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غزة/ االستقالل: 
قال���ت الهيئة الوطنية لمس���يرات العودة وكس���ر 
الحصار، »إن ق���وات االحتالل تعمدت اس���تهداف 
المتظاهرين الس���لميين من مسافات بعيدة بهدف 

إيقاع اإلصابات في صفوفهم« .
وأضافت الهيئة في بيان وصل »االس���تقالل« نسخة عنه، 
مس���اء أمس الجمعة: »م���ا حدث اليوم أن ق���وات االحتالل 
تغولت عل���ى الدماء وقام���ت بإعدام ميدان���ي الثنين من 

المش���اركين في المس���يرات ش���رق جباليا وش���رق غزة«. 
ونعت الهيئة الش���هيدين البطلين علي س���امي األش���قر 
وخالد أبو بكر الربعي اللذين ارتقيا أمس برصاص االحتالل 
أثناء مش���اركتهما في جمع���ة حماية الجبه���ة الداخلية. 
وتابع���ت الهيئ���ة: »يجب العم���ل على مالحق���ة االحتالل 
وقادت���ه وجنوده عّما ارتكب م���ن جرائم بحق المتظاهرين 
الس���لميين« مش���ددًة على أن حق ش���عبنا في الدفاع عن 

نفسه والتصدي لهذا العدوان بكل السبل.

هيئة العودة: االحتالل تعمد استهداف 
المتظاهرين إليقاع اصابات في صفوفهم

اصابة 3 شبان برصاص 
االحتالل في كفر قدوم

الخطيب: لجنة االستيطان تستهدف 
المسجد األقصى وتهويد القدس

الداخل المحتل/ االستقالل : 
أكد الش���يخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل، 

أن سلطات االحتالل تستهدف من خالل لجنة االستيطان تهويد 
القدس واس���تهداف المس���جد األقصى. وقال الخطيب: إن هذه 

قلقيلية/ االستقالل: 
اصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خالل قمع قوات 

االحتالل االسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم االسبوعية 
السلمية، والتي انطلقت امس الجمعة، تنديدا باقتحام 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى عشرات المواطنين وذوو األس���رى، صالة الجمعة، في خيمة 
االعتصام ببلدة أبو ديس ش���رق القدس المحتلة، إسنادا لألسرى 

العشرات يؤدون »الجمعة« بخيمة
 االعتصام في أبو ديس إسنادا لألسرى

القيادي عدنان: مسيرات 
التضامن مع األسرى تغيظ العدو

جنين/ االستقالل: 
نظمت حركة الجهاد اإلسالمي ومؤسسات وفعاليات بلدة برقين 
بمدينة جنين، وقفة إس���ناد ودعم لألسرى المضربين عن الطعام 

تحليل: استقالة غرينبالت دليل فشل 
»صفقة القرن« وتخبط اإلدارة األمريكية

غزة / سماح المبحوح:
 أكد مختصان بالش���أن السياسي اإلس���رائيلي أن عزم مبعوث 
اإلدارة األمريكي���ة إلى الش���رق األوس���ط، جيس���ون غرينبالت، 

غزة/ االستقالل: 
استش���هد  مواطن���ان ،  أحدهم���ا طفل وأصيب العش���رات بج���راح مختلفة 
بالرصاص الحي والمطاطي واالختناق بقنابل الغاز المس���يل للدموع؛ مس���اء 
امس الجمعة، جراء قمع قوات االحتالل اإلس���رائيلي للمشاركين في فعاليات 
الجمعة ال� 73 من مس���يرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية 

لقطاع غزة، والتي حملت عنوان جمعة "حماية الجبهة الداخلية". 
أعلن���ت وزارة الصحة الفلس���طينية عن استش���هاد الفتى علي 

�شهيدان وع�شرات االإ�شابات خالل قمع االحتالل للمتظاهرين �شرقي القطاع

غزة/ االستقالل: 
أكد خالد البطش رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
الع���ودة وكس���ر الحص���ار، أن المقاوم���ة الفلس���طينية 

وأجه���زة األم���ن، أفش���لت مخطط���ا للفوض���ى والفلتان 
األمني ف���ي غزة . وقال البطش: "أفش���لنا 
المقاومة  بفض���ل  اإلس���رائيلي  المخطط 

»الجهــاد« و »حمــاس«: دمــاء 
»متظاهري العودة« لن تذهب هدًرا 

البطش: »المقاومة« وأجهزة األمن أفشلت 
مخططا للفوضى والفلتان األمني في غزة

غزة/ قاسم األغا: 
حّمل���ت حركت���ا »الجه���اد اإلس���المي« و«حماس« أم���س الجمع���ة، االحتالل 
»اإلسرائيلي« المسؤولية الكاملة عن اعتدائه المتعّمد للمشاركين السلميين 

بمس���يرات العودة وكس���ر الحصار في جمع���ة »حماية الجبهة 
الداخلية«؛ ما أدى إلى ارتقاء مواطَنين اثنين، وإصابة العش���رات 

مهجة القدس: وضع األسرى 
المضربين عن الطعام يزداد خطورة

املطران حنا: ننا�شد 
املجتمع الدويل

 لرفع احل�شار الظامل 
عن اأهلنا يف غزة
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»معاريف« : خليفة غرينبالت 
شاب يهودي »أرثوذكسي«

الشعبّية: منح شعبنا حقوقه المدنية يقطع 
الطريق على مشاريع التوطين والتهجير
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الداخل المحتل/ االستقالل : 
أكد الشـــيخ كمال الخطيب، نائب رئيس 
الحركة اإلســـالمية فـــي الداخل المحتل، 
أن ســـلطات االحتـــالل تســـتهدف من 
خالل لجنة االســـتيطان تهويد القدس 

واستهداف المسجد األقصى.
وقال الخطيـــب: إن هذه اللجنـــة بمنزلة 
جسم رســـمي حكومي، تتكون من مدراء 

عامين ممثلين عن ثماني وزارات مهمة.
وأشـــار إلى أن وظيفة اللجنة "التنســـيق 
والتشـــبيك فيما بينها لتنفيذ مشـــروع 

التهويد في القدس وخاصة األقصى".
 اللجنة تضـــم ممثلين عن الوزارات 

َّ
وأوضح أن

المهمة وفـــي مقدمتهـــا "الداخليـــة واألمن 
الداخلي واالقتصاد والخارجية والمالية".

وأضاف: "هناك عشرات الجمعيات اليهودية 
التي تعمل في مجال تهويد القدس وســـرقة 

العقارات".

وتابع: "تم تشكيل إطار حكومي للتعامل معها 
ضمن خطة حكومية تتكون من ثماني وزارات، 

وتعمل بتنسيق مباشر مع بلديات االحتالل".
ولفت الخطيب إلى أن هذه اللجنة تشكلت في 
عهد بنيامين نتنياهو، وترتبط مباشرة بديوانه 

كما جهاز المخابرات.
وقال: إن هذه اللجنة "مطلقة الصالحيات وغير 

مقيدة، وال يمكـــن تعطيل عملها باعتبار 
أنها مرتبطة مباشرة برئيس الحكومة".

وبين أن هـــذه اللجنة تعبر عن شـــريعة 
التهويد لـــدى حكومة نتنياهـــو، و"يقع 
على عاتقها إزالة أي عوائق تجاه مشاريع 
التهويـــد، وكســـر الرتابـــة فـــي تنفيذ 
المشـــاريع، وتجعل العالقة مباشـــرة بين 
مدراء الوزارات الثماني بتنسيق مع مكتب 

رئيس الوزراء".
وأشـــار الخطيب إلى أن اللجنة تعمل على 
تنفيذ المشاريع باندفاعية عالية، وضمن 
خطة محكمة تربط الجمعيات مع البلديات 

مع الوزارات المعنية".
ونبـــه أن منجـــزات اللجنـــة تتضـــح من خالل 
المشاريع التهويدية القائمة على أرض الواقع، 
وقرارات نتنياهو التي تتحدى مشـــاعر العالم 
اإلســـالمي وليس آخرها اقتحام األقصى يوم 

عيد األضحى بقرار منه.

قلقيلية/ االستقالل: 
بالرصـــاص  شـــبان   3 اصيـــب 
بالمطاط،  المغلـــف  المعدنـــي 
خـــالل قمـــع قـــوات االحتـــالل 
االسرائيلي لمســـيرة قرية كفر 
الســـلمية،  االســـبوعية  قـــدوم 
والتـــي انطلقت امـــس الجمعة، 
تنديدا باقتحام نتانياهو  للحرم 

االبراهيمي في الخليل.
بان  وافـــادت مصـــادر محليـــة 
الرصاص  اطلقوا  االحتالل  جنود 
المعدنـــي المغلـــف بالمطـــاط 
الى  الصـــوت ممـــا ادى  وقنابل 
اصابة 3 شـــبان بجروح متفاوتة 
عولجـــوا ميدانيا مـــن قبل طاقم 

الهالل االحمر الفلسطيني.
واضافـــت، ان جنـــود االحتـــالل 
الحقـــوا الشـــبان بيـــن المنازل 
الســـكنية مـــا ادى الـــى اندالع 
مواجهـــات دون ان يبلـــغ عـــن 

اعتقاالت.
واشـــارت المصادر الى ان قوات 
االحتالل نصبت حاجزا عســـكريا 

على مدخل القرية منذ ســـاعات 
الصباح الباكـــر واعاقت تحركات 
المواطنين والصحفيين واجبرت 
بعضهم علـــى وضع بصماتهم 
على نمـــاذج خاصـــة دون إبداء 

االسباب.
وكانت المسيرة قد انطلقت بعد 
صالة الجمعة من مسجد عمر بن 
الخطاب بمشاركة المئات من ابناء 
الهتافات  رددوا  الذيـــن  القرية 

لالستيطان  المناهضة  الوطنية 
والمطالبـــة بتصعيـــد المقاومة 
الشعبية ردا ممارسات نتانياهو 
وعصابـــات المســـتوطنين ضد 

مقدرات شعبنا.

إصابة 3 شبان برصاص االحتالل في كفر قدوم

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلـــت قوات االحتـــالل، فجر أمس الجمعة، فلســـطينيين اثنين من الضفة 

الغربية وصادرت أسلحة وذخيرة وفق ما أعلن المتحدث باسم جيش االحتالل.
وقال إن قواته صادرت أســـلحة وذخيرة من الخليل بعد عمليات تمشيط قامت 

بها، عقب تلقي بالغ إطالق نار.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، فجر أمس ، نجل شقيق عضو اللجنة 
المركزية لحركة »فتح« األســـير مروان البرغوثي، الشـــاب سري عصام حسيب 

البرغوثي بعد مداهمة منزل ذويه، في بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله.

اعتقال ثالثة مواطنين 
من الضفة الغربية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
 مئات المستوطنين 

ّ
قال موقع حدشوت هارهبايت العبري صباح أمس الجمعة، إن

اقتحموا ساحات المسجد األقصى، في مدينة القدس المحتلة.
 (336) مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد األقصى، هذا 

ّ
وأفاد الموقع العبري، أن

األسبوع بحماية من شرطة االحتالل اإلسرائيلية.

(336)  مستوطنًا اقتحموا 
األقصى خالل األسبوع الماضي

الخليل/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس الجمعة، مواطنا فلسطينيا؛ بزعم حيازته سكينا قرب 
الحـــرم اإلبراهيمي بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. ووفق موقع (0404) العبري، فقد 
اعتقلت قوات االحتالل فلسطينيا عند مدخل الحرم اإلبراهيمي في الخليل ضبط بحوزته سكين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
 جيش 

ّ
ذكـــرت صحيفة عبرّيـــة أن

االحتالل نشـــر أنظمـــة دفاع جوي 
فـــي عـــدة مناطـــق علـــى الحدود 
الفلســـطينّية مـــع لبنان وســـوريا، 
بما في ذلـــك منظومـــة الصواريخ 

"باتريوت" أمريكّية الصنع.
 

ّ
وُتشـــير صحيفة "معاريف"، إلى أن

هذه الخطوة تأتي في ظل تقديرات 
جيش االحتـــالل التي ُتشـــير إلى 
 إيران وحـــزب اللـــه ســـُيحاوالن 

ّ
أن

الُمحتّلة  األراضـــي  أجـــواء  اختراق 
بواسطة طائرات بدون طّيار ُمفخخة، 
رغـــم عـــودة األوضـــاع لطبيعتها 
على الحدود مع لبنان، حســـب زعم 

الصحيفة.

فيما لم ُتوضح الصحيفة إذا ما كانت 
أنظمـــة الدفاع الجوي التي نشـــرها 
جيش االحتـــالل تشـــمل منظومة 
"القبـــة الحديديـــة" أم أنـــه اكتفى 

بالدفع بمنظومة "باتريوت" فقط.
جيـــش  أركان  رئيـــس  وكان 
االحتـــالل، افيـــف كوخافـــي قـــد 
قّرر األيـــام الماضيـــة خفض حالة 

االســـتنفار والتأهـــب التي ُفرضت 
علـــى الجبهـــة الشـــمالّية خـــالل 
الفترة الماضيـــة، وذلك في أعقاب 
عملّية حزب الله التي اســـتهدفت 
آلّيـــة عســـكرية لجيـــش االحتالل 

شمال فلسطين الُمحتّلة.
 

ّ
وذكرت "قناة كان" لدى االحتالل أن
الدفاع  جيش االحتالل نشر أنظمة 

الجوي شـــمال فلســـطين المحتلة 
يوم األربعاء، والخطـــوة تأتي "رغم 
عودة األوضاع للروتين الطبيعي في 

المنطقة."
وكان رئيس وزراء االحتالل بنيامين 
نتنياهـــو قد أمر جيـــش االحتالل 
"بالعمل بـــال هوادة ضـــد أي خطر 

ُيحدق باإلسرائيليين."

غزة/ االستقالل: 
أطلقـــت زوارق االحتـــالل نيران رشاشـــاتها، أمـــس الجمعة ، باتجـــاه مراكـــب الصّيادين في 

بحر السودانّية شمال غربي مدينة غزة.
وكان إطـــالق النار تجاه مراكب الصيادين في منطقة الصيد المســـموح بها، ولم ُيبلغ عن وقوع 
إصابات. ُيذكر أن زوارق االحتالل تستهدف الصيادين ومراكبهم في بحر غزة بشكل شبه يومي، 
ما يؤدي في بعض األحيان إلى استشـــهاد صيادين أو إصابتهم أو اعتقالهم، باإلضافة لتضرر 

مراكبهم وُمصادرتها وُمعدات الصيد.

االحتالل ينشر أنظمة دفاع جوي على الحدود مع لبنان

زوارق االحتالل تطلق النار على 
الصيادين في بحر السودانية

االحتالل يعتقل مواطنًا قرب الحرم 
اإلبراهيمي بزعم حيازته سكينًا

الخطيب: لجنة االستيطان تستهدف 
المسجد األقصى وتهويد القدس
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تايمــــز  نيويــــورك  صحيفــــة  ونقلــــت 
األميركية عن مسئول في البيت األبيض 
أن اســــتقالته جاءت عقــــب تكرار تأجيل 
عرض خطته للسالم في الشرق األوسط .

وتأتي هذه االســــتقالة في تطور درامي 
على الساحة السياســــية وذلك قبل أقل 
الكنيست  انتخابات  أســــبوعين على  من 

اإلسرائيلي . 
ويعد جيســــون غرينبالت (52 عاما)، وهو 
يهودي أرثوذكسي ، الرجل " األول "  الذي 
كان وراء اإلعــــداد لـ "صفقــــة القرن " على 
مدار العاميــــن ونصف العام الماضيين ، 
وتم تعيينه في هذا المنصب في أعقاب 
تولــــى  دونالــــد ترامب رئاســــة الواليات 

المتحدة األميركية  في عام 2016 .
وكان مــــن المقــــرر اإلعــــالن عن الشــــق 
السياسي من صفقة القرن بعد انتخابات 
الكنيست اإلسرائيلية  المقررة منتصف 

الشهر الجاري  . 
وترفــــض الســــلطة التعاطــــي مــــع أية 
تحركات أمريكية في ملف عملية السالم 
، منــــذ أن أعلنــــت اإلدارة االمريكية أواخر 
2017 ، القدس بشقيها الشرقي والغربي 
عاصمــــة لـ " إســــرائيل " ، ثم نقلت إليها 

سفارتها ، في 14 مايو/ أيار 2018. 
و"صفقة القرن" هي خطة سالم أمريكية 
مرتقبة للشرق األوسط، يتردد أنها تقوم 
الفلســــطينيين، بالضغط من  على إجبار 
دول عربيــــة، على تقديم تنازالت مجحفة 
لصالح االحتالل اإلسرائيلي، خاصة بشأن 
وضع مدينة القدس وحق عودة الالجئين 

وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.
ال يعني توقفها 

المختص بالشأن االســــرائيلي عامر عامر 
اعتبر أن اســــتقالة غرينبــــالت المبعوث 
المكلف بإعداد "صفقة القرن" هي فشل 

شخصي أكثر منه فشل لـ "صفقة القرن"،  
لكونه لم يســــتطع على مــــدار عامين من 
توليه المنصب الدفع بأي تقدم بالصفقة 
وكذلك كسر دائرة الرفض الفلسطينيي 

لها. 
ورأى عامـــر لـ"االســـتقالل" أن جهـــود 
فريق صفقـــة القرن لـــن تتوقف بعد 
استقالة غرينبالت ، حيث سيتم تعين 
خليفة له و ستســـتمر االتصاالت حول 
الصفقة فـــي محاولة لتمريرها و إيجاد 
جهة فلسطينية تساهم في تطبيقها 

عمليا" . 
وأشار إلى أن مصير صفقة القرن سيتقرر 
في حال اإلعالن عنهــــا، ألنه ال يمكن ألي 
صفقة أن تنجح دون طرف فلســــطيني ، 
ألنها بحاجة لتطبيق على األرض أو حوار 
حولها ، مشــــددا على أن مغادرة شخص 
ال يعني توقف الصفقة ، إنما نجاحها أو 

فشــــلها مرهون بمواقف األطراف أهمها 
الفلسطيني. 

وتوقــــع أن تنضــــم صفقــــة القــــرن إلى 
العديد من الخطط والمبادرات السياسية 
األمريكية الســــابقة  التي كان مصيرها 
الفشــــل ، كمبــــادرة روجــــرز عــــام 1970 
إلطــــالق النار بيــــن " إســــرائيل " ومصر 
واألردن ، وكذلك خطة الطريق عام 2002 
والتــــي جاءت مــــن قبل اللجنــــة الرباعية 
التــــي تضم روســــيا وأمريكيــــا واالتحاد 
السوفييتي واألمم المتحدة لحل القضية 

الفلسطينية  وغيرهما . 
حالة انهيار 

رأى الكاتــــب والمحلل السياســــي أحمد 
رفيق عوض أن استقالة غرينبالت شكلت 
فرحة كبيرة للفلسطينيين على المستوى 
الرســــمي والشعبي، لكونه لم يكن يؤدي 
مهامه بشــــكل حيادي كمبعوث للسالم 

بالمنطقة، إنما كان يظهر العداء للشعب 
الفلســــطيني و حريــــص علــــى مصالــــح 

المستوطنين فقط. 
وأوضح رفيــــق عوض لـ"االســــتقالل " أن 
اســــتقالة أحد مبتكــــري ومروجي صفقة 
القرن التي تدعمها وتقف خلفها اإلدارة 
األمريكيــــة ، يعني أن الصفقة تمر بحالة 
النتقادات شــــديدة،  وتتعــــرض  انهيار 
وهذا مؤشر على تخبط اإلدارة األمريكية 
في خياراتها تجاه القضية الفلسطينية، 
مرجحا احتمــــال أن يتــــم تأجيل اإلعالن 
عنهــــا كما هــــو مقــــرر بعــــد االنتخابات 

اإلسرائيلية نتيجة لذلك. 
واتفق مع ســــابقه بأن الســــبب الحقيقي 
الذي يقف حجرة عثرة ويؤدي إلى فشــــل 
وانهيار "صفقــــة القرن" ، هــــو الموقف 
القيــــادة  تتبنــــاه  التــــي  الفلســــطيني 

والفصائل والشعب .  

تحليل: استقالة غرينبالت دليل فشل »صفقة القرن« وتخبط اإلدارة األمريكية
غزة / �سماح املبحوح:

 اأكد خمت�سان بال�ساأن ال�سيا�سي االإ�سرائيلي اأن عزم 
مبعوث االإدارة االأمريكية اإىل ال�سرق االأو�سط، 

جي�سون غرينبالت، اال�ستقالة من من�سبه »دليٌل  
على اأن �سفقة القرن متر بحالة انهيار وتتعر�س 

النتقادات �سديدة، وموؤ�سر على تخبط االإدارة 
االأمريكية يف خياراتها جتاه الق�سية الفل�سطينية«. 
و�سدد املخت�سون يف لقاءات منف�سلة مع »اال�ستقالل« 

على اأن جناح اأو ف�سل �سفقة القرن موهون باملوقف 
الفل�سطيني الر�سمي وال�سعبي، نتيجة حاجتها 

لتطبيق على االأر�س اأو حوار حولها تفا�سيلها.   
م�ساء اخلمي�س، اأعلن الرئي�س االأمريكي دونالد 

ترامب، يف تغريدة عرب »تويرت«، عزم غرينبالت 
اال�ستقالة والعمل يف القطاع اخلا�س.

غزة/ االستقالل: 
أكـــد خالد البطش رئيـــس الهيئة الوطنية 
العليـــا لمســـيرات العودة وكســـر الحصار، 
أن المقاومـــة الفلســـطينية وأجهزة األمن، 
للفوضى والفلتان األمني  أفشـــلت مخططا 

في غزة .
البطش: "أفشلنا المخطط اإلسرائيلي  وقال 
بفضـــل المقاومـــة وأجهزة األمـــن والعمل 
الدؤوب"، مؤكدا اســـتمرار مسيرات العودة 

حتى تحقق أهدافها.
جاء حديث البطش  خالل مشـــاركته أمس 
في جمعـــة "حماية الجبهة الداخلية" ضمن 
فعاليات مســـيرات العودة وكســـر الحصار 

شرق مدينة غزة.
وأضاف عضو المكتب السياسي في حركة 
الجهاد االسالمي أن "الجماهير التي خرجت 
فـــي المســـيرات اليوم، تؤكـــد رفضها ألي 
محاولة للتخريب والفوضى والعبث بجبهتنا 

وساحتنا الداخلية في غزة".

غزة/ قاسم األغا: 
حّملــــت حركتــــا "الجهاد اإلســــالمي" و"حماس" 
أمس الجمعة، االحتالل "اإلسرائيلي" المسؤولية 
الكاملــــة عــــن اعتدائــــه المتعّمد للمشــــاركين 
الســــلميين بمسيرات العودة وكسر الحصار في 
جمعة "حمايــــة الجبهة الداخليــــة"؛ ما أدى إلى 
ارتقاء مواطَنين اثنين، وإصابة العشرات بجراح 

متفاوتة.
وقالت حركــــة الجهاد اإلســــالمي: "ُنحّمل العدو 
الصهيونــــي المجرم كامل المســــؤولية عن هذا 
االعتداء والتغول على دماء األبرياء، واستهدافه 

المتظاهرين بالرصاص الحي".
وأّكــــدت الحركة في بيان وصل "االســــتقالل" أن 
"هــــذه الدماء البريئة لن تضيع هدًرا"، مشــــددًة 
على أن "شــــعبنا ســــيواصل حقه في الدفاع عن 
نفسه، وسيستمر في مسيراته (العودة) ونضاله 
المشروع حتى تحقيق أهدافه كاملة باستعادة 
أرضه المقدسة وتطهيرها من دنس المحتلين".

وأضافــــت أن دماء الشــــهداء الزكّية "ســــتبقى 
نبراســــًا لمقاومتنا ولمجاهدي شعبنا الذين لن 
يفّرطوا أو يســــاوموا على هذه الدماء، بل ستظل 

بنــــادق المجاهدين وفّية لكل قطرة دم ســــالت 
على أرض فلسطين".

مــــن جهتها، حّملت حركة المقاومة اإلســــالمية 
(حماس) االحتالل "اإلســــرائيلي" تداعيات قتله 

المتعّمد للمتظاهرين السلمّيين. 
وفــــي تصريــــح لصحيفــــة "االســــتقالل" أمس 
الجمعة، قــــال المتحــــّدث باســــم الحركة حازم 
قاســــم: "إن االحتــــالل يتحّمل كامــــل تداعيات 
جريمة تغّوله على دماء المتظاهرين السلميين 

في مسيرات العودة".
وأّكد قاســــم على أن تعّمد االحتالل استهداف 
المتظاهرين المشــــاركين بالمسيرات الشعبّية 
الســــلمّية يؤكد طبيعته الدموية، وإرهابه الذي 
لم يتوقف منذ وصــــول العصابات الصهيونية 

ألرض فلسطين.
وأشار إلى وجوب تصنيف كيان االحتالل "دولة 
إرهابّيــــة"، ومالحقة مســــؤوليه مجرمي الحرب؛ 
الرتكابهــــم "جرائم حرب" ضد الفلســــطينيين، 
مشــــّدًدا علــــى أن تلــــك الجرائــــم لــــن توقف 
نضال شــــعبنا النتزاع حريته، واســــترداد أرضه 
ومقدســــاته، وممارســــة حّقه بالعيــــش الكريم 

بكســــر حصار غزة. وأمس الجمعــــة، أعلنت وزارة 
الصحة الفلســــطينية استشــــهاد فلسطينيين 
اثنين، وإصابة عشــــرات آخرين بجراح متفاوتة؛ 
جــــراء اعتداء قــــوات االحتالل بالرصــــاص الحّي 
وقنابــــل الغــــاز الســــاّمة على المشــــاركين في 
الجمعة الـ73 من مســــيرات العودة، التي حملت 

شعار ُجمعة "حماية الجبهة الداخلية".
وأفــــادت الوزارة فــــي تصريــــح مقتضب وصل 
"االســــتقالل" باستشــــهاد كل مــــن الفتى علي 
ســــامي األشــــقر (17 عاًما)، والطفل خالد أبو بكر 
محمــــد الربعــــي (14 عاًما)، خالل مشــــاركتهما 
بمســــيرات العودة في مخيمّي شــــمالي القطاع 
وشــــرقي غزة، بينما ُأصيــــب (76) آخرين، بينها 
(47) بالرصــــاص الحــــّي؛ نتيجــــة اســــتهداف 
االحتالل المتعّمد للمشاركين بمخيمات العودة 

الخمس.
وأسفرت اعتداءات قوات االحتالل على المسيرات 
منــــذ انطالقها بـــــ 30 مــــارس (آذار) 2018، عن 
ارتقاء أكثر (300) شهيد، وإصابة أكثر من (17) 
ألًفا آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، وفق أحدث 

ارقام لوزارة الصحة بالقطاع.

حّملتا االحتالل تداعيات جرائمه

»الجهاد« و »حماس«: دماء »متظاهري العودة« لن تذهب هدًرا 

البطش: »المقاومة« وأجهزة 
األمن أفشلت مخططا للفوضى 

والفلتان األمني في غزة
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى عشرات المواطنين وذوو األسرى، صالة 
الجمعة، في خيمة االعتصام ببلدة أبو ديس 
شـــرق القدس المحتلة، إسنادا لألسرى في 
ســـجون االحتـــالل، خاصـــة المضربين عن 

الطعام احتجاجا على اعتقالهم اإلداري.
وعقب انتهاء الصالة، اعتصم المشـــاركون 
داخل الخيمة التي أقيمت في البلدة، إسنادا 
لألســـرى، رافعين صور األسرى المضربين، 
المنادية  والشـــعارات  الهتافات  ومرددين 
المؤسســـات  بتدخل  والمطالبة  بحريتهم، 

الحقوقية واإلنسانية إلنقاذ حياتهم.
وطالب خلف علي شـــقيق األسير اسماعيل 
علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس والمضرب عن 
الطعام لليوم الـ46 على التوالي، المؤسسات 
الدولية والمحلية بالتحـــرك العاجل إلنقاذ 
حياة شـــقيقة، داعيا أبناء شعبنا للمشاركة 
في الفعاليات المســـاندة لألسرى والتواجد 

الدائم في خيمة االعتصام.
وأضاف أن شقيقه اســـماعيل الذي اعتقل 
عـــدة مرات منذ العـــام 2005، بوضع صحي 
صعب، ويعاني من إعاقة في جسده نتيجة 

لتعرضه اللتواء في قفصه الصدري منذ أن 
كان عمره 11 عاما.

يشـــار إلى أن األســـيران حذيفة حلبية (28 
عامـــا) من بلـــدة ابو ديس وفادي يوســـف 
الحروب (31 عاما) من بلدة دير ســـامت في 
محافظـــة الخليل، علقـــا اضرابهما المفتوح 
عن الطعام والذي اســـتمر (67) يوما و(25) 
يوما على التوالي، وذلك بعد استجابة إدارة 
ســـجون االحتالل لمطالبهما، بينما يواصل 
6 أســـرى آخرين إضرابهـــم المفتوح، رفضا 

العتقالهم االداري.

جنين/ االستقالل:
نقلت إدارة سجون االحتالل، األسير إسالم 
يسري وشاحي من عزل سجن "رامون" إلى 

زنازين العزل في سجن "عسقالن ".
ويتهم االحتالل األسير وشاحي بمحاولة 
قتل ضابط إسرائيلي يعمل في مصلحة 

الســـجون لدى احتجازه في سجن النقب 
الصحراوي في 14-3-2019، رًدا على قرار 
وزير أمن االحتـــالل الداخلي جلعاد أردان 
بتركيـــب أجهزة تشـــويش في ســـجن 

النقب وكافة السجون.
وأفادت مصادر األسرى أن ادارة السجون 

وبتوصية مـــن المخابرات تواصل معاقبة 
األسير الوشاحي المحكوم بالسجن لمدة 
19 عاًمـــا، وهو من ســـكان قريـــة مثلث 
الشهداء جنوب محافظة جنين، ومعتقل 
منذ عام 2002 بـتهمة التخطيط لعملية 

في الخضيرة مطلع االنتفاضة الثانية.

العشرات يؤدون »الجمعة« بخيمة
 االعتصام في أبو ديس إسنادا لألسرى

جنين/ االستقالل: 
الجهـــاد اإلســـالمي  نظمـــت حركـــة 
ومؤسســـات وفعاليـــات بلـــدة برقين 
بمدينـــة جنيـــن، وقفة إســـناد ودعم 
لألســـرى المضربين عـــن الطعام في 

سجون االحتالل.
وانطلقت مســـيرة حاشدة عقب صالة 
الجمعة من مســـاجد بلـــدة برقين نحو 
منزل األسير المهندس سلطان خلوف، 
المضـــرب عـــن الطعام منـــذ 52 يوما، 
بمشاركة أهالي المضربين عن الطعام 

وأسرى محررين.
وردد المشـــاركون عبـــارات تؤكد على 
وقوفهم إلى جانب األسرى المضربين، 
البلدة  كما اكدت مؤسسات وفعاليات 
المســـاندة  الفعاليات  اســـتمرار  على 
الشارع  مطالبين  المضربين،  لألســـرى 
بالتحـــرك  وفصائلـــه  الفلســـطيني 

لنصرتهم.
وعبـــر المشـــاركون في المســـيرة عن 
خيبة أملهم في بعض وسائل اإلعالم 
الفلسطينية التي تنأى بنفسها جانبا 

عن قضية األسرى.
مـــن جهة ثانية، وفي بلـــدة ابو ديس، 
ُأقيمت صالة الجمعة في العراء، نصرة 

لألسرى المضربين عن الطعام.
وألقـــى القيادي الشـــيخ خضر عدنان 
كلمة نصرة للمضربين وتهنئة بانتصار 

األسير حذيفة حلبية، على السجان.
وقـــال عدنـــان، إن الصالة فـــي العراء 
مشـــهد ثوري يغيظ االحتالل، مشددا 
علـــى ضـــرورة اســـتمرار الفعاليـــات 
المســـاندة لألســـرى المضربيـــن عن 
الطعام حتى ينتزعوا حريتهم من بين 

أنياب المحتل.

وأكـــد أن الفعاليات الداعمة لألســـرى 
تؤثر في ســـلطات االحتالل، وتجعله 

يعيش حالة من األرق.
وأشار عدنان إلى أن األسرى يخوضون 
معركة الكرامة دفاعا عن األمة، وحفاظا 

على عدالة القضية الفلسطينية.
ويخوض عدد من األسرى الفلسطينيين 
إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ فترات 
االعتقال  لسياســـة  رفضـــًا  متفاوتة، 

اإلداري.
ومن بين األســـرى المضربين األســـير 
القائد طارق قعدان، واألسير المهندس 

سلطان خلوف.
ويخوض األسير طارق قعدان، من بلدة 
عرابـــة قضاء جنيـــن، إضرابه المفتوح 

عن الطعام منـــذ ثمانية وثالثين يوما 
،احتجاجا على تجديد االعتقال اإلداري 

له بعد انقضاء مدة حكم سابقة.
وبدأ قعدان، البالغ مـــن العمر 47 عاما، 
إضرابـــا مفتوحا عن الطعام، بعد إبالغه 
بتمديـــد اعتقالـــه اإلداري 6 أشـــهر 

إضافية.
وعقـــب إضرابه عـــن الطعـــام، قامت 
سلطات سجون االحتالل بنقل األسير 

طارق قعدان إلى العزل االنفرادي.
وكانـــت ســـلطات االحتـــالل اعتقلت 
القيادي قعدان في 13 فبراير الماضي 
وحكمت عليه بالسجن لشهرين وغرامة 
مالية قيمتها 3 آالف شـــيكال، على أن 
يتم اإلفراج عنه في العاشر من نيسان 

الماضي، وبداًل من اإلفراج عنه تســـلم 
قرارا بتحويله لالعتقال اإلداري لســـته 

شهور.
وخاض قعدان عدة إضرابات عن الطعام، 
في سجون االحتالل، حيث أضرب لمدة 
96 يوًما فـــي العام 2013، أجبر خاللها 
سلطات االحتالل على اإلفراج عنه، إلى 
جانب عدد مـــن اإلضرابات التضامنية 
مع األســـرى المضربين بشـــكل فردي 
أهمها إضرابه مع الشـــيخ خضر عدنان 
في العام 2011، ومع األســـيرة المحررة 
هناء شـــلبي في العام 2012، وإضراب 
إسنادي لألسير نهار السعدي للخروج 
من العزل، إلى جانب عشرات اإلضرابات 
مع الحركة األسيرة خالل فترة اعتقاالته 

الطويلة.
وقبل أكثر من أســـبوعين أعلن قعدان 
عن الشـــروع بإضراب عن شـــرب الماء، 

األمر الذي يشكل خطرا على حياته.
وتستهدف سلطات االحتالل القيادي 
"قعـــدان" باالعتقال منـــذ العام 1989 
بتهمة انتمائه لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلســـطين، حيث تجاوزت مجموع 
اعتقاالتـــه 11 عاما معظمها اعتقاالت 

إدارية.
ولليوم الثاني والخمسين على التوالي، 
يواصل األســـير ســـلطان أحمد خلف، 
القيادي في حركة الجهاد اإلســـالمي، 
من بلدة برقين قضاء جنين، إضرابه عن 
الطعام في ســـجون االحتالل احتجاجا 

على تمديد اعتقاله اإلداري.
األســـير  االحتالل  ســـلطات  واعتقلت 
خلف فـــي الثامن من تمـــوز الماضي، 
ويعانـــي من أزمة صدريـــة وضيق في 
التنفس، وهو متزوج ومن مواليد العام 

.1981
وبتاريـــخ 2019/07/18م أبلغـــت إدارة 
ســـجن مجدو األســـير ســـلطان خلف 
بصـــدور قرار مـــن الحاكم العســـكري 
اإلداري  لالعتقال  لتحويله  الصهيوني 
لمدة ســـتة أشـــهر بدون أن توجه له 
أي تهمة، ليعلن فـــي نفس اليوم عن 
شـــروعه في اإلضـــراب المفتـــوح عن 
الطعام رفضـــًا لقرار اعتقالـــه اإلداري 

التعسفي.
وتعرض خلـــف لالعتقال ســـابقًا في 
ســـجون االحتـــالل الصهيونـــي على 
خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف 
حركة الجهاد اإلســـالمي في فلسطين 

حيث أمضى أربعة أعوام في األسر.

القيادي عدنان: مسيرات التضامن مع األسرى تغيظ العدو

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشــــفت القناة العبرية 12 ، النقاب عن أن تقديرات جيش 
االحتالل اإلسرائيلي تشير إلى أن حزب الله اللبناني سيشن 
هجوما آخر ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، وأكدت القناة أن 

الحزب يريد فرض معادلة جديدة في المنطقة.
وذكر موقع مفزاك اليف العبري، أن قيادة االحتالل العسكرية 
ترجح أن الهجوم األخير من قبل حزب الله الذي اســــتهدف 
مدرعة إســــرائيلية في ثكنة أفيفيم لن يكون األخير للحزب، 
موضحا أن جيش االحتالل يواصل حالة التأهب على الحدود 
اللبنانية، تحسبا ألي سيناريو محتمل في ظل التوتر األمني 

مع الحزب.
ودلل الموقع العبري على ذلك بتصريحات األمين العام لحزب 
الله السيد حسن نصر الله، أكد فيها أن الهجوم على المدرعة 
اإلســــرائيلية على الحدود اللبنانية اإلسرائيلية، كان ردا على 
مقتــــل عضوين للحزب في هجوم إســــرائيلي على ســــوريا، 
وتوعــــد بأن يكون الرد على هجــــوم الطائرات بدون طيار في 

بيروت الحقا.
وذكــــر الموقــــع العبري، أن "إســــرائيل قــــررت تمديد إغالق 
المجــــال الجوي داخل دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات على 
الحدود مع لبنان، واالســــتمرار في نشــــر بطاريات الصواريخ 
من نوع باتريوت المخصصة العتــــراض الصواريخ القصيرة 
والمتوسطة المدى، والتي تم فرضها كجزء من حالة التأهب 
األمني في المنطقة، مشــــيرًا إلى أن المنطقة تعج بالطائرات 

بدون طيار اإلسرائيلية.

نقل األسير إسالم وشاحي لعزل عسقالن

جيش االحتالل يقدر بأن حزب 
الله سيشن هجومًا آخر
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفـــاد مكتب األمـــم المتحدة لتنســـيق 
األرض  فـــي  اإلنســـانية  الشـــؤون 
بأن  "أوتشـــا"،  المحتلـــة  الفلســـطينية 
قوات االحتالل اإلســـرائيلي قتلت خالل 
األســـبوعين الماضيين، فلسطيني خالل 
مشـــاركته في المظاهرات السلمية على 
السياج الحدودي في قطاع غزة، وأصابت 
أكثـــر مـــن 600 آخرين بجـــروح، في غزة 

واألراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال "أوتشا"، إن فلســـطينيا استشهد 
بجراحه التي أصيـــب بها برصاص قوات 
االحتالل، وأصيب 483 آخرين، خالل تلك 
التي يشـــهدها  المظاهرات  الفترة، في 

القطاع منذ آذار/ مارس 2018.
وأحصى تقرير مكتب األمم المتحدة، 23 
مناســـبة على األقل ، فرضت الســـلطات 
اإلســـرائيلية قيودا علـــى الوصول داخل 

غزة.
وخالل تلك الفترة، نفذت قوات االحتالل 
عمليتي توغل وعملية تجريف لألراضي 
بالقـــرب من الســـياج ، واعتقلـــت أربعة 
فلســـطينيين بزعـــم محاولتهم اختراق 

السياج.
المحتلة، أصابت  الغربية  الضفة  وفي 
فلســــطينًيا   146 االحتــــالل  قــــوات 
في اشــــتباكات متعــــددة في الضفة 
الغربية ، بما فيهــــا القدس المحتلة، 

بحسب التقرير.
وأوضح أن معظم اإلصابات (120 إصابة) 
كانـــت في المنطقة الخاضعة لســـيطرة 
االحتالل فـــي مدينة الخليـــل "اتش 2" 
، عندما أطلقـــت قوات االحتـــالل قنابل 
الغـــاز المســـيل للدمـــوع علـــى المنازل 

الفلسطينية في مناسبتين .

كما أصيب 11 فلســـطينيًا خالل عمليات 
البحـــث واالعتقال في مخيـــم "طولكرم" 
لالجئيـــن وقريـــة "عنبتا" فـــي طولكرم، 
و"كفر قدوم" فـــي قلقيلية ، و"أبو ديس" 
وبلـــدة "العيزريـــة"، وحي "العيســـوية " 

والتي تقع في مدينة القدس المحتلة.
وجاء في التقرير األممي أن قوات االحتالل 

نفـــذت 166 عملية بحـــث واعتقال في 
قرى وبلـــدات الضفة الغربية، أســـفرت 
عن اعتقال حوالي 150 فلسطينيًا خالل 

العمليات.
وأصيب فلسطيني بجروح وُسجلت أضرار 
جســـيمة في الممتلـــكات، في هجمات 

نفذها مستوطنون.

أما علـــى صعيد هـــدم المنازل، فأشـــار 
التقرير إلى قيام سلطات االحتالل بهدم 
ثمانية مباٍن مملوكة للفلســـطينيين في 
المحتلة،  القدس  "ج" وشـــرقي  المنطقة 
من ضمنها خزان للمياه، بحجة عدم وجود 

تصاريح بناء إسرائيلية.
وأســـفرت عمليات الهدم إلى تهجير 19 
مواطنا فلســـطينيا، فيمـــا تأثر نحو 700 
فلسطيني بهدم خزان مياه في طوباس 
(شـــمال القدس المحتلـــة)، والذي يزّود 
خمـــس مجتمعـــات بدوية فلســـطينية 
بالماء، إضافة إلى هدم مسجد ومنزل قيد 

اإلنشاء بالقرب من مدينة الخليل.
يشـــار إلـــى أن مكتـــب األمـــم المتحدة 
لتنسيق الشـــؤون اإلنسانية (أوتشا) هو 
جزء مـــن األمانة العامة لألمـــم المتحدة، 
وهو مسؤول عن جمع الجهات اإلنسانية 
الفاعلـــة لضمـــان االســـتجابة لحـــاالت 

الطوارئ.
الشـــئون  تنســـيق  مكتـــب  ويهـــدف 
اإلنســـانية - الـــذي أنشـــئ عـــام 2002 
لدعم الجهود الدولية لالستجابة للوضع 
اإلنســـاني في الضفة الغربية، بما فيها 
شـــرقي القـــدس، وفي قطاع غـــزة - إلى 
حشد وتنســـيق العمل اإلنساني القائم 
على مبدأ الشـــراكة مع جهات دولية من 
المعاناة اإلنســـانية في  أجل تخفيـــف 

حاالت الكوارث والطوارئ.

»أوتشا«: استشهاد شاب وإصابة 600 برصاص إسرائيلي خالل أسبوعين 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طالب وناشـــد المطران عطا اللـــه حنا رئيس 
أساقفة سبســـطية للروم األرثوذكس، أمس 
الجمعـــة ، المجتمع الدولـــي بالعمل من أجل 
رفع الحصـــار عن قطاع غزة لـــذي أصبح أكبر 

سجن في العالم.
جـــاء ذلك في كلمة المطران لدى اســـتقباله 
وفدًا من منظمة حقوق اإلنســـان في جنيف 
الذي توجه فيما بعد مباشـــرة إلى قطاع غزة، 
وقال فيها "إننا ُنناشـــد وُنطالـــب المجتمع 
الدولي وكافـــة ذوي النّيات الصادقة واإلرادة 
الطيبة بأن يعملوا مـــن أجل رفع الحصار عن 
أهلنـــا في قطاع غزة، حيـــث يعيش أكثر من 
مليوني إنســـان في ظل حصار ظالم أدى إلى 
كثير من المآسي اإلنسانية واالجتماعية في 

القطاع الذي أضحى بفعل الحصار أكبر سجن 
في العالم."

وأضاف فـــي حديثـــه "ال يجوز أن تســـتمر 
هذه المأســـاة اإلنسانية في قطاع غزة ونحن 
وبشـــكٍل يومي نتلّقى االتصاالت والرسائل 
مـــن أهلنـــا هنـــاك، والذيـــن يصفـــون لنا 
أوضاعهم والمآســـي اإلنسانية واالجتماعية 
التـــي ُيعانـــون منهـــا، ناهيـــك عـــن ذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة الذين فقـــدوا بعضًا 
من أعضائهم بســـبب العدوان اإلســـرائيلي 

الُمستمر والمتواصل."
وتابع المطران عطا الله حنا قائاًل "لقد أضحت 
الحيـــاة في قطاع غـــزة شـــبيهة بالكابوس، 
فالفقر والبؤس منتشر في كل مكان، ناهيك 
عن مظاهر الجوع وسوء التغذية، أما األطفال 

فحّدث وال حرج فهم محرومون من ممارســـة 
طفولتهم."

 ما يحـــدث في قطاع غزة 
ّ

هذا وشـــّدد على أن
في ظل الحصار واعتداءات االحتالل، ال ُيمكن 
أن يســـتوعبه أو يقبله أي عقل بشري، قائاًل 
"نداؤنا ُنوجهه إلى كل أصدقائنا في ســـائر 
أرجاء العالـــم، وكذلك إلى كافـــة المنظمات 
والهيئـــات الدوليـــة الحقوقيـــة، بضرورة أن 

يلتفتوا إلى أهلنا في القطاع الُمحاصر."
وتابـــع "إننا ُمتضامنـــون مع أهلنـــا في غزة 
وســـنبقى كذلـــك، فأهـــل غزة يســـتحقون 
أن يعيشـــون بشـــكٍل أفضل وأطفـــال غزة 
يســـتحقون أن ُيمارســـوا طفولتهم، فكفانا 
ظلمًا وحصارًا وامتهانًا للكرامة اإلنسانية في 

قطاع غزة الحبيب."

غزة/ االستقالل: 
دعت الجبهة الشــــعبية لتحرير فلســــطين الى التحرك 
الوطني العاجل ضد مشــــاريع التوطين والتهجير، والتي 
للُمخّيمات الفلسطينّية  تســــارعت وتيرة اســــتهدافها 
فــــي لبنان، والتي ُتنذر بنكبة جديــــدة، وتصفية لقضّية 
الالجئين وإنهاء الشــــاهد التاريخي على تشــــّتت شعبنا 

وهو الُمخّيم الفلسطيني.
وأكــــدت الجبهة فــــي بيانها الذي صــــدر أمس الجمعة ، 
على ضــــرورة إعداد خطة عمل ميدانيــــة عاجلة للتصدي 
لكل الُمخّططات المشــــبوهة التي ُتحاول الدفع بالالجئ 
الفلســــطيني للُمناداة بالهجــــرة الجماعّيــــة، ُمحذرًة من 
خطورة تســــاوق بعض السماســــرة على تسهيل هجرة 
الالجئين الفلسطينيين، من خالل تغرير الشباب من أبناء 
شعبنا خدمًة للُمخططات والمحاوالت األمريكّية الهادفة 

لتصفية القضية الفلسطينية عبر شطب نهائي لقضية 
الالجئين وحق العودة بما ينسجم والرؤية الصهيونية.

 ما ُنشــــر في وســــائل اإلعالم عن طلب 
ّ

وبيّنت الجبهة إن
أمريكــــي من بعــــض الــــدول األوروبية اســــتيعاب آالف 
الالجئين الفلسطينيين من لبنان! ما هي إال لعبة مزدوجة 
بين الضغط لالســــتيعاب من جهة والضغط باإلجراءات 
الخانقة على الالجئ الفلسطيني من جهٍة أخرى، والسبب 
إزالة العقبات لتنفيذ "صفقة القرن" بأهدافها الرئيسة و 

بشطب حق العودة وإنهاء قضية الالجئين.
هــــذا ودعت الجبهة إلــــى تجاوب الحكومــــة اللبنانية مع 
ُمطالبات شــــعبنا وكافة مســــؤوليه من منظمــــة التحرير 
الفلســــطينية وهيئات العمل الفلســــطينية المشتركة 
واللجــــان الشــــعبية لالجئيــــن لضــــرورة الحــــوار الجدي 
والمســــؤول دون تلكــــؤ أو ُمواربــــة لمعالجــــة الظــــروف 

االقتصاديــــة والمعيشــــية الصعبة التــــي ُيعاني منها 
الالجئ الفلسطيني في لبنان، والتي ُتمثل أهم األسباب 
التي تدفع الالجئ لطلب الهجرة، فسياسة اإلهمال التي 
عانــــى منها الالجئ والمخيمات الفلســــطينية في لبنان، 
وهــــذا الواقع ال ُيبرئ أي طرف ســــواء كان فلســــطينيًا أو 

لبنانيًا.
وتابعت "وأي طــــرف يدعو إلى احترام اإلنســــان ومنطق 
األخــــوة وحريــــص علــــى تعزيــــز العالقــــات اللبنانية - 
الفلســــطينية، عليه الوقوف أمام السياسات العنصرية 
بحق الالجئين، والتي حرمت اإلنســــان الفلســــطيني من 

الحق في الكرامة والعدالة."
وطالبــــت الجبهة فــــي بيانها قيــــادة منظمــــة التحرير 
الفلسطينية من موقع مسؤوليتها القيام بخطة إسعافية 
عاجلة إلعــــادة األمل والحياة ألبنــــاء الُمخّيم عبر خطوات 

ُمتســــارعة لتعزيز صمود الُمخّيم الفلســــطيني، وإعادة 
االعتبــــار لهوّيتــــه الوطنية، وبث روح األمــــل والحياة في 

داخله.
كما شــــّددت الجبهة على أنّ حماية الوجود الفلسطيني 
والالجئ في لبنان من براثن هذه المخططات المشــــبوهة 
مسئولية جماعية، وعلى جميع القوى واللجان والهيئات 
والمؤسسات الفلســــطينية المختلفة العمل الفوري من 
أجل إعادة االعتبار لكرامة الالجئين والعمل لمواجهة كل 

السياسات الظالمة بحقهم.
 شعبنا الفلسطيني 

ّ
وختمت الجبهة بيانها مؤكدًة على أن

وخصوصًا الالجئ الفلســــطيني سيظل رافضًا للتوطين و 
متمسكًا بحقوقه وثوابته وفي مقدمتها حق العودة إلى 
ديــــاره التي ُهجــــر منها، وأنه أثبت فــــي محطات عديدة 

قدرته على إفشال هذه المخططات.

الشعبّية: منح شعبنا حقوقه المدنية يقطع الطريق على مشاريع التوطين والتهجير

رام الله/ االستقالل: 
مددت محكمة إســـرائيلية اعتقال اســـتاذة اإلعالم في جامعة بيرزيت وداد البرغوثي حتى يوم  
بعد غد االثنين. كما سلمت قوات االحتالل زوجها عبد الكريم البرغوثي تبليًغا لمراجعة مخابراته.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت المحاضرة البرغوثي في األول من الشـــهر الجاري، إلى جانب 

اعتقالها نجليها كرمل وقسام. 

اإلفراج عن أسير مقدسي
القدس المحتلة/ االستقالل: 

أفرجت ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي عن األســـير المقدسي رشيد رسمي الرشق (19عاًما) من 
البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد ان أمضى مدة محكوميته البالغة 13شهًرا.

وذكرت لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أن الشاب رشيد ادين بعدة تهم تتعلق 
بالمسجد األقصى المبارك، وسبق أن اعتقل عدة مرات وهو قاصر.

وخضع رشيد للحبس المنزلي، وتنقل في عدة سجون، وتحرر من سجن النقب الصحراوي.

تمديد اعتقال المحاضرة 
وداد البرغوثي حتى االثنين

المطران حنا: نناشد المجتمع الدولي
 لرفع الحصار الظالم عن أهلنا في غزة
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غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلســـالمي الشـــيخ خضر 
حبيب، أن القضية الفلســـطينية تمر في مرحلة صعبة 
والتحديات كبيـــرة التي تواجه شـــعبنا وفي مقدمتها 
مشـــاريع التصفية والمؤامرات، األمر الذي يتطلب منا أن 
نكون على قلب رجل واحد، حتى تفشـــل كل المخططات 

والتصدي لها بشكل موحد إلفشالها.
وقـــال القيادي حبيب فـــي مقابلة متلفـــزة مع فضائية 
»فلســـطين اليوم« من منطقة مخيم العودة شرق جباليا 
، إن حمايـــة الجبهة الداخلية في ظـــل هذه المرحلة هو 
أمـــر مهم وخطير؛ وال بـــد أن تتكاثف الجهـــود لحماية 
الجبهة الداخلية لشـــعبنا، ونذب كل األفكار والتوجهات 
التي تحرف بوصلة شعبنا عن اتجاها الصحيح، مضيفًا أن 
عدوانا واحد وهو العدو الصهيوني، وكل الجهود يجب أن 

توجه صوب هذا العدو، الذي يحتل أرضنا ويقتلع شعبنا 
من أرضه، والزال يشن عدوانه على شعبنا ويفرض حصاره 

الخانق على قطاع غزة.

وأوضح أن حماية الجبهة الداخلية هي مسؤولية الجميع، 
وعلينا نحن كفلســـطينيين أن نـــرص الصفوف لنواجه 

هذه التحديات.
وحـــول جريمة اقتحـــام رئيس وزراء االحتـــالل بنيامين 
نتنياهو للحرم اإلبراهيمي في مدينة خليل الرحمن، أكد 
القيادي فـــي حركة الجهاد اإلســـالمي أن هذا االقتحام 
وهذه الجريمة الصهيونية الذي نفذها المجرم نتنياهو، 
بهدف إعالء اسهمه في االنتخابات المزعومة، استفزت 

كل مشاعر المسلمين.
وشـــدد على أن نتنياهـــو زائل مهما فعل مـــن جرائم، 
والباقي هو شـــعبنا الفلســـطيني ومقدســـاته وأن هذه 
الغزوة ســـتمر كما ســـبقتها الغزوات السابقة، وسيبقى 
المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي وهذه األرض المباركة 

وشعبنا الفلسطيني، وسيزول االحتالل.

حبيب: حماية الجبهة الداخلية مسؤولية
 الجميع وغزة عصية على كل المؤامرات

بيت لحم/ االستقالل: 
أطلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي امس الجمعة، سراح 
األسير محمود وليد اللحام من سكان مخيم الدهيشة، بعد 
أن أمضى محكوميته البالغة ستة أشهر، بتهمة المشاركة 

في أعمال مناهضة لالحتالل.
ونظمت الجبهة الشـــعبية حفل استقبال لألسير المحرر 
بمشاركة ممثلي القوى والمؤسسات المختلفة وأصدقاء 
األســـير وأبناء عائلته، وقد سّيرت مســـيرة من السيارات 
وصوالاً إلى منزلـــه، وتم رفع األعالم الفلســـطينية وصور 
األسير المحرر والفتات تشدد على محورية قضية األسرى 
ووجوب المشـــاركة في حمالت واسعة للتضامن معهم 
حيث يواجهـــون حملة قمعية متواصلة من قبل مصلحة 
الســـجون اإلســـرائيلية، وكذلـــك في مواجهة سياســـة 

االعتقال اإلداري.

إطالق سراح األسير محمود 
اللحام من مخيم الدهيشة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خان يون�س ال�سرعية 

مذكرة حضور لحلف اليمين الشرعية
إلى المدعـــى عليه / ايهاب زهير عبد الرحمن الخطيب – من غزة – وســـكان 
الشـــيخ رضوان ســـابقا ومجهول محل االقامة فيهـــا االن يقتضي حضورك 
الى هذه المحكمة يوم االربعاء الموافق 2019/10/9 الســـاعة التاسعة صباحا 
"وذلك للنظر في الدعوى اســـاس 2019/698م وموضوعها " تفريق للشقاق 
والنزاع "وذلك لحلف اليمين الشـــرعية ونصها االتي("اقسم بالله العظيم انه 
ال صحة لما ادعته زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الشـــرعي عبير قاســـم 
حســـين عيسى من غزة وسكان خان يونس من انني في بيت الزوجية بتاريخ 
2019/4/25م قمت بضربها ضربا فوق حـــق التأديب ظهرت اثارة على انحاء 
متفرقة من  جســـدها بضربي بعصاة المكنســـة  ظهرت عالماته على انحاء 
متفرقة من جســـدها وال صحة من انني قمت   بسبها وشتمها بألفاظ يعف 
اللســـان عن ذكرها وهي موجودة في ضبط الدعوى وســـيتم تالوتها عليك  
في الجلســـة وان العشرة الزوجية  بيني وبين المدعية عبير لم تستحل حلفا 
شرعيا"  وكذلك عليك الحضور للمحكمة   بتاريخ المذكور وذلك لبذل مساعي 
الصلح عن طريقي أنا قاضي  المحكمة لمحاولة حل الخالف بينك وبين زوجتك 
المدعيـــة عبير المذكـــورة  وان لم تحضر في الوقـــت المعين لحلف اليمين 
الشرعية وبذلك مساعي الصلح عن طريق قاضي المحكمة تعتبر ناكال أي مقرًا  

بدعوى المدعية  ويجري بحقك  المقتضي الشرعي وحرر في 2019/9/5م.

قا�سي خان يون�س ال�سرعي 
   حممود خليل احلليمي

غزة/ االستقالل: 
أكدت الهيئة الوطنية العليا لمســــيرة العودة وكســــر 
الحصــــار، امــــس الجمعــــة، على اســــتمرار المســــيرات 
وتعزيــــز الحضور الجماهيري فيهــــا مؤكدين لالحتالل 
بأن المؤامرات الخبيثة كــــرد جماهيري على هذا العمل 

االجرامي اللعين.
وأكدت الهيئة في بيان لها في ختام فعاليات الجمعة 
الـ 73 التي جاءت تحت عنوان »حماية الجبهة الداخلية«، 
على ســــالمة وتماســــك الجبهة الداخلية في مواجهة 
االحتالل ومخططاته الشريرة »فسالمة جبهتنا الداخلية 

ضمان الستمرار المقاومة ومسيرات العودة »
وتوجهت الهيئة بالتحية لشهداء وجرحى شعبنا وفي 
مقدمتهم شــــهداء وجرحى مســــيرات العودة وكســــر 
الحصار، كمــــا وجهت التحية ألســــرانا وفي مقدمتهم 
األبطــــال المضربــــون عــــن الطعــــام داعيــــن جماهيرنا 

لمســــاندتهم والبــــدء بالضغــــط  الجماهيــــري علــــى 
المستوطنين في الضفة الغربية كي يحققوا مطالبهم 
العادلــــة. وحــــذرت الهيئة مــــن اســــتمرار االقتحامات 
للمســــجد االقصى والحــــرم االبراهيمــــي واالعتداء على 
الوقف المســــيحي  وتدعو جماهير شــــعبنا في الضفة 
المحتلة إلى التصدي لمحاوالت الضم والتهويد ألرضنا 
من قبل زعران المســــتوطنين فالحفاظ على االرض هي 

مسئوليتنا جميعا.
ودعت الهيئة الجماهير للمشاركة في فعاليات الجمعة 
القادمة 74 بعنوان »فلتشــــطب أوسلو من تاريخنا« في 
ذكــــرى توقيعها المشــــؤوم وردًا على مشــــاريع اإلدارة 
األمريكية لتصفيــــة القضيــــة وإجراءاتها بحق قضية 
الالجئين، ورفضًا لتهديدات العدو بضم الضفة المحتلة 
وتهويد المقدســــات وتأكيدًا على رفض شعبنا للخنوع 

وحقه في الحرية واالستقالل.

غزة/ االستقالل: 
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
اإلعالن عن اســـتقالة مبعوث اإلدارة األميركية 
إلى المنطقة جيسون غرينبالت، خطوة تعترف 
بحجم العقبات أمام صفقـــة ترامب -نتنياهو، 
في ظـــل وحـــدة الموقـــف الوطني الرســـمي 
والفصائلي والشـــعبي الفلسطيني في رفض 
الصفقـــة وتداعياتها، بما فـــي ذلك مخرجات 
ورشة البحرين. وفي ظل تمسك إقليمي ودولي 
بحق الشعب الفلســـطيني في دولة مستقلة 
عاصمتهـــا القدس على حـــدود 4 حزيران 67، 
باعتبارها هي الحل الوحيد الذي من شـــأنه أن 

ينهي النزاع في المنطقة.
وقالت الجبهـــة إن اســـتقالة غرينبالت، تؤكد 
لشـــعبنا أن صموده في مواجهة صفقة ترامب 

– نتنياهـــو، ال بـــد أن يعطي ثمـــاره ونتائجه 
الميدانيـــة خاصـــة وأن تضـــارب تصريحات 
اإلدارة األميركية حول موعد اإلعالن عن الشـــق 
السياسي للصفقة، يشكل هو اآلخر، عالمة من 
عالمات أزمة المشروع األميركي – اإلسرائيلية، 
وعن الصعوبـــات التي يواجهها فلســـطينيًا 

واقليميًا ودوليًا.
وجـــددت الجبهة دعوتها إلـــى نقل التصدي 
لصفقة ترامب – نتنياهـــو، من مربعه اللفظي 
والكالمـــي إلى مربعه العملـــي والميداني، عبر 
تطبيق قـــرارات المجلس المركـــزي والوطني، 
خاصة القرارات التي ال تحتاج إلى خطط وآليات 
مســـبقة، كســـحب االعتراف بدولـــة االحتالل، 
ووقف التنســـيق األمني مع سلطات االحتالل، 

ومقاطعة البضائع اإلسرائيلية.

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية 
»حمـــاس«، إســـماعيل رضـــوان، على أن 
االحتـــالل وأعوانه ال يمكنهـــم النيل من 

األمن في قطاع غزة والمقاومة.
وحيا رضوان خالل مشاركته امس الجمعة، 
في »جمعـــة حماية الجبهـــة الداخلية«، 
ضمن مســـيرات العودة وكســـر الحصار، 
أبناء الشعب الفلســـطيني الذين خرجوا 

على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال: »نؤكد على أن أمـــن غزة والمقاومة 
خط أحمر وأن غزة آمنة مستقرة لن تنكسر 

شـــوكتها ولن يفلح االحتالل وأعوانه في 
النيل من أمن المقاومـــة، وكل المؤامرات 
الرامية لزعزعة االمن في قطاع غزة ستبوء 

بالفشل«.
وأضـــاف: »نؤكـــد على أن شـــعبنا بكافة 
فصائلـــه الوطنية واإلســـالمية وفصائل 
المقاومة وكل مكونات شعبنا موحدون في 
الحفاظ على الجبهـــة الداخلية ومواجهة 

االحتالل وأعوانه«.
وأكد علـــى اســـتمرار مســـيرات العودة 
وكسر الحصار والمقاومة بكافة أشكالها 
حتـــى تحقق أهدافها برفـــع الحصار عن 

غزة وتحقيق حق العودة وافشـــال صفقة 
القرن.

واعتبر رضوان استقالة المبعوث األمريكي 
جيبســـون غرينبالت والـــذي يمثل ركنا 
أساسيا من صفقة القرن يدلل على تهاوي 
وفشل هذه الصفقة ازاء استمرار مسيرات 

ومقاومة ووحدة الشعب الفلسطيني.
»المهروليـــن  أســـماهم  مـــن  ودعـــا 
والمطبعيـــن« بالعودة إلـــى حضن األمة 
العربية واإلسالمية، مؤكدا على أن القدس 
العاصمة األبدية الواحدة الموحدة للشعب 

الفلسطيني.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكــــرت القنــــاة العبرية الـ 13 أن قــــوات االحتالل 
اعتقلت مســــاء أمس الجمعة فلسطينيين اثنين 

قرب الحدود شمال قطاع غزة.

و زعمت القناة العبرية، أن المعتقلين حاوال التسلل 
من حدود شمال غزة الى مناطق الداخل المحتل.

و اندلعت مواجهات بين المتظاهرين السلميين 
و جنود االحتالل على حدود غزة الشــــرقية، حيث 

شارك آالف المتظاهرين في الجمعة الـ 73 تحت 
عنوان »حمايــــة الجبهة الداخليــــة«، والتي دعت 
لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر 

الحصار.

»الديمقراطية«: إستقالة
 غرينبالت ثمرة صمود شعبنا

الهيئة الوطنية العليا: الجمعة القادمة 
بعنوان » فلتشطب أوسلو من تاريخنا«

رضوان: لن يفلح االحتالل وأعوانه في النيل من أمن غزة ومقاومتها

االحتالل يزعم اعتقال شابين شمال غزة
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أحيا الفلســـطينيون باألمس جمعة حمايـــة الجبهة الداخلية, التـــي جاءت في أعقاب 
التفجيرات اإلجرامية التي نفذت على حواجز شرطية في غزة وأدت الستشهاد ثالثة من 
رجال الشرطة, وكان هدفها زعزعة االستقرار الداخلي وحرف األنظار عما يرتكبه االحتالل 
من جرائم بحق الفلســـطينيين, جاءت جمعة حماية الجبهة الداخلي لتوثق على األرض 
صورة التالحم الفلســـطيني الداخلي في وجه كل المؤامـــرات, ولتؤكد ان كل محاوالت 
حرف األنظار عما يرتكبه االحتالل من جرائم, وما يحوكه من مخططات ومؤامرات, سيتم 
التصدي له وإحباطه, فالشـــعب الفلسطيني الذي افشل نتائج ورشة البحرين الكارثية, 
والذي افشل مخططات االحتالل بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى المبارك, 
والذي افشل ما يسمى بصفقة القرن ودفع بأحد مروجيها وهو المبعوث الخاص للرئيس 
األميركي للشرق األوسط جيسون غرينبالت للتفكير باالستقالة من منصبه, هذا الشعب 
العظيـــم المعطاء قادر على حماية جبهته الداخلية مـــن األعداء, والصمود في وجه كل 
المخططات والمؤامرات الداخلية والخارجية, فالشعب ماضي في مسار ثورته حتى يكتب 

له النصر, وهو على ثقة ويقين بنصر الله عز وجل. 
جمعة حماية الجبهة الداخلية تزامنت مع حدث جلل تمثل في اقتحام ما يسمى برئيس 
الدولـــة رؤوبين ريفلين, ورئيس الوزراء الصهيونـــي المجرم بنيامين نتنياهو وعدد من 
الوزراء وأعضاء الكنيست للحرم اإلبراهيمي الشريف بعد ان حولوا مدينة الخليل لثكنة 
عســـكرية مغلقة, وفرضوا منع التجوال على المناطق المحيطة بالحرم, ونشروا الحواجز 
العسكرية وكاميرات المراقبة في كل مكان داخل المدينة وخارجها, وخرج علينا المجرم 
نتنياهو بتصريح ان الخليل ســـتبقى إســـرائيلية إلى األبد, وكأن يخالف ســـنن الكون 
ووعـــد الله الذي ال يخلف الميعاد, وكأنه يتحدى بطغيانـــه وجبروته إرادة الله عز وجل, 
الذي بشرنا بإزالة »إســـرائيل« عن وجه األرض, نتنياهو المهزوم والمعير من المعارضة 
الصهيونية واليمين المتطرف بالفشل والضعف والعجز عن حماية إسرائيل, يتحدث 
عـــن الخليل بأنها باقية معه إلى األبد, ويبـــدو ان نتنياهو يريد من يذكره بعملية زقاق 
الموت وعملية وادي الخليل وعملية خطف الجنود, وغيرها الكثير من العمليات البطولية 
النوعية, فنتنياهو يتحدث بخطاب دعائي انتخابي صرف, وهو يدرك ان ال مستقبل له 

ليس في الخليل فقط إنما في كل فلسطين.  
جمعة حماية الجبهة الداخلية شـــهدت تضامنا جماهيريا كبيرا في أحداثها مع أهلنا 
في الخليل, وغضبا عارما من الخرق الصهيوني لحرمة الحرم االيراهيمي الشريف, فهذه 
الجريمة لن تمر دون عقاب, وشعبنا طالب بالرد على تجرؤ االحتالل على الحرم اإلبراهيمي 
الشـــريف, وطالب أهلنا في الخليل والضفة المحتلة بانتفاضة عارمة في وجه االحتالل, 
حتى ال تســـول له نفســـة بتهويد الحرم بالكامل, والسيطرة عليه وطرد المسلمين منه, 
خاصة مع هذا الصمت المريب من السلطة الفلسطينية في مواجهة الحدث, واكتفائها 
لألهالي القاطنين في محيط الحم اإلبراهيمي بإخالئها, واالكتفاء بالشجب واالستنكار 
لهذا الفعل اإلجرامي, وكأن دورها ينتهي هنا, ولو حركت الشـــارع في الضفة ألشـــعل 
األرض لهيبا تحت أقدم الصهاينة, ولكنهم ال يرغبون, أما العرب والمسلمون فلم ينظروا 
إلى ما يحدث في الحرم, وتكتموا على الحدث خوفا من غضب شعوبهم, ولم نسمع حتى 
مجرد اســـتنكار لما يحدث من انتهاك لحرمة األماكن المقدسة, لقد اكتفى الرسميون 
العرب بالصمت والتجاهل, واســـتغفلوا شـــعوبهم تماما بحجب الصورة عما يحدث من 

انتهاكات لحرمة المقدسات في فلسطين, فال نامت أعين الجبناء.    

جمعة حماية الجبهة الداخلية 
رأي

على مدار 24 ســـاعة، تابعت نشرات األخبار المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية، فكانت كالتالي:

ـ المخابرات اإلسرائيلية تقتحم عدة مدن فلسطينية، وتعتقل 
12 فلسطينيًا من سكان الضفة الغربية.

ـ 34 متطرفـــًا صهيونيـــًا يقتحمون باحات المســـجد األقصى، 
وبرفقتهم أكثر من ألف ســـائح، والشـــرطة اإلسرائيلية تغلق 

باب المغاربة.
ـ المســـتوطنون ينصبـــون عشـــرات الخيام في ســـاحة الحرم 

اإلبراهيمي في الخليل.
ـ االحتالل يصدر أوامر عســـكرية بمصـــادرة المزيد من أراضي 
الفلســـطينيين فـــي بيت لحم لتوســـيع مســـتوطنات غوش 

عتصيون.
ـ وزارة التربيـــة والتعليم في الضفة الغربية تعلن عن إخالء 12 

مدرسة في محيط المسجد اإلبراهيمي بسبب زيارة نتنياهو.
ـ احتجـــزت قوات االحتالل اإلســـرائيلي أفـــراد عائلة من قرية 
قريوت جنوب نابلس، ومنعتهم من الوصول إلى أرضهم قرب 

إحدى البؤر االستيطانية.
ـ الرئيس اإلسرائيلي يقتحم الحرم اإلبراهيمي، ويدعو إلى بناء 

مستوطنة جديدة في الخليل.
ـ رئيس وزراء كندا يتعهد باســـتقبال 100 ألف فلسطيني من 

الضفة الغربية ضمن صفقة القرن.
ـ قوات االحتالل تقتحم منازل البلدة القديمة بالخليل، وتعتلي 

أسطحها تمهيدًا القتحام نتنياهو.
ـ محافظة بيت لحم تتعرض لهجمة اســـتيطانية تتركز مؤخرا 

في منطقة بيت جاال، وبلدات الخضر ونحالين وأخرى في الولجة.

ـ مستوطن يطلق النار على باعة متجولين شمال مدينة نابلس.
ـ تفاهم أميركي مع كندا الســـتقبال 100 ألف فلسطيني (40 
ألفًا من فلســـطينيي لبنان و60 ألفًا من فلســـطينيي ســـوريا)، 
وتفاهم أميركي مع إســـبانيا لتستقبل 16 ألف فلسطيني من 

لبنان، إضافة إلى تفاهمات مماثلة مع بلجيكا وفرنسا.
ـ جنود االحتالل ينشرون عشـــرات كاميرات المراقبة باإلضافة 
إلـــى منطاد في الســـماء، تســـهياًل لزيـــارة نتانياهـــو للحرم 

اإلبراهيمي.
ـ رئيس الكنيســـت اإلســـرائيلي يولي ادلشـــتين: ســـنفرض 

السيادة اإلسرائيلية على الخليل.
ـ االحتـــالل يهدم منزاًل في بلدة الطور بالقدس، يعود للمواطن 

محمد أبو الهوى.
ـ إســـرائيل كاتس وزير الخارجيـــة يهنئ رئيس باراجواي على 
قراره إنشاء مكتب تجاري في القدس، تجدر اإلشارة أن المكتب 

قد أغلق لمدة عام..
ـ وزير الخارجية كاتس بحث مع نظيره السويسري إيجاد بديل 

لمنظمة األونروا
ـ جهود إسرائيلية لعقد لقاء ثالثي مع أمريكا وروسيا

ـ الشـــاباك يسعى للحصول على معلومات استخبارية، لتحديد 
هوية منفذي عملية دوليب

ولم تنته أخبار 24 ساعة من فلسطين، ومع ذلك يمكن تسجيل 
المالحظات التالية:

1ـ مجمل األحـــداث واألخبار لها عالقة بـــأرض الضفة الغربية 

والقدس، وهذا يؤكد على األطماع اإلسرائيلية في تلك البقعة 
من أرض فلسطين.

2ـ مجمل األخبار تتحدث عن اعتداءات ومصادرات واقتحامات، 
وعدوان مباشر وسافر.

3ـ العدوان على األرض واإلنســـان، وعلى المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية.

4ـ غياب الموقف الفلســـطيني الرســـمي، وإلى حد ما، غياب رد 
الفعل الشعبي على العدوان.

5ـ انفصال غزة كليًا عن أحداث الضفة الغربية ، وهذه ســـابقة 
خطيرة في قضية الصراع.

6ـ قبـــل زمـــن، كان حدث واحد مما ســـبق كفياًل بأن يشـــعل 
انتفاضة في غزة والضفة الغربية.

7ـ الذي يجري على أرض فلســـطين خالل 24 ســـاعة يتكرر كل 
يوم بشكل أو بآخر، والسؤال المطروح على الشعب الفلسطيني 
وتنظيماته، مـــاذا تنتظرون؟ إلى متـــى تتصارعون وتصرعون 
المســـتقبل؟ أين قيادتكم التاريخية والسياســـية والوطنية؟ 

كيف ينامون؟ وأين ينامون؟
8ـ كل هذه األحداث العدوانية التي يمارسها العدو اإلسرائيلي 
ال تجد مقاباًل، وكأن الشـــعب الفلسطيني بال قيادة، وكأن أرض 
الضفة الغربية والمقدســـات ال تخص الشـــعب الفلسطيني، 
وكأن الحاكم الفعلي والمتنفذ بالقرار الميداني والسياسي هو 
االحتالل، والشعب الفلســـطيني مجرد كومة من القش تتلقى 
الضربات والصفعات واإلهانات، وال أحد يســـأل عن المستقبل 

والمصير!

الزيـــارة االقتحامية لرئيس دولة االحتـــالل ريفلين، ورئيس 
الحكومـــة بنيامين نتنياهو للحرم اإلبراهيمي في الخليل،هي 
زيارة استفزازية وستؤدي إلى تداعيات خطيرة، وهدفها ليس 
انتخابي لالستحواذ على أصوات المستوطنين المتدينين في 
الخليل فحسب، وإنما ألهداف خطيرة، مرتبطة بصفقة القرن 
األمريكية، وتجيء للتأكيد على أن الحرم اإلبراهيمي هو ملك 
إلسرائيل ، وال يمكن التنازل عن هذا الحق، وأن الخليل مدينة 
تعود لليهود باألصل، ولذلك فأنها ســـتبقى تحت الســـيادة 

والسيطرة اإلسرائيلية.
وال شـــك أن الزيـــارة تأتي فـــي إطار المخططات والمشـــاريع 

االحتاللية، وتؤكد علـــى البعد الديني والتاريخي للصراع بين 
اإلسرائيليين والفلسطينيين منذ وعد بلفور وحتى قبل ذلك، 
وهي محاولة إلشعال فتيل التوتر وجر المنطقة لحرب دينية 
ال يمكن ألحد التكهن بنتائجها وعواقبها، وهذا ما ســـتجيب 
عليه األيام القادمة، وســـيظهر بعد االنتخابات اإلســـرائيلية 

القادمة.
ومن الواضـــح أن اإلدارة األمريكية التي تدعـــو جهارة إلعادة 
انتخـــاب نتنياهو، تتماهي تماًما مع السياســـات االحتاللية، 
وهي التـــي أعطت الضوء له للتصرف كما يشـــاء. وعليه فإن 
المؤسسة الصهيونية تتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد 

الخطيـــر، والدفـــع نحـــو المواجهة التـــي من شـــأنها اندالع 
انتفاضة جديدة في األراضي الفلسطينية.

ا 
ً
وإزاء هذه الزيارة التي تعتبر جريمة كبرى، وتشـــكل استفزاز

خطيـــًرا لمشـــاعر الفلســـطينيين والعرب والمســـلمين، فإن 
القيادة الفلســـطينية مطالبة بموقف واضح ضدها، والتحرك 
الفاعل، ودعوة المجتمع الدولي تحمل المســـؤولية والتدخل 
لوضـــع حـــد لالنتهـــاكات اإلســـرائيلية وجرائـــم االحتالل 
المتواصلـــة، واتخاذ ما يلـــزم من إجراءات للجـــم المخططات 
والمشـــاريع اإلسرائيلية التي تستهدف السيطرة على الحرم 

اإلبراهيمي والسيادة على مدينة الخليل.

مالحظات سياسية على 24 ساعة إخبارية من فلسطين

الزيارة االقتحامية للخليل استفزازية وأهدافها خطيرة

د. فايز أبو شمالة

شاكر فريد حسن

حين اتخذت السلطة إجراءات مّست بأوضاع عشرات آالف الموظفين 
العموميين في غزة، رفضت مصادرها أن تعتبر تلك اإلجراءات عقابًا 
بغض النظر إن كان على الموظفين، أو للضغط على حركة »حماس«.

كثرت االجتهادات في تفسير ودوافع تلك اإلجراءات، خصوصًا بعد 
أن اتضح بالتجربة أن حركة »حماس«، لم تتأثر بالقدر الذي يجعلها 
تسلم الراية، فها هي منذ سنوات صامدة على مواقفها وسياساتها 

رغم كل ما يمكن أن يذكر عند الحديث عن أزمات تعاني منها.
في هذه األيام، تذهب التساؤالت إلى ما هو أبعد وأخطر، خاصة وأن 
اإلجراءات تزداد تأثيرًا واتســـاعًا على قطاعات واسعة من الموظفين 
العموميين الذين على رأس عملهم، والجالســـين في منازلهم، وكل 

ذلك التزامًا بقرارات سابقة من السلطة.
التســـاؤالت تنطوي على رعب حقيقي حين تصل إلى الســـؤال عن 
الدوافـــع ما إذا كانت تعكس موقفًا يســـعى للتخلـــص بالكامل من 
عبء غزة، ســـكانها وفصائلها، ومقاومتها وســـلطتها، والموظفين 
العموميين. ويتبع هذا التســـاؤل المرعب تســـاؤل آخر، يذهب إلى 
الســـؤال عما إذا كانت الســـلطة تضحي بحركة »فتـــح« في القطاع، 
خاصة وأن القســـم األكبر من الموظفين هم في األســـاس من حركة 

»فتح«.
لســـت أملـــك جوابـــًا، وال أريـــد أن يكون لـــدي جواب حـــول هذين 

التســـاؤلين، فأيا كان الجواب، أو االجتهـــاد، فإنه ال ينطوي على أية 
إيجابيات صغيرة كانت أم من المستوى االستراتيجي. غير أن األكيد 
هو أن هذه اإلجراءات تمّس بشـــكل واضح، بحركة »فتح«، تماسكها 
ودورها، وتماســـك مؤسساتها أو ما بقي منها، وآخر شاهد على ذلك 

ما تتعرض له جامعة األزهر.
النـــاس بصفـــة عامة يتحســـرون على ســـنوات مضت قبـــل وجود 
دين، في كل األراضي المحتلة، ومتضامنين  السلطة حين كانوا موحَّ
ين االحتالل بكل قوة، حتى شهداؤهم يدفنون في  متكافلين، متحدِّ
مقابر للجميع، وأســـراهم يعانون ويخوضون معاركهم، وفي معظم 

األحيان يقودون الجماهير وهم خلف القضبان.
األوضاع اآلن مأســـاوية، والحقيقة أن الناس تمـــوت فيهم الكرامة 
اإلنســـانية وهم أحيـــاء ولكن ال يرزقـــون. الناس في غـــزة مدفونة 
بالحيـــاء، وال تجد إاّل الدعاء في ظل األبواب المغلقة على أي أمل. قبل 
أن يحل موعد صرف الرواتب لشـــهر آب، كانت التصريحات تتحدث 
عن إجراءات تضمن المســـاواة في التعامل مع الموظفين في الضفة 
وغـــزة، غير أن الوقائع العملية، تفيد بوجود تمييز واضح، أدى إلى ما 

يشبه ثورة الجياع، حتى من قبل قيادات وكوادر من حركة »فتح«.
يتضـــح أن عـــالوة المواصالت تصـــرف للموظفين فـــي الضفة، وال 
تصـــرف لنظرائهم في غزة ممن هم على رأس أعمالهم، وأن نســـبة 

المئة وعشرة في المئة من الرواتب تصرف تمامًا في الضفة، وال تزيد 
عن خمســـة وســـبعين في المئة من أصل الراتب لموظفي غزة، وأن 
المئات تقطع رواتبهم بتقارير كيدية، وأن متفرغي 2005، ال يزالون 
يعانون أشد المعاناة، وكذلك موظفو شركة البحر، هذا باإلضافة إلى 

ما يسمى بالتقاعد المالي.
علـــى أن اآلثار الســـلبية الناجمـــة عن خصم الرواتب بهـــذا القدر ال 
تتوقف على الموظفين وعائالتهم الصغيرة والكبيرة، وعلى مستوى 

المعيشة واألسعار والوضع االقتصادي.
مررت قبل أيام قليلة على مستشـــفى الشـــفاء، قســـم الطوارئ إثر 
طارئ عرضي، فوجدت طبيبًا في متوســـط العمر، ال يبدو على هيئته 
وسلوكه أنه من حركة »حماس«. كان في االستقبال طبيبات متدربات 
من جامعات فلسطينية، الحظت أن الطبيب األساسي المناوب، ليس 
مســـتعدًا ألن يجيبك عن أسئلتك، أو يعيرك أدنى اهتمام. يكتفي 
الطبيب األساســـي بأن يوجهك إلى الطبيبات المتدربات، وقف إلى 
جانبي طبيب معيـــن حديثًا على األرجح، فســـألته عن الراتب الذي 
يحصل عليه فقال: ألف شـــيكل. التدني في الرواتب يشـــمل أطباء 
قدامى واستشـــاريين وهم من حركة »فتح«، أيضًا، إذ ال يزيد الراتب 

على ألفي شيكل.
وجدت العـــذر للطبيب، الذي تجاهلني، فلو كنـــت مكانه لما فعلت 

غير الذي فعله، طالما أنه يعمل بالســـخرة، خاصة وأن معظم األطباء 
ال يتمتعـــون بالشـــهرة، التي تؤّمـــن لهم دخاًل إضافيـــًا من خالل 
عياداتهم الخاصة. المعلمون ليســـوا أفضل حـــااًل، ما يجعلنا نترك 
للمســـؤول تقدير الدوافع التي تجعل هـــؤالء وأولئك، لكي يقدموا 

خدمة جيدة للمواطن أو الطالب.
وبصراحة حتى اآلن ال يفهم اإلنســـان أي معنى أو ضرورة لما يسمى 
بالتقاعـــد المالي، ســـوى أن الموظف المعني عليـــه أن يقوم بعمله 
على أفضل ما يكون، مع راتب يجعله أقرب إلى الشؤون االجتماعية. 
أال يـــرى من يقـــف وراء هذه اإلجراءات أي تأثيـــر على حركة »فتح«، 
دورها ومؤسســـاتها في قطاع غزة، وإلـــى أين وصلت أوضاعها وإلى 

أين تتجه؟
يمكـــن للناس كل النـــاس أن تتفهم أبعاد األزمة الماليـــة ذات األبعاد 
السياســـية التي تتعرض لها الســـلطة، لســـبب الضغوط والمخططات 
اإلسرائيلية األميركية وفي ظل األوضاع العربية السائدة، ولكن في حال 

تطبيق نفس النظام والقانون على كل الموظفين في الضفة وغزة.
وبصراحة نتمّنى أن نســـمع من مسؤول تفســـيرًا جديًا وصريحًا لما 
يجـــري، حتى لو كان فـــي ذلك بعض األذى، أمـــا الضياع في البحث 
عن الدوافع واألهداف فإن ذلك يترك مليوني فلســـطيني فريســـة 

للضياع.

طالل عوكلاإلجراءات العقابية على موظفي غزة .. أكلك منين يا بطة
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رام الله/ االستقالل:
قــــال وزيــــر االقتصــــاد الوطني خالد 
العســــيلي، إن االســــراع فــــي تنفيذ 
االقتصــــادي  المجلــــس  قــــرارات 
واالجتماعــــي فــــي دورتــــه العادية 
104، التــــي انعقدت فــــي الجامعة 
فــــرص تطوير  مــــن  العربيــــة تعزز 
اقتصادنا الوطني وتمكين الحكومة 
الفلســــطينية مــــن ترجمــــة رؤيتها 
اقتصاد  عــــن  واالنفكاك  التنمويــــة 

االحتالل االسرائيلي.
وأضاف العسيلي في بيان صدر عن 
الــــوزارة، الجمعة، »نتطلــــع إلى رؤية 
اســــتثمارات عربية واعــــدة في دولة 
فلســــطين والمشــــاركة الفاعلة في 
بنــــاء اقتصادنا الوطنــــي، عالوة على 
رفع حجم التبــــادل التجاري وتمكين 
المنتجات الوطنيــــة من الوصول إلى 
األسواق العربية والدولية، إضافة الى 
المشاركة بفاعلية في المؤتمر العربي 
لالســــتثمار فــــي فلســــطين المزمع 
عقده في شــــهر تشرين ثاني 2019 

بجمهورية مصر العربية.
وأشار إلى اعتماد المجلس االقتصادي 
دولة  مطالـــب  العربي  واالجتماعـــي 
فلسطين في دعم اقتصادنا الوطني 
بمختلـــف مكوناتـــه وتعزيز صمود 
المواطنيـــن ودعـــم تطبيـــق الخطة 
القطاعية  للتنميـــة  االســـتراتيجية 

في القـــدس، وغيرها مـــن المطالب 
السياسية واالقتصادية باإلضافة الى 
تشـــكيل لجان متابعة لتنفيذ هذه 

القرارات وكان هناك تجاوب ايجابي.
والتجــــارة  االقتصــــاد  وزراء  وكان 
العــــرب أكدوا فــــي اختتــــام أعمال 
المجلــــس االقتصــــادي واالجتماعي 

التــــي انعقــــدت بالجامعــــة العربية 
برئاســــة وزير االقتصاد الوطني خالد 
العســــيلي، مســــاء الخميــــس، على 
ضرورة اســــتمرار تقديم الدعم الالزم 
لالقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز 
صمــــود الشــــعب الفلســــطيني في 

مواجهة االحتالل االسرائيلي.

العسيلي: تنفيذ قرارات المجلس االقتصادي 
العربي يعزز من تطوير االقتصاد الفلسطيني

االستقالل/ وكاالت:
قرر البنك المركزي الروســـي، الجمعة، خفض ســـعر 
الفائدة الرئيسي إلى 7 بالمئة، وهذا ثالث تخفيض 

خالل العام الجاري في ظل تباطؤ معدل التضخم.
وقال المركزي الروسي، في بيان أصدره أمس، إنه قرر 
خفـــض بمقدار 0.25 بالمئة إلـــى 7 بالمئة، وهو أقل 

مستوى منذ 2014.
وتباطأ معدل التضخم الســـنوي في روسيا إلى 4.3 
بالمئة في الشهر الماضي من 4.6 بالمئة في الشهر 

السابق عليه، وفق بيانات رسمية.
وخفضـــت روســـيا توقعاتها لمعـــدل التضخم إلى 
3.8 بالمئة في نهايـــة 2019، مقابل 4.3 بالمئة في 

توقعات سابقة.

وفـــي 14 يونيو/حزيران الماضي، خفـــض المركزي 
الروسي ســـعر الفائدة الرئيسي إلى 7.5 بالمئة، في 
ظل تباطؤ التضخم السنوي، للمرة األولى منذ مارس/ 

أذار 2018.
وفـــي 26 يوليو/تمـــوز الماضـــي، خفـــض المركزي 

الروسي، للمرة الثانية، سعر 
وسعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة األدنى الذي 
يقـــدم به البنك المركزي القـــروض للبنوك التجارية 
لمدة أســـبوع، وهو أيضا الحد األقصى للســـعر الذي 

يقبله مقابل الودائع من البنوك.
ومؤخـــرا، توقـــع صندوق النقـــد الدولـــي تباطؤ نمو 
اقتصاد روسيا إلى 1.2 بالمئة في 2019، مقابل 2.3 

بالمئة في 2018.

االستقالل/ وكاالت:
تباطأ نمو اقتصـــاد منطقة اليورو( 19 دولة) إلـــى 0.2 بالمئة في الربع 

الثاني من 2019، بسبب انكماش اقتصاد ألمانيا وتباطؤ التجارة.
وقال مكتب اإلحصاء االتحادي األلماني (يوروستات) في بيان، الجمعة، 
إن الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنســـبة 0.2 بالمئة في 

الربع الثاني من العام الجاري مقابل 0.4 بالمئة في الربع السابق عليه.
وانكمش االقتصاد األلماني، أكبر اقتصاد في القارة األوروبية، بنســـبة 
0.1 بالمئة في الربع الثاني 2019، مقابل نمو بنسبة 0.4 بالمئة في الربع 

السابق له، وفق بيانات رسمية.
ومؤخـــرا، خفضت المفوضية األوروبية، توقعاتهـــا لمعدل نمو منطقة 
اليـــورو (19 دولة) إلـــى 1.4 بالمئة في 2020، مقابـــل 1.5 بالمائة في 
توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمئة بدون تغيير 

في 2019.
وأكد البيان تباطـــؤ نمو اقتصاد االتحاد األوروبـــي( 28 دولة) إلى 0.2 
بالمئة فـــي الربع الثاني من العام الجاري مقابـــل 0.5 بالمئة في الربع 

السابق عليه.
وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان 
وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، والتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ 

ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.
فيما يضم االتحاد األوروبي دول منطقة اليورو، إضافًة إلى كل من بلغاريا 
والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة 

المتحدة.

تباطؤ نمو منطقة اليورو إلى 
0.2 بالمئة في الربع الثاني

االستقالل/ األناضول:
قالـــت وزيرة التجـــارة التركية روهصـــار بكجان، إن 
الصين باتت ثالث أكبر شريك تجاري لنا بعد ألمانيا 
وروسيا، وحجم التجارة معها بلغ العام الماضي 23,6 

مليار دوالر أمريكي.
جـــاء ذلك في كلمة لهـــا بمنتدى العمـــل التركي- 
الصيني على هامش فعاليات معرض إزمير العالمي 
بنسخته الـ 88، مشـــيًرة إلى أن وفدي البلدين عقدا 

اجتماًعا مثمًرا للغاية.
وأشـــارت إلى أن التعـــاون بين تركيـــا االقتصادي 
األكثر ديناميكية في أوروبا والقوة العالمية الصين 
من شـــأنه أن يسهم في اقتصادات الشرق األوسط 

والبلقان وأوروبا.

ولفتت إلى أن الصين شاركت في المعرض عبر 150 
شًخصا من 61 شركة ومن 9 محافظات مختلفة، وأكد 
أن تلك الشـــركات أجرت محادثات مثمرة على مدار 
يومين بهـــدف زيارة االســـتثمار المتبادل وتطوير 

التجارة.
وأضاف:« حجــــم التجارة الذي كان قد بلغ عام 
2001 مــــع الصين 1,1 مليــــار دوالر وصل إلى 
23,6 مليــــارات دوالر العام الماضي، فالصين 
باتــــت أكبر شــــريك تجــــاري لنا بعــــد ألمانيا 

والصين«.
وذكـــرت أن تركيـــا تضم 61 شـــركة اســـتثمارية 
صينية، وأن مجموع اســـتثماراتها تبلغ نحو مليار 

و560 مليون دوالر.

وزيرة تركية: الصين باتت 
ثالث أكبر شريك تجاري

المركزي الروسي يخفض
 سعر الفائدة إلى 7 بالمئة

االستقالل/ وكاالت:
على هامش زيارة المستشارة األلمانية 
أنجيـــال ميركل لبكين، وقعت شـــركات 
ألمانيـــة الجمعة، 11 اتفاقية تعاون مع 

الصين.
وبحســـب قائمة لمصادر من الوفد، فإن 
االتفاقيـــات تتعلق بمجـــاالت تقنيات 
الطيـــران والمالحـــة البحريـــة والطاقة 
والتمويـــل  الكهربائيـــة  والســـيارات 
والتأمين والتنقـــل المترابط والحد من 

النفايات وإعادة تدويرها.
ووقعـــت شـــركة »إيربـــاص« األوروبية 
لصناعـــة الطائـــرات اتفاقا مع شـــركة 
صناعة الطيران الصينيـــة »إيه في آي 

سي« لصيانة طائرات إيرباص من طراز 
»إيه 320« فـــي المصنع الحالي بمدينة 
تيانجين الصينية، حيث ُيجرى تجميع 

طائرات إيرباص.
كمـــا وقعت شـــركة »أليانـــز« األلمانية 
للتأمين اتفاقـــا اســـتراتيجيا مع بنك 
الصين لتعزيز التعاون في مجال المالية 

والتأمين.
ووقعـــت شـــركة »ســـتريت ســـكوتر« 
المملوكة لشـــركة »دويتشـــه بوست« 
للبريد مع شـــركة »شـــيري  األلمانيـــة 
هولدينج« الصينية للســـيارات مذكرة 
تفاهم إلنتـــاج وتطوير مركبات تجارية 
كهربائيـــة ُتســـتخدم فـــي المرحلـــة 

النهائية للتوزيع.
كمـــا وقعـــت مجموعـــة »ســـيمنس« 
األلمانية العمالقة للصناعات الهندسية 
مذكـــرة تفاهـــم مع شـــركة »ســـتيت 
باور إنفســـتمنت هوربورشـــين ليمتد« 
إنتاج  للتعاون فـــي  للطاقـــة  الصينية 

توربينات الغاز.
وفي الوقت نفسه، وقعت مجموعة »ألبا« 
األلمانية إلعادة تدوير النفايات اتفاقية 
تعاون استراتيجي مع مجموعة »شينزن 
إنيرجـــي« الصينية للطاقة لتأســـيس 
شـــركة محاصة للتعاون فـــي الحد من 
النفايـــات وإعادة تدويرهـــا في مدينة 

شينزن الصينية.

االستقالل/ وكاالت:
هل خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي (بريكست) بدون اتفاق مشكلة؟ إنه ليس مشكلة على األقل بالنسبة 
ألغنى أغنياء بريطانيا، وإنما مشكلتهم هي وصول زعيم حزب العمال اليساري جيرمي كوربين إلى الحكم، 
في أي انتخابات قريبة، في ظل حالة الغموض السياسي التي تحيط ببريطانيا بسبب الخالف حول الخروج 
من االتحاد األوروبي. على مدى أكثر من عام، يستعد بعض أغنى أغنياء بريطانيا النفصال صعب عن االتحاد 
األوروبي، وهو ما يوضح أنهم يستطيعون تحويل الخروج الفوضوي لبريطانيا من االتحاد األوروبي لصالحهم. 
ولكن احتماالت فوز حزب العمال بزعامة كوربين في االنتخابات العامة المقبلة أصبحت أكثر ما يثير قلقهم.

ونقلت وكالـــة بلومبرج لألنباء عن كريس كالين رئيس مجلس إدارة مجموعـــة »هينلي أند بارتنرز جروب« 
لالستشـــارات الضريبية والموجودة في مدينة زيوريخ السويســـرية القول »من الواضح تماما انه ستكون 
هناك موجة خروج كبيرة لألفراد واألســـر الغنية من بريطانيا إذا وصل حزب العمال إلى الســـلطة...هذا هو 
الهاجس األكبر بالنســـبة لألثرياء وليس الخروج من االتحاد األوروبي أو حتى الخروج بدون اتفاق... فهذا ال 

يعني أي اختالف بالنسبة لعمالئنا«.
كانـــت قضية الخروج الجماعي المحتمل لألثرياء البريطانيين من البالد قد ظهرت على الســـطح في العام 
الماضي عندما قرر الملياردير جيم راتكليف مؤسس شركة »أينوس« العالمية للكيماويات وأغنى شخص 

في بريطانيا االنتقال للحياة في موناكو إلى جانب اثنين آخرين من مديري »أينوس«.

أثرياء بريطانيا يستعدون للهروب من حكم 
حزب »العمال« وليس من »البريكست«

توقيع 11 اتفاقية تعاون على 
هامش زيارة ميركل للصين
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االستقالل/ وكاالت:
مــــن المقــــرر أن تعلن إيــــران اليوم 
السبت تفاصيل اجراءاتها الجديدة 
التزاماتهــــا  بخفــــض  المتصلــــة 
الواردة في االتفــــاق النووي المبرم 
عام 2015 ردا علــــى فرض عقوبات 
أميركية مشــــددة عليها، االمر الذي 
دفع االتحاد االوروبي الى مطالبتها 
الخميس بالتخلي عن هذه الخطوة.

وكالة  باســــم  المتحــــدث  ويعقــــد 
كمالوندي  بهــــروز  الذرية  الطاقــــة 
مؤتمــــرا صحافيا لعــــرض تفاصيل 
الخطوة الثالثة مــــن تقليص إيران 
التزاماتهــــا النووية منــــذ أيار/مايو، 

بحسب وكالة االنباء الطالبية اسنا.
كيفيــــة  كمالونــــدي  وسيكشــــف 
تنفيــــذ االمــــر الذي اصدره مســــاء 
االيراني حســــن  الرئيس  االربعــــاء 
روحاني بالتخلي عــــن أي قيود في 

مجالي البحث والتطوير النوويين.
وبذلك، يكــــون روحاني قد دشــــن 
المرحلة الثالثــــة من خطة تقليص 
التزامــــات طهــــران النوويــــة التي 

نــــص عليها االتفــــاق الدولي حول 
برنامجهــــا النــــووي الــــذي وقع في 

تموز/يوليو 2015 في فيينا.
وتحدث روحاني عن “توسيع مجال 

مختلفة  وأنواع  والتطويــــر  االبحاث 
المركــــزي، وكل  الطرد  من أجهــــزة 
ما نحتاج اليه مــــن أجل تخصيب” 

اليورانيوم.

ردًا على فرض عقوبات أميركية مشددة عليها
إيران تعلن اليوم تفاصيل خطوة الخفض 
اإلضافي اللتزاماتها في االتفاق النووي 

االستقالل/ وكاالت:
حـــذرت وزارة الخزانة األميركية من أن أي جهة في العالم 
تســـاعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة بالقائمة السوداء 
األميركيـــة بالوقـــود تخاطـــر بإدراجها هي نفســـها في 

القائمة.
وكانـــت الوزارة أدرجت ناقلة النفط اإليرانية إدريان داريا، 
وهي محور مواجهة بين واشـــنطن وطهران، في القائمة 

يوم 30 أغسطس.
وحذرت واشـــنطن من أنها ســـتعتبر أي مساعدة تقدم 
للسفينة دعما لمنظمة إرهابية وبالتحديد الحرس الثوري 

اإليراني.

وقالت وزارة الخارجيـــة األميركية أيضا إن أي نقل للنفط 
إلى ســـوريا من الناقلة يدعم ما وصفته »إرهاب« الرئيس 

السوري بشار األسد.
وكانت قوة بريطانيـــة احتجزت الناقلة التي كانت تحمل 
اســـم غريس 1 قبالة ســـواحل جبل طارق في يوليو تموز 
لالشـــتباه في نقلها شـــحنة نفط إلى سوريا في انتهاك 

لعقوبات االتحاد األوروبي.
وقـــد أعلنت الواليـــات المتحدة، األربعـــاء، فرض عقوبات 
على شبكة واسعة من الشركات واألفراد والسفن التابعة 
إليران أو التـــي تتعاون معها، فيما خصصت واشـــنطن 
مكافأة مالية ضخمة لمن يبلغ عن أنشطة الحرس الثوري.

االستقالل/ وكاالت:
دفن عبد الله، النجل األصغر للرئيس الراحل محمد مرسي، في الثانية 
من صبـــاح الجمعة بالتوقيـــت المحلي، مجاورا لمقبرة والده، شـــرقي 

العاصمة القاهرة، وسط تواجد أمني، وفق محامي األسرة.
وقال عبـــد المنعم عبد المقصود، محامي أســـرة مرســـي، لألناضول، 
“انتهت مراســـم دفن عبد الله(نحو 25 عاما)، بحضور كامل أســـرته 

وأشقاء أبيه، بمقبرة مجاورة لوالده الراحل بمدينة نصر”.
وأوضح أن إجراءات الدفن اســـتغرقت نحو ســـاعة وسط حضور أمني 
أيضـــا، باإلضافة إلى حضور أصدقـــاء لنجل مرســـي بمحيط منطقة 

المقابر.
وكشف عبد المقصود، أن الســـلطات المصرية، سمحت ألسامة نجل 

مرسي، والمحبوس حاليا بالخروج من محبسه وحضور مراسم الدفن.
وأشـــار إلى أن أفرادا من أسرة وعائلة مرســـي، أدوا صالة الجنازة على 
نجل األخير، في وقت سابق من مساء الخميس بمشرحة زينهم (وسط 
القاهرة)، قبل أن تســـمح الســـلطات أن ينتقل لمثـــواه األخير لدفنه 

بجوار مقبرة والده.
وأوضح أن كافة أشـــقاء عبد الله، وهم أســـامة وأحمد وعمر والشيماء، 

باإلضافة إلى والدته (نجالء مسيل) حضروا مراسم الدفن.
ومن المفارقات أن يتشابه نجل مرسي مع والده، في لحظات النهاية، 
حيث مـــات االثنان وفق تقارير طبية رســـمية بأزمـــة قلبية مفاجئة، 
ودفنا متجاورين، ليال في نفس التوقيت تقريبا، بخالف عدم الحضور 

الشعبي المتوقع في مثل هذه الجنازات ألسباب بينها أمنية.

القاهرة: دفن نجل »مرسي« 
فجرًا بحضور أسري وأمني

االستقالل/ وكاالت:
جددت الواليات المتحدة مطلبها بحظر حزب الله في ألمانيا.

وكتب الســـفير األمريكي في برلين، ريتشـــارد جرينـــل، في مقال 
بصحيفة »فيلـــت« األلمانية الصادرة الجمعـــة: »بصرف النظر عن 
موقـــف االتحاد األوروبي، يمكن أللمانيـــا أن تعلن على غرار هولندا 

وبريطانيا حظًرا تاًما لحزب الله«.
وأضاف أن »هذا لن يدرأ فقط حزب الله عن البحث عن أنصار وأموال 
تبرعات في ألمانيا. بل أن ألمانيا ســـوف تبعث أيضا بذلك إشـــارة 
قوية بأنه ال تســـامح مع العنـــف واإلرهاب ومعاداة الســـامية في 

أوروبا«.
تجدر اإلشـــارة إلى أن ألمانيا، مثل معظم الدول األخرى في االتحاد 
األوروبي، تحظر فقط الذراع العســـكري لحزب الله، لكن تســـمح في 

المقابل بالذراع السياسي.
وكان االتحاد األوروبي أدرج الذراع العســـكري لحزب الله في قائمته 
لإلرهـــاب عام .2013 وصنفـــت بريطانيا المنظمة فـــي آذار/مارس 
الماضـــي على أنها منظمة إرهابية بأكملهـــا، لتلحق بذلك بموقف 
هولنـــدا والواليـــات المتحدة وكنـــدا. وفي المقابل تـــرى الحكومة 
األلمانيـــة أن حزب الله له عامل اجتماعي في لبنان، حيث إنه ممثل 

في البرلمان والحكومة.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن رئيس المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق الليبية 
المدعومة دوليا فائز الســـراج، منع الوزراء ووكالء الوزارات 
وعمداء البلديات ورؤســـاء األجهزة والهيئات العامة وأي 
مسؤول آخر يحمل صفة رسمية من عقد أية اجتماعات أو 
لقـــاءات مع أطراف أو جهات خارجية إال بإذن من المجلس 
الرئاســـي. وجاء نص القرار الذي نشـــرته حكومة الوفاق 
عبر حســـابها على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
في الساعات األولى من الجمعة، »سعيا لضبط سير عمل 
المؤسســـات العامة ومنعا ألية مخالفـــات أو خروقات من 
شـــأنها إلحاق الضرر بالصالـــح العام يمنع علـــى الوزراء 

ووكالء الـــوزارات وعمـــداء البلديـــات ووؤســـاء األجهزة 
والهيئات العامة وأي مسؤول آخر يحمل صفة رسمية أن 
يعقد أية اجتماعات أو لقاءات مع أطراف أو جهات رسمية 
في الخارج إال بموجب إذن من المجلس الرئاسي لحكمومة 
الوفـــاق الوطني، مـــع التقيـــد بموافـــاة وززارة الخارجية 
بالتقاريـــر الالزمة عن نتائج تلـــك االجتماعات واللقاءات 
وغيرهـــا في حال الحصول علـــى إذن بعقدها«، ولم يعط 

القرار اي اسباب وراء هذه الخطوة.
يذكر أن الجيش الوطني الليبي يشن منذ الرابع من شهر 
نيســـان/ابريل الماضـــي هجوما لتطهيـــر طرابلس، مقر 

حكومة الوفاق، مما سماهم بـ«الميليشيات اإلرهابية«.

واشنطن تهدد بمعاقبة أي جهة 
تزود الناقلة اإليرانية بالوقود

ليبيا: السّراج يمنع مسؤولين من عقد 
لقاءات مع األطراف الخارجية إال بإذن

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون، الجمعـــة، إن "أي 
اعتداء على سيادة البالد وسالمة أراضيه، سيقابل بدفاع 
مشـــروع عن النفـــس، تتحمل إســـرائيل كل ما يترتب 
عنه من نتائج". جاء ذلك خالل اســـتقبال عون في قصر 
بعبدا شـــرق بيروت، ممثل األميـــن العام لألمم المتحدة 
لدى بيروت يان كوبيتش، حسب بيان للرئاسة اللبنانية 

تلقت األناضول نسخة منه.
وذكـــر البيـــان أن "عـــون أبلـــغ كوبيتـــش أن االعتداء 

اإلسرائيلي األخير على الضاحية الجنوبية لبيروت، شكل 
خروجا عن قواعد االشـــتباك التي تم التوصل إليها بعد 

صدور قرار مجلس األمن الدولي رقم 1701".
والقـــرار 1701، صـــدر فـــي 11 أغســـطس/ آب 2006، 
ووافقـــت عليه الحكومة اللبنانية باإلجماع، ليتم إرســـاء 
قواعد االشتباك التي وضعت بعد حرب يوليو/ تموز من 

العام ذاته.
من جهته، قال كوبيتش إن "الجيش اللبناني المنتشـــر 
بجانـــب القـــوات الدولية، يقـــوم بواجبه كامـــال تنفيذا 

لقرارات السلطة السياسية والمجلس األعلى للدفاع".
ومنذ 25 أغســـطس/ آب الماضي، يشهد لبنان توترات 
أمنيـــة متصاعدة، مع ســـقوط طائرتين مســـيرتين في 
ضاحيـــة بيروت الجنوبية، تالها باليـــوم الالحق، دوي 3 
انفجارات في مراكز عســـكرية للجبهة الشعبية لتحرير 
فلســـطين (القيادة العامة)، بمنطقة قوسيا بقضاء زحلة 
في البقاع. ولم تنف "إسرائيل" أو تؤكد مسؤوليتها عما 
شـــهده لبنان، لكن الرئيس عون، اعتبر ما حدث "بمثابة 

إعالن حرب" من جانب تل أبيب.

االستقالل/ وكاالت:
توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي الذي 
حكم البـــالد بقبضة حديدية بيـــن 1980 و2017 
عـــن عمر 95 عاما، على ما أعلن الرئيس إيمرســـون 

منانغاغوا، الجمعة.
وكتـــب منانغاغوا في تغريدة "أعلـــن ببالغ الحزن 
وفاة األب المؤســـس لزيمبابوي ورئيسها السابق 

القائد روبرت موغابي".
وتابـــع: "كان القائد موغابي بطـــل التحرير، مناصر 
لعموم أفريقيا كّرس حياته لتحرير (...) شعبه. لن 
ننسى أبدا إسهامه في تاريخ أمتنا وقارتنا. لترقد 

روحه بسالم".
وتولى روبرت موغابي قيادة روديزيا الســـابقة عند 

استقاللها عام 1980.

وكان موغابي يتلقى العالج الطبي الذي لم يفصح 
عن طبيعته، لكنه لم يعد قادرا على السير.

وُأجبر موغابـــي (94 عاما) على االســـتقالة في 
نوفمبر 2017 إثـــر انقالب نفذه الجيش، وذلك 
بعـــد أن حكم البلـــد الواقع في جنـــوب القارة 
األفريقيـــة لنحـــو 4 عقود منذ االســـتقالل عن 

بريطانيا عام 1980.

عون: أي اعتداء على لبنان سيقابل بدفاع »مشروع« تتحمل »إسرائيل« نتائجه

وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي

السفير األمريكي يطالب 
بحظر حزب الله في ألمانيا
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الرام / االستقكل:
غادر المنتخب الوطني الفلســـطيني لكرة 
القدم الوطن مســـاء أمس الجمعة متوجها 
الى سنغافورة لمكقاة منتخبها يوم الثكثاء 
القـــادم في الجولـــة الثانيـــة للتصفيات 
اآلســـيوية لكأس العالـــم 2022 في قطر 
وكأس أســـيا 2023 في الصين لحســـاب 

مباريات المجموعة الرابعة .
وكان المنتخب الوطني الفلســـطيني لكرة 
القدم قد خاض لقاءه األول أمام المنتخب 
 /2 بنتيجـــة  وفاز عليـــه  األوزبكســـتاني 
صفـــر في مباراة جـــرت على ملعب فيصل 

الحسيني بالرام .
المنتخـــب  تصـــدر  النتيجـــة  وبهـــذه 

الفلســـطيني ترتيب المجموعة برصيد 3 
نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من 
اليمن وسنغافورة و التي انتهت بالتعادل 
2/2 ، في حين بقي رصيد أوزبكستان خاليًا 
من النقاط، علمًا بأن المجموعة تضم أيضًا 
منتخب الســـعودية التـــي لم تلعب حتى 

األن .
وتقـــام الجولـــة الثانيـــة من منافســـات 
المجموعة يوم الثكثـــاء المقبل 10 أيلول/
سبتمبر، حيث تلتقي اليمن مع السعودية 
فـــي المنامـــة بالبحرين ، وســـنغافورة مع 

فلسطين في سنغافورة.
ويشـــهد الدور الثاني مشاركة 40 منتخبًا، 
مـــن بينهـــا 34 منتخبًا حجـــزت مقاعدها 

بشـــكل تلقائـــي، إلى جانـــب 6 منتخبات 
تأهلت من خكل الدور األول.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في الدور 
الثانـــي علـــى 8 مجموعـــات، بحيث تضم 
كل مجموعة خمســـة منتخبات. تتنافس 
بنظام الـــدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام 
منافســـات هذا الدور خـــكل الفترة من 5 
أيلول/ســـبتمبر 2019 ولغايـــة 9 حزيران/

يونيو 2020.
ويتأهـــل صاحـــب المركـــز األول في كل 
مجموعـــة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على 
المركز الثانـــي (المجمـــوع 12 فريق) إلى 
نهائيات كأس آســـيا 2023 والدور الثالث 
من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر .

الرام / االستقكل: 
أكد ياســـر حمد، مدافع المنتخب الفلســـطيني، أن االنتصار الذي حققه الفدائي على حســـاب 
أوزبكســـتان 2-0 ، في افتتاح لقاءات الجولة األولى من التصفيات اآلســـيوية المزدوجة أمر بالغ 
األهمية. وحصد المنتخب الفلســـطيني أول 3 نقاط، تصدر بها المجموعة الرابعة التي شهدت 
أيضـــًا تعادل منتخبي ســـنغافورة واليمن 2-2. وقال حمد في تصريحـــات صحفية : "االنتصار 
على منتخب أوزبكســـتان القوي والمرشح للوصول إلى كأس العالم بقطر 2022، أمر مهم للغاية 
بالنسبة للفدائي، وسيمنحه الكثير من الثقة في باقي مشوار التصفيات بداية من اللقاء المقبل 

بعد أيام قليلة أمام سنغافورة في العاشر من الشهر الجاري على ملعب األخيرة".
وأكد أن المنتخب الفلسطيني احترم أوزبكستان وتاريخها، ولعب المباراة بك أخطاء فنية، خاصة 
في الشـــوط األول، الفتا الى أن الطريقة واألســـلوب اختلفت  في الشوط الثاني، وعرف الفدائي 

كيف يستطيع التسجيل والتفوق وأحراز هدفين وانهاء المباراة لصالحه.
وختم: "هذا األمر أربك المنافس وكان باإلمكان تســـجيل المزيد من األهداف، لكن النتيجة التي 

تحققت تبقى كبيرة وتاريخية للفدائي، على اعتبار أنه االنتصار األول مقابل 4 هزائم سابقة".

»الفدائي«  يغادر إلى سنغافورة لمالقاة منتخدها الثالثاء

»نجم الفدائي«: االنتصار على 
أوزبكستان يمنحنا الكثير من الثقة

غزة / االستقكل: 
تفتتح اليوم السبت منافسات األسبوع الثاني من بطولتي الدوري الممتاز و الدرجة األولى 
، حيث ســـتحتضن مكعب قطـــاع غزة ثكثة لقاءات في غاية األهمية لفرق فشـــلت في 

تحقيق االنتصار بالجولة السابقة .
و في الدوري الممتاز ، تفتتح الجولة بلقاء وحيد يستضيفه ملعب اليرموك بغزة ، حيث 

سيلتقي العميد غزة الرياضي بفريق النشامى شباب خانيونس .
»العميد« يدخل اللقاء منتعشـــا بثكث نقاط خطفها األســـبوع الماضي خارج الديار من 
أنيـــاب الزعيم شـــباب رفح بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيـــد، و يتطلع »العميد« 

لمواصلة االنتصارات و جلب ثكث نقاط يتربع من خكلها على القمة.
فيما يسعى النشامى لتعديل المســـار و تحقيق االنتصار و جلب الثكث نقاط من قلب 
العميد ، خاصة و أن النشـــامى فشـــل على أرضه األسبوع الماضي من تحقيق الفوز على 

اتحاد خانيونس ، و عينه على االنتصار لتعويض االنكسار .
ويذكر أن اللقاء سيبدأ في تمام الساعة 4:30 مساء .

و في دوري الدرجة األولى ، تفتتح الجولة الثانية بلقاءين في غاية األهمية، فعلى ملعب 

الدرة وسط  قطاع غزة ، يستضيف خدمات البريج فريق التفاح في لقاء كل فريق يسعى 
لتحقيق الفوز و خطف الثكث نقاط . خدمات البريج العائد بثكث نقاط ثمينة من أنياب 
العنيد نادي العطاء جنوب القطاع  ، يسعى لمواصلة المشوار و التهام التفاح و الدخول 

بقوة في منافسة خطف إحدى ورقتي الصعود .
فيما يمني التفاح من تعويض خسارة األسبوع الماضي و تعديل المسار .

و علـــى ملعب رفح البلدي جنوب القطاع ، لقاء ال يقبل القســـمة على إثنين ، القادســـية 
في مواجهة ضيف ثقيل من شـــمال القطاع و الهابط حديثا للدرجة األولى بيت حانون 
األهلي . و يسعى القادسية من تحسين صورته التي ظهر عليها في لقاءه الماضي أمام 

الغواصات الصفراء و خسارته بثنائية نظيفة .
فيما يدخـــل الحوانين الفريق المدجج بالنجوم خاصة بالخط الهجومي اللقاء بمعنويات 
مرتفعة ، بعد فوزه الصعب على الوافد الجديد للدرجة األولى نادي األقصى بهدف دون 

رد جاء بالوقت األخير من المباراة .
و يســـعى الحوانين من مواصلة بدايته القوية و التربع على القمة أمك في المنافسة على 

الصعود و العودة سريعا للدوري الممتاز .

في افتتاح الجولة الثانية من دوري غزة الممتاز 

»العميد« يدحث مواصلة االنتصار و »النشامى« يسعى لتصحيح المسار

مدريد/ االستقكل: 
قـــال جيرار بيكيـــه قلب دفـــاع برشـــلونة بأن ليونيل 
ميسي اكتســـب الحق في أن يغادر برشلونة متى أراد 
وذلك بعد أن كشفت بعض التقارير الصحفية أن النجم 
األرجنتيني بإمكانه فســـخ عقده مع البارسا عند نهاية 
أي موســـم، وبالتالي ُيمكن أن يحدث ذلك في الصيف 

المقبل.
وكشـــف ذلك تقرير صحيفة البايـــس ، حيث جاء فيه 
أن هناك بندًا يســـمح له بالمغادرة متى شاء، وهو األمر 
نفســـه الذي كان ينطبق على كارليس بويول و تشافي 
هيرنانديز وأندريس إنييســـتا في سنواتهم األخيرة 

فـــي النادي الكاتالونـــي. ويدرك بيكيـــه أن هذا البند 
موجود بالفعل لذلك قال إلذاعة الكادينا ســـير: “عرفت 
بالفعل أن ميســـي قادر على المغادرة مجانًا في نهاية 
كل موسم، لكننا نعلم جميعًا مدى ارتباط ميسي تجاه 
برشلونة لذلك فهذا األمر ال يقلقني على اإلطكق، ولقد 
حصـــل على الحق فـــي أن يكون قادرًا علـــى اختيار ما 

يفعله بمستقبله نظرًا لكل شىء قدمه للنادي”.
وكان ميســـي قد مدد عقده بالشـــروط الحالية في عام 
2017 وتم اإلعكن عن توقيع العقد في نوفمبر من ذاك 
العام بعد أن أعلن البارســـا عن وجود اتفاق في شـــهر 
يونيو وحينها كان عقده قريبًا من النهاية وكان بإمكانه 

التفاوض على االنتقال ألي ناٍد آخر في آخر ستة شهور.
وعلـــى الرغم من مرور عامين على توقيع ميســـي لهذا 
العقد فإن جوزيف ماريا بارتوميو رئيس النادي يعمل 
حاليًا على تجديد عقـــده مرة أخرى وهو العقد الذي قد 

يكون األخير بالنسبة له مع البكوجرانا.
وسيبلغ ميسي عامه الـ33 في الصيف المقبل وسيبلغ 

عامه الـ34 في عام 2022.
وكان رئيس برشلونة قد قال في تصريحات سابقة إلى 
شبكة “إي إس بي إن” أن ميسي يريد  البقاء مع النادي 
إلـــى األبد وأنه يخطط للجلوس معه ومناقشـــة تمديد 

عقده .

بيكيه: بإمكان ميسي مغادرة برشلونة متى أراد
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غزة/ االستقالل: 
قــــال النائب األول لرئيس المجلس التشــــريعي 
الفلســــطيني، أحمد بحر، إن "فصائــــل المقاومة 
تراقب سلوك االحتالل ولن تسمح بتغيير قواعد 

اللعبة".
وأضاف بحر في كلمة له  الجمعة في األسبوع الـ 
73 لمسيرات العودة وكسر  الحصار، والذي حمل 
اســــم جمعة "حماية الجبهة الداخلية": "بعد أن 
فشل االحتالل في إنهاء مســــيرة العودة وكسر 
الحصــــار وبحروبه علــــى غزة أراد ضــــرب الجبهة 

الداخلية".
وشــــدد على أن الفصائل الفلسطينية مجتمعة 

وقفــــت على قلــــب رجل واحــــد ضــــد "االنحراف 
الفكري".

وأضــــاف: "ال يســــتطيع أحد أن يختــــرق جبهتنا 
الداخليــــة ألنها قوية برجالها ونســــائها وأمنها 
ومقاومتها". واعتبر بحر اقتحام رئيس الحكومة 
اإلســــرائيلية بنيامين نتنياهــــو للمدينة الخليل 
والحرم اإلبراهيمي دعاية انتخابية، مشيرا إلى ان 

ذلك لن يغير شيء من التاريخ.
وأشار إلى ان استقالة جيسون غرينبالت مبعوث 
ترمب للشــــرق األوســــط دليل على فشل "صفقة 

القرن".
وقــــال : "مســــتمرون بــــكل قــــوة إلفشــــال كل 

المخططات الصهيونية واألمريكية ولن نســــاوم 
على أرضنا".

و"صفقــــة القــــرن" هي خطــــة تســــوية أمريكية 
مرتقبة للشــــرق األوســــط، يتردد أنها تقوم على 
إجبار الفلســــطينيين، بمساعدة دول عربية، على 
تقديم تنازالت مجحفة لصالح "إسرائيل"، خاصة 
بشــــأن وضع مدينة القدس وحق عودة الالجئين 

وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.
وفي شــــهر حزيران/يونيو الماضي جرى اإلعالن 
عن القســــم االقتصادي من "صفقــــة القرن"، من 
خالل ورشة ُعقدت في المنامة، من دون مشاركة 

الفلسطينيين، الذين أعلنوا رفضهم للخطة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشـــفت صحيفـــة عبرية عن الشـــخصية 
التي ســـتتولى منصب المبعوث األمريكي 
للسالم في الشـــرق األوسط، خلفا لجيسون 

غرينبالت.
العبريـــة،  "معاريـــف"  وأفـــادت صحيفـــة 
الجمعـــة، بأن "آفي بركوفيتش"، ســـيخلف 
"غرينبالت"، الذي قدم اســـتقالته الخميس، 
للرئيـــس األمريكي، دونالـــد ترامب، مؤكدا 
أنه ســـيقدم تلك االســـتقالة فـــور اإلعالن 
عن الشق السياســـي للخطة األمريكية في 
الشـــرق األوســـط، المعروفة باسم "صفقة 

القرن".
وذكرت الصحيفـــة أن بركوفيتش (30 عاما 
فقط)، خريج كلية الحقوق بجامعة هارفارد، 
وأنهـــى تعليمه فـــي العـــام 2016، والذي 
يعمل مستشـــارا خاصـــا للبيـــت األبيض، 
وهو المســـاعد األيمن لغاريد كوشنر، صهر 

الرئيس ترامب.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن بركوفيتش 
كان يعمل ضمن فريـــق "صفقة القرن" إلى 
جانب كوشنر والسفير األمريكي في الكيان 
اإلســـرائيلي، ديفيد فريدمـــان، وغرينبالت 
الذي قدم اســـتقالته، وســـبق له العمل في 
الحملـــة االنتخابيـــة للرئيـــس ترامب، في 
العام 2016. وأشـــارت الصحيفـــة العبرية 
إلـــى أن بركوفيتش، نشـــأ في بيت يهودي 
أرثوذكســـي، وتعلم في الكيان اإلسرائيلي 
لمدة عامين، في ســـيمينار أرثوذكسي بعد 
مرحلة الثانوية العامـــة، وهو ابن عم هوارد 
األول  األرثوذكســـي  الرئيـــس  فريدمـــان، 

لمنظمة "إيباك".
وذكـــرت هيئة البـــث اإلســـرائيلية "كان"، 
الخميـــس، أن غرينبالت أعلـــن عن تقديمه 
اســـتقالته من منصبه، كمبعـــوث أمريكي 
خـــاص لمنطقـــة الشـــرق األوســـط، وهي 

استقالة مفاجئة.
وأوضحت القناة العبرية "كان" أن غرينبالت 
أحد أبرز المسؤولين األمريكيين عن صياغة 
خطة اإلدارة األمريكية في الشـــرق األوسط، 

والمعروفة إعالميا باسم "صفقة القرن".
وتعـــد اســـتقالة غرينبـــالت مفاجئـــة، إذ 
تأتي قبيل الموعـــد المرتقب إلعالن اإلدارة 
األمريكيـــة عن الشـــق السياســـي لصفقة 
القـــرن، الـــذي ســـيتم بعـــد االنتخابـــات 
اإلســـرائيلية للكنيســـت، المقـــررة في 17 

سبتمبر/ أيلول الجاري.
الكيان اإلســـرائيلي،  رئيـــس وزراء  وعلـــق 
اســـتقالة جيسون  نتنياهو، حول  بنيامين 
غرينبـــالت، قائال "أود أن أشـــكر جيســـون 
غرينبـــالت لعملـــه الدؤوب مـــن أجل األمن 
والســـالم، ولعدم تردده ولـــو للحظة بقول 
الحقيقة عن دولة إســـرائيل في وجه جميع 
المسيئين لسمعتها. شكرا لك يا جيسون".

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي فـــي حركة الجهاد االســـالمي » أحمد 
المدلل » أن جبهتنا الداخلية عصية على االنكسار ، 
وكلنا جنود لحمايتها حتى تظل جدارًا صلبًا عصية 

على المؤامرات .
جاءت تصريحات المدلل خالل مشاركته في جمعة 
» حمايـــة الجبهة الداخلية » بمخيم العودة  شـــرق 

رفح امس الجمعة.
وقـــال القيـــادي في الجهـــاد » إن خـــروج جماهير 
شـــعبنا اليوم بكل مكوناته وفصائله يبعث برسالة 
الى العـــدو الصهيونـــي ان الوحدة الفلســـطينية 

عنوان المقاومة وهي الصخـــرة التي تتحطم عليها 
المؤامـــرات وأن الكل الفلســـطيني متوحد يجمُعه 
خندق المقاومة في مواجهة االحتالل الصهيوني » .
وأضـــاف » ال يمكـــن أن يشـــعر االحتـــالل باألمـــن 
والطمأنينة طالما أن الشـــعب الفلســـطيني يمتلك 
هـــذه االرادة الصلبـــة وهذه المقاومـــة القوية التي 
زلزلت أركان العدو الصهيونـــي ومنعته من تغيير 
قواعد االشـــتباك ، و منتُه بالهزيمـــة أمام إبداعات 

المقاومة وقدراتها وهى تراكم قوتها وخبرتها » .
وأوضـــح » المدلل »، أن المؤامـــرة الصهيو أمريكية 
تتجاوز المواجهة المباشـــرة مع المقاومة بمؤامرات 

تحاك صباح مســـاء الختراق شـــعب المقاومة الذى 
يحتضنها ، ساعية إلضعاف همته بعمالئه ضعاف 
النفـــوس الذين باعـــوا دينهم ووطنهـــم بدراهم 
معـــدودة فوظيفتهم إثارة الفتـــن والصراعات بين 

مكونات شعبنا لضرب وحدته.
 وفي ختـــام حديثه وجه » المدلل » رســـالته قائاًل 
، مهما ِحيكـــت المؤامرات والصفقـــات لن تنحرف 
بوصلة المقاومة عن مســـارها الحقيقي في مقارعة 
االحتـــالل الصهيوني ، ويدًا بيد ســـنحمي جبهتنا 
الداخلية وسنصد أي اعتداء عليها وستبقى عصية 

على االنكسار .

المدلل : جبهتنا الداخلية عصية على االنكسار وكلنا جنود لحمايتها

بحر: المقاومة تراقب سلوك االحتالل ولن تسمح بتغيير قواعد اللعبة

بيروت/ االستقالل: 
حذر منســـق العالقات العامة في مؤسســـة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
في لبنان، سامر عنبر، من الخطورة التي آلت إليها أوضاع األسرى المضربين عن 
الطعام، معتبرة أن تعنت االحتالل وإصراره على السياسات التعسفية جريمة 

مكتملة األركان، ومحاولة لتصفية األسرى جسديًا ومعنويًا.
كالم عنبر جاء خالل وقفة تضامنية نظمتها اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى 
والمعتقلين في ســـجون االحتالل بالتعاون مع الجبهة الديمقراطية؛ أمام مقر 
اللجنة الدولية للصليب األحمر في بيروت، والتي شـــارك فيها عدد من ممثلي 

األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ولجان الدفاع عن األسرى.
وأكد عنبر أن األسرى الفلســـطينيين يخوضون معركة الشرف الحقيقية في 
مواجهة االحتالل ومشـــاريعه التي تســـتهدف القضية الفلســـطينية، وأن 
واجب إخواننا وأشـــقائنا في الدول العربية واإلســـالمية هو مؤازرة ودعم هذه 
القضية العادلة، مشيرًا إلى أن إنتهاكات االحتالل بحق األسرى الفلسطينيين 
تطال قرابة  6000 أســـير تمارس بحقهم مختلف اإلجراءات التعســـفية من 
عزل إنفـــرادي وتفتيش عاري ومنع مـــن الزيارات وحرمان من أبســـط حقوق 
األسير، السيما الرعاية الصحية حيث يعاني قرابة 1100 أسير فلسطيني من 
سياسات اإلهمال الطبي الممنهج والتي ترقى في بعض الحاالت الى مستوى 

القتل المتعمد.
وبين عنبر أن هذه اإلنتهاكات تشـــكل فضيحة إنســـانية وأخالقية للمجتمع 

الدولي وتؤكد تورط االحتالل بجرائم ضد االنسانية بحق ابناء شعبنا.
وعبـــر عنبر عن خشـــيته من تدهـــور الحالة الصحية لألســـرى المضربين عن 

الطعام، محماًل االحتالل كامل المسؤولية عن حياة األسرى وسالمتهم.
وأخيـــرًا طالب عنبر اللجنـــة الدولية للصليب األحمر بالتدخـــل العاجل إلنقاذ 
األســـرى المرضـــى والمضربين عن الطعـــام ألن حياتهم فـــي خطر حقيقي، 
ونصرتهـــم واجب، وعلـــى كافة الشـــعوب الحرة والحيـــة التفاعل مع قضية 

األسرى العادلة والمحقة وعلينا أن نعمل سويًا اليصال صوتهم لكل العالم.

مهجة القدس: وضع األسرى 
المضربين عن الطعام يزداد خطورة

سامي األشـــقر "17 عاما" برصاص االحتالل شرق 
جباليا شـــمال قطاع غزة، بســـبب رصاصة أصابت 

رقبته من قبل قناص إسرائيلي.
كما استشهد الطفل خالد  أبو بكر محمد الربعي " 
14 عاما" برصاص االحتالل في منطقة ملكة شرق 
مدينة غزة ووصل جثمانه إلى مجمع الشفاء الطبي، 
باإلضافة إلى إصابة فتى آخر بجراح خطيرة للغاية 
برصاص قناصة االحتالل بالرأس، خالل مشـــاركته 
في المظاهرات في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلســـطينية بـــأن الطواقم 
الطبيـــة تعاملـــت مـــع نحـــو 76 إصابـــة منهـــا    
46بالرصـــاص الحـــي، واصابة مســـعفين من قبل 
االحتالل االســـرائيلي خالل قمع فعاليات الجمعة 
الـ 73 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع 

غزة.
وأفاد مراسلونا بأن جنود االحتالل المتمركزين في 

االبراج العسكرية وخلف الســـواتر التربية اطلقوا 
الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل 
الغاز المســـيل للدمـــوع باتجاه المشـــاركين في 
الفعاليات على طول الحدود الشرقية للقطاع،  فيما 
حاول عدد  من الشـــبان اقتحام السياج الحدودي 

بمناطق التجمع الخمسة المنتشرة شرق القطاع.
وتوافـــدت الجماهيـــر الفلســـطينية، عصر امس 
الجمعة، إلى مناطق السياج الحدودي شرق القطاع 
للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ73 من مسيرات 

العودة وكسر الحصار.
وكانت قد دعت الهيئة الوطنية العليا لمســـيرات 
العودة وكســـر الحصار، في بيان لها، أهالي قطاع 
غزة للحشـــد الكبير وأوسع مشاركة جماهيرية في 
فعاليات جمعة "حمايـــة الجبهة الداخلية"، وذلك 
في مواجهـــة الفوضى و التخريـــب و تأكيدًا على 

وحدة الصف الوطني الفلسطيني.

وطالبـــت الهيئـــة، الفلســـطينيين التوجـــه إلى 
مخيمات العودة الخمســـة المنتشرة شرقي قطاع 
غزة، للمشاركة الحاشدة والفاعلة في فعاليات هذه 
الجمعة، وذلك للتأكيـــد على أن "أمن غزة و حماية 
الجبهة الداخلية خط أحمر ال يمكن ألحد تجاوزه".

يشارك الفلســـطينيون منذ الـ 30 من آذار/مارس 
2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل 
بين قطاع غـــزة واألراضي الفلســـطينية المحتلة 
عام 1948، للمطالبـــة بعودة الالجئين إلى مدنهم 
وقراهم التي ُهجروا منها في 1948 وكسر الحصار 

عن غزة.
أســـفرت اعتداءات قوات االحتالل على المسيرات 
الســـلمية عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، 
وإصابة أكثر مـــن 17 ألًفا آخرين بجـــراح متفاوتة 
الخطـــورة، ومن بين الشـــهداء والجرحى عشـــرات 

النساء واألطفال.

»معاريف« : خليفة غرينبالت شاب يهودي »أرثوذكسي«

غزة/ االستقالل: 
ثمنت حركة المقاومة اإلسالمية حماس، امس الجمعة، قرار المحكمة 
االبتدائيــــة األوروبيــــة في لوكســــمبورج، بإلغاء قــــرار ادراج جناحها 

العسكري كتائب القسام على قوائم »اإلرهاب«.
وقال المتحدث باســــم الحركة عبد اللطيف القانــــوع إن »القرار يعد 
خطوة ايجابية في االتجــــاه الصحيح لنصرة قضيتنا وهو على طريق 

رفع الظلم عن شعبنا وتأييد عدالة قضيته وحقه في النضال«.
وأضاف أن كل القوانين كفلت لشــــعبنا الفلســــطيني ممارسة حقه  
في النضال ضد االحتالل اإلســــرائيلي والدفــــاع عن حقوقه الوطنية، 
داعيًا للبناء على القرار في إطار رفع التحيز الظالم ضد حماس لصالح 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأكــــد القانــــوع أن » حركة حماس جــــزء أصيل من مكونات شــــعبنا 
الفلســــطيني وفازت بانتخابات نزيهة، ومن الظلم والعبث ان تكون 

على قوائم اإلرهاب«.
وكانت دولة لوكســــمبورغ اتخذت قــــراًرا مهًما لصالح حركة المقاومة 
اإلســــالمية »حمــــاس«، يتعلق بموضــــوع إدراج جناحها العســــكري 

»كتائب القسام« على قوائم اإلرهاب.
وأفــــاد المحامي خالد الشــــولي فــــي تصريح صحفي بــــأن المحكمة 
االبتدائيــــة األوروبيــــة في لوكســــمبورج قضت لصالــــح حماس، في 
الجلســــة العلنية التي عقدت فــــي الرابع من ســــبتمبر الجاري، فيما 
يتعلق بقرارات ومراســــيم تتعلق بإدراج حماس وذراعها العسكري 

على قوائم اإلرهاب.
وأضاف الشــــولي، أنه في القضية المنظورة أمام المحكمة االبتدائية 
األوروبية في لوكســــمبورج، الخاصة بالقــــرارات الصادرة عن المجلس 
أرقــــام 475/2018 و 1084/2018 والمراســــيم الصــــادرة عنــــه أرقام 
468/2018 و1071/2018، الخاصــــة بإعــــادة إدراج حماس وجناحها 
العســــكري كتائب الشــــهيد عزالدين القســــام على قوائم اإلرهاب، 
حكمــــت المحكمة أن هذه القرارات والمراســــيم الغيــــة فيما يتعلق 

بحماس، بما فيها الجناح العسكري.
ورغم أن الحكم الجديد ألغى القرارين شــــكال، لكنه ال يشمل القرارات 

الصادرة في عام 2019، التي لم يتم الطعن عليها.
كما أن الحكم الجديد ليس له عالقة بالقضية األساســــية التي صدر 
فيهــــا الحكم األول من المحكمة االبتدائية في 17 ديســــمبر 2014، 

التي ما زالت محل طعن بالنقض أمام محكمة العدل األوروبية.

حماس تثمن قرار لوكسمبورج بإلغاء 
إدراجها ضمن »قوائم اإلرهاب«

�سهيدان وع�سرات ..
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نيودلهي/ االستقالل: 
قد تصبح امرأة ســـبعينية، أكبر أم تنجب في العالم، بعدما رزقت 

بتوأم، أول أمس الخميس.
أنجبت مانجياما (74 عاما) من مدينة جونتور بوالية أندرا برديش 
في الهند، بحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، طفلتين توأم 
تتمتعـــان بصحة جيدة، من زوجها يرجـــا راو، البالغ من العمر 78 

عاما.
ورزقت مانجياما وزوجها بالتوأم، بعد أن قضيا 54 عاما دون أطفال 
بسبب العقم، ليقررا أخيرا الشروع بالعالج، وإجراء عملية اإلخصاب 

داخل المختبر.
وتابع 10 أطباء حالة مانجياما الصحية، وأجروا لها اختبارات مختلفة 
لفحص اللياقـــة البدنية للتأكد من إمكانية حملها، وبعد الحمل، 

أظهرت الفحوصات المنتظمة عدم معاناتها من مضاعفات.
وعنـــد موعد الـــوالدة، أجـــرت مانجياما عملية قيصريـــة في دار 
تمريض أهاليا بمدينة جونتور، بإشراف 4 أطباء، برئاسة الدكتور 

إس. أوماشانكار.
وقال الدكتور أوماشانكار، إن »كال من األم والطفلين، بحالة جيدة، 
ولكن سيكونون تحت المالحظة لبضعة أيام«، واصًفا عملية والدة 

امرأة تقترب من عمر الثمانين بـ »المعجزة«.

بعد 54 عامًا من العقم .. 
تلد توأمًا وعمرها 74 عامًا

لندن/ االستقالل: 
قـــال زوجان بريطانيان كانا في رحلة إلى فرنســـا إنهما 
»اندهشـــا« حال اكتشـــافهما وجود صبي مهاجر كان 

يختبئ في صندوق سقف سيارتهما.
وعثر سيمون فنتون وزوجته سالي، من مدينة نيوبيري 
في بيركشاير، على الصبي البالغ من العمر 17 عاما، الذي 
كان يختبئ في صندوق ســـقف الســـيارة يوم السبت، 
عقب عودتهمـــا إلى بريطانيا من رحلـــة لمنطقة كاليه 
بفرنســـا. وقال فنتون إنه اكتشـــف الصبي بعد أن رأى 
قدمين تخرج من الصندوق، وأضاف أن الصبي أخبره أنه 

من مصر بحسب بي بي سي.
وقالت شـــرطة تايمز فالي إنها اعتقلت الشاب لالشتباه 

في ارتكابه جرائم تتعلق بالهجرة.

وقال فنتون، واصفا المشـــهد: »بعد عشر دقائق تقريبا 
من عودتنا إلى المنزل، أخبرتني زوجتي ســـالي بأن أعود 
بســـرعة«. وأضـــاف: »رأيت قدمين تخرجـــان من جانب 

صندوق سقف السيارة، ولم يدر أي منا ما كان يحدث«.
وقال: »ثـــم خرجت يد صغيرة ورأينا شـــخصا ما. كانت 
صدمة كبيرة عندما اعتقدنا أنه قد يكون قادما معنا من 

رحلتنا من كاليه«.
كان الزوجان يقضيان عطلة في دوردوني بفرنسا، وتوقفا 

ليلة الجمعة في فندق في منطقة كاليه.
وأوقف الزوجان السيارة في الشارع، ألنها مزودة بصندوق 
سقف ال يتناسب مع قواعد االنتظار في مرأب السيارات 
المخصص في الفندق الفرنســـي، ثم تجـــاوز الزوجان 
بالعّبارة منطقة كاليه إلى دوفر، قبل العودة إلى ديارهم.

واتصل الزوجان بالشـــرطة على الفور بعـــد أن أدركا أن 
الصبي حوصر في صندوق الســـقف، وقاال إن الشـــرطة 
حذرتهما من الوقوف خشـــية أن يكـــون بحوزة الصبي 

مسدس.
وقال فنتون أيضا إن صندوق ســـقف السيارة كان فارغا 

من أي متعلقات تخصهما.
وأضاف: »لقد بدا الصبي سعيدا بالخروج من الصندوق، 
ومطمئنا عندما شـــاهد وجود الشرطة. أعتقد أنها كانت 

بالنسبة له مهمة تم إنجازها«.
وتابـــع فنتون: »في الواقع، أنـــا متعاطف معه كثيرا، وال 
أنزعج من دخولـــه إلى بلدنا، لكـــن كان الموقف بمثابة 
صدمة لنا«. وقالت شرطة تايمز فالي إن مسؤولي الهجرة 

يحققون حاليا مع الشاب.

مصري يصل إلى بريطانيا مختبئًا في صندوق

طوكيو/ االستقالل: 
عثر باحثـــون في اليابان علـــى هيكل عظمي 
لديناصـــور، قدروا عمره بنحو 72 مليون ســـنة. 
ونجح الباحثون في استخراج الهيكل العظمي 
بشكل كامل من الترسبات البحرية قبالة مدينة 

موكاوا، في مرتفعات شمال جزيرة اليابان.
ووفقـــًا لألبحـــاث التي أجريت حتـــى اآلن فإن 
الهيكل العظمي يعود لديناصور من ســـاللة 

ما يعـــرف بالديناصورات بطيـــات المنقار، أو 
الهادروصوريات. وأطلق الباحثون تحت إشراف 
يوشيتســـجو كوباياشـــي، من متحف جامعة 
هوكايـــدو اليابانية، اســـم »كامويســـاوروس 
جابونيكوس« على الديناصور الجديد، حسبما 
أوضـــح الباحثـــون فـــي مجلة »ســـاينتيفيك 
ريبورتس« التي نشـــرت نتائج الدراســـة أول 

أمس.

وعثـــر على أولـــى بقايا الحيـــوان المندثر عام 
2013 بالفعـــل، ثم عثروا فيمـــا بعد على مزيد 
من العظام. وقال الباحثون إن الهيكل العظمي 
هو أكبر هيكل يعثر عليه حتى اآلن لديناصور 
في اليابـــان، وهو هيكل ديناصـــور ذكر بالغ، 
مات في عمر 9 سنوات أو أكثر. وكان طول هذا 
الديناصور نحو 8 أمتـــار، وكان وزنه يصل إلى 

نحو 3.5 أطنان.

نيوجيرسي/ االستقالل: 
عثــــر على أفعــــى حديثة الوالدة برأســــين فــــي باين بارينــــز، بوالية 
نيوجيرسي األميركية، األمر الذي يبدو مشابهًا لما نشاهده في أفالم 

الخيال العلمي.
وبحســــب موقع »ســــكاي نيوز«, قال بوب زابالورتي، المدير التنفيذي 
لقســــم الزواحف والبرمائيات في مقاطعة بيرلنغتون: »إن األفعى لها 

مخان، وكل رأس يتحرك بشكل مستقل عن اآلخر«.
وعثر موظفان في المنظمة علــــى األفعى في عش، حيث ولدت أفعى 
من النوع نفسه أواخر أغسطس الماضي. وأوضح زابالورتي أنها األفعى 

الوحيدة برأسين، التي عثر عليها في نيوجيرسي.

العثور على أفعى برأسين 
يتحركان بشكل مستقل

باريس/ االستقالل: 
انتصـــر الديـــك موريس فـــي معركتـــه القضائية، 
وأصبح لـــه األحقية في أن يواصل صياحه في الفجر، 
على الرغم من شـــكاوى الجيران، في قضية اعتبرتها 
وســـائل اإلعالم الفرنسية معركة بين أسلوب الحياة 
الريفي القديم ومظاهر الحياة الحديثة التي تزحف 

من المدينة.
قالت كورين فيســـو، أحد مالك الديـــك موريس، إن 
المحكمـــة في روشـــفور، غربي فرنســـا، رفضت طلب 
الجيران بإسكات موريس. وأضافت »لقد فاز موريس 
اليوم بمعركة من أجل كل فرنسا«. و«موريس«، الديك 
البالغ من العمر 4 سنوات، يعيش في جزيرة صغيرة 

قبالة ســـاحل فرنســـا المطل على المحيط األطلسي، 
وأزعـــج صياحه أحد الجيران، يدعـــى جان لوي بيرون، 
الـــذي يعيش أصال في المدينة، واشـــترى بيتا ثانيا 
بجوار المنـــزل الذي يعيش فيه موريس. ورفع بيرون 
الدعوى القضائية. وألقت قضية موريس الضوء على 
توترات مســـتمرة منذ عشرات الســـنين في فرنسا 
بشأن ســـكان المدن الذين يشـــترون بيوتا صيفية 
في الريف دونما استعداد للتعامل مع طبيعة الحياة 
الريفيـــة مثل الحشـــرات والضوضـــاء والروائح التي 

تسببها الحيوانات.
قامـــت امرأة مســـنة تدعى بيرون برفـــع قضية على 
الديك »موريس«، باإلضافة إلى صاحبه كورين فيسو، 

بســـبب صياح الديـــك »المزعج« في وقـــت مبكر من 
الصباح، وطالب محامي المدعية بتعويض قدره ألف 
يورو، حيث يريدون إرســـال المبلغ لمســـاعدة البحارة 

الذين توفوا في البحر.
الجدير بالذكر أن المشكلة ليست وليدة اللحظة، ففي 
ربيع عام 2017، قررت المسنة وضع حد لصياح الديك، 
وعندها تـــم دعم صاحب الديك من خالل عريضتين 

تم التوقيع عليهما من قبل 155 ألف شخص.
وكانت هناك دعـــاوى قضائية مماثلـــة ضد األبقار 
وأجراس الكنائس في فرنسا، لكن لم يكن ألي منها 
التأثير العاطفي لقضية »الديك موريس« الذي تلقى 
خطابات دعم من أماكن بعيدة مثل الواليات المتحدة.

باريس/ االستقالل: 
كشـــفت قائمة األسماء العشـــرين األكثر شهرة وانتشارا في فرنســـا، أن اسمي »إيما« 
(لإلنـــاث)، و«غابرييل« (للذكور) ما يزاالن في المركـــز األول بالقائمة التي حملت مفاجأة 
غير متوقعة هذا العام. وشهدت القائمة دخول اسم »محمد« للمرة األولى ضمن األسماء 

العشرين األوائل، حيث احتل المركز التاسع عشر.
بحســـب اإلحصاءات الرســـمية التي نشـــرها المعهـــد الوطني لإلحصاء والدراســـات 
االقتصادية (INSEE) ، مؤخرا،  فإن اســـم »محمد« أطلق على 2460 طفال في عام 2018، 
في جميع أنحاء البالد، ما يضعه في المركز 19، وقد بلغ هذا االسم ذروته في عام 2014، 
عندما وقعت تسمية 2653 طفال به، وشهد االسم تزايدا مطردا منذ عام 1998، وهو العام 

الذي بلغ فيه عدد األطفال الذين حملوا اسم »محمد« عند الوالدة 1155 طفال.
وبحسب ما يوضحه الرسم البياني الذي نشره المعهد الفرنسي، فإن اسم »محمد« ارتفع 

بشكل حاد خالل التسعينيات والثمانينيات، قبل أن تتراجع شعبيته في عام 1998.
وفي غضون 20 عاما، بين 1998 و2018، تضاعف إســـناد اسم »محمد« لألطفال المولودين 
حديثا بنحو مرتين تقريبا. ومن بين 37821 والدة في عام 2018، حصل 0.6% من األطفال 
حديثي الوالدة على اسم »محمد«، مقابل 1.4 طفال حمل اسم »غابرييل« الذي يحتل المركز 
األول في القائمة، وهو ما يوضح سبب دخول اسم »محمد ألول مرة ضمن قائمة أكثر األسماء 
شهرة في البالد لعام 2018. ويمكن أن يعزا دخول اسم »محمد« في قائمة األسماء العشرين 
األكثر شهرة وانتشارا في فرنسا، إلى أنه منذ قانون عام 1993، أصبح اآلباء يتمتعون بمزيد 

من الحرية واإلبداع، وبالتالي »انفجر« عدد من األسماء المختلفة.
ونظرا لهذا التنوع الكبير، أصبح ترتيب األسماء األكثر انتشارا في فرنسا، أكثر تقلبا من 
ذي قبل، كما يرتبط تزايد اختيار اآلباء السم »محمد« بالديانة اإلسالمية وثقافة المجتمع 
اإلسالمي، حيث تفضل العائالت المســـلمة إطالق اسم »محمد« على الطفل األول الذي 

ينجبونه باعتبار رمزيته (اسم النبي محمد صلي الله عليه وسلم) .

»محمد« يدخل األسماء العشرين 
األكثر شهرة وانتشارا في فرنسا

محكمة فرنسية تنصر الديك الذي رفعت عليه قضية

العثور على هيكل عظمي لديناصور عمره 72 مليون سنة
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