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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء 
الخميس، وقفة منددة بقتل النساء أمام 

باب العامود في القدس المحتلة.
ق���وات  إن  محلي���ة  مص���ادر  وقال���ت 
االحتالل اعتدت على عدد من النش���طاء 
العامود،  باب  المعتصمين على مدرجات 

وأجبرتهم على إخالئه.
وتأتي هذه الوقفة، ضمن مسيرة نظمها 
مجموعة من النشطاء، جابت شارع صالح 
الدي���ن ومحيط ب���اب العام���ود، للتنديد 
بقت���ل النس���اء عل���ى خلفية »الش���رف« 
وعلى خلفية قتله���ن برصاص االحتالل، 
ومساندة األسيرات في سجون االحتالل.

االحتالل يقمع وقفة أمام باب العامود بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم���ت مجموع���ات المس���توطنين صباح أمس 
الخمي���س، س���احات المس���جد األقص���ى المبارك 
في مدينة الق���دس المحتلة، فيم���ا أجبرت بلدية 

االحتالل اإلس���رائيلي بالقدس المحتلة ، المواطن 
المقدسي جميل مسالمة على هدم منزله في حي 
وادي الربابة ببلدة س���لوان جنوب المسجد األقصى 
المب���ارك، بيده، بحجة البناء دون ترخيص. واقتحم 

الخميس،  أم���س  المس���توطنين صباح  عش���رات 
س���احات المس���جد األقصى المبارك ف���ي مدينة 

وأف���ادت مصادر  المحتلة.  الق���دس 
 31 مس���توطًنا اقتحموا 

ّ
محلي���ة، أن

مستوطنون يقتحمون األقصى بحراسة مشددة.. 
واالحتالل ُيجبر مقدسًيا على هدم منزله بسلوان

المدلل: هجمة االحتالل المسعورة 
على المقدسات تنذر بانفجار الضفة

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
ومداهمات بمدن الضفة والقدس

»الجامعة العربية« تدين بشدة اقتحام 
نتنياهو وريفلين مدينة الخليل

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقل���ت ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي، فجر ام���س الخمي���س، 8 مواطنين 
فلسطينيين، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق 
متفرق���ة بالضفة الغربي���ة والقدس المحتلتين. وأفاد بي���ان لجيش االحتالل، 

غزة/ محمد أبو هويدي:
أّكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل 
، أن هجم���ة االحتالل المس���عورة على المقدس���ات 

اإلس���المية في الخليل والق���ُدس المحتلَتين، وتجرؤ 
مسؤوليه ومس���توطنيه على اقتحامها، 
ستدفع شعبنا للتحرك واالنتفاض في 

القاهرة/ االستقالل: 
أدانت جامعة الدول العربية بشدة، اقتحام الرئيس اإلسرائيلي رؤبين ريفلين، 
ورئي���س وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو مدينة الخلي���ل. واعتبر األمين العام 

إقتحام نتنياهو للخليل.. إكمال
 لمسلسل التهويد والسيطرة عليها 

غزة / سماح المبحوح: 
رأى محلل���ون بالش���أن اإلس���رائيلي أن اقتح���ام رئيس الوزراء اإلس���رائيلي " 

بنيامي���ن نتنياهو " للحرم االبراهيمي بمدينة الخليل المحتلة ، 
تحمل عدة أهداف مباش���رة ككسب مزيد من األصوات لصالحه 

رام الله/ االستقالل: 
علق األس����ير المقدس����ي حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس، امس الخميس، إضرابه 

المفت����وح عن الطع����ام الذي اس����تمر (67 يوما) عل����ى التوالي، بعد 
استجابة سلطات االحتالل لمطلبه.  وقال رئيس هيئة شؤون األسرى 

األسيران حلبية والحروب يعلقان 
إضرابهما.. و6 آخرين يواصلون 

معركتهم ضد »اإلداري«

مــا وراء استهــداف 
»إسرائيــل« »أونــروا«؟ 

غزة/ دعاء الحطاب: 
منذ عقود طويلة تسعي الحكومة االسرائيلية واإلدارة األمريكية إلنهاء قضية 

الالجئين الفلسطينيين وإس���قاط حقهم بالعودة الى أراضيهم 
المحتلة التي هجروا منها قس���رًا عام 48، عبر اغالق وكالة الغوث 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ف���ي  المدن���ي  المجتم���ع  ومؤسس���ات  الوطني���ة  الق���وى  طالب���ت 

مدينة القدس المحتل���ة، األم���م المتحدة بدع���م وتجديد 
تفوي���ض والي���ة عم���ل وكالة غ���وث وتش���غيل الالجئين 

مطالبات بدعم وتجديد تفويض 
والية عمل »األونروا« في القدس

الدوحة/ االستقالل: 
قال���ت حركة المقاومة اإلس���المية (حماس) إن ره���ان االحتالل 
على تقسيم المس���جد األقصى إرضاًء لتوجهات قادته وأحزابه 

الخارجية: ما شهدته الخليل إعادة احتالل بالقوة

حماس: رهان االحتالل على تقسيم 
األقصى خاسر وسيفشله شعبنا

رام الله/ االستقالل: 
قال نادي األسير أمس الخميس، 
إن تفاقًما طرأ على الوضع الصحي 
لألس���ير إبراهيم محمد س���عيد 

غنيمات (41 عاًما) 
صوريف  بلدة  من 

نادي الأ�سري: تفاقم 
الو�سع ال�سحي للأ�سري 

اإبراهيم غنيمات

ا�ستية يطلع ميلدينوف على 
اإجراءات النفكاك عن الحتلل
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الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر 
امس الخميس، 8 مواطنين فلسطينيين، 
عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث 
بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة 

الغربية والقدس المحتلتين.
وأفاد بيان لجيش االحتــــالل، أمس، بأن 
قواته اعتقلت 8 فلسطينيين من الضفة 
الغربية، مّمن وصفهم بـــــ "المطلوبين"؛ 
بزعم ممارســــة أنشطة تتعّلق بالمقاومة 

ضد أهداف إسرائيلية.
وقال مصــــادر إعالمية، إن قوات االحتالل 
اعتقلت الشــــاب معتز نبيل عصافرة من 

منزله في بلدة بيت كاحل شــــمال غربي 
الخليل.

وأضافت أن االعتقاالت اإلسرائيلية طالت 
أيًضا الشاب غازي ماهر أبو مصطفى بعد 
مداهمة منزله في بلدة روجيب شــــرقي 

مدينة نابلس.
وأشــــارت المصادر إلى أن قوات االحتالل 
دهمت منزلْي األســــيرْين نصير وقاسم 
عصافرة ومنزاًل آخر عقب اقتحامها بلدة 

بيت كاحل. 
كما جرى اقتحام منــــزل المواطن محمد 
موســــى عبد ربه وتفتيشــــه في منطقة 

فتوح داخل يطا جنوبي الخليل.

واقتحم جنــــود االحتالل منزل األســــير 
المحــــرر وائل عبد الكريم حشــــاش، في 
حارة الضاحية التحتا جنوبي مخيم بالطة 
شــــرقي نابلــــس، بعد تحطيــــم األبواب، 

ا. وصادروا مبلغ 320 ديناًرا أردنًيّ
وأصيب الليلــــة قبل الماضية عشــــرات 
الفلسطينيين، بحاالت اختناق وسط بلدة 
عزون شرقي قلقيلية، جراء إطالق جيش 
االحتــــالل قنابل الغاز المســــيل للدموع 

بكثافة وتسربه إلى داخل المنازل.
وأكدت مصادر محلية في عزون، أن جيش 
االحتالل اقتحم البلدة عقب انتهاء صالة 
العشاء بعدة دوريات وتمركز في منطقة 

الصفحة قرب المسجد.
وأضافت أن مواجهــــات عنيفة اندلعت 
مع جيش االحتالل، أطلق خاللها الجنود 
الرصــــاص الحــــي وقنابل الغــــاز بكثافة 

باتجاه المواطنين الفلسطينيين.
يشـــار إلى أن جيش االحتالل يقتحم 
عزون عدة مـــرات في اليـــوم، بدعوى 
إلقاء القبـــض على ملقي الحجارة على 
مركبات المســـتوطنين التي تمر من 
الشارع االلتفافي رقم 55 الواقع شمال 

البلدة.
واندلعــــت مواجهاٍت بين شــــّبان وقوات 
االحتالل في محيط منزل الشهيد نسيم 

أبو رومــــي داخل بلدة العيزرية شــــرقي 
القدس. فيما اســــتهدف شــــّبان قوات 
االحتــــالل بزجاجتْيــــن حارقتْيــــن داخل 
قرية العيســــاوية شمال شرقي المدينة 

المحتلة.
وأفــــاد مصــــادر إعالميــــة عبريــــة، بأن 4 
ســــيارات لشــــرطة االحتالل قد تضررت 
خالل المواجهات التي شــــهدتها بلدة 

العيساوية في الساعات الماضية.
ونقل موقع األخبار العبــــري (0404) عن 
متحدث باسم شــــرطة االحتالل، قوله إن 
ا  قوات الشرطة اعتقلت مواطًنا فلسطينًيّ

من بلدة العيساوية.

القاهرة/ االستقالل: 
أدانت جامعة الدول العربية بشـــدة، اقتحام 
الرئيس اإلســـرائيلي رؤبين ريفلين، ورئيس 
وزراء االحتـــالل بنياميـــن نتنياهـــو مدينـــة 

الخليل.
واعتبر األمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، في 
تصريح صحافي الخميس، أن االقتحام بمثابة 
إصرار على مواصلة النهج القائم على ترسيخ 
االحتالل العسكري االستيطاني االستعماري، 
وإثـــارة النعـــرات الدينية، ومواصلـــة عملية 
التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل 
العنصـــري، وجرائم الحـــرب الممنهجة التي 
تتعرض لها المدن الفلســـطينية ومن بينها 
مدينة الخليل، إلى جانب تصعيد االستيطان 

بصورة غير مسبوقة.
وقـــال إن الجامعـــة العربيـــة تنظـــر بخطورة 

بالغـــة لقيـــام ريفليـــن ونتنياهـــو باقتحام 
مدينـــة الخليـــل، والرســـالة التـــي تضمنها 
هـــذا االســـتهتار الكبير بالمواثيـــق الدولية 

واالتفاقيات الثنائية.
وشـــدد أبو علي، على أن االقتحـــام يأتي في 
سياق حملة نتنياهو االنتخابية القائمة على 
استباحة حقوق الشـــعب الفلسطيني وإرثه 
الحضـــاري والتاريخـــي والثقافـــي والديني، 
واســـتمرارا لالعتـــداءات علـــى المقدســـات 
اإلســـالمية والمســـيحية، ســـواء في مدينة 
القدس المحتلة أو مدينة الخليل، مشيرا إلى 
أن االقتحام يشكل تصعيدا جديدا واستفزازا 
لمشـــاعر المســـلمين، ويحمل دالالت خطيرة 
باســـتكمال إجراءات الضـــم والتهويد للبلدة 

القديمة والحرم اإلبراهيمي.
وأكـــد أن الجرائم التي ترتكبها »إســـرائيل« 
بحق الشعب الفلســـطيني األعزل، لن تزيده 

اال اصرارا وصمودا وتمسكا بأرضه ومقدساته 
الدولي  المجتمع  والمسيحية، مطالبا  الدينية 
بوضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية ضد مدينة 
الخليل والحرم اإلبراهيمي الشريف، واتخاذ ما 
يلزم من اإلجراءات لمنعها، خاصة أنها ضمن 

الئحة التراث العالمي.
وشـــدد أبو علي على ضـــرورة تنفيذ القرارات 
الدوليـــة الخاصة بتوفير نظـــام حماية دولي 
في األراضي الفلسطينية المحتلة في طريق 
إنهـــاء االحتـــالل اإلســـرائيلي، التزامـــا بحل 
المعتمدة  الســـالم  الدولتين وفق مرجعيات 
خاصة حق الشـــعب الفلســـطيني في تقرير 
مصيـــره واقامة دولتـــه المســـتقلة، بما في 
ذلـــك إعادة بعثة الخليل للرقابة الدولية التي 
أنهى نتنياهو عملها مؤخـــرا، متحديا بذلك 
إرادة المجتمـــع الدولـــي، وإمعانا في شـــطب 

االتفاقيات الثنائية برعاية دولية.

غزة/ محمد أبو هويدي:
أّكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد 
المدلـــل ، أن هجمة االحتالل المســـعورة على 
المقدســـات اإلســـالمية في الخليل والقُدس 
المحتلَتين، وتجرؤ مسؤوليه ومستوطنيه على 
اقتحامها، ستدفع شعبنا للتحرك واالنتفاض 

في وجه هؤالء الغاصبين.
وقال المدّلل لصحيفة "االستقالل": "إن الهجمة 
الشرســـة واالقتحامات التي استهدفت الحرم 
اإلسالمية  والمقدســـات  بالخليل،  اإلبراهيمي 
بالقدس، بقيادة بنياميـــن نتنياهو، وإعطائه 
الشرعية لمستوطنيه للقيام بذلك، يأتي ضمن 
حملته االنتخابية وجمـــع األصوات، والتغطية 
على قضايا الفســـاد التي تحيط به، والهزائم 

التي ُمني بها أمام المقاومة".
وأضـــاف: "أن حالة العجز والتخبط السياســـي 
الذي يعيشه نتنياهو، أمام المقاومة ومسيرات 
العـــودة دفعتـــه للقيـــام بتلـــك الهجمـــات 
واالعتداءات على حساب الشعب الفلسطيني 
ومقدساته، في محاولة لكسب أصوات اليمين 

المتطرف بانتخابات الكنيست".
ولفـــت إلى أن كل إجراءات االحتالل الممنهجة 

على األرض من إرهاب وقتل وتهويد واستيطان 
إشـــارات واضحة لضم الضفة المحتلة، ضمن 
الخطة األمريكية – اإلسرائيلية المعروفة باسم 
"صفقة القرن"، مؤكًدا أن تلك اإلجراءات وغيرها 
تضع الضفة على صفيح ســـاخن، وُينذر بقرب 

انفجار األوضاع هناك.
واستدرك: "لكن شعبنا وقوى المقاومة لن تقف 
مكتوفة األيدي إزاء ما يحدث بالقدس والخليل 
المحتلة لالنتفاض  الضفة  ا  المحتلَتين"، داعّيً

فـــي وجـــه االحتـــالل وُقطعان مســـتوطنيه 
المتطرفين".

وتابع: "ليس أمام شـــعبنا ســـوى إبقـــاء حالة 
االشـــتباك مع العدو الصهيونـــي، ويجب على 
األجهزة األمنيـــة أن ترفع قبضتها األمنية عن 
المقاومة في الضفة المحتلة، وتتقدم الصفوف 

في نقاط االحتكاك مع االحتالل".
وأضاف: "كما أن على الســـلطة الفلســـطينية 
أن تنفض يديها من حقبة أوســـلو الملعونة، 
وتتحّلل من كل إفرازاته األمنية والسياســـية 

واالقتصادية مع الكيان".
وعن مســـيرات العودة، أّكـــد القيادي بالجهاد 
أنها تعكس صورة  الوحدة الوطنية، التي هي 
صمام أمان شعبنا الفلســـطيني في مواجهة 
جرائم االحتالل، والمؤامرات الصهيو - أمريكية 
ضـــد قضيتنـــا، ومخططات الشـــّر التي ضرب 
الوطني  النســـيج  الداخليـــة وتمزيق  الجبهة 

الفلسطيني.
وشّدد القيادي المدّلل على أن جبهتنا الداخلية 
متماســـكة، وهناك حالة إجمـــاع وطني لصد 
كل من يحـــاول ضربها، عبر العدو الصهيوني، 

عمالئه من خالل مخططاتهم الشيطانية.

المدلل: هجمة االحتالل المسعورة تلى المقدسات تنذر بانفجار الضفة

جنين/ االستقالل: 
مددت محكمة االحتالل اإلسرائيلي، في معسكر سالم، امس الخميس، توقيف 

طالب جامعي من جنين للمرة السادسة على التوالي.
وقالت مصادر محلية، إن المحكمة العسكرية مددت توقيف ابنهم وهو طالب 
في جامعة النجاح الوطنية حتى 22 من الشهر الجاري. يذكر أن قوات االحتالل 

اعتقلت الشاب بداد في السابع من شباط الماضي ويقبع في سجن جلبوع.

غزة/ االستقالل: 
توغلت جرافات جيش االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس الخميس، خارج السياج 

الفاصل، شمال قطاع غزة.
وأفـــادت مصادر محلية، أن عددًا من الجرافات العســـكرية من نوع D9، توغلت 
من بوابة نتيف عتسرا شـــمال بيت الهيا، وشرعت بعمليات تجريف باألراضي 

القريبة من السياج.

توغل إسرائيلي محدود 
شمال قطاع غزة

االحتالل يمدد توقيف طالب 
جامعي من جنين للمرة السادسة

االحتالل يشن حملة اتتقاالت ومداهمات بمدن الضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أظهرت إحصائية صادرة عن مركز معلومات وادي حلوة تسجيل 162 حالة 

اعتقال في مدينة القدس المحتلة خالل شهر آب/ أغسطس الماضي.
وقـــال المركز إن االعتقاالت اشـــتملت على طفل بعمـــر أقل من 12 عاما 
و 33 طفال دون عمر 18 عاما وســـت إناث، موضحـــا أنها تركزت في بلدة 
العيسوية التي اعتقلت قوات االحتالل منها 87 مقدسيا، تلتها اعتقاالت 
من ساحات وأبواب المسجد األقصى، وبلدة سلوان، واعتقاالت متفرقة من 

بقية البلدات واألحياء بالمدينة.
وأشـــار المركز إلى أن من بين المعتقلين الفتى محمد خضر الشيخ (16 

عاما) الذي ما زال قيد االعتقال والعالج بعد إصابته بعدة رصاصات.
وفي الســـياق ذاته شهد الشـــهر المنصرم حملة استدعاءات للتحقيق 
لشـــخصيات مقدســـية منها رئيس الهيئة اإلســـالمية العليا الشيخ 
الدكتور عكرمة صبري، ومدير عام أوقاف القدس الشـــيخ عزام الخطيب، 

وتم التحقيق معهما عدة ساعات في مركز "المسكوبية".

162 حالة اتتقال من القدس 
المحتلة خالل أغسطس الماضي

»الجامعة العربية« تدين بشدة اقتحام نتنياهو وريفلين مدينة الخليل
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وتعهد نتنياهو في الزيارة التي تعد الثانية 
للخليل كرئيــــس للحكومة بعد زيارة مماثلة 
عام -1998بأن المدينة " لن تكون خالية من 

اليهود وأنهم سيبقون فيها إلى األبد " . 
وتفاخر نتنياهو في كلمة له خالل اقتحام 
االربعــــاء بأن حكومته كانــــت أول من وضع 
برنامجا اســــتيطانيا لبناء عشرات الوحدات 
االســــتيطانية فــــي الخليل، زاعمــــا الصلة 
بالمدينة بقوله "نحن لسنا غرباء في مدينة 

الخليل وسنبقى فيها إلى األبد".
وعقــــب زيارة " نتنياهــــو " لمدينة الخليل 
طالبته وزيرة القضاء الســــابقة في حكومة 
االحتالل "  أييلت شــــاكيد " ، والتي تتزعم 
حزب "يمينا" ، إلى "بنــــاء حي يهودي في 

الخليل " . 
بالخليل حوالي 800 مستوطن  ويستوطن 
يهــــودي مقابــــل 200 ألف فلســــطيني ، 
ومنعــــت حكومــــة " إســــرائيل  " في وقت 
ســــابق من العام الجــــاري تمديد تفويض 

بعثة حفظ السالم األممية في المدينة.

تد�صني مرحلة جديدة
رأي جمــــال عمرو المحلــــل  والمختص في 

الشــــأن اإلســــرائيلي أن اقتحام " بنيامين 
نتنياهو " للحــــرم االبراهيمي ضمن زيارة 
مدينة الخليل المحتلة ليس باألمر العادي 
، إنما يأتي لترســــيخ مفهــــوم جديد وهو 
إلغــــاء اتفاقية "أوســــلو" و تعزيــــز الوجود 
اليهــــودي و االســــتيطان فيهــــا، تمهيدا 

للسيطرة عليها.
 واعتبر عمرو لـ"االســــتقالل " أن "نتنياهو 
" خالل اقتحامــــه لمدينــــة الخليل يحقق 
أهدافًا اســــتراتيجية متداخلة منها ما هو 
مباشــــر إذ ســــيجنى ثمارها فورا ككســــب 
مزيد من األصوات باالنتخابات ومنها ما هو 
غير مباشــــر ضمن مخططات بعيدة المدى 
كتحقيق إنجازات عمرانية بالمدينة كشراء 
مزيد من العقارات للســــيطرة عليها وعدم 
االكتفاء بالســــيطرة على الطرق والســــوق 

وغيرها. 
وأوضــــح أن " نتنياهــــو " يدشــــن لمرحلة 
جديدة كمــــا فعل " أرئيل شــــارون " حين 
اقتحم المســــجد األقصى بـ 28/ 9 / 2000 
فهو باقتحامه االخير يدشن مرحلة جديدة 
بعنــــوان االقتحامات والتدنيــــس اليومي 

للمستوطنين. 

ك�صب �الأ�صو�ت
الباحــــث بالشــــؤون اإلســــرائيلية عليــــان 
الهنــــدي اعتبــــر أن اقتحــــام  " نتنياهو " 
لمدينة الخليل المحتلة  اعتداء وتحريض 
واضح وصريح على الشــــعب الفلســــطيني 
، ويأتــــي في ظل الحملــــة االنتخابية التي 
يقودها لكســــب أكبر عدد مــــن األصوات 
خاللهــــا .  وقــــال الهندي لـ"االســــتقالل " 
أن اقتحــــام " نتنياهــــو " لمدينــــة الخليل 
المحتلة تأتي في سياق حملته االنتخابية 
ومحاوالتــــه لتجنيد أصــــوات أكثر لصالح 
حزبــــه " الليكــــود " على حســــاب األحزاب 

اليمينية المتطرفة األخرى ". 
وأضــــاف: "محاوالت نتنياهو لكســــب أكبر 
عدد من األصوات تأتي للحصول على أكبر 
نســــبة من مقاعد الكنيست ، وبالتالي من 
يكســــب نســــبة مقاعد أكثر يصبح مرشح 

لرئاسة الوزراء " . 
وتعقيبا علــــى طلب الوزيرة اإلســــرائيلية 
ببنــــاء حي يهودي جديــــد بمدينة الخليل 
أكــــد الباحث علــــى أن وتيرة االســــتيطان 

اآلخذة بالتســــارع لم تكن وليــــدة أيام بل 
هي مخططات مدروســــة منذ العام 1967 
، وكذلــــك تخفيــــف القيــــود األمريكيــــة 
التــــي كانت مفروضة على بناء المشــــاريع 
االســــتيطانية  واعتبارها غيــــر عائق أمام 
عملية السالم ، أدت إلى زيادة االستيطان 

وتسارع وتيرته.
وتوقع أن تشــــهد مدينــــة الخليل مزيد من 
االســــتيطان بعد موافقــــة اإلدارة المدنية 
لتوســــيع  اليهودية على تنفيذ مخططات 
وبالتالــــي  فيهــــا،  يهوديــــة  تجمعــــات 
سيتضاعف أعداد المســــتوطنين والجنود 
اإلســــرائيليين لحمايتهم ، مما سيتسبب 
بأزمة للفلسطينيين وتتطور إلى انتفاضة . 

حتذير�ت من �لزيارة
عــــدت حركتــــا الجهاد اإلســــالمي حماس 
الزيــــارة عدوانــــًا جديــــدًا علــــى الشــــعب 
الفلســــطيني ، وتحديــــا صارخا لمشــــاعر 
األمة اإلســــالمية باقتحام واحد من رموزها 
الدينيــــة ، مؤكديــــن أن جــــزء مــــن الزيارة 
يتعلق بالحملــــة االنتخابية "  لنتنياهو " ، 
وهناك جزء آخر يتعلق بشعور "  إسرائيل 

" أنها تفرض سيطرتها على فلسطين وال 
تجد موقفا عربيا رادعا لها. 

على المســـتوى الرســـمي أدانت الرئاسة 
الفلســـطينية اقتحام ريفلين ونتنياهو، 
معتبرة فـــي بيان أن االقتحـــام تصعيد 
خطير واســـتفزاز لمشـــاعر المســـلمين، 
ويأتي في ســـياق اســـتمرار االعتداءات 
على المقدسات اإلســـالمية والمسيحية، 
سواء في مدينة القدس المحتلة أو مدينة 

الخليل.
وحذرت الرئاســــة "من التداعيات الخطيرة 
لهــــذا االقتحــــام الذي يقوم بــــه نتنياهو، 
المتطــــرف  اليميــــن  أصــــوات  لكســــب 
اإلســــرائيلي، وضمن مخططــــات االحتالل 
لتهويــــد البلدة القديمة فــــي الخليل، بما 

فيها الحرم اإلبراهيمي الشريف".
حــــذرت وزارة الخارجية الفلســــطينية من 
تداعيــــات زيارة " نتنياهــــو " لمناطق عدة 
بمدينة الخليل ، معتبرا الزيارة استعمارية 
وعنصرية بامتياز ، واستغالال منه الستمالة 
أصوات المستوطنين والمتطرفين اليهود 

في معركة االنتخابات.

اقتحام نتنياهو للخليل.. إكمال لمسلسل التهويد والسيطرة عليها 
غزة / �صماح �ملبحوح: 

ر�أى حمللون بال�صاأن �الإ�صر�ئيلي �أن �قتحام 
رئي�س �لوزر�ء �الإ�صر�ئيلي " بنيامني نتنياهو 

" للحرم �البر�هيمي مبدينة �خلليل �ملحتلة 
، حتمل عدة �أهد�ف مبا�صرة كك�صب مزيد من 
�الأ�صو�ت ل�صاحله باالنتخابات �لتي �صتجري 

بعد �أيام، و�أخرى غري مبا�صرة تاأتي �صمن تنفيذ 
�ملخططات �الإ�صر�ئيلية �لر�مية لل�صيطرة على 

�ملدينة وتهويدها، بعد زيادة بناء �مل�صاريع 
�ال�صتيطانية.   و�قتحم �أول �أم�س رئي�س حكومة 
�الحتالل �الإ�صر�ئيلي "بنيامني نتنياهو"، �حلرم 

�الإبر�هيمي �ل�صريف مدينة �خلليل بال�صفة 
�لغربية �ملحتلة، يف ظل �إجر�ء�ت ع�صكرية 
م�صددة، فر�صتها قو�ت �الحتالل يف �لبلدة 

�لقدمية باخلليل.

رام الله/ االستقالل: 
علق األســــير المقدســــي حذيفة حلبية من بلدة 
أبو ديس، امــــس الخميس، إضرابه المفتوح عن 
الطعام الذي استمر (67 يوما) على التوالي، بعد 

استجابة سلطات االحتالل لمطلبه.
 وقال رئيس هيئة شــــؤون األســــرى والمحررين 
اللواء قدري أبو بكــــر إنه تم االتفاق بين محامي 
الهيئــــة ومصلحة إدارة الســــجون، على تحديد 

سقف زمني لالفراج عن االسير حلبية.
وقالت الجبهة الشــــعبية في بيــــان صدر عنها، 
إن األسير حلبية خاض على مدار أكثر من شهر 
ونصــــف ملحمة اإلضراب المفتــــوح عن الطعام 
رفضا لسياســــة االعتقــــال اإلداري، وهو يدرك 
جيدا أن هذه المعركة قاسية وطويلة ومحفوفة 
بــــاآلالم والمعاناة والعذابات والحرب النفســــية 

التي تشنها عليه مصلحة السجون ومخابراتها، 
خاصــــة أنه يعانــــي من ظــــروف صحية صعبة 
وأعــــراض مرضيــــة خطيرة نتجت عــــن تعرضه 

إلصابات خطيرة قبل سنوات.
وتابعت ان األسير حلبية "خاض اإلضراب ليوجه 
رســــائل ومعه كوكبة من األســــرى اإلداريين أن 
الحرية قادمة ال محالة، وأن كل إجراءات االحتالل 

ستتحطم على صخرة الصمود".
وفي وقت سابق من مســــاء األربعاء علق االسير 
فادي يوســــف الحروب (31 عاًمــــا) من بلدة دير 
سامت قضاء مدينة الخليل علق إضرابه المفتوح 
عن الطعام، عقب اســــتجابة ســــلطات االحتالل 

لمطلبه بتحديد سقف االعتقال االداري.
ِواشارت هيئة شــــؤون االسرى والمحررين أمس 
الخميس إلى أنه ال يزال هناك 6 أسرى يواصلون 

معركة األمعاء الخاوية رفضًا العتقالهم اإلداري 
وهم كل من:

األســــير أحمد غنــــام (42 عاًما) مــــن مدينة دورا 
قضاء محافظــــة الخليل، ويخــــوض اضرابه منذ 
(54 يومًا) على التوالي، واألســــير سلطان خلوف 
(38 عاًما) من بلــــدة برقين قضاء محافظة جنين 
ومضرب منذ (50 يوًما)، واألســــير إسماعيل علي 
(30 عاًمــــا) من بلــــدة أبو ديس قضــــاء القدس 
ويخوض اضرابه منذ (44) يوًما، واألســــير طارق 
قعدان (46 عاًما) مــــن محافظة جنين، ومضرب 
منذ (37 يوًما)، واألســــير ناصر الجدع (31 عاًما) 
مــــن بلدة برقين قضــــاء محافظة جنين ومضرب 
منذ (30 يوًما)، واألســــير ثائر حمدان (30 عاًما) 
من بلدة بيت ســــيرا ويواصل اضرابه لليوم (25) 

على التوالي.

رام الله/ االستقالل: 
قال نادي األســـير أمس الخميس، إن تفاقًما طرأ على الوضع الصحي لألسير إبراهيم 
محمد سعيد غنيمات (41 عاًما) من بلدة صوريف قرب الخليل، عقب ظهور بقع زرقاء 

على أطرافه، وأعراض أخرى منها صعوبة في الحركة.
وأوضح النادي في بيان وصل "االســـتقالل" أن األسير غنيمات يعاني من مشاكل في 
القلب منذ عام 2015، وخالل الســـنوات الماضية ُأجريت له ثالث عمليات جراحية، وال 

يزال ينتظر إجراء عملية جراحية رابعة لزراعة جهاز لتنظيم دقات القلب.
وبحســـب زوجته، فقد تعرض األســـير غنيمات خالل زيارتها له فـــي حزيران/يونيو 
الماضـــي، لوعكة صحية نقـــل على إثرها إلى إحدى المستشـــفيات المدنية التابعة 

لالحتالل.
واألســـير غنيمات معتقل منذ تاريخ 2010/12/27، وتعرض لتحقيٍق قاٍس اســـتمر 

لمدة 40 يوًما، والحًقا صدر بحقه ُحكًما بالّسجن المؤبد و20 عاًما.
وخالل الثالث سنوات األولى على اعتقاله، حرمت سلطات االحتالل عائلته من زيارته، 
وخاض خاللها عدة إضرابات للسماح لعائلته بزيارته، كما تعرض للعزل أكثر من مرة، 

وهو أب ألربعة أبناء، ويقبع اليوم في معتقل "ريمون".

األسيران حلبية والحروب يعلقان إضرابهما.. 
و6 آخرين يواصلون معركتهم ضد »اإلداري«

نادي األسير: تفاقم الوضع 
الصحي لألسير إبراهيم غنيمات
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�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية 
�صلطة �الأر��صي �لفل�صطينية

�الإد�رة �لعامة لت�صجيل �الأر��صي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 410/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
عمران رمضان مصطفى نبهان من سكان جباليا هوية رقم 400181426 

بصفته وكيال عن: مدحت اسحق محمد العمصي
بموجب وكالة رقم: 9842 / 2019 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 919  قسيمة  63 + 64 65+  المدينة جباليا النزلة

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

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:  5/ 9/ 2019م

م�صجل �أر��صي غزة 
�أ. ع�صام عبد �لفتاح �حلمارنة

دولة فل�صطني
�ل�صلطة �لق�صائية

�ملجل�س �الأعلى للق�صاء �ل�صرعي
حمكمة جباليا �ل�صرعية

الموضوع / مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة جباليا الشرعية

إلى / نسيبة نبيل عودة الكرد من بيت طيما وسكان جباليا سابقًا 
ومجهولـــة محل اإلقامة خارج قطاع غـــزة اآلن، يقتضي حضورك 
إلى هذه المحكمة يوم االثنين الواقع في 2019/9/30م الســـاعة 
التاســـعة صباحًا لحضور جلســـة الدعوى أســـاس 843 / 2019 
وموضوعها قطع نفقـــة أوالد والمقامة من قبـــل المدعي/ جمال 
محمد ســـليم نصر الله من برير وسكان جباليا وإن لم تحضِر في 
الوقت المعين يجِر بحقك المقتضى الشرعي لذلك جرى تبليغك 

حسب األصول وحرر في 2019/9/5م .

قا�صي جباليا �ل�صرعي
حممد خليل �حلليمي

قالت صحيفــــة "يســــرائيل هيــــوم" العبرية إنه 
الخارجية االسرائيلي يســــرائيل  خالل زيارة وزير 
كاتــــس إلــــى سويســــرا، التقى نظيره إجناســــيو 
كاســــيس والرئيس السويسري أَولي ماوَرر. وخالل 
االجتماعات، أثار كاتــــس الحاجة إلى إيجاد بديل 

ألنشطة األونروا.
وزعم كاتس أن الوزير كاسي نفسه صرح من قبل 

"أن األونروا هي المشكلة وليست الحل".
ويذكر أن سويسرا هي واحدة من الدول التي تتبرع 
لألونروا، ومؤخــــرًا جمدت تحويل األموال بســــبب 
مزاعم الفســــاد التي كشــــفت هناك، تحت إدارة 

الرئيس السويسري للوكالة.
مطلب �إ�صر�ئيلي �أمريكي

رئيــــس دائرة شــــؤون الالجئين الفلســــطينيين 
أحمد أبو هولي، أكد أن الخطة اإلســــرائيلية إليجاد 
بديل لوكالة الغوث و تشــــغيل الالجئين" األونروا" 
خطة قديمة ُمستحدثة، تستهدف ملف العودة 
واســــقاط قضية الالجئين، وتتقاطــــع مع مخطط 

صفة القرن. 
وأوضح هولي لـ"االستقالل"، أن استهداف ملف الالجئين 
الفلسطينيين يمر من خالل ثالث مراحل، المرحلة األولى 
تتمثل بتقليص موارد وكالة الغوث، وجعلها غير قادرة 
علــــى تقديم الخدمات لالجئين، من ثــــم إغالقها وانهاء 

عملها. 
وبيــــن أن المرحلة الثانية تأتي ضمــــن صفقة القرن من 
خــــالل الضغط على الدول المضيفــــة لالجئين بأن تحل 
مــــكان األونروا وتأخذ دورها، فيما تتمثل المرحلة الثالثة 
بإيجاد بديل للوكالة والضغط على الدول لعدم التصويت 

لتجديد والية االونروا. 
 ولفــــت الــــى أن التفكير بإيجــــاد بديل لألونــــروا مطلب 
إسرائيلي أمريكي، تســــعي من خالله الواليات المتحدة 
األمريكيــــة بهذه األوقات الحساســــة الى إلغاء تفويض 
وكالة الغوث، على قاعدة أنه لم يعد لها لزوم وأنها تطيل 
أمد الالجئين، كما تهدف مــــن خالله الى إعادة تعريف 
الالجئ الفلسطيني بمعني:" أن عدد الالجئين هم فقط 
الـ40 ألف فلسطيني الذين خرجوا من فلسطين، وأن اإلباء 

واالبناء ليسوا الجئين". 
وشــــدد على أن اغالق وكالة الغــــوث "االونروا" يصب في 

مصلحة مخططات اإلدارة االمريكية و الحكومة اإلسرائيلية 
الرامية إلســــقاط قضيــــة الالجئين وحق العــــودة، على 
قاعدة أن يلتحق الفلســــطينيون بما يسمي بالمفوضية 
السامية للشــــؤون العليا لالجئين باألمم المتحدة، وهى 
مؤسســــة تحتضن 168 مليون الجئ بالعالم، لكن ليس 
لديهــــم أي حقوق، بالتالي يســــقط حق العودة لالجئين 

الفلسطينيين. 
وفيما يتعلق بالخطوات التي من شــــأنها افشال الخطة 
األمريكية اإلســــرائيلية بإيجاد بديل لـ"االونروا"، أكد على 
ضرورة دعــــوة العالم الى االحتشــــاد و تجديد التصويت 
لتفويــــض والية وكالة الغــــوث لثالثة ســــنوات قادمة، 
ورفض الدول المضيفة لالجئين بأن تكون بدياًل لألونروا 
والقيــــام بمهامها، مــــع التأكيد على ضــــرورة بقاءها في 
ســــوريا و لبنان و فلسطين واألردن كونها تقديم خدمات 
التعليم والصحة واإلغاثة لالجئين.  كما شدد على ضرورة 
وقف حملة التشــــوية المعلنة ضد األونروا من أجل دفع 
دول العالــــم لســــحب دعمها، مطالبَا الــــدول التي علقت 
مســــاعداتها مثل " سويسرا وهولندا وبلجيكا " أن تعيد 
النظــــر في تعليق خدماتها، الن تعليقهــــا جاء بناًء على 
تســــريب تقرير من مكتب الخدمات باألمم المتحدة و ان 

هناك فسادًا  وشبهات داخل وكالة الغوث.
عملية �لتفاف 

وبدوره اعتبر المختص في شؤون الالجئين عصام عدوان، 
ان الخطة االســــرائيلية إليجاد بديل عــــن األونروا عملية 
التفــــاف امريكية اســــرائيلية على قــــرارات دولية أقرت 
انشاء األونروا لحين عودة الالجئين الى أراضيهم، ويأتي 
فــــي اطار التأثير على الدول الداعمة لها قبيل التصويت 
لتمديد واليتها، مســــتبعدًا نجــــاح أو تنفيذ الخطة في 

النظور القريب. 
وقال عدوان لـ" االســــتقالل":" أن بــــذور فكرة ايجاد بديل 
لألونروا تعود الى عام 1995، عندما وقع اتفاق شبه رسمي 
بين عباس الذي كان يشــــغل منصب امين ســــر منظمة 
التحرير و بين يوسي بيلين الوزير في حزب العمل ووزير 
بالحكومة االســــرائيلية ان ذاك، اذ يقضي االتفاق بإنهاء 
عمــــل االونروا وانشــــاء منظمة بديله تحاكــــي مقدراتها 
لتقوم بتســــليم هذه المقدرات خالل مدة معينة للدول 

المضيفة لالجئين"
واضــــاف :" انه في نهاية األمر ســــتحال مقدرات األونروا 
ومهامهــــا الى الــــدول المضيفة الالجئيــــن، وهذا ما تم 
التأكيد عليه مرة أخرى في اتفاق جنيف عام 2003، بين 

ياسر عبد ربه و يوسي بيلين". 
وأشــــار الى أن فكــــرة ايجاد البديل عــــن االونروا 
فشــــلت في الماضــــي لظرف زمانــــي غير مواٍت 
لها، واليــــوم تعتقد الحكومة اإلســــرائيلية أنه 
ظل الهجمة األمريكية ضد الفلســــطينيين، أن 
الظروف أصبحت مناسبة أكثر من قبل لذا قامت 
بطرح الموضوع مجددا و الدفع باتجاهه، بالتزامن 
مع اعادة التصويت لوالية االونروا في منتصف 

سبتمبر الجاري. 
وأوضح أن "اسرائيل" تسعي من وراء طرح فكرة 
ايجاد البديــــل لالونروا، الى تغيير صفة الالجئ، 
بحيث يتم تقليــــص عدد الالجئين الى أضعف 
نطاق ممكن، واقتصار صفته على الذين مازالوا 
على قيد الحياة ممــــن اخرجوا من أراضيهم عام 
48، وعددهــــم يتراوح ما بين (40 - 50 ألف"، أما 
باقــــي ال6مليون الجئ تقــــوم المنظمة البديلة 
بإعادة توطينهم بدول أخرى، مشيرًا الى ان هذا 
النطاق عادة ما تقترحه اإلدارة األمريكية بضغط 

اسرائيلي. 
واســــتبعد أن تنفذ الخطــــة االســــرائيلية إليجاد بديل 
لألونــــروا في المنظور القريب، لكــــون التصويت لتجديد 
واليــــة األونروا بعد بضعــــة أيــــام، وأن والمجتمع الدولي 
لم يتشــــرب تلك الخطة بعــــد، بالتالي لــــن يتأثر قراره 

بالتصويت لتمديد عملها لثالثة سنوات قادمة. 
وتوقع أن تعمل االدارة االمريكية والحكومة االسرائيلية 
ومن معهما بالدائرة، طول الثالث ســــنوات القادمة على 
تفكيك قناعة المجتمع الدولي بأهمية بقاء االونروا، حتى 
اذا ما جاء التمديد الذي يليه بعد 3سنوات ينجحون بالغاء 

االونروا وايقاف عملها. 
وشــــدد علــــى أن المرحلــــة القادمة تتطلــــب من منظمة 
التحرير و المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه و فصائله، 
باستشــــعار الخطر الدائــــم على قضيــــة الالجئين قبل 
وقوعه، وتفويت الفرصة على اسرائيل واالدارة األمريكية، 
مــــن خالل التحرك بقــــوة على الســــاحة الدولية من أجل 
ترســــيخ قناعه المجتمع الدولي بأن "اســــرائيل" هي من 
تعيــــق القرارات الدولية و تمنع عــــودة الالجئين و تديم 
المأساة، وان بقاء االونروا هو شيء اضطراري ال بد منه الى 

حين عودة الالجئين.

مــا وراء استهــداف »إسرائيــل« »أونــروا«؟ 
غزة/ دعاء �حلطاب: 

من��ذ عق��ود طويل��ة ت�صع��ي �حلكوم��ة �ال�صر�ئيلي��ة 
�لالجئ��ني  ق�صي��ة  الإنه��اء  �الأمريكي��ة  و�الإد�رة 
�لفل�صطيني��ني و�إ�صقاط حقهم بالع��ودة �ىل �أر��صيهم 

�ملحتل��ة �لتي هجرو� منها ق�ص��رً� عام 48، عرب �غالق 
وكال��ة �لغ��وث وت�صغيل �لالجئ��ني » �الون��رو�« و�نهاء 
كاف��ة ن�صاطاتها، كونها �ل�صاهد �ل��دويل �لوحيد على 
ق�صي��ة �لالجئ��ني، فت��ارة تق��وم بتقلي���س مو�رده��ا 

جلعله��ا غري ق��ادرة على تق��دمي �خلدم��ات لالجئني، 
وتاره حتاول �ل�صغط على دول �لعامل لعدم �لت�صويت 
لتجديد واليتها لثالث �صنو�ت قادمة، و�أخرى تخطط 

الإيجاد بديال عنها. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
فـــي  المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات  الوطنيـــة  القـــوى  طالبـــت 
مدينة القدس المحتلة، األمم المتحـــدة بدعم وتجديد تفويض والية 
عمل وكالة غوث وتشـــغيل الالجئين الفلســـطينيين » األونروا«، لثالث 
ســـنوات مقبلة، والذي من المتوقع التصويت عليه في الجمعية العامة 

قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خـــالل اعتصام نظمته القوى والفصائل أمـــام مقر »األونروا«، 
بمدينـــة القدس المحتلـــة، امس الخميس، بمشـــاركة محافظ القدس 

عدنان غيث.
وقال غيث للوكالة الرسمية، إن حق العودة ال يمكن أن يسقط بالتقادم، 
وكل المشـــاريع العبثية التي تحـــاول »إســـرائيل« تمريرها بدعم من 
الواليات المتحدة األميركيـــة من أجل تقويض صالحيات »األونروا«، لن 
تحجب حقيقة وجود شعب فلســـطيني هجر من أرضه وارتكبت بحقه 
مجـــازر. وأضـــاف أن حق العودة ثابت ولن نســـمح تحـــت أي ظرف من 
الظروف باالنقضاض عليه، كما أننا ال يمكن أن نرضى بأنصاف الحلول، 

كما أن موقفنا ثابت تجاه الالجئين.

مطالبات بدعم وتجديد تفويض 
والية عمل »األونروا« في القدس
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دولة فل�صطني 
�ل�صلطة �لق�صائية 

ديو�ن �لق�صاء �ل�صرعي 
حمكمة خان يون�س �ل�صرعية 

مذكرة حضور لحلف اليمين الشرعية
الى المدعى عليـــه: محمد توفيق احمد أبو دان من خان يونس و ســـكانها 
سابقا و المقيم حاليا في اليونان و مجهول محل اإلقامة فيها االن يقتضى 
حضورك الى هذه المحكمة يوم الخميس الموافق 2019/10/10م الســـاعة 
10 صباحا وذلك لحلف اليمين الشرعية و نصها االتي " اقسم بالله العظيم 
المنتقم الجبـــار انه ال صحة لما ادعته زوجتـــي و مدخولتي بصحيح العقد 
الشـــرعي المدعية وفاء محمد خضر الخالدي مـــن انك قمت بطالق زوجتك 
وفاء المذكـــورة بتاريخ 2010/6/16م بقولك لها في بيت اهل المدعية وفاء 
المذكـــورة قلت وفاء زوجتي طالق وكنت بالحالة المعتبرة شـــرعا و قانونا و 
غير مكره وال مدهـــوش وقاصدا بذلك الطالق وقـــد ارجعتها الى عصمتي 
وعقد نكاحي اثناء عدتها الشرعية ثم بتاريخ 2019/3/12م الساعة العاشرة 
مساءا واثناء محادثتك معها عبر الفيس بوك مسنجر قلت لها انت يا وفاء 
طالـــق و هو بكامل قواه العقليـــة و غير مكره وال مدهـــوش و قاصدا بذلك 
الطـــالق ولم يرجعها الى عصمته و عقد نكاحه اثناء عدتها الشـــرعية منه 
و انقضت عدتها الشـــرعية منه بثالث حيضـــات كوامل بعدم ارجاعها الى 
عصمته وعقد ولم يجتمعا تحت سقف واحد وال في مكان واحد حلفا شرعيا 
" وان لم تحضر في الوقت المعين لحلف اليمين الشرعية المطلوبة منك في 
هذه الدعوى تعتبر نـــاكال عن اليمين أي مقرا بدعوى المدعية ويجر بحقك 

المقتضي الشرعي تحريرا في 2019/9/4م.

  قا�صي خان يون�س �ل�صرعي 
حمود خليل �حلليمي 

نيويورك/ االستقالل:  
قــــّدم المنــــدوب المراقب لدولة فلســــطين لدى 
األمم المتحــــدة رياض منصور األربعــــاء، تقريًرا 
حول الوضع الراهن في فلســــطين، وما حدث من 
تطــــورات خالل عام مضى منذ أيلول 2018، أمام 
لجنة األمم المتحدة المعنية بممارســــة الشعب 
الفلســــطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التي 

يرأسها سفير السنغال نيانغ شيخ.
وقال منصور »إن السلطة القائمة باالحتالل خالل 
عام كامل كثفت من أنشــــطتها االســــتيطانية 
وسارعت من وتيرة مصادرة األراضي، وانتهكت 
بشــــكل صــــارخ القوانيــــن الدوليــــة والقرارات 
الصادرة عــــن مجلس األمن خاّصــــة قرار 2334 

وغيرها من القرارات.
وأشــــار إلى اســــتمرارها »إســــرائيل« في هدم 
المنــــازل كمــــا حــــدث فــــي منطقة صــــور باهر 
بالقدس، واالقتحامات المتكررة لباحات المسجد 
ا للمشاعر الدينية 

ً
األقصى، وهو ما ُيعّد استفزاز

للفلســــطينيين، وكذلك إطبــــاق الحصار الخانق 
على غزة ومضاعفة معاناة المدنيين هناك.

وأوضح أن وتيرة تلك السياســــات تســــارعت مع 
اقتراب االنتخابــــات اإلســــرائيلية، الفًتا إلى أن 
رئيــــس الوزراء اإلســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 

يســــعى لكســــب أصوات اليمنيين المتطرفين 
والمســــتوطنين وهو ما يفّســــر الزيــــارات التي 
أجراها إلى مســــتوطنات الضفــــة، وكان آخرها 
زيارته إلى الخليل لحشــــد التأييد خالل حملته 

االنتخابية.
وفي السياق، استمع أعضاء لجنة األمم المتحدة، 
إلــــى التقرير الســــنوي حــــول إنجــــازات اللجنة 
وتوصياتها التي سُترفع إلى األمين العام لألمم 
المتحدة الحقا هذا الشــــهر يقدمها بدوره إلى 

رئاسة الجمعية العامة الـ 74 الجديدة.
وتضمنت التوصيات، التي تلتها ســــفيرة كوبا 

لدى األمم المتحدة، مضاعفــــة الجهود الدولية 
لتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشــــعب 
الفلسطيني بما فيها تقرير المصير واالستقالل 
وحــــل الدولتين اعتماًدا على القــــرارات الدولية، 
اســــتناًدا إلى قرارات الرباعيــــة الدولية ومبادرة 

السالم العربية.
ودعت اللجنة إلى إعادة التثقيف بشأن تعريف 
النزاع الفلســــطيني اإلســــرائيلي على أنه ليس 
نزاًعــــا بين خصمين متعادليــــن بل هو نزاع بين 
دولة تحتل وتســــتعمر وتصادر مناطق شعُبها 
يعيش ظروًفا قمعية وغير إنسانية ويعاني من 

التمييز.
وحّثــــت مجلس األمــــن والجمعيــــة العامة على 
التأكيد علــــى تنفيذ ما ورد في القرارات الدولية 
لتحقيق السالم خاصة قرار 2334، والتأكيد على 
مســــؤولية الدول وعدم المســــاهمة في ترسيخ 
االحتالل عبر مســــاندة االنتهاكات اإلسرائيلية 

خاصة فيما يتعلق باالستيطان.
وطالبت المجتمــــع الدولي باالنتقال من التعامل 
مع قضية فلســــطين كحالة إنسانية إلى قضية 
حقوق إنســــان، مع أهمية إجبار »إسرائيل« على 
اإلذعــــان للقوانيــــن الدولية المتعلقــــة بحماية 

المدنيين في مناطق النزاع.

لندن/ االستقالل: 
اعترفت مدينة شـــيفيلد البريطانية بدولة فلسطين بتصويت أغلبية أعضاء 

مجلس البلدية، في خطوة رمزية مهمة.
وقال ســـفير دولة فلســـطين لدى المملكة المتحدة حســـام زملط إن مدينة 
شـــيفيلد البريطانية حفرت اســـمها في تاريخ نضال الشـــعب الفلسطيني، 

باعترافها بدولة فلسطين باألغلبية.
وشارك زملط في رفع العلم الفلسطيني أمام مبنى البلدية، وسط حضور الفت 

من رئيس وأعضاء البلدية.
وتعتبـــر مدينة شـــيفيلد أول مدينة بريطانية تعترف بدولة فلســـطين في 

خطوة رمزية هامة.
وقال زملط إن هذه الخطوة تشـــكل بادرة شجاعة إلنهاء الظلم الذي يتعرض 
له الشـــعب الفلسطيني منذ زمن طويل، بسبب االحتالل الغاشم الذي يسعى 

لوأد حق الفلسطينيين في تقرير المصير واالستقالل.
وأضـــاف »لقـــد وصلنا لطريق مســـدود، حيث نواجه اآلن حكومة إســـرائيلية 
متطرفة وتوســـعية تؤيدهـــا إدارة أمريكية ال تهتم ال بالقانـــون الدولي وال 

بالنظام العالمي أو السالم واالستقرار والعدالة«.
وتابـــع »لكن هذا المد يصطدم بصخرة صلبة أال وهي الشـــعب الفلســـطيني 
وقيادتـــه المتمثلة بالرئيس محمـــود عباس، ونحن لن نتزحـــزح عن موقفنا 
وقضيتنـــا العادلة مهما تواصلت العـــداوة األمريكيـــة، أو الضغوط المادية 

وازدياد المستوطنين أو تطرف الحكومة االسرائيلية«.

الدوحة/ االستقالل: 
قالــــت حركــــة المقاومة اإلســــالمية (حماس) 
إن رهــــان االحتالل على تقســــيم المســــجد 
األقصــــى إرضــــاًء لتوجهات قادتــــه وأحزابه 
المتطرفين، هي رهانات خاســــرة، وسيتمكن 
شــــعبنا من إفشــــالها كما أثبت ذلك عبر كل 
معاركه البطولية التي حمت المسجد األقصى 

وحفظت هويته العربية واإلسالمية.
جاء ذلك على لســــان عضو المكتب السياسي 
لحركة المقاومة اإلســــالمية "حماس" حســــام 

بــــدران في بيان له تعقيًبــــا على دعوات وزير 
األمــــن الداخلــــي اإلســــرائيلي جلعــــاد أردان 

لتقسيم المسجد األقصى زمانًيا ومكانًيا.
وأضــــاف بــــدران "تجديــــد قــــادة االحتــــالل 
دعواتهم السافرة لتقسيم المسجد األقصى 
وتأييدهــــم  وإشــــرافهم  ومكانًيــــا،  زمانًيــــا 
لالعتــــداءات اليومية عليه، هي مخطط فعلي 
يســــعون لتنفيذه على األرض بدون مواربة أو 

تردد".
وقال إن "االحتــــالل وقادته عاجزون عن قراءة 

داللــــة العمليــــات الفدائيــــة والمواجهــــات 
والهبــــات الشــــعبية األخيرة التــــي انطلقت 
دفاعا عن المســــجد األقصى، والتي تشير إلى 
استعداد شــــعبنا الدائم للدفاع عنه بأرواحنا 
ودمائنا وممتلكاتنا، فهو خط أحمر ال يمكننا 

تقبل أي مساس به".
وجدد الوزير اإلسرائيلي أردان في تصريحات 
له االربعاء دعوته لتقســــيم المسجد األقصى 
المبــــارك زمانًيا ومكانًيا، معلًنا نيته الســــماح 
للمستوطنين المتطرفين أداء طقوسهم فيه.

عمان/ االستقالل: 
تعقــــد المنظمة اإلســــالمية للتربية والعلوم 
والثقافة "إيسيســــكو"، بالتعاون مع المؤتمر 
الوطنــــي الشــــعبي للقدس، وبالتنســــيق مع 
اللجنة الملكية األردنية لشؤون القدس، ندوة 
إقليمية حول "التراث الثقافي والحضاري في 
مدينة القدس الشــــريف: الواقع والتحديات" 
خالل الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2019 في 

العاصمة عمان.

وتهدف هــــذه الندوة، التي تعقــــد في إطار 
االحتفــــاء بمدينــــة القدس عاصمــــة الثقافة 
اإلســــالمية لعام 2019، إلى ترســــيخ الوعي 
بأهميــــة المحافظــــة علــــى التــــراث الثقافي 
والطبيعي في المدينة، والعمل على حمايته 
وصونــــه، وفضــــح االنتهاكات والممارســــات 
اإلســــرائيلية التــــي تطال تدميــــر وتخريب 
التراث اإلنســــاني فيها، والعمل على حشــــد 
الدعم العربي واإلسالمي الالزم للمحافظة على 

التراث فيها.
ويشــــارك في هذه الندوة نخبة من الباحثين 
المتخصصين في شــــؤون القدس، وعدًدا من 
األكاديمييــــن والمفكرين المهتمين بالتراث 

اإلنساني في القدس.
ويمثل "اإليسيســــكو" في اإلشراف على هذه 
الندوة ويلقي كلمتها في الجلسة االفتتاحية 
مصطفى عيــــد اختصاصي برامج في مديرية 

الثقافة.

منصور يقدم تقريًرا لألمم المتحدة حول األوضاع بفلسطين

رام الله/ االستقالل: 
قالت وزارة الخارجية وشـــؤون المغتربين إن 
اقتحـــام رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو لمدينة الخليـــل أول أمس األربعاء، 
تحـــت حـــراب االحتـــالل، أســـقط ادعاءاته 

وافتراءاته على التاريخ والجغرافيا.
وأكـــدت الوزارة في بيان وصل "االســـتقالل" 
أمس الخميس أن ما شـــهدته مدينة الخليل 
وبلدتهـــا القديمة من إعـــادة احتالل بالقوة، 
ووجود أكثر من ألفي جندي إسرائيلي لحماية 
ما يقارب مئات قليلة من المســـتوطنين، لهو 

دليل قاطع بكذب وزيف مـــا ادعاه نتنياهو، 
وعلى أنه نفســـه كان غريًبا فـــي المكان وأن 

المكان يلفظه وال يرحب به.
وأضافـــت أن مشـــهد الحضـــور العســـكري 
ومحاولة إثبات التزويـــر كحقائق بالقوة كان 
أبلغ حضوًرا من ادعاءات نتنياهو وافتراءاته 

على التاريخ والجغرافيا.
واعتبرت أن إعادة عـــدد من أركان الحكم في 
"إســـرائيل" احتالل الخليـــل واقتحام قلبها 
النابـــض ومقدســـاتها في البلـــدة القديمة، 
التلمودية  روايتهم  وقيامهم بشرح ونشـــر 

لتبريـــر عمليات مصـــادرة األراضي وتعميق 
االســـتيطان والتهويـــد في عمـــوم األرض 
الفلســـطينية المحتلة، هـــي محاولة إلضفاء 
حالة من المقـــوالت والمفاهيم الدينية على 
المدعوم  التوسعي،  االستعماري  مشروعهم 
بشـــكل كامـــل ومطلـــق مـــن إدارة الرئيس 

األمريكي ترمب وأذرعها المختلفة.
وأوضحـــت أن "مـــا قالـــه نتنياهـــو وريفلين 
وإدلشـــتاين فـــي الخليـــل ال يعـــدو كونـــه 
اعتراًفا جديًدا بأبعاد المشـــروع االستعماري 
التوســـعي فـــي قلـــب المدينـــة بمفاهيم 

وشـــعارات ذات طابـــع دينـــي، تقـــوم على 
قلـــب الحقائـــق وتزويرها، وإجـــراء عمليات 
استيطانية جراحية في الجسد الفلسطيني 

واألرض الفلسطينية".
وبينـــت أن هذه اإلجراءات تهدف إلى تغيير 
هويـــة الخليـــل ومعالمها بالقـــوة، ومن ثم 
محاولة تزوير أحداث التاريخ التي حدثت عام 

1929 وتسويقها وكأنها حقائق دامغة.
وأشـــارت إلـــى أنـــه ذلـــك كله وســـط يأتي 
دعواتهـــم لتعميق االســـتيطان وتوســـيع 
األحيـــاء االســـتيطانية ومضاعفتهـــا فـــي 

قلب مدينـــة الخليل، والســـيطرة على الحرم 
اإلبراهيمـــي وســـوق الجملـــة، وغيرهـــا من 
المرافق التي استولت عليها قوات االحتالل 

بالقوة.
وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات 
األممية المختصة على هذا التصعيد الخطير 
ودعوات نتنياهو واستنجاده بالصراع الديني، 
يشـــجع االحتالل على التمـــادي في تعميق 
التهويد وفرض الســـيطرة االسرائيلية على 
عديد المواقع الدينية والتاريخية والشواهد 

الحضارية الفلسطينية.

الخارجيــة: مــا شهدتــه الخليــل إعــادة احتــالل بالقــوة

ندوة إقليمية بعمان حول »التراث الثقافي والحضاري بالقدس«

حماس: رهان االحتالل على تقسيم األقصى خاسر وسيفشله شعبنا

مدينة شيفيلد البريطانية 
تعترف بدولة فلسطين
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النقب المحتل/ االستقالل: 
تظاهر المئات مـــن الطالب وأهالي قرى 
النقب المحتلة مســـلوبة االعتراف أمس 
الخميـــس، قبالة المجمـــع الحكومي في 
مدينة بئـــر الســـبع؛ للمطالبـــة بتوفير 
ســـفريات لنحو 18 ألـــف طالب لنقلهم 

للمدارس.  
وأتت الخطوات االحتجاجية تحت عنوان 
"إعـــادة افتتاح العام الدراســـي، وضمان 
حقوق نحو 18 ألف طالـــب وطالبة"، في 
القرى التـــي تتلقى الخدمات التعليمية 
مـــن المجلس اإلقليمـــي القيصوم، على 

طول شارع رقم 31.
علـــى  للضغـــط  المظاهـــرة  وتهـــدف 
المســـؤولين في وزارة التربية والتعليم 
اإلســـرائيلية من أجل توفير الميزانيات 
لســـفريات الطالب والطالبات من القرى 

مسلوبة االعتراف للمدارس.
وهدد رئيـــس بلدية رهط، الشـــيخ فايز 
أبو صهيبان، بانضمـــام مدارس المدينة 
إلضراب طـــالب مدارس القرى مســـلوبة 
االعتـــراف، وقال بكلمتـــه بالمظاهرة من 
أمام الدوائر الحكومية: "في حال لم تحل 

قضية السفريات، ســـنعلن عن انضمام 
27000 طالب من مدينة رهط لإلضراب".

وحرم آالف الطـــالب والطالبات من القرى 
مســـلوبة االعتـــراف مـــن افتتـــاح العام 
الدراســـي الجديد يـــوم اإلثنين الماضي، 

وذلك في أعقـــاب عدم توفير الميزانيات 
مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم لنقلهـــم 
للمدارس، إذ تقدر قيمة هذه الميزانيات 

بحوالي 17 مليون شيكل.
وقـــرر المجلس اإلقليمـــي القيصوم 

وقف الســـفريات لطـــالب وطالبات 
القـــرى مســـلوبة االعتـــراف والذين 
ال يتبعـــون إلـــى نفـــوذ المجلـــس، 
وذلك بســـبب عدم توفر الميزانيات 
المطلوبة من وزارة التربية والتعليم، 

ويـــدور الحديث عن الطـــالب الذين 
يسكنون في قرى على طريق 31 من 

رهط وحتى الفرعة.
وتدعـــي وزارة التربية والتعليـــم أنه تم 
تحويـــل الميزانيـــات الالزمـــة للمجلس 
اإلقليمـــي لتنظيـــم ســـفريات لطـــالب 
المدارس، فيما أعلـــن المجلس اإلقليمي 
للقـــرى غير المعتـــرف بها فـــي النقب، 
عـــن دعمـــه لإلضـــراب الشـــامل لطالب 
مختلف المراحـــل التعليمية وبضمنهم 
جيل الطفولة المبكـــرة، حتى يتم إيجاد 
حلول عملية تضمن انتظام الســـفريات 

للمدارس.
وأعلـــن رئيس مجلس القيصوم، ســـالمة 
األطرش، هذا األســـبوع، إعادة مســـؤولية 
المدارس في قرى الفرعة وتل عراد وخربة 
الوطن (األمل) مسلوبة االعتراف في النقب 
إلـــى وزارة التربيـــة والتعليم بعد فشـــل 

المفاوضات بين الجانبين.
ويتعلم في هذه المدارس حوالي 18 ألف 
طالب وطالبة من القرى مسلوبة االعتراف، 
حيـــث يطالب األهالي ببنـــاء مدارس في 

محيط هذه القرى.

المئات يتظاهقون بالنقب للمطالبة بتوفيق سفقيات لـ18 ألف طالب

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشــــفت صحيفة إســــرائيلية النقاب عن خطوة 

أمريكية جديدة في مدينة القدس المحتلة.
الســــفارة  العبرية أن  وذكرت صحيفة "هآرتس" 
األمريكية في القدس بدأت تشييد جدار يحيط 
بفنائها، يبلــــغ ارتفاعه نحو 6 أمتــــار في مقرها 

الجديد.
وأفادت بأنه تمت الموافقــــة من قبل على إقامة 
جدار بارتفاع 3.2 أمتار عند افتتاح السفارة، لكن 
تم السماح من جديد برفع الجدار المحيط بمبنى 

السفارة ليصل إلى 5.8 أمتار.
وأوضحــــت الصحيفة أنه في ظــــل الموافقة على 
رفع الجدار حول الســــفارة، فإن اإلسرائيليين في 

الحي الذي أقيم فيه مقر السفارة األمريكية في 
القدس، يشــــتكون من أن الجــــدار يمنعهم من 

رؤية المناظر الطبيعية.
وأشــــارت إلــــى أن اإلســــرائيليين قــــرب مبنــــى 
الســــفارة توجهــــوا بخطــــاب لرئيــــس الــــوزراء 
للسفير  نتنياهو، وكذلك  اإلســــرائيلي بنيامين 
األمريكي ديفيد فريدمان، لمطالبتهما بالتراجع 

عن هذه الخطوة.
وأكدت الصحيفة أن وزير المالية موشيه كحلون، 
قد سبق وأن وقع أمر برفع جدار السفارة األمريكية، 
بدعوى أغــــراض أمنية كجزء من تنفيذ تعليمات 
الطوارئ التي تمت الموافقة عليها مســــبقا، ومن 

بينها تشييد شارع خاص بالسفارة.

غزة/ االستقالل: 
أكــــد د. منير البرش مدير عام اإلدارة العامة للصيدلة 
فــــي وزارة الصحة،  على عمق العالقــــات التي تربط 
الــــوزارة بالشــــعب والحكومة اليابانيــــة، واهتمامها 
بتقديم المســــاعدات اإلنســــانية والدوائيــــة لوزارة 

الصحة.
جاء ذلك خالل مراســــم حفل اختتام الشحنة األخيرة 
لمشــــروع توفير أدوية ومســــتلزمات طبيــــة طارئة 
لقطاع غزة من الشــــعب الياباني، والذي نظمته وزارة 
الصحة بالتعاون مع الممثلية اليابانية أمام المخازن 

العامة لمستلزمات األدوية بمدينة غزة.
وقال د. البرش« نشــــكر الحكومة والشــــعب الياباني 
ممثلة بسفيرها »تاكيشي اوكوبو« على مد يد العون 
للشعب الفلســــطيني، وتوفير الدواء والمستلزمات 
الطبية للمستشــــفيات ومراكــــز الرعاية األولية الذي 
استفاد منه (65 ألف) مريض في ظل العجز الدوائي 

الحاد والذي سّجل نسبة 50% منه«.
وفي كلمة له، أشــــاد مدير عام التعاون الدولي د. عبد 
اللطيف الحاج بالدور اإلنساني الذي تقوم به الحكومة 

من خالل مؤسسة جايكا اليابانية، واهتمامها بالوضع 
اإلنساني في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن قطاع غزة 
خاصة أدوية المرضى المزمنين والذين كانوا بحاجة 
ماســــة لهذه األدوية، مشيرا الى احتياجات المرضى 
من األدويــــة وخاصة ادويــــة الغســــيل الكلوي آمال 

باســــتمرار المســــاعدات والتعاون في دعم وتطوير 
القطاع الصحي.

بدوره، بين الناطق باســــم وزارة الصحة الفلسطينية 
أن  منــــذ  أنــــه  القــــدرة،  أشــــرف  في قطاع غــــزة د. 
فرض االحتالل اإلسرائيلي، حصاره على غزة، وهناك 

تّغــــول على القطاع فــــي كافة الخدمات اإلنســــانية 
 ذلك أوجــــد حالة عوز 

ّ
ال ســــيما الصحية، منوًهــــا أن

مســــتمر في األدوية والمســــتلزمات الطبية. وتابع » 
نشــــكر الحكومة الياباني على البصمة الواضحة في 
رفــــع المعاناة عن قطاع غزة، ونأمل أن تســــتمر هذه 
المساعدات، على أن تحذو دول العالم حذو اليابان في 

دعم الشعب الفلسطيني«.
من جهته، أشاد »ماساهيرو ماتسواي« رئيس قسم 
التنمية االقتصادية لممثلية اليابان في فلســــطين 
بمراســــم االحتفاء الذي قدمته وزارة الصحة ابتهاجا 
بالتعاون النوعي واإلنســــاني الــــذي قدمته حكومة 
اليابان، مشــــيرا الى أن وضع القطاع الصحي هو أولى 
اهتمامات الدعم للحكومــــة اليابانية، وذلك في ظل 
العدد الكبيــــر والمتزايد من المرضــــى والجرحى من 
مسيرات العودة. وفي ذات السياق، قدم مدير دائرة 
مســــتودعات األدويــــة د. زكري أبو قمــــر عرضا ألهم 
نواقــــص األدوية فــــي وزارة الصحــــة، واألدوية التي 
قدمتها الحكومة اليابانية عبر مؤسســــة جايكا منذ 

بداية العام الجاري 2019

خان يونس/ االستقالل: 
ضمن برنامج بناء القدرات الهندســـية والذي يســـتهدف  
مهندسي دائرة  المشاريع والمهتمين من الدوائر واألقسام 
فـــي بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، قامت مجموعة 
من مهندسي البلدية والفنيين بتنفيذ زيارة ميدانية لشركة 
»حمـــادة أفندي« لألســـقف المعلقة والجبـــس والديكور و( 

GRC) وذلك للتعرف على األعمال الجديدة في هذا المجال.
وأوضح رئيس قسم الدراسات واالعداد م. يوسف أبو حجر، 
أن الزيارة تضمنت تقديم شـــرح  موســـع من مهندسي 
الشركة لوفد البلدية للتعرف على أنواع األسقف المعلقة 
وطرق تركيبها وأماكن اســـتخدامها باإلضافة إلى إظهار 
المزايـــا والعيـــوب لكل نوعيـــة منها،  مشـــيرًا في ذات 
الســـياق إلى أن الفريق المشارك قد استفاد بشكل كبير 

بما يســـاعدهم في طريقة وصف البنـــود ألعمال الجبس 
والديكور و( (GRC في إعداد مشـــاريع البلدية ومتابعتها 

واإلشراف عليها.
من جهتها أوضحت منسقة البرنامج لدى البلدية م. هالة 
األســـطل بأن الورشة اشـــتملت على شـــرح معمق ألنواع 
األسقف والجبس وكيفية اختيار األفضل منها، باإلضافة 
إلى تبادل األراء والنقاش لتحقيق الفائدة المرجوة، مبينة 
وجود مجموعة من الزيارات المشـــابهة ســـيتم تنفيذها 
تباعًا لتعميـــم التجارب الناجحة واالســـتفادة من خبرات 

الشركات المحلية في مجال البناء والتعمير.  
واختتمـــت الزيـــارة بمنح  درع تذكاري مـــن فريق البلدية 
للشـــركة تقديرًا لجهودهم وتعاونهم في انجاح برنامج 

بناء القدرات الهندسية.

بلدية خان يونس تستمق في بقنامج 
تطويق القدرات الهندسية لموظفيها

بدء تشييد جدار للسفارة األمقيكية 
في القدس بارتفاع 6 أمتار

»الصحة« تحتفي باختتام الشحنة األخيقة لمشقوع توفيق األدوية
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خرج األســـير المحرر الشـــيخ خضر عدنان بمســـيرة جماهيرية شـــارك فيها العشرات من 
المواطنين المتضامنين مع األســـرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل الصهيوني,  
وجاب بهم شـــوارع رام الله, كان الشـــيخ خضر عدنان يحذر من التخاذل في نصرة األســـري 
المضربين عن الطعام, بعد ان وصل بعضهم إلى حال الخطر الشديد, وكان يخاطب الجماهير 
عبر مكبر صوت يحمله بيده ويقول يا ويلنا ان تخلينا عن األسرى, يا عارنا ان تركناهم يموتون 
داخل الســـجن, يا عارنا ان خذلناهم, كانت الحســـرة تملؤه وهو يرى هذا العدد القليل الذي 
يشـــارك في نصرة األســـرى والتضامن معهـــم, وكان يحث الجماهير على المشـــاركة في 
التظاهرة من اجل األســـرى الذين يخوضون معاركهم ضـــد االحتالل, معتمدين على نصرة 
الشعب الفلســـطيني لهم, والوقوف إلى جانبهم, فهم يركنون في نضالهم ضد االحتالل 
إلى تضامن الشعب الفلســـطيني معهم, لذا فان الواجب الوطني واألخالقي والديني بحتم 
علينا جميعا ان نقف إلى جوار األســـرى وهم يخوضون معاركهـــم ضد االحتالل, وأال نترك 
وســـيلة إال ونستغلها في خدمة األســـرى وإبراز قضاياهم العادلة ونصرتهم في معاركهم 

الشرسة ضد االحتالل.   
بشـــائر انتصـــار األقصى في معركـــة األمعاء الخاوية بدأت بإعالن هيئة شـــؤون األســـرى 
والمحررين أمس الخميس، بأن األســـير فادي يوســـف الحروب (31 عامًا) من بلدة دير سامت 
قضـــاء مدينة الخليـــل قد علق إضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك بعد اســـتجابة ســـلطات 
االحتالل لمطلبه بتحديد ســـقف االعتقال اإلداري له. ولكن ال يزال هناك 7 أسرى يواصلون 
معركة األمعاء الخاوية رفضًا العتقالهم اإلداري على رأسهم األسير القائد طارق قعدان (46 
عامًا) من محافظة جنين، ومضرب منذ (38 يومًا) واألسير حذيفة حلبية (28 عامًا) من بلدة أبو 
ديس قضاء القدس ومضرب منذ (68) يومًا، وجرى نقله مؤخرًا إلى مشفى »قبالن« اإلسرائيلي، 
إثر تدهور خطير على وضعه الصحي, واألســـير أحمد غنـــام (42 عامًا) من مدينة دورا قضاء 
محافظة الخليل ، ويخوض إضرابه منذ (55 يومًا) على التوالي, األسير سلطان خلوف (38 عامًا) 
من بلدة برقين قضاء محافظة جنين ومضرب منذ (51 يومًا). األسير إسماعيل علي (30 عامًا) 
من بلدة أبو ديس قضاء القدس ويخوض إضرابه منذ (45) يومًا, األسير ناصر الجدع (31 عامًا) 
من بلدة برقين قضاء محافظة جنين ومضرب منذ (31 يومًا), األسير ثائر حمدان (30 عامًا) من 

بلدة بيت سيرا ويواصل إضرابه لليوم (26) على التوالي. 
ال يجـــب ان يتوقف دورنا عند إحصاء األيام التي يضرب بها األســـرى عن الطعام, فمهمتنا 
ليست إحصاء األيام إنما تقصيرها وتقريبها من لحظات االنتصار, وهذا لن يكون إال بتحرك 
الشـــارع الفلســـطيني في وجه االحتالل, وإشـــعال مناطق المواجهة معه, فمعاناة األسرى 
لن تتوقف طالما ان هناك ســـجونا نازية يقبعون بها, وقيمة هؤالء األســـرى لدى فصائلنا 
الفلســـطينية المقاومة كبيرة جدا, وهى خاضت معارك شرسة من اجلهم عندما قامت باسر 
جنود صهاينة لمبادلتهم باألســـرى الفلســـطينيين في سجون االحتالل, وتحملت من اجل 
ذلك ما ال يتحمله أحد, ولكنها ظلت ثابتة على موقفها بنصرة األسرى وتحريرهم من سجون 
االحتالل الصهيوني, كما حدث في آخر صفقة تبادل للجندي جلعاد شاليط بمبادلته بأكثر 
من ألف أسير فلسطيني, لذلك فان معركة نصرة األسرى تتطلب مشاركة األسرى والشعب 
الفلسطيني والفصائل الوطنية في هذه المعركة حتى يكتب لها النجاح, أما في حال تخاذل 
البعض عن واجبة, فان هذا ســـيؤدي إلى زيادة معاناتهـــم, وإطالة مدة معاركهم, ومماطلة 
االحتالل في تنفيذ مطالبهم العادلة, فال تتركوا األســـرى وحدهم فهم يحتاجون فعاليات 

حقيقية لنصرتهم ألن معاركهم ممتدة.       

معاركهم ممتدة 

رأي

الزيارة التـــي يقوم بها نتنياهو اليوم لقلب 
مدينـــة خليل الرحمـــن وبلدتهـــا القديمة 
وللمســـجد اإلبراهيمـــي، للمشـــاركة فـــي 
طقوس رســـمية إلحياء الذكرى التســـعين 
لألحداث التي جرت عام 1929 وأسفرت عن 
مقتل نحو 60 يهوديا من ســـكان المدينة، 
ليســـت زيـــارة للذكـــرى فقط، وانمـــا تأتي 
ايضا في ســـياق حملته االنتخابية، ولكنها 
تأتي كذلك في إطار الحـــرب التراثية التي 
يعلنها ويجددها نتنياهو بين آونة واخرى، 
فقـــد أعلـــن اكثر من مـــرة “ان اســـرائيل” 
لن تنســـحب مـــن الخليل، والمســـتوطنون 
يشنون غارات  ويقيمون احتفاالت تلمودية 
في ســـاحات الحرم اإلبراهيمـــي “كلما دق 
الكوز بالجرة”، والجرافـــات االحتاللية تقوم 
بحفريات يطلقون عليها”توراتية” في حي 
تل الرميدة بالخليل وغير ذلك الكثير الكثير 
اليومية على  من االنتهاكات واالعتـــداءات 
الخليـــل واهلها وكل ذلك في ســـياق خطة 
الى اختطاف مدينة  اســـتراتيجية تهدف 
الخليل لهم باعتبارها كما يزعمون “مدينة 

اآلباء واالجداد”….!.
 فما جرى ويجري في مدينة خليل الرحمن في 
االيام ليس مفاجئـــا او عفويا، فدولة االحتالل 
ال تعمـــل اال وفق نوايا ومخططات ومشـــاريع 
مبيتة ومبرمجـــة، وبالتالي فان قـــرار حكومة 
نتنياهو قبل مدة  بضـــم المدينة الى قائمة 
التـــراث اليهودي، كانت ســـبقته ومهدت له 
سياســـات تبنتهـــا الحكومات االســـرائيلية 

السابقة جميعها.
فمنذ احتاللها عام/1967 عمدت تلك الدولة، 
أواًل وقبل شـــيء، إلى غزو قلـــب مدينة خليل 
الرحمن وغرســـها باألحياء االستيطانية، كما 
عمدت إلى إقامة أحزمة اســـتيطانية خارجية 
تحيط بالمدينة وتطوقها من جهاتها األربعة، 
في حين كرســـت على مر السنين سيطرتها 
على الحرم اإلبراهيمي الشريف، روح المدينة 

وقلبها النابض. وبعد االحتالل مباشـــرة، جاء 
في فكـــر وأدبيـــات يغئال الون السياســـية 
تجاه الخليـــل ما يلي: “يجب أن نعيد رســـم 
حقل األلغام في الخليـــل، وأن نتذكر ونذكر، 
فالخليـــل هـــي مدينة اآلبـــاء وعاصمة الملك 
داود، وهي واحدة من المدن األربعة المقدسة 
لدى اليهود والشعب اإلسرائيلي، وعلى مدى 
أجيال شـــتاته، إنهـــا المدينـــة التي يرفرف 
فوقها ظل المجزرة التي ارتكبها عرب الخليل 

ضد اليهود ..”.
  وقد تكرســـت المقولة – المزيفة أعاله – في 
الفكر السياسي واأليديولوجي وفي المشاريع 
والمخططات االســـتيطانية اإلسرائيلية تجاه 
الخليل على مدى ســـنوات احتاللها الماضية، 
وأصبحت المدينة على لســـان أي رئيس وزراء 
إســـرائيلي، أو أي وزير، أو أي مســـؤول بارز، أو 
أي زعيم اســـتيطاني، أو حتـــى أي صحفي، أو 
إعالمي إســـرائيلي، وباتت األدبيات السياسة 
واأليديولوجية اإلســـرائيلية التـــي تزعم أن 

مدينة الخليل يهودية غزيرة.
  ولذلـــك، منـــذ البدايـــات األولى اشـــتملت 
الخطوط األساسية للحكومة اإلسرائيلية على 
بند يســـمح باالستيطان اليهودي في الخليل 
وأنحاء الضفة، وانعكس ذلك في مشروع ألون 
وزير الخارجية اإلســـرائيلية آنـــذاك ، والذي 
أعطـــى خلفيـــة أيديولوجية واســـتراتيجية 
وأمنيـــة لمشـــروع االســـتيطان اليهودي في 

الخليل وأنحاء الضفة”.
أما الهدف الكبير الملموس من وراء سياسات 

االحتالل افي مدينة الخليل هو:
 ، “الســـيطرة االســـتراتيجية على المدينة” 

وذلك عبر :
-1  محاصرتها وتطويقهـــا والتحكم بها من 

خارجها ومن جهاتها األربعة .
-2  الســـيطرة على قلب المدينة، وخاصة في 
األحياء القديمة التي تشـــكل نحو %20 من 

مساحة المدينة .

-3  السيطرة على الحرم اإلبراهيمي الشريف 
وتهويده وتحويله إلى كنيس يهودي .

-4  وبالتالـــي تقطيع أوصال جســـم المدينة 
وعزلها عن امتداداتها السكانية والجغرافية 
في الضفة الغربية، تمامًا كما حدث مع مدينة 
القـــدس مع مالحظة الفـــرق الكبير بين أعداد 
المســـتوطنين في المدينتيـــن، غير أن هذا 
الفـــرق الكبير ال يلغي حقيقة اســـتراتيجية 

االستيطان والتهويد في المدينتين.
واذا مـــا تجاوزنا هنا روايـــة ” أن الخليل هي 
مدينة اآلباء واألجداد، وأن إبراهيم بنى معبدًا 

للرب فيها “،
 فمنـــذ البدايـــات األولـــى لالحتـــالل أعلنت 
الحكومـــة االئتالفيـــة اإلســـرائيلية آنـــذاك 
أن األولويـــة األولـــى لالســـتيطان اليهودي 
في مدينة خليـــل الرحمـــن، وتحركت قاطرة 
االستيطان التهويدي على أرض الخليل قبل 

أي مـــكان آخـــر.
المغلفـــة  األساســـية  الكبيـــرة  والحجـــة   
باأليديولوجيـــا التي اســـتندت إليها عملية 
الخليل مدينة  الخليـــل”أن  االســـتيطان في 
مقدسة لدى اليهود، عاش فيها ومات بعض 
أنبيائهـــم وزوجـــات أنبيائهم كمـــا ورد في 

التوراة “.
وعلـــى ذلـــك فـــان المعركـــة المحتدمة في 
قلب خليـــل الرحمن معركة كبيـــرة ووجودية 
واســـتراتيجية يقدم فيها اهلنا في المدينة 
والمحافظـــة تضحيـــات يوميـــة هائلـــة في 
التهويدي الصهيوني  الهجوم  مواجهة هذا 
الكاســـح، ولذلـــك فـــال يتوقعن احـــد اذا ان 
يخرج نتنياهـــو او غيره من قادتهم من جلده 
الصهيوني…فهـــم يعتبـــرون حربهـــم في 
الخليل حربا تراثية كما هي في مدينة القدس، 
والمطلـــوب ان يعيد الجميع: الفلســـطينيون 
والعرب العرب معهم اولوياتهم وحساباتهم 
السياســـية –الوطنية باتجـــاه المواجهة مع 

االحتالل…!.

نتنياهو إذ يحيي الذكرى 
التسعين لـ”مذبحة الخليل”.!

نواف الزرو

الشــــيزوفرينيا أو االنفصام مرض نفســــي يؤدي إلى 
اضطراب في شــــخصية المصاب بهذا المرض، وكان 
ُيعتقد قديمًا بأن هــــذا المرض يخلق للمريض أكثر 
من شخصية، هذا األمر جسدته السينما العالمية في 
شخصية »دكتور جيكيل والسيد هايد«؛ حيث يقوم 
دكتور »جيكيل« بعمل دواء في مختبره يحوله لمجرم 
دميم لكي يكون بشــــخصيتين األولى طبيب مرموق 
والثانية مجرم دميم يتسبب في وقوع عدد كبير من 
الضحايا حتى يالقي حتفه على يد الشرطة. ويبدو أن 
هناك في المجتمع اإلســــرائيلي من يرى بأن »رئيس 

الوزراء« »ناتنياهو« بات أقرب إلى هذه الشخصية.
لما ال؛ حيث نراه تارة يشــــن هجمــــات غير مبررة في 
أماكــــن متنوعة مــــن المنطقــــة، أخرها علــــى مراكز 
لحزب اللــــه، كادت أن تجلب الحــــرب على »المجتمع 
اإلســــرائيلي« الذي فقــــد قوة الــــردع والمبادرة بنقل 
المعركــــة إلى أرض الخصم، أمــــا األن فقد أصبح أول 
من يتلقــــى الضربات المباشــــرة فــــي صميم عمقه 

اإلستراتيجي.

وها هو »ناتنياهو« يخاطب جماعة اللوبي الصهيوني 
وداعميه في اجتماع لـ »اإلبياك« أو كما ُتعرف؛ لجنة 
الشــــؤون العامة األمريكيــــة اإلســــرائيلية، فيفاخر 
أمامهم بأن: »إســــرائيل« تقــــود العالم؛ فهي علمت 
الهنــــد زراعة الطماطم، واســــتحلبت الماء من الهواء 
للعطشى في أفريقيا، وتغزو أوروبا في مجال صناعة 
السيارات، وهي القائدة األولى في مجال تكنولوجيا 
واألنترنت، ثــــم أنها »المدافعة الوحيدة« عن الفضاء 

السيبراني العالمي!
ويغير من شــــخصيته ثانيًة ليقتحــــم »الخليل« في 
الضفة الغربية المحتلة والتي لم تشــــَف من جريمة 
»باروخ جولدشتين« المســــتوطن الذي اقتحم الحرم 
اإلبراهيمي الشــــريف فجر يوم الجمعــــة 25 فبراير 
1994، منتصف شــــهر رمضان المبارك، وأطلق النار 
على المصلين المســــلمين في المســــجد اإلبراهيمي 
أثنــــاء أدائهم صــــالة الفجر، فأوقع 29 شــــهيدًا من 
المصليــــن، وجرح 150 آخرين قبــــل أن ينقض عليه 

مصلون آخرون ويقتلوه.

فيأتــــي »ناتنياهو« ليقتحــــم الحرم ثانيــــة، ويضع 
خيمته التــــي ُتذكر العالــــم بخيمــــة الراحل »معمر 
القذافي« مصطحبًا جوقة موســــيقية مبشــــرًا بنبوءة 
تلموديــــة ابتدعها لتجلب أصــــوات غالة المتطرفين 
من المستوطنين، مباهيًا »بأن حكومته كانت أول من 
وضعــــت برنامج الحي اليهودي في المدينة، مضيفًا: 
ســــنبقى في الخليل لألبــــد، وجئنا إلــــى الخليل من 
أجل إعالن االنتصــــار« متجاهاًل أنه يعترف علنًا بأنه 
يرتكب »جريمة حرب« قادت إلى العديد من الجرائم 

األخرى التي قد تجعله »مطلوبًا للقضاء الدولي«.
والغريب، أن هــــذه »الشــــيزوفرينيا« أصبحت كأنها 
وبــــاء معدي، فما ُيســــمى »رئيس الدولــــة« »رؤوفين 
ريفليــــن« وهو من حــــزب »الليكــــود أو التكتل« مثل 
»ناتنياهو« يسابق »رئيس وزرائه« في اقتحام الخيل 
في خطوة غير مســــبوقة في عرف الحكم المتبع لدى 
»الكيان« وكأنه ُيقدم دعاية مجانية لـ »ناتنياهو« في 

االنتخابات ولحزبه!
وتنتشــــر العدوى إلى األحزاب األخرى »غانتس« من 

حزب »أزرق ـ أبيض« يصيغ برنامجه االنتخابي وكأنه 
نسخة مطابقة لما أعلنه »ناتنياهو« الجميع يبحث عن 

رضي »غالة المتطرفين من المتدينين القوميين«!
ال أدري إلى أين يأخذ »ناتنياهو« المجتمع اإلسرائيلي 
وهو الذي يصفونه بـ »الكذاب« و«الفاسد« و«المجرم« 
ألنهــــم يعلمون بأنه يبحث عن فرصته في البقاء في 

الحكم ليتجنب الوقوع في قفص االتهام!
وال أدري كيــــف ينظــــر المجتمع الغربــــي اليوم إلى 
»ناتنياهــــو« والقيــــادات اإلســــرائيلية األخرى التي 
تلهــــث وراء اليميــــن المتطــــرف، هل ُيشــــكل هذا 

المجتمع »واحة الديمقراطية« التي رغبوا بها؟!
مــــا هــــو التصــــرف المطلوب مــــن الــــدول األوروبية 
والعربيــــة؛ إذا كانت نتائج االنتخابات تقود إلى مزيد 
مــــن التطرف والعنصريــــة بغض النظر إلــــى الفائز 
فيها؟!  هــــل هذه الــــدول قادرة على دفــــع األثمان 
المطلوبة إذا ما تحول الشرق األوسط إلى ساحة حرب 
دينية ال تبقي وال تذر؟! هــــل هناك عالج ناجع لهذا 

المجتمع الُمصاب بالشيزوفرينيا؟!

أحمد طه الغندورشيزوفرينيا االنتخابات اإلسرائيلية
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رفح/ االستقالل: 
افتتحت وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين (أونروا) األربعاء، مستودع 
إمدادات جديد لها في رفح، والذي يعد 

األكبر من نوعه في قطاع غزة.
وقالت أونروا في بيان وصل "االستقالل" 
إن بنـــاء هذا المســـتودع هـــو جزء من 
اتفاقيـــة تـــم توقيعهـــا بيـــن األونروا 
للتنمية في مايو  السعودي  والصندوق 

2015 بقيمة 62 مليون دوالر أمريكي.
وأضافت أن مســـتوع لإلمدادات يشمل 
الكونتينرات  للحاويات/  ساحة مفتوحة 
لوقـــوف  ومنطقـــة  مســـتودًعا  و26 
السيارات، ومحطة وقود، إضافة إلى مبنى 

إداري.
ولفتت أونروا إلى أن هذا المشروع ساهم 
أيًضا بتقديم التمويـــل إلصالح وإعادة 
بناء الوحـــدات الســـكنية ودعم تطوير 
البنيـــة التحتية التعليميـــة والصحية 

لمنشآت األونروا في غزة.
وسيخدم هذا المستودع كمركز رئيسي 
لعمليات األونروا فـــي محافظات جنوب 
غزة وكمستودع رئيسي لتخزين المواد 
الغذائية األساسية، التي توزعها الوكالة 
على نحو مليون الجئ بشكل ربع سنوي 

وكذلك المواد العينية الطارئة واألدوية.
وقـــال نائب المفـــوض العـــام لألونروا 
كريســـتيان ســـوندرز: "إنه لمن دواعي 
ســـروري البالـــغ العـــودة إلى غـــزة بعد 
سنوات عديدة وحضور االفتتاح الرسمي 

لمستودع إمدادات رفح ".

وأضـــاف: "نحن ممتنـــون للغاية للدعم 
المقدم من المملكة العربية السعودية 
والصندوق الســـعودي للتنمية لألونروا 

والجئي فلسطين".
وتابع سوندرز: يعد مستودع اإلمدادات 
الجديـــد هو واحد من العديد من األمثلة 

ذات الطابع االســـتراتيجي والمستقبلي 
لشراكتنا والتزامنا بدعم الجئي فلسطين 

في غزة.
فيمـــا قال مديـــر عمليات األونـــروا في 
غزة ماتياس شـــمالي: "يعـــد إنجاز هذا 
المشروع المثير لإلعجاب حًقا في حجمه 

ونطاقه، عالمة فارقـــة مهم لألونروا كما 
ســـيكون له تأثير مهم علـــى عمليات 

الوكالة في دعم الجئي فلسطين".
وأضاف "نوجه خالص شـــكرنا لكل من 
شـــارك في تمويل وتخطيـــط وتنفيذ 
وقيادة هذا المشـــروع ليتسنى إكماله 

بنجاح".
وحتى اليوم، ساهمت السعودية بأكثر 
من 800 مليـــون دوالر لألونـــروا، وخالل 
األعـــوام الثالثـــة الماضيـــة، أصبحـــت 

المملكة ثالث أكبر داعم لألونروا.
ومنذ عام 2005، أصبحت عضوًا ذا قيمة 
في المجلس االستشاري لألونروا والذي 
ُيقدم المشـــورة والمســـاعدة للمفوض 
العـــام لألونروا أثنـــاء تأديتـــه مهامه 

الموكلة إليه، وفق أونروا.
وقام نائـــب المفوض العام، برفقة مدير 
عمليات األونروا في غزة بزيارة مدرســـة 
تم إنشـــاؤها حديًثا في رفح باستخدام 
تصميم مبتكر صديق للبيئة والطفولة، 
كما تـــم تجهيزها لتكـــون بمثابة ملجأ 
للطوارئ لألشخاص النازحين داخليًا في 
أوقات النزاع، كما وقاموا بزيارة كلية خان 
يونس للتدريب التقني والمهني، ومركز 

البريج الصحي في المنطقة الوسطى.

»أونــروا« تفتتــح مقتــودع إمــدادات فــي رفــح

االستقالل/ وكاالت: 
عمق الدوالر األمريكي من خســـائره مقابل ســـلة من 
العمالت الرئيســـية خالل تعامـــالت امس، ليتخلى 
عن أعلى مستوى سجله في نحو 28 شهرًا مع تراجع 

التوترات العالمية بشكل عام.
وابتعد المســـتثمرون عن الورقة الخضراء كمالذ آمن 
مع تهدئة المخاوف المتعلقة باألوضاع السياســـية 

والتجارية وكذلك االقتصادية.
وفـــي المقابـــل ارتفعـــت شـــهية المخاطـــرة لدى 
المستثمرين مع تطورات سياســـية إيجابية داخل 
هونج كونج باإلضافة للوضع داخل المملكة المتحدة.
وتأتي خسائر العملة األمريكية بالتزامن مع مخاوف 
اقتصادية عالمية بعدما أظهرت بيانات اقتصادية 

أول أمس أن النشاط الصناعي في الواليات المتحدة 
انكمش خالل شهر أغســـطس/آب ألول مرة منذ عام 

.2016
وال تزال األوضاع التجارية محل اهتمام المستثمرين، 
وســـط ترقب الصفقة التجارية والمحادثات المزمع 
عقدها هذا الشـــهر خاصًة بعد التصعيد األخير إثر 

تطبيق جولة جديدة من التعريفات.
وساعد ضعف الدوالر في تعافي اليوان الصيني من 

أدنى مستوى في نحو 11 عامًا.
وعلى صعيـــد آخر، عززت التطورات السياســـية في 
بريطانيـــا وتحديـــدًا آمال تمديد موعد البريكســـت 
ألوائـــل العام المقبل بداًل من أكتوبر/تشـــرين األول 
القادم، مـــن قوة الجنيه اإلســـترليني أمـــام الورقة 

الخضراء. وفي بيانات اقتصادية، تراجع عجز الميزان 
التجاري فـــي الواليـــات المتحدة بنحـــو 2.7 بالمائة 
خالل شـــهر يوليو/تموز الماضي بالتزامن مع زيادة 

الصادرات وتراجع محدود في حجم الواردات.
ويأتي تعافي اليورو من أدنى مســـتوى مسجل في 
نحو 28 شـــهرًا بعد شـــكوك حول برنامـــج التحفيز 
المرتقب من قبـــل المركزي األوروبـــي في اجتماعه 

القادم يوم الخميس المقبل.
في حين صعد الدوالر أمام الين الياباني بنسبة 0.3 
بالمائة مسجاًل 106.27 ين لكنه هبط مقابل الجنيه 
اإلسترليني بنسبة تزيد عن 1 بالمائة لترتفع العملة 

البريطانية إلى 1.2203 دوالر.
وتحول الجنية اإلسترليني إلى المكاسب امس بعد 

أن كان يتـــداول قرب أدنى مســـتوى منـــذ االنهيار 
اللحظي المسجل في أكتوبر/تشرين األول عام 2016 

وسط تطورات سياسية داخل بريطانيا.
وبالنســـبة لزوج العمالت (الـــدوالر األمريكي-الفرنك 
السويسري)، فشد هبوطًا بنحو 0.6 بالمائة، ليسجل 

الدوالر 0.9813 فرنك.
وخـــالل نفس الفترة، فإن مؤشـــر الدوالر الرئيســـي 
والـــذي يتبع أداء الورقة األمريكيـــة مقابل 6 عمالت 
رئيسية تراجع بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة ليسجل 

.98.487
وابتعد بذلك الدوالر قلياًل عن أعلى مســـتوى سجله 
أمس منذ أبريل/نيســـان 2017 عندما كان المؤشـــر 

يقف عند 99.370.

رام الله/ االستقالل: 
بحـــث رئيس الوزراء محمد اشـــتية، امـــس الخميس، في مكتبه بـــرام الله، مع 
مدير البنك الدولي في فلســـطين كانثان شانكار، سبل دعم االقتصاد الوطني 
الفلســـطيني، وخطط الحكومة التنموية، ال ســـيما التي وضعتها في ســـبيل 

االنفكاك عن االحتالل االسرائيلي.
ونـــّوه اشـــتية إلى أن الحكومة بدأت فـــي التوجه نحو العمـــق العربي، لتعزيز 
االســـتيراد والتصدير، وبدأت في تطبيق استراتيجية التنمية بالعناقيد، التي 
تم إطالقها من قلقيلية، باإلضافة إلى توجهها نحو التعليم والتدريب المهني، 
من أجل إعادة تصميم العملية التعليمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، 
في سبيل خفض نسبة البطالة بين خريجي الجامعات. وأشار رئيس الوزراء إلى 
أن الحكومة تعمل اآلن على إنشاء قاعدة بيانات لكافة المشاريع التي يتم العمل 
على تنفيذها، والتي ســـتنفذ في كافة المناطق الفلسطينية، بهدف توحيد 

جهود التنمية وربطها بالجغرافيا وأولوية احتياج كل منطقة.
وذكر أن الحكومة بصدد إنشـــاء بنك للتنمية واالستثمار بعد توحيد صناديق 
الدعـــم في وزارة المالية، بهدف تشـــجيع تطبيق األفكار والمشـــاريع الرائدة، 

لالنتقال من حالة االستهالك واالحتياج إلى اإلنتاج.

غزة/ االستقالل: 
أعلن وكيل وزارة األشـــغال العامة واإلسكان 
ناجي ســـرحان أمس الخميس، انتهاء إعادة 
إعمـــار المرحلة األولى من أبـــراج حي الندى 

شمالي قطاع غزة خالل شهرين.
وأفاد سرحان خالل جولة تفقدية قامت بها 
اللجنة التنســـيقية العليا للمشروع المنحة 
اإليطالية الممولة للمرحلة بأنها شـــملت 75 

وحدة ســـكنية، وهي مخصصة لمن ُهدمت 
منازلهـــم خالل العـــدوان اإلســـرائيلي عام 

.2014
وتشـــمل المرحلة األولى من المشروع: أعمال 
التشطيب كالدهان وتبليط األرضيات العامة 

والتشطيبات الداخلية للشقق السكنية.
وقال سرحان إن هذا المشروع جزء من المنحة 
االيطالية بقيمة 16.2 مليون يورو مخصصة 

إلعادة إعمار وتأهيل منطقة أبراج حي الندى 
شمال القطاع.

وشـــكر وكيل الوزارة الحكومة اإليطالية على 
هذه المنحة مثمنا جهود الدول الشـــقيقة 
والصديقة التي ساهمت بشكل أساسي في 
عملية إعادة االعمار وهـــي المملكة العربية 
الســـعودية والكويت وقطر وعمـــان ودولة 

ألمانيا.

غزة/ االستقالل: 
كشـــف محمـــد أبـــو جيـــاب المختـــص 
الفلسطينية، عن  االقتصادية  بالشـــؤون 
وجـــود تضييقات من قبل ســـلطة النقد 

الفلســـطينية، بشـــأن الحـــواالت المالية 
الواردة لقطاع غزة.

وأكد أبو جياب أن سلطة النقد الفلسطينية 
تفرض إجـــراءات وقـــرارات مصرفية على 

الحواالت المالية الواردة لقطاع غزة.
وأشار إلى أن العشرات من الحواالت المالية، 
ال زالت عالقة حتى إبراز إثبات العالقة وبما 

يتناسب والمبالغ المحولة لغزة.

االنتهاء من إعادة إعمار المرحلة األولى من أبراج »الندى« شمال القطاع

سلطة النقد تفرض إجراءات صعبة على الحواالت المالية لغزة

الدوالر يعمق خقائره عالميًا مع تراجع التوترات العالمية

اشتية يبحث مع البنك الدولي 
دعم خطط الحكومة التنموية
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عمان/ االستقالل: 
طالب آالف المتظاهرين في العاصمة األردنية عمان باســـتقالة وزير الداخلية 
سالمة حماد السحيم ومحاسبته، وذلك على خلفية تعامل األجهزة األمنية مع 

االحتجاجات التي نظمها المعلمون.
وأفادت مصادر صحفية بأن قوات األمن اعتدت على الصحفيين وقامت برمي 
هواتـــف كانت توثق احتجاجات المعلمين وســـط العاصمة، امس الخميس، 

للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.
واســـتخدمت قوات األمـــن والدرك األردنيـــة الغاز المســـيل للدموع لتفريق 

مظاهرة المعلمين في منطقة الدوار الرابع.
وحشــــدت الســــلطات أعدادا كبيرة من أفراد األجهزة األمنية، على الطرق 
الخارجي لمنــــع وصول المعلمين األردنيين من كافــــة محافظات المملكة 
إلى العاصمة عمان، للمشــــاركة في االعتصــــام النقابي أمام مقر الحكومة، 
للمطالبة بتحسين الظروف المعيشــــية للمعلمين. وفي وقت الحق، اعلن 
رئيس الوزراء عمر الرزاز، عن اســــتعداده للحوار مع المعلمين واالســــتماع 

لمطالبهم.
وذكرت وســـائل إعالم محلية، أن الرزاز ومدراء األجهزة األمنية عقدوا اجتماعا 

امس بمركز القيادة والسيطرة في مديرية األمن العام.
وقـــد تصاعدت حـــدة التصريحات المتبادلـــة بين الحكومـــة، ممثلة بوزارتي 
التربية والتعليم والداخلية من جهـــة، وبين نقابة المعلمين من جهة أخرى، 
وذلك على خلفية الوقفة االحتجاجيـــة، التي ينوي المعلمون تنفيذها اليوم 

قرب الدوار الرابع للمطالبة بصرف عالوة مهنة بنسبة 50%..

طوكيو/ االستقالل: 
أدى حــــادث اصطــــدام بيــــن قطــــار فائق 
السرعة وشاحنة عند تقاطع جنوب طوكيو 
إلى مقتل شخص وجرح 30 آخرين، حسبما 
أعلنت الخميس فرق اإلنقاذ وشركة سكك 

الحديد اليابانية.
وتســــبب الحادث في خروج العربة األمامية 
للقطار عن السكة، فيما التصقت الشاحنة 
بجدار واشــــتعلت فيها النيــــران وتناثرت 
حمولتها من الحمضيات على سكة القطار.

وقال مسؤول في جهاز اإلطفاء للصحفيين 
فــــي مكان الحادث إن "فــــرق الطوارئ نقلوا 
30 جريحا للعــــالج. منهم اثنان إصابتهما 
خطيــــرة. وأكــــد المستشــــفى وفــــاة أحد 

الجرحى".
وكان القطــــار يســــير بســــرعة 120 كلــــم 
بالســــاعة وعلى متنه 500 راكب عند وقوع 

الحادث.
وذكــــرت القناة العامــــة اليابانية "إن إتش 
كي" أن سائق الشــــاحنة علق تحت القطار، 

ولم يتضح ما إذا كان هو القتيل.
وذكرت الشركة المشغلة للقطار إن السائق 

قال إنه اســــتخدم مكابح الطوارئ لكن في 
وقت متأخر لم يحل دون وقوع الحادث.

وأعلنت الســــلطات بــــدء التحقيق لمعرفة 
أسباب الحادث.

ووقــــع الحادث على خــــط يربط بين طوكيو 
والضاحيــــة الكبيرة بيــــن محطتي كاناغاوا 
ضاحيــــة  فــــي  وناكاكيــــدو  شينماشــــي 

يوكوهاما.
عن انــــدالع  العيــــان  شــــهود  وتحــــدث 

النيران وأظهرت مشاهد التلفزيون الركاب 
المذعورين وهو يخرجون من عربات القطار 

بعد التصادم.
بمعايير  اليابانيــــة معروفــــة  والقطــــارات 

السالمة ودقة المواعيد وحوادثها نادرة.
ويعود أســــوا حوادث القطارات إلى فبراير 
1947 عندمــــا خرج قطار ركاب عن ســــكته 
قرب طوكيــــو، ممــــا أدى إلــــى مقتل 184 

شخصا وجرح قرابة 500 آخرين.

كابل/ االستقالل:
قال مســـؤولون حكوميون إن 10 
أشـــخاص قتلوا وأصيب 42، في 
هجوم انتحـــاري امس الخميس، 
وســـط العاصمة األفغانية كابل، 
حيـــث هـــز االنفجـــار النوافـــذ 
واألبـــواب فـــي منطقـــة قـــرب 

السفارات والمباني الحكومية.
وأعلنت حركة "طالبان"، التي هي 
اآلن في خضم مفاوضات بشـــأن 
إبرام اتفاق مع الواليات المتحدة، 

مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال نصـــرت رحيمي المتحدث 
باسم وزارة الداخلية "إن سيارات 
هرعت  اإلنقاذ  وفرق  اإلســـعاف 
إلى موقـــع االنفجـــار"، وأظهرت 
لقطـــات فيديو وصور منشـــورة 
على وسائل التواصل االجتماعي 
العديد من الســـيارات والمتاجر 
بينمـــا  المتضـــررة،  الصغيـــرة 
طوقت الشرطة الطريق الرئيسة 
بالقرب من مقر  االنفجار  بمحيط 
والســـفارة  األفغانية  الناتو  قوة 

األمريكية.

ولم يهدأ العنف في أفغانستان 
علـــى الرغم من إحراز مســـؤولي 
"طالبـــان" والواليـــات المتحـــدة 
الرامية  المفاوضـــات  في  تقدما 
إلى تأمين اتفاق بشأن انسحاب 
مقابـــل  األمريكيـــة  القـــوات 

ضمانات أمنية من الحركة.

المفاوضيـــن  كبيـــر  وقـــال 
األمريكيين من أجل الســـالم في 
أفغانســـتان، زلمـــاي خليل زاد، 
هذا األسبوع، إن الجانبين وضعا 
إطارية ستترك  اتفاقية  مسودة 
بموجبهـــا القـــوات األمريكية 5 
قواعد عســـكرية في أفغانستان 

خـــالل 135 يومـــا مـــن توقيـــع 
االتفاقية.

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن هناك 
حوالي 14 ألـــف جندي أمريكي 
في أفغانستان، تم نشرهم في 
قواعد مختلفة فـــي جميع أنحاء 

البالد.

األردن.. آالف المحتجين يطالبون مقتل 10 أشخاص وإصابة 42 بتفجير انتحاري في كابل
باستقالة وزير الداخلية

طهران/ االستقالل: 
أكدت طهران أنها ســـتعلن عن تفاصيل الخطوة الثالثة 
من تخفيض التزاماتها في االتفاق النووي  غدا الســـبت، 

وفقا لما نقلته وكالة »إسنا« اإليرانية.
وأضافت »إســـنا« أن الناطق الرســـمي باسم وكالة الطاقة 
الذرية اإليرانية، بهروز كمالوندي، سيكشف غدا السبت 

عن تفاصيل هذه الخطوة خالل مؤتمر صحفي.
مـــن جهته، طالب االتحـــاد األوروبي إيـــران بالتراجع عن 

التخلي عن التزاماتها النووية.
وكان الرئيـــس اإليراني، حســـن روحانـــي، أمهل االتحاد 

األوروبـــي والقـــوى العالميـــة األخـــرى شـــهرين إلنقاذ 
االتفاقيـــة النووية، ولكنـــه حذر من أن طهـــران تحضر 
لتخفيض التزاماتها المتعلقة باالتفاقية في حال فشلت 

الجهود الدبلوماسية.
ويقود الرئيـــس الفرنســـي، إيمانويل ماكـــرون، جهود 
ثالث دول تجري مفاوضات مع إيران هي فرنســـا وألمانيا 
وبريطانيا بهـــدف إقنـــاع الواليات المتحـــدة بأن تعفي 
إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها، 
من أجـــل الحفاظ على االتفاق الدولـــي الذي تم التوصل 

إليه في فيينا في عام 2015.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية أن طائرة 
تابعة لإلمارات هبطت مرارا في مطار بن غوريون.
وأضافت أن الطائرة -وهي من طراز "بوينغ 737" 
تابعة لشركة موانئ دبي العالمية- وصلت (تل 
أبيـــب) آلخر مـــرة األحد الماضـــي، وأمضت عدة 
ســـاعات في مطار بن غوريون قبـــل أن تغادره. 
وقبل الزيارات الثالث األخيرة األسبوع الماضي، 
وصلت الطائرة "إســـرائيل" قبل شهرين، وقبل 

ذلك مرة أخرى العام الماضي.

وأشـــارت هآرتس إلى أن ســـببين محتملين قد 
يفسران كثافة هذه الزيارات، أولهما أن شخصا 
من أقارب إحدى الشـــخصيات السياسية البارزة 

باإلمارات يتلقى عالجا في "إسرائيل".
وعن الســـبب الثاني، ذكـــّرت "هآرتس" بتقرير 
صحيفة "تايمز أوف إســـرائيل" أفاد بأن رئيس 
مجلـــس اإلدارة والرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم زار 
"إســـرائيل" من قبل لتطوير العالقات في مجال 

األعمال.

هآرتس: طائرة إماراتية هبطت 
عدة مرات بمطار بن غوريون

ايران ستعلن تفاصيل الخطوة الثالثة من 
تخفيض التزاماتها في االتفاق النووي

طهران/ االستقالل: 
وصف وزير الخارجيـــة اإليراني محمد جواد ظريـــف وزارة الخزانة األميركية في 
تغريدة علـــى تويتر امس الخميس بأنها "ســـجان"، وذلك بعـــد يوم من فرض 

واشنطن عقوبات جديدة تهدف إلى تحجيم عمليات تهريب النفط اإليراني.
وأدرجت واشـــنطن األربعاء شبكة تضم شركات وسفنا وأفرادا على قائمة سوداء 
باســـم "النفط مقابل اإلرهاب"، بزعـــم أن الحرس الثوري اإليراني يديرها من أجل 
إمداد ســـوريا بمئات المالييـــن من الدوالرات من النفط، فـــي انتهاك للعقوبات 

األميركية.
وكتب ظريف في حســـابه على تويتـــر "مكتب مراقبة األصـــول األجنبية بوزارة 
الخزانة األميركية ليس أكثر من سجان.. اطلب إعفاءات.. وسيلقون بك في الحبس 

االنفرادي لوقاحتك. اطلب مجددا وقد ينتهي بك األمر على حبل المشنقة".
ومنذ ســـحب الرئيس دونالد ترامب الواليات المتحدة من االتفاق النووي الموقع 
في 2015 بين إيران وســـت قوى كبرى وإعادته فرض عقوبات على طهران العام 
الماضي، تشـــن واشـــنطن حملة "أقصى ضغط" بهدف تقليص صادرات النفط 

اإليرانية، المصدر الرئيسي للدخل في البالد.
وكتب ظريف على تويتر "السبيل الوحيد لتخفيف اإلرهاب االقتصادي األميركي 

(العقوبات) هو أن تقرر في نهاية األمر تحرير نفسك من حبل المشنقة".
وبدأت إيران منذ مايو/أيار تقليص التزامها باالتفاق بهدف الضغط على األطراف 

األوروبية الموقعة عليه لحماية اقتصادها المتعثر بسبب العقوبات األميركية.

ظريف: وزارة الخزانة األميركية 
»سّجان« يمارس »اإلرهاب االقتصادي«

عشرات الضحايا في حادث تصادم قرب طوكيو
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غزة/ محمد العقاد:
عادت عجلة الـــدوري المحلي بالدوران من جديد، حيـــث االثارة والمتعة كانت 
حاضرة في الجولة األولى من دوري الدرجة األولى، التي شـــهدت 6 انتصارات 
مثيـــرة ودراماتيكيه، ألنديه خدمـــات خانيونس، والجـــاء وخدمات المغازي 
والبريج والنصيرات وبيت حانون األهلي مؤكدة سعيهم لخطف إحدى بطاقتي 

الصعود للدرجة الممتازة. 
حيث شـــهدت هذه الجولة غزارة تهديفية بمعـــدل 18 هدًفا حصيلة ممتازة 
تؤكد بأن اللعب ســـيكون هجومًيا، وهذا اعطى انطباع أن المتعة ســـتتواصل 

في الجوالت القادمة.
بد�ية قوية

بدأ افتتاح الدوري بانتصارين متشابهين حيث تفوق فريق خدمات خانيونس 
»الذئاب« على نماء الرياضـــي بهدفين دون رد، ليؤكد للجميع أن الذئاب قادم 

بقوه ويريد العودة سريًعا إلى دوري األضواء. وبنفس النتيجة حقق الجاء الفوز 
األول لـــه على فريق التفاح بثنائية نظيفة، هذا يعطي انذاًرا أنه ســـيكون نًدا قوًيا هذا 

الموسم، ويأمل أن تكلل جهوده في الصعود للمرة األولى في تاريخه.
ا مثيًرا بعدما كان متأخًرا بهدف ليستطيع أن يقلب الطاولة 

ً
بدوره حقق خدمات البريج فوز

على فريق العطاء بين أرضه وجمهوره بثاثة أهداف مقابل هدف، ليرسل رسالة أن فريق 
البريج قادم ولم ينكسر ويطمح للمنافسة.

واســـتطاع فريق خدمات المغازي أن يســـجل أكبر فوز في هذه الجولة بتسجيله ألربعة 
أهداف مقابل هدفين على الزيتون الذي صدم جماهيره بهذه النتيجة التي لم يتوقعها 
أحـــد بعد الصفقات المميزة. وكان عريس اليوم الختامي لجولة فريق خدمات النصيرات 
الذي تمكن أن يحقق الفوز الثمين على القادسية بهدفين دون مقابل، بعد كبوة خيمت 
على الفريق وعاني الموســـم الماضي الذي أنهاه بالمركز العاشر، ويأمل بأن تعم األفراح 

على جمهوره الكبير والمتعطش بصعود فريقه للممتازة.

ومـــن جانبه، حقق فريق بيت حانون األهلي الفوز على الوافد الجديد فريق 
األقصـــى الرياضي بهـــدف دون رد، ليكون طموحه متشـــابه مع خدمات 

خانيونس وهو العودة سريًعا للممتازة، الذين هابطاه منها.
أما األندية الستة التي خسرت فجميعها عززت بصفقات قوية، ستسعى 
لتصحيح المســـار وتقديم أداء مميز ومحاولـــة خطف الفوز األول لهم في 

الجولة الثانية من أجل المنافسة بكل قوة ليكونوا بين الكبار.
بد�ية مت�صابهة

وخطف خمسة العبين األضواء في بداية الدوري  وأشعلوا المنافسة بينهم 
علـــى قائمة الهدافين بتســـجيل كل منهما هدفين، حيث ســـجل رامي 
البيوك مع خدمات خانيونس، وإسماعيل أبو دان مع الجاء، وطارق الهور مع 

النصيرات، وعبيدة الرجودي ومصطفى الهسي مع المغازي.
أما الجولة الثانية ستشـــهد مواجهات قوية، حيث ســـيقابل غدا السبت 
خدمـــات البريج فريق التفاح على ملعب الدرة، والقادســـية مع بيت حانون 

األهلي ملعب رفح البلدي.
ويوم األحد سيلعب الجاء مع الزيتون على ملعب اليرموك، واألقصى وخدمات خانيونس 
على ملعب النصيرات البلدي، وســـتختتم الجولة يوم االثنين بلقاءين بين نماء والعطاء 
علـــى ملعب بيت حانون الرياضي، وخدمات المغازي والنصيرات على ملعب الدرة. ويذكر 

أن جميع المباريات ستقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصًرا.

غزارة تهديفية سمة الجولة االفتتاحية بدوري الدرجة األولى

مدريد/ االستقال: 
يســــعى فريــــق يوفنتــــوس اإليطالي 
لتوجيه ضربة قوية إلى نادى مانشستر 
يونايتــــد اإلنجليــــزي، بالتعاقــــد مع 3 
العبيــــن مجانًا خــــال فتــــرة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة »آس« اإلسبانية، نقا عن 
»ديلي ميل« اإلنجليزيــــة، أن يوفنتوس 
يخطط بالفعل للتوقيــــع مع العديد من 
الاعبين مجانًا بعد االنتهاء من عقودهم 
مع أنديتهم، وأبرزهم ثاثي مانشســــتر 
يونايتد دافيــــد دي خيــــا وإريك بايلي 

ونيمانيا ماتيتــــش. وأضافت الصحيفة أن 
يوفنتوس نجح في ضم صفقات قوية في الســــنوات األخيرة مجانًا، 

وأبرزهم إيمري كان وآرون رامسي ودانى ألفيس وبول بوجبا.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن دي خيا ال يرغب في التجديد مع مانشستر 
يونايتد وأغلق الباب أمام انتقاله إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان 

بعـــد الصفقة التبادلية بينهما مؤخرا، لـــذا يبقى يوفنتوس هو األبرز 
الذي يســـعى للتعاقد معه. وأضافت الصحيفة أن بايلى الذي ينتهي 
عقده في 2020 لن يشارك أساسيا بعد التعاقد مع المدافع األغلى في 
التاريخ هاري ماجواير، فيما ال يتمتع الصربى ماتيتش بالحصول على 

فرصة كبيرة للمشاركة مع المدرب أولى جونار سولشاير.

برلين/ االستقال: 
أعلـــن يواكيـــم لـــوف، المدير 
غياب  ألمانيا،  لمنتخـــب  الفني 
ليون جوريتســـكا العب وســـط 
بايرن ميونخ عن المشـــاركة في 
مباراة هولندا المحدد لها اليوم 
»هامبورج«  بمدينـــة  الجمعـــة، 
األلمانيـــة، ضمـــن منافســـات 
المجموعة الثالثة في التصفيات 
المؤهلـــة بطولـــة كأس األمـــم 

األوروبية »يورو 2020«.
وقال يواكيم لوف، في المؤتمر 
الصحفـــي إن ليون جوريتســـكا 

يعاني من كدمة بسيطة بعد حصة تدريبية ولن يكون قادًرا 
على اللعب في المباراة التي ستقام اليوم الجمعة.

ويفتقد منتخب ألمانيا في مباراة اليوم أيضًا جهود كل من 
جوليان دراكســـلر، ثيلو كيرير، ثنائي باريس سان جيرمان 

أنطونيـــو  بجانـــب  الفرنســـي، 
تشيلســـي  مدافـــع  روديجـــر، 
اإلنجليزي وليروي ســـاني العب 
مانشســـتر ســـيتي اإلنجليزي 

بسبب اإلصابة.
اإلثارة والمتعة ســـيكونا عنوان 
في  وهولنـــدا  ألمانيـــا  مبـــاراة 
ظـــل الدوافـــع التـــي يمتلكها 
النقـــاط  لحصـــد  المنتخبيـــن 
الثـــاث، حيث يحتـــل منتخب 
ألمانيا المركز الثاني في جدول 
ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 
9 نقاط خلف ايرلندا الشـــمالية 

صاحبة الصدارة بفارق ثاث نقاط.
أما منتخب هولندا »وصيف« النســـخة األخيرة من مسابقة 
دوري األمـــم األوروبيـــة، فيحتل المركـــز الثالث في جدول 

ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثاث نقاط.

منتخب ألمانيا يتلقى ضربة جديدة قبل 
مواجهة هولندا بتصفيات يورو 2020

يوفنتوس يخطط لتوجيه ضربة 
قوية إلى مانشستر يونايتد

الرام/ االستقال: 
الفلســــطيني  الوطنــــي  المنتخــــب  حقــــق 
"الفدائــــي" انتصــــارا تاريخيــــا على ضيفه 
منتخب أوزبكستان بهدفين دون مقابل، في 
افتتاح مشوارهما في التصفيات اآلسيوية 
المزدوجــــة المؤهلة لــــكأس العالم في قطر 

2022، وكأس آسيا في الصين 2023.
وأقيمت المباراة على ستاد فيصل الحسيني 
في بلدة الرام شــــمال القدس المحتلة، مساء 

امس الخميس.
وســــجل أهداف فلســــطين عدي الدباغ في 
الدقيقة 60، والبديل إسام البطران برأسية 

في الدقيقة 84
وبهذا الفــــوز، تصدر "الفدائــــي" المجموعة 
الرابعة برصيد "3" نقاط"، يليه منتخبا اليمن 
وسنغافورة ولكل منهما نقطة بعد تعادلهما 

امــــس بهدفين لمثلهمــــا، ثم الســــعودية التي لم 
تفتتح مبارياتها بعد، وتذيلت أوزبكستان المجموعة 

بدون نقاط.
وفــــي التفاصيل، فــــرض "الفدائي" ســــيطرته على 
مجريــــات الشــــوط األول، وأهدر عدة فرص ســــانحة 

للتســــجيل عن طريــــق نجومــــه المحترفيــــن عدي 
الدبــــاغ ومحمــــود وادي وتامر صيام. فــــي المقابل، 
دخل المنتخــــب األوزبكي بقيــــادة مدربه المخضرم 
األرجنتيني هيكتــــور كوبر، أجواء المبــــاراة مع مرور 
الدقائــــق، وأهدر نجومه أكثر من فرصة للتســــجيل، 
وسط تألق من حارس منتخبنا رامي حمادة، لينتهي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
وفي مطلع الشوط الثاني، ضغط المنتخب األوزبكي 
لتســــجيل هــــدف، وأضاع قائــــد المنتخــــب عادل 
أحمدوف فرصة محققة للتسجيل من داخل منطقة 
الجزاء، ورد "الفدائي" بتســــديدة لنجمه محمود وادي 

علت العارضة.

ومــــن هجمة مرتــــدة في الدقيقــــة (60)، 
وصلت الكــــرة لنظمــــي البدوي، أرســــلها 
ساقطة للدباغ أمام المرمى األوزبكي، الذي 
اســــتقبلها بامتياز وســــددها على يمين 

الحارس "الدوربيك سينوف".
الجزائري  الوطني  وأجرى مدرب منتخبنــــا 
نور الدين ولد علي تبديلين بدخول صالح 
شــــحادة بداًل مــــن محمود وادي، واســــام 

البطران بدال من عدي الدباغ.
وفي الدقائــــق المتبقية مــــن اللقاء، نظم 
منتخبنــــا صفوفه الدفاعيــــة للحفاظ على 
الهــــدف والحد من خطورة نجوم المنتخب 
األوزبكــــي، واعتمد على الهجمات المرتدة، 
التــــي أثمرت عــــن هدف ثان عــــن طريق 
البديل اســــام البطران الذي استقبل كرة 
عرضية من تامر صيام وسجلها برأسه في 
الشباك األوزبكية في الدقيقة (85). وأهدر منتخبنا 
فرصتين في الدقائق األخيرة عن طريق صالح شحادة 
ونظمي البدوي، ليطلق بعدها الحكم الدولي الصيني 
فــــو مينج صافرته معلنًا نهايــــة اللقاء بفوز منتخبنا 

بهدفين نظيفين.

»الفدائي« يحقق انتصارًا تاريخًا على  أوزبكستان بالتصفيات اآلسيوية المزدوجة
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
طالبت وزيرة إســـرائيلية متطرفة ســـابقة رئيس حكومة االحتالل 
بنيامين نتنياهو، بالعمل على بناء "حي يهودي" جديد في مدينة 

الخليل المحتلة.
وعلى خلفيـــة الذكرى التســـعين لثورة البراق عـــام 1929، وطرد 
اليهـــود من الخليـــل، دعت وزيـــرة القضاء الســـابقة في حكومة 
االحتالل، أييلت شاكيد، والتي تتزعم حزب "يمينا"، إلى "بناء حي 

يهودي في الخليل".
وقالت "شـــاكيد"، بحســـب صحيفة "إســـرائيل اليـــوم"، موجهة 
حديثهـــا لنتنياهو: "يكفي مماطلة في الوقـــت، حان الوقت لبناء 

حي يهودي في الخليل".
وأضافت: "هذا بين يديك، كل يوم تبقى فيه ممتلكاتنا منذ 1929 

في أيدي الفلسطينيين، هو يوم عار وطني".
وقبل تســـعة أشـــهر، وأثناء توليها منصب وزيرة القضاء، أنهت 
"شاكيد" ســـيطرة بلدية الخليل على السوق، وخططت إلقامة حي 

يهودي كبير هناك، بحسب الصحيفة.
وفي تعليقه على حديث الوزيرة الســـابقة، قال حزب "يمينا" في 
بيان له: "ما تبقى لتنفيذ القرار التاريخي والتوجه نحو اليمين، هو 

مصادقة نتنياهو، ونحن نتوقع أن يعلن عن هذا القرار".
وذكرت الصحيفة، أن "مطالبة شاكيد ببناء حي يهودي في مجمع 
الســـوق اليهودي في الخليل ينضم إليها وزراء وأعضاء كنيست 

من الليكود وشاس وتحالف اليمين اإلسرائيلي".
وقبل نحو تسعة أشهر، زعم المستشار القانوني لحكومة االحتالل، 
أن "ملكية الســـوق تعـــود لليهـــود" وتبعا لذلـــك، طالب رئيس 
مجلس المســـتوطنين في الخليل أبراهام بن يوســـف، بـ"تجديد 

االستيطان".
وبحسب "إسرائيل اليوم"، انضم إلى بن يوسف في طلبه 17 نائبا 
يهوديا من حزب "الليكود"، بمن فيهم الوزراء زئيف إلكين وياريف 
ليفين وعضو الكنيست ميكي زوهار وأوسنات مارك وميخال شير 
وماي جوالن وســـران هســـيخل وغيرهم وخالل اقتحامه أول أمس 
لمدنية الخليل والحرم اإلبراهيمي الشـــريف، قال نتنياهو: "لسنا 

غرباء في الخليل، وسنبقى فيها إلى األبد".

اقتحموا ساحات المســـجد األقصى، بينهم عضو 
كنيست اســـرائيلي، وتجولوا فيها بحراسة أمنية 

مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وفي سياق آخر، أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي 
بالقـــدس المحتلـــة فجـــر الخميـــس، المواطـــن 
المقدسي جميل مسالمة على هدم منزله في حي 
وادي الربابة ببلدة ســـلوان جنوب المسجد األقصى 

المبارك، بيده، بحجة البناء دون ترخيص.
وأوضح مســـالمة أن طواقم البلدية اقتحمت منزله 
وأبلغته شـــفهًيا بضرورة هدم البناء بالكامل خالل 
24 ساعة، وإال سيتم فرض غرامة قيمتها 84 ألف 

شيكل.
وأشـــار إلى أنه اضطر إلى هدم منزله تفادًيا لدفع 
الغرامـــة المالية، الفًتا إلـــى أن منزله قائم منذ 20 
عاًما، ويعيش فيه 5 أفراد وال تتجاوز مساحته 50 

متًرا.
وكان المقدســـي مأمون جالجل اســـتكمل مســـاء 
االثنين، هدم منشـــأته التجارية في حي البستان 

ببلدة سلوان بيده، بضغط من بلدية االحتالل.

وويواصـــل مجموعـــة مـــن المســـتوطنين أعمال 
تجريف في موقع التـــراث العالمي وبالتحديد في 
منطقـــة وادي المخـــرور من أراضي بيـــت جاال في 
محاولـــة لبناء بؤرة اســـتيطانية جديـــدة في هذه 
المنطقـــة. وبـــدأ المســـتوطنون اعتداءاتهم على 
الموقع تحت حماية جيش االحتالل اإلســـرائيلي، 

من تاريخ 3 أيلول/ سبتمبر الحالي.
وأدى هذا االعتداء إلى تخريب جزء من موقع التراث 
العالمـــي وما يحتـــوي من مصاطـــب زراعية وثروة 
نباتية تؤثر ســـلبا على قيمتـــه العالمية وتنوعه 
الثقافي والبيئي وتمس بسالمته وأصالته بشكل 

ال يمكن تعويضه أو إصالحه.
ومـــن جانبها، اســـتنكرت وزارة الســـياحة واآلثار 
ما يقوم به المســـتوطنون مـــن االعتداء على موقع 
التراث العالمي (فلســـطين أرض الزيتون والعنب، 
المشـــهد الثقافي لمدرجات جنـــوب القدس) في 

بتير الذي يقع غربي مدينة بيت جاال.
وعـــّدت الـــوزارة أن مـــا يقـــوم به المســـتوطنون 
تعديا ســـافرا على األراضي والتراث الفلســـطيني 

واإلنســـاني وقرصنة إســـرائيلية للســـيطرة على 
التراث الفلسطيني وتخريبه.

وقالـــت: إن هذه االعتداءات "تشـــكل خرقا فاضحا 
للقانون واالتفاقيات الدولية لحماية التراث خاصة 
االتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي 
والطبيعي لســـنة 1972، واتفاقية جنيف الرابعة 
لسنة 1949 واتفاقية الهاي لسنة 1954 الخاصة 
بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المســـلح 
وإعالن اليونسكو العالمي لسنة 2001 حول حماية 

التنوع الثقافي".
تجدر اإلشـــارة إلى أن دولة فلســـطين سجلت هذا 
الموقـــع على قائمة التراث العالمي في عام 2014، 
وعلى قائمـــة التـــراث العالمي المهـــدد بالخطر، 
بسبب التهديدات والمخاطر التي يتعرض لها من 
ســـلطات االحتالل االسرائيلي خاصة جدار الفصل 
والتمدد االستيطاني الذي كان مخططا إلقامته في 
الموقع ما يتسبب بإضرار المشهد الثقافي للموقع 
ولقيمه العالمية وأصالته وسالمته بصورة ال يمكن 

إصالحها.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
قالــــت حركــــة المقاومة اإلســــالمية "حمــــاس" إن 
الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة واصلوا 
ا علــــى انتهــــاكات االحتالل  طريــــق المقاومــــة رًدّ
وممارســــاته اإلجرامية بحق الشعب الفلسطيني، 
بواقع 402 عماًل مقاوًما خالل شــــهر آب/أغسطس 

الماضي.
وحســــب تقرير أعدته الدائــــرة اإلعالمية لحماس 
في الضفة، فإن تلك العمليات أســــفرت عن مقتل 
جندييــــن إســــرائيليين وإصابة آخريــــن، رغم كل 
االعتقاالت والمالحقات واإلبعاد وهدم البيوت الذي 

يمارسه االحتالل.
ولفت إلى أن أبرز علميات المقاومة خالل الشــــهر 
الماضــــي؛ عملية قتل جندي إســــرائيلي ومحاولة 
أســــره بالقرب من الخليل، وكذلك عملية التفجير 

النوعية والتي قتل فيها مجندة إسرائيلية وأصيب 
اثنان من المستوطنين.

وأشــــار التقرير إلى عملية الدهــــس التي نفذها 
الشهيد عالء الهريمي قرب بيت لحم، وأسفرت عن 
إصابة مســــتوطنين، إضافة إلى عملية الطعن عند 
بوابات القدس التي نفذها الشهيد مكافح الرومي.

ووفًقا للتقرير، فقد نفذت المقاومة 4 عمليات طعن 
ومحاولــــة طعن أخرى، و11 عملية زرع وإلقاء عبوات 
ناسفة محلية الصنع، وعمليتي إطالق نار، وعملية 

دهس وأخرى عملية خنق.
كما شــــهد الشهر تنفيذ المقاومة 25 عملية إلقاء 
زجاجــــات حارقة صــــوب آليات ومواقــــع االحتالل 
العسكرية، كما شــــهدت مناطق الضفة والقدس 
انــــدالع 289 مواجهــــة وإلقــــاء حجــــارة، وأدت في 

مجملها لجرح 9 إسرائيليين.

وشكلت المواجهات وإلقاء الحجارة –وفق التقرير- 
نســــبة 72% من مجمــــوع أعمــــال المقاومة، فيما 
شــــكلت العمليات المؤثرة كإطالق النار والدهس 
وعمليات الطعن ومحاوالت الطعن وإلقاء العبوات 
الناســــفة والزجاجات الحارقة، ما نسبته 11% من 

مجمل أعمال المقاومة.
وتوزعت النسبة المتبقية على المقاومة الشعبية 
العتــــداءات المســــتوطنين، والقيــــام بتظاهرات 
ومســــيرات مناهضة لالحتالل واالســــتيطان في 

الضفة والقدس، وفق التقرير.
وأورد التقريــــر أن محافظــــات القــــدس ورام اللــــه 
والخليل كان بها أعلى معدل في عدد المواجهات 
وأعمال المقاومة بواقع (113،87،52) مواجهة لكل 
منهــــا على التوالي، أي بنســــبة قاربــــت 63% من 

مجموع محافظات الضفة.

402 عمال مقاوما ضد االحتالل في الضفق خالل أغسطس

غزة/ االستقالل: 
أفادت معطيات حقوقية، أن فلسطينًيا استشهد 
وأصيب 97 برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي في 
األراضي الفلسطينية المحتلة؛ خالل أسبوع واحد.

وقـــال المركز الفلســـطيني لحقوق اإلنســـان في 
تقريره األســـبوعي، الذي يغطي الفترة من 29 آب- 
4 أيلول، إن االنتهاكات اإلســـرائيلية تتواصل في 

األرض الفلسطينية المحتلة.
واستدرك: "تعتبر تلك انتهاكات جسيمة ومنظمة 
لقواعد القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي 
لحقوق اإلنســـان في األرض الفلسطينية المحتلة. 
وخـــالل هذا األســـبوع رصـــد باحثـــو المركز 139 
انتهاًكا اقترفتها قوات االحتالل والمستوطنون".

وبّين المركز الفلسطيني، أن االحتالل أصاب خالل 
الفتـــرة ذاتها 34 طفـــاًل وســـيدتين وصحفيين 
ومســـعفًا، ومدافًعا عن حقوق اإلنسان، في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وأشـــار إلى أن قـــوات االحتالل اعتقلت 91 فلســـطينًيا؛ 
بينهـــم 8 أطفال وســـيدتان، خـــالل 85 عمليـــة توغل 
التقريـــر:  وذكـــر  الغربيـــة.  في الضفـــة  إســـرائيلية 
"في قطاع غزة نفـــذت قـــوات االحتـــالل عمليـــة توغل 
محـــدودة شـــرق المحافظة الوســـطى، كمـــا اعتقلت 4 
مواطنين بعد محاولتهم التسلل عبر الشريط الحدودي".
ونـــوه التقرير إلى أن ســـلطات االحتـــالل أجبرت 
فلســـطينًيا في القـــدس على هدم منزلـــه ذاتًيا، 
إلى جانب تجريف مســـجد قيد اإلنشـــاء وبئر مياه 

وغرفتين زراعيتين شرق الخليل.
ولفت النظر إلى صدور 3 أوامر عسكرية باالستيالء 
علـــى أراٍض فلســـطينية شـــرق بيـــت لحـــم، إلى 
جانب 3 اعتداءات لمســـتوطنين على المواطنين 

الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.
وأوضـــح المركز، أن قـــوات االحتالل اســـتهدفت 

الصيادين قبالة شواطئ قطاع غزة، عبر إطالق النار 
في 5 حاالت تجاه قوارب الصيد.

وأردف التقريـــر الحقوقـــي: "أقيم خـــالل الفترة 
ا عسكرًيا فجائًيا بين مدن 

ً
الزمنية ذاتها 34 حاجز

وبلدات الضفـــة الغربية، واعتقل االحتالل عبرها 9 
مواطنين فلسطينيين".

الزال قطاع غزة يعاني  الحصـــار،  صعيـــد  وعلـــى 
من حصار هو األســـوأ في تاريـــخ االحتالل لألرض 
الفلســـطينية، حيث دخـــل عامه الــــ 14 دون أي 
تحســـن ملموس على حركة االفراد والبضائع، فيما 
تم فصله بالكامل عن محيطه الجغرافي في الضفة 

الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وفي الضفـــة الغربية، تواصل ســـلطات االحتالل 
تقســـيمها إلـــى كنتونـــات صغيـــرة منعزلة عن 
بعضها البعـــض، فيما التزال العديـــد من الطرق 

مغلقة بالكامل منذ بدء االنتفاضة الثانية.

شهيد و97 جريحًا باعتداءات االحتالل األسبوع الماضي

رام الله/ االستقالل: 
أطلع رئيس الوزراء محمد اشتية أمس الخميس منسق األمم المتحدة الخاص 
لعملية السالم في الشـــرق األوسط نيكوالي ميالدينوف على خطط الحكومة 
في االنفـــكاك التدريجي عن االحتالل من خالل تعزيز المنتج الوطني، ووقف 
التحويالت الطبية الى »اســـرائيل« وإيجاد بديل محلي واقليمي لها، والتوجه 
نحو العمق العربي من خالل اتفاقيات ثنائية مع األردن والعراق، ومصر قريبا.
وقال اشتية إن زيارة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو المستفزة 
للحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل، وإعالنه عن وحدات استيطانية جديدة 
فيها، هي جزء من حملته االنتخابية التي يدفع الفلسطيني ثمنها، وتتطلب 

موقفا دوليا حاسما.
وأكد على ضـــرورة اعتراف دول االتحـــاد األوروبي بفلســـطين، في إطار دعم 
تطبيـــق حل الدولتين، وكإجـــراء وقائي ضد نية »إســـرائيل« ضم مناطق من 

الضفة، األمر الذي يقضي على أي فرصة إلقامة الدولة الفلسطينية.

اشتيق يطلع ميالدينوف على 
إجراءات االنفكاك عن االحتالل

واشنطن/ االستقالل:
كشف مسؤولون مساء أمس الخميس، أن جيسون 
غرينبـــالت، مبعـــوث الرئيـــس األميركـــي دونالد 
ترامب الخاص للســـالم في الشرق األوسط، يعتزم 
االســـتقالة بعـــد إعالن خطـــة الســـالم األميركية 

للفلسطينيين واإلسرائيليين.

وأضاف المسؤولون أن غرينبالت، الذي كان يعتزم 
البقـــاء لعامين فقط في البيـــت األبيض عندما بدأ 
العمل في أوائـــل 2017، يتطلع للعـــودة لزوجته 
وأبنائه الـ6 الذين بقوا في منزلهم في نيوجيرزي.

وتعتبر اســـتقالة غرينبالت مفاجئة، إذ تأتي قبيل 
الموعـــد المرتقـــب إلعـــالن اإلدارة األميركية عن 

الشق السياســـي لصفقة القرن، الذي سيتم بعد 
االنتخابات اإلســـرائيلية المقررة في 17 ســـبتمبر 
الجاري. يشـــار إلـــى أن غرينبـــالت يعتبر أحد أبرز 
األشـــخاص الذين عملوا ضمـــن فريق مصّغر على 
صياغة خطة اإلدارة األميركيـــة لتصفية القضية 

الفلسطينية والمعروفة إعالمًيا بـ«صفقة ترامب«.

غرينبالت يعتزم االستقالق من منصبه 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس الخميس، منزل شمال شرقي 

مدينة القدس المحتلة.
 قوات االحتالل اقتحمت برفقة كالب بوليســـية، 

ّ
وأفـــادت مصادر محليـــة، أن

منزل عائلة عرامين في ضاحية السالم، ببلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس 
المحتلة، وفتشت محتوياته بدقة كبيرة. 

وزيرة إسرائيليق سابقق تدعو 
لبناء »حي يهودي« بالخليل

قوات االحتالل تقتحم 
منزل شمال شرق القدس

م�صتوطنون يقتحمون ...
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دبي/ االستقالل: 
ســـلمت شرطة دبي مقيما عربيا سيارة جديدة، بعد فوزه في جائزة 
نظام النقاط البيضـــاء المخصصة لتكريم الســـائقين الملتزمين 

بقوانين السير والمرور.
ونشرت شرطة دبي في حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي، 
لقطات فيديو للحظة حمل الســـيارة الهدية وتسليمها إلى الفائز 

زيد الزبيدي.
وبحسب صحيفة »البيان« اإلماراتية، فقد أوصل مساعد القائد العام 
لشؤون العمليات في شرطة دبي اللواء محمد سيف الزفين، السيارة 
إلى منزل الزبيدي في منطقة البرشـــاء في دبـــي، بحضور عدد من 

الضباط.
وبـــارك الزفين إلى الزبيدي فوزه بالســـيارة، وأثنى على حرصه على 
االلتزام بقوانين الســـير والمرور، وهو ما ظهـــر في عدم ارتكابه أي 

مخالفات مرورية.
وأعرب الزبيدي عن سعادته بفوزه بالسيارة ضمن نظام النقاط 
البيضاء، مؤكدا حرصه على التزام بالقواعد الســـير والمرور منذ 
حصوله علـــى رخصة القيـــادة، حيث لم يرتكـــب مخالفة منذ 

سنوات.
وتمنح الجائـــزة اإلدارة العامة للمرور في شـــرطة دبي بالتعاون مع 
شركائها االســـتراتيجيين، لتكريم السائقين الملتزمين بقوانين 

السير والمرور.

شرطة دبي تكافئ مقيمًا 
بسيارة إلى باب منزله

مدريد/ االستقالل:
أعلنت الشرطة اإلسبانية، األربعاء، أنها اكتشفت، 
على هامش طواف »فويلتا« للدراجات الهوائية، 
وجود نبات الحشـــيش مزروعا على سطح مبنى، 

التقطتها كاميرات السباق »بالصدفة البحتة«.
وأوضحت الشـــرطة أنه »أثناء قيـــام مصور على 
متن مروحية، بتصوير األجزاء األخيرة من المرحلة 
الثامنة للطواف، الســـبت، أظهـــرت كاميرا البث 
المباشـــر وجود نباتات من القنب الهندي الذي 
ينتج منه الحشيش، على سطح أحد المباني في 

إقليم كتالونيا«.

وفتحت شرطة اإلقليم الواقع شمال شرقي البالد، 
تحقيقا بعدما انتشـــرت هذه اللقطات بشـــكل 
كبير على مواقع التواصـــل، قبل أن تصادر نحو 
40 نبتة، الثالثاء، حســـبما أفادت متحدثة باسم 

الشرطة.
وأوضحت المتحدثة أنه لم يتم تنفيذ أي عملية 
توقيف خـــالل المداهمة، وأن الشـــرطة ال تزال 

تبحث عن زارعي هذه النباتات.
ويعد طـــواف »فويلتا« المقام حاليـــا، واحدا من 
أبرز 3 سباقات للدراجات الهوائية في أوروبا، مع 

طواف فرنسا الدولي وطواف »جيرو« اإليطالي.

نيودلهي/ االستقالل: 
تصدرت امرأة هندية أخيرًا عناوين األخبار المحلية، 
وذلك بعدما رفعت دعوى طالق على زوجها بســــبب 

انشغاله عنها بالدراسة.
وزعمــــت المرأة التي لم يتم الكشــــف عن هويتها، 
والتي تنحدر من مدينة بوبال الهندية، بأنها قررت 
 يومه 

ّ
الحصول على الطــــالق ألن زوجها يمضي ُجل

في التحضير المتحان الخدمة المدنية الوطني .
وأضافت المرأة بأن انشغال زوجها بالدراسة يمنعه 
فــــي الكثير من األحيان من إجــــراء أي حديث معها 
مهمــــا كان بســــيطًا، إضافة إلى أنــــه ال يقوم بزيارة 

أقربائــــه. وقد قــــام القاضي المســــؤول عن قضية 
الطالق باستدعاء الزوج لسماع أقواله والتعليق على 
مزاعم زوجته. وبالفعل اعترف الزوج بأنه يكرس كل 
وقته لالمتحان الذي يحلــــم باجتيازه منذ طفولته، 
وأن حياته الزوجية لم تعد مســــتقرة بسبب هوسه 

بالدراسة.
وبعد االســــتماع إلــــى كال الطرفيــــن، طلب القاضي 
منهما التريث وإعادة النظر في قرارهما في ســــبيل 
حل المشــــكلة. ولم ُيعرف بعــــد إن كان الزوجان قد 
انفصــــال بالفعل، وفق مــــا ورد في موقــــع »أوديتي 

سنترال« اإللكتروني.

تطلــب الطــالق النشغــال
 زوجهــا بالدراســة

بالصدفة البحتة.. سباق دراجات 
يكشف جريمة فوق سطح مبنى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تم ســـحب 10100 شـــيقل، أي ما يســـاوي 
2800 دوالر، مـــن بطاقة مصرفية لســـائحة 
في المدينة القديمة في القدس، لشـــرائها 
الشاورما، حسبما ذكرت صحيفة »تايمز أوف 

إسرائيل«.
بعد مرور بعض الوقـــت على وجبة المدينة 
الباهظة الثمن، عادت المـــرأة وطلبت إعادة 
نقودهـــا. وفقا لهـــا، بعد أن تـــم اإلبالغ عن 

الحادث في وســـائل اإلعالم اإلســـرائيلية، 
أعيدت األموال إلى حسابها.

أصر أصحاب محالت بيع الشاورما على حدوث 
خطأ. لكن موظف سابق أخبر وسائل اإلعالم 
المحلية أن هناك خطة لخداع السياح الذين 

ال يشكون في شيء.
وقال موظف ســـابق طلب عدم الكشف عن 
هويتـــه: »هذا أحد األســـباب التي دفعتني 
إلـــى التوقف عـــن العمل هنـــاك. لقد بدأوا 

فـــي الخـــداع باألســـعار، وهذا أمـــر فظيع. 
الشرطة جاءت مع السياح ثالث مرات«، وفقا 

للصحيفة.
ووفقـــا له، فـــإن المخطط  بســـيط. ال يوجد 
مينيو في مقهى الشـــارع، يقـــول البائعون 
إن طبق الشـــاورما يكلف 80 شـــيقل، وهم 
يأخـــذون النقود باليورو أو الدوالر. في بعض 
األحيان يالحظ الزبون »خطأ« في الحســـاب، 

وأحياًنا يدفع ببساطة ببطاقته المصرفية.

واشنطن/ االستقالل: 
أطلقت أميركية النار على ابنتها، وهي طالبة في الثامنة عشـــرة من العمر أتت 
لزيارتها من دون إبالغها مسبقا، ظّنا منها أنها لّص، بحسب ما كشفت وسائل 

إعالم محلية.
وتعّرضت الشـــابة إلصابة في الذراع مســـاء الجمعة في جيرارد في 
والية أوهايو (الشـــمال)، لكن حالتها ليســـت خطرة، على ما ذكرت 
محطة »دبليو اف ام جي« المحلية. وكانت الوالدة، التي تملك رخصة 
حيازة الســـالح وحيدة في المنزل، عندما ســـمعت »أصواتا آتية من 
المطبـــخ أو من المدخـــل«، على ما قال للمحطة جـــون نورمان رئيس 

الشرطة المحلية.
وأردف األخير »كان السالح بالقرب منها، فأطلقت النار على الشخص الوافد من 

الباب«، مشيرا إلى أنها صدمت عند رؤية ابنتها.
وتعتزم الشـــرطة تقديم تقرير للنائب العام في المنطقة كي يبّت في مسألة 

إقامة مالحقات.
ويخّول الدستور لألميركيين حيازة األسلحة. ويملك أكثر من ثلث البالغين في 

البالد سالحا ناريا واحدا على األقل.
وقـــد قتل نحو 40 ألف شـــخص بالرصاص ســـنة 2017، بحســـب اإلحصاءات 
الرســـمية. وأفاد موقع »غان فايلنس أركايف« بأن 1112 شـــخصا لقوا حتفهم 

بطلقات عرضية منذ مطلع العام.

مانيال/ االستقالل: 
اعتقلت الســـلطات الفلبينية امرأة أميركية في 
مطـــار نينوي أكينو الدولي فـــي مانيال، األربعاء، 
بينمـــا كانت تحـــاول تهريب رضيـــع بطريقة ال 

تصدق إلى خارج البالد.
فقد كشـــف المتحدث باســـم مكتـــب الهجرة 

الفلبيني ميلفين مابوالك أن مانيال تحتجز امرأة 
أميركية، تبلغ من العمر 43 عاما، حاولت الســـفر 
إلى خارج الفلبين مع طفل رضيع يبلغ من العمر 6 

أيام داخل حقيبة تحملها.
وأضـــاف مابوالك أنه "لم يكـــن لديها أي وثائق 
ســـفر للرضيع"، وأنها كانت على ما يبدو تسافر 

بمفردها وزعمـــت أنها عمة الرضيـــع، لكنها لم 
تقدم أي دليل على عالقتهما، مع اإلشارة إلى أن 

الطفل فلبيني.
وأشار المسؤول الفلبيني إلى أن المرأة المحتجزة 
األميركية قبل  إلى الســـفارة  التحـــدث  طلبـــت 
استجوابها، وفقا لما ذكرته "سي إن إن" الفلبين.

شاورمــا بسعــر 3 آالف دوالر سمعت صوتا في المطبخ.. 
فأطلقت النار على ابنتها

ب رضيعًا من المطار في حقيبة  أميركية تهرِّ


