا فوق العادة مفوضا لدى
المملكة األردنية.
ومنتصـــف يوليو/تمـــوز الماضـــي ،أصدر
العاهل األردنـــي الملك عبد اللـــه الثاني،
مرســـومًا ملكيًا بالموافقة على تسمية زيد
اللـــوزي ،الـــذي كان يشـــغل منصب أمين

عـــام وزارة الخارجية ،ســـفيرًا للمملكة لدى
الدوحة.
عمان
قـــررت
،2017
يونيو/حزيـــران
وفـــي
ّ
تخفيض مســـتوى التمثيل الدبلوماســـي
مع قطر «بعد دراســـة أســـباب األزمة التي
تشـــهدها العالقات بين مصر والسعودية
واإلمارات والبحرين مع الدوحة» ،إضافة إلى
إلغـــاء ترخيص مكتب قنـــاة «الجزيرة» في
عمان.
ّ
ومنذ نحو عامين تواصل كل من السعودية
واإلمارات والبحرين ومصر ،قطع عالقاتها مع
قطر ،بدعوى دعمها لإلرهاب ،وهو ما تنفيه
الدوحة ،وتتهم الرباعي المقاطع بالســـعي
إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

ظريف يطالب واشنطن بااللتزام
باالتفاق النووي إن كانت تريد محادثات
كوااللمبور /االستقالل:
قال وزير الخارجيـــة اإليراني محمد جـــواد ظريف ،أمس
الخميـــس ،إن على الواليات المتحـــدة أن تلتزم باالتفاق
النـــووي الـــذي أبـــرم عـــام  ،2015إذا كانت تريـــد إجراء
محادثـــات ووصـــف واشـــنطن بأنها تمـــارس «اإلرهاب
االقتصادي» ضد طهران.
وقـــال ظريـــف للصحافيين فـــي كوااللمبـــور« :الواليات
المتحدة تشن حربًا اقتصادية على الشعب اإليراني ،ولن
يكون ممكنًا بالنســـبة لنا التواصل مع الواليات المتحدة
ما لم تكف عن شن الحرب وممارسة اإلرهاب االقتصادي
ضد الشعب اإليراني».
وأضاف «إذا كانـــوا يريدون العودة إلـــى الغرفة فهناك
أوال ،وهـــذه التذكرة هي
تذكرة يتعين عليهم شـــراءها ً
االلتزام باالتفاق النووي».

اردوغــان :لــن أسمــح للواليــات المتحـدة
بتأخيــر «المنطقــة اآلمنــة» فــي سوريــا
أنقرة /االستقالل:
تعهــــد الرئيــــس التركي رجــــب طيب
اردوغــــان في تصريحات نشــــرت امس
الخميــــس ،عــــدم الســــماح للواليــــات
المتحــــدة بتأخير إقامــــة «منطقة آمنة»
في شمال سوريا.
وكانــــت أنقــــرة وواشــــنطن اتفقتا في
وقت سابق هذا الشــــهر بعد محادثات
شــــاقة ،على اقامــــة منطقــــة عازلة بين
الحدود التركية والمناطق السورية التي
تســــيطر عليها وحدات حماية الشعب
الكردية.
واتفق البلدان العضوان في حلف شمال
األطلســــي على إقامة مركــــز للعمليات
المشــــتركة ،قالــــت تركيــــا فــــي نهاية
األسبوع إنه يعمل «بكامل طاقته».
وأكد اردوغان على عدم سماحه بالتأخير على
ـــددا على أهمية
غرار ما حصل في منبج ،مشـ ً
أن تتقدم العملية بسرعة.
واتفقت تركيا والواليــــات المتحدة في أيار/
مايــــو العــــام الماضــــي على خارطــــة طريق
تتضمن انسحاب وحدات حماية الشعب من
منبج شمال سوريا.
وقال اردوغان «االتفاق مع الواليات المتحدة
نحو إزالة وحدات حماية الشــــعب من شــــرق

الفــــرات وإقامة منطقــــة آمنة ،هــــو الخطوة
الصحيحة» ،وجاءت تصريحات اردوغان بعد
عودته مــــن محادثات مع الرئيس الروســــي
فالديمير بوتين.
وقــــال إن وحــــدات حماية الشــــعب الكردية
كانت «تقوم بخدعة في منبج» ولم تنسحب.
وكثيـ ً
ـــرا ما اتهمت تركيــــا الواليات المتحدة
بتأخير تطبيق االتفاق السابق.
وتقــــول أنقــــرة إن وحدات حماية الشــــعب
الكرديــــة فصيــــل «إرهابي» لحــــزب العمل
الكردســــتاني المحظور الذي يشن تمردا في

تركيا منذ .1984
وحزب العمال الكردســــتاني مدرج على
قوائم المنظمات «اإلرهابية» لدى أنقرة
والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.
غير أن الواليــــات المتحــــدة تعمل عن
كثب مع وحدات حماية الشعب الكردية
في الحرب ضد تنظيم «داعش».
والعالقات بين تركيا والواليات المتحدة
متوترة بشكل خاص على خلفية الدعم
األميركي للمقاتلين األكراد ،إضافة إلى
أسباب أخرى منها عدم تسليم الواليات
المتحدة الداعية فتح الله غولن المقيم
فــــي بنســــلفانيا والذي تتهمــــه أنقرة
بالوقوف وراء محاولة االنقالب الفاشــــلة
في تركيا عام .2016
غير أن اردوغان قــــال إن الدوريات األميركية
التركية المشــــتركة ســــتبدأ «قريبا جدا» في
إطار االتفاق األخير بشأن شمال سوريا.
وأكد أن القوات والمدرعات التركية موجودة
بالفعــــل على الحــــدود .وأضــــاف «نحن في
موقع يمكننا من القيام بأي شــــيء في هذه
اللحظة» .وهــــددت تركيا مرارا بإطالق عملية
ثالثة عبــــر الحدود في ســــوريا ضد وحدات
الشــــعب الكردية ،حتى توصلها لالتفاق مع
الواليات المتحدة.

السودان ..اتفاق على تأجيل إعالن
الحكومة االنتقالية  48ساعة
الخرطوم /االستقالل:
اتفـــق رئيس الوزراء الســـوداني المعين عبد الله
حمـــدوك وقوى الحريـــة والتغييـــر األربعاء على
تأجيل إعالن تركيبة الحكومة االنتقالية لمدة 48
ساعة.
وأفـــاد مكتب حمـــدوك في تعميـــم صحفي بأن
الطرفيـــن اتفقا علـــى التأجيـــل لمراجعة قوائم
المرشـــحين والمرشـــحات للمناصـــب الوزاريـــة
والمجالس المتخصصـــة ،وذلك وفق جدول زمني
محدد.
وفي وقت ســـابق األربعاء ،قال محمد ضياء الدين
القيادي في قـــوى الحرية والتغييـــر للجزيرة إن

إعـــالن الحكومـــة االنتقالية تأجل بعـــد اجتماع
مشترك مع المجلس المركزي لقوى الحرية.
وكان يفترض إعالن تركيبة الحكومة األربعاء بعد
يوم من تســـلم رئيس الـــوزراء المعين قائمة من
قوى الحرية بأســـماء  49مرشـــحا لـ 14وزارة ،و16
مرشحا لخمسة مجالس متخصصة.
وكانـــت مصادر للجزيـــرة أوردت أن رئيس الوزراء
السوداني المعين طلب من قوى الحرية والتغيير
أن تمده بخيارات إضافية لبعض الوزارات.
من جهة أخرى ،عقد حمدوك مشاورات مع أعضاء
في المجلس السيادي تتعلق بتنسيق العمل في
المرحلة المقبلة.

ومضى قائال إن بالده ال تريد اللقاء من أجل اللقاء مضيفًا:
«فلنلتقي إن كان هذا سيسفر عن نتيجة».
كان ترامـــب قد قال هذا األســـبوع إنه ســـيجتمع مع
الرئيس اإليراني حسن روحاني عندما تكون الظروف
مواتية إلنهاء المواجهة المتعلقـــة باالتفاق النووي
وإنه تجري محادثات لمعرفة كيف يمكن للدول فتح
خطوط ائتمـــان لتمكين طهران من تســـيير أمورها
االقتصادية.
وقال روحاني إن إيران لن تدخل في محادثات مع الواليات
المتحدة إلى أن ترفع العقوبات عنها.
وتصاعـــد التوتر بين طهران وواشـــنطن منذ انســـحبت
إدارة الرئيـــس األمريكي دونالد ترامب العام الماضي من
االتفاق الدولـــي الذي يرمي لكبح مطامـــح إيران النووية
وبدأت في تصعيد العقوبات.

غضب بريطاني من خطوة
جونسون بتعطيل البرلمان
لندن /االستقالل:
هيمنت خطوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســـون توقيف
البرلمان عن العمل لمدة  5أسابيع « 24يوم عمل» على عناوين جميع
الصحف البريطانية الصادرة أمس الخميس .كما ذكرت بي بي سي.
وعلى الرغم من انقســـام الشـــارع البريطاني بيـــن مؤيد ومعارض
لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي «بريكست» إال أن خطوة إغالق
البرلمـــان أثارت غضـــب الكثيرين وبدا ذلك جليـــا في افتتاحيات
الصحف.
فقـــد عنونت صحيفـــة «التايمز» صـــدر صفحتها األولـــى بعبارة
«جونســـون يختار الكســـر» في إشـــارة إلى أنه يدفع ببريطانيا إلى
حافة أزمة دستورية.
أما صحيفة «دايلي تلغـــراف» فكان عنوان صفحتها األولى «يجب
على رئيـــس الوزراء أن ينفذ إرادة األمـــة» ،بينما كتب روس كالرك
مقاال بعنوان «أخشى أن تكون هذه الخطوة هي التي ستندم عليها
الحكومة في المســـتقبل» ،حيث أن أعضاءها قد يجلســـون يوما ما
في مقاعد المعارضة في البرلمان ويشـــربون من نفس الكأس التي
يسقون منها معارضيهم اليوم.
وتناولـــت صحيفة «الغارديـــان» الموضوع فكتبـــن على صفحتها
األولـــى «غضب شـــديد إزاء تعليق جونســـون للبرلمان» ،ونشـــرت
مقـــاال قالت فيه «أوقفوا االنقالب» ،بعد أن خرج الناس باآلالف امام
البرلمان ووســـط المدن البريطانية األخرى ،مباشـــرة وخالل ساعات
من إعالن الخطـــوة للتظاهر ،ووصفوا ما حدث بأنه «انقالب» وطالبوا
جونسون باالستقالة.
ودعا منظمو االعتصامات إلى االســـتمرار فـــي التظاهر وأعربوا عن
الحاجة إلى حركة جماعية لالحتجاج والعصيان المدني.

ايطاليا ..اتفاق على تشكيل
حكومة جديدة برئاسة «كونتي»
روما /االستقالل:
اتفـــق حـــزب حركة خمـــس نجـــوم اإليطالي ،مـــع الحزب
االشـــتراكي الديمقراطي على تشـــكيل حكومة ائتالفية
بزعامة رئيس الوزراء المستقيل جيوزيبي كونتي.
وذكرت وكالة األنباء اإليطالية )أنســـا( ،أن االتفاق جاء عقب
جلســـة مشـــاورات مع رئيس البالد ســـيرجيو ماتاريال ،في
مسعى إليجاد حل لألزمة السياسية التي تشهدها البالد.
وقال لويجي دي مايو ،رئيس حـــزب «حركة خمس نجوم»،
في تصريحات صحفية ،بعد انتهاء مشـــاورات مع ماتاريال:
«أبلغنـــا الرئيس بـــأن هنـــاك اتفاقـــا مع االشـــتراكيين
الديمقراطييـــن حـــول إمكانية تكليـــف جوزيبي كونتي،
مجددا بتشكيل الحكومة».

ّ
ينصب التركيـــز حاليا علـــى برنامج
وأضـــاف« :يجـــب أن
الحكومة الجديدة».
واســـتدعى ماتاريال ،كونتـــي ،إلى القصر الرئاســـي لعقد
اجتماع كان مقررا الخميس.
وأضافـــت الوكالة نقال عـــن المتحدث باســـم ماتاريال ،أن
الرئيس اإليطالي ســـيكلف كونتي ،خالل االجتماع رسميا
بتشكيل حكومة جديدة.
وفي  20أغســـطس الجاري ،قدم كونتي ،استقالته لرئيس
البالد عقب جلسة نقاش في مجلس الشيوخ اإليطالي.
وأوضح بيان صادر عن الرئاسة اإليطالية حينها ،أن كونتي
قدم اســـتقالته لرئيس البالد .مضيفـــا أن حكومة كونتي
ستبقى في السلطة إلى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
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برعاية "جوال"

اتحاد اليد يحدد موعد انطالق «الدوري» و مباراة «السوبر»
غزة  /االستقالل:
حــــدد االتحاد الفلســــطيني لكرة
اليد ،موعــــد إقامة مبــــاراة كأس
الســــوبر للمحافظــــات الجنوبية،
برعاية شــــركة ّ
جوال ،اســــتعدادا
النطالقة الموسم الجديد.
و قال يوسف سلمان رئيس لجنة
المســــابقات »:أن اللقاء ســــيجمع
خدمــــات البريــــج بطل الــــدوري
والــــكأس ،وخدمــــات النصيرات
وصيف الكأس  ،وذلــــك الثالثاء
القــــادم  2019 _ 09 _ 03بصالة
الشهيد سعد صايل بمدينة غزة،
تمام الســــاعة الثامنــــة والنصف
مساء «.
ومن جهة أخرى أكد ســــلمان على
اســــتعداد االتحاد النطالقة بطولة دوري
جوال لكرة اليد في التاســــع من سبتمبر
المقبــــل ،بعد معاينــــة اللجنــــة الفنية
للصاالت الرياضية التي سيتم اعتمادها
لتقام عليها مباريات البطولة.

منتخب الشباب يودع
بطولة غرب آسيا
يذكر أن اتحاد كرة اليد ســــينظم بطولة
الدوري هذا الموسم بنظام مختلف يعزز
من فرص أكثر من فريق للفوز والمنافسة
بقوة على اللقب ،بصعــــود  4فرق للمربع
الذهبي ،سيلعب فيه صاحب المركز األول
مع صاحب المركز الرابع ،فيما ســــيواجه

صاحــــب المركــــز الثاني نظيــــره صاحب
المركــــز الثالــــث ،ليصعدا الفائــــزان من
المباراتين للمباراة النهائية ،كما ستقام
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ،كل
هــــذا بعد خــــوض دوري كامل من ذهاب
وإياب .

الضفة الغربية  /االستقالل:
ودع منتخب الشباب بطولة غرب آسيا عقب خسارته في نصف النهائي من أمام منتخب اإلمارات
بركالت الترجيح  2-5بعد نهاية اللقاء بالتعادل الســـلبي ،وذلك في البطولة التي تســـتضيفها
فلسطين.
وقدم منتخبنا مباراة جيدة وسيطر على المباراة بقوة ،وسنحت له عدة فرص لخطف المباراة لكن
سوء التوفيق لم يحالف منتخبنا الوطني .
وســـيلتقي منتخب اإلمارات في اللقاء النهائي منتخـــب العراق الفائز بدوره على األردن بركالت
الترجيح  2-4بعد نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لهدف .

خدمات رفح و «الدير» يكمالن المربع الذهبي
من كأس الشهيد «غسان كنفاني»
غزة  /االستقالل:
حســـم نادي خدمـــات رفح وخدمـــات دير البلح
تأهلهم إلى المربع الذهبي من كأس فلســـطين
للمحافظـــات الجنوبيـــة بعد فوزهـــم على غزة
الرياضـــي وجمعيـــة الشـــبان المســـيحية في
المباريات التي اقيمت على صالة الشـــهيد أبو
يوسف النجار بمدينة خانيونس .
ففي اللقـــاء األول و الذي جمع خدمات دير البلح
بفريق جمعية الشبان المسيحية  ،خطف الدير
بطاقـــة التأهـــل للمربع الذهبي بفـــوزه بنتيجة

إجمالية)  ( 69مقابل ) . ( 49
و رغم البداية الجيدة لجمعية الشبان و الفوز في
الربـــع االول )  ( 10مقابل )  ، (8عاد الدير ألجواء
اللقاء و سيطر على الربع الثاني وتفوق بنتيجة )
 ( 13 ) ( 20و أكمل الدير سيطرته و التغلب في
الربـــع الثالث )  ( 23مقابل )  ( 11و ختمها الدير
بالربع األخير و الفوز )  ( 18مقابل ) . ( 15
و في اللقاء الثاني تغلب خدمات رفح على نظيره
فريق غـــزة الرياضي بفارق  19نقطة  ،في مباراة
شـــهدت ســـيطرة رفحاوية على األرباع الثالثة

كلوب :دوري أبطال
أوروبا يشهد
التصنيف األقوى
لندن /االستقالل:
ســـلط يورجن كلـــوب المديـــر الفنـــي األلمانـــي لفريق
نادي ليفربول اإلنجليزي الضوء على صعوبة المنافسة في
بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم .
قائال “لم نفكـــر حقًا في دوري
صاحـــب الـ  52عامـــًا صرح ً
قليال عن
أبطـــال أوروبا ،ولكن في وقت مـــا ،أخبرني أحدهم ً
المجموعات وما يمكن أن يحدث ،وال أعتقد أنه كان في أي
وقت مضى فرق أقوى في التصنيف الثاني”.
وأضـــاف “يا له مـــن جنون ! .يجب أن يكونـــوا جميعًا في
التصنيف األول ،ولكن ال توجد مساحة كافية هناك”.
وتابع “ال أعتقد أنه كان هناك في أي وقت مضى تصنيف
ثالث أقـــوى .إذا كان الناس يفكرون حقًا في هذا النوع من
السوبر ليج ،فإنهم ليسوا بحاجة إليها .ثم التصنيف الرابع،
يمكنك أن تواجه اليبزيج ،يا للعجب ! ،المجموعات ستكون
ال ُتصدق”.
ُيذكـــر أن التصنيف الثاني يضم أندية قوية للغاية ،على
رأســـها ريال مدريد ،ومن بينها أتلتيكو مدريد ،بوروســـيا
دورتموند ونابولي .

األولى و هيمنتـــه على مجريات اللقاء  ،لينتهي
اللقاء بنتيجة إجمالية )  ( 82مقابل ) . ( 61
و جاءت نتائج األرباع بتفوق األخضر الرفحي في
الربـــع األول )  ( 23مقابل )  ( 14و اكتســـاح في
الربـــع الثاني للماتادور )  ( 25مقابل )  ( 6و الربع
الثالـــث )  ( 23مقابل )  ( 22للخدمات و في الربع
الرابع و األخير تغلب الرياضي)  ( 19مقابل ) 11
(  .و بهذه النتائـــج  ،يكتمل المربع الذهبي من
كأس السلة بمواجهة خدمات دير البلح وخدمات
البريج ،وخدمات رفح بمواجهة خدمات المغازي .

إيكاردي حائر
بين نابولي
و موناكو
االستقالل  /وكاالت:
لم يحسم المهاجم األرجنتيني ماورو إيكاردي ،موقفه
النهائي حتى اآلن ،فيما يخص وجهته المقبلة ،رغم
اقتراب فترة االنتقاالت الصيفية من االنتهاء .
وبحســـب موقع «كالتشـــيو ميركاتو» اإليطالي ،فإن
إيـــكاردي لديه عرضيـــن فقط للرحيل عـــن إنتر ،من
ناديي نابولي وموناكو.
ويعتبر إيكاردي خارج خطط إنتر في الموسم الجديد،
في ظل مشـــاكله المســـتمرة مع اإلدارة ،والتعاقد مع
البلجيكي روميلو لوكاكو ،واقتراب استعارة التشيلي
أليكســـيس سانشـــيز .ويرفض إنتـــر التفريط في
لوكاكو لصالح يوفنتوس ،في ظل المنافسة الشرسة
بين الناديين على لقب الكالتشيو هذا الموسم.
ويعتبـــر نابولـــي األقـــرب للفـــوز بخدمـــات النجم
األرجنتيني ،بســـبب تعوده على أجواء الكالتشـــيو،
واالستقرار الذي يعيشـــه فريق الجنوب في إيطاليا،
تحت قيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي .
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«اشتية» :الحكومة ّ
ّ
ميركل لعباس :ال طريق
أقرت عشرات المشاريع لرفع معاناة غزة
«للسالم» إال عبر «حل الدولتين»

غزة /االستقالل:
قـــال رئيس الحكومة الفلســـطينية
ّ
اشـــتية أمس الخميس ،إن
د .محمد
حكومته ّ
أقرت عشـــرات المشـــاريع
لرفع المعاناة عن شـــعبنا في قطاع
غزة ،ســـواء نشـــاطات اقتصادية أو
مناطـــق صناعيـــة أو تعليم أو صحة
وغيرها.
ّ
"اشتية" في كلمة له ،خالل
وكشـــف
رعايته حفل التخـــرج األول بجامعة
اإلسراء في غزة ،أن الحكومة تعكف
مختصة في
علـــى إنشـــاء جامعـــة
ّ
فرعا
التعليم المهني ،وسيكون لها ً
بالقطاع.
وأضاف" :من المهم أن يكون هناك
ّ
نتخلص من
جامعـــة مهنيـــة؛ كـــي ّ
هذا األلـــم الذي يســـمى الخريجين
العاطليـــن عن العمـــل ،ونذهب إلى
قطاعات في التعليم المهني تؤهل
كل خريج ،أن يخلق فرصة عمل له".
وأشـــار إلـــى إنشـــاء بنـــك التنمية
مبينا أنه سيعمل على
الفلسطينيً ،
تمويل مشاريع شبابية في مختلف

أنحـــاء فلســـطين" ،فالفلســـطيني
َع َّلم العالـــم ،وأثبت بجدارة أنه مبدع
ومقاوم".
وشـــدد على أنه "رغم كل المعيقات،
ّ
ســـنبقى ملتزميـــن وأوفيـــاء تجاه
ً
أهلنا في قطاع غزة" ،مشـــيرا إلى أن
وحدت رواتـــب الموظفين
حكومته ّ

«إسرائيل» تلغي إجازات
جنودها على الحدود مع لبنان
القدس المحتلة  /االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلســـرائيلي امس الخميس ،إلغاء اإلجازات لجنوده على
الحدود الشمالية مع لبنان.
وقـــال جيش االحتالل في بيـــان ،إن «القوات في العديد مـــن األلوية القتالية
المتمركزة على الحدود الشـــمالية ســـوف تظل في مواقعها حتى إشعار آخر»
وفقا لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية في موقعها اإللكتروني.
وتصاعدت التوترات بيـــن االحتالل وحزب الله اللبناني  ،بعد إعالن الحزب عن
سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين كانت إحداهما تحمل متفجرات في
الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله يوم األحد الماضي.

االحتالل يعتقل مصورًا من
قرية نعلين غرب رام الله
رام الله /االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي المصور حســـن دبـــوس ) 30عاما( ،عقب
مداهمة منزله ،امس الخميس ،في قرية نعلين غرب مدينة رام الله.
وأفـــادت مصادر محلية في القرية ،بأن جنود االحتـــالل داهموا منزل المصور
الصحفي دبوس ،وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته ،قبل اعتقاله.

بالضفة وغزة.
وقال" :ألول مرة منذ ثالث ســـنوات،
ًّ
وحاليا
وحدنـــا رواتب غزة والضفـــة،
َّ
ُتدفع بشكل متوازي في كل األراضي
الفلسطينية".
وأبدى رئيس الحكومة الفلسطينية
استعداده الحضور إلى غزة؛ "إلنهاء

االنقســـام وإتمـــام المصالحة على
ّ
الموقع في 12
أرضية اتفاق القاهرة
ّ
مؤكدا أنه "رغم األلم
أكتوبـــر ،"2017
ًّ
والمعانـــاة التي نعيشـــها في هذه
الظـــروف الصعبة؛ ّإال ّأننا نستبشـــر
ً
وحتما سيكون
خيرا في المستقبل،
ً
مستقبلنا أفضل والمستقبل لنا".

برلين /االستقالل:
جددت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل التأكيد لرئيس السلطة محمود عباس
على دعم بالدها لحل الدولتين سبيال وحيدا لتسوية النزاع الشرق أوسطي.
وأشــــارت ميركل أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع عباس في برلين امس ،إلى أن «أي
تســــوية سياســــية بين طرفي النزاع يجب أن تخدم هدف التعايش بسالم وأمان
بين الفلســــطينيين واإلســــرائيليين ،وأنه ال يمكن تحقيق ذلك إال عن طريق حل
الدولتين ،حتى إذا بدا أن تحقيق هذه المهمة يزداد صعوبة».
ً
ً
واجتماعيا ،الفتة إلى أن
اقتصاديــــا
وأقرت بحق الفلســــطينيين في حياة مزدهرة
ضمان آفاق للتنمية االقتصادية يعد عنصرا رئيسيا في هذه العملية.
وشــــددت على أن برلين ستواصل العمل إليجاد حل الدولتين« ،حتى مع اإلدراك أن
ً
ومتعثرا».
طويال
طريقا ً
هذا سيكون ً
وأشارت ميركل إلى أن ألمانيا التي منحت العام الماضي  110ماليين يورو للسلطة
الفلسطينية تعد اليوم أكبر جهة مانحة للفلسطينيين.
من جانبه ،شــــكر عباس ميركل على موقفها ،منتقدا نهــــج اإلدارة األمريكية تجاه
الفلســــطينيين ،ومشـ ً
ـــيرا إلى أن واشــــنطن ال تســــاعد في تحقيق السالم واألمن
اإلقليميين ورفعت ملفات القدس والالجئين الفلسطينيين والحدود واالستيطان
واألمن عن طاولة المفاوضات.
ودعا الدول األوروبية التي تؤمن بحل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى
مبينا أن هذا اإلجراء ال يتناقض مع مفاوضات التسوية بل «سيعطي
االعتراف بهاً ،
األمل ويرسي قواعد العدل ،ويدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها».

االحتالل يمنع إقامة بطولة رأس السنة الهجرية بالقدس
القس المحتلة /االستقالل:
أبلغت قوات االحتالل االسرائيلي أمس الخميس ،ادارة
نادي العيسوية بقرار منعها تنظيم بطولة راس السنة
الهجرية ،التي كانت مقـــررة اقامتها اليوم الجمعة في
ملعب العيسوية المعشب بالقدس المحتلة.
وذكـــر مدير نادي العيســـوية محمد بكـــر مصطفى انه
تلقـــى تهديدا عبر الهاتف من مخابـــرات االحتالل ،انه
في حال نظمت البطولة سيتم اقتحام ملعب العيسوية
وتوقيفها ،بحجة ان االتحاد الفلسطيني لكرة القدم تابع
للسلطة الفلسطينية.
واوضح انه كان سيشارك في البطولة أكثر من  ١٦٠طفال

وطفلة من ثمانية أندية في أحياء القدس ،تبلغ اعمارهم
ما بين  ١٢و ١٣عاما.
وينظم بطولة رأس الســـنة الهجرية نادي العيســـوية،
تحت رعاية تجمع قدسنا لالتحادات وااللعاب الرياضية،
واشراف االتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
ويشـــارك فـــي البطولـــة  ٨فرق مقدســـية هـــي :نادي
العيســـوية "المنظـــم" ،نـــادي هـــالل القـــدس ،نادي
الموظفين ،نادي العاصمـــة ،نادي صور باهر ،نادي أبناء
بيت حنينا ،نادي جبل الزيتون ،نادي سلوان.
ولفت محمد مصطفى إلى انها ليست المرة األولى التي
تمنع فيها قوات االحتالل اقامة فعاليات رياضية بنادي

العيسوية ،اذ منعت اقامة حفل قبلها.
وأوضـــح ان القـــوات تســـتهدف األطفـــال فـــي نادي
العيســـوية ،من خالل اقتحام النادي والملعب المعشب
عدة مرات يوميا ،وتقوم بتخويفهم ومالحقتهم ،ما أدى
الى احتجابهم عن القدوم للنادي.
واشار إلى انه كان يتدرب في المدرسة الكروية بالنادي
 ١٢٠طفال ،وفي الشـــهرين األخيريـــن أصبحوا  ٢٠طفال،
بســـبب اوضاع القرية ،واقتحام القوات الدائم ألحيائها
وشوارعها ،وتنكيلها بالسكان وخاصة الشبان واألطفال.
وبين ان الســـكان أصبحوا يشعرون بالخوف الدائم على
أطفالهم ،ويفتقدون األمان في بيوتهم وأحياء القرية.

األردن يدين قرار هندوراس افتتاح بعثة دبلوماسية لها في القدس
عمان  /االستقالل:
أدانــــت وزارة الخارجية وشــــؤون المغتربين
األردنيــــة قــــرار هنــــدوراس افتتــــاح بعثة
دبلوماسية لها في القدس ،وقرار جمهورية
ناورو االعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".
وشــــدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية
وشــــؤون المغتربين السفير سفيان القضاة،
وفقا لوكالة األنباء األردنية )بترا( ،على أن هذه
القرارات تتعارض بشــــكل صــــارخ مع أحكام

القانــــون الدولي ،وخصوصًا قــــرارات مجلس
األمن  476و 478و 2334التي تؤكد جميعها
على أن القدس الشرقية أرض محتلة تنطبق
عليها أحــــكام القانون الدولــــي ذات الصلة،
وأن أيــــة قرارات أو إجــــراءات تهدف لتغيير
وضع مدينة القــــدس أو مركزها القانوني أو
تركيبتهــــا الديموغرافية ،تعتبر باطلة وغير
شرعية ومنعدمة األثر القانوني.
وطالــــب القضاة المجتمــــع الدولي النهوض

بمســــؤولياته القانونيــــة والسياســــية
واألخالقيــــة في اتخــــاذ االجــــراءات الكفيلة
بالحفــــاظ على وضع القــــدس ،والتأكيد على
أن حــــل الصــــراع يجب أن يتم على أســــاس
حــــل الدولتين الــــذي يضمن قيــــام الدولة
الفلســــطينية المســــتقلة على خطوط الرابع
مــــن حزيران عــــام  1967وعاصمتها القدس
الشــــرقية وفق قــــرارات الشــــرعية الدولية
ومبادرة السالم العربية.

 113م�صتوطن ًا ..
مســـتوطنا اقتحموا المســـجد األقصى،
113
ً
ونظموا جوالت اســـتفزازية في باحاته ،وتلقوا
شروحات عن "الهيكل" المزعوم ،باإلضافة إلى
اقتحام اثنين من عناصر مخابرات االحتالل.
وال تزال شرطة االحتالل المتمركزة على بوابات
األقصـــى تواصل فرض قيودهـــا على دخول
المصلين الفلســـطينيين للمســـجد ،وتحتجز
بطاقاتهم الشخصية ،وتفتش حقائبهم
وصعـــد المســـتوطنون وعناصـــر شـــرطة
االحتالل في اآلونة األخيـــرة من اعتداءاتهم
وانتهاكاتهـــم لحرمـــة المســـجد األقصـــى،
واالعتـــداء علـــى حراســـه وموظفيـــه ،وإبعاد
العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.
ويتعـــرض المســـجد األقصـــى ً
يوميـــا )عدا

يومي الجمعة والســـبت( لسلسلة اقتحامات
وانتهـــاكات من قبـــل المســـتوطنين وأذرع
االحتـــالل المختلفـــة ،فـــي محاولـــة لبســـط
ســـيطرتها الكاملة على المســـجد ،وتقسيمه
ً
ً
ومكانيا.
زمانيا
كما اقتحم مستوطنون ،امس ،مناطق مختلفة
بالضفـــة الغربيـــة المحتلة؛ من أجـــل إقامة
طقوس تلمودية فيها.
وذكـــرت مصـــادر إعالمية في شـــمال الضفة
الغربية المحتلة ،أن عشـــرات المســـتوطنين
اقتحموا منطقة ومنتزه المســـعودية األثرية
في قرية برقة شمال نابلس ،ضمن محاوالتهم
الســـيطرة على المنطقـــة التي تحـــوي آثارا
لســـكة حديد الحجاز التي أنشئت أيام الحكم

العثماني في فلسطين.
ويتعمـــد المســـتوطنون اقتحـــام المقامات
اإلسالمية من حين آلخر بزعم أنها تعود لهم،
برغم أنها مقامات إسالمية خالصة.
إلى ذلك ،أفاد شـــهود عيـــان أن مواقع أثرية
عديدة داخل وخارج المســـتوطنات شـــوهد
المســـتوطنون وموظفـــون مـــن دائـــرة اآلثار
"اإلسرائيلية" وهم يقومن بنبشها والتنقيب
عما فيها ،وسط إخفاء األماكن بشوادر وسواتر
ضخمة.
وأكـــد عمال فلســـطينيون أن خبـــراء آثار من
االحتالل يشـــرفون علـــى التنقيب المتواصل
في تلك األماكن.
وأوضـــح عمـــال فلســـطينيون أن جرافـــات

المســـتوطنين تعثر على آثـــار خالل عمليات
التجريف ،وأنهم يخفون ماهيتها.
وأفـــاد مواطنون مـــن بلدة كفـــر الديك غرب
سلفيت ،أن ســـلطات االحتالل عزلت بالكامل
قلعة دير ســـمعان األثرية بعدما كان مفتشو
اآلثار من االحتالل قد سبق وأن شوهدوا وهم
ينقلون منها حجارة وأعمدة.
وضباطا
كمـــا اقتحمت قوة من جيش االحتالل
ً
في "اإلدارة المدنية اإلسرائيلية" ،قرية الولجة
ببيت لحم ،امس الخميس ،وســـلموا إخطارات
بهدم عدد من المنازل بدعوى عدم الترخيص.
وقالـــت مصادر محليـــة إن إخطـــارات الهدم
مشـــيرة إلى أن
تقـــع في حـــي عين جويـــزة،
ً
الجنود التقطوا ً
صورا لبعـــض المنازل ،ما أثار

قلق المواطنين بنيـــة التخطيط لهدم منازل
أخرى ،ال ســـيما وأن الحي مستهدف بمنازله
ومؤسساته ومرافقه المختلفة ،بالهدم.
وفي الســـياق ذاتـــه ،دمرت قـــوات االحتالل
اإلســـرائيلي ،الخميس ،خطوط مياه في قرية
بردلة باألغوار الشـــمالية ،كمـــا أخطرت بإزالة
ســـياج تابع لمدرسة التحدي ) (10في "إبزيق"
شمال شرق طوباس.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن قوة
االحتاللية ،ترافقها جرافتان ،اقتحمت القرية،
ودمرت خطوط مياه.
وفي ســـياق متصل ،قال دراغمة إن االحتالل
أخطر بإزالة سياج تابع لمدرسة التحدي )(10
"إبزيق" شمال شرق طوباس.
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انشغل بسرقة متجر..
فسرقت سيارته
واشنطن /االستقالل:
وقع لص أمريكي في شــــر أعماله ،بعد أن ســــرقت سيارته ،وهو يسطو على
أحد المتاجر.
وقالت شركة كينيويك في العاصمة واشنطن في منشور على حسابها في
موقع التواصل االجتماعي فيس بوك ،إن الحادثة وقعت عند الســــاعة  6من
صباح يوم األحد الماضي.
وعندما وصل رجال الشــــرطة إلى مكان الحادث ،بعد ورود أنباء عن الســــرقة،
أخبرهم صاحب الســــيارة ،وليام كيلي ،أن شــــخصًا كان على دراجة ســــرق
ســــيارته من طراز بيك آب تشــــيفي  ،1992وقال الســــيد كيلــــي إنه ترك
مفاتيحه على المقعد داخل الشاحنة.
وعندما راجعت الشركة صور كاميرات المراقبة ،اكتشفت أمرًا آخر ،حيث تبين
أن السيد كيلي تواجد في الموقع ،بهدف سرقة أحد المتاجر.
وقال قسم شرطة كينويك في موقعه على فيس بوك «أظهر مقطع فيديو
للحادث حقيقة جديدة ،حيث كان كيلي في الموقع ،ألنه كان يسرق بعض
البضائع من شركة تجارية عبر الشارع».
وتظهر اللقطات التي ســــجلتها كاميرات المراقبــــة لصًا يضع دراجته في
الشاحنة من الخلف ،قبل أن ينطلق بها مسرعًا ،في الوقت الذي حاول كيلي
اللحاق به.
ولم تعثر الشرطة بعد على السيارة المسروقة ،لكنها أوقفت كيلي في سجن
مقاطعة بنتون بناء على أمر قضائي بتهمة الســــطو ،بحســــب موقع إن دي
تي في.
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«السيلفي» في لندن بـ10
جنيهات إسترلينية
لندن /االستقالل:
اســـتغل أحد المحال التجارية في العاصمة البريطانية لندن حب وشـــغف الشـــباب
بصور الســـيلفي وأطلق على نفسه مصنع «السيلفي» ،ليتيح لعشاق نشر الصور على
«إنستغرام» و«فيسبوك» ،قضاء جلســـات تصوير مقابل  10جنيهات إسترلينية في
الساعة .ويقع «مصنع السيلفي» في حي ويستفيلد ،ويوفر خلفيات مختلفة لجلسات
التصوير تتنوع من كعكات الدونات إلى خلفيات تعود إلى الخمسينيات وغيرها.
ويتدفق عشـــاق صور الســـيلفي بالمئات على المصنع منذ افتتاحه بداية أغسطس
الجاري ،من أجل التقاط الصور الشخصية ونشرها على وسائل التواصل االجتماعي.

تسابق الزمن للزواج قبل وفاتها بمرض نادر
لندن /االستقالل:
حاولـــت امـــرأة بريطانية تعاني من مـــرض نادر أن
تســـبق الزمن ،وتحظى بفرصة للـــزواج وبناء بعض
الذكريات برفقته قبل وفاتها.
وشـــخص األطباء إصابة كـــوري ماكغوير ) 26عامًا(
بحالة نادرة تســـمى الجنف ،وتريـــد أن تتزوج من
جيمـــي تايلـــور ) 17عامًا( الذي يعانـــي من مرض
التوحد قبل فوات األوان.
وتعانـــي كوري مـــن العديد من الحـــاالت الصحية
المعقـــدة ،وقد تم إخبارها بأنها ليســـت الئقة بما

زواج استمــر لمــدة ساعتيــن
تعــرف علــى السبــب!

أطفال يتحولون إلى ذئاب
بعدما تناولوا دواء ملوثًا
مدريد /االستقالل:
طفال بـ «متالزمة الذئب» بعد تناولهم أدوية
ُأصيب ســـتة عشر ً
ملوثة في إسبانيا.
ويعاني األطفال من فرط نمو الشعر في جميع أنحاء أجسامهم،
بعد تناول تركيبة ملوثة بعقار مينوكسيديل ،وهو عالج لتساقط
الشـــعر والصلع .وأمرت الوكالة اإلســـبانية لألدوية والمنتجات
الصحية ،بســـحب عدة دفعات من األدوية التي تنتجها شركة
فارمـــا كويمكا في مدينة ملقة ،من التداول في  11يوليو )تموز(
الماضي .وأعطي األطفال عقـــار أوميبرازول الملوث ،وذلك لعالج

يكفي إلجـــراء عملية جراحية إلطالة حياتها ،وتأمل
اآلن فـــي جمع  10آالف جنيه اســـترليني ) 14ألف
دوالر( إلقامة حفل زفاف مثالي.
قالت كــــوري "ليس لدي عائلــــة أعتمد عليها .لقد
قضيت معظم حياتي في المستشــــفى .لم يكن
ـــهال على اإلطالق .لم أستسلم أبدًا ،ولكن
األمر سـ ً
الســــنوات القليلة الماضية كانــــت كفاحًا حقيقيًا
بالنسبة لي".
ّ
وأضافت "لدي نظام مناعي منخفض للغاية ،ويبدو
أننـــي ألتقط أي مرض من حولي ،ليس لدي ســـوى

ارتداد الحمض وعسر الهضم ،وذكرت مصادر صحية أن الشعر
توقـــف عن النمو لديهـــم ،بعد التوقف عن تنـــاول هذا الدواء.
ُونصح اآلباء واألمهات بطلب المســـاعدة الطبية ،إذا كان قد تم
إعطاؤهم الصيغة الخاصة باألطفال ،والتحقق من الصيدلية إذا
كانوا قد اشـــتروا هذا العقار .وسحبت الوكالة اإلسبانية الدفعة
األولى من الســـوق الشهر الماضي عندما تم اإلبالغ عن  13حالة،
ويعتقد المســـؤولون أن التلوث ربما يكون قد أثر على ما يصل
إلى  30صيدلية وأكثر من  50دفعة من الدواء ،بحسب صحيفة
ديلي ميل البريطانية.

واشنطن/االستقالل:
دام زواج رجـــل موريتانـــي مدة ســـاعتين فقـــط ،بعد ان
طلـــق زوجته إثر عقد القران الـــذي ّ
تم ليل أمس بمقاطعة
دار النعيـــم في العاصمة نواكشـــوط ،أمام ذهول األقارب
واالصدقاء الحاضرين لمراسم حفل الزفاف.
وفـــي التفاصيل أن تاجرا يبلغ من العمر ) 35عاما( وتربطه
عالقة قرابة بالعروس البالغة من العمر  27عاما ،وهي أرملة
وأم لطفل تزوج زواجا تقليديا بإحدى الفتيات ،حيث حضر
زواجهما عدد من أقارب وأصدقاء العروسين.

وزير إسرائيلي سابق يحلق شنبه ألول مرة منذ  47عامًا
القدس المحتلة /االستقالل:
ظهر قائد حزب العمل ،عمير بيريتس ،بدون شاربه
ألول مـــرة منذ  47عاما ،وقال إنه فعل ذلك كي يقرأ
اإلســـرائيليون شـــفتيه بشـــكل أفضل ورؤية أنه
صادق بتعهده بعـــدم االنضمام لحكومة بنيامين
نتنياهو.
وفي مقابلة مع قناة  12اإلسرائيلية ،ظهر بيريتس
بصورة جديدة ،حيث قال إن «إزالة شاربيه قد تعيد
األمل إلى دولة إسرائيل».
وأضـــاف« :منـــذ  47عاما ،ذهبت إلـــى كل مكان مع
شـــاربي… عام  ،2002تواصلت معي جمعية الصم

في «إسرائيل» ،وهذه كانت أول مرة أشذبه وأجعله
خفيفا ،ألنهم لم يتمكنوا من قراءة شفتي وفهمي».
وأعلــــن بيرتس أن هذه لم تعد مشــــكلة ،بينما
نفى مرة أخرى التقاريــــر بأنه يتهيأ لالنضمام
إلى ائتالف بقيادة نتنياهو بعد انتخابات شهر
سبتمبر.
وتابـــع قائال« :قررت إزالة شـــاربي كـــي يفهم كل
إســـرائيلي تماما مـــا أقول وأن يتمكنـــوا من قراءة
شفتاي – لن أجلس مع بيبي».
وفي األســـبوع الماضي ،عزز عضو الكنيست دافيد
بيتـــان التكهنات ،عندمـــا توقع أن حـــزب العمل

رئة ونصف .أنا ضعيفة للغاية وهشة ولدي القليل
من الطاقة".
كما تعاني كوري التـــي ولدت بنوع نادر من التقزم
من التهاب مزمن فـــي الرئة ،واضطراب في العمود
الفقري ،وأمراض القلـــب الرئوية وتوقف التنفس
أثناء النوم.
وعلى الرغم من كل ذلك ،تقول كوري إنها مصممة
على االســـتفادة القصوى من الوقت المتبقي ،وهي
في حاجة ماسة إلى صنع ذكريات مع جيمي ،بحسب
صحيفة ميرور البريطانية.

ســـوف يضطر لالنضمام الى حكومة الليكود بعد
االنتخابات الوطنية الشهر المقبل.
يذكـــر أن بيريتـــس انضم بعد انتخابـــات ،2013
إلـــى حكومة نتنياهو كعضو فـــي حزب «هاتنوعا»
الذي قادته تســـيبي ليفني ،وتولـــى وزارة حماية
البيئـــة .ولكنه اســـتقال فـــي العـــام التالي بعد
انهيار مفاوضات السالم بين «إسرائيل» والسلطة
الفلسطينية.
وشـــغل بيرتيس منصب وزير الدفاع اإلســـرائيلي
خالل الحرب على لبنان في تموز من العام .2006

وبعد عقد القران اتصلت إحدى السيدات هاتفيا على احد
وان من الرضاعة.
الحضور لتقول له  :إن الفتاة والشـــاب َأخ ِ
ورغم ان جدال كبيـــرا وقع حول الموضوع ـ حيث أكد بعض
الحاضرين انه ال يوجد أســـاس يعتد بـــه لهذه المعلومة،
وان المـــرأة المتصلة غير متأكدة تماما من صحة الخبر ـ إال
,وعلت االصوات ،وساد
ان الحديث تشـــعب والجدل توسع َ
الهرج والمرج في المكان ,وارتبك االهل .وللخروج من حالة
الخـــالف هذه ,قرر الزوج طالق زوجته احتياطا ,بعد ان كان
تزوجها نزوال عند نصيحة من بعض أفراد أسرته.

مصارع مصري يرفض االنحناء
ومصافحة منافسه اإلسرائيلي
طوكيو /االستقالل:
رفض مصارع مصري ،يدعى محمد عبد العال ،مصافحة منافســـه «اإلسرائيلي»
ساغي موكي في نصف نهائي بطولة العالم للجودو باليابان.
وبعد إعالن الحكام فوزه  ،توجه المصارع «إلســـرائيلي» نحو منافســـه المصري
لمصافحته ،لكن األخير رفض المصافحة وانسحب.
وتقتضي قواعـــد رياضة الجودو ،انحناء المتنافســـين أمام بعضهما البعض،
والمصافحة بعد ذلك باليد كبادرة احترام.
وشهدت البطولة حدثا مماثال ،عندما انسحب المصارع الجزائري ،فتحي نورين،
من الدور الثالث ،لتفادي مواجهة منافس «إسرائيلي».

