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القدس المحتلة/ االستقالل:
أفاد الناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي مساء الجمعة، أن 
قذيفة صاروخية أطلقت م���ن قطاع غزة وتم اعتراضها من قبل 
منظوم���ة القبة الحديدية، فيما ذكرت وس���ائل إعالم عبرية، أن 
صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو المس���توطنات اإلس���رائيلية 

المحاذية للقطاع، دون أن تتحدث عن إصابات أو أضرار.
وذكر موقع يديع���وت احرونوت العبرية، أن صاروخين س���قطا 

ف���ي مناطق مفتوحة من مس���توطنة »س���ديروت«، مضيفة أن 
القبة الحديدية نجحت في اعتراض صاروخ ثالث. وسبق إطالق 
الصواريخ من القطاع، مساء أمس سماع دوي صافرات االنذار في 
مناطق متفرقة من غالف غزة بينها مستوطنات سديروت ونير 
عام وشاعر هنيغف. يذكر أن 63 فلسطينيا أصيبوا مساء أمس 
الجمعة، جراء اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على المشاركين 

في جمعة » الشباب الفلسطيني« شرق قطاع غزة .

الناطق باسم جيش االحتالل: »القبة 
الحديدية« تعترض صاروخًا أطلق من غزة

»الجهاد«: العمليات الفدائية في الضفة 
رد طبيعي على اقتحامات األقصى

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس الهيئة العليا لمس���يرات العودة وكسر الحصار، 
عضو المكتب السياس���ي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد 

البطش، أن »أول���ى أولوياتنا حماية خيار المقاومة كأداة ردع 
وتوازن رعب مع االحتالل اإلسرائيلي لحماية 
ش���عبنا وصون الثوابت ».  وقال البطش في 

البطش: أولى أولوياتنا حماية خيار المقاومة كأداة ردع ورعب لالحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدى عش���رات المواطنين، اليوم، صالة الجمع���ة في حي واد الحمص 
ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس، تعبيرا عن رفضن سياسة هدم 

رام الله/ االستقالل:
أصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق، أمس الجمعة، 
خالل تفريق جيش االحتالل مس���يرة منددة باالستيطان، 

إصابات باالختناق خالل تفريق 
االحتالل مسيرة كفر مالك

عشرات المقدسيين يؤدون 
صالة الجمعة في واد الحمص

غزة / محمد أبو هويدي:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين خضر 
حبي���ب، أن عودة العملي���ات الفدائية الفردي���ة في الضفة 

فصائل المقاومة: عمليات الضفة والقدس رد 
على اقتحامات األقصى وجرائم الهدم والتهويد

6 أسرى يواصلون اإلضراب المفتوح عن الطعام

غزة/ االستقالل
أكدت فصائ���ل المقاومة الفلس���طينية أن الغضب المتصاعد 
الذي يعتري ش���عبنا وعمليات الطعن والدهس المتواصلة في 

رام الله/ االستقالل:
ق����ال مركز أس����رى فلس����طين للدراس����ات إن 6 أس����رى 
فلس����طينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام 

احتجاج����ًا عل����ى اس����تمرار اعتقاله����م اإلداري، بينم����ا 
ط����رأ تراجع خطي����ر على صحة األس����يرين 
المريضين بالسرطان حذيفة حلبية، وأحمد 

العمليات الفدائية الفردية للرد 
على العدوان.. كرة لهب تتدحرج 

غزة / سماح المبحوح 
أك���د محلالن سياس���يان أن تصاعد العملي���ات الفدائية الفردية 
في اآلونة األخيرة بالق���دس والضفة وقطاع غزة، تأتي ردا طبيعيا 

»هيئة العودة« تثمن عملية عتصيون
 وتدعو للمشاركة بجمعة »لبيك يا أقصى«

غزة/ االستقالل:
ثّمنت هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار عملية الدهس التي 
ج���رت ظهر الجمعة قرب مس���توطنة »عتصي���ون«، التي أصيب 

محافظات/ االستقالل:
استش���هد ش���اب فلس���طيني بعد ظهر أمس الجمعة 
وأصيب مس���توطنان ف���ي عملية ده���س فدائية قرب 
"مس���توطنات "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم جنوب 

الضفة الغربي المحتل���ة، بينما أصيب 63 مواطنا بجراح 
مختلفة إثر قمع قوات االحتالل المتظاهرين السلميين 
على الحدود الش���رقية لقط���اع غزة.  فقد أك���دت وزارة 
الصحة استشهاد شاب عقب إطالق جنود االحتالل النار 

علي���ه بعد ظهر الجمعة، ق���رب مجّمع "غوش عتصيون" 
االستيطاني جنوب بيت لحم، بعد تنفيذه عملية دهس 
أدت إلصابة إسرائيليين بجروح حرجة ومتوسطة. ونقلت 
وس���ائل إعالم عبرية عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن 

منفذ عملية الدهس هو الشاب عالء الهريمي (25 عاًما) 
من س���كان بيت لحم، وهو أسير سابق، اعتقل لمدة عام 

بي���ن 2014 إل���ى 2015. وأف���ادت مصادر 
محلية ب���أن مخابرات االحتالل اس���تدعت 

إصابة 63 متظاهًرا بمسيرات العودة شرق غزة

شهيد وإصابة مستوطنْين بعملية دهس فدائية قرب بيت لحم

ألول مرة.. أسرى النقب يتواصلون مع أهاليهم عبر الهواتف العمومية

الحّية: شبابنا يعلن انتماءه للقدس ومحاوالت تقسيم األقصى لن تمر
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غزة / محمد أبو هويدي:
أكد القيـــادي في حركـــة الجهاد 
اإلســـامي فـــي فلســـطين خضر 
حبيب، أن عودة العمليات الفدائية 
الفرديـــة فـــي الضفـــة الغربيـــة 
المحتلـــة، دليـــل على أن شـــعبنا 
يرفض كل أشـــكال الذل والهوان 
الذي يحـــاول الكيان اإلســـرائيلي 

فرضه عليه.
تصريـــح  فـــي  حبيـــب  وشـــدد 
"هـــذه  أن  علـــى  لـ"االســـتقال" 
العمليات البطوليـــة التي نباركها 

وندعـــو إلـــى تصاعدهـــا، تأتي كرد 
طبيعي ومتوقع لمواجهة العدوان المســـتمر 
والمتصاعد بحق شعبنا في القدس والمسجد 

األقصى وسائر أراضينا المحتلة".
وأشـــار حبيب إلى أن شـــعبنا الحي يبدع دوما 
فـــي الرد علـــى جرائـــم االحتـــال، بالرغم من 
قلـــة اإلمكانات وتصاعـــد وتيـــرة االعتقاالت 

والماحقات وسياســـة هدم منازل المقاومين، 
الفتًا إلى سلســـلة العمليات الفدائية األخيرة، 
لها مبرر موضوعي كبير ولن تتوقف بل ستزداد 

وتيرتها على قاعدة أن لكل فعل ردة فعل".
وأوضح القيادي في حركة الجهاد، أن العمليات 
الفدائية في الضفة المحتلة ســـتزداد ســـواء 
كانـــت فردية  أو عمليـــات مخطط لها من قبل 

المقاومة الفلســـطينية، فالمقاومة هي 
التي تفرض معادالتها واالحتال يعلم 
هذا جيدًا فالدفاع عن المقدســـات وعن 

األقصى ال يعلوه أي ثمن.
 وأضـــاف حبيـــب، أن ما ســـطره أبطال 
الضفة هناك من بطوالت أوصل رسالة 
واضحـــة لدولـــة االحتال أن الحســـاب 
مفتوح وأن المعركـــة ما زالت قائمة وال 
أمن وال اســـتقرار لهذا الكيان الغاصب 
طالما يعيش شعبنا شتى أنواع العذاب 
واالنتهاكات المستمرة ولن يهدأ لنا بال 
إال بتحرير فلســـطين ورحيل هذا العدو 

المجرم عن أرضنا ومقدساتنا.
واستشـــهد بعد ظهر أمس الجمعة الشـــاب 
عاء الهريمـــي (25 عاما) برصاص االحتال إثر 
تنفيذه عمليـــة دهس فدائية قـــرب مفترق 
"عتصيـــون" جنوب بيت لحـــم أدت إلى إصابة 
اثنين من المستوطنين، وصفت جراح أحدهما 

بالميؤوس منها واآلخر بالمتوسطة.

»الجهاد«: العمليات الفدائية في الضفة رد طبيعي على اقتحامات األقصى

قلقيلية/ االستقال:
قمع جيش االحتال مســـيرة كفر قدوم األسبوعية عقب انطاقها بعد انتهاء 

صاة الجمعة في مساجد القرية المغلق مدخلها الرئيس منذ عقدين.
ونصب جنود االحتال للمشـــاركين في المســـيرة مـــا أدى إلصابة متظاهرين، 

أحدهما متضامن أجنبي أصيب برصاصة مطاطية في الرأس.
، وصادر اإلطارات  وأفادت مصـــادر محلية بأن جيش االحتال اقتحم القرية ليااً
المطاطية التي يستخدمها المتظاهرون عادة، أثناء فعاليات المسيرة، وهو ما 

وثّقة ناشطون بالكاميرات.

غزة/ االستقال:
أكد رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عضو المكتب السياسي 
في حركة الجهاد اإلسامي خالد البطش، أن »أولى أولوياتنا حماية خيار المقاومة 

كأداة ردع وتوازن رعب مع االحتال اإلسرائيلي لحماية شعبنا وصون الثوابت ».
وقال البطش في تصريحات صحفية من مخيم العودة شرق غزة أمس الجمعة: 

»إن العاقة مع االحتال اإلسرائيلي ال تكون إال بالمقاومة والسيف«.
ووجه البطش التحية ألبناء شـــعبنا في الضفة الغربيـــة وقطاع غزة و القدس ، 
مؤكدا أن »شعبنا يتوحد اليوم في الميدان ومقاومة االحتال سواء هنا في غزة 

أو بيت لحم أو القدس«.
وأضاف البطـــش أن » من قتلوا في القدس أمـــس (الخميس) هم فتية صغار 
وأطفـــال أبرياء كان يمكن لاحتال أال يقتلهم وأال يصفيهم جســـديا ، ولكن 

االحتال يبعث لنا رسالة أن من يحاول أن يقاوم االحتال سيتم قتله«.
وشـــدد البطش على أن مسيرات العودة مســـتمرة، وتؤكد على خيار المقاومة 

وكسر الحصار واسقاط صفقة القرن .

لحماية شعبنا وصون الثوابت
البطش: أولى أولوياتنا حماية خيار 
المقاومة كأداة ردع ورعب لالحتالل

القدس المحتلة/ االستقال:
أدى عشـــرات المواطنين، اليوم، صاة الجمعة في حـــي واد الحمص ببلدة صور باهر 
جنوب شـــرق القدس، تعبيرا عن رفضن سياسة هدم البيوت المنوي تنفيذها الحقا 
وتنديدا برفض مصادرة األراضي في الحي. وكانت لجنة الدفاع عن األراضي والبيوت 
المهدمة بصور باهر، أهابت بالجميع الحضور والمشاركة في هذه الفعالية األسبوعية.
يشـــار إلى أن ســـلطات االحتال ارتكبت في الثاني والعشرين من شهر تموز 
المنصرم جريمة تطهير عرقي، بهدم 11 بناية تضم أكثر من 70 شـــقة، األمر 

الذي قوبل بتنديدات واسعة محليا وعربيا ودوليا.

رام الله/ االستقال:
أصيب عشـــرات المواطنين بحاالت اختناق، 
أمس الجمعـــة، خال تفريق جيش االحتال 
مســـيرة منددة باالســـتيطان، في بلدة كفر 

مالك شرق رام الله.
وقال شـــهود عيان إن جنود االحتال منعوا 
عشرات المواطنين من أداء صاة الجمعة على 
أراضي بلدة كفر مالك المهددة باالستيطان.

واستخدم الجنود الرصاص المطاطي وقنابل 
الغـــاز المســـيل للدموع، مـــا أدى إلى إصابة 
العشـــرات بحاالت اختناق، تمت معالجتهم 

ا. ميدانياً

إصابات باالختناق خالل تفريق االحتالل مسيرة كفر مالك

بيت لحم/ االستقال:
 اقتحم مســـتوطنون تحت حماية قوات االحتـــال، أمس الجمعة، قرية الولجة 
شمال غرب بيت لحم. وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، بأن مجموعات 
من المســـتوطنين اقتحموا أحياء جبل رويسات، وهدفة النبعة، وخلة السمك، 

برفقة جيش االحتال، وانتشروا في األراضي الزراعية.
يشـــار الـــى ان قرية الولجة تتعرض منـــذ اليوم األول لعيـــد األضحى المبارك 
القتحامـــات يومية متكررة من قبـــل قوات االحتال، تخلله تســـليم مواطنين 

إخطارات بوقف البناء في منازل قيد اإلنشاء.

مستوطنون يقتحمون عدة 
مناطق في قرية الولجة

رام الله/ االستقال:
اقتحمت قوات االحتال اإلســـرائيلي، فجر الجمعة، أحياء اإلرســـال والمصايف 

وعين المصباح في مدينة رام الله.
وأفاد مصدر أمني بأن قوات االحتال انسحبت من المدينة قرابة الساعة السابعة 

صباحا، دون أن يبلغ عن وجود اعتقاالت في صفوف المواطنين.
وأشار شهود عيان إلى أن مواجهات متفرقة اندلعت بين العشرات من الشبان 
وقوات االحتال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، قبل أن تنسحب 

من المدينة.

قوات االحتالل تقتحم 
عدة أحياء في رام الله

عشرات المقدسيين يؤدون 
صالة الجمعة في واد الحمص

القدس المحتلة االستقال:
أصيب ُمســـعف فلســـطيني "متطوع"، أمس الجمعة، برصاص قوات االحتال 

اإلسرائيلي خال مواجهات شرقي مدينة القدس المحتلة.
وقالـــت جمعيـــة "الهال األحمر الفلســـطيني" في تصريح مقتضـــب لها، إن 
ا "متطوع" قد أصيب برصاص مطاطي بالرأس خال تغطيته مواجهات  مســـعفاً
في بلدة أبو ديس شـــرقي القدس. وأشارت الجمعية الطبية (غير حكومية) إلى 
أن طواقمها قامت بتقديم اإلســـعافات األولية للمسعف الُمصاب قبل أن يتم 

تحويله إلى إحدى المشافي الفلسطينية لتلقي العاج.

إصابة مسعف برصاص 
االحتالل شرقي القدس

إصابتان برصاص االحتالل 
المطاطي في كفر قدوم



3السبت 16 ذو الحجة 1440 هــ 17 أغسطس 2019 م

غزة/ االستقالل
أكـــدت فصائـــل المقاومة الفلســـطينية أن 
الذي يعتري شـــعبنا  المتصاعـــدة  الغضب 
وعمليـــات الطعن والدهـــس المتواصلة في 
القـــدس والضفة الغربيـــة المحتلتين تأتي 
رًدا على االقتحام المتكرر للمســـجد األقصى 
وجرائم االحتالل المســـتمرة ومشاريع الهدم 
والتهويد، كما أنها تأتي تأكيدًا على صوابية 
نهج المقاومة لمواجهة االحتالل ومشاريعه 

التصفوية.
وأصيب مســـتوطنان بجراح خطرة ظهر أمس 
الجمعة، في عملية دهس وقعت قرب تجمع 
مســـتوطنات "غوش عتصيـــون" المقام على 
أراضي المواطنين جنوبـــي بيت لحم جنوبي 
الضفة الغربية المحتلة، ونفذها الشاب عالء 
الهريمي (25 عاما) من سكان بيت لحم الذي 
أعلن عن استشـــهاده الحقـــا متأثرا بإصابته 

برصاص االحتالل.
وذكـــرت القنـــاة الثانية العبرية أن ســـيارة 
تحمل لوحات تســـجيل إســـرائيلية صفراء 
دهســـت مســـتوطنين اثنين علـــى مدخل 
مستوطنة "اليعازر" القريبة، فأصيب أحدهما 
بجـــراح خطيرة جـــدا (ميؤوس منهـــا)، بينما 

أصيب اآلخر بجراح وصفت بالمتوسطة.
من جهتها دعت حركة الجهاد اإلسالمي إلى 
"تصعيد االنتفاضة والمقاومة ضد االحتالل 
كخيار وحيد لكسر غطرسته والرد على إرهابه 

وعدوانه".
وطالـــب بيان الحركة باجتمـــاع عاجل لألمناء 
واإلســـالمية  الوطنية  للفصائـــل  العاميـــن 
لـ"وضـــع اســـتراتيجية مواجهـــة للتغـــول 
الصهيونـــي ودعم صمود شـــعبنا وإســـناد 

المقدسيين".
وحّمـــل البيان المســـؤولية الكاملة لالحتالل 
عن تداعيـــات عدوانه وجرائمه، مؤكدًة أن "ما 

يقوم به العدو سيقابل برد فعل فلسطيني، 
فشـــعبنا المقاوم لن يتهـــاون أبدًا أمام هذا 
العدوان الذي يطال االنســـان ويطال األرض 

والمقدسات".
بدورها أكدت حركة "حمـــاس" في بيان لها 
أن اســـتمرار هذا اإلرهاب المنظم في مدينة 
القدس والضفة الغربية سيفجر المنطقة من 
جديد في وجه االحتالل الصهيوني وقطعان 

مستوطنيه.
كما شـــددت  أن شعبنا الفلسطيني العظيم 
مســـتعد لالنخـــراط في أي معركـــة لحماية 
اقتحامـــه  مخططـــات  وإفشـــال  األقصـــى 
ومشـــاريع تقســـيمه وتهويـــده ومواجهة 

جرائم االحتالل.

وقالت إن الشـــهادة والبطولة التي يرسمها 
شـــهداء الضفة والقـــدس بجهادهم يؤكد 
للعدو الصهيوني أن خيار المقاومة ســـيظل 
حاضـــرا بالمرصاد لمن يتطـــاول على حقوق 
شـــعبنا ومقدســـاته، وأبنـــاء شـــعبنا البطل 
ومقاوموه األبطال سيواصلون دربهم بعزم ال 
يلين وبطولة ال تنكسر وال تعرف مستقرا لها 

سوى النصر أو الشهادة.
ودعـــت حمـــاس أبنـــاء شـــعبنا الحتضـــان 
العمليات  الشهداء واألسرى منفذي  عائالت 
الجهاديـــة ومســـاندتها في وجـــه إجراءات 
االحتالل، فشـــعبنا المرابط فوق أرضه يواجه 
كل إجـــرام الصهيونيـــة وتآمـــر العالم منذ 
100 عام، وســـتبقى المقاومة بكافة أشكالها 

مشـــرعة في وجه االحتالل حتى نيل حقوقنا 
على كامل ترابنا الوطني.

من جانبهـــا، باركـــت "حركـــة المجاهدين" 
الفلســـطينية، عملية الدهـــس قرب مجمع 
"غوش عتصيون" االستيطاني. مشددة على 
أنها "تأكيـــد على صوابية نهـــج المواجهة 
مع المحتل حتى كنســـه عـــن كافة أراضينا 

المحتلة".
وقالـــت الحركـــة في بيـــان لها، إنـــه يجب 
الفلســـطيني  الشـــباب  علـــى  المراهنـــة 
المنتفـــض بالضفـــة الغربيـــة والقدس في 
مواجهـــة االعتـــداءات الصهيونيـــة بحـــق 

األقصى والمدينة المقدسة.
لــــ  السياســـي  المكتـــب  عضـــو  وشـــدد 

"المجاهديـــن"، مؤمـــن عزيز، علـــى أنه "لدى 
الشـــباب الفلسطيني قدرات يمكن المراهنة 
عليهـــا الســـترداد كافـــة حقوقنـــا الوطنية 

المسلوبة".
وصّرخ عزير بـــأن "عملية الدهس اليوم تأتي 
في سياق الرد الطبيعي على جرائم االحتالل، 
ولتؤكد إصرار شـــبابنا في الضفة على تبني 
خيار المقاومة، ونبذ كافـــة الخيارات األخرى 

التي أثبتت فشلها".
وأكد أن "هذه العملية تثبت قدرة شعبنا في 
الضفة على تجـــاوز محاوالت التدجين وكافة 
المؤامرات وتظهر حيوية شـــبابنا ونشاطهم 

المتسارع في الضفة والقدس".
ودعا القيـــادي في حركـــة المجاهدين، إلى 
تصعيـــد العمليات التي تســـتهدف جنود 
االحتالل وقطعان المســـتوطنين في القدس 
والضفـــة، وإشـــعال األرض المحتلـــة تحت 

أقدامهم حتى يندحروا عن أرضنا.
وطالب الســـلطة الفلســـطينية، بتبني خيار 
الشـــعب الفلســـطيني في مواجهة المحتل 
وإطالق يـــد المقاومـــة في الضفـــة الغربية 
وإلغـــاء التعاون األمني الذي يقيد الشـــباب 

والمقاومين.
بدورها، قالـــت لجان المقاومة الشـــعبية، إن 
العمليات الفدائية في الداخل المحتل »الرد 
والســـبيل الوحيد« على جرائم االحتالل ضد 

األقصى واألسرى.
وصّرحـــت اللجان في بيان لهـــا الجمعة، بأن 
البطولية في الضفـــة والقدس  »العمليـــات 
واألراضي المحتلة عام 48 هي الرد والسبيل 
الوحيد لردع العـــدو الصهيوني على جرائمه 

ضد األقصى واألسرى«.
وأشـــارت إلـــى أن منفذا عمليـــة الطعن في 
مدينـــة القدس أمـــس الخميـــس »نموذًجا 

يحتذى بهما للشباب الثائر«.

تأكيدًا على صوابية نهج المقاومة

فصائل المقاومة: عمليات الضفة والقدس رد على اقتحامات األقصى وجرائم الهدم والتهويد

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشــــف موقع صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، مساء 
أمس الجمعة، أن المستوطن الذي أصيب بجروح بليغة بعد 
أن ُدهس مع شقيقته على يد الشهيد عالء الهريمي قرب 
مستوطنات غوش عتصيون، قد شارك أول أمس الخميس 
في اختبارات االنضمام لوحدات النخبة في جيش االحتالل.

وبحســــب الموقــــع، فإن المســــتوطن، كان فــــي طريقه مع 
شقيقته لقضاء العطلة في المنطقة الشمالية، مشيًرا إلى 
أنهما تعّرضا للدهس لدى وجودهما خارج منطقة الحماية 

المخصصة للمستوطنين.
وشــــارك عشرات المســــتوطنين مســــاء أمس في تظاهرة 
احتجاجية في مــــكان الهجوم، مطالبيــــن بتوفير الحماية 

لهم.
وأصيب المســــتوطن المجّنــــد حديًثا بجــــروح بليغة أدت 

لتهشم جمجمته، وإحداث كسر كبير وتلف في الدماغ.

أصيب بتهشم جمجمته وتلف في الدماغ

يديعوت: أحد مصابي عملية 
»غوش عتصيون« تقدم الختبارات 

االنضمام للنخبة في الجيش 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكر موقع »حدشوت هار هبايت« 
 1500 مـــن  أكثـــر  أن  العبـــري، 
مســـتوطن إســـرائيلي اقتحمـــوا 
باحات المســـجد األقصى المبارك 
بمدينـــة القـــدس المحتلة، خالل 

األسبوع الماضي.
الجمعة،  العبـــري،  الموقـــع  وأفاد 
بـــأن 1850 مســـتوطنًا اقتحمـــوا 
األسبوع  األقصى،  المسجد  باحات 
الماضـــي، بحمايـــة مـــن شـــرطة 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأشـــار الموقع إلى أن االقتحامات 
تمـــت بمشـــاركة حاخامات يهود 
ووزراء في حكومة االحتالل وأعضاء 

في الكنيست.
ويبدأ اقتحـــام األقصى صباح كل 
يوم من األحد- الخميس، من جهة 
»باب المغاربة« الخاضع لســـيطرة 
االحتـــالل وينتهـــي مـــن »بـــاب 
السلسلة«، وتنفذ االقتحامات على 

فترتْين؛ صباحية ومسائية.
وكانت جمات منضوية في إطار ما 
ُيعرف بـ »اتحاد منظمات الهيكل« 
المزعـــوم، قـــد دعـــت أنصارهـــا 

وجمهور المســـتوطنين؛ األسبوع 
الماضي، للمشـــاركة الواسعة في 
اقتحام المســـجد األقصى، تزامًنا 

مع مناسبات تلمودية تهويدية.
»الهيـــكل«  منظمـــات  وأطلقـــت 
دعـــوات  المتطرفـــة  المزعـــوم 
االقتحامات  فـــي  المشـــاركة  إلى 
األقصـــى،  للمســـجد  الجماعيـــة 

خالل أيام عيـــد األضحى المبارك، 
تزامًنا مع ذكرى ما يســـمى »خراب 

الهيكل«.
الهيكل هذا  وتســـتغل جماعات 
المســـجد  تهويد  لتعزيز  اليـــوم 
األقصى وابتـــداع برامج تهويدية 
تنفذهـــا الجماعـــات المتطرفـــة، 
االقتحامـــات  تكثيـــف  ومنهـــا 

المركزية والبرامج اإلرشادية.
والقوات  االحتالل  شـــرطة  وتقوم 
الخاصة التابعـــة لها عادة بتأمين 
خـــالل  للمســـتوطنين  الحمايـــة 
األقصـــى،  لباحـــات  اقتحامهـــم 
ويتزامـــن ذلك مـــع تضييق على 
المصليـــن ومنـــع دخـــول المئات 

منهم.

1850 مستوطنًا اقتحموا األقصى األسبوع الماضي
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كما استشهد الطفل نسيم أبو رومي (  14 
عاما ( وأصيب الطفل حمودة خضر الشيخ 
(14 عاما( من بلدة العيزرية بجراح خطيرة 
أول أمـــس، بعـــد إطالق جنـــود االحتالل 
النـــار عليهما من مســـافة صفر قرب باب 
السلســـلة أحد بوابات المســـجد األقصى 
المبارك بزعـــم تنفيذهمـــا عملية طعن 
أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح 

طفيفة في كتفه. 
فيمـــا قتل الجنـــدي اإلســـرائيلي"  دبير 
ســـورك" (19 عاما(، األسبوع الماضي بعد 
تعرضـــه لعمليـــة طعن فرديـــة، بالقرب 
من مســـتوطنة (غوش عتصيون( شمالي 

الخليل.
فيما شـــهد قطاع غـــزة الســـبت واألحد 
الماضييـــن عمليـــات فردية ضـــد جنود 
االحتالل علـــى الحدود الشـــرقية لقطاع 
غـــزة بخانيونس وبيت حانـــون، ادت الى 

استشهاد خمسة مقاومين. 
عمليات فردية

المحلل والكاتب السياســـي عبد الســـتار 
قاســـم أكـــد أن العمليـــات المتزايـــدة 

بالقـــدس المحتلة تأتي في ســـياق الرد 
على االعتداءات الصهيونية على القدس 
والمســـجد األقصى، إذ تعرض الشـــعب 
الفلسطيني في اآلونة األخيرة خاصة في 

القدس إلى اعتداءات خطيرة.
واعتبر قاســـم في حديثه لـ"االستقالل " 
أن مـــا يجري من تصاعـــد للعمليات  ضد 
االحتالل اإلسرائيلي ال يؤشر إلى الدخول 
لمرحلة جديـــدة، إذ أن العلميات امتازت 
بطابع فردي وليســـت منظمـــة،  وأيضا ال 
تشكل ظاهرة ألنها متباعدة إلى حد كبير 

حتى لو تم تنفيذها على عدة أيام. 
وأوضـــح أن كل ما يقوم بـــه االحتالل من 
ممارسات تولد رد فعل لدى الفلسطينيين 
أغلبها تبقى في حيزها اللفظي والنفسي 
الذي يتبلور لعمـــل مقاوم فردي لم يرتق 
بعد إلستراتيجية منظمة جديدة، مشيرا 
إلى أن الشـــباب الفلســـطينيين بالضفة 
إذا قـــرروا الثـــورة ضد االحتالل ســـتكون 
انتفاضة جديدة لكن ما زالت األمور ضمن 

حيزها الفردي.
بالقـــدس  أن االعتـــداءات  إلـــى  ولفـــت 

واألقصى ضد األراضي والمواطنين تشكل 
عوامل استفزاز يؤدي بالنهاية إلى نوع من 
الثورة لكن إلى اآلن لم تحدث، فردة الفعل 
حتى اآلن أقل وأدنى بكثير مما مطلوب من 

الفلسطينيين فعله. 
وتوقـــع المحلـــل أن يمـــارس االحتـــالل 
اإلســـرائيلي مزيدا من اإلجراءات القمعية 
والتشديد على الفلسطينيين من ناحية 
المشـــاريع االســـتيطانية وإقامة حواجز 
جديـــدة وعرقلة حركـــة المواطنين أثناء 
التنقل بين المدن والقرى والبلدات وغيرها 
من األساليب والوسائل المستخدمة خالل 

السنوات الماضية. 
رد طبيعي

بدوره، اتفق  المحلل السياســـي ورئيس 
معهد فلسطين للدراسات اإلستراتيجية 
إياد الشـــوربجي مع ســـابقه، بأن تصاعد 
العمليـــات الفدائية في اآلونـــة األخيرة 
والتي اتخذت أشـــكال عدة منها الدهس 
أو الطعن أو اطالق النار وغيرها من أشكال 
المقاومة تأتي ردا مباشـــرًا طبيعيًا على ما 
يرتكبه االحتالل اإلسرائيلي من انتهاكات 

وجرائم بالقدس والضفة  وقطاع غزة. 
 " لـ"االســـتقالل  الشـــوربجي  وقـــال 
المســـتوطنون يصولـــون ويجولـــون في 
الشـــعب  وكأن  والمقدســـات  القـــدس 
الفلسطيني غير موجود، وألحقوا بالناس 
اإلهانـــات واإلذالل، وحرموهم من التجول 
بحرية على الطرقات الرئيســـة التي تربط 
بين المدن والقرى في الضفة الغربية،  كما 
أن استمرار الحصار لقطاع غزة  يعتبر سببا 
ومبررا كافيا لتصاعد العمليات المقاومة". 

وأكد أن "على هذه األرض شـــعب حي لم 
ولن ينسى قضيته ولن يتخلى عن حقوقه 
وثوابته ومقاومته، رغم حالة االنهيار التي 

تعصف بالمنطقة.
وأشـــار إلى أن كافة ما يجـــرى من جرائم 
احتاللية باإلضافة إلى الصورة التطبيعية 
عبر  الفلســـطينية  للســـلطة  المســـيئة 
اللقاءات مع االحتالل اإلســـرائيلي وضياع 
في  الفلســـطينية  القضيـــة  مســـتقبل 
ظل محاوالت تصفيتها مـــن قبل اإلدارة 
األمريكية، أعطـــت نوع من الوقود الكافي 
للشباب الفلســـطينيي الغاضب  لتوجيه 

ضرباته للعدو اإلسرائيلي.
ورأى أن  " إســـرائيل " تعتبـــر العمليات 
مـــن هـــذا القبيل مـــن أخطـــر العمليات 
وأقساها، وذلك لصعوبة كشفها وتتبعها 
وإجهاضها، إذ دائما ما تصور نفسها بأنها 
واحة األمن التي يجد فيها اليهود أمنهم 
وراحتهم، لكن توالـــي الحروب وعمليات 
المقاومة أخذت تقنع اإلسرائيليين بأنها 
آخر بقعة في األرض يمكن أن توفر األمن 

لإلسرائيليين.
 ولفت إلى أن العمليات الفردية بثت في 
النفوس شـــعبنا القوة واالعتزاز، وقدمت 
لهم طاقة كبيرة ورفعت من معنوياتهم.

ونوه إلى أن التخطيط لمثل هذه العمليات 
في دوائر مغلقـــة تماما، وكذلك التنفيذ، 
وفي أغلـــب األحيان يتـــم التخطيط بين 
الشخص ونفسه دون مشاركة أحد، وهذا 
يجعل من األمر ســـرا مطلقـــا ال ينفذ إليه 
أحد،  فقرارات التخطيط والتنفيذ في مثل 
هذه العملية محصنـــة تماما من الناحية 
األمنيـــة، وال توجد فرصة أمـــام األجهزة 

األمنية الكتشافها وتتبعها.

تصاعدت بغزة والقدس والضفة 

العمليات الفدائية الفردية للرد على العدوان.. كرة لهب تتدحرج 
غزة / �سماح املبحوح 

اأكد حملالن �سيا�سيان اأن ت�ساعد العمليات الفدائية الفردية يف 
الآونة الأخرية بالقد�س وال�سفة وقطاع غزة، تاأتي ردا طبيعيا 

ومبا�سرا على ما يرتكبه الحتالل الإ�سرائيلي من انتهاكات 
وجرائم بحق �سعبنا ومقد�ساته.  واأجمع املحلالن على ف�سل 

املنظومة الأمنية الإ�سرائيلية للك�سف عن مثل هذه العمليات 
الفردية التي تفاجئ وتربك اأجهزة الأمن الإ�سرائيلية، التي 

ل ميكن لها اأن مت�سك بطرف خيط يقودها اإىل اإحباط مثل تلك 
العمليات قبل وقوعها. وتزايدت العمليات الفردية خالل الأيام 

املا�سية، اإذ اأ�سيب اأم�س م�ستوطنان اأحدهما بجراح خطرية 
والآخر بجراح متو�سطة يف عملية ده�س وقعت على مدخل 

م�ستوطنة " اليعازر" املقامة على اأرا�سي املواطنني جنوبي 
بيت حلم جنوبي ال�سفة الغربية املحتلة، فيما مت اإطالق النار 

على املنفذ ال�ساب عالء الهرميي )25 عاًما( من �سكان بيت حلم، 
وهو اأ�سري �سابق، ليعلن عن ا�ست�سهاده لحقا.

غزة/ االستقالل:
ثّمنــــت هيئة مســــيرات العودة وكســــر الحصار 
عملية الدهــــس التي جرت ظهــــر الجمعة قرب 
مســــتوطنة »عتصيــــون«، التي أصيــــب خاللها 
مستوطنان، وقالت إن العملية »تأتي ثأرًا لشهداء 
القدس وردًا على هدم البيوت في وادي الحمص«.

وأضاف البيان الختامي األســــبوعي للمسيرة أننا 
»مســــتمرون في مســــيرات العودة ونؤكد ضرورة 
توسيعها في ساحات العمل الفلسطيني كافة«.

وجاء في البيان: »ال يمكن القبول بما تتعرض 
له القـــدس والمســـجد األقصى مـــن عدوان 
صهيوني غاشـــم وندين بشدة حالة الصمت 
العربية والتواطـــؤ الدوليـــة إزاء ما يجري من 

عدوان على القدس«.
كما أدانت الهيئة بشــــدة حالــــة الصمت العربية 
والتواطؤ الدولية إزاء ما يجري من عدوان صهيوني 
همجي على مدينة القدس والمســــجد األقصى. 
ودعت إلى اتخاذ موقف عربي ودولي واضح تجاه 

هذا العدوان السافر على شعبنا ومقدساته. 
كما دعت منظمة المؤتمر اإلســــالمي إلى تحّمل 
مســــئولياتها في دعم صمود أهلنــــا في مدينة 
القدس، تنفيذًا لقراراتها المتعلقة بالقدس التي 

ما زالت لألسف حبرًا على ورق.
ودعت  الهيئة كذلك  قيادة السلطة الفلسطينية 
واللجنــــة التنفيذيــــة إلــــى اتخاذ خطــــوات على 
االرض  للتصــــدي للعدوان الصهيوني الشــــامل 

على حقوقنا ومقدســــاتنا، الفتة إلــــى أن أبلغ رد 
لمواجهة الهجمة الشــــاملة على مدينة القدس 
هو باتخاذ قرارات ســــريعة بدعــــم صمود أهالي 
المدينة، وبتطبيــــق القرارات الوطنيــــة الداعية 
لسحب االعتراف بالكيان والقطع مع أوسلو ووقف 
التنسيق األمني  وملحقاته، وبالتوجه سريعًا من 
أجل توحيد الصف الفلســــطيني عبر احياء مسار 
المصالحة والذي يســــتوجب عقد اجتماع لالطار 
القيادي المؤقــــت بحضور الكل الوطني لرســــم 

استراتيجية مواجهة التحديات الراهنة.
كما دعت الهيئة للمشــــاركة فــــي الجمعة الـ71 
األسبوع القادم تحت اسم: »لبيك يا أقصى« تزامنًا 

مع ذكرى حرق المسجد المبارك.

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن »شبابنا الفلسطيني 
لم يبخل يومًا بدمه على شـــعبه وثورته ويعلن اليـــوم انتماءه للقدس ويقول 

للعالم إن محاوالت تقسيم األقصى لن تمّر«.
وأضاف الحّية في مقابلٍة خالل مشاركته بمسيرات العودة شرق غزة الجمعة أن 
»الحالة الوطنية التي ينتفض بها شعبنا هي رد طبيعي على مشاريع تصفية 
القضية«. وقال: »ُنهيئ أنفســـنا من اليوم للمشاركة األسبوع القادم في جمعة 
القدس بذكرى حريق المســـجد األقصى، مضيًفا أنه »كلما اقتربت من األقصى 

والقدس أيها الُمحتل كلما أشعلنا النار من تحتك«.
وأكد أن التنســـيق األمني أصبح »عربون« بقاء الســـلطة في رام الله وأن شعبنا 

سيتجاوز التنسيق األمني، داعًيا السلطة ألن تكون »درعًا للوطن«.
وأشـــار إلى المواجهة والمقاومة أصبحت حالة شـــعبية عامة وليست منحصرة 

بالفصائل الفلسطينية.

»هيئة العودة« تثمن عملية عتصيون

 وتدعو للمشاركة بجمعة »لبيك يا أقصى«
الحّية: شبابنا يعلن انتماءه للقدس 

ومحاوالت تقسيم األقصى لن تمر
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جنين/ االستقالل:
نظم نشطاء في بلدة عرابة جنوب 
مدينة جنين أمس الجمعة وقفة 
المضربين  األسرى  مع  تضامنية 
عن الطعام في ظل تجاهل كبير 

لمعاناتهم.
وتجمـــع المعتصمون أمـــام منزل 
األسير طارق قعدان في بلدة عرابة 
والمضرب عن الطعام منذ 17 يوما 

بسبب تجديد اعتقاله اإلداري.
ضــــد  المعتصمــــون  وهتــــف 
اإلداري وطالبوا بتعزيز  االعتقال 
للمضربيــــن  الشــــعبي  الدعــــم 
الذيــــن بلــــغ عددهــــم ثمانيــــة 
أحمد  المعتقل  معتقلين منهم 
غنــــام المضرب منــــذ (34) يومًا، 
وســــلطان خلوف منــــذ (3014) 
يومًا، وإســــماعيل علي منذ (22) 
أيام، ووجدي العــــواودة منذ 19 

يوما وآخرون.
حركــــة  فــــي  القيــــادي  وأكــــد 

الجهاد الشــــيخ خضر عدنان أن 
الطعام  المضربين عن  األســــرى 
يشكلون رأس حربة في مواجهة 
باألسرى،  االســــتفراد  سياسات 

وضد سياســــة االعتقال اإلداري 
التــــي تشــــكل حالة مــــن القتل 

البطيء للنشطاء.
وطالــــب بوقفة جــــادة تجاههم 

وعــــدم  قضيتهــــم  وتفعيــــل 
تجاهــــل معاناتهم ، مســــتنكرا 
طريقــــة التعاطــــي معهــــم في 

إضرابهم.

أمام منزل القيادي قعدان
وقفة بعّرابة دعما لألسرى المضربين عن الطعام

رام الله/ االستقالل:
ذكرت مصادر حقوقية فلســـطينية، أن إدارة معتقل »النقب الصحراوي«، قد 
سمحت وألول مرة لألسرى بالتواصل مع أهاليهم من خالل الهواتف العمومية.

وقالت »شـــبكة أنين القيد« الحقوقية، الجمعـــة، إن إدارة معتقالت االحتالل 
ســـمحت اليوم لألسرى الفلسطينيين في قسم »4« بمعتقل النقب بالتحّدث 
مع أهاليهم عبر الهواتف بعد تفعيل اســـتخدامها داخل معتقالت االحتالل 

لمدة 15 دقيقة لكل أسير يومًيا.
وأضافت الشبكة الحقوقية، نقاًل عن مصادر خاصة، أن إدارة المعتقالت قررت 
تفعيـــل الهواتف العمومية داخل قســـم (1) في معتقـــل النقب يوم األحد 
القادم يليه تفعيله داخل معتقل الدامون الخاص باألسيرات الفلسطينيات.

وأردفت: »سيتم تركيب الهاتف العمومي وتفعيله الحًقا داخل معتقل الرملة 
الخاص باألسرى المرضى بعد رفض السماح لهم سابًقا بالتواصل مع ذويهم«.

وذكرت أن األســـرى في المعتقالت احتجوا على خطوة اإلدارة بعدم الســـماح 
ألســـرى غزة باســـتخدام الهواتف العمومية، وتم االتفاق على تواصل جميع 
األســـرى مع أهاليهم في كافة المناطق الفلســـطينية بما فيهم أسرى قطاع 
غزة. يذكر أن األسرى الفلسطينيين في معتقالت االحتالل خاضوا إضراًبا عن 
الطعام للمطالبة بتركيب هواتف عمومية داخل األقسام في كافة المعتقالت 

للتواصل مع عوائلهم، واحتجاًجا على تركيب أجهزة التشويش الُمسرطنة.
وتحتجز ســـلطات االحتالل في قرابة الـ 23 سجًنا ومركز توقيف وتحقيق نحو 
5700 أسير فلســـطيني؛ بينهم 1000 معتقل مريض و230 طفاًل وأكثر من 

40 سيدة وفتاة.

ألول مرة.. أسرى النقب يتواصلون
 مع أهاليهم عبر الهواتف العمومية

القدس المحتلة/ االستقالل:
النقاب عن  كشـــفت صحيفة عبريـــة 
حـــدث إســـرائيلي كاد أن يورط جيش 
االحتالل في أزمة حقيقية مع المقاومة 

في الجنوب اللبناني.
أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  وذكرت 
العبريـــة، صبـــاح أمـــس الجمعـــة، أن 
العميد رافي ميلو، قائد فرقة عسكرية 
في شمال الكيان اإلسرائيلي، دخل إلى 
أحد األنفاق، التي حفرها حزب الله على 
الحـــدود اللبنانية، وتحديـــدا في كفر 
روميـــة، برفقة عدد من الجنود، ووصلوا 

إلى مدخل النفق في الجانب اللبناني.
وأفادت الصحيفـــة العبرية بأن رئيس 
هيئـــة األركان فـــي جيـــش االحتالل 
الجنرال أفيف كوخافـــي، قرر على أثر 
هذه الواقعة فـــرض عقوبة على قائد 
الفرقة العســـكرية، العميد رافي ميلو، 

تقضـــي بتجميد ترقيتـــه، موضحا أن 
الجنرال ميلو شكل بتلك الخطوة خطرا 
علـــى حياتـــه كقائد فرقة عســـكرية 
وحياة جنـــوده، وكاد أن يورط الكيان، 
على الحـــدود المتوترة مـــع حزب الله 

اللبناني.
وأوردت الصحيفـــة العبرية أن الجنرال 
رافي ميلـــو دخل بصحبـــة جنوده إلى 
النفق الممتد داخل األراضي اللبنانية، 
وهـــو أكبر نفق من بيـــن األنفاق التي 
اكتشـــافها  االحتـــالل  جيـــش  يزعم 
وتدميـــر أجزاء منها، فـــي عملية »درع 
الشـــمال«، وذلـــك دون التنســـيق مع 
جيش االحتالل، ودون أي علم مســـبق 

لدى أية جهة في الجيش.
وأوضحت الصحيفـــة أن الجنرال رافي 
ميلو قرر التعـــرف على نفق حزب الله 
عن قرب، وجمع عددا من الجنود، ودخل 

إلـــى النفق ووصل إلـــى نهايته حتى 
الجانب اللبناني، وذلك دون إبالغ قائد 
الجبهة الشمالية، مخالفا بذلك أنظمة 
األمان، ومشكال خطرا على حياته وحياة 
جنـــوده، الذين كان يمكـــن أن يصابوا 
بانفجار لغـــم أو إطالق نـــار من جانب 

مقاتلي حزب الله.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن ضابـــط في 
الجيش اإلسرائيلي قوله: إن هذا عمل 
غير مســـؤول، من دون تنسيق مسبق، 

وليس وفق أنظمة األمان.
وكان جيـــش االحتالل قد أعلن في 13 
من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، 
انتهـــاء عمليـــة »درع الشـــمال« التي 
بدأهـــا فـــي 4 ديســـمبر/كانون األول 
الماضي، بعد زعم اكتشاف وتدمير 6 
أنفاق تمتد مـــن قرى الجنوب اللبناني 

إلى داخل الكيان.

القدس المحتلة/ االستقالل:
علـــق زعيم حزب ازرق ابيض االســـرائيلي بينـــي غانتس، على عملية الدهـــس الفدائية التي 
وقعت أمس الجمعة وأســـفرت عن إصابة مستوطنين في غوش عتصيون، وصفت جراح أدهما 

بالميؤوس منها واآلخر بالمتوسطة، واستشهاد المنفذ.
وقال بيني غانتس عبر حســـابه على موقع تويتر: "يمكـــن للضعفاء مثل نتنياهو أمام حماس 
فـــي غزة أن يجلبوا موجة من الرعب في الضفة، هذه موجة من العمليات لم تســـتطيع حكومة 

نتنياهو مع سموتريتش وريغف التعامل معها".
وأضاف: ستقوم حكومة أزرق أبيض التي سأقودها بتشكيل أقوى حكومة أمنية ضد "العنف" 

الستعادة الردع. وفق تعبيره.
وأصيب مســـتوطنان بجراح خطرة ظهر أمـــس الجمعة، في عملية دهـــس وقعت قرب تجمع 
مســـتوطنات "غوش عتصيون" المقام على أراضي المواطنين جنوبي بيت لحم جنوبي الضفة 
الغربية المحتلة، ونفذها الشـــاب عالء الهريمي (25 عاما) من ســـكان بيت لحم الذي أعلن عن 

استشهاده الحقا متأثرا بإصابته برصاص االحتالل.

حدث في جنوب لبنان كاد أن يوقع كارثة لجيش االحتالل غانتس: ضعف نتنياهو 
امام المقاومة بغزة جلب 
موجة من الرعب في الضفة

أنقرة/ االستقالل:
أكـــدت وزارة الخارجيـــة التركية رفضهـــا التصريحات التـــي أدلى بها وزير األمـــن الداخلي 
اإلســـرائيلي غلعاد إردان بشـــأن تغيير الوضع الراهن في المسجد األقصى، تعتبر مؤشرًا على 

عقلية منحرفة.
وأضافت الخارجية التركية في بيان صدر عنها الجمعة، أن أي تلميح ومحاولة لإلخالل بالوضع 

التاريخي والقانوني للقدس سيزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وطالبت بوضع حد للممارسات اإلســـرائيلية غير القانونية في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
وتجنب األعمال والبيانات غير المسؤولة التي من شأنها أن تزيد من حدة التوتر في المنطقة.

ودعا إردان الثالثاء الماضي، إلى تغيير الوضع القائم في المسجد االقصى منذ احتالل المدينة 
المقدســـة  في حزيران/ يونيو عام 1967، بحث يســـمح للمستوطنين اليهود اقتحام المدينة 

المقدسة ألداء شعائرهم الدينية والصالة فيه.

الداخل المحتل/ االستقالل:
اعتبــــرت القائمة المشــــتركة فــــي الداخل 
المحتــــل، أن مــــا يجري في القــــدس وعلى 
أبواب المسجد األقصى المبارك، هو نتيجة 
حتمّية مباشرة ومتوقعة لسياسات حكومة 
"إسرائيل"، واستفزازها لمشاعر المسلمين 
والفلســــطينيين، بتمكينها المستوطنين 
مــــن اقتحام المســــجد األقصى يــــوم عيد 
األضحــــى، واعتدائها علــــى المصلين فيه، 
وتعّديها على حــــق العبادة بإخراجهم من 

المسجد.

وحذرت القائمة المشــــتركة، من اســــتمرار 
حكومــــة "إســــرائيل" بالســــماح باقتحــــام 
المســــجد األقصى، وسعيها الدائم لتغيير 
الوضع القائم قبل العام ألفين، الذي جّسد 
تصريحــــات واضحة لوزير األمــــن الداخلي 
لليهود  الســــماح  إردان، بضــــرورة  غلعــــاد 
بالصــــالة في المســــجد األقصــــى المبارك، 
وتبعه تصريح من عضو حزب "ميرتس" في 
قائمة "المعسكر الديمقراطي" تمار زندبرغ، 

بنفس الموقف.
وأكدت القائمة موقفها الثابت أن المسجد 

األقصــــى أرض محتلــــة وهو حــــق خالص 
 فيه ال 

ّ
للمســــلمين وليــــس لغيرهم حــــق

اقتحامــــا وال تعبــــدا، وأنه حتًما ســــيكون 
تحت سيادة الدولة الفلسطينية، رافضين 
محاولــــة إردان اســــتبدال الوصاية الدينية 
للمملكــــة األردنيــــة الهاشــــمية بســــيادة 

إسرائيلية احتاللية.
وطالبــــت بفتــــح بوابات المســــجد األقصى 
علــــى الفور إثر قيــــام االحتــــالل بإغالقها، 
مؤكدة أن قياداتها على تواصل مستمر مع 

المرجعيات الدينية في القدس.

«األقصى حق خالص للمسلمين»
القائمة المشتركة: ما يجري في القدس 

نتيجة حتمية لسياسات االحتالل

دعا إلى تغيير الوضع الراهن في األقصى

الخارجية التركية: تصريحات 
»إردان« مؤشر على عقلية منحرفة
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االستقالل/وكاالت:
توعد األمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصر الله االسرائيليين بأن أي عدوان على 
لبنان ســـيجعل العالم كله يشاهد تدمير 
دباباتهم وفرقهم وألويتهم العســـكرية 

في "بث مباشر".
وقال الســـيد نصر الله خـــالل كلمته في 
مهرجـــان "نصر وكرامـــة" بالذكرى الثالثة 
عشـــرة لالنتصار عام 2006 للمســـؤولين 
اإلسرائيليين: "اذا اعتديتم علينا فإن كل 
بقعة في جنوب لبنان ستكون على شاكلة 
مربع الصمود بأكثر من 500 مرة وسيكون 
الجميـــع شـــاهدا علـــى تدميـــر الدبابات 

االسرائيلية.

وذكر األمين العام لحزب الله أن المسؤولين 
اإلســـرائيليين يؤكـــدون أنهـــم ليســـوا 
متيقنين من تحقيـــق أي نصر على لبنان 

بعد تجربة حرب تموز.
كما كشـــف  السيد حســـن نصر الله، أن 
العـــدو الصهيوني هو من توســـل لوقف 
حرب تموز 2006، التي ُمني فيها بالهزيمة 
والفشل، وكان مجرد أداة في الحرب ألمريكا 
التي كانت تريد للحرب أن تستمر لتحقيق 
هدفها بمشروع الشـــرق األوسط الجديد، 
األمريكي ألفغانســـتان  االحتـــالل  بعـــد 

والعراق.
وقال نصر الله إن الحرب التي شـــنت على 
لبنان عام 2006 لم تكن حربًا إســـرائيلية، 

وإنما "إسرائيل" كانت مجرد أداة تنفيذية 
في الحرب. مضيفـــًا أن الهدف من الحرب 
التي شـــنت على لبنان كانت بهدف إقامة 
شرق أوسط جديد، كانت حربا مكملة للغزو 
األمريكي ألفغانســـتان والعراق، وتهدف 
إلقامة شـــرق أوسط جديد، مؤكدًا أن القرار 
والمشـــروع كان أمريكيًا، واإلسرائيلي كان 

مجرد أداة تنفيذية.
وأشـــار إلى أن رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
آنـــذاك كان أيهود أولمـــرت ووزير الحرب 
كان بيرتس، ورئيس األركان دان حالوتس، 
ولم تكن تلك الحكومة قد مر عليها ثالثة 
أشـــهر. وال يوجد ما يدفعهـــا للتورط في 

حرب.

وكشف السيد نصر الله، أن كل المذكرات 
التي كتبت فيما بعد، وما نقل من الكواليس 
السياسية للحرب، تؤكد أن اإلسرائيلي كان 
يكتفي برد الفعل لليوم األول ألسر الجنود 
اإلســـرائيليين، ولكن القرار األمريكي هو 
الذي أرسله لهذه الحرب التي كان يحضر 

إليها آلخر الصيف.
وأوضح، أن المشـــروع كان بداية، لســـحق 
المقاومة فـــي لبنان، وتصفيـــة المقاومة 
في فلســـطين، وإســـقاط نظـــار الرئيس 
الســـوري بشـــار األســـد الداعم للمقاومة، 
وتثبيـــت االحتالل األمريكي فـــي العراق 
وقطع الطريـــق على المقاومة الجديدة في 
العراق التي تواجه العدو، وأخيرًا عزل إيران 

ومحاصرتها تمهيدا إلسقاطها.
وتابـــع، :" أن هذا المشـــروع لـــو نجح كان 
ســـيؤدي إلى الهيمنة األمريكية المطلقة 

على المنطقة.
وكشف السيد نصر الله، أن الحرب توقفت 
بسبب وحيد، وهو عدم قدرة "إسرائيل" على 
المواصلة، وطلبها مـــن الواليات المتحدة 
وقف الحرب. وإدراك أمريكا و"إســـرائيل" 
بالفشل في تحقيق هدف الحرب، وخشوا 

أن ينقلب السحر على الساحر.
وأكد أنه تمت الموافقة على وقف الحرب، 
رغم إدراك الحزب والقيادة بأن استمرارها 
ســـيحقق كارثـــة إلســـرائيل، لقـــد تمت 

الموافقة تقديرًا أخالقيا للوضع اللبناني.

رام الله/ االستقالل:
قال مركز أسرى فلســـطين للدراسات إن 
6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم 
المفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار 
اعتقالهم اإلداري، بينما طرأ تراجع خطير 
على صحة األسيرين المريضين بالسرطان 

حذيفة حلبية، وأحمد غنام.
وأوضـــح المركـــز أن األســـير المقدســـي 
حذيفة بدر حلبيـــة (33 عاما) من القدس 
المحتلة، يعتبر أقدم األســـرى المضربين، 
ويخوض إضرابا منذ 47 يومًا، وهو معتقل 
إداري منذ يونيـــو العام الماضي، ويعانى 
من ظـــروف صحية ســـيئة، نتيجة إصابة 
سابقة بسرطان الدم، وهو بحاجة لمتابعة 

صحّية.
وأضاف أن إدارة الســـجون نقلت "حلبية" 
إلـــى المستشـــفى بعد تدهـــور وضعه 
الصحي بشـــكل كبير، حيث بـــدأ يصاب 
بتشنجات في كافة أنحاء جسده، وضيق 
في التنفس، ونقص وزنه 18 كيلو جرام، 
وال يستطيع الوقوف على قدميه، ويتنقل 
على كرســـي متحرك، ومصاب بدوار دائم 
وشـــديد، وال يســـتطيع النـــوم  وهناك 

خطورة حقيقية على حياته.
بينمـــا يتعرض األســـير المصاب بمرض 
السرطان في الدم أحمد عبد الكريم غنام" 
(42 عامـــا) من الخليل إلـــى خطر حقيقي 
علـــى حياته، خاصة أنه يعانى من ضعف 
المناعة، وتم نقله مؤخًر إلى المستشـــفى 

بعد تراجع وضعه الصحي بشـــكل كبير، 
وهبطت نسبة الســـكر في الدم، ومصاب 
بآالم حادة ومســـتمرة في انحاء جســـده، 
ودوار في رأســـه، و نقـــص وزنه 16 كيلو 

جرام، وال يستطيع الوقوف.
واألســـير غنـــام متـــزوج ولديـــه طفالن 
ويخوض إضرابـــا عن الطعام منذ 34 يومًا 
متواصلـــة، بعد إصدار قـــرار إداري بحقه، 
وهو أســـير ســـابق أمضى 9 سنوات في 

السجون، وأعيد اعتقاله في  2019/6/28، 
وصـــدر بحقه قرار اعتقـــال إداري لمدة 6 
شـــهور، مما دفعـــه لخوض إضـــراب عن 
الطعام احتجاجًا على القرار دون تهمة أو 

محاكمة.
وأشـــار المركز إلى أن األسير القيادي في 
حركـــة الجهاد اإلســـالمي طـــارق قعدان 
(46عاًما) من مدينة جنين يواصل إضرابه 
المفتـــوح منـــذ 17 يومًا متتاليـــة، رفضًا 

أعيـــد  اإلداري  بحقـــه، وكان  لالعتقـــال 
اعتقاله في فبرايـــر الماضي وصدر بحقه 
قرار اعتقال إدارى لمدة 6 شهور، هو أسير 
سابق أمضى ما يقارب 15 عاما في سجون 

االحتالل.
كذلك يخوض األســـير اســـماعيل أحمد 
علي (30 عامًا) من بلدة أبو ديس بالقدس 
إضرابا عن الطعام منـــذ 24 يومًا متتالية 
احتجاجًا على اعتقالـــه اإلداري، وتم عزله 

في زنازين النقب، وهو أسير سابق أمضى 
6 ســـنوات في ســـجون االحتـــالل وأعيد 
اعتقاله في يناير من العـــام الحالي وتم 

تحويله لالعتقال اإلداري.
بينما يخوض األســـير سلطان أحمد خلف 
(38 عامـــًا)، من جنين، إضرابًا  مفتوحًا عن 
الطعام منذ 30 يومًا بعد إصدار أمر إداري 
بحقه، وكان أعيد اعتقاله في 2019/7/8، 
وســـبق أن  قضى 4 ســـنوات  في سجون 
االحتـــالل، وهـــو يعاني من مشـــاكل في 
التنفـــس، ويقبع في ســـجن "مجدو". كما 
يواصل األســـير وجدي عاطـــف العواودة 
(20 عامًا) مـــن الخليل إضرابـــه المفتوح 
لليوم التاســـع عشـــر علـــى التوالي ضد 
اعتقاله اإلداري، واحتجاجـــًا على مماطلة 
إدارة معتقالت االحتـــالل بتقديم العالج 
الالزم لـــه، ويحتاج إلى عملية إزالة بالتين 
من منطقة الحوض، ألن بقاءه لفترة طويلة 
سيؤثر على نموه، إضافة لعملية في أنفه 
الذى كســـر خالل االعتقال، وقام االحتالل 

بعزله في سجن النقب.
وبيـــن المركـــز أن 49 أســـيرًا فـــي عـــدة 
ســـجون يواصلون اإلضراب التضامني مع 
االحتالل  للضغط على  المضربين  األسرى 
لالســـتجابة لمطالبهم العادلة، فيما هدد 
األسرى بتوسيع رقعة التضامن وانضمام 
أفـــواج جديدة لإلضراب في حال اســـتمر 
االحتـــالل فـــي تجـــاه لمطالب األســـرى 

المضربين.

6 أســرى يواصلــون اإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام

رام الله/ االستقالل:
 قال مستشار الرئيس للعالقات الدولية، رئيس دائرة 
شــــؤون المغتربين نبيل شــــعث إن القرار االسرائيلي 
بمنــــع عضوتي الكونغــــرس األميركي رشــــيدة طليب 
والهــــان عمر من زيارة فلســــطين، محاولة اســــرائيلية 
بائســــة للتســــتر على جرائمهــــا التــــي ترتكبها بحق 

الشعب الفلسطيني.
وأضاف شـــعث فـــي بيان صحفـــي الجمعة: »إســـرائيل 
كدولـــة أبارتهايد عنصـــري تعمل جاهدة بكل الســـبل 
إلخفاء جرائمها وطمس حقيقة اجراءاتها وسياســـاتها 
العنصريـــة المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشـــرعية 
الدوليـــة، والتـــي كان آخرها إغـــالق المســـجد االقصى 
أمـــام المصلين المســـلمين والســـماح باقتحامه من قبل 

المســـتوطنين المتطرفين، وإعدامهما لطفلين بدم بارد 
على بواباته«.

واعتبـــر أن قـــرار المنـــع اإلســـرائيلي يأتـــي انتقاما من 
النائبتين طليب وعمر لمواقفهما السياســـية المعارضة 
لحكومة االحتالل االسرائيلي ودعمهما لحركة المقاطعة 
(BDS)، مشـــيرا إلى ســـماح إســـرائيل خالل الســـنوات 
الماضية لعشـــرات أعضـــاء الكونغـــرس المؤيدين لها 
من زيـــارة المنطقة، ومحاولـــة الترويج لنفســـها كدولة 

ديمقراطية.
وحيا شـــعث عضوتـــي الكونغـــرس المنتميتين للجناح 
التقدمـــي للحزب الديمقراطي، علـــى مواقفهما المناوئة 
للعنصريـــة واالحتـــالل االســـرائيلي ودعمهمـــا لحركة 

مقاطعة اسرائيل وسحب االستثمارات منها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنـــت حاييم كاتس وزيـــر الرفاه االجتماعي 
اإلســـرائيلي، أمـــس الجمعة، االســـتقالة من 
منصبـــه في حكومـــة االحتالل، بعـــد أن وّجه 
كتاب االســـتقالة إلى رئيس الـــوزراء بنيامين 

نتنياهو.
وأورد موقـــع صحيفـــة يديعـــوت أحرنوت أن 
االســـتقالة جـــاءت بعـــد أن قرر المستشـــار 
القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت توجيه 

الئحة اتهـــام ضّد كاتس يـــوم األحد المقبل 
بتهمة االحتيال والخيانة.

ومنـــح ماندلبليـــت، كاتـــس مهلـــة لتقديم 
استقالته قبل أن يجبره عليها من خالل التوجه 

للحكومة أو الكنيست لرفع الحصانة عنه.
وســـلم ماندلبليت، نســـخة عن الئحة االتهام 
التي ستوّجه رسمًيا يوم غد األحد ضد كاتس، 
إلى نتنياهو ورئيس الكنيســـت المؤقت بولي 

ادلشتاين، وكذلك للوزير ذاته.

شعث: »إسرائيل« تعمل جاهدة للتستر 
على جرائمها بحق شعبنا وأرضنا

بعد اتهامه بالخيانة واالحتيال
وزيــر الرفــاه االجتماعــي

 اإلسرائيلي يستقيل من منصبه

نصر الله لـ »اإلسرائيليين«: إن دخلتم أرضنا سيرى العالم تدمير دباباتكم في »بث مباشر«
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يحيي شباب فلسطين يوم الشباب العالمي بمسيرات العودة الكبرى على طول الحدود الشرقية 
لقطاع غزة, وبعمليـــات فدائية نوعية تظهر للعالم كله ان هذا االحتالل الصهيوني البغيض 
ال مستقبل له على ارض فلسطين, وان مصيره إلى زوال, وانه مهما تغول علينا ومارس نازيته 
ودمويته على شـــعبنا, فانه لن ينتصر علينا أو يحطم إرادتنا, فشـــعبنا الفلسطيني قادر على 
العطاء, ومستعد ان يقدم المزيد من التضحيات في سبيل نيل حريته واستقالله, واستعادة 
أرضه ومقدســـاته, ولو ظن االحتالل انه بانتهاكه لحرمة وقدســـية المسجد األقصى المبارك, 
وتشديد خناقه على المقدسيين والمرابطين في ساحات األقصى يمكن ان يفرض واقعا جديدا 
فهو واهم, حتى وان صمت العرب والمسلمون على جرائمه, حتى وان ساندته اإلدارة األمريكية 
وقوى الشر في العالم, ودعمته بالمواقف السياسية والمال والسالح, فانه لن يأمن ولن يستطيع 
ان يحقق آماله ببناء الهيكل المزعوم على انقاض المســـجد األقصى, ولن يستطيع ان يفرض 
التقســـيم الزمانـــي والمكاني في باحاتـــه, ألن األقصى ملك خالص للمســـلمين, فال يغرنكم 

صمت«الهاشميين« أصحاب الوصاية على األقصى, ألن شعبنا لن يصمت على جرائمكم. 
الشـــعب الفلسطيني هو الوصي الحقيقي على األقصى, وهو الذي يدافع عنه بكل ما أوتي من 
قوة, الم يأتكم نبأ الجنرالين الصغيرين أصحاب أســـطورة اقتحام باب السلسلة وطعن الجنود 
هناك بالسكاكين, بالله عليكم دلوني على جنرال عسكري في العالم كله يفعل ما فعله هذان 
البطلين, دلوني على شـــجاعة يمتلكها أي إنســـان على وجه األرض اكبر من شجاعة الفتيين 
البطالن نســـيم أبو رومي وحمودة الشـــيخ, ما الذي دفعهما للتضحية بنفسيهما بهذا الفعل 
البطولـــي الجريء, والله ان وقع هـــذه العملية البطولية على نفوس اإلســـرائيليين الصهاينة 
اشـــد قســـوة من وقع عدد من القتلى الصهاينـــة, ألن هذه الجرأة والبطولة تـــدل على ان كل 
هـــذا القمع الدموي لم يفت في عضد الفلســـطينيين, ولم يمنعهم مـــن الدفاع عن أقصاهم 
ومســـرى نبيهم محمد صلى الله عليه وســـلم, وانه كلما زادت أطماع الصهاينة في األقصى, 
وكلما خرجت تصريحات عنترية على لســـان قادة االحتالل كتصريح المجرم أردان, كلما زادت 
رغبة الفلسطينيين في الدفاع عن األقصى وفداءه بالنفس, وبذل الدماء في سبيل حمايته من 

الصهاينة المجرمين, الفلسطينيون بشبابهم وفتيانهم لن يتوانوا في الدفاع عن أقصاهم. 
جمعة الشباب الفلســـطيني تنتصران للفتيين البطلين الشهيدين نسيم أبو رومي وحمودة 
الشـــيخ, بمشاركة اآلالف في جمعة الشباب الفلسطيني, واالشتباك سلميا مع جنود االحتالل, 
خلف السلك الشائك, والســـواتر الترابية واألبراج المحصنة, وتنتصر للبطلين بعملية دهس 
بطولية قرب مستوطنة عتصيون جنوب بيت لحم أدت إلصابة مستوطنين صهيونيين بجراح 
خطيرة, وال زالت العمليات تتوالى, فالضفة تنتفض وتثأر للقدس ولدماء األبطال, وغزة تنتفض 
لتثـــأر للقدس ودماء األطفال, والمقاومة يدها على الزناد, ألنها تعلم ان المعركة تقترب أكثر 
من أي وقت مضى, خاصة مع دعوات قادة االحتالل لتوجية ضربة عســـكرية قاصمة إلى قطاع 
غزة, وكأن غزة ملهاة اإلســـرائيليين إلرضاء الناخب الصهيوني, غزة بما تمتلك في يديها من 
سالح قادرة على الرد على جرائم االحتالل الصهيوني, وإيقاع خسائر كبيرة في صفوفه, وقصف 
مدنه بالصواريخ, وكلما حاول االحتالل التصعيد ضد غزة, فالمقاومة ســـتزيد من ضرباتها ضد 
االحتالل, وما مســـيرات العودة الكبرى إال تجربة حية لكي تثبت لالحتالل ان شـــعبنا ال يهاب 
المـــوت, وانه قادر على اقتحام الحدود بصدره العاري, وقـــادر على الدفاع عن أرضه ومقاومته, 
واالحتـــالل لن يطيب له مقام فـــوق أرضنا المغتصبة, إال باندحاره عنها, فتحية إلى الشـــباب 
الفلسطيني وفتيان فلسطينيين من أمثال نســـيم وحمودي, تحية إلى زهرات فلسطين في 

يوم الشباب العالمي.                

جمعة الشباب الفلسطيني 

رأي

التهدئة الميدانية في وعي المناضل مطلوب أال أن 
ترتبط بزمن محدد بل مطلوب أن يكون عمرها قصيرًا 
وقصيرًا جدًا، وتنتهي بانتهاء اســـتفادة المناضل 
منهـــا، وفي حال شـــعر المقاِوم بعد يـــوم واحد من 
ابرامهـــا بأنها ال تخـــدم قضايـــاه الوطنية، مطلوب 
عندئـــذ أن يدوســـها بحذائه وبـــكل عزيمة وإصرار 
ليعود مجددا إلى خندق المواجهة، ليس مطلوبًا من 

المناضل أن يتحّمل مساوئها وأن يقّدسها.
نعـــم ان معادلـــة الّربح والخســـارة فـــي ذهنية 
المناضل موجودة على مستوى الميدان، فهو دوما 
يحاول ومطلوب منه كذلك لزيـــادة الربح وتقليل 
الخســـارة، لكنها بالمجمل تكـــون مقتلة في حال 
تم اعتمادها كإستراتيجية للتحرر، فكل معادالت 
الربح والخسارة ســـقطت في أزمنة الشعوب التي 
تحررت من اســـتعمارها، والـــدول التي اعتمدتها 
إســـتراتيجية بقيـــت تعاني مـــن نتائجها حتى 
عادت وتخّلـــت عنهـــا اســـتراتيجيا واعتمدتها 

تكتيكيًا في ميدان المواجهة فقط.
نؤكد مجددا إن أهم حالتين في نضال الشـــعوب 
التي تســـعى للخـــالص من االحتالل همـــا: إما أن 
يحـــارب، أو ُيعد للحـــرب، ونحن الفلســـطينيين 
لسنا استثناء، وأي ابتداع لحاالت نضالية جديدة 
هـــي بمثابة وصفة ســـحرية للتفرقـــة واالقتتال 

والتكاسل.
الترســـانة العســـكرية في غزة مطلـــوب أن يتم 
تفعيلهـــا مقابـــل أي مســـاس ألعمـــدة القضية 
العيون،  أمـــام  الفلســـطينية، فالقـــدس ُتدّنس 
واألصـــل في التنظيـــم المقاِوم أن يقـــول: إذا تم 
اســـتهداف المصلين أو اقتحام للقدس سأضرب 
بالمدافـــع والصواريخ بغض النظر أن يتم تحقيق 
شـــيء من عدمه، لكن مطلـــوب أن يكون للتنظيم 
المقـــاوم مواقف فيها الكثير من العنفوان مقابل 
مـــا يتعـــّرض له أهم عمـــود من أعمـــدة القضية 

الفلسطينية.
كمـــا عودنـــا المقـــاوم الفلســـطيني بمبادراتـــه 
يأخـــذ خطـــوة  أن  منـــه  مطلـــوب  وتضحياتـــه، 
لألمـــام، خطـــوة ُتكَتب في تاريخ نضال الشـــعب 

الفلسطيني بماء من ذهب، فال يجوز اعتبار سالح 
غزة هو للدفاع عن غزة، فسالح غزة هو ملك للوطن 
كله وحـــدود نيرانه مطلوب أن تالمس كل شـــيء 
يحدث بالوطن، فما فائدة الســـالح إذا لم يتحّرك 

ألجل القدس!!
والتنظيم المقاِوم ال يجـــوز أن يقول: إنني أمتلك 
قـــوة الحق ثم ينتظر، فقـــوة الحق في هذا المقام 
غير كافية، مطلوب لهذا الحق أن يكون له مفاعيل 
علـــى األرض وأال ينتظـــر اآلخرين، أنـــت كتنظيم 
مقـــاِوم قم بـــدورك ابتغـــاًء لمرضاة اللـــه أواًل ثم 
من منطلـــق واجبك الديني واألخالقـــي والوطني 
وفـــي النهاية اآلخـــرون قطعًا ســـيتبعونك، وان 
انتظار تعديـــل موازين القوى ما هـــي إال وصفة 
ســـحرية للتكاسل، وان أســـوأ الخيارات تلك التي 
يمكن للتنظيم المقـــاوم أن يأخذها هو الموقف 
االنتظاري، فيا أخي المقاوم ال تنتظر وبادر ثم بادر 
ثم بادر، بادر ألجل القدس، بادر ألجل التاريخ، بادر 

ألجل الله.
إن أهـــم مفتاح للعمـــل النضالـــي الفّعال يكمن 
في المبادرة بالفعل واســـتثمار الفرص، أليســـت 
القدس قطعـــة مـــن أفئدتنا؟ أليســـت قضيتنا 
األم؟ أال تســـتحق االستشهاد دونها؟ ألم نشاهد 
طفلين من أطفال القدس وهما يتســـابقان للذود 
عنهـــا بروحيهما ثم ُيقتالن أمام أعيننا؟ يا ُترى ما 
الذي دفعهما ليندفعا بهذه القوة وهذا العنفوان 
ليضربا بالســـكين هذا العدو؟ أليس ما يحدث من 

اقتحام العدو وتدنيسه لألقصى هو السبب؟
إن البطلين نســـيم أبو رومي وحمودة الشيخ وفي 
هذه الحالة  وبهـــذه الطريقة أصبحا ال يراهنان اال 
على نفســـيهما ووعيهما ودمائهمـــا، لذلك ذهبا 
ُرغم صغر سنهما وكبر عنفوانهما ليعلنا أمام الله 

تقديمهما الواجب قدر اإلمكان.
مطلـــوب أال يكون حجم وحـــدود التنظيم المقاِوم 
يقتصـــر علـــى تفاهمـــات ميدانية هـــي أقرب 
لالتفاقات الهوائية بينما القدس تضيع، مطلوب 
أن تكون دومـــا القدس حاضرة وفـــي بؤرة ومركز 
المشـــروع المقـــاوم، وأن تكـــون بالفعـــل بوصلًة 

للمناضلين واألحرار، بوصلًة بمعنى أن يســـتيقظ 
المناضـــل في الصباح يســـأل عن حـــال القدس 
وأن ينام يحلـــم بالقدس، وأن تكـــون كل أفعاله 

النضالية مصّوبة ألجل القدس.
لقد بـــات ضروريا على المقاومة في غزة ان تتجاوز 
حدود غـــزة ليصل تأثيرها داخل أســـوار القدس 
والمســـجد القبلي، فتلك هي المعركة الحقيقية، 
وإن مفتـــاح فك حصـــار غزة موجـــود في القدس 
وفي المســـجد القبلي، ومن المعلوم أن هذا العدو 
جبان أمام أي مبادرة من قبل المقاومة، وقد أثبتت 
كل األحـــداث الماضيـــة أنه جبان ويحســـب ألف 
حســـاب أمام قول وفعل المقاومة..والمتتبع لقوة 
وتطور المقاومة الفلســـطينية على مدار تاريخها 
لم يكن لها أن تتقدم أو ُيحســـب لها حساب لوال 
فعلها المبـــاِدر، وإن أوقات تراجعها كان أحد أهم 
أسبابه هو عدم المبادرة، فالمبادرة هي روح العمل 

المقاِوم.
ونحن أمام هذه الحالة وهذا المشـــهد السياسي 
نحـــن بحاجة إلـــى بعٍض من جنون أبناء القســـام 
وصواريـــخ البـــرق والرعـــد وجنون أبناء شـــهداء 
األقصـــى وجنون أبنـــاء أبو علـــي مصطفى ونحن 
بحاجة إلى جنون أبناء ســـرايا القدس، نحن بحاجة 
إلى جحيم عســـقالن وإلى كســـر هذا الصمت من 
جديد، نحـــن بحاجة إلى صواريخ بدر المقدســـة، 
نحن بحاجة إلى كورنيت القسام، نحن بحاجة إلى 
فخوخ ألوية الناصر، نحن بحاجة ألن تكون الوجهة 
المعلنـــة لكل فعل مقاِوم قـــادم هي القدس وما 
يجري بالقدس، نحن بحاجة مـــن المقاومة خطوة 
لألمام نحـــو القدس، نحن بحاجـــة إلى بعٍض من 
جنون المقاِوم الفلسطيني، وهنا ال ُيقصد بالجنون 
أن من يمارســـه يصبح فاقد لألهلية وللعقالنية، 
بالعكس تمامـــًا فالجنون هنا يعنـــي أن المقاِوم 
الفلســـطيني وفي هذا الصراع وفي هذه المرحلة 
وبهذه الطريقة وهذا المشـــهد أصبـــح ال يراهن 
إال على ما راهن عليه الشـــهيدان نسيم أبو رومي 
وحمودة الشيخ تقبلهما الله تعالى في الفردوس 

األعلى.

على ماذا راهن المهيدان 
نسيم أبو رومي وحمودة الميخ؟

د. محمد مشتهى 

ان من اآلثام الكبرى التــــي افرزها االعتراف المتبادل 
والمزعــــوم ما بين كيان العدو الصهيوني (المســــمى 
إســــرائيل) وما بين الفرق الفلســــطيني المتنفذ في 
منظمة التحرير الفلسطينية ومن مصائب وعار اتفاق 
العار (أوسلو) هو ما يعرف بالتنسيق األمني التعاون 
األمني تبادل المعلومات مكافحة ما يســــمى اإلرهاب 
الفلســــطيني منع التحريض في المناهج هذه أسماء 
عرفنهــــا من قاموس أوســــلو الذي جلــــب لنا التفكك 
والتراجع والفرقــــة والصراع على وهم وعار الســــلطة 
تحت حراب المحتلين المستعمرين الصهاينه وهم 
القتال على أجهزة أمنية لألسف يقودها ضباط كانوا 
في الســــابق من األســــرى والمناضليــــن  في صفوف 
حركة فتح التي قدمت االالف من الشــــهداء واألسرى 

على طريق الحرية والعودة
في األيــــام األخيــــرة وبعد هــــدم منــــازل المواطنين 
المقدســــيين الصامديــــن في منطقــــة وادي الحمص 
اجتمعــــت اللجنــــة التنفيذية واتخذت قــــرارًا أصدره 
وتبناه رئيس الســــلطة محمود عبــــاس بوقف العمل 

باالتفاقيات مع االحتالل ومنها التنسيق األمني الذي 
وصفــــه يوما أبو مازن في خطابــــات ولقاءته بالمقدس 
وانه لن يسمح ألحد بزرع الفوضى في الضفة المحتلة 
وللعلــــم هذا القرار وغيره من قــــرارات اتخذت من قبل 
وفي اجتماعــــات عديدة للمجلس الوطنــــي والمركزي 
التابعــــان للمنظمــــة وفــــي اجتماعات كثيــــرة للجنة 
المركزيــــة والثوري لفتح ولكن لم ينفــــذ القرار بوقف 
التنسيق األمني وذلك بشهادة وتصريحات مسؤولي 
األمــــن والشــــاباك الصهيونــــي ان التنســــيق األمني 
واالتصاالت مع أجهزة األمن التابعة للسلطة لم تتوقف 
رغم المحكات اإلعالمية والســــباب والنقد والهجوم من 
قبل الســــلطة وأبو مــــازن على كيان العــــدو وفي أثناء 
اتخاذ هكذا قرارات نرى ونسمع ونشاهد اللقاءات التي 
يجريها أبو ومازن مع شــــخصيات صهيونية ويسارية 
وأمنيــــة ومنها مع رئيس جهاز الشــــاباك الصهيوني 

اإلرهابي نداف ارغمان في رام الله 
وتصريحات رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بان 
اذرع األمن الصهيوني أحبطــــت أكثر من ٦٠٠عملية 

للمقاومة في الضفة المحتلة وهذا يعزز الجهود التي 
تبذلها أجهزة امن الســــلطة في منــــع العمل المقاوم 
واســــتدعاء واعتقــــال من يفكر أو يخطــــط ألية عمل 
مهما كان بل تحاول وتعمل الســــلطة بمنع أي نشاط 
جماهيري للقوى المقاومة وخاصة الجهاد اإلســــالمي 
وحماس ومصادرة أية أموال قادم لألسرى أو الشهداء 
أو لعوائلهــــم فأجهزة الســــلطة تبــــذل جهودا جبارة 
وكبيــــر لمنع انــــدالع أية مواجهة أو هبــــة أو حراك أو 
نشــــاط ضد العدو الصهيوني, فالتنسيق األمني لم 
يتوقف لو لحظة واحدة ولن يتوقف الن مصير وحياة 
وجود السلطة قائم باستمرار السلطة فإعالم وصحف 
العــــدو تتحدث عن ذلك فــــي كل يوم وان ضباط امن 
فلسطينيين أجريت معهم مقابالت إنهم حريصون 

على الهدوء واستمرار التواصل والتنسيق األمني. 
لذلك علــــى الســــلطة وبالتحديد القيــــادة المتنفذة 
في المنظمة وفتح مراجعة حســــاباتها إنها تخســــر 
وشــــعبها يدفع الثمن وان العدو رغم الحرص الدائم 
من قبل الســــلطة بالمحافظة على  التنســــيق األمني 

اآلن العــــدو يقتحم ويغتــــال ويحاصر غــــزة ويهدم 
البيــــوت ويالحق الناس في أرزاقهم بل أكثر من ذلك 
ال يترد العدو الصهيوني من اقتحام ومداهمة بيوت 
ومناطق قريبة من مقر رئيس السلطة أي ال حصن وال 

احترام ألحد عند هذا العدو
كفانا ضياع للوقت والجهد والطاقات األقصى يدنس 
ويهود وتغير المعالم في األقصى غزة تذبح بالحصار 
واالنقســــام المدمر واألســــرى في السجون أوضاعهم 
تســــوء وخاصة المضربين عن الطعام أموال السلطة 
تحتجز وتســــرق ونهب من قبل ماليــــة العدو ونحن 
مصــــرون علــــى التنســــيق األمني إلى متى ســــنبقى 
رهائن ومغفلين ومتنازلين وملكيين أكثر من الملك 
لتضحيات شــــعبنا  المســــتمرة  اإلســــاءة  فلتتوقف 
وللتوقــــف المهزلة بالرهان على تســــوية بغيضة مع 
العدو وليتوقف التنســــيق األمني المدنس ونتوحد 
ونتفق على برنامــــج الكل والجامــــع والثابت الوطني 
ونعــــود للشــــعبنا وهمومنــــا  قضايانا كفــــى حطامًا 

وضياعًا وتيهًا.  

األسير المحرر ثائر حالحلهالتنسيق األمني لن يتوقف وسيبقى مقدسا
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االستقالل/ وكاالت:
الجمعة،  الذهب  أســــعار  نزلت 
لكنهــــا تتجه صــــوب تحقيق 
ثالث مكســــب أســــبوعي على 
التوالي، في الوقت الذي يلقى 
فيه اإلقبال على المعدن األصفر 
باعتبــــاره مالذًا آمنــــًا الدعم من 
المخاوف بشان تباطؤ االقتصاد 
الوضوح  إلى  واالفتقار  العالمي 
فيما يتعلــــق بالحرب التجارية 
بين الواليات المتحدة والصين.

 0537 الســـاعة  وبحلـــول 
بتوقيـــت غرينتـــش، هبـــط 
الذهب في المعامالت الفورية 
دوالر   1518.60 إلـــى   %0.3
لألونصة، لكنه ارتفع نحو 1.5 
% منذ بداية األسبوع الجاري 
بعد أن صعد في األســـبوعين 

السابقين.
وتراجعـــت العقود األمريكية 
اآلجلـــة للذهـــب 0.1 % إلى 

1529.10 دوالر لألونصة.
وقال الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب الخميـــس، إنه يعتقد 
أن الصين تريد إبـــرام اتفاق 
للتجارة مع الواليات المتحدة، 
وإن النزاع مع بكين ســـيكون 

قصيرًا نوعًا ما.

يأتي هـــذا بعـــد أن توعدت 
بكين بالتصدي ألحدث رسوم 
جمركية أمريكية على بضائع 
صينية بقيمة 300 مليار دوالر 
لكنها دعت الواليات المتحدة 
منتصف  فـــي  االلتقاء  إلـــى 
اتفاق  إلى  للوصـــول  الطريق 

تجاري محتمل.
ومع اســـتمرار قضية التجارة 
دون حل، يتحوط المستثمرون 

من تباطؤ عالمي بشراء أصول 
المالذ اآلمن مثل الذهب والين 
الخزانة  وســـندات  اليابانـــي 

األمريكية.
وفي وقت ســـابق من األسبوع 
الجـــاري، انخفضـــت عوائـــد 
ســـندات الخزانـــة األمريكية 
ألجل عشر سنوات دون عوائد 
الســـندات التي أجلها عامين 
للمـــرة األولـــى فـــي 12 عامًا. 

ويعتبر انقالب منحنى العائد 
على نطاق واسع تحذيرًا من أن 
االقتصاد يتجه صوب الركود.

وزاد الذهـــب 7.4% أو أكثـــر 
مـــن 100 دوالر منـــذ بدايـــة 
الشهر وسط تصاعد التوترات 
مـــن  وسلســـلة  التجاريـــة 
البيانات االقتصادية المخيبة 
مســـتوى  علـــى  للتوقعـــات 

العالم.

الذهب يتجه صوب ثالث مكسب أسبوعي

االستقالل/ وكاالت:
استقرت أســـعار النفط الجمعة بعد خسائر فادحة تكبدتها 
الخميس مع ارتفاع مخزونات الخام األمريكية، وتفاقم المخاوف 
من حدوث ركود اقتصادي عالمـــي بعد بيانات اقتصادية من 

الصين وأوروبا مخيبة لآلمال.
وبحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينيتش، تراجع خام “برنت” 
بنســـبة 0.2% إلى 59.35 دوالر للبرميل، بعد أن انخفض %3 
في الجلسة السابقة، في حين انخفض الخام األمريكي بنسبة 
0.1% إلـــى 55.28 دوالر للبرميـــل بعد أن تراجـــع 3.3% في 

الجلسة السابقة.
وأعلنت الصين عن بيانات مخيبة للتوقعات لشـــهر يوليو، بما 
في ذلك تسجيل نمو اإلنتاج الصناعي أدنى مستوى في أكثر 
مـــن 17 عاما، ممـــا يبرز تنامي نقاط الضعـــف االقتصادية مع 

تصاعد حدة الحرب التجارية مع الواليات المتحدة.
وفي أوروبا أظهرت البيانات انكماش االقتصاد األلماني في الربع 
الثاني من 2019 بسبب انخفاض الصادرات، بينما سجل الناتج 

المحلي اإلجمالي لمنطقة اليورو نموا طفيفا في الربع المذكور.

االستقالل/ وكاالت:
قال معهـــد اإلحصاءات التركي، الجمعة، 
إن اإلنتـــاج الصناعي للبـــالد الُمعدل في 
ضـــوء عوامل التقويـــم انخفض 3.9 % 
على أساس ســـنوي في يونيو (حزيران)، 
ليســـجل تراجعًا للشـــهر العاشـــر على 

التوالي.
وبدأ الناتج الصناعي، الذي ُيعتبر مؤشرًا 

على بيانـــات النمو، فـــي االنخفاض في 
أعقـــاب أزمة العملة في العـــام الماضي، 

والتي دفعت االقتصاد صوب الركود.
وفي اســـتطالع أجرته رويتـــرز، كان من 
المتوقـــع أن يتراجـــع اإلنتـــاج الصناعي 
الُمعدل في ضوء عوامل التقويم %1.01 
على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، 
قـــال معهـــد اإلحصـــاءات، إن اإلنتـــاج 

الصناعـــي المعـــدل فـــي ضـــوء عوامل 
التقويم وعوامل موسمية، تراجع 3.7 % 

في يونيو (حزيران).
وانكمش اقتصـــاد تركيا في الربع األخير 
من عام 2018 والربع األول من العام الجاري 
في الوقت الذي تعرض فيه اقتصاد البالد 
لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار 

الفائدة.

استقرار أسعار النفط 
بعد خسائر فادحة

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الشـــركة الشرقية للدخان الشـــرقية المصرية "إيسترن كومباني" التي 
تحتكر صناعة الســـجائر في البـــالد، الخميس عن رفع أســـعار بعض أصناف 

السجائر بما يتراوح بين 4.5 و6 بالمئة.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها رفعت أسعار سجائر مونديال بأنواعها 
مـــن 16.50 جنيـــه (0.998 دوالر) إلى 17.50 جنيه (1.1 دوالر) وســـجائر بالك 
ليبول مـــن 22 جنيها إلى 23 جنيهـــا وذلك اعتبارا من "األربعـــاء الموافق 14 

أغسطس 2019".
وقال العضو المنتدب للشـــركة الشرقية للدخان، هاني أمان، إن "زيادة األسعار 
جاءت بســـبب زيادة التكاليف على الشركة من عمالة ومدخالت إنتاج"، مضيفا 
"كان البـــد مـــن رفع األســـعار... األصناف التي تـــم زيادة أســـعارها من األكثر 

المنتجات التي كانت في حاجة للزيادة".
وتبلغ الحصة السوقية للشـــرقية للدخان نحو 70 بالمئة مقابل نحو 30 بالمئة 

للشركات األجنبية.

االستقالل/ وكاالت:
حققت شــــركات النفط الروســــية إيرادات 
إضافية بنحو مليار دوالر بسبب العقوبات 
األمريكيــــة ضد قطــــاع النفط فــــي إيران 
وفنزويال، حســــبما أفادت وكالة »بلومبرغ« 

االقتصادية، الجمعة. 
وكشــــفت تقديــــرات بلومبرغ، اليــــوم، أن 
العقوبــــات األمريكية ضد إيــــران وفنزويال 
سمحت لشركات النفط الروسية بتحقيق 
إيرادات إضافيــــة بلغت 905 ماليين دوالر 
على األقل، في الفترة بين نوفمبر/تشرين 

الثاني 2018 ويوليو/تموز 2019. 
وأدى فرض العقوبات األمريكية ضد إيران 
وفنزويال إلى زيادة الطلب على النفط الخام 
الروســــي (مزيج األورال)، الذي ارتفع سعره 

مقارنة بخام برنت العالمي. 
وكثفت الواليــــات المتحدة عقوباتها على 

شــــركات نفطية في فنزويــــال خالل العام 
الجاري، إضافــــة إلى فرض قيود على قطاع 
الذهــــب باعتبارهمــــا من مصــــادر الدخل 

األجنبي الرئيسية في البالد. 
واســــتهدفت حزمة ثانية مــــن العقوبات 
األمريكية ضد إيــــران، دخلت حيز التنفيذ 
في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، صناعة 

النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما. 
الماضي، توقع صندوق  ومنتصف الشهر 
النقــــد الدولــــي أن ينخفض ســــعر برميل 
النفط من خام األورال الروســــي، إلى 66.9 
دوالرا فــــي 2019، مقابــــل 69.6 دوالرا في 

.2018
وبلغ إنتاج روسيا من النفط 11.148 مليون 
برميــــل يوميا في الشــــهر الماضي، مقابل 
11.155 مليــــون برميل يوميا في الشــــهر 

السابق عليه، وفق بيانات رسمية.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع معدل نمو االقتصاد التونســـي بشكل 
طفيف إلـــى 1.2 بالمئة فـــي الربع الثاني من 
2019، مقابـــل 1.1 بالمئة في الربع الســـابق 

عليه.
وقـــال المعهـــد الوطني لإلحصـــاء (حكومي) 
إن االقتصاد التونســـي حقق معدل نمو 1.1 

بالمئة في النصف األول من 2019.
وسجل اقتصاد تونس معدل نمو 2.6 بالمائة 

خالل النصف األول من 2018.
وفي 2018، بلغ معدل نمو اقتصاد تونس 2.5 

بالمئة مقابل 1.9 بالمئة في 2017.
وتتطلـــع تونس إلى تحقيق معـــدل نمو 3.1 
بالمئة في نهاية 2019، من خالل تحسين أداء 
قطاعات االنتاج التي لهـــا أثر على دفع النمو 

والتصدير.
كما تهـــدف تونـــس إلى جذب أكثـــر من 8 
ماليين سائح ومزيد العناية باألنشطة الواعدة 

كمكونـــات الطائـــرات والســـيارات وصناعة 
األدوية. وحســـب المعهـــد الوطني لإلحصاء، 
فقد ســـجل معدل البطالة عنـــد 15.3 بالمئة 

خالل الربع الثاني من 2019.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل بتونس 634.9 
ألفا في الربع الثانـــي من 2019 مقابل 637.7 

ألف عاطل في الربع السابق عليه.
وفي نهاية يونيـــو/ حزيران الماضي، توقعت 
وكالة موديز ، أن يحقق اقتصاد تونس معدل 
نمو 2.3 بالمئة في 2019، وأن يرتفع إلى 2.6 

بالمئة في 2020.
وتصنف موديز تونس عند (B2) وتعني درجة 

مخاطرة، ونظرة مستقبلية سلبية.
وعانت تونـــس منذ 2011، تباطـــؤا في النمو 
االقتصـــادي، وســـجلت انكماشـــا في بعض 
الفتـــرات، بســـبب التوتـــرات األمنيـــة التي 
شـــهدتها البالد، وأثرها على االســـتثمارات 

األجنبية، وأسعار الصرف.

انخفاض اإلنتاج الصناعي لتركيا 3.9 %

رفع أسعار بعض أصناف 
السجائــر فــي مصــر

بسبب «العقوبات األمريكية»
روسيــا تحقــق مليــار دوالر

 إيــرادات نفطيــة إضافيــة 

ارتفاع طفيف بمعدل نمو اقتصاد 
تونس في الربع الثاني 2019
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االستقالل/ وكاالت:
اعتبـــر محمود واعظي، مديـــر مكتب الرئيـــس اإليراني، الجمعة، 
اإلفـــراج عن ناقلة النفط اإليرانية »غريس 1« انتصارا دبلوماســـيا 

لبالده.
ونقلـــت وكالة »تســـنيم« اإليرانية عن واعظي قولـــه إن »احتجاز 
الناقلـــة كان قرصنة بحرية تمت بقرار أمريكي؛ حيث واجهت ردة 

فعل عكسية من إيران برمتها«.
وأعـــرب واعظي عن ارتياحه لإلفراج عن الناقلة، قائال إن »ما قام به 
خبـــراء القانون في إيران أثبـــت أن العقوبات التي فرضها االتحاد 
األوروبي ضد إيران ســـتلحق به الضـــرر، وليس بإيران التي تتطلع 

إلى المالحة البحرية في المياه الحرة«.
وفي وقت ســـابق الجمعة، نفت وزارة الخارجية اإليرانية أن تكون 
طهران قدمـــت أي ضمانات لبريطانيا من أجـــل اإلفراج عن ناقلة 

النفط »غريس 1«.
وذكرت وكالة »فارس« المحلية أن المتحدث باسم الخارجية عباس 
موســـوي نفى أن تكون طهران قدمت أي ضمانـــات لبريطانيا أو 

سلطات جبل طارق من أجل اإلفراج عن الناقلة.
وأردف موســـوي أن »بريطانيا وســـلطات جبل طارق تدعيان قصة 
تقديم ضمانات إيرانية للتغطية على اإلفراج المشرف عن الناقلة«.

والخميـــس، أعلنت حكومة جبل طـــارق التابع للتـــاج البريطاني، 
اإلفراج عن ناقلـــة النفط اإليرانية المحتجزة منـــذ 4 يوليو/ تموز 

الماضي، بتهمة نقل النفط إلى سوريا.

االستقالل/ األناضول:
طالب رئيس "حركة العدل والمساواة" 
السودانية المتمردة، جبريل إبراهيم، 
الجمعـــة، "قـــوى الحريـــة والتغيير" 
بالتمهل وعدم االستعجال في توقيع 

الوثيقة الدستورية اليوم السبت.
وأوضـــح إبراهيـــم، المقيـــم بجوبـــا، 
عاصمة جنوب الســـودان، لألناضول، 
أن ذلـــك "مـــن أجـــل المحافظة على 
بقية  واستصحاب  الثورة،  مكتسبات 
األطـــراف معها، لضمان المســـتقبل 

األفضل للبالد".
لوثيقـــة  حـــادة  انتقـــادات  ووجـــه 
إليها  التي توصل  اإلعالن الدستوري 
المجلـــس العســـكري وقـــوى إعالن 
الحريـــة والتغييـــر (قائـــدة الحراك 
الشـــعبي في الســـودان)، مبينا أنها 
الحرب  قضيـــة  مناقشـــة  تجـــاوزت 

وتحقيق السالم.
وأشار أن الجبهة الثورية، لن تشارك 
فـــي حفـــل التوقيـــع الذي ســـيقام 

السبت.
واعتبر إبراهيم أنـــه حان الوقت "ألن 
الســـالم،  تعطـــى األولوية لمســـألة 
والوثيقة التي يقدمون على توقيعها 

بالخرطـــوم، لـــم تعط الســـالم حقه، 
وبالتالـــي نحن ال نســـتطيع أن نكون 
جزءا منهـــا، وعبرنا عـــن موقفنا هذا 

بقوة".
وأردف: "نقـــول إلخوتنا فـــي الحرية 
والتغييـــر تمهلـــوا، ففهمكـــم هذا 
ضيـــق ولن يصلح أمر الســـودان، ألن 
الذين يظهـــرون اآلن ويقودون قوى 

الحرية والتغيير، يعلمون القليل عن 
مشاكل السودان الحقيقة".

وتتشكل الجبهة الثورية من حركات 
مسلحة، وهي منضوية تحت "تحالف 
نداء الســـودان"، أحـــد مكونات "قوى 

الحرية والتغيير" .
ومن المقرر أن يوقـــع الطرفان، اليوم 
اإلعالن  اتفاق  السبت، بشكل نهائي 

"السياســـي والدســـتوري" للمرحلـــة 
االنتقالية.

اضطرابـــات  الســـودان  ويشـــهد 
متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، 
في 11 أبريل/ نيســـان الماضي، عمر 
البشـــير من الرئاسة (1989 - 2019)، 
تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة 

بتردي األوضاع االقتصادية.

الرئاسة اإليرانية: اإلفراج عن »العدل والمساواة« السودانية تدعو للتمهل بتوقيع الوثيقة الدستورية
»غريس 1« انتصار دبلوماسي

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت ســـت دول من االتحاد األوروبي استعدادها 
الستقبال بعض المهاجرين الـ147 العالقين على 
متن ســـفينة إنقـــاذ بالقرب من جزيـــرة المبيدوزا 

اإليطالية، وفق ما أعلنت روما الليلة قبل الماضية.
وفي رســـالة موجهة إلى وزيـــر الداخلية االيطالية 
اليمينـــي الشـــعبوي ماتيو ســـالفيني الذي كان 
يســـعى الى منع دخول ســـفينة »أوبن آرمز« التي 
تحمل المهاجرين الى المياه االيطالية، قال رئيس 
الوزراء جوزيبي كونتي »لقد أبلغتني دول فرنســـا 
ولوكسمبورغ  وإسبانيا  والبرتغال  ورومانيا  وألمانيا 

بأنها على استعداد الستقبال المهاجرين«.
واضاف كونتي في رسالته »مرة أخرى، يمد نظراؤنا 
األوروبيون لنا يد العون«، منتقدا ســـالفيني الذي 
كان يدعو منـــذ الخميس الماضـــي رئيس الوزراء 

االيطالي الى التنحي.
يشـــار إلـــى أن الســـلطات اإليطالية فـــي جزيرة 
المبيـــدوزا قد ســـمحت فجر أمـــس الجمعة بنزول 
بعـــض المهاجرين من الســـفينة وذلك ألســـباب 

صحية.
وســـفينة اإلنقاذ »أوبن آرمز« راســـية قبالة جزيرة 
المبيـــدوزا، واعلنت منظمة »برواكتيفـــا أوبن آرمز« 

اإلســـبانية غير الحكومية التي تشـــّغلها أنها لن 
تحاول الدخول عنوة إلى ميناء الجزيرة. 

وقال أوسكار كامبس مؤسس المنظمة األربعاء إن 
طاقم السفينة المؤلف من 19 بحارا يواجه بشكل 
متزايد صعوبات في احتواء التوترات الناجمة عن 
ضبابية الوضع والتوتر المسيطر على المهاجرين.

وانتشلت السفينة المهاجرين من قوارب في البحر 
المتوســـط، حيث تشـــجع الظروف الجوية المزيد 
منهم على االبحار من ليبيا. ورفضت إيطاليا ومالطا 
إعطاء اإلذن للســـفينة بالرســـو في موانئها وانزال 

الركاب الموجودين على متنها.

االستقالل/ وكاالت:
اتهمت نجمة مسلسل "صراع العروش" أو "غيم أوف ثرونز"، الممثلة جوزفين 

غيالن، "إسرائيل" باختطاف طفلتها غلوريا.
وتبلغ الطفلة من العمر 8 أشـــهر فقط، واتهمت غيالن الشـــرطة اإلسرائيلية 

باختطاف الطفلة وتسليمها إلى عائلة أخرى.
وتقول غيالن إنها ال تملك أي فكرة عن مكان تواجد طفلتها.

وكانــــت الممثلة البريطانية انتقلت إلى "إســــرائيل" بعــــد فترة قصيرة من 
إنجابها للطفلة، خوفا من قيام ســــلطات رعاية األطفــــال في بريطانيا بأخذ 

ابنتها منها.

ست دول أوروبية تعتزم استقبال مهاجري سفينة »أوبن آرمز« بريطانية تتهم »إسرائيل« 
بخطف ابنتها ذات الـ8 أشهر

االستقالل/ وكاالت:
أعلنــــت عضو الكونغــــرس األمريكــــي من أصل 
الجمعة،  اليــــوم  فلســــطيني رشــــيدة طليــــب، 
إلغــــاء زيارتها للبالد في ظــــل ظروف القمع التي 

تمارسها إسرائيل« بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت طليب فــــي تغريدة عبر تويتر، إنها قررت 
 زيارة جدتها في 

ّ
إلغاء زيارتها للبالد، مضيفة أن

هذه الظروف القمعيــــة، يتنافى مع ما تؤمن به، 
من مناهضة العنصرية والقمع والظلم.

وأشــــارت طليــــب إلى أنهــــا ترفض إســــكاتها، 
ومعاملتها كمجرم.

وفي وقت سابق من الجمعة، قالت وسائل إعالم 
عبرية إن وزير الداخلية اإلسرائيلي أرييه درعي، 
وافق على طلب تقدمت به رشــــيدة طليب لزيارة 
عائلتهــــا في رام اللــــه بعد أن تــــم رفض قبول 

زيارتها مع إلهان عمر بشكل سياسي.
وأوضــــح موقع »يديعــــوت أحرونــــوت«، أنه تقرر 
الســــماح لطليب بالزيارة بعــــد أن تقدمت بطلب 

»إنســــاني«، لزيارة جدتهــــا البالغة من العمر 90 
عاًما.

وتقدمت طليــــب بالطلب الذي قالت فيه إن هذه 
ربما الفرصة األخيرة لها لرؤية جدتها، متعهدًة 
أن ال تطلــــق أي تصريحات سياســــية خاصًة أن 

تكون معادية إلسرائيل.
ومنعت سلطات االحتالل، الخميس، طليب وعمر، 
من الدخــــول إليهــــا بحجة مواقفهــــن الرافضة 

لالحتالل والداعمة للمقاطعة الدولية.

االستقالل/ وكاالت:
أفـــادت صحيفة وول ســـتريت جورنال بأن الرئيـــس األميركي 
دونالد ترامب، ســـأل مساعديه حول إمكانية شراء غرينلند، أكبر 

جزيرة في العالم.
وقال مستشـــاران للصحيفة، إن ترامب ســـألهما ومتستشارين 
آخرين خالل نقاشات عابرة، عما إذا كان أي تحرك من هذا القبيل 
ممكنـــا، وأضافا أنه كان يتابع باهتمام حديـــث هؤالء عن موارد 

غرينلند وأهميتها الجيوسياسية.
وبحسب ما ورد أيضا، فإن ترامب طلب من مستشاره القانوني في 

البيت األبيض النظر في الفكرة.
وأبدى عـــدد من المستشـــارين دعمهـــم للخطوة علـــى اعتبار 
أنهـــا مجدية اقتصاديا، وفق ما نســـبته وول ســـتريت جورنال 
للمصدريـــن، فيما اعتبرهـــا آخرون مجرد فكـــرة تحظى بإعجاب 

ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح كيف تتمكن الواليات 
المتحدة من شـــراء غرينلنـــد، التابعة للدانمـــارك والتي تتمتع 

بحكم ذاتي.
ويعيش حوالي 56 ألف شـــخص في الجزيـــرة المغطاة بالجليد 
والتي تقع بين شـــمال المحيط األطلســـي والمحيـــط المتجمد 

الشمالي، وتتبع سياستها الخارجية واألمنية لكوبنهاغن.

صحيفة: ترامب يريد شراء 
أكبر جزيرة في العالم

االستقالل/ وكاالت:
أفاد موقع "بليـــن رادار"، المتخصص في رصد حركة 
الطيران بأن طائرة عســـكرية أمريكيـــة نفذت أمس 
الخميس تحليقا استطالعيا في األجواء الدولية حول 
مقاطعة كاليننجراد في أقصى غرب روســـيا، طبقا لما 

ذكره موقع "روسيا اليوم" أمس الجمعة.

وحســـب الموقع، فـــإن طائرة التجســـس اإللكتروني 
األمريكية "بوينج آر ســـي-135 في"، كانت قد أقلعت 
من قاعدة ميلدنهول البريطانية ونفذت تحليقا حول 
حـــدود كاليننجراد فـــي أجواء بحر البلطيـــق وبولندا 

وليتوانيا.
وفي الفترة األخيرة، زادت الطائرات المسيرة وطائرات 

التجســـس األجنبية بما فيها األمريكية من تحليقها 
قـــرب الحدود الروســـية، الســـيما في البحر األســـود 
ومقاطعة كاليننجراد، كما يتم رصدها بين حين وآخر 
قرب قاعدة حميميم الجوية الروســـية غربي سورية. 
ويتجاهل البنتاجون نداءات الدفاع الروســـية بوقف 

عمليات التجسس قرب حدود روسيا الجوية.

احتجاجا على القمع اإلسرائيلي بحق شعبنا

النائبة األمريكية »طليب« تلغي زيارتها لألراضي الفلسطينية

رصد طائرة تجسس أمريكية غربي روسيا
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غزة / االستقالل:
تعود عجلة بطولة كأس كرة السلة »كأس الشهيد 
غّســـان كنفانـــي« للمحافظات الجنوبية موســـم 
2019_2020 برعايـــة مؤسســـة أمـــواج اإلعالمية، 

للدوران مرة أخرى، بعد انتهاء إجازة عيد األضحى .
وتنطلـــق الجولة الثانيـــة اليوم الســـبت بلقاءين، 
ســـيجمع األول خدمـــات البريج وخدمـــات رفح في 
أقـــوى مباريـــات البطولة لتحديـــد المركزين األول 

والثاني للمجموعة األولى، فيما ســـيلتقي خدمات 
المغازي وخدمات دير البلح في اللقاء الثاني، ضمن 
المجموعة الثانية. و يريد خدمات البريج أن يعتلي 
صدارة الترتيب بعد حلوله ثانيا بعد نهاية الجولة 
األولى، عقب فوزه على غزة الرياضي 85_47 متأخرا 
بفارق النقـــاط عن خدمات رفـــح األول، الفائز على 

خدمات خانيونس بنتيجة 104_53.
وفي اللقاء الثاني سيســـعى خدمات المغازي إلى 

تثبيت صدارتـــه، بعد فـــوزه 88_58 على جمعية 
الشـــبان المســـيحية في الجولة الماضيـــة، فيما 
سيســـعى خدمات دير البلح صاحب المركز الثالث 
في المجموعة، إلى تحســـين مركـــزه لزيادة فرصة 

الصعود للمربع الذهبي.
وتقام المباراة األولى تمام الســـاعة الخامسة مساء، 
بينما ستقام الثانية تمام السابعة مساًء على صالة 

الشهيد سعد صايل بمدينة غزة .

كأس الشهيد غّسان كنفان لكرة السلة

خدمــات البريــج فــي مواجهــة
 خدمـات رفــح والمغــازي يلتقــي بالديــر

االستقالل/ وكاالت:
أكد تقرير صحفي فرنسي، أن النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، 
العب برشـــلونة، ُيعقد عودة نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان 

جيرمان، إلى »كامب نو«.
وأشـــارت صحيفة »ليكيب« الفرنسية إلى أن ليوناردو، المدير 
الرياضي لسان جيرمان، طلب أن يكون ديمبلي جزًءا من صفقة 

انتقال نيمار إلى برشلونة.
وأوضحـــت أن ديمبلي يحظى بإعجـــاب ناصر الخليفي، رئيس 
سان جيرمان، كما أن هناك عالقة سابقة بين الالعب والمدرب 
تومـــاس توخيـــل، منـــذ أن عمل الطرفـــان مًعا في بوروســـيا 

دورتموند.
باإلضافة إلى ذلك هناك انسجام بين ديمبلي وكيليان مبابي، 

بسبب أن الالعبين يمثالن المنتخب الفرنسي.
وأبلغ ديمبلي ســـان جيرمان أنه ممتـــن لهذا االهتمام، لكنه ال 

يريد الرحيل عن برشلونة في الميركاتو الصيفي.
وأبلغ نيمار، مسؤولي النادي الباريسي، برغبته في الرحيل هذا 
الصيف عن حديقة األمراء، كما غازل ناديه القديم برشـــلونة 

بالعديد من التصريحات عبر وسائل اإلعالم.

ديمبلي ُيعقد عودة 
نيمار إلى برشلونة

االستقالل / وكاالت:
تغيرت وضعية النجم الكولومبي خاميس رودريجيز في ريال مدريد حيث 
أن هناك تفكيرًا في إبعاده عن قائمة الالعبين المتاحين للبيع في سوق 
االنتقاالت، وبالتالي بإمكانه ان يتواجد في تشـــكيلة المدرب زين الدين 

زيدان أثناء أولى جوالت الليجا أمام سيلتا فيجو.
وأشـــارت التقارير األخيرة بأن رودريجيـــز متواجد في قائمة النادي 
الملكي للعب هذه المباراة وأن زين الدين زيدان ربما يقرر اإلبقاء عليه 
هذا الموسم بعد الفشل في ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد، 
رغم وجود اهتمام كبير من نـــادي نابولي للتوقيع مع نجم منتخب 

كولومبيا.
وكانـــت آخر مبـــاراة لخاميس رودريجيز مع الريال قبـــل خروجه إلى إعارة 
طويلة لبايـــرن ميونيخ هي مباراة إشـــبيلية التي اســـتبدله فيها زيدان 

بتاريخ 14 مايو 2017.
وكانت تلك المباراة الفصل األخيـــر من قصة خاميس قبل أن يرحل إلى 

ألمانيا حيث كانت خالفاته مع المدير الفني في ذلك الوقت كبيرة.

رويجيز يعود للعب 
مع ريال مدريد بعد 
سبعة وعشرين شهرًا

االستقالل / وكاالت
أفادت تقارير صحفية أن مـــاورو إيكاردي واثق من أن إنتر ميالن 
ســـيعيده إلى مكانه في التشـــكيلة األساسية إذا لم يتمكن من 

التعاقد مع إدين دجيكو مهاجم روما.
ورفـــض أنطونيو كونتي حتـــى اآلن منح إيـــكاردي فرصة أخرى 
الســـتعادة اعتباره بعد أن عوقب الموســـم الماضي بتجريده من 
شارة القيادة بسبب سوء الســـلوك عقب تصريحات زوجته واندا 

نارا.
وتعاقد فريق النيرازوري مع المهاجم روميلو لوكاكو من مانشستر 
يونايتد اإلنجليزي ، وهو ســـيحمل القميص رقم (9) في الموسم 
الجديـــد ، فيما يتم العمـــل حاليًا على إكمـــال المفاوضات حول 

دجيكو.
ومع ذلك ، فإن المحادثات حول المهاجم الدولي البوسني ما زالت 
تراوح مكانها ، حيث قرر مدرب روما استدعاء إدين دجيكو للمباراة 

الودية التي ستقام مساء اليوم السبت أمام فريق أريتسو.
ومن ناحية أخرى ، فقد فشـــل إيكاردي باالتفاق مع أي ناٍد ، فيما 
حصلت شبكة “سكاي ســـبورت” على تأكيدات بأن األرجنتيني 
مقتنع بأن كونتي ســـيوافق على بقائه في حال عدم التعاقد مع 

دجيكو .

االستقالل / وكاالت:
يستعد ريال مدريد لخوض أول مباراة في الدوري اإلسباني للموسم 
الجديد 2019-2020 أمام سيلتا فيجو على ملعب بااليدوس، اليوم  

السبت، في تمام الساعة السادسة مساًء بتوقيت فلسطين .
ويبدو أن النادي الملكي سيعاني كثيًرا منذ البداية بعدما أصيب 
نجـــم الفريق البلجيكي إديـــن هازارد، الالعب الـــذي تعاقد معه 
المرينجي في سوق االنتقاالت الصيفية الجارية وهبط إلى ملعب 

»سانتياجو برنابيو« لتدعيم صفوف الفرنسي زين الدين زيدان.
وأعلن الفريق األبيض عبر حســـابه الرســـمي على »توتير« فقدان 
خدمات البلجيكي في أول مباراة بعد تعرضه إلصابة في المستقيم 
األمامي لســـاقه األيسر، األمر الذي يجعله مستبعًدا من السفر مع 

زمالئه إلى فيجو.
ونشر المرينجي بياًنا رسمًيا جاء فيه: »بعد إجراء االختبارات الطبية 
علـــى العبنا إدين هازارد من قبل الجهـــاز الطبي لريال مدريد، تم 
الكشف عن إصابته في المستقيم األمامي لعضلة الساق األيسر، 

وفي انتظار التطورات«.
ومن المفترض أن يغيب هازارد عن الفريق قرابة 3 إلى 4 أسابيع، 
خاصة إنها إصابة معقدة وربما عدم الشـــفاء الكامل منه يضاعف 

خطورتها أثناء لمس الكرة.

إصابة هازارد 
تبعده عن المالعب 

لمدة شهر

إيكاردي يراهن 
على استمراره 
مع إنتر ميالن
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االستقالل/ وكاالت:
في حادثة هي األولى من نوعها في جنوب 
لبنان، أشعلت طائرة استطالع إسرائيلية 
دون طيـــار أمـــس الجمعة، عـــدة حرائق 
على جانبي الشـــريط عند الخط الحدودي 
الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة في 

القطاع الشرقي من جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني إن طائرة استطالع 
اللبنانية لتحلق  إسرائيلية خرقت األجواء 

فوق مناطق (مرجعيون) و(بنت جبيل) في 
القطاع الشـــرقي من جنوب لبنان ولفترة 

حوالي نصف ساعة.
وأضـــاف أن الطائـــرة ألقـــت مـــواد قابلة 
لالشتعال، ما أدى الندالع عدة حرائق على 
جانبي الشـــريط الحـــدودي الفاصل بين 
لبنان وفلسطين المحتلة قبالة بلدة (حوال) 

في قضاء مرجعيون.
وأدت هـــذه الحرائق إلـــى تفجير بين 15 

و20 لغًمـــا أرضًيـــا من مخلفـــات الجيش 
اإلسرائيلي عند نقطة حدودية قبالة بلدة 

(حوال).
وعملت عناصر من الجيش اللبناني وقوات 
األمـــم المتحـــدة العاملة بجنـــوب لبنان 
(يونيفيـــل) وقـــوى األمـــن الداخلي على 
إخمـــاد الحرائق، كما بـــدأت لجنة تحقيق 
مشتركة تضم ضباط من الجيش اللبناني 

واليونيفيل التحقيق في الحادث.

السالم الهريمي؛ شقيق الشـــهيد عالء الهريمي 
للتحقيق في مركز "عصيون". وبحســـب ما أوردته 
وســـائل إعـــالم عبرية فـــإن المنفذ الحـــظ وجود 
مستوطنين يقفان خارج نقطة الحراسة والحافالت 
قرب مســـتوطنة "اليعـــازر" المقامـــة على أراضي 
المواطنيـــن في بلـــدة الخضر جنوبـــي بيت لحم، 
وســـارع نحوهما حتـــى أصابهما دهًســـا بقوة، ما 
تسبب بإصابة مســـتوطن (17 عاًما) بجروح حرجة، 
وشقيقته المستوطنة (19 عاًما) بجروح متوسطة، 

ونقال إلى مستشفى هداسا.
وقالـــت وســـائل إعالم عبريـــة إن اإلســـرائيليين 

يدرسان في مدرسة دينية يهودية.
وأطلق عنصران من شـــرطة االحتـــالل تواجدا في 
المكان، النار على الشـــاب الهريمي لحظة محاولته 

الخـــروج من مركبتـــه التي تحمل لوحة تســـجيل 
صفراء، وتبّين أنها "مركبة غير قانونية".

وبحسب التحقيق األولي ألجهزة األمن اإلسرائيلية، 
فإن من المرّجح أن الهجوم مستوحى من الهجمات 
األخيرة في القـــدس واألقصى، وتأّثـــًرا باألحداث 

التي جرت خالل عطلة عيد األضحى.
أما في قطاع غزة، فقـــد أصيب 63 متظاهًرا بجراٍح 
مختلفـــة جـــراء قمع قـــوات االحتـــالل لهم عصر 
الجمعة لدى مشـــاركتهم في فعاليات األسبوع الـ 

70 من "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار".
وأفاد مراسلنا بإصابة المتظاهرين بينهم 17 طفاًل 
وثالث فتيات، و32 بالرصـــاص الحي فيما أصيب 
آخرون بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى 

عالجهم ميدانيا.

وكانـــت الهيئة العليا قد ألغت مســـيرات العودة 
لألســـبوع المنصرم، وقررت أن تقتصر فعالياتها 
على أداء صالة عيـــد األضحى المبارك في مخيمي 
العودة شـــرق خان يونس وملكة شـــرق غزة، األحد 

الماضي.
وانطلقـــت مســـيرات العودة بـ 30 مـــارس 2018، 
تزامنا مع ذكرى "يوم األرض"، وتم تدشين خمسة 
مخيمـــات مؤقتة علـــى مقربة من الســـياج األمني 
اإلسرائيلي، "للمطالبة بعودة الالجئين إلى مدنهم 
وقراهم التي هجروا منها في 1948 وكسر الحصار 

عن غزة".
وأدى قمـــع االحتـــالل الدمـــوي للمشـــاركين في 
مســـيرات العودة الرتقاء مئات الشـــهداء، وإصابة 

اآلالف بجراح مختلفة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت القناة "13" العبرية، إن وزارة التعليم، 
قررت إدراج "قانون القومية" العنصري، في 
بالمدارس  الرســـمي  التعليمي  المنهـــاج 
الثانويـــة، وإلـــزام الطالب على دراســـته 
للتحضيـــر المتحان البجـــروت (الثانوية)، 

بداية من العام الدراسي المقبل.
وأوضحـــت القنـــاة العبريـــة، الجمعة، أن 
القرار ســـيحتم على الطالب دراسة صيغة 
القانون، ومعناه، وأن "إســـرائيل، هي دولة 
الشـــعب اليهودي بما يتالءم مع القانون 
الذي أقـــره الكنيســـت في تمـــوز/ يوليو 

2018". وفق زعمها.
وأشارت إلى أن القانون سيدرس في جميع 
القطاعـــات بما فيهـــا المـــدارس العربية 

والدرزية.
وذكـــرت أن الوزارة بـــدأت بتنظيم دورات 
تأهيلية لمعلمـــي المدنيات في المدارس 
العربيـــة، لالســـتعداد لمـــا وصفتـــه بــــ 
"التحديـــات العاطفية" فـــي ظل معارضة 

المواطنين العرب للقانون.
ووفًقا للمنهاج الرســـمي المقرر، سيتعين 
العام  النقـــاش  عـــرض  المدرســـين  على 

والجدل الذي أثير حول القانون قبل إقراره 
وبعـــده، أمام الطـــالب، الذين ســـيتعين 
النظر  عليهـــم االطـــالع علـــى وجهـــات 
التـــي طرحت حـــول موضوع  المختلفـــة 

القانون.

وصّرح وزيـــر التعليم "اإلســـرائيلي" رافي 
بيرتس، بأنـــه "من المهم دراســـة قانون 
القوميـــة الذي يؤكد علـــى حقنا التاريخي 
كشعب ذي سيادة ويشكل أساًسا قانونًيا 
لدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي". 

على حد تعبيره.
وينص القانـــون على أن "إســـرائيل هي 
الدولة القومية للشـــعب اليهـــودي، وأن 
حق تقرير المصير فيها يخص الشـــعب 
اليهـــودي فقـــط"، األمر الذي يســـتثني 

فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي 
واالجتماعي.

ويلـــزم القانـــون المحكمـــة العليـــا فـــي 
"إســـرائيل" بتفضيـــل "الهوية اليهودية 
للدولة" على القيـــم الديمقراطية في حال 

وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية.
وفـــي ما يتعلق بلغة "إســـرائيل"، فقد تم 
اســـتبعاد اللغة العربية، التـــي كانت إلى 
جانب العبرية لغة شـــبه رسمية للدولة، إذ 
ســـتصبح العبرية اللغة الرسمية، على أن 
يكون للعربية "مكانة خاصة" وفق ما ينص 

القانون.
وفي مخالفـــة صارخة للقوانيـــن الدولية، 
يشـــرع القانون االســـتيطان بل ويشجعه 
"تنميـــة  أن  علـــى  ينـــص  إذ  ويدعمـــه، 
االســـتيطان اليهودي من القيم الوطنية، 
وستعمل (إسرائيل) على تشجيعه ودعم 

تأسيسه".
ويعـــارض فلســـطينيو الداخـــل القانون، 
وقـــد نظموا العديد من االحتجاجات ضده، 
العتباره من أخطر القوانين العنصرية التي 
األخيرة  العقود  "إســـرائيل" في  ســـنتها 

والتي تستهدف وجودهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت وســـائل اإلعالم العبرية، مســـاء أمس، نقال 
عن تقارير أمريكية، أن  إسرائيل واإلمارات العربية 
المتحدة، أجروا مؤخرا مباحثات ســـرية، لتنســـيق 
المواقف، وتبادل المعلومات، بشـــأن التهديدات 

اإليرانية بالمنطقة.
ونقلت القنـــاة الثانية العبرية، عن صحيفة »الوال 
ســـتريت جورنال« األمريكية، أن اإلدارة األمريكية، 

نســـقت لعدة لقاءات سرية، بين شخصيات أمنية 
إسرائيلية وإماراتية، بالواليات المتحدة األمريكية.

وبحســـب القناة، أضافت الصحيفـــة، أن اللقاءات 
كانـــت بحضور شـــخصيات رســـمية مـــن اإلدارة 
األمريكية، وتهدف الى تنسيق المواقف، وتبادل 
المعلومـــات األمنية، حول التهديـــدات اإليرانية، 

بمنطقة الشرق األوسط.
ووفقا للقنـــاة الثانيـــة، أكدت مصـــادر أمريكية، 

لصحيفة »وال ستريت«، أن هذه اللقاءات أسهمت 
في منع عدة أعمال »إرهابية« إيرانية، واحباط عدة 
تهديـــدات وهجمات إيرانية في مجال الســـايبر. 

وفق تعبيرها.
وأشـــارت القنـــاة العبريـــة، الـــى أن مثـــل هـــذه 
اللقاءات والنقاشـــات، تؤكد على تعزيز العالقات 
الدبلوماســـية، والتعاون األمني بين »إســـرائيل« 

واإلمارات، بوساطة أمريكية.

»إسرائيل« تدرج قانون القومية العنصري في المنهاج الدراسي

�سهيد واإ�سابة ..

القدس المحتلة/ االستقالل:
اندلعت مواجهات بين عشـــرات الشـــبان وقوات االحتالل اإلســـرائيلي 
التي جددت اقتحامها لبلدة العيزرية شـــرق القدس المحتلة، مساء أمس 

الجمعة.
وأفادت مصادر مقدسية أن قوات االحتالل اقتحمت البلدة ونصبت حاجزا على 
مدخلها ومنعت المواطنين من الدخـــول إليها او الخروج منها، بينما اندلعت 
مواجهات مع الشـــبان تحديدا في حي الشـــياح بالبلدة، أطلقت خاللها قوات 
االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن إصابات 

في صفوف الشبان.
وأضافت أن حركة فتح في البلدة دعت إلضراب وإغالق المحالت التجارية حدادا 
على روح الشهيد الطفل نسيم مكافح أبو رومي (14 عاما) الذي استشهد في 

البلدة القديمة من القدس المحتلة مساء الخميس.
إلى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، مساء الجمعة، فتى على حاجز 

عسكري أقامته شمال الخليل.
وأفـــادت مصادر أمنية، بأن قوات االحتالل اعتقلت الفتى يوســـف ذياب عبد 
الرحيم الشـــويكي من مدينة الخليل أثناء عبـــوره الحاجز، كما أجرت عمليات 
تفتيش واســـعة في محيط منازل المواطنين في منطقة وادي الشرف ببلدة 

سعير شمال شرق الخليل.

اندالع مواجهات مع قوات 
االحتالل في العيزرية 

واعتقال فتى في الخليل

طائرة استطالع إسرائيلية تشعل حرائق على الحدود مع لبنان

برعاية أمريكية

تنسيق إسرائيلي إماراتي لتبادل المعلومات األمنية حول إيران

القدس المحتلة/ االستقالل:
زعمت وسائل إعالم إسرائيلية، مساء الجمعة، أنه تم إحباط عملية أسر الحد جنود لواء »جفعاتي« 

أحد ألوية جيش االحتالل اإلسرائيلي في منطقة النقب المحتل.
وقال موقع كيبا العبري إن جنديا إســـرائيليًا تعرض أمس (الخميس) إلى محاولة أسر بالقرب من 

الموقع العسكري هار كيرن التابع للواء جفعاتي، وفق ما نقله موقع »عكا«.
وأضـــاف الموقع أن الجنـــدي كان يقف عند مفترق هار كيرن في النقـــب عندما توقفت بجانبه 
ســـيارة تندر من نوع تويوتا بيضاء اللون ونوافذها ســـوداء، مشـــيرا إلى أن ركاب السيارة سألوه 
بالعبرية وهم يقتربون بمركبتهم منه عما إذا كان يرغب بالتنقل إلى مكان آخر. وحســـب الموقع، 
الجنـــدي ميـــز لكنة عربية فقام على الفور بملء الرصاص في ســـالحه الـــذي وجهه نحوهم مما 

أجبرهم على االنطالق بسيارتهم مبتعدين عن الجندي مع إطالق السباب والشتائم عليه.

االحتالل يزعم إحباط عملية
 أسر جندي من لواء جفعاتي
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االستقالل/ وكاالت:
عادة ما تكون حاالت الطوارئ هي السبب الوحيد الذي يدفع السلطات في أي بلد 
إلقفال منشـــأة ما أو شاطئ لالستجمام، غير أن السلطات الفلبينية قامت بإخالء 

أحد الشواطئ لسبب قد يعتبره الكثيرون غريبًا.
بينما كان المصطافون يســـتمتعون بوقتهم على شاطئ بوراكاي في الفلبين، 
قامت امرأة بدفن فوطة طفلها المتســـخة في الرمال، قبل أن تعمد إلى تنظيف 
جســـم الطفل في مياه البحر، ما اضطر الســـلطات إلى إغالق الشـــاطئ بأكمله 

لتنظيفه، بعد أن تم اإلبالغ عن الحادث.
وقامت السلطات بإغالق الشاطئ الذي يأّمه آالف السياح، وحظرت السباحة فيه 

لمدة 72 ساعة، للقيام بتنظفيه والتأكد من خلوه من أيه أوساخ.
وقالت إحدى المصطافات معلقة على ما حدث »لقد صدمنا كثيرًا، كنا نسبح على 
الشاطئ عندما شـــاهدنا المرأة وهي تنظف جسم طفلها من األوساخ في مياه 

البحر. صرخنا لتنبيه المرأة غير أنها لم تأبه لصراخنا«.
من جهتها قالت وزيرة الســـياحة برناديت رومولو بويات، بأن السلطات تحاول 

العثور على المرأة التي تسببت بالحادث، ومعاقبتها على ما فعلت.
يذكر بأن الســــلطات الفلبينية تحظر العديد من األنشطة الشاطئية 
لمنع التلوث، مثل التدخين أو شــــرب الكحول، وتناول الطعام، إضافة 
إلى قانون أصدرته لمكافحة القمامة يحظر على الزوار البصق أو التبول 
أو رمي األوســــاخ في األماكن العامة، وفق ما نقلت صحيفة إكســــبرس 

البريطانية.

فوطة طفل تغلق 
شاطئًا في الفلبين!

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت تحاليل علمية نشـــرت نتائجها الصحف 
اإليطالية خالل األسبوع الراهن أن الحصبة مسؤولة 
بجزء كبير عـــن نفوق حوالـــى 40 حوتا منذ مطلع 
السنة قبالة شواطئ توسكانة، إال أن مواد كيميائية 

قد تكون أضعفت أيضا نظامها المناعي.
وتزيـــل نتائـــج التحاليـــل التي أجرتهـــا منطقة 
توســـكانة بعض الغموض عـــن النفوق الجماعي 

هذا.
وتظهر دراســـة أجرتها بيـــن 2008 و2018 وكالة 
حمايـــة البيئة في توســـكانة أن 18 حوتا بمعدل 
وســـطي، نفقت سنويا في هذه المنطقة ما يشير 

إلى الطابع االســـتثنائي لظاهرة النفوق الواسعة 
خالل السنة الراهنة.

وأشار خبراء بناء على تشريح بقايا الحيتان النافقة، 
إلى مســـؤولية الحصبة، لكنهم سجلوا أيضا وجود 
مســـتويات عالية من التلوث بمنتجات كيميائية 

ابتلعتها الحيوانات في البحر.
وتضعف هذه المواد، وال سيما المبيدات الحشرية 
منها، نظام الحيوانات المناعي وتسهل إصابتها 
بأمراض، على ما أوضح الخبراء الذين أوردت كالمهم 

صحيفة »إل فاتو كوتيديانو«.
وكانت معدة غالبية الحيوانات خالية ما يظهر أنها 

توقفت عن األكل.

االستقالل/ وكاالت:
قال باحثون إن كوكبا في طور التكوين تبلغ كتلته 
عشـــرة أمثال كتلة األرض ربمـــا اصطدم بكوكب 
المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، بعد 
فترة وجيزة من اكتمالـــه في تصادم رهيب ترك 

آثارا دائمة على ما يبدو على قلب المشتري.
وقد يكـــون التصـــادم العنيف، الـــذي يفترض 
العلماء أنه سيفســـر المعلومـــات التي جمعتها 
مركبـــة الفضاء »جونـــو« التابعـــة إلدارة الطيران 
والفضاء األميركية (ناســـا)، قـــد وقع بعد ماليين 
السنين من ميالد الشمس قبل نحو 4.5 مليار عام. 
وقال عالم الفلك اندريا إيسيال الباحث في جامعة 

رايس في مدينة هيوســـتون األميركية »نعتقد 
أن التصادمات خاصـــة التصادمات الضخمة ربما 
كانت شائعة خالل فترة تكوين النظام الشمسي. 
فعلى سبيل المثال، نعتقد أن قمرنا تشكل بعد 
حدث مماثل. لكن التصادم الذي نفترض حدوثه 
مع المشـــتري كان هائال«. ووفقا لهذا السيناريو 
فإن الكوكب، الذي كان في طور التكوين واصطدم 
بالمشـــتري، انغمس في أعماق الكوكب الضخم 

الذي ابتلعه.
ويصل قطـــر كوكب المشـــتري، الكوكب الغازي 
الضخم الذي تغطيه سحب حمراء وبنية وصفراء 

وبيضاء كثيفة، إلى 143 ألف كيلومتر.

كارثة.. الحصبة تقتل عشرات الحيتانباحثون: كوكب ضخم ربما ارتطم بالمشتري

االستقالل/ وكاالت:
بينما كانت عائلة أميركية تتنزه في غابات 
كنـــدا األســـبوع الماضي، واجهـــت حادثا 
مخيفا كاد يودي بأفرادها إلى التهلكة، لوال 

تدخل جاء في الوقت المناسب.
وكشفت شـــبكة »فوكس نيوز« األميركية، 
أمس الجمعة، أن العائلة القادمة من والية 
نيوجرسي كانت تخيم في غابة بمقاطعة 
ألبرتا الكندية عندما وقع الحادث المرعب، 

األسبوع الماضي.
وأوضحـــت أن أفـــراد العائلـــة، وهـــم زوج 
وزوجته وولـــدان، كانوا يغطـــون في نوم 

عميق داخل خيمة في الليل، حين بدأ ذئب 
جائع، في تمزيق الخيمة تمهيدا لمهاجمة 

من بداخلها.
ومع هذا الهجوم المباغت، استيقظ األب، 
ماثيـــو، الـــذي رمى بنفســـه أمـــام زوجته 
وطفليـــه لحمايتهم من هجـــوم الحيوان 
المفترس، بحســـب ما كتبت زوجته إليسا 

على »فيسبوك«.
لكن الذئب أطبق علـــى ذراع األب وبدأ في 
محاولة سحبه من الخيمة، فيما حاول ماثيو، 
بمساعدة عائلته الخالص من الفك القوي، 

دون جدوى.

وفيما بدا بمثابة تدخـــل غير متوقع، هب 
أحد األشخاص الذين يخيمون في المكان 
واندفع لموقع خيمة العائلة بعدما ســـمح 
صراخ أفرادها، ووجـــه ركلة قوية للحيوان 
المفتـــرس، جعلته يتـــرك األب الذي كان 

يعاني من آالم رهيبة.
ووصـــف، روس فـــي، الذي تدخـــل إلنقاذ 

العائلة، بـ«البطل« حسب تقارير إعالمية.
وفيما بعد، تدخل آخـــرون وأبعدوا الذئب 
عن المنطقة بعدما رشقوه بالحجارة، ونقل 
األب إلى المستشفى، حيث عولج من جروح 

وتمزقات بسبب الذئب.

االستقالل/ وكاالت:
تعرضـــت بريطانية تبلغ مـــن العمر 22 
عاما لحادث كاد يتســـبب بفقدان بصرها 
وإصابتها بالعمى، وذلك بعد االســـتعانة 

بوصفة وجدتها في اإلنترنت.
عثرت بيثاني روســـر على وصفة لســـلق 
البيض مـــن اإلنترنت، وذلك باســـتخدام 

الميكرويف.
قامـــت بيثانـــي بمحاولة لســـلق البيض 
باســـتخدام الميكرويـــف بعـــد وضعها 
فـــي مياه مالحة، حيث وبحســـب الوصفة 
فإن الماء المالح يمنع قشـــرة البيضة من 

االنفجار.
ووفقا للوصفة فإنه يجب تسخين البيضة 

لمدة تتراوح مـــا بين 6 إلى 8 دقائق، لكن 
المفاجأة حصلت عندما فتحت الفتاة باب 

الميكرويف لتنفجر البيضة.
وتحـــدث األطباء عن أنهم ال يضمنون بأن 
تســـتعيد الفتاة نظرها بشكل جيد، في 
الوقت الذي وصفت فيـــه الفتاة الحادث 

بأنه أسوء ما حصل لها في حياتها.

االستقالل/ وكاالت:
 Nike Waffle Racing Flat ســــجل ثمن حــــذاء رياضي، مــــن ماركــــة
وموديل Moon Shoe، رقما قياســــيا لســــعر أحذية رياضية تباع في 

العالم على مر الزمن.
وبيع الحذاء الرياضي في دار ســــوذبس للمزادات العلنية مقابل 437.5 
ألف دوالر، وتجاوز ســــعر هذا الحذاء الرياضي سعر حذاء آخر بيع سابقا 

بأقل من هذا الرقم بمرتين تقريبا (160 ألف دوالر).
ويفسر الســــعر الخيالي لهذا الحذاء خصوصيته وتفرده، إذ صنع منه 
12 زوجا من األحذية فقط، تم تخصيصها لمباريات الجري في األلعاب 

األولمبية عام 1972 في ميونخ.
وتم تصميم وصنع هذا الموديل الفريد من األحذية الرياضية من قبل 
العــــداء ومدرب الجري األمريكي بيل باورمان (1911-1999)، الذي أصبح 

.Nike أحد مؤسسي شركة
وكان مقــــررا منــــذ البداية بيع هــــذا الحذاء إلى جانــــب 99 زوجا آخر من 
األحذية الرياضية النادرة في مزاد علني، لكن الشاري الكندي مايلز نادال 

أراد شراء المجموعة كاملة قبل المزاد.
واســــتطاع نادال شــــراء 99 زوجا من أصل 100 حــــذاء لهذه المجموعة 
 Moon Shoe بشــــكل خاص مقابل 850 ألف دوالر وتقرر وقتها عرض

في المزاد العلني.
وخالل المنافسة في المزاد العلني لدار سوذبس تمكن نادال من شراء 

الحذاء األخير من المجموعة بسعر خيالي.
وسيتم عرض جميع هذه األحذية في المتحف الخاص لمشتري األحذية 

مايلز نادال إلى جانب مجموعته النادرة من السيارات.

بيع حذاء »رياضي« 
بنصف مليون دوالر!

»البطل« ينقذ عائلة بأكملها من ذئب منتصف الليل

كادت أن تفقد بصرها بسبب وصفة لسلق البيض!

) APA images (     احلجاج الفل�سطينيون يح�سرون احلفل اخلتامي  ملو�سم احلج يف مكة


