
القدس المحتلة/ االستقالل:
صّعد سلطات االحتالل اإلسرائيلي امس األربعاء، 
من إجراءاتها العدوانية بحق ممتلكات ومنشآت 
المحتلة والقرى  القدس  الفلس����طينيين بمدينة 

والبلدات في الداخل المحتل، عبر تنفيذ عمليات 
هدم طال����ت منزلين، وإخط����ارات وإنذارات بهدم 
وإخالء عش����رات المنازل والمنش����آت األخرى. فقد 
هدمت جراف����ات بلدي����ة االحتالل االس����رائيلي، 

األربع����اء منزلي����ن يع����ودان للمقدس����ي ابراهيم 
الرجبي ووالدته في حي العقبة ببيت حنينا شمال 

القدس المحتل����ة، بعد االعتداء على 
العائلة بالضرب المبرح والتنكيل.
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غزة/ االستقالل:
زعم جيش االحتالل اإلس����رائيلي، مساء أمس 
األربعاء، أن صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقط 

في منطقة مفتوحة بالنقب الغربي.
وقال المتحدث باسم جيش االحتالل في بيان 
مقتض����ب : »تم رصد إطالق قذيفة صاروخية 
من قط����اع غزة باتجاه األراضي اإلس����رائيلية، 

حيث ت����م تفعيل االنذار في منطقة مفتوحة 
فقط«.

وكانت القناة 13 اإلسرائيلية قد أفادت مساء 
أمس، بدوي صفارات اإلنذار في مستوطنات 
إس����رائيلية بغالف غزة، مش����يرة إلى سقوط 
صاروخي����ن صغيري����ن »قذيفت����ي 107« في 

ناحل عوز.

االحتالل يزعم إطالق صاروخ 
من غزة باتجاه النقب الغربي

الشيخ عزام يطالب باتخاذ إجراءات 
لتخفيف معاناة المواطنين في غزة

األسير الجريح أنس عواد 
يخوض إضراًبا عن الطعام

القيادي بـ »الجهاد« األسير طارق 
قعدان يدخل إضراًبا مفتوحًا عن الماء 

جنين/ االستقالل:
دخل األسير القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، طارق قعدان، 
من بل����دة عرابة بجنين، في الضف����ة الغربية المحتلة، أم����س األربعاء إضرابًا 

غزة/ االستقالل:
كش����ف عضو المكتب السياس����ي لحرك����ة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، األربعاء، أن 

حركته طالبت حركة »حماس« باتخاذ سلسلة إجراءات 
داعيا  المواطني����ن،  معان����اة  لتخفي����ف 
السلطة الفلس����طينية أيضا إلى »إنهاء 

الجامعة العربية: جريمة إحراق »األقصى« 
النكراء مستمرة بأشكال عديدة

االستقالل/ وكاالت:
طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بضرورة تحمل 
مس���ؤولياته لوقف العدوان بحق المسجد األقصى، وتوفير 

النخالــة: ستــزول 
»إسرائيـل« مـن الوجـود

االحتالل يعتقل فل�صطينيًا 
بزعم حماولته خنق »اإ�صرائيلي«

غزة/ االستقالل:
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، المجاهد زياد 
النخالة، أن »إس���رائيل« س���تزول من الوجود. جاء ذل���ك في الكلمة التي 

المحافظ غيث يدعو إلعالن 
القدس مدينة منكوبة

الخارجية: نتابع باهتمام 
قضية استشهاد تامر السلطان

إنذارات بإخالء عشرات المنازل والمنشآت في الداخل المحتل
االحتــالل يهــدم منزليــن فــي بيـت حنينا
 ويخطــر بهــدم 20 منشــأة شمــال القــدس

غزة/ محمد أبوهويدي:
دعت فصائل المقاومة الفلس���طينية أمس األربعاء، إلى النفير العام 
في صفوف أبناء ش���عبنا، بالتزامن مع مرور الذكرى الخمسين إلحراق 
المس���جد األقصى، محذرة في الوقت ذاته االحتالل اإلس���رائيلي من 

مغبة استمراره في االنتهاكات بحق المقدسات اإلسالمية. 
فقد دعت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، إلى أوسع 

المقاومة تدعو للنفير العام في جمعة »لبيك يا أقصى« 
وتحذر من استمرار انتهاكات االحتالل للمقدسات اإلسالمية

»الجهاد«: نتنياهو قد يقدم على حرب 
والمقاومة لديها خيارات للمواجهة

النقب: هدم 
بلدة العراقيب 

للمرة 150
النقب المحتل/ االستقالل:

ش���رطة  م���ن  ق���وات  هدم���ت 
ووحدة  االس���رائيلي  االحت���الل 
»يوآف«، األربعاء، للمرة 150 بلدة 
العراقيب مسلوبة االعتراف في 
النقب المحت���ل، وصادرت خيام 

بمرافقة  األهال���ي 
02عناصر م���ن وحدة 
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غزة/ االستقالل:
كشــــف عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد اإلســــالمي في فلســــطين الشيخ 
نافــــذ عــــزام، األربعــــاء، أن حركته طالبت 
حركة »حماس« باتخاذ سلســــلة إجراءات 
لتخفيف معاناة المواطنين، داعيا السلطة 
الفلسطينية أيضا إلى »إنهاء (عقوباتها) 

التي فاقمت مأساة الفلسطينيين«.
جــــاء ذلــــك فــــي كلمــــة للشــــيخ عــــزام 
خــــالل ندوة سياســــية بعنــــوان (الوضع 
السياسي الراهن، معالجات وطنية ورؤى 
استشــــراقية) نظمتها في غزة، شــــارك 

فيها قيادات من فصائل فلسطينية.
ودعا عــــزام التخاذ إجراءات للتخفيف من 
معاناة الشعب الفلســــطيني، محذرا من 
تفشي واتساع ظاهرة الهجرة بسبب سوء 

األوضاع المعيشية.
وشــــدد عزام على ضــــرورة تعزيز صمود 
الشعب الفلسطيني لمواجهة والمؤامرات 

التحديات التي تعصف به .
وقــــال عــــزام: »ال نحتاج إلــــى كالم كثير 
للتأكيد على وجــــود أزمة كبيرة تعصف 
بحياتنــــا، وتعصــــف بالوطــــن العربــــي 
واإلســــالمي، وعندما يكون الوطن العربي 
على هذا الحال من التشــــتت والفوضى، 

فمن الطبيعي أن يؤثر هذا على فلسطين 
التــــي كنا نعتبرها وال زلنا القضية األولى 

للمسلمين والعرب«.
وأكد عزام أن التحدي األكبر الذي نعيشه 
هــــو خطة »الســــالم« األمريكيــــة التي ال 
قلب لها وال عقل المســــماة صفقة القرن، 
امريكا تتباهى بأنها أوصلت المساعدات 

التي تقدمها للفلســــطينيين إلى الصفر 
لتضيف مأساة جديدة إلى مآسي الشعب 
الفلســــطيني، داعيا الفلســــطينيين إلى 

عدم االستسالم لليأس واإلحباط.
وأوضح أن االنقســــام والخــــالف الداخلي 
المســــتمر يؤثر في حياة الفلسطينيين 
جميعــــا، مضيفا: ال نســــتطيع أن نبشــــر 

الناس بــــأن األفق مفتــــوح، أو القول بأن 
األزمات التي نعيشها ستحل غدا أو بعد 
غد، الظروف قاهرة، والبؤس موجود، لكننا 
ال نتمنى أن يخرج فلســــطيني واحد من 

هذه األرض«.
وزاد عــــزام بالقول: الظروف التي يخلقها 
االحتــــالل يمكن للنــــاس أن يتفهموها 

ويتحملوها بعزيمة، لكــــن الظروف التي 
تنشأ بسبب خالفاتنا نحن وبسبب الجبن 
والعجــــز العربــــي ال تســــتطيع الناس أن 
تتفهمها«، مؤكدا على عدم وجود طرف 
خارجي يضغط على الفلسطينيين وعلى 

الفصائل المقاومة لمنع التقائهم.
وتســــاءل عضــــو المكتــــب السياســــي 
لحركة الجهــــاد: ما الذي يمنــــع من عقد 
لقــــاء لإلطــــار القيادي المؤقــــت لمنظمة 
التحرير« مشــــددا على ضــــرورة عقد مثل 
هذا االجتماع، ألن صفقة القرن لن تبقي 
مكانا للســــلطة، ومبينا أن الرهان يجب أن 
يكون على الموقف الداخلي وعلى الشعب 

الفلسطيني المقدام.
وحّذر الشيخ عزام  من استمرار التنسيق 
األمنــــي بالضفة، ودعا إلــــى »تطبيق قرار 
السلطة بوقفه، كون التنسيق ورقة ضغط 
مهمــــة في يد الســــلطة يمكــــن لها من 

خاللها الضغط على االحتالل«.
وتطرق إلى معاناة الالجئين الفلسطينيين 
في مخيمــــات لبنان، مجــــددا دعوته إلى 
تعزيــــز صمودهــــم وإنهــــاء معاناتهم، 
ووصف قرار وزير العمل اللبناني بأنه جزء 
من الحملة الهادفــــة لزيادة الضغط على 

الشعب الفلسطيني.

النقب المحتل/ االستقالل:
هدمت قوات من شرطة االحتالل االسرائيلي ووحدة 
»يوآف«، األربعاء، للمرة 150 بلدة العراقيب مسلوبة 
االعتراف في النقب المحتل، وصادرت خيام األهالي 

بمرافقة عناصر من وحدة الشرطة الخضراء.
واعتقلت الشـــرطة خالل مداهمة العراقيب، قاصرا 
من البلدة وجرى اقتياده للتحقيق إلى مركز »يوآف« 
في بئر الســـبع، فـــي الوقت الذي لـــم تتضح فيه 

الخلفية بعد. وفق »عرب48«.

وأقدمت الشرطة على تفكيك خيام أهالي العراقيب 
وتمزيقهـــا وجرها إلى خـــارج مســـطح البلدة دون 

استخدام جرافات الهدم.
وتضاعـــف ســـلطات االحتالل مالحقتهـــا ألهالي 
العراقيـــب فـــي األســـابيع األخيرة، كمـــا تزيد من 
وتيرة هدم منازلهم واعتقالهم بشكل دوري بغية 

منعهم من البقاء في أرض العراقيب.
وكانت محكمـــة الصلح في بئر الســـبع، قد أطلقت 
الثالثاء ســـراح الشـــيخ صياح الطوري ونجله عزيز 

الطوري بعد اعتقالهما على يد الشرطة ومطالبتها 
بإبعادهما عن العراقيب.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في العراقيب، أحمد أبو 
مديغم، إن »الشرطة ال تجد نتيجة من مالحقة الكبار، 
وتســـعى للضغط علينا من خالل اعتقال األطفال، 
علًما أن شـــرطة يوآف العنصريـــة تالحقنا بكل ما 

تملك من قوة وال تريدنا في العراقيب«.
وأكـــد أن »العراقيـــب بحاجـــة لوقفة شـــعبية من 

الجميع«.

جنين/ االستقالل:
دخل األسير القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
في فلســــطين، طــــارق قعــــدان، من بلــــدة عرابة 
بجنين، في الضفة الغربية المحتلة، أمس األربعاء 
إضرابــــًا مفتوحًا عن الماء، داخل ســــجون االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأعلن القيادي االســــير قعدان (46 عامُا)، إضرابه 
عن الماء، بعد 14 يومًا مــــن اإلضراب المفتوح عن 

الطعام، احتجاجًا على اعتقاله اإلداري.
وكان قد ُأعيــــد اعتقال القيادي قعدان في فبراير 
(شــــباط) الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري 
لمدة 6 شــــهور، وهو أسير ســــابق أمضى نحو 15 

عامًا في ســــجون االحتالل بتهمة االنتماء لحركة 
»الجهاد« ومقاومة االحتالل.

من جهتــــه، أكــــد القيادي فــــي حركــــة الجهاد 
اإلســــالمي الشــــيخ خضر عدنان، أن خطوة االسير 
قعدان المتمثلة باإلضراب عن الماء، تعتبر »خطوة 

متقدمة وكبيرة وخطيرة جًدا«.
وأوضح القيادي عدنان أن »الشيخ قعدان لم يقدم 
على هذه الخطوة الفدائية في إضرابه إال إليصال 
رسالة مفادها أنه بقوته تعالى إما النصر أو النصر 
والشهادة خير لنا ألف مرة من  أي خطوة للخلف«.

وأكد عدنان أن »الشيخ القائد طارق قعدان صخرة 
للمقاومة الفلسطينية لن تنفلق ضعفا بإذن الله«.

حّذر من استمرار التنسيق األمني والعقوبات

الشيخ عزام يطالب باتخاذ إجراءات لتخفيف معاناة المواطنين في غزة

نابلس/ االستقالل:
 يخوض األســـير الجريح والمعزول أنس ســـعد عواد (32 
عاًما) إضراًبا مفتوًحا عن الطعام منذ 13 يوًما، احتجاجا على 

اعتداءات إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي بحقه.
وأفـــاد والده بأن محامي هيئة شـــؤون األســـرى الذي زاره 
األربعاء أبلغه أن ابنه الذي يقبع في عزل سجن "ايشل" ببئر 
السبع، شـــرع بإضرابه منذ الثامن من شهر أغسطس/ آب 
الجاري، بعد اعتداء السجانين عليه في زنزانته، ومصادرة 

مقتنياته.
ويقبع األسير عواد في العزل االنفرادي منذ حوالي خمسة 
أشـــهر، بعد االعتداء عليه وجرحه برأســـه، بزعم محاولته 
طعن أحد السجانين في سجن النقب الصحراوي، قبل أيام 

قليلة من موعد اإلفراج عنه من اعتقاله اإلداري.
وكان المحامـــي زار عواد قبل شـــروعه باإلضراب، وبعدها 
انقطعت أخباره، ولم يســـمح للمحامـــي بزيارته إال بعد أن 

تدهورت حالته الصحية.
وأعـــرب والده عن قلقه الكبير على حيـــاة ابنه، خاصة وأن 
المحامي أبلغه أنه يعاني من هزال في جسده وخسر أكثر 
مـــن 10 كغم من وزنه، ومع ذلـــك فهو مصّر على مواصلة 

اإلضراب.
وناشـــد الصليب األحمـــر والهيئات الحقوقيـــة التدخل 

العاجل إلنقاذ ابنه وزيارته في زنزانته لالطمئنان عليه.

لليوم الثالث عشر على التوالي
األسير الجريح أنس عواد 
يخوض إضراًبا عن الطعام

النقب: هدم بلدة العراقيب للمرة 150

عدنان: «الخطوة فدائية وخطيرة جًدا»

القيادي بـ »الجهاد« األسير طارق قعدان يدخل إضراًبا مفتوحًا عن الماء 
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غزة/ االستقالل:
أكد األمين العام لحركة الجهاد 
فلســـطين،  فـــي  اإلســـالمي 
أن  النخالـــة،  زيـــاد  المجاهـــد 

»إسرائيل« ستزول من الوجود.
جـــاء ذلك فـــي الكلمـــة التي 
لمقاتلي  أمس  النخالة  وجهها 
الجناح العسكري للحركة سرايا 
القدس بمناســـبة ذكرى إحراق 

المسجد األقصى المبارك.
وقال األميـــن العام في كلمته: 
»بالمجاهديـــن مثلكـــم نصنع 
حيـــاة جديده لشـــعبنا وأمتنا، 

لم  بأنكـــم  النصـــر  تصنعـــون 
تنكسروا ولم تتراجعوا، وتصنعون األمل 
ألجيـــال قادمـــة وتملؤون األفـــق بالعزة 
والكرامـــة، فليـــس أفضل منكـــم اليوم 
وفضل الله المجاهديـــن على القاعدين 
درجـــة فباإلخـــالص والمثابـــرة، باإليمان 

والقوة سنهزمهم«.

وأضـــاف: »هذا العـــدو الصهيوني الذي 
اعتقد أن بالدنا ال رجال فيها ســـيجدكم 
اليوم فـــي كل مكان مقاتلين ومجاهدين 
تجـــودون بالحياة من أجـــل الحياة الحرة 

الكريمة لشعبنا«.
وتابـــع: »لقـــد تجاوزنا الخـــوف وتجاوزنا 
الحســـابات الصغيـــرة. بحضوركـــم في 

الميـــدان فنحن اليوم في منطقة 
ما بعد الحدود ومـــا بعد الحواجز 
األماكـــن،  كل  فـــي  وســـنقاتل 
سنقاتل حتي يخرج هؤالء الغزاة 
مـــن ديارنـــا، وســـتبقي القدس 
لنـــا ويبقي المســـجد األقصى لنا 
وتبقى فلســـطين علي مر الزمن. 

وستزول إسرائيل من الوجود«.
وصـــادف أمس، ذكـــرى مرور 50 
عامًا على حريق المسجد األقصى 
المبـــارك، حيـــث أقـــدم في 21 
متطـــرف   1969 أغســـطس/آب 
مايكل  يدعى  الجنسية  أسترالي 
دنيس روهان على إشعال النيران 
بالمصلى القبلي بالمسجد األقصى، وشّب 
الحريق بالجناح الشـــرقي للمصلى الواقع 
فـــي الجهة الجنوبية للمســـجد، والتهم 
كامل محتويات الجناح، بما في ذلك منبر 
صالح الدين األيوبي التاريخي، كما هدد 

قبة المصلى األثرية.

أريحا/ االستقالل:
ذكرت مصادر إعالمية عبرية مساء أمس األربعاء أن قوة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت 

مواطًنا فلسطينًيا على جسر الكرامة بزعم محاولته خنق موظف إسرائيلي.
وقالـــت القناة الثانية العبرية إن الفلســـطيني البالغ من العمر 35 عاًما حاول خنق أحد موظفي 

وزارة الداخلية اإلسرائيلية على معبر الكرامة، وذلك خالل عودته من األردن.
وبّينت القناة العبرية أّنه جرى اعتقال الفلســـطيني والسيطرة عليه دون وقوع إصابات، مشيرة 

إلى أنه من سكان مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

في ذكرى إحراق المسجد األقصى

النخالــة: ستــزول »إسرائيــل« مــن الوجــود

 القدس المحتلة/ االستقالل:
اســـتدعت مخابرات االحتالل اإلســـرائيلي، األربعاء، الطفل محمد ياســـر نجيب (10 أعوام) من 
البلدة القديمة في القدس المحتلة، للمرة الرابعة. وقال والده ياسر نجيب، إن مخابرات االحتالل 
أبلغته عبر اتصال هاتفي، بإحضار نجله محمد لمراجعتها للمرة الرابعة، يوم األحد المقبل في 

مركز التوقيف والتحقيق المعروف بـ"القشلة" في القدس المحتلة.

على معبر الكرامة
االحتالل يعتقل فلسطينيًا 

بزعم محاولته خنق »إسرائيلي«

االحتالل يستدعي الطفل المقدسي 
محمد نجيب للمرة الرابعة

وأكـــدت الحركة على أن الدعـــاوى اليهودية 
المزعومـــة حول المســـجد األقصـــى المبارك 
هي دعاوى باطلة، فاألقصى جزء من العقيدة 
وحق خالص للمســـلمين الذين ســـيدافعون 
عـــن مســـجدهم وقبلتهم ومســـرى نبيهم 
وسيحمونه وســـيبذلون في ســـبيل تحريره 

األرواح والمهج.
وشـــددت على أن جريمـــة إحراق المســـجد 
األقصـــى، وما تالهـــا من حرائـــق واعتداءات 
طالت المقدســـات ستظل وســـتبقى مقاومة 
شـــعبنا كفيلـــة بالتصـــدي لها حتـــى إزالة 
االحتالل وتطهير القدس من وجوده الباطل. 

وتوجهـــت الحركة بالتحيـــة ألهنا المرابطين 
فـــي القـــدس الذيـــن يهبـــون للدفـــاع عن 
المسجد األقصى ويلبون نداء الواجب للصالة 
واالعتكاف فـــي وجه االعتداءات الصهيونية 
الحاقدة. مؤكدة علـــى ضرورة دعم صمودهم 
فـــي وجـــه محـــاوالت االقتالع  وإســـنادهم 

والتطهير العرقي التي يتعرضون لها.
كما دعت الستمرار كل أشكال النصرة للقدس 
وأهلها وللمســـجد األقصى والمرابطين فيه، 
واســـتنفار كل الجهود الوطنية والشـــعبية 
وتحشـــيد الطاقات في وجه الهجمة الشرسة 
التي يشنها العدو للنيل من طهارة األقصى 
وفـــرض المخطـــط الصهيونـــي لتقســـيمه 

واالستيالء عليه. 
وأهابـــت الحركـــة بجماهير شـــعبنا ألوســـع 
مشـــاركة في جمعـــة "لبيك يـــا أقصى" عبر 
المتزامنة  الواسعة  والمظاهرات  المســـيرات 
مع الذكرى الخمسين لجريمة إحراق المسجد 

األقصى المبارك.
من جهتها، قالت حركة "حماس" إن إسالمية 
وقدســـية المســـجد األقصى المبارك جزء من 
عقيدة األمة، وهي ثابت مـــن ثوابت التاريخ، 
ولن تهتز ولن تتغير ولن تنجح كل محاوالت 
االحتالل اإلسرائيلي في فرض وقائع جديدة 

في األقصى وما حوله.
وأضافت الحركة في بيان بمناسبة الذكرى الـ 
نا" في  50 إلحراق المسجد األقصى األربعاء، إنَّ
هذه الذكرى نجدد العهد لمسرى نبّينا، وأولى 
القبلتين على المضي قدًما نحو تحريره مهما 

كانت التضحيات".
وأكدت أن خيار المقاومة والصمود والتمسك 
بالحقـــوق والثوابت وتوحيـــد الصف الوطني 
ضمن استراتيجية نضالية موّحدة هو السبيل 
لمواجهـــة االحتالل ومخططاته ومشـــاريعه 

وتحرير القدس والمسجد األقصى.  
امديـــن والمرابطين في  وحّيـــت األهالي الصَّ
القدس وأكناف بيت المقدس حماة األقصى 
الذيـــن يـــذودون عـــن المســـجد بصدورهم 
العارية، ويتصدون لمحاوالت المســـتوطنين 
وقـــوات االحتالل تدنيســـه وتهويده رغم ما 
ضون له مـــن تهجير وإبعاد ُممنهج عبر  يتعرَّ
هدم المنازل واالعتقال والتضييق والمالحقة 

ومصادرة األراضي.  
واعتبـــرت أن ما يتعرض له المقدســـيون من 
تنكيـــل وتهجيـــر ومجازر هـــدم البيوت كما 
يحدث في واد الحمص والعيســـاوية ومخيم 
شـــعفاط وغيرها مـــن قرى القـــدس ال يعدو 
كونه فصاًل مـــن فصول محـــاوالت التهويد 

للمســـجد األقصى والقدس وتغيير معالمها 
الجغرافيـــة والديمغرافية، ولن يســـتطيعوا 

اقتالع المقدسيين من أرضهم.
الشـــعب  ودعـــت حركـــة حمـــاس جماهير 
الفلســـطيني فـــي الضفـــة والقـــدس وغزة 
والداخل والشـــتات إلى مواصلـــة صمودهم 

وتمسكهم بالحقوق والثوابت الوطنية.
ودعـــت جماهير األمـــة العربية واإلســـالمية 
وأحـــرار العالم إلى نصـــرة أهل القدس ودعم 
صمودهم في أرضهـــم، واعتبار يوم الجمعة 
القادمة يوًما للنفير العام في مسيرات العودة 
في غزة والضفة والشتات وفي العالم العربي 

واإلسالمي.
ودعـــت منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي والتي 
تأسســـت رًدا على حريق األقصى إلى القيام 
بدورها فـــي حماية المســـجد األقصى ودعم 

أهل القدس وتعزيز صمودهم.
ومـــن جانبـــه قال عضـــو اللجنـــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســـطينية، نائب األمين 
العامـــة لالتحـــاد الديمقراطي الفلســـطيني 
"فـــدا" صالح رأفت إن "شـــعبنا الفلســـطيني 
وفـــي المقدمة أهلنا في القدس ســـيتصدى 
ألي اقتحـــام لجيـــش االحتـــالل وعصابـــات 
المســـتوطنين للمســـجد األقصـــى في هذه 

الذكرى".
وأضاف: "الرهان على الشـــعب الفلســـطيني 
في مواجهة االحتالل والدفاع عن المقدسات 
والعاصمـــة العربيـــة الفلســـطينية األبدية، 
الذين تصدو لكل هذه االقتحامات واإلجراءات 
مـــن قبـــل والتي آخرهـــا كان قبل أيـــام وتم 

التصدي لهم عند باب الرحمة".
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني ممن يستطيعون 
الوصول إلى القدس من ســـائر أنحاء فلســـطين 
التاريخية من الــ 48 والضفة الغربية الزحف إلى 

األقصى للتصدي لهذه االقتحامات.
وأشار إلى أن هناك تواصال دائمًا بين القيادة 
الفلســـطينية وعلى رأســـها الرئيس محمود 
عبـــاس مـــع األشـــقاء فـــي األردن لمواجهة 
االقتحامات اإلسرائيلية في القدس وباألخص 
والمسيحية  اإلســـالمية  المقدسات  انتهاك 
ولتنســـيق أردني فلســـطيني موحد لمجابه 
اإلســـرائيلية  واإلجراءات  االنتهـــاكات  هذه 
التي تخرق االتفاقيات الموقعة بين المملكة 
الوصاية األردنية  األردنية وإسرائيل بشـــأن 

على المقدسات.
وقفة بغزة

وفي ذات الســـياق، حذر عدد مـــن الفصائل 
الفلســـطينية أمس من استمرار االنتهاكات 
التي تمارسها ســـلطات االحتالل واالستفراد 
القدس والمقدســـات اإلســـالمية،  بمدينـــة 
مشـــددة على مواصلة الشـــعب الفلسطيني 

نضاله حتى تحرير فلسطين ومقدساتها.
جاء ذلك خالل وقفة احتجاجية نظمتها دائرة 
القدس في حركة "حماس" أمام مقر المندوب 
الســـامي التابع لألمم المتحدة بغزة، بمناسبة 
الذكرى ال 50 إلحراق المســـجد األقصى على 

يد متطرف يهودي عام 1969.
وشـــارك فـــي الوقفـــة عـــدد مـــن قيـــادات 
الفصائل الفلســـطينية إضافة إلى عشـــرات 
الفلســـطينيين رافعيـــن الفتات وشـــعارات 

اإلســـرائيلية  الجرائـــم  باســـتمرار  منـــددة 
الفلســـطيني  الشـــعب  بحـــق  المتواصلـــة 

ومقدساته اإلسالمية.
بدوره أكد مســـؤول دائـــرة القدس في حركة 
"حماس" مشـــير المصري أن هذه الوقفة هي 
وقفة نصرة للمســـجد األقصـــى وغضب على 
االحتالل اإلســـرائيلي بالذكرى ال 50 إلحراق 
المسجد األقصى، مشيرًا إلى أن الحريق ما زال 
مستمرا عبر ممارسات االحتالل اإلجرامية بحق 

األقصى والقدس.
الفلســـطيني  الموقف  وطالب بضرورة وحدة 
لمواجهـــة التحديـــات التي تمـــر بها مدينة 
القدس المحتلة والمسجد األقصى ووضع حد 
للعقليـــة اإلجرامية اإلســـرائيلية التي تعمل 
على اســـتمرار الحريق ضد المسجد األقصى 
عبـــر االقتحامـــات اليومية وتهويـــد مدينة 

القدس.
من جهته قـــال القيادي فـــي حركة الجهاد 
اإلسالمي في فلســـطين الشيخ خضر حبيب، 
خالل مشاركته بالوقفة، إن الحريق بالمسجد 
األقصى ال زال مستمرا طوال األعوام الماضية، 
وحتى اللحظة، مشـــيرا إلى تدنيس المسجد 
من قبل قوات االحتالل قبل أيام في استفزاز 

لمليار ونصف المليار مسلم حول العالم.
وطالب حبيب بضرورة توحيد صفوف الشعب 
الفلســـطيني للدفـــاع عن قضيتـــه العادلة 
والمقدسة، مشددا على أن المقاومة لن تسمح 
باستمرار تدنيس المسجد األقصى وستقول 
كلمتها في حال استمر االحتالل بجرائمه ضد 

األقصى.

المقاومة تدعو للنفير العام في جمعة »لبيك يا أقصى« 
وتحذر من استمرار انتهاكات االحتالل للمقدسات اإلسالمية

غزة/ حممد اأبوهويدي:
دعت ف�سائل املقاومة الفل�س��طينية اأم�س االأربعاء, اإىل النفري 
الع��ام يف �س��فوف اأبن��اء �س��عبنا, بالتزام��ن م��ع م��رور الذك��رى 
اخلم�س��ن الإحراق امل�س��جد االأق�س��ى, حم��ذرة يف الوقت ذاته 

االحتالل االإ�س��رائيلي من مغبة ا�س��تمراره يف االنتهاكات بحق 
املقد�س��ات االإ�س��المية. فقد دعت حركة اجلهاد االإ�س��المي يف 
فل�س��طن, اإىل اأو�س��ع م�س��اركة يف جمعة »لبيك يا اأق�س��ى«, غد 
اجلمع��ة, يف خميم��ات الع��ودة على احل��دود ال�س��رقية لقطاع 

غ��زة, وذلك للتاأكيد على حقنا يف القد���س, تزامنا مع الذكرى 
اخلم�س��ن جلرمية اإحراق امل�سجد االأق�س��ى.جاء ذلك يف بيان 
للحرك��ة, اأم�س االأربعاء, اأكدت فيه على �س��رورة ا�س��تمرار كل 

اأ�سكال الن�سرة للقد�س املحتلة واأهلها املرابطن.
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 391 / 2019(

يعلـــن للعموم انه تقدم لـــإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
اسامه خضر سالم أبو عمرو من سكان غزة هوية رقم 804055101  بصفته 

وكيال عن: كفاح خضر سالم سالم (أبو عمرو) وايمان خضر سالم الشاعر
بموجب وكالة رقم: 10142 / 2019 الصادرة عن كندا + 8874 / 2019 الصادرة عن غزة 

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2335  قسيمة  1  المدينة النصيرات

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

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:   21/ 8 / 2019م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

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

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 393 / 2019(

يعلن للعموم انه تقـــدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
ســـليمان عبـــد الله ســـليمان أبو طير من ســـكان خان يونـــس هوية رقم 

800292344  بصفته وكيال عن: سناء محمد علي أبو طير 
بموجب وكالة رقم: 2601 / 2019 الصادرة عن أبو ظبي

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 251  قسيمة  2  المدينة عبسان 

 فمن لــــه أي اعتراض بهذا الشــــأن عليه التقدم باعتراضه إلــــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســــة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 21/ 8 / 2019م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا محافظ القـــدس، عدنان غيث، إلـــى إعالن العاصمة 
المحتلة مدينـــة منكوبة، بفعل اإلجراءات اإلســـرائيلية 

التعسفية بحق المدينة ومقدساتها وسكانها.
وحمل عدنـــان رئيس الحكومـــة اإلســـرائيلية بنيامين 
نتنياهو مسؤولية تفجير األوضاع في المدينة المقدسة، 
والساحة الفلســـطينية والعربية واإلسالمية برمتها، من 

أجل خدمة أغراضه االنتخابية.
تصريحات غيث تلـــك جاءت في الذكرى الــــ50 إلحراق 
المســـجد األقصى التي اقترفها اليهودي - األســـترالي 
الجنســـية - مايكل دينيس في الحادي والعشـــرين من 
أغسطس (آب) من عام 1969، حيث أشعل النار عمدًا في 

الجناح الشرقي للمسجد األقصى، فأتت النيران على كامل 
محتويـــات الجناح، بما في ذلك منبره التاريخي المعروف 

بمنبر صالح الدين.
وأكد غيـــث أن "مدينـــة القدس تعيش أســـوأ الظروف 
واالســـتهداف المباشـــر والتحديـــات، وهـــي آخذة في 
االتساع مع حصار المدينة وأهلها المرابطين، وجميع أبناء 
الشعب الفلسطيني الذين أخذوا على عاتقهم التصدي 
بصدورهم العارية، ومواجهة الغطرســـة االســـتيطانية 
والنزعـــة التلموديـــة، والدفـــاع عن مســـجدهم، ورفض 
الدعـــوات كافة التي دأبـــت المنظمـــات المتطرفة على 
إطالقها القتحام هذا المـــكان المرتبط بعقيدة ووجدان 

أكثر من مليار عربي ومسلم".

ودعا محافــــظ القدس إلــــى دعم المقدســــيين وأبناء 
الشــــعب الفلســــطيني فــــي تصديهــــم لمخططات 
االحتالل التهويدية التي تتعرض لها مدينة القدس، 
ومقدساتها اإلســــالمية والمســــيحية، وعموم األرض 
الفلسطينية، والكف عن سياســــة اإلدانة واالستنكار، 
واالنتقال إلى الفعل العملي قبل فوات األوان، وتوفير 
الحماية الدولية لفلســــطين وأهلها، وفق ما دعت إليه 
المواثيق والقوانين والشــــرائع الدولية المعمول بها، 
خصوصــــا أن هنــــاك قــــرارا دوليا صريحــــا في مجلس 
األمن الدولي رقم 271 لعام 1969، بتاريخ 15 سبتمبر 
(أيلول)، يدين إسرائيل لحرق المسجد األقصى في يوم 

21 أغسطس (آب) عام 1969.

االستقالل/ وكاالت:
الـــدول العربية،  طالبـــت جامعة 
المجتمع الدولـــي بضرورة تحمل 
مســـؤولياته لوقف العدوان بحق 
المسجد األقصى، وتوفير الحماية 
الدوليـــة الالزمة على طريق إنهاء 
االحتـــالل اإلســـرائيلي، وتطبيق 
قواعد القانـــون الدولي والقرارات 
الدولية ذات الصلة بصورة عاجلة، 
لتضع حدا لالستهتار اإلسرائيلي 
والعدالـــة  الدوليـــة  بالشـــرعية 
الدولية التي يشـــكل اســـتمرار 
تغييبها تشجيعا لالحتالل على 
مواصلة جرائمه وتغيبا للســـالم 
العادل الذي تتطلع إليه شعوب 

المنطقة .
المساعد  العام  األمين  واستذكر 
لشـــؤون فلســـطين واألراضـــي 
بالجامعـــة  المحتلـــة  العربيـــة 
العربيـــة ســـعيد أبو علـــي، في 
تصريح صحفي لـــه األربعاء، في 
ذكرى إحراق المســـجد األقصى، 
جريمة إحراق المســـجد المبارك، 
التـــي أقـــدم عليها أحـــد أفراد 
قبل  الصهيونيـــة  العصابـــات 

خمســـين عاما تحت نظر وسمع 
اإلسرائيلي،  االحتالل  ســـلطات 
وقـــال إن تلك الجريمـــة النكراء 
بأشـــكال  ومتواصلة  مســـتمرة 
عديـــدة بكل ما تمثله من عدوان 
على حقوق ومقدســـات الشعب 
العربية  واألمتين  الفلســـطيني 
واإلسالمية، ومن انتهاك جسيم 
لمبادئ وقواعـــد القانون الدولي، 

وتحـــٍد إلرادة المجتمـــع الدولي 
وقرارات الشرعية الدولية .

وأشـــار أبو علي، الى أنـــه في إطار 
المخططـــات  تنفيـــذ  مواصلـــة 
اإلســـرائيلية لتهويـــد القـــدس 
واالســـتهداف الرسمي الممنهج 
اإلسالمية  والمقدســـات  للقدس 
والمسيحية، وفي مقدمتها الحرم 
القدسي الشـــريف بصورة يومية 

باالقتحامـــات التي تجرى بقرارات 
وحمايـــة رســـمية من ســـلطات 
االحتالل، لتغيير الوضع التاريخي 
لتقسيم  وصوال  القائم،  القانوني 
الحـــرم وتقويضـــه وتهويده في 
ظل دعـــم أميركي واســـع ومعلن 
غير محدود، بل وبمشاركة رسمية 
ميدانيـــة فـــي تنفيذ مشـــاريع 

تهويد القدس.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتبرت صحيفة هآرتس العبرية، أمس األربعاء، تصريحات مسؤول 
حكومي إسرائيلي من حاشـــية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو حول خطة لتشجيع ســـكان غزة على الهجرة، بأن الهدف 

منها انتخابي.
وأوضحت الصحيفـــة، إن التصريحات تهدف إلى جذب المزيد من 
الناخبين األيديولوجيين اليمينيين لصالح نتنياهو والليكود عشية 

االنتخابات.
وبينـــت إن تطبيق مثل هذه الخطة بشـــكل عملـــي ال تبدو عالية، 
مضيفـــًة "على أي حال، فإن الهدف الرئيســـي منها، أن تكون في 

عناوين الصحف والبرامج التلفزيونية وقد تحقق ذلك بالفعل".
وأشـــارت إلى أن نتنياهو يتلقى تقارير اســـتخباراتية في األشهر 
األخيـــرة تفيد بأن حوالي 35 ألف فلســـطيني غادروا القطاع خالل 

العامين الماضيين بسبب اليأس والظروف االقتصادية الصعبة.
وذكـــرت أن من بين الذيـــن هاجروا أطباء وصيادلة وشـــبابًا آخرين 
حاصليـــن على درجـــات علمية عالية، مشـــيرًة إلـــى أن مثل هؤالء 
ســـيرفضون قبول أي أمـــوال ودعم "إســـرائيل" باعتبار ذلك يمثل 

خيانًة لقضيتهم.

قلقيلية/ االستقالل:
أفرجت ســـلطات االحتالل مساء األربعاء، عن الطفلة ريان سميك 
من مدينـــة قلقيلية بعـــد اعتقالها لعدة ســـاعات على مدخل 
مستوطنة قرنيه شمرون شـــرق قلقيلية بزعم محاولتها تنفيذ 

عملية طعن .
وكانت سلطات االحتالل قد زعمت أن حراس المستوطنة سيطروا 
على الطفلة ريان ســـميك بعد محاولتها تنفيذ عملية الطعن ، 
وقاموا بتصويرها بعد أن أجبروها على الجلوس على األرض قرب 

مدخل المستوطنة.

في ذكراها الخمسين
الجامعة العربية: جريمة إحراق »األقصى« النكراء مستمرة بأشكال عديدة

القدس المحتلة/ االستقالل:
علـــق رئيـــس وزراء االحتالل اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو علـــى االنفجارات 
المجهولة التي وقعت في مواقع لقوات الحشـــد الشعبي في العراق بالتهديد 

بأن "عناصر طهران ليسوا في مأمن". وفق قوله.
ونقلت هيئة البث الرسمية اإلســـرائيلية (مكان) عن نتنياهو قوله حيث يزور 
أوكرانيـــا األربعاء إن "إيران ليســـت في مأمن من قبضتنا فـــي أي مكان". على 
حـــد زعمه. ورًدا على ســـؤال عن الغارات الجوية في العراق المنســـوبة للكيان 
اإلسرائيلي تعهد نتنياهو-بحسب الهيئة- بالتصدي لعناصر طهران في كل 

مكان أو زمان  مستخدما عبارة "الحبل على الجرار".
ومســـاء الثالثاء وقع انفجار وصف بـ"الكبير" داخل معسكر لكتائب حزب الله 

العراقي شمال العاصمة العراقية بغداد.
وقال مسؤول في جهاز الشرطة العراقية بمحافظة صالح الدين شمالي العراق 
الثالثاء إن انفجارًا وقع داخل معســـكر تتشـــارك به كتائب "حزب الله" و"جند 
اإلمام" يقع في منطقة البوحشمة ضمن قضاء بلد، 85 كم شمالي بغداد، وعلى 
مقربة من قاعدة جوية للجيش العراقي تسبب بتساقط صواريخ وشظايا على 

قرى ومنازل مجاورة.
والتفجير هو الثاني من نوعه خالل أسبوع الذي يطاول معسكرًا لفصائل الحشد 
الشـــعبي بعد تفجير مماثـــل أول أيام عيد األضحى جنوبـــي بغداد، واتهمت 

قيادات بالحشد طائرات تابعة لالحتالل اإلسرائيلي بالوقوف وراءه.
وقال عقيد في شرطة صالح الدين لـ"العربي الجديد"، إن "التفجيرات الثانوية 
الناجمة عن انطالق قذائف وصواريخ ما زالت قائمة، وتم فرض حظر تجوال في 

المنطقة بالكامل بعد تطاير قسم منها على قرى ومناطق مجاورة".
وبّين أن المعســـكر يضم مستودعات ومخازن ســـالح تتبع "حزب الله" و"جند 
اإلمام". ويعتبر الفصيالن من أبرز الفصائل العراقية المسلحة المحسوبة على 

الحرس الثوري اإليراني.

نتنياهو عن انفجارات العراق: إيران 
ليست بمأمن والحبل على الجرار

بفعل اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية
المحافظ غيث يدعو إلعالن القدس مدينة منكوبة

قلقيلية: االحتالل يفرج عن طفلة 
زعم نيتها تنفيذ عملية طعن

»هآرتس«: خطة تهجير
 سكان غزة هدفها »انتخابي« 
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     اعالن �صادر عن اجلمعية اخلريية 
لرعاية اال�صرة الفل�صطينية الريفية

يعلن مجلس إدارة جمعنة الجمعنة الخنرية الريفنة عن عزمه إجراء انتخابات 
مجلـــس اإلدارة لـــدورة 2022/2019م وذلك في اجتمـــاع الجمعنة العمومنة 
العادي الذى ســـنعقد يوم االثننن الموافق 2019/9/9م الســـاعة 11:00 في 

مقر الجمعنة الكائن في السطر الشرقي – شارع صالح الدين – خاننونس 
وذلك لمناقشة ( جدول االعمال )

انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعنة 
قراءة التقرير المالي واإلداري لعام

اختنار مدقق حسابات خارجي قانوني
بعد اســـتكمال االتـــي في مقر الجمعنة الرئنســـي في أوقـــات الدوام 

الرسمي من الساعة الى الساعة 
-1 استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعنة العمومنة 

لعام (2019) وذلك حتى تاريخ 2019/8/29م
-2 فتح باب الترشـــنح لعضوية مجلس اإلدارة وذلـــك لمدة 3   أيام من 

تاريخ 2019/8/31م الى تاريخ 2019/9/2م
-3 فتح باب الطعن واالنسحاب واالعتراض على المرشحنن وذلك لمدة 3 

أيام من تاريخ 2019/9/3م الى تاريخ 2019/9/5م
-4 الرد على االعتراضات : 7-9-2019م

    ومع فائق االحرتام والتقدير ,,,
   جمل�س اإدارة اجلمعية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ سلنم بشنر سلنم البوجي/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصنة التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   959826132

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مؤمن عبد الرازق سلمان ابو جامع/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصنة التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802841809

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد فايز سلنمان بربخ/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصنة التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400568911

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ دالل حسنن محمد النجار /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصنة التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901981696

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أكد مركز أســـرى فلسطنن للدراسات 
تواصـــل  االحتـــالل  محاكـــم  بـــأن 
اســـتنزاف أهالـــي األســـرى في ظل 
التي  الصعبة  االقتصاديـــة  الظروف 
الفلســـطنني،  الشـــعب  يعنشـــها 
بفرض الغرامات المالنة بحق األطفال 
والتي بلغـــت منذ بداية العام الجاري 

100 ألف دوالر في محكمة عوفر.
وقال بنان للمركـــز إن غالبنة األطفال 
الذيـــن يعتقلـــون ويعرضـــون على 
المحاكم تفرض علنهم غرامات مالنة، 
اضافة الى أحكام بالســـجن الفعلي، 
حنث أصبحت الغرامات تشـــكل عبئا 
مالنا كبنرا على أهالي األطفال وعقابًا 
تعســـفنًا تمارســـه محاكم االحتالل 

بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم.
وأشـــار »األشـــقر« إلـــى أن مجمـــوع 
الغرامات التي فرضت بحق األشـــبال 
في محكمة عوفر بلغت خالل السبعة 
شـــهور األولى من العـــام 345 ألف 
شـــنكل، وتوزعت على شـــهر يناير 
بواقع 62 ألف شنكل، وفى فبراير 67 
ألف شـــنكل، بننما في مارس بلغت 
41 ألف شـــنكل، وفى ابريل 44 ألف 
شـــنكل، و60 ألف شنكل خالل شهر 
مايو، و26 ألف شـــنكل شهر يوننو، 

و45 الف شنكل خالل تموز.

واعتبـــر »األشـــقر« فـــرض المحاكم 
المالنـــة  الغرامـــات  اإلســـرائنلنة 
الباهظـــة على األســـرى األطفال في 
واضحة،  ســـرقة  عملنـــة  الســـجون 
وسناســـنة تهدف لنهـــب وجباية 
أموال أهالي األسرى بهدف الضغط 
علـــى األســـنر وذويـــه وابتزازهـــم، 
واثقال كاهلهـــم بالفاتورة المترتبة 
على اعتقـــال أبنائهم في ســـجون 
االحتالل لمنعهم من المشاركة في 

مقاومة االحتالل.

وبنن »األشـــقر« أن محاكـــم االحتالل 
التعســـفنة تقوم بفـــرض الغرامات 
المالنة ألتفه األسباب، وذلك لمعاقبة 
األسرى وتثبنت سناسة ردع قاسنة، 
حتى لو كانت القضنـــة التي يحاكم 
علنها األســـنر بســـنطة جدًا كإلقاء 
الحجـــارة أو التواجـــد قـــرب الحواجز 
ال  فإنها  والمســـتوطنات،  العسكرية 
تشـــفع لألســـنر بفرض غرامة كبنرة 

علنه إلطالق سراحه.
لـــم  الغرامـــات  هـــذه  أن  وأضـــاف 

تســـتثِن أيًا مـــن فئات األســـرى بما 
فنها األســـنرات، حنث يســـتخدمها 
االحتـــالل بمثابـــة اســـتنزاف لذوي 
األســـرى، ومحاولـــة للتضننـــق على 
معنشـــتهم، ممـــا يـــؤرق األهالـــي، 
ويشّكل لهم كابوسًا جديدًا، ومصدر 
ضغط، فـــي ظل الظروف االقتصادية 
الصعبـــة التي يعانى منها الشـــعب 
الفلسطنني، ال سنما أنه في حال عدم 
ُتســـتبدل  فإنها  الغرامات  تلك  دفع 

بفترة سجن إضافنة بحق أطفالهم.

رام الله/ االستقالل:
مـــن المقرر أن تعقد لجـــان مقاطعة البضائع اإلســـرائنلنة النـــوم الخمنس 
اجتماًعا من أجل وضع رؤية وتصور لمقاطعة المنتجات اإلســـرائنلنة، وتعزيز 

ثقافة المقاطعة في المدارس والجامعات الفلسطنننة.
وقال منســـق الحملة الشـــعبنة لمقاومة الجدار واالستنطان صالح الخواجا إن 
اجتماع لجان المقاطعة الذي سنعقد في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، 
يهدف إلى وضع رؤية وتصور لمقاطعة المنتجات اإلسرائنلنة، والتأكند على 

أهمنة المقاطعة كجزء أساسي من الحراك الشعبي.
وأشار إلى عزم لجان المقاطعة التوجه إلى المدارس والجامعات في المحافظات 
الشـــمالنة (الضفة الغربنة) ال سنما مدينة القدس في العام الدراسي القادم، 

من أجل تعزيز ثقافة المقاطعة بتنسنق مباشر من الهنئات الرسمنة.
وأوضـــح أن 50 ألف فرصة عمل جديدة ســـتتوفر في حـــال تم تعزيز المنتج 
الوطني مقابل االلتزام بحمالت المقاطعة، في ظل حاجة الســـوق المحلي إلى 

المزيد من اإلنتاج الفلسطنني.
ولفت الخواجا إلى أنه ســـنتم تنظنم احتجاجات أمام الوكالء الذين يسوقون 

منتجات االحتالل.

غزة/ االستقالل:
طالب مدير مركز األســـرى للدراسات األسنر المحرر رأفت حمدونة المؤسسات 
الحقوقنة واالنســـاننة المحلنـــة والعربنة والدولنة بالضغـــط على االحتالل 
اإلســـرائنلي إلنقاذ حناة األســـرى المضربنن، ووقف االعتقـــال االداري بدون 

الئحة اتهام وبملف سرى.
وأكـــد حمدونـــة في بنان صحفـــي األربعاء، أن ســـلطات االحتـــالل زادت من 
وتنـــرة االعتقال والتجديـــد اإلداري للمعتقلنن الفلســـطننننن، بحنث وصل 
عـــدد المعتقلنن اإلدارينن ما يقارب مـــن (500) معتقل، دون التزام االحتالل 

بالمعاينر واالتفاقنات والمواثنق الدولنة والقانون الدولي اإلنساني.
وأشـــار إلـــى أن االعتقال االداري يســـتند لقانـــون الطـــوارئ المخالف لقنم 

الديمقراطنة ومبادئ حقوق اإلنسان.
وأوضح أن ثورة المعتقلنن االدارينن في ســـجون االحتالل بدأت من جديد مع 
ارتفاع عدد المعتقلنن المضربنن عن الطعام إلى 8، والتوقع بانضمام أســـرى 

جدد لإلضراب المفتوح في األيام المقبلة.
واعتبر حمدونة أن هذه الخطوات تأتى في سناق مواجهة االعتقال التعسفي، 
الذي واجهه األســـرى سابًقا بمقاطعة المحاكم العسكرية، واالضرابات بشكل 
جماعي وفـــردي منذ العام 2012، والقنام بعشـــرات الخطـــوات االحتجاجنة 

األخرى.

حراك لتعزيز ثقافة مقاطعة منتجات 
االحتالل بالمدارس والجامعات

حمدونة ُيطالب بتدخل حقوقي 
إلنقاذ حياة األسرى المضربين

«عملية سرقة واضحة وعقاب تعسفي»

100 ألف $ غرامات إسرائيلية بحق األطفال منذ بداية 2019

غزة/ االستقالل:
دعـــت الجبهة الشـــعبنة لتحرير فلســـطنن إلى تحنند 
الطالب فـــي جامعـــة األزهر في غـــزة عـــن المناكفات 

والخالفات التي تشهدها الجامعة حالًنا.
وشـــهدت جامعة األزهر مؤخًرا أحداثًا مؤســـفة تحّولت 
الجامعـــة ومداخـــل أبوابها إلى ســـاحة معركة حصلت 
نتنجـــة انتقال الخالفات الداخلنة للهنئات المســـئولة 

عن إدارة الجامعة إلى الشارع.
وأكد بنان للجبهة  أمـــس األربعاء، على أن اإلضراب حق 
كفله القانـــون ولكن وفق ضوابط ومحددات له، بحنث ال 

يتم اإلضرار والمساس بالمواطن ومتلقي الخدمة، خاصة 
في القطـــاع التعلنمي، ومن الضروري االحتكام لألعراف 
النقابنة في اللجوء إلى جهات محايدة لحســـم الخالفات 
والنزاعات النقابنة وغنرها. كما طالب البنان بعدم إلباس 

الخالف أو النزاع الخفي األهداف، بثوِب نقابٍي.
وقالـــت إن ســـبب األزمة باألســـاس يعود إلـــى طبنعة 
تشـــكنل مجالـــس الجامعـــات بطريقة غنـــر مهننة، ال 
تعتمد علـــى المعاينر األكاديمنة باختنار الكفاءات، بل 

وفق اعتبارات فئوية، تضر بمصالح الجامعـــة وطالبهـــا.
ودعا البنان كافة األطراف والقوى صاحبة الخالف للحوار 

العاجل، باالســـتناد إلى رؤية ســـلنمة ووفقـــًا للضوابط 
والمحـــددات التي تحكم عمـــل الهنئـــات العاملة في 
الجامعات وخصوصـــًا بنن مجلس األمناء وإدارة الجامعة 
ونقابة العاملنن، انطالقًا من االلتزام بروح القانون الناظم 
لعمـــل الجامعات، وضمـــان تنفنذه علـــى األرض دون 

تدخالت فئوية وحزبنة.
وأكدت الجبهة على ضرورة تحنند المســـنرة التعلنمنة 

وعدم الزج بالكتل الطالبنة والطالب في هذه الخالفات.
وطالبت مجلس األمناء الوقوف أمام مسئولناته بالحفاظ 

على جامعة األزهر، كجامعة وطننة للكل الفلسطنني.

»الشعبية« تدعو لتحييد الطلبة عن الخالفات بـ »األزهر«

رام الله/ االستقالل:
كشف مصدر أمني فلسطنني األربعاء، أن السلطة 
تسلمت الدفعة الثاننة من المصفحات العسكرية 
األردننة بعد أســـابنع على إرســـال عمـــان الدفعة 

األولى منها إلى رام الله.
وقال المصدر، إن »قوات األمن الوطني تســـلمت 5 

مصفحـــات جديده إضافة إلى 5 أخرى تســـلمتها 
قبل عدة أســـابنع مـــن األردن«. مضنفـــًا أن »هذه 
المصفحـــات هي صناعـــة أردننة« وأكـــد على أن 
دخول المصفحات إلى الضفة الغربنة جاء بموافقة 

»إسرائنلنة« كاملة وبتنسنق بنن الجانبنن.
ولفت إلى أن »المصفحات من الجنل الرابع وتتسع 

لعشـــرة أشـــخاص مع كامل عتادهم وهي أثبتت 
نجاحهـــا ومن إنتاج الشـــركة األردننـــة لتصننع 
المعدات الخفنفة«. وتســـتخدم هـــذه المركبات 
في عدة بلدان منها األردن والســـعودية والكويت 
والبحريـــن ويبلغ ثمن المصفحة الواحدة 100 ألف 

دوالر. بحسب ذات المصدر.

بموافقة «إسرائيلية»..
السلطة تتسلم الدفعة الثانية من المصفحات العسكرية األردنية
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أعلن أنا المواطن/محمود ابراهيم سليم المدهون....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   901433235

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد منير محمد بارود...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801275140

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد وائل حسن مسعود...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
804558732  يجدهـــا رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى 

أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنا المواطن/ حمدان عبدالمعطي مســـلم ابو جراد 
....... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   412308983

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/سالمه فياض فريح ابو مدين...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
970317111   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/رمضان سلمان مسلم تربان...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800726473 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أعلنت جامعة اإلســـراء بغزة، إن طواقمها 
التحضيـــرات  تواصـــل  المختلفـــة 
واالســـتعدادات الفنيـــة واللوجســـتية؛ 
إلقامة حفل التخّرج األول لطلبتها بعنوان 
»فوج اإلســـراء األول«، وذلـــك تحت رعاية 

دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية.
ويشارك في االحتفال الذي سينظم يوم 
على  الموافـــق 2019/8/29م،  الخميـــس 
أرض مقر الجامعة الرئيس بمدينة الزهراء 
جنوب مدينة غـــزة، (503) خريج وخريجة 

من مختلف كليات الجامعة.
وأوضحت الجامعة فـــي تصريح صحفي 
لها أمس، أن اللجنة التحضيرية لالحتفال 
تعمل ومنذ عّدة أسابيع، على مدار الساعة 
مـــن أجل إخراج الحفـــل بأبهى حّلة تليق 
بالجامعـــة الطموحة والرائـــدة، وطلبتها 
المتميزين، على كل الصعد والمستويات.

األول  اليـــوم  منـــذ  الجامعـــة،  وتبنـــت 
النطالقتهـــا  في العـــام 2014، شـــعار 
»التغيير نحو االحتراف«، لتشـــّكل بذلك 
إضافة نوعية ومتميزة في مجال التعليم 

العالي بفلســـطين، وها هي اليوم تتهيأ 
لتخريج باكورة مميزة من منتســـبيها في 

مختلف التخصصات العلمية.

المقبلـــة  المرحلـــة  أن  علـــى  وشـــددت 
ســـوف تشـــهد مزيدًا من اعتماد البرامج 
األكاديمية في مختلف المســـتويات، بما 

الفلسطيني؛  الســـوق  احتياجات  يراعي 
ولتفتـــح مزيدًا مـــن اآلفاق أمـــام الطلبة 
وغير  المتنوعة  بالتخصصـــات  لاللتحاق 

التقليديـــة والتـــي تراعـــي طموحاتهم 
وتطلعاتهم.

االحتفـــال   أن  إلـــى  الجامعـــة  ولفتـــت 
العديد من الشخصيات  سيشـــارك فيه 
األكاديمية والوطنيـــة والمجتمعية،  فى 
مقّرهـــا الرئيس بمدينة الزهـــراء، والذي 
يقام على مساحة تبلغ أكثر من 30 دونمًا، 
وفق أرقى التصاميم الهندســـية والفنية 
التي تراعي معايير الجـــودة، وتوّفر بيئة 

تعليمية مناسبة تليق بأبناء شعبنا.
وأشارت جامعة اإلسراء في تصريحها، إلى 
أنها حرصت على توفير جميع اإلمكانات 
للخروج  والبشـــرية،  والماديـــة،  الفنيـــة، 
باحتفال ناجح ومميز؛ ليكون بمثابة عرس 

فلسطيني وطني بامتياز.
وتمّنـــت الجامعـــة لطلبتهـــا الخريجين 
مســـتقبال زاهـــرًا فـــي خدمـــة المجتمع 
والنهوض به، كما تمّنت التوفيق لطلبتها 
الجـــدد والقدامى، داعيـــًة إياهم إلى بذل 
مزيد من الجـــد واالجتهاد والمراكمة على 
اإلنجـــازات وصواًل إلـــى تحقيق رغباتهم 

وآمالهم.

تحت رعاية رئيس الوزراء د. محمد اشتية 

»جامعة اإلسراء« تواصل االستعدادات إلطالق حفل تخريج فوجها األول

خانيونس/ االستقالل:
قـــررت بلديـــة خانيونس جنـــوب قطاع 
غـــزة بالتعاون مع جهاز الشـــرطة البحرية 
الحيوانات  البلديات منع إدخال  وشـــرطة 
والمواشـــي إلى ميـــاه البحـــر؛ حفاًظا على 
ســـالمة المصطافيـــن، ومنًعـــا النتشـــار 
األمراض، والعمل علـــى منع هذه الظاهرة 
بشكل نهائي لما تســـببه من إزعاج كبير 

للمصطافين ال سيما األطفال والنساء.
جاء ذلك عقب اجتماع حضره رئيس بلدية 
خانيونس عالء الدين البطة وممثلين عن 
دوائـــر البلدية المختصة، ومدير شـــرطة 
إبراهيم زقـــوت، ومدير  الرائـــد  البلديات 

جهـــاز الشـــرطة البحرية العقيد باســـل 
الغلبان، لدراســـة الســـبل الواجب اّتباعها 
من أجل إنفاذ القـــرار وتحويل المخالفين 

للقضاء.
وناقش المجتمعـــون الوضع المتأزم على 
شـــاطئ البحر نتيجـــة لورود مناشـــدات 
المختصة  والجهـــات  للبلدية  وشـــكاوى 
وكذلك عبر شـــبكات التواصل االجتماعي 
تفيد بقيـــام بعض المواطنيـــن بإدخال 
الحيوانـــات وخاصـــة "الـــكالب والحمير" 
إلـــى ميـــاه البحـــر، والتي نشـــرت حاالت 
الخـــوف والهلع لدى األطفـــال والعائالت، 
مؤّكدين على وجـــوب التخلص من جميع 

الممارسات الخاطئة التي قد تؤذي جمهور 
المصطافين.

وبّينت البلدية أنها ستشرع بتنفيذ القرار 
ابتداء مـــن اليوم الخميـــس الموافق 22 
أغســـطس الجاري؛ لمنـــع مظاهر اإلخالل 
المصطافين،  وتعكيـــر صفـــو  بالنظـــام 
مشّددة على أهمية تعاون الجميع من أجل 

الحفاظ المصلحة العامة.
 المجتمعين اتفقوا على 

ّ
وأشـــارت إلى أن

السماح ألصحاب عربات "الكارو" باستخدام 
المنطقة الواقعة شـــمال موقع الشـــرطة 
البحريـــة، وكذلـــك جنوب نـــادي الوكالة 

البحري فقط وبشكل محدود.

بيت الهيا/ االستقالل:
لقـــي المواطن فايق محمود أبو حليمة (57 عاًمـــا)، اليوم األربعاء، مصرعه 
جـــراء صعقة كهربائية أصابته في منزل عائلته ببلدة بيت الهيا شـــمال 

قطاع غزة.
وقال مصدر طبي، إن أبو حليمة وصل مستشفى األندونيسي جثة هامدة جراء 

تعرضه لصعقة كهربائية.

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة الخارجيـــة والمغتربين األربعاء، إنها بنـــاء على توجيهات الرئيس 
محمود عباس، وبتعليمات الوزير رياض المالكي، تتابع من خالل ســـفارة دولة 
فلسطين في البوسنة قضية استشهاد الدكتور الصيدالني تامر السلطان من 
قطاع غزة شـــهيد لقمة العيش وأحد نشـــطاء حراك »بدنا نعيش«، الذي وافته 
المنية في البوســـنة مســـاء الثالثاء. وأضافت أنها تتواصل مع ذوي الشـــهيد 

وتقوم بكل ما يلزم من أجل نقل جثمانه الى قطاع غزة.
يشـــار إلى أن الشـــهيد الســـلطان هو شـــهيد الغربة وضحية الحصار الظالم 

المستمر على قطاع غزة، وترك خلفه زوجة وثالثة أطفال.
وتقدم المالكي بأحر التعازي لذوي الشـــهيد وعائلته، سائال المولى عز وجل أن 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

القاهرة/ االستقالل:
وصـــل الى مطار القاهـــرة الدولي، األربعاء، 
762 حاجا من أهالي قطاع غزة، قادمين من 
الديار الحجازية بعد أدائهم فريضة الحج.

وكان في استقبالهم وفد من سفارة دولة 
فلســـطين في القاهـــرة، وممثلو الخطوط 
الجويـــة الفلســـطينية، وممثلـــو األجهزة 
األمنيـــة المصرية، كما قام وفد الســـفارة 

اللوجســـتية  اإلجـــراءات  كافـــة  بإنهـــاء 
لتســـهيل عودة الحجاج من مطار القاهرة 
الدولي إلى معبر رفح، ومن المقرر أن تصل 
مطـــار القاهرة الدولي فـــي وقت الحق من 

األربعاء 3 رحالت جوية أخرى.
مـــن جانبـــه أكد ســـفير دولة فلســـطين 
بالقاهرة دياب اللـــوح، ان هناك تعليمات 
واضحة من الرئيس محمود عباس بضرورة 

العمل على توفير كافة السبل التي تضمن 
راحة جميع الحجاج.

كما توجه الســـفير اللوح بالشكر والتقدير 
إلى جمهوريـــة مصر العربيـــة، والمملكة 
العربية الســـعودية لدورهمـــا الكبير في 
تســـهيل ســـفر الحجاج الفلســـطينيين 
وتذليـــل كافة العقبات في موســـم الحج 

لعام 2019.

762 حاجًا من حجاج قطاع غزة يصلون إلى مطار القاهرة

بلدية خانيونس تقر منع إدخال الحيوانات إلى البحر

الخارجية: نتابع باهتمام 
قضية استشهاد تامر السلطان

مصرع مواطن بصعقة 
كهربائية ببيت الهيا
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خمسون عاما مرت على إحراق ذلك الشخص االسترالي المتطرف المدعو بنيس روهان للمسجد 
األقصى المبارك, والذي أدى إلى اشتعال النيران في المصلى القبلي بالمسجد األقصى، والجناح 
الشرقي للمصلى الواقع في الجهة الجنوبية له، والتهمت النيران منبر صالح الدين األيوبي الذي 
حرر األقصى من براثن الصليبيين، لقد ظنت رئيســـة الوزراء الصهيونية آنذاك غولد مائير ان 
العالم العربي واإلسالمي سيشن حربا ال هوادة فيها على »إسرائيل« التي أحرقت أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشـــريفين مســـرى رسول الله صلى الله عليه وســـلم, ومعراجه إلى السموات 
العلـــى, لكنها أفاقت كما تقول على اســـعد يوم في حياتها, بان العرب والمســـلمين اكتفوا 
بالشجب واالستنكار واإلدانة, ولم يقوموا بأي فعل لمحاربة »إسرائيل«, فعلمت حينها ان العرب 
والمسلمين تخلوا عن أقصاهم, وباتوا يخشون »إسرائيل« ويعملون لها ألف حساب, فتزايدت 
أطماع اليهود في األقصى, وتكررت محاوالت حرقه وهدمه, وال زالت مخططات االحتالل الهادفة 
لتدمير األقصى مستمرة, وبوتيرة عالية جدا, خاصة مع تواصل الصمت العربي واإلسالمي على 

انتهاكات االحتالل اليومية لحرمة المسجد األقصى. 
 باألمس خرج األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين القائد زياد النخالة- أبو طارق- 
بخطاب النصرة للمســـجد األقصى, وتجديد العهد والبيعة على االســـتمرار بالنضال والكفاح 
المســـلح حتى تحريره وتخليصه من اليهود, وطردهم من أرضنا المغتصبة, بقوة السالح الذي 
هو الســـبيل الوحيد للخالص من هذا االحتالل, فاألمين العـــام وجه كلمته للمجاهدين الذين 
يحملون السالح, فرسان الميدان وحماة األقصى, وهذا داللته واضحة, بأنكم انتم من ستخلصون 
األقصى من األســـر, بجهادكم وتضحياتكم, وانه ال ســـبيل لخالص األقصى من المحتلين إال 
بالجهاد والمقاومة, وان »الســـالم« ال يمكن ان يحرر أوطانا أو يعيد مقدســـات مســـلوبة, لذلك 
خاطبهم األمين العام بالقول:«بالمجاهدين مثلكم نصنع حياة جديده لشعبنا وأمتنا، تصنعون 
النصر بأنكم لم تنكســـروا ولم تتراجعوا، وتصنعون األمل ألجيال قادمة وتملؤون األفق بالعزة 
والكرامـــة، فليس أفضل منكم اليوم وفضل اللـــه المجاهدين على القاعدين درجة فباإلخالص 
والمثابرة، باإليمان والقوة ســـنهزمهم«, انه يعزز اليقين في نفوس أبنائه من مجاهدي سرايا 

القدس, الذين فعلوا المعجزات وقهروا االحتالل في الوقت الذي يتآمر عليهم الجميع.
ثم عاود خطابه ألبناء الســـرايا األبطال فقال: »هذا العدو الصهيوني الذي اعتقد أن بالدنا 
ال رجال فيها سيجدكم اليوم في كل مكان مقاتلين ومجاهدين تجودون بالحياة من أجل 
الحياة الحرة الكريمة لشـــعبنا«. وتابع: »لقد تجاوزنا الخوف وتجاوزنا الحسابات الصغيرة. 
بحضوركم في الميدان فنحن اليوم في منطقة ما بعد الحدود وما بعد الحواجز, وسنقاتل 
في كل األماكن، سنقاتل حتى يخرج هؤالء الغزاة من ديارنا ، وستبقي القدس لنا ويبقي 
المسجد األقصى لنا وتبقى فلســـطين على مر الزمن. وستزول إسرائيل من الوجود«, انه 
يعزز األمل في النفـــوس, ويزرع فينا اليقين بحتمية النصر على هذا االحتالل البغيض, 
ويعد المجاهد إلى المعركة الكبرى التي اقتربت, ويبشـــرهم بالنصر والتمكين, فلم يعد 
شعبنا يخشى هؤالء الصهاينة, فبشريات المقاومة تخطت الحدود الجغرافية واألسالك 
الشائكة, المقاومة التي تستهدف صواريخها تل أبيب وما بعدها, والتي يتطور أداؤها 
في الميدان بشكل كبير, والتي تطور من قدراتها العسكرية, تملك من اإلرادة ما ال يملكه 
االحتالل, والشـــعب الفلســـطيني كله يؤمن بها ويدعمها, ومن هنا تأتي قوة المقاومة 
وحتميـــة انتصارها, انها بشـــريات األمين العام ألبنائه في ســـرايا القدس, وللشـــعب 

الفلسطيني في كل مكان, وسيبقى األمل يحدونا حتى يتحقق النصر المبين.   

ذكرى إحراق األقصى

رأي
ُبنــــي المشــــروع الصهيوني منــــذ خطواته األولى في فلســــطين على 
ثنائية الهجرة واالســــتيطان ، واتخذ خالل مســــيرته الطويلة وسائل 
متنوعة فــــي هذه الثنائية متكيفا مع األحــــداث والتطورات. والهجرة 
واالســــتيطان يســــتلزمان بطبيعتهما أن يكونا على حساب الكينونة 
الفلســــطينية مجتمعا وسيادة وطنية. وفي كل حدث ، وفي كل تطور، 
مر به الصراع، نشــــطت إســــرائيل لتهجير من تســــتطيع تهجيره من 
الفلســــطينيين، وكانت أكبر جريمة تهجير هي التي تمت في 1948، 
ووضعت األســــاس المتين لقيام إســــرائيل. وبعد احتالل الضفة وغزة 
في 1967 نشــــطت لتهجير ســــكانهما أمال في تكرير جريمة  تهجير 
1948، ولــــم يوافقها إال قدر صغير من النجــــاح ، ولكنها لم تتخَل عن 
حلمهــــا المصيري، وواصلــــت تحركها على دربه بكل وســــيلة تقع في 
يدها، ومنها هــــدم البيوت في الضفة  وغزة  وحتى في أراضي 1948، 
وهدمت قرية العراقيب في بئر الســــبع الفلسطينية 149 مرة، والعدد 

مهيأ للتوالد والتزايد.
أهل القرية يعيدون بناءها ، وإســــرائيل تعود إلى هدمها في متوالية 
مأساوية لم يعرف لها التاريخ شبيها.  وهدم البيوت ال تقدم عليه أي 
قوة معادية في صراعها مع أعدائها ســــوى إسرائيل، ويجرمه القانون 
الدولي، وهي تقدم عليه لتفريغ األرض الفلسطينية من أهلها، فمن ال 
يجد له بيتا في وطنه قد يسهل تركه له عند أي سانحة مالئمة. وأكبر 
عالمات إخفاق إســــرائيل في مشــــروعها التهجيري للفلسطينيين، أو 
تطهيرها العرقي، أن عدد الفلســــطينيين اليوم بين النهر والبحر 8،6 
ماليين، وعدد اليهود 6،6 ماليين . هذا فوز فلســــطيني كبير، وإخفاق 

إســــرائيلي أو يهودي أكبر. ونشرت ” يديعوت أحرونوت ” منذ يومين 
أن إســــرائيل تعمل على تســــهيل هجرة أهل غــــزة ” أمال في خفض 
حــــدة التوتر”، وهذه حجــــة كاذبة داحضة ، فتهجير الفلســــطينيين 
ليس هدفا إسرائيليا عابرا لحل مشــــكلة عابرة مثل التوتر الحادث مع 
غــــزة، وإنما هو هدف تاريخي مصيري. وتقول الصحيفة إن إســــرائيل 
تســــتدرج في مخططها عدة دول لتقبل هجرة مواطنين من غزة إليها، 

وإنها لم تتلق حتى اللحظة ردودا.
الحلــــم اليهــــودي بتصفيــــة فلســــطين من أهلهــــا امتــــداد للكذبة 
الصهيونيــــة بــــأن فلســــطين أرض بال شــــعب، وبهذا هي األنســــب 
“لشــــعب” بال أرض هو “الشــــعب” اليهــــودي المزعــــوم. وهو الحلم 
ســــعي يائس إلجبار الجغرافيا الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني على 
التكيف مع تلك الكذبة الكبــــرى. وفي إخفاقهم الكبير على درب هذا 
الحلم درس واضح يلزمهم أن يحســــنوا قراءته وفهم محتواه، وصفوة 
الدرس أن مشــــروعهم في فلســــطين ال أمل في بقائــــه وإن ضللتهم 
مظاهر قوتهم المادية، وحماية أكبر قوة عالمية، أميركا لهم، وتلهف 
كثيــــر من الدول العربية على التآلــــف والتحالف معهم ، فهذه الدول 
المتلهفة تمثل حكاما ال شعوبا، وعليهم أن يعوا أن  األقرب واألنسب 
وفق كل الموجبات والحيثيات أن يهاجروا من فلسطين إلى مواطنهم 
التــــي قدموا منهــــا، ولهم فيها جــــذور وأقارب وانتمــــاءات متعددة، 
ويلقون هناك تسهيالت كثيرة. وهجرتهم ذاتها إلى فلسطين تبين 
بالوضوح الســــاطع المقنع أنهم فعال صالحون لهذه الهجرة المضادة، 
فمــــن هاجــــر بدايًة يمكن أن يهاجــــر تاليا هو أو نســــله الذي ولد في 

فلســــطين، وهم كغربيين في كثرتهم وثقافتهم ال يرون في الهجرة 
إلى بلد آخر مشكلة وطنية مثلما هي حال الفلسطينيين.

أخطؤوا حيـــن هاجروا إلى بالدنـــا فليصححوا خطأهم بأنفســـهم 
، وليتوقفـــوا عن هذيانهم لدفعنا لتصحيح هـــذا الخطأ الخطيئة، 
ومن مشـــى على الشـــوك حافيا ُمجبٌر وحده على نـــزع ما انغرز منه 
في قدميـــه، ولتعد به  هاتان القدمان إلـــى البالد التي هاجر منها 
مخطئا مضلال، ومفعما بروح الشـــر والعدوان  والجريمة ضدنا .  ومن 
يشـــهد َمَوجان الحيـــاة العارم، وتدفقها المتوهـــج في غزة  جديًة 
في كســـب الرزق، وتعمير بنيان، وإنتاجا زراعيا وصناعيا ، وتعليما 
مدرســـيا وجامعيا ومهنيـــا ؛  يتجذر فـــي قلبه وعقلـــه أن غزة لن 
تهاجر، ومن يســـمع أخبار هجرة مســـتوطني غالف غزة إلى الداخل 
الفلسطيني المحتل، وأحيانا إلى الخارج ، ويشهد صور هلعهم عند 
أي صفارة إنذار أو ســـقوط صاروخ أو بالون حارق من غزة ؛ يعلم من 
الذي ســـيهاجر من فلسطين في النهاية . ويحسن توضيح حقيقة 
مغادرة 35 ألـــف مواطن غزي العام الماضي إلـــى الخارج التي ترى 

فيها إسرائيل بشرى خير.
غالبيتهم غادروا للدراســــة والعمل وسواهما من دواعي المغادرة، وهم 
ســــيعودون إلى غزة في وقــــت قادم أو آخر، كل وفــــق ظروفه الخاصة. 
غزة لن تهاجر مهما ســــاءت حالها، وســــتظل جمرة ملتهبة تحرق روح 
هذا الكيان الشــــيطاني الذي اختلقه الغرب ليكون مثلما قال ونستون 
تشرتشــــل السياسي البريطاني الشهير: ”ســــرطانا يهوديا في حلق 

العرب ” ،  فهذه األرض ذاتنا، ولن نهاجر من ذاتنا .

اســـتهجان وغضب شديدن، يســـودان عند رؤية المقدسيين ألي 
مطبع يزور المســـجد األقصى المبارك، كون الزيارة ليست بزيارة، بل 
تطبيعًا وإعطاء شرعية لالحتالل بالســـيطرة على المسجد األقصى 
والتحكـــم بمن يدخل ويخرج تحت علم االحتالل. أليس من العار أن 
يدخل أي عربي أو مسلم أو أي إنسان حر وشريف المسجد األقصى، 
تحت علـــم االحتالل، وتفتيش واهانـــة وإذالل ال يوصف من جنود 
وشـــرطة االحتالل!؟ أليس من العار والشـــنار، ان يتم ختم أي جواز 
عربي وإسالمي بختم دولة االحتالل المصطنعة المسماة«إسرائيل«، 
والتـــي هي زائلة قريبـــا باعتراف مفكريها وكتابهـــا!؟ أليس ختم 
الجـــوازات العربية واإلســـالمية بختم دولة وهميـــة مفروضة بقوة 
الســـالح واإلرهاب، يعتبر تطبيعا واعترافـــا بها، ما لم يكن األمر قد 
وقع تحت االضطرار!؟ وهنا ال يوجد اضطرار ألي كان لزيارة المســـجد 
األقصى تحت حراب المحتل الغاصب. أليس للســـجن أحكام خاصة 
بـــه، ال تنطبق على ما يجـــري في الخارج، وان القـــدس واقعة تحت 

احتالل وأســـيرة، وأولى األولويات هو تحريرها بدل شرعنة احتاللها 
بخطوات وأفكار وأقوال، ما انزل الله بها من سلطان!؟

العقل والمنطق يقول عند التعرض لخطر خارجي فان الكل يتجند 
إلزالــــة هذا الخطر، وهــــل هناك أعظم خطرا مــــن احتالل أرض!؟ أال 
يعطي زيارة المسجد األقصى تحت حراب االحتالل، وكأن المسجد 
ال يخضع لالحتــــالل وان دولة االحتالل متســــامحة مع األديان في 
الوقت الذي تمنع الكثيرين ومنهــــم أبناء وبنات القدس المحتلة، 
من دخول المســــجد األقصــــى, أال يعتبر تجميــــاًل لصورة االحتالل 
وتطبيعــــا يخدمه، زيارة المســــجد األقصى تحت حراســــة ومراقبة 
جنود وشــــرطة االحتالل. زيارة المســــجد األقصى غير موفقة، وأمر 
مرفوض ومشين ان يزوره رجل مســــلم وعربي وحر وشريف، تحت 
علــــم االحتالل.أليس من يزور القدس، يدخلها وهو مطاطئ الرأس؛ 
بــــدل ان يدخلها فاتحا مرفوع الرٍأس وعلم فلســــطين يرفرف فوق 

المآذن والرؤوس!؟

أال يعتبر مــــن يدعو لزيارة القدس قد وقع تحت تأثير وتزوير دولة 
االحتالل التــــي تتقن فن التضليل، وهو تأكيد على أنها تشــــجع 
الزيــــارات التي تهدف إلى التطبيع، وإعطــــاء صورة مغلوطة عنها 
بأنها متســــامحة مع أتباع الديانتين اإلســــالمية والمســــيحية، وال 
تمنعهم من أداء شــــعائرهم الدينية بكل حرية. كل زيارة للقدس 
المحتلــــة، تخــــدم االحتالل ودعايتــــه الكاذبة حــــول احترام حرية 
األديان في الوقت الذي تمنع فيه ســــكان الضفة من زيارته، وفي 
الوقت الذي يــــروا فيه قبة الصخرة من على ســــفوح جبال الضفة. 
الم يجمع العلماء المســــلمين على حرمة التطبيع بكل أشكاله، وهو 
حتى ما توافق مع البابا شــــنودة الذي كان صلبا في معارضته زيارة 
القدس ولم يتنــــازل عن موقفه الوطنــــي واألخالقي حتى اللحظة 
األخيــــرة. أال يقــــول أهالي القــــدس بكل صراحة ووضــــوح، بأنهم 
كانــــوا يأملون ان يأتي الزوار ومعهم جيوش المســــلمين محررين 

وفاتحين، ال مطأطيئ الرؤوس تحت علم االحتالل وبحراسته.!؟

غزة لن تهاجر

يا للعار!

حماد صبح

د. خالد معالي

ال إعالن رســـميًا إســـرائيليًا عن فرض الســـيادة اإلســـرائيلية على الضفة 
الغربيـــة وال محـــاوالت إســـرائيلية للحصول عل إذن بالضـــم من الواليات 
المتحـــدة األمريكية الن إســـرائيل أخذت الضوء األخضـــر للضم في إطار 
خطـــة بدأت منذ أكثر من عامين أي مباشـــرة بعـــد ان أعلن ترامب القدس 
عاصمـــة لدولة االحتالل , لذلك تعمل حكومـــة االحتالل بكثافة في ثالث 
مناطـــق هامة أولهـــا القدس واقتالع الوجود الفلســـطيني فـــي المدينة 
المقدســـة ومحيطها والمنطقة الثانية هي  غـــور األردن الذي تعمل على 
عزلة عن األرض الفلســـطينية وفرض الســـيادة وثالثا تكبير مستوطنات 
الضفة وإطالق مسميات أحياء ومدن بالخارطة اإلسرائيلية عليها وهنا بات 
كل  مصادقة على بناء وحدات اســـتيطانية جديدة بمســـتوطنات الضفة 
خطوة على طريق تطبيق الشـــق السياســـي من صفقة القرن التي تؤجل 
اإلدارة األمريكية موعد نشرها حتى تنجز إسرائيل ما اتفق عليه مع اإلدارة 
األمريكيـــة . كثيـــر من المؤشـــرات واألدلة تؤكد ان نتنياهـــو ينفذ خطة 
الضم بحرفية مســـتغال كل ظرف وحدث امني يتســـبب به وجود االحتالل 
واجراءته العنصرية في الضفـــة الغربية, ويطبق نتنياهو الخطة بالتزامن 
مع خطة كوشـــنر لتطبيق الشـــق االقتصـــادي أوال فيما يتعلـــق بالصراع 
وفرض الفرائض على األرض وتشـــتيت كل محاوالت فلســـطينية للحفاظ 
على كينونة أراضي العام 1967 أو إبقائها حقال شرعيًا أمام  حل الدولتين .
 زيارة كوشـــنر األخيرة إلي إســـرائيل ضمن جولتة بالشرق األوسط ليس 

ليتحدث مـــع نتنياهو فيما يتحدث به مع القـــادة العرب الذين التقاهم 
,هنا األمر مختلف تماما الن ما تحدث به كوشـــنر هو خطة الضم الصامت 
للضفة, دون اعتراف أمريكي بالســـيادة اإلسرائيلية عليها مسبقا وبعيدا 
عن جلبة اإلعالم اإلسرائيلي لتهيئة األرض للشق السياسي وضم معظم 
اراضي العام 1967 للســـيادة اإلسرائيلية باعتبار ان هذه المرحلة مطلوبة 
لإلدارة األمريكية التي عبرت عن رغبتها في ذلك علنا وما كان يهدف إليه 
من الزيارة هو االســـتماع لنتنياهو حول مـــدي تطبيق خطة الضم والحد 
الزمنـــي لالنتهاء من ذلك عمليا على األرض حتى يأتي اإلعالن الرســـمي 
العتراف أمريكا بهذا الضم وبالســـيادة اإلســـرائيلية على الضفة باعتبار 
ان هـــذه الخطة جزء مهم من أجزاء الصفقة األمريكية . الواضح ان ترامب 
سيعمل على تعزيز  مكانة نتنياهو ويساعده ليشكل الحكومة  إذا ما فاز 
مـــن جديد في االنتخابات اإلســـرائيلية المقبلة  وقد ال يأتي هذا التعزيز 
باإلعالن عن الضفة ارضًا إسرائيلية ولكن لتوفير الغطاء القانوني وفرض 
هيمنـــه دولية على هيئـــات المجتمع الدولي للصمـــت على ما يجري في 

الضفة والقدس واعتبار ذلك يأتي لمتطلبات األمن اإلسرائيلي .
موقع واال العبري كشـــف ان وزراء في حكومة  االحتالل اإلسرائيلي  أفادوا 
ان هيئات التخطيط اإلســـرائيلي تعكف اآلن على وضع  خرائط شـــاملة 
للمناطق »ج« بالضفة الغربية، تشـــمل المباني واألراضي وتعداد السكان 
الفلســـطينيين، تمهيـــدًا لضمها, وأضافـــوا ان الكابينت اإلســـرائيلي 

صادق في جلســـتين مؤخرا على تنفيذ ذلك في مرحلتين األولي تتعلق 
بالمباني واألراضي والســـكان الفلســـطينيين والمرحلـــة الثانية تتعلق 
بالبنى التحتية وطرق المواصالت واالتصاالت. واليوم مع حمي االنتخابات 
وتوظيـــف ما يحقق النجـــاح لتحالف اليمين اإلســـرائيلي عبر تحقيق ما 
يريد المجتمع اليميني في إســـرائيل أقدم هـــذا التحالف  على التوقيع 
علـــى ميثاق يتعهـــدون بموجبه بالقيم التي ســـيدفعها التحالف قدما 
ومنها: »إســـرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وتضمن الحقوق 
الفردية والمساواة لجميع مواطنيها، والمعارضة إلقامة دولة فلسطينية، 
وفرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية  وبادرت الي ذلك ايليت 
شاكيد وأعلنت ان هدفها فرض السيادة اإلسرائيلية على أراضي األغلبية 

المطلقة التي يسيطر عليها المستوطنين .
اليـــوم هناك إجماع إســـرائيلي على فرض الســـيادة اإلســـرائيلية ليس 
كدعايـــة انتخابية ولكـــن يوجد اتفاق لكل أحـــزاب  اليمين وغير اليمين 
علـــى هذا اإلجـــراء  مع ان كل تلـــك األحزاب وحكومـــة نتنياهو يتفقون 
أيضـــا على ان  ذلك لن يحدث بضربة واحدة واإلعالن عن ضم هذه األرض 
بكبســـة زر بين ليله وضحاها  الن هذا صعب في الوقت الحالي وقد يفجر 
كامـــل األرض الفلســـطينية  في موجـــة غضب تتفاداها إســـرائيل منذ 
زمـــن وال تريد ان تنتشـــر دوائر الدم  على أبواب مســـتوطناتها  وطرقها 
االلتفافيـــة وخاصة ان المشـــهد الفلســـطيني والشـــارع محتقن ألبعد 

الحدود بما يجعـــل احتمالية تفجر الغضب أمـــرا واردا واحتماالته كبيرة 
إذا مـــا أقدمت إســـرائيل على اإلفصاح عن خطط الضـــم الفعلي والعلني 
بيـــن ليلة وضحاها,  هناك ســـبب آخر لعدم إقدام إســـرائيل على الضم 
العلني والكبير هو تحذير العديد من الساســـة في إســـرائيل والشاباك 
واألمم المتحدة للمستوىالسياســـي من اإلقدام علـــى مثل هذه الخطوة 
التـــي قد تقلب الموازين وتهـــدد األمن في إســـرائيل وتؤثر على حركة 
التطبيع العربي اإلســـرائيلي الناعم, كانت األمم المتحدة مؤخرا قد حزرت 
مـــن مغبة إقدام إســـرائيل على ضـــم أراض بالضفة الغربيـــة ودعت إلى 
الوقف الفوري والكامل لالســـتيطان في حدود أراضي العام 1967 , لذلك 
فان إعالن نتنياهو بأنه ال يسعي للحصول على اعتراف أمريكي بالسيادة 
اإلســـرائيلية علـــى الضفة تكتيك الن لديه  خطة تنفـــذ قبل هذا الوقت 
وبمباركـــة أمريكية وما يجري اآلن هو ضم صامت وقضم ناعم ومتتاٍل وما 
يعلن عن  المصادقة على بناء عشـــرات اآلالف من الوحدات االستيطانية 
يهدف لتوفر  توازن ديموغرافي في األرض الفلســـطينية , سيكتشـــف 
الفلسطينيين قريبا ان كل األراضي الفلسطينية ذات األغلبية اليهودية 
باتت تحت الســـيادة اإلسرائيلية وهذا ما يفسر حتى اآلن قيام إسرائيل 
بمواجهة أي حركة بناء فلســـطينية في هذه األراضي ســـواء في وســـط 
الضفـــة الغربيـــة أو أراضي األغـــوار التي تعتبر إســـرائيل هذه األرض ال 

تخضع ألي تفاوض مستقبلي في ضوء أي حل سياسي.

د. هاني العقادخطة ضم الضفة الغربية بدأت قبل سنتين!   
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جنين/ االستقالل:
أكـــرم  افتتـــح محافـــظ جنيـــن 
الرجـــوب، ووزيـــر الزراعـــة رياض 
عطاري، األربعـــاء، مهرجان جنين 
للعنب بنســـخته الثالثة بعنوان 
"ألنه العنب عن عنب بفرق" دعما 
للمزارعيـــن والمنتـــج المحلي في 

جنين.
ونقـــل الرجوب خـــالل كلمته في 
االفتتاح الذي حضره ايضا وكيل 
وزارة الزراعـــة عبـــد اللـــه لحلوح، 
المســـاعدون، ومـــدراء  والـــوكالء 
واألهلية،  الرســـمية  المؤسسات 
تحيـــات الرئيس محمـــود عباس 
وافتخـــاره بهـــذا المهرجان الذي 
من شأنه أن يسهم في بناء ودعم 

االقتصاد ومنتجنا الوطني .
وقال الرجوب، إن مهرجان العنب 
هو فعاليـــة اقتصادية اجتماعية 
تأتي لدعم المزارع الفلســـطيني 
وإبراز محاصيل جنين  في جنين، 
التي باتت بكميات تجارية ومنها 
القطاع  أهميـــة  وأكـــد  العنـــب، 
جنين،  محافظـــة  فـــي  الزراعـــي 
وتحدث عن اآلمال المعقودة على 
الحكومة الفلسطينية الجديدة من 
دعم المنتج الفلسطيني والمنتج 

الزراعي بشـــكل خاص، وشكر كل 
القائمين على المهرجان وســـجل 
دعمـــه المطلق للقطـــاع الزراعي، 
محذرا من االعتـــداء على األراضي 

الزراعية .
وافتتح الرجوب والعطاري، معرضا 
للمنتـــج الوطنـــي، والذي شـــمل 

عدة زوايا فلكلوريـــة من مطرزات 
ومأكوالت تراثيـــة ومواد تنظيف 
وكريمـــات للوجـــه من قبـــل عدة 

جمعيات نسوية .
يشـــار الـــى أن المهرجـــان جـــاء 
المنتدى االقتصادي  بتنظيم من 
والغرفة التجاريـــة ووزارة الزراعة، 

وبدعم من مؤسسة الرؤيا العالمية 
التكافل  الزراعية وشركة  واإلغاثة 
للتأميـــن ويســـتمر حتى مســـاء 
االفتتاح،  هامـــش  وعلـــى  اليوم. 
تفقد وزير الزراعـــة مديرية زراعة 
الوطني  محافظة جنيـــن والمركز 

للبحوث الزراعية .

افتتاح مهرجان العنب والمنتجات النسوية في منافظة جنين

رام الله/ االستقالل:
شهدت بورصة فلســــطين األربعاء، تداوالت بحوالي 
166 ألف سهم بقيمة اجمالية بلغت 232 ألف دوالر 

أمريكي، نفذوا عبر 103 صفقة.
وأغلق مؤشر القدس الرئيس في البورصة على ارتفاع 
طفيف نسبته 0.07 % مسجال 523.34 نقطة مقارنة 

باغالق الجلسة السابقة.
ولقي المؤشر الرئيس دعما من ارتفاع قطاع االستثمار 
0.83 %، الخدمات 0.07 بالمئة فيما انخفض مؤشــــر 
قطــــاع البنوك 0.38 %، التاميــــن 0.26 % في حين 

استقر مؤشر الصناعة.

العربيــــة  ســــهم  ارتفــــع  الجلســــة  وخــــالل 
الفلسطينية لالســــتثمار »ايبك« بنسبة 2.08 
%، فلسطين للتنمية واالســــتثمار »باديكو« 
0.81 %، مصايــــف رام اللــــه 0.67 %، البنك 
االتصــــاالت   ،%  0.62 العربــــي  االســــالمي 

الفلسطينية 0.49 %.
وخـــالل الجلســـة انخفض ســـهم المجموعة 
االهلية للتامين بنسبة 2.94 %، بنك القدس 
1.96 %، البنك االســـالمي الفلسطيني 1.07 
%، أوريدو فلســـطين 0.97 %، البنك الوطني 

.% 0.62

رام الله/ االستقالل:
ارتفع صافي أرباح الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار »أيبك« مع نهاية النصف 
األول من العام الجاري بنســـبة 26.7 بالمئة لتصل إلـــى 10.2 ماليين دوالر مقارنة 
بذات الفتـــرة قبل عام. وأوضح رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشـــركة 
العربية الفلسطينية لالســـتثمار »أيبك« طارق العقاد في تصريح صحفي األربعاء، 
أن حصة مســـاهمي أيبك من هذه األرباح بلغت 8.3 مليـــون دوالر أمريكي بارتفاع 
نســـبته 46.4% مقارنة مع نفس الفتـــرة من العام الماضي، كمـــا نمت االيرادات 
بنســـبة 12.8% على أســـاس ســـنوي حيث بلغت 391.4 مليون دوالر أمريكي في 
النصـــف األول مـــن العام 2019. وأضـــاف العقاد أن أيبك قامت برفـــع رأس المال 
المدفوع ليصبح 87.5 مليون دوالر وذلك عبر توزيع أسهم مجانية على مساهميها 
عددها 5.5 ماليين ســـهم بنسبة 6.7% من القيمة اإلســـمية للسهم. كما قامت 
أيبك بتوزيع أرباح نقدية بلغت 5 ماليين دوالر بنســـبة 6.1% من القيمة االسمية 
للسهم، وبذلك بلغت مجمل توزيعات األرباح ما قيمته 10.5 مليون دوالر أي بنسبة 
12.8%. و«أيبك« هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة 

.(PEX:APIC) في بورصة فلسطين
وتتنوع اســـتثمارات أيبك فـــي قطاعات التصنيـــع والتجارة والتوزيـــع والخدمات في 
فلســـطين، واألردن، والســـعودية، واإلمارات من خالل مجموعة مكونة من تسع شركات 
تابعة وهي: شـــركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشـــركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 
والبروفيالت (نابكو)، شـــركة يونيبال للتجارة العامة، الشـــركة الفلسطينية للسيارات، 
شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، 
شركة سكاي للدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير 
التمويلي، الشـــركة الفلســـطينية للتخزين والتبريد. كما أن أيبك هي أحد المساهمين 
المؤسســـين لشركة فلسطين لتوليد الطاقة، وتمتلك أسهم في بنك فلسطين وشركة 
فلسطين للطاقة، وشركة مدفوعاتكم للدفع االلكتروني، وشركة دار التمويل االسالمي، 

.(Optimiza) وشركة الفارس الوطنية لالستثمار والتصدير

أرباح »أيبك« ترتفع 
بنسبة 26.7 %

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الصناعـــة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، مياو 
وي، إن حجم إنتـــاج الروبوتات الصناعية في الصين وصل 
إلى 148000 في عام 2018، مشـــكال أكثر من 38 بالمائة 

من اإلجمالي العالمي.
وأضاف مياو خالل مؤتمر الروبــــوت العالمي 2019 
الذي تســــتضيفه بكين في الفترة ما بين 20 و25 
أغسطس الجاري، أن نمو إنتاج الروبوتات الصناعية 
تباطأ في العام الجاري وسط ركود االقتصاد العالمي 
ومشاكل التنمية التكنولوجية، غير أن هذه الصناعة 
ستواصل في النمو السريع بفضل تسريع التحديث 

الصناعي العالمي بجانب تنمية اإلبداع التكنولوجي 
فيها.

ويعرض المؤتمر أكثر من 700 من تكنولوجيات الروبوتات 
ومنتجاتها.

وأصبح ســـوق الصين للروبوتات الصناعية األكبر من نوعه 
في العالم في الســـنوات األخيرة، مشـــكال ثلـــث إجمالي 
المبيعات العالمية، وذلك حســـب تقرير صادر عنه معهد 

الصين لإللكترونيات في الشهر الجاري.
ومن المتوقـــع أن يكون هناك 130 روبوتـــا لكل 10 آالف 
شخص في الصين بحلول العام 2021، وفقا لالتحاد الدولي 

للروبوتات.

الصين تنتج 148 ألف روبوت العام الماضي البورصة: مؤشر القدس يرتفع بنسبة طفيفة

االستقالل/ وكاالت:
أعلنـــت وزارة البتـــرول والثروة المعدنيـــة المصرية، 
ارتفاع إنتاج حقل "ظهر" للغاز الطبيعي قبالة ساحل 
المتوســـط (شمال)، إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، 

مقارنة مع 2.5 مليار سابقا.
وقالت الوزارة في بيان أصـــدره األربعاء، إن عدد اآلبار 
المنتجـــة بالحقـــل الذي اكتشـــفته شـــركة "إيني" 
اإليطالية في أغسطس/ آب 2015، يبلغ حاليا 12 بئرا.
وأشار البيان أن اإلنتاج الحالي للحقل يمثل 8 أضعاف 
اإلنتاج، خالل حوالي عامين، منذ بدء باكورة اإلنتاج في 

ديسمبر/ كانون األول 2017.
ونهاية 2018، ارتفع إنتاج الحقل إلى 2.1 مليار قدم 
مكعب بدال من 2 مليار قدم، وفق بيانات وزارة البترول 

المصرية.
وفـــي يناير/كانـــون الثاني 2018، أعلنـــت مصر بدء 
اإلنتاج رسميا من الحقل، بمتوسط إنتاج مبدئي يبلغ 

350 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
ونهايـــة ســـبتمبر/أيلول 2018، أعلنت مصر تحقيق 
االكتفـــاء الذاتي ووقف اســـتيراد الغـــاز الطبيعي 

المسال من الخارج.

وتشـــير التقديـــرات أن الحقل يتضمـــن احتياطات 
أصلية تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز 

الطبيعي.
وفي وقت ســـابق، قال وزير البترول والثروة المعدنية 
المصري طارق المال، إن بالده تســـتهدف زيادة إنتاج 
حقل ظهر إلى أكثر من 3 مليار قدم مكعبة غاز يوميا 

خالل 2019.
ويبلغ إنتاج مصـــر اليومي من الغاز الطبيعي 6.8 
مليـــارات قدم مكعب يوميـــا حاليا، وفقـــا لوزارة 

البترول.

االستقالل/ وكاالت:
قال »يوشن شميت« المحلل في مؤسسة »بانك هاوس 
ميســـتر« األلمانيـــة لالستشـــارات في مذكـــرة لعمالء 
المؤسسة، إن المحكمة العليا األلمانية قد تؤيد اقتراح 
تجميد إيجارات المساكن في برلين كوسيلة لمواجهة 
االرتفاع المطرد فـــي اإليجارات وذلك في أعقاب الحكم 

القضائي الصادر أمس بتأييد »كبح اإليجارات«.
وأشـــارت وكالة بلومبرج لألنباء االربعاء، إلى أن المحكمة 
العليا قـــد تنظر في مدى دســـتورية اقتـــراح تجميد 
اإليجارات إذا تم إقراره، في ضوء االعتبارات االجتماعية 

وحقوق الملكية.
ويتوقع المحلل األلماني استمرار الغموض بشأن تنظيم 
عقود اإليجار متوسطة األجل، مضيفا أن تشديد القواعد 
المنظمـــة لعقود اإليجـــار وتطبيقها يمثل ســـيناريو 
متوسط المدى لمواجهة أزمة المساكن في ألمانيا ككل.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع الدخل الســـياحي األردني بنسبة 8.6 بالمئة 
على أساس سنوي، خالل األشهر السبعة األولى من 

العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2018.
وبحســـب البيانات الصـــادرة عن البنـــك المركزي 
األردنـــي، األربعاء، بلغـــت قيمة عائـــدات القطاع 

الســـياحي حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، 3.2 
مليارات دوالر. 

وعلى أســـاس شـــهري، ارتفع الدخل الســـياحي 
الشـــهر الماضي بنســـبة 10.1 بالمئة إلى 567.4 

مليون دوالر.
وكان إجمالـــي عدد الســـياح األجانـــب الذين زاروا 

المملكة خالل األشـــهر الســـبعة األولى من العام 
الجاري، ارتفع بنسبة 6.3 % إلى 2.9 مليون سائح.

والدخل السياحي وحواالت المغتربين، إلى جانب 
الصادرات الوطنية، أهم مكونات الحساب الجاري، 
ويشـــكالن دعمـــا لميـــزان المدفوعـــات ويعززان 

احتياطات المملكة من العمالت األجنبية.

مصر تزيد إنتاج »حقل ظهر« إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا

ارتفاع الدخل السياحي األردني 8.6 % حتى يوليو

ألمانيا: المنكمة العليا 
ستؤيد اقتراح تجميد 

إيجارات المساكن في برلين
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االستقالل/ وكلالت:
الشــــخصيلت  مــــن   9 أدى 
فــــي  والمدنيــــة  العســــكرية 
اليميــــن  األربعــــلء،  الخرطــــوم، 
المجلس  لعضوية  الدســــتورية 
الســــيلدي للفترة االنتقللية في 

السودان.
وأفلدت مصلدر محلية، أن أعضلء 
أدوا  التسعة  السيلدي  المجلس 
اليميــــن أملم رئيــــس المجلس 
الســــيلدي عبد الفتــــلح البرهلن، 
ورئيس القضلء عبلس على بلبكر، 

في القصر الرئلسي بللعلصمة.
واألعضــــلء العســــكريين الذين 
أدوا اليميــــن هــــم، الفريق أول 
محمد حمــــدان دقلو "حميدتي"، 
والفريــــق الركن شــــمس الدين 
الكبلشــــى، والفريق الركن يلسر 
إبراهيم  الركــــن  واللواء  العطــــل، 

جلبر كريم.
والمدنيــــون هم، حســــن محمد 
ومحمد  تلور،  والصديق  إدريس، 

الفكى سليملن، وعلئشة موسى، 
ورجلء نيكوال. 

السيلدي  المجلس  أعضلء  وعقد 
اجتملعل مغلقل عقب أداء القسم.

وفــــي وقت ســــلبق، أدى الفريق 
اليمين  البرهلن،  الفتلح  أول عبد 
للمجلس  رئيســــل  الدســــتورية، 

الســــيلدي.  ويتولــــى البرهــــلن 
رئلســــة المجلس السيلدي لمدة 
21 شــــهرا، حســــب مصفوفــــة 
السيلســــي والدستوري  االتفلق 
العســــكري  المجلــــس  بيــــن 
االنتقللــــي وقوى إعــــالن الحرية 
والتغيير. فيمل يتولى الرئلســــة 

بعد هذه المــــدة، أحد المدنيين 
لتكتمل مدة  لفترة 18 شــــهرا، 
الفترة االنتقللية 3 ســــنوات و3 

شهور تعقبهل انتخلبلت. 
وأصدر البرهلن، الثالثلء، مرسومل 
بتعيين أعضلء مجلس السيلدة، 

برئلسته. 

 9 من أعضاء »المجلس السيادي« السوداني يؤدون اليمين

االستقالل/ األنلضول::
أعلنـــت وزارة الداخلية العراقية، األربعـــلء، القبض على مصور يعمل في إعالم 

تنظيم »داعش« اإلرهلبي بمدينة الموصل شمللي البالد.
وقلل النلطق بلسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيلن تلقت األنلضول نسخة 
منه، إن الشـــرطة وبنـــلًء على معلوملت دقيقة ألقـــت القبض على أحد عنلصر 

»داعش« اإلرهلبي، جنوب غربي المدينة.
وأضــــلف معن، أن الموقوف يدعــــى »خ م م ص«، وأنه كلن يعمل في إعالم 
»داعــــش«، لتصويــــر عمليلت التنظيم خــــالل فترة ســــيطرته على مدينة 

الموصل.
وأوضح أن »اإلرهلبي اعترف أنه كلن يقوم بتصوير العمليلت اإلرهلبية لداعش 
وكذلـــك تصويره داخل الجوامع لألشـــخلص الذين قلموا بترديد مل تســـمى 
البيعة واالنتملء للعصلبلت اإلجرامية وعملهل كإصدارات ونشـــرهل في النقلط 

اإلعالمية والمواقع اإللكترونية التلبعة لداعش«.
وال يـــزال التنظيم يحتفظ بخاليل نلئمـــة موزعة في أرجلء البالد، وعلد تدريجيل 
ألســـلوبه القديم في شـــن هجملت خلطفة على طريقة حرب العصلبلت، التي 

كلن يتبعهل قبل 2014.
واســـتعلد العراق الموصل وبقية األراضي التي سيطر عليهل التنظيم، والتي 
كلنت تقدر بثلث مســـلحة العراق، خالل حرب طلحنة اســـتمرت ثالث سنوات 

وانتهت أواخر العلم 2017.

العراق: القبض على مصور يعمل 
لصالح »داعش« في نينوى

االستقالل/ وكلالت:
أعلنت جملعة »أنصـــلر الله« اليمنية، األربعلء، أنهل 
تمكنت مســـلء الثالثلء من إسقلط طلئرة تجسس 
أميركية مســـيرة من نـــوع »MQ9« بمحلفظة ذملر 
وســـط اليمن، فيمل شـــن التحللـــف العربي ثالث 

غلرات، وفق متحدث عسكري وشهود عيلن.
وقلل المتحدث بلســـم »أنصلر الله« العميد يحيى 
سريع لوكللة »سبأ« التلبعة للجملعة، إنه تم إسقلط 
الطلئرة بصلروخ أصلب هدفـــه بدقة عللية، وجرى 
تطويره محلًيل، وســـيتم الكشـــف عنه في مؤتمر 

صحفي قريًبل.
وأضلف »نؤكـــد لقوى العـــدوان (يقصد التحللف 
بقيـــلدة الســـعودية) أن عليهم أن يحســـبوا ألف 
حســـلب عند دخولهم األجواء اليمنية، وأن سملءنل 

لم تعد مستبلحة كمل كلنت سلبًقل«.
وتلبع أن »األيلم القلدمة ستشـــهد مفلجآت كبيرة، 
حيث أصبح لدينل القدرة على تحييد عدد كبير من 

الطلئرات المعلدية«.
ومنذ 2015، ينفـــذ التحللف، وهـــو يحظى بدعم 
أميركي، عمليلت عسكرية في اليمن، دعًمل للقوات 

التلبعة للحكومة، فـــي مواجهة »أنصلر الله«، التي 
تتولى إدارة عدة محلفظلت، بينهل العلصمة صنعلء 

منذ 2014.
إلى ذلك، قلل شهود عيلن إن طيران التحللف شن 
ثالث غلرات علـــى موقع للحوثيين في مدينة ذملر 

جنوب صنعلء.
وتبذل األمم المتحدة جهوًدا متعثرة للتوصل إلى 
حل سيلســـي ينهي حرًبل مســـتمرة بين الطرفين 
للعلم الخلمس على التوالي، مل جعل معظم سكلن 

اليمن بحلجة إلى مسلعدات إنسلنية.

االستقالل/ األنلضول:
قررت الســـلطلت القضلئية المصرية، األربعلء، حبس مســـؤول إعالمي بلرز 4 أيلم على 
ذمـــة تحقيقلت مرتبطة بـ "رشـــوة". ووفق مـــل نقلته وكللة األنبلء المصرية الرســـمية، 
"قـــررت نيلبة أمن الدولة العليل حبس أحمد ســـليم أمين عـــلم المجلس األعلى لإلعالم 
واثنين آخرين 4 أيلم على ذمة التحقيقلت، في االتهلم المنســـوب له بتلقي رشـــوة"، 
دون تفلصيل أكثر. وألقت األجهزة الرقلبية الثالثلء، القبض على سليم بتهمة تقلضي 

الرشوة، وفق تقلرير محلية لم تورد تفلصيل أكثر عن الرشوة أو المتهمين اآلخرين.
والمجلس األعلى لإلعالم هو أعلى هيئة إعالمية رسمية بللبالد يترأسهل مكرم 
محمد أحمد الصحفي المقرب لنظلمي الرئيس األسبق حسني مبلرك، والنظلم 

الحللي برئلسة عبد الفتلح السيسي.

مفاجآت كبيرة باأليام المقبلة 

»أنصار الله« يسقطون طائرة تجسس أميركية وسط اليمن
مصر: حبس أمين المجلس 

األعلى لإلعالم بتهمة »الرشوة«

االستقالل/ وكلالت:
نقلـــت قنـــلة »فوكس نيـــوز« األميركيـــة األربعلء، عن 
مصلدر اســـتخبلراتية أن نلقلة محملة بللنفط اإليراني 
متجهة إلى سوريل ستتوقف في دبي للتزود بللوقود، 
ممل يشـــكل انتهلكل للعقوبـــلت األميركية المفروضة 

على سوريل.
وذكـــرت المصلدر للقنـــلة أن النلقلة اســـمهل »بونيتل 
كوين«، وُحملت يوم 2 أغسطس/آب الجلري بنحو 600 

ألف برميل في جزيرة َخْرج اإليرانية.
وأوضحـــت المصـــلدر أن النلقلـــة ســـتفرغ حمولتهل 
في ســـفينتين ســـوريتين تحمـــالن اســـم »القلدر« 
و«اليلســـمين« فـــي البحـــر األبيـــض المتوســـط بعد 
انطالقهل من دبي في رحلة تســـتغرق شـــهورا، حيث 

ستمر بللقرن األفريقي إلى البحر المتوسط.
وبحســـب قنـــلة »فوكس نيـــوز«، ســـيكون نقل هذه 
الشحنة انتهلكل إضلفيل للعقوبلت التي فرضتهل وزارة 

الخزانة األميركية في ملرس/آذار الملضي.
وحذرت الخلرجيـــة األميركية االثنين المجتمع الدولي 
من مســـلعدة اإليرانيين في »تهريـــب« النفط، وذلك 
بعد اإلفراج عن نلقلة النفط »غريس1« التي احتجزتهل 

السلطلت البريطلنية في سواحل جبل طلرق.
واعتبر مســـؤول في الـــوزارة أن أي مســـلعدة للنلقلة 
سينظر لهل على أنهل دعم للحرس الثوري اإليراني الذي 

أدرجته واشنطن على قلئمة المنظملت »اإلرهلبية«.

االستقالل/ وكلالت:
قـــررت 5 دول أعضلء في االتحـــلد األوروبي، تقلســـم المهلجرين غيـــر النظلميين 

العللقين في سفينة "أوبن آرمز" اإلنسلنية، منذ 19 يومل.
وقللـــت المتحدثة بلســـم المفوضية األوروبية توفي إرنســـت، في تصريح صحفي 
األربعلء، إن إســـبلنيل وفرنسل وألملنيل والبرتغلل ولوكســـمبورغ، تعهدت بلستقبلل 

المهلجرين العللقين في السفينة.
وأضلفت إرنســـت أن تقلســـم المهلجرين غير النظلميين سيستغرق عدة أيلم، وأن 
المفوضية ســـتبذل مل بوســـعهل من أجل دفع الدول المذكورة إلى تســـريع عملية 
االســـتقبلل. ومنذ 19 يومل تنتظر الســـفينة، التلبعة لمنظمة "برواكتيفل أوبن آرمز" 
اإلســـبلنية غير الحكومية، في الميله الدولية قرب جزيـــرة المبيدوزا اإليطللية وعلى 
متنهل 121 مهلجرا تم إنقلذهم في البحر المتوســـط مســـبقل، بعد رفض إســـبلنيل 

ومللطل طلب استقبلل السفينة.
وأفـــلدت المنظمة في بيلن نشـــرته على "تويتر"، أن ســـفينتهل أنقذت 39 مهلجرا 
إضلفيـــل أثنلء انتظلرهل في عرض البحر، وأن عدد المهلجرين على متنهل أصبح 160 

شخصل.
وأضلفت أن المهلجرين الجدد يحملون جنسيلت سوريل والسودان ومن دول المغرب 
العربـــي. ودعت المنظمة دول االتحلد األوروبي إلى توفير "مينلء آمن بشـــكل فوري" 

لـ160 مهلجرا غير نظلمي.
واألربعــــلء الملضي، هدد وزير الداخلية اإليطللي ملتيو ســــللفيني، بلحتجلز 
ســــفينة االنقلذ التلبعة للمنظمة اإلســــبلنية، حلل دخولهل الميله اإلقليمية 

لبالده.
وقـــلل في تغريـــدة: "أود أن أذكر أوبـــن آرمز، بـــأن الميله اإليطلليـــة مغلقة ونحن 

مستعدون الحتجلز السفينة«.

االستقالل: وكلالت:
طللبت منظمة هيومــــلن رايتس واتش، ميلنملر 
وبنجالديش بإلغــــلء الخطط المقــــررة للبدء في 
إعــــلدة 3454 الجئــــل مــــن أفــــراد الروهينجل من 

مخيملت في بنجالديش إلى والية راخين.
وقــــلل مينلكشــــي جلنجولــــي، مديــــر المنظمة 
لشؤون جنوب آســــيل في بيلن األربعلء » ميلنملر 
لم تتعلمل بعد مع االضطهلد الممنهج والعنف 
ضــــد أفراد الروهينجل، لذلك لــــدى الالجئين كل 

األســــبلب التي تثير خوفهم على سالمتهم في 
حلل عودتهم«.

ويشــــلر إلى أنــــه طللمل منعت ميلنملر مســــلمي 
الروهينجل من الحصول علــــى المواطنة وقيدت 
حركتهــــم، وبداية من عــــلم 2017، قلم الجيش 
بطــــرد أكثــــر من 740 ألف شــــخص فــــي حملة 
وصفهــــل محققو االمــــم المتحدة بأنهــــل ترقى 

لإلبلدة الجملعية.
ويعيش أكثر من 100 ألف من أفراد الروهينجل 

في ميلنملر في معسكرات احتجلز مفتوحة.
ونقلت هيوملن رايتس واتش عن أحد الالجئين 
القــــول » ال نريد العــــودة لميلنملر، حيث لم يتم 
حتى إقلمة مراســــم جنلزة ألحبلئنل وانتهى بهم 

األمر في مقلبر جملعية بعد قتلهم«.
وقد نظم العشرات من الجئي الروهينجل مظلهرة 
في بنجالديش الثالثــــلء يطللبون فيهل بللعودة 
بشرط الحصول على ضملنلت لتأمين سالمتهم 

والحصول على المواطنة.

طهران تتحدى واشنطن

أنباء عن ناقلة نفط إيرانية تتجه إلى سوريا 

هيومان رايتس واتش تطالب بوقف إعادة الجئي الروهينجا

5 بلدان أوروبية تتعهد بتقاسم 
مهاجري سفينة »أوبن آرمز«
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الضفة الغربية/ االستقالل
أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا األولى للشباب 
التي تســـتضيفها فلسطين خالل الفترة من 
22 إلى 30 الشـــهر الجاري، منتخب فلسطين 
فـــي مجموعة صعبـــة، والتي ســـتقام جميع 
مبارياتهـــا على ملعـــب فيصل الحســـيني 

بالقدس المحتلة.

وســـيلعب الوطني بجانب قطـــر واألردن في 
المجموعة األولى، في حين تواجدت منتخبات 
البحريـــن والعـــراق واإلمارات فـــي المجموعة 
الثانيـــة. ووفقا لنظام البطولـــة تقام مباريات 
كل مجموعة بنظـــام الدوري من مرحلة واحدة، 
ويتأهل المتصدر وصاحب المركز الثاني إلى 

الدور نصف النهائي.

ويصعـــد الفائزان فـــي المربـــع الذهبي إلى 
المباراة النهائية للبطولة، كما ستجري مباراة 
لتحديـــد المركزيـــن الثالث والرابـــع، ومباراة 

لتحديد المركزين الخامس والسادس.
وستفتتح البطولة اليوم الخميس بمواجهتين 
األولى االمارات والبحرين عند الساعة 4 عصرا، 
والثانية فلسطين واألردن عند الساعة 7 مساء.

األردن/ االستقالل
جدد الفلسطيني إسالم البطران عقده مع نادي الجزيرة األردني وأصر على مواصلة مشواره مع الفريق ليدافع 

عن ألوان الفريق لموسم آخر.
وكشـــفت تصريحات صحافية أن عقد البطران انتهى مع الجزيرة قبل نحو شـــهرين، وكان الالعب مرشحا 

لالحتراف بعد ذلك مع أحد الفرق النمساوية.
ويبدو أن رغبة نادي الجزيرة في االستفادة من خدمات الالعب في ظل صعوبة تعزيز صفوفه في الوقت الحالي 
لتأخــــر موعد فتح باب قيد الالعبين، دفعت الطرفين لالتفــــاق فيما بينهما على تمديد العقد. ورافق البطران 
فريق الجزيرة إلى تركيا لالنضمام للمعسكر التدريبي، مما يؤكد اتفاق الطرفين على التمديد. وسيكون بإمكان 

البطران المشاركة في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي لوجود اسمه ضمن القائمة اآلسيوية للفريق.

تقام في فلسطين

مواجهات مصيرية في طريق الفدائي ببطولة غرب آسيا

البطران يواصل مشواره 
مع الجزيرة األردني

غزة/ محمد العقاد
أكـــد العب خط وســـط نادي شـــباب الخليل مصعب 
أبو سالم أنه ســـعيد بتواجده مع كوكبه من الالعبين 
أصحاب الخبرات الكبيرة في المستطيل األخضر التي 

تتمتع بالروح العالية.
وقال أبو ســـالم الملقب بــ "السفاح" في حديث خاص 
لــ" االســـتقالل": " إن هذه الروح التنافســـية ستبني 
فريقا سيكافح ببسالة لحصد األلقاب المحلية والتي 

ستؤهله لالستحقاقات الخارجية".
وأضاف أبو ســـالم أنه في السنتين الماضيتين كاد 

العميـــد أن يفقد الدوري في آخـــر مراحله رغم وجود 
مجموعة من الالعبين المميزين، وذلك بسبب فقدان 
التركيز باألسابيع األخيرة، الفتًا إلى أن الفريق بحاجة 
للدعم في الموســـم الجديد من قبل اإلدارة والجمهور 
حتى الرمق األخير من الدوري لحصد الذهب والوقوف 
على منصـــات التتويج وعدم تكرار تجربة المواســـم 
الماضيـــة. وتمنى "الســـفاح" أن يســـاهم مع زمالئه 
بالحصول على لقب الدوري وإســـعاد جماهير العميد 
ومجلس إدارته، مبينًا أن اإلدارة عقدت صفقات مميزة 
مع نخبة ُتعتبر من أفضل العبي الوطن وستشكل قوة 

ضاربة للفريق قادرة على حصد األلقاب.
يذكر أن أبو ســـالم يعتبـــر من الالعبيـــن المميزين 
في خط الوســـط المهاجم فـــي دوري المحترفين لما 
يتمتع من مهارات مميزة داخل المستطيل األخضر، 
واســـتطاع "العميد" تجديد عقد العبه لمدة موســـم 

جديد يعتبر الثالث له على التوالي.
يشـــار إلى أن "العميد" بدأ اســـتعداداته للموســـم 
الجديد فـــي دوري المحترفين مبكرًا، وبشـــكل جيد، 
بالتزام جميع الالعبين، مما يعني أن الفريق قادم بقوة 

في الموسم الجديد.

أبو سالم: إدارة »شباب الخليل« تعاقدت
 مع نخبة ستشكل قوة ضاربة للفريق 

االستقالل/ وكاالت:
قـــال تقرير صحفي إيطالي، أمس األربعاء، إن الكرواتي ماريو 
ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتـــوس، يقترب من االنتقال إلى 
برشلونة. ووفًقا لصحيفة »توتو سبورت«، فإن االجتماع الذي 
ُعقد بين مســـؤولي برشـــلونة ويوفنتوس، االثنين الماضي، 
تضمن الحديث عن عدد من الصفقات التبادلية بين الناديين.
وأشـــارت إلـــى أن الصفقـــة األقرب للحســـم بين برشـــلونة 
ويوفنتـــوس اآلن، هي تبادل الالعبين خـــوان ميراندا وماريو 

ماندزوكيتش.
وســـتخدم الصفقـــة الناديين، حيث يرغـــب يوفنتوس في 
تدعيم مركز الظهير األيســـر، بينما يحتاج برشلونة إلى ضم 

مهاجم جديد، من أصحاب الخبرة في الليجا.
يذكـــر أن العديد من التقارير أكـــدت أن بطل إيطاليا، يفكر 
أيًضا في ضم عثمان ديمبلي من برشلونة، في حال االستغناء 

عن باولو ديباال هذا الصيف.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن نادي فيورنتينا اإليطالي لكرة القدم أمس األربعاء من 
خالل موقعه الرســـمي على شبكة اإلنترنت عن تعاقده مع 

الالعب فرانك ريبيري في صفقة انتقال حر.
وأكـــد البيان الصادر عـــن فريق الفيـــوال أن تقديم النجم 
الفرنســـي ســـيتم خالل مســـاء اليوم الخميس في قاعة 

الصحافة في ملعب أرتيمو فرانكي.

وخضـــع الالعب البالغ مـــن العمر 35 عامًا بعـــد ظهر اليوم 
للفحـــوص الطبية في فلورنســـا، فيما تتحـــدث الصحافة 
اإليطالية إنه ســـيحصل على راتب بقيمة أربع ماليين يورو 
باإلضافة لنصف مليـــون كمكافآت. تجدر اإلشـــارة إلى أن 
فرانك ريبيري كان قد رفض العديد من العروض من المملكة 
العربية السعودية وروسيا ، قبل أن يكشف بأن انتقاله إلى 

فيورنتينا جاء بناًء على نصيحة من صديقه لوكا توني.

صفقة تبادلية تقرب 
ماندزوكيتش
 من برشلونة

فيورنتينا يتعاقد مع فرانك ريبيري



الخميس 21 ذو الحجة 1440 هــ 22 أغسطس 2019 م

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشف أحمد الطيبي عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة األربعاء، 
أن حـــزب الليكود يقـــوم بحملة تطهيـــر عرقي في الكنيســـت ضد كل من 
يعارضه. جاء ذلـــك في مقابلة مع موقع يديعـــوت أحرونوت" العبرية أمس، 
على خلفية االلتماس المقدم من حزب القـــوة اليهودية اليميني المتطرف 
للمســـتوطنين، وانضمام حزب الليكود إليه، من أجل منع القائمة المشتركة 

للترشح لالنتخابات بحجة أنهم يناهضون "إسرائيل".
وقال الطيبي "بمجرد أن يشير نتنياهو إلى العرب على أنهم تهديد سكاني، 
أصبح يعتبرهم اآلن أيًضا تهديًدا انتخابًيا إنه يتعاون مع الكهانيين إلقصاء 

الجمهور العربي".

غزة/ االستقالل:
أوضحــــت وزارة االقتصــــاد الوطني في 
التعلية  قطاع غــــزة األربعــــاء، أســــباب 
الجمركية التي تم فرضها على استيراد 
منتــــج "الصلصة" بقيمة 1000 شــــيقل 
علــــى كل طن وذلــــك ابتداًء مــــن تاريخ 

.2019/6/24
وبينــــت الــــوزارة على لســــان المتحدث 
باســــمها عبد الفتاح أبو موسى أن "تلك 
التعليــــة الجمركيــــة موســــمية فقــــط 
وهدفها حماية المنتج المحلي وإعطائه 
حصــــة في الســــوق إضافة إلــــى توفير 

فرص عمل ألهالي القطاع".
وأشار أبو موسى في تصريحات صحفية، 
إلــــى أن "القرار له إيجابيات كثيرة داخل 
غزة، حيث ُيسهم في تدوير رأس المال 
دخــــل البلد ويشــــجع اإلنتــــاج المحلي، 
وهو مبنــــي على ثــــالث شــــروط وهي: 
البندورة،  الخامة األساســــية وهي  وفرة 

والجودة والسعر".
وشــــدد على أن وزارة االقتصاد مستعدة 
لدعــــم أي منتج محلــــي تتوفر فيه تلك 
الشــــروط الثالثة داخل قطاع غزة، مبيًنا 
أن القرار ُيعمل به عبــــر اإلدارات العامة 

المعنية داخل الوزارة منذ إقراره.
ونوه إلى أنــــه جرى تخفيــــض التعلية 
الجمركيــــة إلى 500 شــــيقل لكل تاجر 
كان قد أجرى معاملة االســــتيراد لمنتج 
"الصلصة" قبل تاريخ صدور القرار، وذلك 

مراعاة لعدم تعرضهم لضرر.
وكان العديــــد مــــن التجار اســــتكوا من 
التعلية الجمركيــــة التي فرضتها وزارة 
االقتصــــاد الوطني في قطــــاع غزة على 
اســــتيراد منتج الصلصة، بقيمة 1000 
شــــيقل على كل طن، بعد أن كانت 100 

شيكل على كل طن.

االستقالل/ وكاالت:
أطلقت مؤسسة القدس الماليزية، أول موسوعة إلكترونية 
متخصصة بالمسجد األقصى، بالتزامن مع مرور الذكرى الـ 
50 لجريمة االحتالل اإلســـرائيلي، بإحراق أولى القبلتين 

وثالث الحرمين للمسلمين.
وجرى اطـــالق الموســـوعة، بالعاصمة كوااللمبور، وســـط 
حضور رسمي ومشاركة شخصيات اعتبارية، من عدة دول 

من جنوب شرق آسيا.
وبحســـب ما ذكرته وكالة »قـــدس بـــرس« األربعاء، فإن 
الموســـوعة، التي أطلق عليها اسم »أقصى بيديا«، تأتي 

على شكل موقع إلكتروني تفاعلي، متعدد اللغات.
ووصف رئيس مجلس األمناء لمؤسسة القدس الماليزية 
مخريز محاضير، موســـوعة »أقصى بيديا«، بأنها »مشروع 

غير مسبوق واألول على مستوى العالم«.
وقال في كلمة له خالل حفل اطالق الموسوعة »نحن اآلن 
في حدث عظيم، ال يهم المسلمين فحسب، بل كل إنسان 
حر يؤمن بحقوق اإلنسان، ويحترم األديان ويرفض الظلم. 

نحن هنا من أجل فلسطين والمسجد األقصى المبارك«.
وأكد أن »الماليزيين وبالرغم من ُبعد المسافات، يعتقدون 

أن فلســـطين والمســـجد األقصى قضية تخصهم، ويقع 
علـــى كاهلنا عـــبء حمايتهـــا وتحريرها مـــن االحتالل 
الظالـــم، وهي قضية تهمنا ألنها قضية يجمع عليها كل 
الماليزيين، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياســـية أو 

خلفياتهم الثقافية«.
وقال مخرز: »تحل علينا الذكري الخمسون إلحراق المسجد 
األقصى، هـــذه الذكـــرى األليمة على كل إنســـان محب 
للســـالم، ليس فقـــط ألن حرية العبادة قـــد انتهكت، أو 
ألن المجرمين أفلتوا من العقاب، بل أيضا بســـبب فقدان 

األعمال الفنية والمعمارية القديمة للمسجد األقصى«.
وأشار إلى أن الموقع الذي يمكن المتصفح من زيارته على 
عنـــوان (aqsapedia.net) يوفر مراجـــع موثوقة لغرض 
الدراســـة والبحث والتعليم حيث إنه يلتزم بالحفاظ على 

حقائق عن المسجد الشريف وحمايته.
وبّين أن موسوعة »أقصى بيديا« »تعرض معلومات شاملة 

دقيقة وموثوقة عن المسجد األقصى وما يتعلق به«.
وشـــدد على أن الموســـوعة بمثابة »مصـــدر حر وموثوق 
للمعلومـــات دون أن يكـــون هنالـــك تأثيـــر للدعايـــة 

الصهيونية عليها«.

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلســـالمي في فلســـطين، أمس، أن المقاومة 
في غزة تتعامل مع التهديدات اإلسرائيلية بشن عملية عسكرية 
ضد القطاع بمنتهى الجدية، مســـتدركة : »لكن ال تشكل هاجسا 

بالنسبة لنا«.
وقال مســـؤول المكتـــب اإلعالمي في الحركة داوود شـــهاب في 
تصريحـــات صحفية مســـاء أمس األربعـــاء: »نفهـــم تماما ماذا 
تعني هذه التهديدات«، الفتا إلى أن (رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
بنيامين) نتنياهو قد يقدم قبل االنتخابات على مواجهة عسكرية 

أو حرب أو عدوان على غزة؛ »عله يرفع من اسهمه االنتخابية«.
وأضاف : »نتعرض لعدوان واســـع يســـتهدف الفلسطيني أينما 
وجد، وهذا يســـتدعي منا أن نكون مســـتعدين دائما للمواجهة 
والرد«، الفتـــا إلى أن المقاومة تتوقـــع المواجهة مع االحتالل بأي 

لحظة.
ولفت إلى أن المقاومة متنبهة ومتيقظة دائما وعلى أتم الجاهزية 
لمواجهة كل االحتماالت، مســـتطردا : »ليـــس لدينا ما يمكن أن 
نخسره في المواجهة القادمة؛ ألن المعطيات للظروف الحالية في 
غزة تؤدي إلى احتمالية االنفجار بوجه االحتالل وشـــعبنا لم يعد 

يطيق استمرار الحصار«.
ووجه شهاب رســـالة لالحتالل قائال : »ال تحلموا أبدا بكسر شوكة 
المقاومـــة في غزة أو كســـر صمود شـــعبنا القادر علـــى الصمود 
والتحدي«، مبينا أن شعبنا »لن يستسلم وسيستمر في الدفاع عن 

حقه في الحياة فوق هذه األرض«.
ووفق شـــهاب، فإن التهديدات اإلســـرائيلية لغزة تعكس مدى 
االزمة التي خلقتها للمســـتوى السياسي اإلسرائيلي، موضحا أن 
القطـــاع خلق مأزقا كبيـــرا وحقيقيا لألحـــزاب والحكومة والجيش 

اإلسرائيلي وجميعهم يريدون التخلص منه.
وذكر أن موضوع غزة تحول إلى ملف حاضر على طاولة االنتخابات 
اإلســـرائيلية بكل قوة، مشـــيًرا إلى أن كل االحتماالت مفتوحة وال 

أحد يمكن أن يتوقع ماذا ستسفر عنه نتائج االنتخابات.
وأضاف : »قطاع غزة يشـــكل هاجســـًا كبيرًا لالحتالل، والمقاومة 
تشـــكل مأزقا حقيقيا وشـــوكة فـــي حلوقهم«، كاشـــفا أن غرفة 
العمليات المشـــتركة واألجنحة العســـكرية لفصائـــل المقاومة 
في حالة تشـــاور مســـتمر ودائم لما يجري على األرض، وبحث كل 
الســـيناريوهات الممكنة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي قادم على 

غزة.
وشـــدد على أن »المقاوم لديهـــا خيارات متعـــددة لمواجهة اي 
تصعيد اســـرائيلي قـــادم على غـــزة«، منوها إلـــى أن »المقاومة 
تتعامل مع ما يجري فـــي القطاع اآلن، على أنه حالة عدوان وحرب 

تمارسها إسرائيل على الشعب الفلسطيني«.
وقال إن »المقاومة في غزة ليســـت بعيدة عما يجري مع اهلنا في 
الضفـــة و القدس »، موضحا أن »غرفـــة العمليات في حالة تأهب 
واســـتعداد مســـتمر وتدير صراعـــا مريرا ومفتوحا مـــع االحتالل 

وتدرك أن المواجهة والصراع لن ينتهي بضربة واحدة.

في ذكرى إحراقه
مؤسسة ماليزية تطلق أول موسوعة 

إلكترونية شاملة خاصة بالمسجد األقصى 

وذكـــر أســـامة الرجبي ابـــن عم صاحـــب المنزل 
إبراهيـــم أن العائلـــة تفاجأت بحصـــار المنزلين 
والمنطقة من قبل قوات االحتالل دون سابق انذار، 

واالعتداء على العائلة إلخراجها بالقوة.
وأضـــاف أن جنـــود االحتـــالل اعتـــدوا بالضرب 
المبرح على إبراهيم نبيل الرجبي وشقيقه جهاد 
ووالدتهما حنـــان "أم إبراهيم"، واحتجزوا نجليها 
في ســـيارة الشـــرطة، حتى االنتهاء مـــن عملية 

الهدم.
كما اعتدى جنود االحتالل على السكان المجاورين، 
والطواقم الصحفية التي جـــاءت لتغطية عملية 
الهـــدم، حيث تعّرض المصـــور الصحفي توفيق 
صليبـــا للضرب المبـــرح، وصادر جنـــود االحتالل 
كاميرته قبل أن يتمّكن من استرجاعها بعد ساعة 

من مصادرتها.
ولفـــت أســـامة الرجبي إلـــى أن موظفـــي بلدية 
االحتالل فـــي القدس لـــم يســـمحوا للعائلتين 
بإخـــراج كافة أثاث المنزلين، وشـــرعوا بهدمهما 

على معظم محتوياتهما.
وقال الرجبي إن المحامي جمعة خاليلة توجه إلى 
محكمة االحتالل المركزية إليقاف عملية الهدم، 
وتمكن من تأخيرها لمدة ساعتين، بعد أن هدمت 
ا من المنزلين، بشـــرط دفع ٥٠ ألف  الجرافات جزًء
شيكل نقدي، وتنظيم المنطقة خالل عشرة أيام.

وأشـــار إلى أن المواطن المقدسي إبراهيم الرجبي 

لم يتمكن من توفير المبلغ المطلوب خالل ساعة، 
وبعـــد خمس دقائق شـــرعت جرافـــات االحتالل 

بهدمهم المنزلين.
وأوضح أسامة أن المنزلين اللذين جرى هدمها قد 
شّيدا قبل ١٧ عاما، وتبلغ مساحة كل منزل منهما 
٨٥ متـــًرا مربًعا، ويضم كل منـــزل ٣ غرف وصالة 

وشرفة ومطبخًا وحمامين.
وبّيـــن أن ابـــن عّمه إبراهيـــم وزوجتـــه وطفلته 
يسكنون في منزل، فيما تقطن والدته وشقيقته 

في المنزل الثاني.
وفرضـــت بلدية االحتـــالل علـــى العائلتين دفع 
مخالفة بنـــاء قبل خمـــس ســـنوات بقيمة مائة 
ألف شـــيكل، عـــدا عن دفـــع قيمة مســـتحقات 
ضريبـــة االرنونا التي تبلغ نحو ١٢٠ ألف شـــيكل 

بالتقسيط.
وأكـــد أن إبراهيـــم قدم طلبـــا لبلديـــة االحتالل 
بالقـــدس لترخيـــص المنزليـــن ودفع الرســـوم 
للمهنـــدس والمحامي، كما دفع ٣٠ ألف شـــيكل 
لمحكمة االحتالل المركزية بالقدس قبل شهرين، 
مقابل االســـتئناف على قرار الهدم، ووافق قضاة 
االحتالل على توقيف قرار الهدم، إلى أن حضرت 
طواقـــم بلدية االحتالل اليـــوم وهدمت المنزلين 

دون سابق إنذار.

اإخطارات بالهدم يف قلنديا
وفـــي ذات الســـياق، وزعـــت ســـلطات االحتالل 

اإلســـرائيلي أمـــس، إخطـــارات هدم لعشـــرات 
المنشآت الفلســـطينية في محيط مخيم قلنديا 

شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محليـــة بأن قوات االحتالل برفقة 
طواقـــم تابعـــة لبلدية االحتالل اقتحمت شـــارع 
المطـــار المقابل لمخيم قلنديا، وشـــرعت بتوزيع 
إنذارات هـــدم وإخالء لما يقارب من 20 منشـــأة 
بالمنطقـــة، تدعي ســـلطات االحتـــالل أنها "غير 

قانونية".
وأشـــارت إلى أن االقتحام اســـتمر لعدة ساعات، 
الفتة إلـــى أن أصحاب تلك المنشـــآت تلقوا قبل 
أكثر من عام أوامر لمراجعة المحاكم االسرائيلية 

بخصوص منشآتهم.
وتواصـــل بلديـــة االحتالل منـــذ احتاللها مدينة 
القـــدس عـــام 1967م، سياســـة هـــدم المنازل 
وتهجير السكان الفلسطينيين تحت حجج واهية 
وهي عدم حصولهم على تراخيص البناء، وتقوم 
بمالحقة كل مقدســـي يبني منزاًل أو مبنى أو محاًل 
أو عمل توسعة لمنشأته في المدينة وضواحيها.

وأخرى بسخنين
إلـــى ذلـــك، أخطـــرت لجـــان التنظيـــم والبنـــاء 
االحتالليـــة بهدم عشـــرات المنشـــآت الزراعية 
والعرائش للمزارعين في سهل البطوف بالداخل 
الفلســـطيني المحتل، كما تم تغريم العديد من 
المواطنيـــن مبالغ وصلت إلى 300 ألف شـــيكل، 

وذلك بذريعة البناء دون تراخيص.
وتفاجأ بعض المزارعين المقيمين بشـــكل دائم 
في سهل البطوف مؤخرًا بإخطارات لجنة التنظيم 
والبنـــاء التي تطالب الفالحين بهدم عرائشـــهم 
التي أقاموها علـــى أراضيهم الخاصة بحجة عدم 

الترخيص.
وهددت لجنة التنظيم بفرض غرامات مالية على 
كل مـــن يمتنع عن هـــدم العرائش والمنشـــآت 
الزراعية، بحيث تتراوح الغرامات التي ســـتفرض 

ما بين 150 ألف شيكل إلى 300 ألف شيكل.
وكانـــت اللجنـــة الشـــعبية في ســـخنين عقدت 
األســـبوع الجاري اجتماعًا بمشـــاركة العديد من 
أصحاب المحال والمنشـــآت التجارية الزراعية في 
ســـهل البطوف، ومن وصلتهـــم إخطارات الهدم 
وإشـــعارات الغرامات، وذلك للتباحث في ســـبل 
التصـــدي إلخطـــارات الهدم والغرامـــات المالية 
الصادرة بحقهم عن لجنة التنظيم والبناء التابعة 

لمنطقة "كفار تابور".
وتباحـــث أعضاء اللجنة مع المزارعين في ســـهل 
البطوف بوضـــع برنامج عمل والخطـــوات الالزمة 
للتصدي ألي مخطط يهدف إلى المس بســـهل 
البطوف وتفريغ أهله منه، ودعت اللجنة إلى وقفة 
جماعية ووحدة الصف للتصدي ألي مخطط يحاك 
ضد سهل البطوف من قبل لجان التنظيم والبناء.
كمـــا دعـــت اللجنة جميـــع المزارعيـــن وأصحاب 

الزراعيـــة واألراضي لعدم  العرائش والمنشـــآت 
الرضوخ لهـــذه اإلخطـــارات وهـــذه الضغوطات 
وعدم التعامل معها، وكذلـــك عدم التوقيع على 
أي مستند يرســـل إليهم من قبل لجان التنظيم 
والبناء وخاصة من لجنة التنظيم والبناء في كفار 

تابور.
واتفق أن تعمـــل اللجنة الشـــعبية بالتعاون مع 
بلدية ســـخنين في المســـار القضائي، وذلك عبر 
التوجـــه إلى المحكمة الســـتصدار أمـــر احترازي 

بتجميد اإلخطارات وإلغاء الغرامات.
كما اقتحم أمس مفتشـــو ما ُيســـمى بـ"ســـلطة 
تطويـــر الّنقـــب ضواحي قريـــة اللقيـــة، ووزّعت 

إنذارات بالهدم واإلخالء.
وطالت إنذارات اإلخالء والهـــدم أكثر من ثالثين 
مبنى ومنزاًل معظمها يتبع لعائلة أبو مطير، فيما 
ع  يتبع بعضها لعائلة النائب الســـابق عن التجمُّ

في الكنيست، جمعة الزبارقة.
وتأتـــي هـــذه الخطوة ضمن مســـعى ســـلطات 
االحتالل إلى إرغام األهالـــي بالتنازل عن أرضهم 
 بيوت 

ّ
مســـتغلة األزمة السكنية الخانقة، علًما بأن

العائلة تبعد بضع أمتار، عن الخارطة الهيكلية.
وفــــي الشــــهر الماضي اقتحــــم عناصر من 
شــــرطة االحتــــالل وجرافات الهــــدم ووحدة 
"يوآف"، قرية اللقية، بهدف هدم منزل في 

حارة أبو عمار.

االحتالل يهدم  ...

الطيبي: الليكود يمارس 
التطهير العرقي

»االقتصاد« بغزة توضح سبب التعلية الجمركية على استيراد »الصلصلة«

»الجهاد«: نتنياهو قد يقدم على حرب 
والمقاومة لديها خيارات للمواجهة
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االستقالل/ وكلالت:
كشفت سيدة أسترالية كيف أصيبت بللشلل، ولم تعد قلدرة على المشي، بعد 

أن استعلرت فرشلة المكيلج من صديقتهل.
واعتقدت جوي جيلكريست، من كوينزالند، أستراليل، أن استخدام فرشلة مكيلج 
صديقتهل لتغطية بقعة لن يضرهل، لكنهل بعد أيلم شـــعرت بألم شـــديد في 

ظهرهل، وتم نقلهل إلى المستشفى.
واتضح أنهل أصيبت بعدوى مهددة للحيلة دخلت جسمهل من الفرشلة عبر فتحة 
صغيرة في جلدهل، وهلجمت عدوى المكورات العنقودية عمودهل الفقري، ممل 

تسبب في خدر جسمهل من أسفل الخصر وفقدان الشعور في سلقيهل.
وأخبـــر األطبلء جوي أنهل ســـتمضي بلقي حيلتهل على كرســـي متحرك، لكن 
بعد ســـنوات من هذه المحنة المروعة في علم 2015، تحدت توقعلت األطبلء، 

وتمكنت من المشي من جديد.
وكلنـــت جوي قـــد صرحت لصحيفة محليـــة »لقد أصيبـــت صديقتي بعدوى 
المكورات العنقودية في وجههل، وكنت أســـتخدم فرشلتهل، ولم يكن لدي أي 
فكرة عن حـــدوث ذلك، واعتدت على مشـــلركة أدوات التجميل مع صديقلتي 

طوال الوقت«.
وأضلفت »انتهي بي األمر بلإلصلبة بللعدوى، التي بدأت على شـــكل 
بثرة في وجهي، قبل أن تنتشـــر إلى جســـمي وتصـــل إلى النخلع 
الشـــوكي. كلن نظـــلم المنلعة لدي منخفض، وكلن جســـمي مثلليًا 

لتكلثر البكتيريل«.

أصيبت بالشلل
 بسبب فرشاة مكياج!

االستقالل/ وكلالت:
نشـــر الفيزيلئـــي البريطلنـــي، تيـــم بيرنـــرز لـــي، فـــي 
CERN بسويســـرا، أول موقـــع إلكترونـــي علـــى اإلطالق ( 

WorldWideWeb) في 6 أغسطس علم 1991.
وبحلـــول نهلية علم 1992، ُأطلقت 10 مواقع على شـــبكة 
اإلنترنت. وبعد أن أتلحت CERN تقنية W3 للجمهور على 
أسلس خلل من حقوق الملكية في علم 1993، بدأ اإلنترنت 

في النمو تدريجيل ليصبح شلمال للجميع.

وفـــي علم 1994، وصل عدد المواقـــع اإللكترونية إلى 3 آالف 
موقع، بمل فـــي ذلك »يلهو« الذي أسســـه كل من جيري يلنغ 
وديفيد فيلو بلســـم »دليل جيري وديفيد للشبكة العللمية«، 
حيث كلن عبلرة عن دليـــل للمواقع اإللكترونية األخرى، وُنّظم 
في تسلسل هرمي. ومع ظهور موقع »غوغل«، كلن هنلك أكثر 
من مليوني موقع إلكتروني، أمل اليوم، فيوجد 1.71 مليلر موقع. 
وعلـــى الرغم من انخفلضه عن 1.76 مليلر في علم 2017، فإن 

. Internet Live Stats هذا الرقم يتزايد حلليل، وفقل لـ

االستقالل/ وكلالت:
في مزاد علني لبيع العمالت النقدية بشـــيكلغو، دفـــع رجل أعملل من يوتله مبلغ 
1.32 مليون دوالر من أجل اقتنلء قطعة نقدية من فئة 10 »ســـنتلت« األســـبوع 

الملضي.
القطعة النقدية ليست مجرد 10 »ســـنتلت« علدية، فبحسب معرض »ستوكس 
بورز« الذي عقد المزاد، فإن القطعة يعود تلريخهل إلى علم 1894، وهي واحدة من 

بين 24 قطعة نقدية تمت صنلعتهل.
واشترى العملة النلدرة رجل األعملل، ديل لوي هلنسين، وُتعرف القطعة النقدية 
»S-1894« بعملـــة »بلربر«، ألنهل ُصممت من قبل النّقلش تشـــلرلز إي بلربر، والذي 

صمم العديد من العمالت المعدنية لدور سك النقود بللواليلت المتحدة.

االستقالل/ وكلالت:
أظهر فيلم وثلئقي حول بعثـــة علملء انطلقت إلى 
القلرة القطبية الجنوبية أخيرًا، اكتشلف أنواع جديدة 

من األسملك »لم يسبق أن شوهد مثلهل من قبل«.
وأفـــلد موقـــع صحيفـــة »ذا صـــن« البريطلنية، بأن 
مخلوقلت غريبة تم استخراجهل من أعملق المحيط 
خـــالل انطالق البعثة التي كشـــفت عن أغرب أنواع 

الحيلة البحرية.

الوثلئقي وعبر »يوتيوب«، كشف أن تلك األنواع قد 
تكون جديدة بللكلمل، تحديدًا السمكة التي أثلرت 
اهتمـــلم العلملء الذين اســـتغربوا نمط األلوان على 

زعلنفهل.
وركـــزت البعثة على الصيد بللشـــبلك في قلع البحر 
المخلوقـــلت، وأســـفرت جهودهـــم عن  لمراقبـــة 
اكتشلفلت مثيرة لالهتملم، بمل في ذلك الكثير من 

اإلسفنج البحري واألسملك.

اكتشاف أسماك جديدة في القطب الجنوبيكم يبلغ عدد المواقع اإللكترونية عالميًا؟

غزة/ االستقالل:
منذ أكثـــر مـــن 20 علًمل يحـــرص األربعيني 
كملل المدهون على جمـــع أنواع مختلفة من 
األصداف التي يقذفهل بحر غزة على شـــلطئ 

المدينة السلحلية.
ويعمـــل المدهون على تقســـيمهل حســـب 
الشـــكل واللون إلى مجموعـــلت، لتبدأ بعدهل 
رحلة فنيـــة متقنة ُمزيًنل بهل األواني الفخلرية 

عبر لصقهل بللغراء.

كمـــل ال يكتفي بتلك األصداف المتنلســـقة، 
حيث يعمل على تكسير غير المتنلسِق منهل 
لتتنلســـب من حيث الحجـــم إلضلفتهل إلى 

األواني الفخلرية، لتصبح لوحة تراثية.
وتصل مـــدة العمل للقطعـــة الواحدة –وفق 
المدهون- إلى نحو شـــهرين، كمل شـــلرك في 
الكثير من المعلرض ويســـعى الى تسويقهل 
ورعليـــة لهـــذا الفـــن واحتضلنـــه مـــن قبل 

مؤسسلت داعمة.

ويـــؤدي انقطلع التيـــلر الكهربلئي في قطلع 
غزة لفترات طويلة إلى توقف كلمل عن إنجلز 
تلك الفخلريلت المميزة، كون أن عملهل الدقيق 

يحتلج إلى مصدر لإلضلءة.
ومن أبــــرز منجزات المدهون تجســــيد البرج 
الفرنسي الشهر »إيفل«، حيث كلن من أوائل 
األعملل التي أتمهل قبل 20 علًمل، واســــتخدم 
في إعــــداده أكثر مــــن 14 ألــــف قطعة من 

الصدف.

غزة: تجسيد »برج إيفل« باستخدام 14
 ألف قطعة صدف من شاطئ البحر

االستقالل/ وكلالت:
ألقت الشـــرطة البريطلنية القبض على سيدة متهمة بوضع القملمة المعدة إلعلدة التدوير في 

أكيلس بلون مخللف للقلنون.
واستمعت المحكمة في إيبسويتش، ســـوفولك إلى أن ليندسي ويب (34 علمًا)، ُضبطت وهي 
تلقى نفليلت منزلية في أكيلس سوداء في ثالث منلسبلت. وتقول المتهمة إنهل طلبت أكيلسًا 

برتقللية من المجلس لكنهل لم تصل إلى منزلهل.
وتم اســـتدعلء ويب إلى محكمة الصلح في ســـوفولك من قبل المجلس المحلي، لمواجهة أربع 
جرائـــم تتعلق بللنفليلت المنزلية. ووضعت في زنزانة احتجلز بعد أن فشـــلت في الظهور أملم 

المحكمة في الموعد المحدد وتم إصدار أمر بللقبض عليهل، بحسب صحيفة ميرور البريطلنية.

دخلت السجن ألنها استخدمت 
أكياس قمامة سوداء!

االستقالل/ وكلالت:
دخل رجل إسكتلندي، تعثر فوق درجلت السلم 
وســـقط من ارتفلع حوالي 3.7 متر، في غيبوبة 

يوم زفلفه ولم يعد يتذكر حتى عروسه.
وذكرت صحيفة »ديلي ريكورد«، أن أحد سكلن 
منطقة غرب لوثيلن، كريس مللون، ســـقط في 
فجوة الدرابزين عندمل كلن يسلعد علمل الفندق 

في حمل الهدايل إلى غرفة الزفلف.
وتلقى الرجل كســـورا في الجمجمـــة والظهر 
والذراعين والكتفين، وأيضل إصلبلت في القلب 

والرئتين. وشـــبه األطبلء حللة كريس بشخص 
نجل من حلدث سيلرة.

وقضى اإلسكتلندي 10 أيلم في جنلح العنلية 
المركزة وعندمل استيقظ من غيبوبته، اكتشف 

األطبلء أنه فقد ذاكرته جزئيل.
أفريـــل،  اإلســـكتلندي،  زوجـــة  وقللـــت 
للصحفيين:«لقـــد رأيـــت كيف اســـتفلق من 
غيبوبته، وكلن محرجل للغلية ألنه لم يكن يعلم 
أننل أصبحنل متزوجين، قبل أن تعود إليه ذاكرته 

جزئيل.

وبقي كريس تحت إشراف األطبلء لعدة أسلبيع 
بسبب إصلبته بللتهلب رئوي، مل أدى لتوصيله 
بجهلز التنفس الصنلعـــي. وتمكن من العودة 
إلـــى المنـــزل بعد شـــهر مـــن الحلدثة عكس 
التوقعلت األولية لألطبلء، الذين قللوا: إن الشفلء 

سيستغرق علمل ونصف العلم.  
وُمنع الرجل من مملرســـة الريلضة وأي نشـــلط 
بدني مجهد. وأصيب بللصمم في أذنه اليسرى 
وفقد حلســـة الشـــم ولم يعد يشـــعر بنكهة 

الطعلم أبدا.

سقــط عــن الــدرج فلــم يتعــرف
 علــى عروستــه ليلــة الزفــاف!

10 »سنتــات« بـ1.32 
مليــون دوالر


