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القدس المحتلة/ االستقاللم 
زعم���ت قوات االحت���الل أن حريقا اندلع امس 
الُمحاذية  المس���توطنات  إحدى  الجمعة، في 
لقطاع غزة بفعل بالون حارق أطلق من القطاع.

وقالت »القناة 13« العبرية، أن حريقًا اندلع في 
مستوطنة بئيري بفعل بالونات حارقة أطلقت 

من غزة.

وشهدت أمس الجمعة المنطقة الفاصلة 
المحتلة ش���رق قطاع غزة،  األراض���ي  مع 
مظاهرات ضمن فعاليات جمعة »لبيك يا 
أقصى« التي دعت إليها الهيئة الوطنية 
لمسيرات العودة وكس���ر الحصار، اطلق 
خاللها المشاركون بالونات ُمحملة بأعالم 

فلسطين.

االحتالل: إندالع حريق في 
غالف غزة بفعل بالون حارق 

رام الله/ االستقاللم 
أصي���ب عدد من المواطنين أم���س الجمعة باعتداء قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي على المتظاهرين السلميين خالل 
مشاركتهم في فعاليات الجمعة ال�71 من مسيرة العودة 
وكس���ر الحصار ش���رقي قطاع غزة، تحت اس���م "لبيك يا 

أقصى"، وفي الضفة المحتلة قتلت مستوطنة إسرائيلية 
وأصيب مستوطنان آخران بجراح ما بين متوسطة وخطيرة 
، ج���راء انفجار عبوة ناس���فة قرب نبع "عي���ن بوبين" في 
مدينة رام الله. وأصي���ب عدد من المواطنين، امس ، جراء 
قمع قوات االحتالل المسيرات األسبوعية الحدودية التي 

تنظمها الهيئة الوطنية لمس���يرة العودة وكسر الحصار 
تحت  عنوان "جمعة لبيك يا أقصى" على طول حدود قطاع 
غزة. وبحس���ب وزرارة الصحة الفلس���طينية في قطاع غزة 
فان الطواقم الطبية المختلفة تعاملت مع ما مجموعه 122 
اصابة بجراح مختلفة، منهم 50 مواطنا أصيبوا بالرصاص 

الحي من قبل االحتالل االسرائيلي واصابة 3 مسعفين.
وقالت وزارة الصحة إن من بين المصابين ثالثة مسعفين؛ 
وهم المس���عف محمد عبدالقادر أبو عاب���دة، وقد أصيب 

بعي���ار معدني مغلف بالمط���اط باليد خالل 
عمله اإلنس���اني ش���رق البريج. والمس���عف 

إصابات بقمع االحتالل المتظاهرين شرقي القطاع.. 
ومقتل مستوطنة بانفجار عبوة ناسفة قرب رام الله

نتنياهو: �سنعمق جذور 
اال�ستيطان يف ال�سفة

»هيئة العودة« تدعو للمشاركة بالجمعة 
القادمة بعنوان »الوفاء للشهداء«

غزة/ االستقاللم 
دعت الهيئة الوطنية لمس����يرات العودة وكسر الحصار، امس 
الجمعة، الفلس����طينيين لالحتشاد والمش����اركة في فعاليات 

عملية »دوليب«.. عززت روح 
المقاومة وأكدت فشل االحتالل

غزة / سماح المبحوحم
اعتبر محلالن سياسيان أن استمرار العمليات الفردية في مناطق 
مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلين خالل األسابيع تأتي 

هنية: عملية رام اهلل ر�سالة 
لل�سهاينة لالبتعاد عن القد�س

الفصائل: عملية »رام الله« الفدائية صفعت 
االحتالل ودعاة استئناف »المفاوضات« 

غزة – رام الله/ قاسم األغام
أجمعت الفصائل الفلس���طينية على أن عملية التفجير 
الفدائية الت���ي وقعت قرب مس���توطنة »دوليب« غربّي 

رام الله بالضفة المحتلة، تأتي في س���ياق الرد الطبيعّي 
على جرائم االحتالل وُقطعان مس���توطنيه 
المتطّرفين ضد شعبنا وأرضه ومقّدساته. 

د. الهندي: عملية رام الله رسالة لنتنياهو 
بأن شعبنا قادر على مواجهة المؤامرة

بيروت/ االستقاللم 
أكد عضو المكتب السياس���ي ورئيس الدائرة السياسية 
لحركة الجهاد اإلس���المي د. محمد الهن���دي أن العملية 

البطولي���ة التي وقعت أم���س الجمعة قرب مس���توطنة 
دوليف غ���رب رام الله، والتي أس���فرت عن 
مقت���ل مجن���دة وإصابة مس���توطنين، هي 

) APA images (      نقل اإحدى ال�سابات خالل املواجهات مع الحتالل �سرق غزة انت�سار قوات الحتالل يف مكان عملية رام اهلل اأم�س 

غزة/ االستقاللم 
أكد الش���يخ نافذ عزام، عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلسالمي، أن الجماهير التي خرجت امس باآلالف لنصرة المسجد 

عزام: الجماهير التي خرجت نصرة لألقصى تثبت 
عبثية محاوالت إخراج القدس من دائرة الصراع
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مظاهرات يف خميمات لبنان 
يف جمعة الغ�سب ال�ساد�سة
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قـــال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلســـرائيلي، امـــس الجمعة، إن األجهزة 
األمنية اإلسرائيلية تالحق منفذي العملية التي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة 

آخرين قرب رام الله.
وأكد نتنياهو في تصريحات قبيل بدئه مشـــاورات أمنية: "سنعزز االستيطان 
ونعمق جذورنا ونضـــرب أعداءنا". وفق وصفه. وأضاف "ســـنالحق اإلرهابيين 
ونصل إليهم، يد إسرائيل الطويلة ستصل لكل من يريد قتلنا ويحاول إيذاءنا".

غزة/ االستقالل: 
دعت الهيئــــة الوطنية لمســــيرات العودة 
وكسر الحصار، امس الجمعة، الفلسطينيين 
لالحتشاد والمشاركة في فعاليات الجمعة 
المقبلــــة "جمعــــة الوفاء للشــــهداء" تزامًنا 
مــــع ذكرى انتهاء عدوان عــــام 2014 والذي 
استشهد خالله 2320 شهيًدا على مدى 51 

يوًما من العدوان على القطاع.
جــــاء ذلك فــــي بيــــان صحفي مــــع انتهاء 
فعاليات الجمعة الـ 71 باسم "جمعة لبيك 

يا أقصى".
العودة  الهيئة استمرار مســــيرات  وأكدت 
وكســــر الحصار، وعلى السير قدًما بها كأداة 
كفاحيــــة جماهيريــــة للتصــــدي لالحتالل 

الفلسطينية  القضية  تصفية  ولمشــــاريع 
وحماية حقنا بالعودة لفلســــطين ولتشكل 
باستمرارها حجر عثرة في طريق المطبعين 

وسماسرة وتجار األوطان. وفق نص بيانها.
وشــــددت على رفضها تهويــــد القدس أو 
القبول باألمــــر الواقع فيها أو التنازل عن أي 
شبر منها، مؤكدًة على أنها ستبقى عاصمة 

للشعب الفلسطيني.
وجددت تأييدها لمطالب الالجئين في لبنان 
بتحســــين فرص الحيــــاة الكريمة لهم في 
مخيماتهم بلبنان، مطالبًة الرئيس اللبناني 
ورئيس الوزراء بإلغــــاء القرار ومراعاة ظروف 
الالجئيــــن ضيوف لبنان. داعيــــًة الالجئين 
لالســــتمرار في التظاهرات السلمية رفًضا 

لصفقة القرن ومشاريع تصفية القضية.
ودعت إلى اإلســــراع في اســــتعادة الوحدة 
فــــي  الشــــراكة  أســــاس  علــــى  الوطنيــــة 
المؤسسات والبرامج الوطنية وشطب أوسلو 
وملحقاتها من تاريخ الشعب الفلسطيني، 
وانهاء العقوبات لتعزيز صمود المواطنين 

ورفع الحصار الظالم المفروض على القطاع.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى العشـــرات مـــن أهالي بلدة 
أبو ديس جنوب شـــرق القدس 
المحتلة صالة ظهر امس الجمعة، 
المقامة  في خيمـــة االعتصـــام 
البلـــدة، دعما وإســـنادا  داخـــل 
لألســـرى المضربين عن الطعام 
في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 

احتجاجا على اعتقالهم اإلداري.
وشارك في الصالة أهالي األسرى 
وشـــخصيات وطنية، ومواطنون، 
دعمـــا لألســـيرين حذيفـــة بدر 
حلبيـــة المضرب عن الطعام منذ 
54 يوما، واألسير اسماعيل خلف 
المضرب منـــذ 29 يوًما، مؤكدين 
ضرورة دعـــم األســـرى وإيصال 
رســـالة للعالـــم أن شـــعبنا لن 

يتركهم وحدهم.

وندد المشاركون بجرائم االحتالل 
التي يمارسها بحق شعبنا، خاصة 
بحق األســـرى الذين يتعرضون 
لسياسة اإلهمال لطبي المتعمد، 

داعين إلى ضرورة التدخل إلنقاذ 
حياتهـــم. وبعـــد أداء الصـــالة، 
انطلـــق المواطنون في مســـيرة 
جابت شـــوارع البلدة، ردد خاللها 

المواطنـــون الشـــعارات الداعية 
لنصرة األســـرى ومســـاندتهم، 
رافعين العلم الفلسطيني وصور 

األسرى المضربين عن الطعام.

مواطنون يؤدون صالة ابجمعة ببلدة أبو ديس إسنادا بألسرى ابمضربين

رام الله/ االستقالل: 
انطلقت دعوات فلســـطينية لحذف وإخفاء األجهزة وتســـجيالت 
الكاميرات فـــي محيط مكان عملية تفجير العبوة الناســـفة، وذلك 
أعقـــاب حملة لجنود االحتالل لالســـتيالء عليها بحثـــا عن منفذي 

العملية.
واقتحـــم جنود االحتـــالل مصنعا في بلدة بيتونيا لالســـتيالء على 
تسجيالت كاميرات المراقبة وذلك بعد عملية تفجير، قتل وأصيب 

فيها ثالثة مستوطنين صباح امس الجمعة.
وفور ذلـــك جرت دعوات متواصلة عبر مواقـــع التواصل االجتماعي 
لحذف وإخفاء األجهزة وتســـجيالت كاميـــرات المراقبة في محيط 
مكان عملية تفجير العبوة الناســـفة غرب رام الله، خشية االستيالء 

عليها من الجيش.
وانتشر جنود االحتالل فور عملية التفجير على جميع مفارق الطرق 
غرب رام الله، وداهموا مواقع عّدة من منازل ومحال تجارية، وصادروا 

تسجيالت الكاميرات.

دعوات إلتالف تسجيالت ابكاميرات 
غزة/ االستقالل: في محيط عملية رام ابله

أشــــاد عضو المكتب السياســــي لحركة 
البطــــش،  خالــــد  اإلســــالمي  الجهــــاد 
بالمقاومين األبطــــال الذين نفذوا عملية 
قتل المجندة اإلســــرائيلية غرب رام الله 
صباح امس، محذرًا االحتالل اإلســــرائيلي 

من المساس بالقدس
ووجــــه البطش في كلمة لــــه ألقاها أ مام 
الجماهير المشــــاركة في الجمعة الـ 71 
لمســــيرة العودة (جمعة لبيك يا أقصى)، 
بالتحيــــة ألهلنا فــــي القــــدس والضفة 
وأبطــــال المقاومة وشــــعبنا فــــي لبنان، 
واألبطال المضربين عن الطعام في سجون 

االحتالل اإلســــرائيلي وفــــي مقدمتهم طارق 
قعدان وسلطان خلف وكل إخوانهم القابعين 

خلف جدران السجون، ولالجئين في لبنان
وأشار إلى أن الجماهير خرجت في جمعة "لبيك 

يا أقصى" لتؤكد رفضهــــا التنازل عن القدس، 
وأن عمليــــات دوليــــف وعتصيــــون وعمليات 
األبطال فــــي جنين وبيت لحم مازالت تزرع فينا 
األمل، مشــــددا على أن المقاومة الفلســــطينية 
ومن خلفها الشــــعب بخير رغم كل المعيقات 

التي يحاول وضعها االحتالل".
وأكد على اســــتمرار مسيرات العودة 
والتمســــك بهــــا كأحــــد األســــاليب 
للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني. 
وقال "فلسطين من بحرها إلى نهرها 
ملك للعرب وللمســــلمين فــــي أرجاء 
المعمورة، ولو أن األمة تقف معنا صًفا 

واحًدا لما قلنا إن القوة للعدو".
وتطرق لذكرى إحياء إحراق المســــجد 
األقصى، قائال "أراد االحتالل من خالله 
حرق آثار رحلة اإلســــراء والمعراج، وأن 
يحــــرق كل أثر له عالقة بالنصر وقهر 

المحتلين".
وأضــــاف "العدو لم يكــــن يجرؤ علــــى التهام 
القدس لوال تهافت العرب على التطبيع .. لكن 
األمة منشغلة بمعارك هامشية و ترامب يسعى 

لتوظيف قادة األمة لخدمة الكيان".

اببطش : مقاومتنا بخير رغم ابصعوبات ابتي يضعها االحتالل 

طولكرم/ االستقالل: 
أصيب شـــاب خالل مواجهات اندلعت بعد ظهر امـــس  الجمعة في بلدة زيتا 

شمالي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية باندالع مواجهات بين الشبان وجنود االحتالل على مدخل 

بلدة زيتا، أصيب خاللها شاب بقنبلة غاز مسيل للدموع أصابته بشكل مباشر.
وذكرت أن جنود االحتالل أطلقوا وابال من القنابل الصوتية والغازية ما أوقع أيًضا 
ا على مدخل البلدة قرب 

ً
إصابـــات باالختناق، فيما نصبت قوات االحتـــالل حاجز

جدار الفصل العنصري.

رام الله/ االستقالل: 
احيت مســـيرة قريـــة نعلين االســـبوعية 
الســـلمية المناوئـــة لالســـتيطان والجدار 
العنصري أمس الجمعة، الذكرى الـ50 لحريق 
المســـجد االقصى المبارك على يد متطرف 

يهـــودي. وانطلقت المســـيرة عقب صالة 
الجمعة، جنـــوب القرية ورفع المشـــاركون 
فيها االعالم الفلسطينية، ورددوا الهتافات 
المناوئة لالحتـــالل والداعية الـــى الوحدة 
الوطنية ورص الصفوف لمواجهة عنجهية 

وصلف االحتالل.
واكد المشاركون ان هذه االرض فلسطينية، 
وان المســـجد االقصى مسجد اسالمي بقرار 
رباني وان االحتالل والجدار واالستيطان الى 

زوال.

ردًا على عملية رام الله 
نتنياهو: سنعمق جذور 

االستيطان في ابضفة

إصابة شاب بمواجهات 
في زيتا شمابي طوبكرم

»هيئة ابعودة« تدعو بلمشاركة بابجمعة ابقادمة بعنوان »ابوفاء بلشهداء«

مسيرة نعلين تحيي ابذكرى ابـ50 بحريق ابمسجد االقصى
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وصباح الجُمعة، ُقتلت مستوطنة »إسرائيلية« 
وأصيب مستوطَنان آخران بجراح ُوصفت بين 
»متوســـطة« و«خطيـــرة«؛ جراء انفجـــار عبوة 
ناسفة قرب نبع »عين بوبين« قرب مستوطنة 
»دوليب« (ُمقامة 1983) غرب رام الله، وســـط 

الضفة المحتلة.
وذكر بيـــان لجيش االحتـــال أن »مجهولين 
زرعـــوا عبوة ناســـفة قـــرب نبع مـــاء يرتاده 
مســـتوطنون فـــي المنطقـــة وفجروها لدى 
مرور عائلة مســـتوطنين قريًبا منها؛ فقتلت 
مستوطنة ُتدعى »رينا شـــنراف« (17 عاًما)، 
بجراح  والدهـــا وشـــقيقها  بينمـــا أصيـــب 
متفاوتة، وجرى نقلهما لمستشفى »هداسا« 

بالقدس المحتلة.
وعقب العملية، شرعت قوات االحتال بإغاق 
مداخل قرى وبلدات بمحافظة رام الله وســـط 
الضفة المحتلة، ودفعت بتعزيزات عسكرية 
إلى مكان االنفجار، وشرعت بإغاق الطرق في 

المكان، وعرقلت حركة المواطنين.
رد طبيعّي

حركة الجهاد اإلسامي في فلسطين، أّكدت 
أن عمليـــة التفجيـــر الفدائيـــة »رد طبيعي 
علـــى جرائـــم قـــوات االحتـــال وعصابـــات 
المســـتوطنين«، مشـــّددًة على أن المقاومة 
بأشـــكالها كاّفة ســـتتصاعد طالما استمرت 

االعتداءات الصهيونية.
وقال مصـــدر قيـــادي بالحركة مـــن الضفة 
المحتلـــة: »إن العمليـــة رد طبيعـــي على ما 
يرتكبه االحتـــال وعصابات المســـتوطنين 
من جرائم ضد شـــعبنا وأرضنا ومقدســـاتنا، 
كمـــا أنهـــا رّد على جريمة االحتـــال في واد 

الحمص«.
وأضاف المصـــدر القيادي أن »خيار المقاومة 
باق ويتمـــّدد، وشـــعبنا لن يستســـلم أمام 
سياســـات التغول والعربـــدة الصهيونية«، 
محمًا »العدو الصهيوني كامل المســـؤولية 

عن جرائمه وإرهابه المتواصل«. 
ا�ستمرار املقاومة

أما حركة المقاومة اإلســـامية (حماس)، فقد 
اعتبرت العملية تأكيًدا على أن »ضفة األحرار 
لن تهدأ، وســـتواصل مقاومتهـــا رغم القتل 

واالعتقال واالنتهاكات الصهيونية«.

وقال الحركة في بيان وصل »االستقال«: »إن 
العملية تدّلل أن شـــعبنا لن يعدم وســـائل 
المقاومـــة، فها هم شـــباب الضفـــة الغربية 
وأحرارها ينوعون وســـائل الكفاح والمقاومة، 
بالســـاح والسكين والدهس والتفجير، حتى 
ننتزع كامل حّقنا في أرضنا ومقدساتنا رغما 

عن المحتل«.
وأضافـــت »حمـــاس« أن المقاومة في الضفة 
بهذه العملية البطوليـــة تلّبي نداء األقصى، 
»رافعة شعار نصرته والذود عن حماه في ظل 

ما يتعرض له من عدوان ممنهج«. 
ر�سائل متعّددة

وفيما أشـــادت الجبهـــة الشـــعبية لتحرير 
فلســـطين بالعملية الفدائية غربّي رام الله، 
شـــّددت علـــى أنها ُتبّيـــن »بوصلة شـــعبنا 
الفلسطيني هي خيار االســـتمرار بالمقاومة 
ومواجهة االحتال، وليســـت خيارات السام 

العقيمة وشعارات المنهزمين والمطبّعين«.
وقـــال الجبهة في بيان وصل »االســـتقال«: 
»إن هـــذه العمليـــة أثبتـــت قدرة الشـــباب 
بالضّفة على اختراق العمق الصهيوني رغم 
اإلجـــراءات األمنيـــة الصهيونيـــة المعقدة، 
في ظل استمرار التنســـيق األمني وماحقة 

المقاومة«.
وأشارت إلى أن العملية »وّجهت رسائل قوية 
لقـــادة االحتال أنكم لن تقتلـــوا روح اإلرادة 
والتصميم لدى شـــبابنا الثائـــر في مواصلة 
خيـــار الكفـــاح حتـــى رحيل آخـــر مغتصب 
صهيوني عـــن أرضنـــا، كما وّجهـــت لطمة 
قاســـية لكل الدعوات الســـتئناف ما ُيسمى 

بالمفاوضات«.
ودعت الجبهة إلى تصعيد شـــعبي ومســـّلح 
شـــامل في كل بقعة من فلســـطين؛ لحماية 
شـــعبنا وقضيتـــه مـــن جرائـــم االحتـــال 

والمســـتوطنين ومشـــاريع تصفية القضية 
الفلســـطينية الفتًة إلى أن »شعبنا سيذهب 
إلـــى أبعد مما يتصور هذا العدو المجرم وكل 
الداعميـــن لـــه؛ للدفاع عن ثوابتـــه وحقوقه 

ومقدساته«.
حق م�سروع

بدورها، عّدت الجبهـــة الديمقراطية لتحرير 
فلســـطين عمليـــة رام اللـــه »حقًا مشـــروعًا 
ونتاجًا طبيعيًا لجرائـــم االحتال المتواصلة 
ضد شـــعبنا، من اقتحام المســـجد األقصى، 
وسياســـات القتـــل واالعتقـــاالت والهـــدم 
واالعتداء  المحتلـــة،  بالضفة  واالنتهـــاكات 
على األســـرى، والحصار والعقـــاب الجماعي 

والعدوان على قطاع غزة«.
وفـــي بيان وصـــل »االســـتقال«، شـــّددت 
»الديمقراطية« على أن »االنتفاضات والهّبات 
الشـــعبّية متنوعة األدوات واألســـاليب على 

يد الشباب الثائر ســـتتواصل ضد االحتال 
والقدس  بالضّفـــة  المســـتوطنين  وقطعان 
المحتلَتيـــن وقطاع غزة، حتـــى تحرير أرضنا 
وقدســـنا ونيل الحرية والعودة واالســـتقال 

والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس«.
وطالبت بـ »تحريـــر المقاومة من قيود اتفاق 
أوســـلو والتزاماتـــه، ومـــن قيود االنقســـام 
مســـاحة  وتوســـيع  المدّمـــرة،  وتداعياتـــه 
االشـــتباك والصـــدام مـــع صفقـــة ترامب- 

نتنياهو (صفقة القرن)«.
نقلة نوعية

من جهتها، وصفت لجان المقاومة الشعبية 
في فلســـطين عملية »دوليب« قرب رام الله  
بـ »النقلـــة النوعية في أداء المقاومة بالضفة 
المحتلة، وضربة أمنية وعســـكرية لمنظومة 

أمن االحتال«.
وذكرت »الّلجان« في بيان وصل »االستقال« 
أن العمليـــة »جاءت كـــّرد طبيعي على تغّول 
المســـتوطنين واســـتمرار جرائمهـــم بحق 

المدينة المقدسة وأهلها«.
واّتفقت حركة األحرار الفلسطينية مع »لجان 
المقاومـــة« في اعتبار العمليـــة »نقلة نوعية 
في وسائل وأدوات المقاومة بالضفة الغربية، 

والتأكيد على أنها مخزون ثوري ال ينضب«.
ورأت »األحـــرار« في بيان وصل »االســـتقال« 
أن »عملية الضفة حافز قّوة لجماهير شـــعبنا 
لتصعيد كل أشكال المقاومة والمواجهة مع 

االحتال لرفع كلفته ولجم عدوانه«.
فـــي المقابل، توّعد رئيـــس حكومة االحتال 
»بنيامين نتنياهو« بـ«الوصول إلى الُمنّفذين 
وتدفيعهم الثمن«، على حد تعبيره، متعهًدا 
بتعزيـــز االســـتيطان فـــي الضفـــة رًدا على 

العملية. 
وتعد عملية »رام الله« الرابعة التي تشهدها 
الضفـــة والقدس المحتلتان خال األســـابيع 
الثاثـــة األخيرة، بعـــد العثور علـــى جندي 
»إســـرائيلي« مقتول قرب مستوطنة »غوش 
عتصيـــون« بالخليل، وعمليـــة دعس جنوب 
القدس ُأصيب خالها مســـتوطنين، وعملية 
طعن ألفراد من شرطة االحتال نفذها فتَيان 
مقدســـَيان قرب »باب السلســـلة« أحد أبواب 

المسجد األقصى.

الفصائل: عملية »رام الله« الفدائية صفعت االحتالل ودعاة استئناف »المفاوضات« 

بيروت/ االستقال: 
أكد عضو المكتب السياســـي ورئيس الدائرة السياسية 
لحركـــة الجهاد اإلســـامي د. محمد الهنـــدي أن العملية 
البطوليـــة التـــي وقعت أمـــس الجمعة قرب مســـتوطنة 
دوليـــف غرب رام الله، والتي أســـفرت عـــن مقتل مجندة 
وإصابة مســـتوطنين، هي بمثابة رســـالة لرئيس حكومة 
االحتال اإلســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو مفادها :" أن 
الشـــعب الفلسطيني حي ويســـتطيع أن يواجه المؤامرة 
الفلســـطينية وتســـتهدف  القضية  التي تســـتهدف 

القدس.
وقال د. الهندي في حديـــث إلذاعة صوت القدس، أمس 
الجمعـــة ، أن ملف مدينة القدس خطيـــر جدًا ، ويتطلب 
توحيد كل الجهـــود الداخلية الفلســـطينية لمواجهته. 

مضيفـــًا " أن كل من يتواطأ أو يتخاذل عن نصرة األقصى 
سيدفع الثمن".

تابع " أن ذكرى حريق المســـجد األقصـــى امتد للعواصم 
العربيـــة وكانت له أبعـــاد على كافة الصعد السياســـية 
والتاريخيـــة"، الفتًا إلـــى أن حريق األقصى أســـقط ورقة 
التوت عـــن معظم األنظمة العربية التـــي باتت تطبع مع 

االحتال اإلسرائيلي.
وقـــال د. الهندي: "نحـــن ال نريد من العرب مســـاعدة وال 
دعـــم نقول لهـــم فقط ارفعـــوا أيديكم عنا". والشـــعب 
الفلســـطيني يقوم بواجبـــه الدفاعي عن األمـــة العربية 

واإلسامية وال يريد طعنة من الخلف.
وشدد عضو المكتب السياسي للجهاد اإلسامي على أنه 
كلما زادت ضغوطات االحتال وزاد االســـتيطان والحصار 

زادت وتيرة المواجهة معـــه، وهذا هو النمط الجديد في 
المواجهة.

وحـــول التهديدات اإلســـرائيلية ضد قطاع غـــزة، قال د. 
الهندي:" إن هـــذه التهديدات نأخذها على محمل الجد 

ونأخذ كافة االحتياطات لها ولكنها لن تخيفنا.
ودعا الجماهير الفلسطينية للخروج بشكل مكثف، متمنيًا 

أن تمتد عملية المواجهة في نقاط الضفة المحتلة.
وأوضح أن مســـيرات العودة هي نهـــج وطني ليس 
لكســـر الحصار فقـــط وإنما لمواجهـــة صفقة القرن 
ويجب أن تســـتمر ألنها خلقت حالـــة وعي للقضية 

الفلسطينية.
كما شدد على ضرورة دعم وإسناد المرابطين في القدس، 

فهم عنوان األمة في التصدي للمؤامرة الصهيونية .

غزة – رام اهلل/ قا�سم الأغا:
اأجمع��ت الف�سائ��ل الفل�سطينية عل��ى اأن عملية التفجري 
الفدائية التي وقعت قرب م�ستوطنة »دوليب« غربّي رام 
اهلل بال�سف��ة املحتل��ة، تاأتي يف �سياق ال��رد الطبيعّي على 

جرائ��م الحت��الل وُقطع��ان م�ستوطني��ه املتطّرفني �سد 
�سعبن��ا واأر�س��ه ومقّد�سات��ه. واأّكدت الف�سائ��ل يف بيانات 
منف�سل��ة و�سلت »ال�ستق��الل« اأم�س اجلمع��ة، اأن العملية 
الت��ي وافقت الذك��رى ال� 50 لإح��راق امل�سج��د الأق�سى، 

وتتزامن م��ع جرائم الحتالل وم�ستوطني��ه املت�ساعدة، 
جاءت لتدّلل على اأن �سعبنا لن ين�سى ُقد�سه واأق�ساه، واأن 
ال�سّفة جم��ٌر حتت الرماد، �ستوا�سل مقاومتها رغم القتل 

والعتقال والتدمري والتهجري.

د. الهندي: عملية رام الله رسالة لنتنياهو بأن شعبنا قادر على مواجهة المؤامرة
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وأفادت صحيفة " جاروزلم بوســــت " بمقتل 
رينا شــــيرناف (17)عامًا، و أصيــــب والدها " 
ايتان شــــيرناف" (46)عامــــًا بإصابة خطيرة 
وهو حاخام بالجيش اإلسرائيلي، فيما أصيب 
نجله البالغ من العمر 19 عامًا بجروح وصفت 
أيضا بالخطيــــرة ، وتم نقــــل المصابين إلى 
مستشفى هداسا عين كارم وعلى متن طائرة 

"هليكوبتر" . 
وتزايـــدت العمليات الفردية خالل األســـابيع 
الماضيـــة في مختلف أنحـــاء الضفة الغربية 
والقـــدس المحتلتين وقطاع غـــزة، إذ أصيب 
مســـتوطنان أحدهمـــا بجراح خطيـــرة واآلخر 
بجـــراح متوســـطة في عمليـــة دهس وقعت 
على مدخل مستوطنة " اليعازر" المقامة على 
أراضـــي المواطنين جنوبـــي بيت لحم جنوبي 

الضفة الغربية المحتلة .
فيما استشهد الطفل نســـيم أبو رومي ( 14 
عامـــا ) وأصيب الطفل حمودة خضر الشـــيخ 
(14 عاما) مـــن بلدة العيزرية بجـــراح خطيرة 
، بعد إطالق جنود االحتـــالل النار عليهما من 

مســـافة صفر قرب باب السلسلة أحد بوابات 
المســـجد األقصى المبارك بزعـــم تنفيذهما 
عمليـــة طعن أســـفرت عـــن إصابـــة جندي 
إســـرائيلي بجراح طفيفة في كتفه ، كما قتل 
الجندي اإلسرائيلي"  دبير سورك" (19 عاما)، 
بعد تعرضه لعملية طعن فردية ، بالقرب من 

مستوطنة (غوش عتصيون) شمالي الخليل.
وشهد قطاع غزة عمليات فردية خالل األسابيع 
الماضيـــة ضد جنـــود االحتالل علـــى الحدود 
الشرقية جنوب وشـــمال قطاع غزة ، أدت الى 

استشهاد عدد من المقاومين . 

رد فعل طبيعي 
عليان الهنـــدي المحلل والمختص بالشـــأن 
اإلســـرائيلي رأى أن مقتـــل مجنـــدة وإصابة 
عدد آخر في عملية تفجير عبوة ناســـفة قرب 
مســـتوطنة " دوليف " غـــرب رام الله، رد فعل 
طبيعي للمقاومة المشروعة التي أقرتها كافة 
الشرائع المحلية والدولية للشعب الفلسطيني 

ضد اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي . 
وأشار الهندي لـ"االســـتقالل" الى أن العملية 

كانت متوقعة كغيرها من العمليات في ظل 
الهجمة اإلســـرائيلية المتصاعـــدة و األزمات 
التـــي يمر بها الشـــعب الفلســـطيني والتي 

سببها االحتالل اإلسرائيلي. 
وتوقــــع أن تكون العملية امتدادًا لسلســــة 
من العمليــــات قادمــــة خاصة أن الشــــارع 
الفلسطيني يعيش حالة غليان في ظل عدم 
وجود حلول تلوح باألفق لألزمات السياسية 
يعاني  التي  واالقتصاديــــة  واالجتماعيــــة 
منها، ما يدفــــع األمور نحو التصعيد و مزيد 

من العمليات .
وأشـــار إلـــى أن الشـــعب الفلســـطيني فقد 
األمـــل بإمكانية التوصل لحلـــول مع االحتالل 
اإلسرائيلي لذا لجأ إلى الحل األنجع أمامه وهو 
المقاومة المسلحة العسكرية ليواجه غطرسة 
وجبروت االحتالل، الفتا الى أن االحتالل يشن 
هجمة شرســـة وحـــرب غير معلنـــة باألغوار 
والقدس خاصة بالمسجد األقصى و في جنوب 
الخليل و مختلف أنحاء الضفة الغربية و حرب 

أخرى معلنة بقطاع غزة .

ف�سل اأمني اإ�سرائيلي 
ومـــن جهتـــه، رأى المختـــص فـــي الشـــأن 
االســـرائيلي عامر عامر أن اســـتمرار عمليات 
المقاومـــة بالضفة الغربية المحتلة يدلل على 
فشـــل المنظومـــة األمنية اإلســـرائيلية في 
 ، المتعددة  بأســـاليبها ووســـائلها  ايقافها 
معتبرا أن كل ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي 
مـــن هدم المنازل و اعتقـــال المواطنين وطرد 
عائالت منفذي العمليات و عرقلة حركة التنقل 
بزيادة الحواجز سيساهم في زيادة العمليات.

وأوضح عامر لـ"االستقالل" أن العملية وجهت 
ضربة قوية لمنظومة األمن اإلســـرائيلي سواء 
لشرطة االحتالل االسرائيلي المنتشرة بشوارع 
الضفـــة الغربيـــة المحتلة و ضربـــة لألجهزة 
األمنية اإلســـرائيلية التي تتفاخر بإحباطها 
عمليات عديدة ، مشـــدد علـــى أن المنظومة 
األمنية اإلســـرائيلية ما تزال تقف عاجزة أمام 

الفعل المقاوم .
وتوقع أن يقوم االحتالل االسرائيلي بالتلويح 
بقيامه بمزيـــد من اإلجـــراءات العقابية التي 

اعتاد عليها أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا 
الـــى ان االحتالل يعيش على مدار األســـابيع 
الماضية حالة من االنتشار واالستنفار الواسع 
بمختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، خاصة 
مع تكرار العمليات التي أدت إلى مقتل جنود 

ومستوطنين . 
وشـــدد على أن االحتالل اإلسرائيلي ال يملك 
حـــل أمني أو عســـكري بالضفة لكـــون الحالة 
المتمثلـــة بالمشـــروع االســـتبطاني تحولت 
لعبء كبير علـــى االحتالل، الن بناء المزيد من 
المســـتوطنات يفرض زيادة في عدد الجنود 

لتوفير الحماية للمستوطنين. 
 وتعهــــد رئيس وزراء الكيان اإلســــرائيلي، 
سياســــة  بتعزيــــز  نتنياهــــو،  بنياميــــن 
المسؤولين عن مقتل  االستيطان ومطاردة 
مســــتوطنة، امس، في انفجار عبوة ناسفة 

قرب رام الله.
ونشر نتنياهو على "تويتر" تغريدة قال فيها: 
"ســـوف نستمر في تعزيز االستيطان. سوف 

نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا".

أدت لمقتل مجندة وإصابة آخرين بحالة خطرة 

عملية »دوليب«.. عززت روح المقاومة وأكدت فشل االحتالل
غزة / �سماح املبحوح:

اعترب حملالن �سيا�سيان اأن ا�ستمرار العمليات 
الفردية يف مناطق خمتلفة بال�سفة الغربية 

والقد�س املحتلني خالل الأ�سابيع تاأتي 
كرد فعل طبيعي على ما يرتكبه الحتالل 
الإ�سرائيلي من اعتداءات وهجمات �سر�سة 

�سد ال�سعب الفل�سطيني،  م�سددين على اأن 
تزايد تلك العمليات يدلل على ف�سل املنظومة 
الأمنية الإ�سرائيلية يف ايقافها. وقتلت اأم�س 

جمندة اإ�سرائيلية واأ�سيب اثنان اآخران من 
عائلة واحدة بجروح خطرية جراء تفجري 
عبوة نا�سفة بهم قرب م�ستوطنة " دوليب " 

املقامة على جبل اأبو غرب رام اهلل . 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال أفيف كوخافي رئيس أركان جيش االحتالل، امس الجمعة، 
إن الجيش وقوات األمن تقوم بجهد اســـتخباراتي واسع لتحديد 
مكان منفذي الهجوم غرب رام الله، والذي أدى لمقتل مستوطنة 
وإصابة اخرين. جاء ذلك بعد تقييـــم ميداني أجراه كوخافي مع 

قيادات من الجيـــش في الضفة الغربية، بمـــكان الهجوم الذي 
وقع قرب مســـتوطنة دوليف. وأشـــار إلى أن قوات الجيش تقوم 
بمسح ميداني في المنطقة بحًثا عن المنفذين. وادعى أن الجيش 
سيقّدم حاًل أمنًيا عالي الجودة ويشمل المستوطنين في الضفة 

الغربية لمنع الهجمات المتكررة مؤخًرا.

كوخافي: نبذل جهودًا استخباراتية 
واسعة لتحديد مكان المنفذين

واشنطن/ االستقالل: 
وصف المبعوث األمريكي لعملية الســــالم في الشرق األوسط 
جيســــون غرينبالت، امس الجمعة، مقتل إسرائيلية غرب رام 
الله، بأنه »هجوم وحشــــّي« يخلق معانــــاة ال نهاية لها، وهذا 
»ليس طريق الســــالم«، مطالبا الســــلطة بإدانة الهجوم بشكل 

 
ّ

واضح. وقال غرينبــــالت في تغريدتين عبر تويتــــر، امس، إن
حماس رحبت بهجوم اليوم(أمس) والذي ســــبقه، ويجب على 
الســــلطة الفلسطينية أن تدين ذلك بشكل قاطع وواضح، وإذا 
لــــم تفعل فعلى الدول المانحة أن تطلب منها تفســــيًرا حول 

استمرار استخدام أموالها لمكافأة المهاجمين.

غريبنالت يطالب السلطة بإدانة 
مقتل مستوطنة غرب رام الله

غزة/ االستقالل: 
وصف رئيس المكتب السياســـي لحركة حماس إسماعيل هنية 
عمليـــة تفجير عبوة ناســـفة غـــرب مدينة رام اللـــه صباح أمس 
الجمعـــة، والتي أدت لمقتل مســـتوطنة وإصابة 2 آخرين بجراح، 

بـ"البطولية".
وقال هنية خالل خطبة الجمعة في المسجد العمري وسط مدينة 
غزة، إن "العملية تقول للصهاينة ابتعدوا عن برميل البارود الذي 

يتفجر أال وهي القدس التي تحرق من يعتدي عليها".
وأضاف: "أبارك العملية اليوم وأشـــد علـــى أيدي الذين نفذوها، 
وأدعو اللـــه أن يحفظ منفذي العملية كائًنا من كانوا"، مشـــدًدا 
على أن "القدس تحرق من يعتدي عليها أو يحاول المساس بها، 

ولطالما حذرنا الصهاينة من المساس بها".
وأشـــار هنية إلى أن "كل ما يحدث في القدس يثير ألمنا وقلوبنا 
وأوجاعنا ألنه مسرى الرسول، وعلى صخرتها تحطمت المؤامرات 
الكبرى، وهي كاشفة ألنها دائما تعيدنا لبدايات وأصول الصراع 
مع العدو، وتكشف طبيعة الصراع الديني الحضاري مع العصابات 

التي احتلت فلسطين والقدس في ذاك الوقت".

وبين أن "القـــدس جامعة ألنها تعتبر من أهـــم مكونات الوعي 
في ثقافة األمة العربية واإلســـالمية، وكلما تفرقت األمة وتشتت 
وظن االحتالل أنها ماتت جاءت لتوحدها من جديد، ورافعة ألنها 
شكلت من بداية القرن الماضي المحرك األساس والمخزن األصيل 
لثورات شـــعبنا وللعمليات االستشـــهادية ولبطوالت الشـــعب 

وانتفاضاته المتواصلة".
وأكد رئيس المكتب السياســـي لحماس أن "الضفة الغربية على 
بركان سينفجر عندما يتم االعتداء على األقصى، وإن فيها رجال 

أشداء ال يقّلون بئًسا وال ثباًتا عن إخوانهم في غزة".
وأوضح أن على اإلدارة األمريكية أن تراجع حســـاباتها ومواقفها 
التي تعادي بها الفلســـطينيين، مضيًفا: "مـــن يعادي القدس 

يعادي األمة العربية واإلسالمية".
وقال هنية: "نحن كفلسطينيين أمامنا لحماية القدس 3 واجبات 
أوالها يتمثل في رفض كل المؤامرات التي تســـتهدف األقصى 
والقدس، وأجدد رفضي المطلق لصفقة القرن وتوابعها، وثانيها 
التوحد ألجل القدس، وإذا لم توحدنا فما الذي سيوحدنا.. وثالثها 

االتفاق على استراتيجية وطنية جامعة".

هنية: عملية رام الله رسالة 
للصهاينة لالبتعاد عن القدس



السبت 23 ذو الحجة 1440 هــ 24 أغسطس 2019 م

بيروت/ االستقالل: 
امــــس  الفلســــطينيين،  آالف  شــــارك 
الجمعة، في مسيرات ومظاهرات حاشدة 
انطلقت في المخيمات الفلسطينية في 
لبنان في جمعة الغضب السادسة، رفًضا 

لقرارات وزير العمل اللبناني.
إن  فلســــطينية  مصــــادر  وقالــــت 
المسيرات  خالل  طالبوا  الفلســــطينيين 
بإلغــــاء إجازة العمــــل، ومنــــح الالجئين 
الفلســــطينيين حقوقهــــم السياســــية 

والمدنية.
المخيمات  المســــيرات جميــــع  وعمــــت 
الفلســــطينية في لبنــــان، وعمت خاللها 
هتافــــات الغضــــب بعــــد عــــدم اتخاذ 
الحكومــــة اللبنانية قــــرار بإلغاء إجراءات 

وزير العمل.
كانت عبرت لجنة المتابعة الفلسطينية 
في لبنان عن اســــتغرابها واستهجانها 
من عدم صــــدور قرار حكومــــي يلغي أو 
يبطل القرارات التي اتخذها وزير العمل 

بحق الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقالت اللجنة في بيانهــــا الـ18: إن قرار 
الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة لدراسة 
الموضــــوع الفلســــطيني هو قــــرار تأخر 
كثيــــرا، وكان يجب أن يحصــــل منذ 30 

عاما.

وأضافت اللجنة أنها ال تعرف ما هو دور 
وصالحيــــات اللجنة، وال ما هي وظيفتها 
األساســــية غير الدراســــة، مشــــيرة إلى 
أشياء غامضة مثل: ماذا ستدرس اللجنة 

وماذا ستتناول أو تقرر.
وقالت: بما أن األمور ال تزال غامضة فإننا 
ننتظر أول اجتماع للجنة لنعرف ما هي 

طبيعة عملها.

وأكدت االستمرار في التحركات الشعبية 
المخيمات  جميــــع  فــــي  الفلســــطينية 
والتجمعــــات الفلســــطينية فــــي لبنان، 

ودعت لجمعة الغضب السادسة غًدا.
وطالبت اللجنة بشخص رئيسها رئيَس 
الحكومة بإلغاء قرارات وزير العمل، ومنح 
الالجئين الفلســــطينيين في لبنان حق 

العمل دون قيود.

كما طالــــب أن تدرس اللجنة وبســــرعة 
جميع مطالب الالجئين الفلســــطينيين 
وكامل العالقات الفلســــطينية اللبنانية 
وتقــــدم رؤيتها الشــــاملة لهذه العالقة 
من أجل بناء عالقة فلســــطينية لبنانية 
شاملة بعيدة عن االشكاالت والتوترات، 
بمــــا يحفــــظ المصالــــح الفلســــطينية 
اللبنانيــــة المشــــتركة ويوفــــر لالجئين 

حقوقهــــم االنســــانية ويؤكــــد رفــــض 
التوطين والتمسك بحق العودة.

وتســــود حالة من الغضب الشــــديد في 
لبنان بعد  الفلســــطينية في  المخيمات 
قــــرار الحكومة اللبنانية تشــــكيل لجنة 
الوزراء ســــعد الحريري  برئاســــة رئيس 
وعدد مــــن الوزراء للنظر فــــي ملف عمل 
الالجئيــــن الفلســــطينيين، مــــا عــــّدوه 

تســــويًفا لألزمة وإطالة ألمدها.
وعقد الخميس جلســــة لمجلــــس الوزراء 
اللبناني لمناقشــــة رفع الظلم والجور عن 
العمال الفلســــطينيين، إال أن تشــــكيل 
اللجنة جاء صدمــــة في نفوس الالجئين 
فــــي أماكــــن وجودهم في لبنــــان، حيث 
كانــــوا بانتظار صدور قرار فــــوري بإلغاء 

إجراءات وزير العمل اللبناني.
وتتشــــكل اللجنة من: رئيــــس الحكومة 
ســــعد الحريــــري، ووزير العمــــل كميل 
أبــــو ســــليمان (قــــوات لبنانيــــة)، ووزير 
الشــــباب محمــــود قماطي (حــــزب الله)، 
فنيانونس  يوســــف  األشــــغال  ووزيــــر 
(تيــــار المــــردة)، ووزيــــر التربيــــة أكرم 
التقدمي االشتراكي)،  (الحزب  شــــهيب 
ووزير شؤون رئاســــة الجمهورية سليم 
ولوحظ غياب  الحــــر)،  (التيار  جريصاتي 

حركة أمل عن التشكيل.

مظاعرات في مخيمات لبنان في جمعة الغضب السادسة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
توالــــت ردود األفعــــال اإلســــرائيلية، على عملية 
مستوطنة »دوليب« غرب رام الله، والتي قتل فيها 
مجندة بجيش االحتالل، وأصيب والدها وشقيقها 
بجراٍح خطيرة أمس الجمعة، نتيجة عبوة متفجرة.

وعلق رئيس الوزراء اإلســــرائيلي بنيامين نتنياهو 
، على العملية التي وقعــــت صباح امس في قرب 

مستوطنة دوليب غرب محافظة رام الله
وقال نتنياهو في تغريدة عبر حســــابه على موقع 
(تويتر): » سنواصل تعميق االستيطان، وسنعمق 
جذورنا وســــنضرب أعداءنا«، مضيفا أن » األجهزة 

األمنية تالحق اآلن المنفذين« وفق تعبيره.
يذكر أن مستوطنة لقيت مصرعها وأصيب آخران 
بجراح خطيرة، الجمعة، جراء انفجار عبوة ناســــفة 
قرب مستوطنة »دوليب« غرب محافظة رام الله في 

الضفة الغربية.
ودعا نتنياهو، إلى جلســــة مشاورات أمنية طارئة، 

لبحث تداعيات العملية.
وقال عضو الكنيســــت موتي يوغيف، أحد سكان 
مستوطنة »دوليب«، »حيث يبحث اليهود عن الماء 
والحياة، يبحث العرب األشــــرار عن الموت، ويجب 
تعزيز ســــيطرتنا فــــي القدس والضفــــة الغربية، 
واســــتهداف قادة اإلرهاب وتعزيز االســــتيطان 

اليهودي« على حد قوله.
وقال بتسالئيل ســــموتريتش اليميني المتطرف 
وزير المواصالت وعضو المجلــــس الوزاري األمني 
المصغر »بينما نحن مشــــغولون في إيران وحدود 
غزة، فإن اليهود األعزاء يتعرضون لألذى أســــبوع 
تلــــو اآلخر فــــي الضفــــة الغربية. هــــذا يجب أن 

يتوقف«.

وتابــــع مخاطبا نتنياهو، رئيس الوزراء، »لقد حان 
وقت جبايــــة الثمن، يحصــــل »اإلرهابيون« على 
دعم من الســــلطة الفلســــطينية، وُينظر إليهم 
كأبطال في مجتمعهم ويدخلون السجن بشروط 

حسنة«.
وأضــــاف »يجب تفكيك الســــلطة الفلســــطينية 
التي تحرض علــــى »اإلرهاب« ويجب قطع آمالهم، 
والعودة لتحمل المســــؤولية وتطبيق السيادة في 
الضفــــة الغربية، واعتماد توصيــــات اللجنة التي 
أنشــــأها الوزيــــر أردان بخصــــوص تحقير ظروف 

اإلرهابيين في السجن«.
وشدد، »يجب إعادة نقاط التفتيش والحواجز في 
الضفة والقــــدس، على الفور، جــــودة حياة العرب 
ال تســــاوي أحد قتالنا. صوت دماء االســــرائيليين، 

تصرخ من األرض وال يمكن أن تستمر«.

غزة/ االستقالل: 
أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، 
امـــس الجمعة، أن القدس والمســـجد األقصـــى المبارك 

»خطوط حمراء، ستشعل نيرانها فيمن يقترب منها«.
وقال الحية في تصريحات صحفية إن »القدس والقضية 
الفلسطينية اليوم أعمق في قلوبنا وضميرنا ووجداننا من 
أي وقت ســـبق«، مشـــيًرا إلى أن »شـــعبنا قادر على قلب 

المعادالت والموازين ومفاجأة الجميع بخطوات واضحة«.
وأضاف أن »شعبنا جاهز لمزيد من التضحيات والمفاجات 
على طريـــق التحرير والعودة وكنس االحتالل«، مشـــددا 
على أنه »ال مقام لالحتالل على أرضنا والقدس واألقصى«.

وتابــــع القيادي في حماس : »ســــيأتي اليــــوم القريب 

لكنس االحتــــالل عن أرضنا ليعود أهلها إليها لينعموا 
بخيراتها (..) قوتنا تتعاظم ونحن على موعد مع انتصار 
القدس واألقصى«. وخاطب األمة العربية واإلســــالمية 
قائــــال : »آن األوان ألن تنخرطــــوا فــــي جيــــش تحريــــر 
القدس وفلســــطين، ومًعا ســــوًيا نحو القدس والوحدة 
وإفشــــال صفقة القرن وكل مشــــاريع تصفية القضية 

الفلسطينية«.
وأردف الحية قائال : »نحن ندافع عن أمتنا ونقابل بدمنا من 
أجل عروبة وإسالمية القدس«، مطالبا بوقف التطبيع »مع من 
قتل شعبنا«. وفي سياٍق آخر، شدد الحية على أن »مسيراتنا 
مستمرة ومتطورة ومتعاظمة حتى تحقق أهدافها«، مبينا 

أنها »فعل شعبي مقاوم ال يقبل االختالف«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشـــفت وســـائل إعالم عبرية عن هوية أحد المصابين 
جراء انفجار عبوة ناســـفة، امس الجمعة، قرب مستوطنة 
"دوليف" غرب رام الله، والذي أدى إلى مقتل مســـتوطنة 
"إســـرائيلية". وبحســـب المعلومـــات الـــواردة، فإن أحد 
المصابين بحالة حرجة، وهو حاخام يهودي سبق أن خدم 

في جيش االحتالل اإلسرائيلي.
وأدى انفجار العبوة إلى مقتل مجندة إسرائيلية (18 عاما) 
وإصابة والدها، وهو الحاخام أيتن شنيرب وشقيقها (21 

عاما)، وهما بحالة حرجة، وفق بيان لجيش االحتالل.

عقب عملية رام الله.. دعوات  اسرائيلية 
لتفكيك السلطة وفرض »السيادة على الضفة«

غزة/ االستقالل: 
دخل امس الجمعة، أربعة أسرى من القدس والضفة المحتلتين 
أعواًما جديدة في ســـجون االحتـــالل، بينهم اثنـــان محكومان 

بالمؤبد. 
حيـــث دخل األســـير محمد يوســـف عبد الجواد شماســـنة (60 
عاًمـــا) من مدية القـــدس، المحكوم بالســـجن المؤبد ثالث مرات 
باإلضافة إلى 25 عاًمـــا ومعتقل منذ عام 1993، وأمضى 26 عاًما 
في الســـجون، كما دخل األســـير محمد عمر عبد الله زايد من رام 
الله، المحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات ومعتقل منذ عام 2004، 

وأمضى 15 عاًما في سجون االحتالل.
من مدينة طولكرم دخل  األسير أحمد نظمي عيسى ضميري (29 
عاًما) المحكوم بالسجن 13 عاًما ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 
11 عاما في ســـجون االحتالل، كما دخل األســـير مصعب سميح 
عيد أبو شخيدم (31 عاًما) من الخليل، المحكوم بالسجن 11 عاًما 

ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.

أربعة أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم مئات المســــتوطنين، ساحات المسجد األقصى 
المبــــارك، بمدينــــة القدس المحتلــــة، خالل األســــبوع  
الماضي. وأفاد موقع "حدشــــوت هــــار هبايت" العبري، 
 (418) مســــتوطنًا اقتحموا باحات المسجد األقصى 

ّ
أن

األســــبوع المنصــــرم، بحمايــــة مــــن شــــرطة االحتالل 
اإلســــرائيلي. يذكر أن عشرات المستوطنين، بينهم 50 
طالبًا يهوديًا، اقتحموا  الخميس المسجد األقصى ضمن 
مجموعات متعددة، برفقة مسؤولين أميركيين من البيت 

األبيض، في سابقة من نوعها.

الحية: شعبنا قادر على قلب 
المعادالت والموازين ومفاجأة الجميع

االحتالل يكشف عن 
عوية حاخام أصيب 

في عملية رام الله

418 مستوطنًا »اقتحموا« 
باحات المسجد األقصى 

األسبوع الماضي
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خانيونس/ االستقالل: 
شـــرعت بلدية خان يونس جنوب  
قطاع غزة بمواءمة شارع يقع محيط 
مسجد أبو ذر الغفاري في حي األمل 
غرب المدينة وذلك لخدمة مجموعة 
من الجرحـــى وذوي اإلعاقـــة وكبار 
السن وكذلك للتخفيف من معاناة 

السكان بالمنطقة.
وذكر رئيـــس بلدية خان يونس م. 
عـــالء الدين البطة أهميـــة مواءمة 
الشـــارع المذكور والذي يربط بين 
شـــارعي المدرســـة شـــرقًا وشارع 
رقـــم (18) غربًا المحاذي للشـــئون 
االجتماعيـــة ، حيـــث قامت طواقم 
البلدية المختلفـــة بتوفير كميات 
بـــالط اإلنترلوك واأليـــدي العاملة 
وآلياتها المختلفـــة من أجل إنجاز 

المشروع بالسرعة الممكنة.
وأوضـــح م. البطـــة أهميـــة جهود 
البلدية في هذا المضمار من خالل 
مواءمة الطرق التي يســـلكها ذوو 
وصولهم  في  الخاصة  اإلحتياجات 
إلى بيوت العبادة وكذلك للتسهيل 
عليهم فـــي قضـــاء احتياجاتهم 
بكل يسر وســـهولة من أجل  دعم 
ومساندة أبناء شعبنا بكافة مكونات 

النسيج المجتمعي الفلسطيني.
وأشار م. البطة إلى أن البلدية تبذل 
جهودًا مســـتمرة بهـــدف تطوير 
بواقع  للنهـــوض  كافة شـــوارعها 
المدينـــة وكذلك تطويـــر طبيعة 
الخدمـــات للمعاقين والجرحى على 
حد سواء، معربًا عن أمله أن تتمكن 
البلديـــة من تأمين الدعم المطلوب 

للوصـــول إلـــى أكبر شـــريحة من 
الجرحى وتعزيز الخدمات المقدمة 

لهم.
ومن جانبه بين المشرف على أعمال 
تهيئة الطريق م. عبد الله خلف أن 
البلدية شـــرعت في أعمال  طواقم 
إزالة طبقـــة األســـفلت المهترئة، 
وردم الحفـــر اإلمتصاصية للصرف 

بالمواطنيـــن  الخاصـــة  الصحـــي 
وتسوية الجزء الرملي المتبقي من 
الشارع وتعديل المناسيب، مشيرًا 
إلى أن األعمال ستشمل كذلك على 
إنشـــاء خطوط مياه ومناهل صرف 
صحي، وصـــواًل إلى فرد طبقة بيس 
كورس وتركيب بالط انترلوك على 

مساحة (1000) متر مربع.

بلدية خان يونس تشرع بمواءمة شارٍع في حي األمل

غزة/ االستقالل: 
دعت وزارة التربية والتعليم العالي ب غزة كافة الخريجين الذين تقدموا لمقابالت 

الوظائف التعليمية للعام 2019 إلى مراجعة بياناتهم عبر موقع الوزارة.
ونوهت الوزارة إلى أنه جـــرى تعديل البيانات وفقًا للتعديل الذي قامت به وكالة 
الغوث بســـبب الخلل في البيانات التي ســـلمتها الوكالة للوزارة سابقا واعتمدت 

عليها الوزارة في احتساب فترة الخبرة في مدارس وكالة الغوث.
ودعت الوزارة أي متقدم لديه مالحظات على البيانات الجديدة مراجعة وكالة الغوث 
يومي الســـبت واالحد25/24/أغسطس 2019 في مدرسة ذكور الزيتون اإلعدادية 

بجوار الجامعة اإلسالمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة.
وأشـــارت الى انه في حالة تم اكتشاف خطأ في البيانات الجديدة يقوم المتقدم 
بالحصـــول على كتاب من وكالة الغوث يوضح التعديل في ملف خبرته ثم يقوم 
المتقدم بتســـليم الكتاب الذي يتضمن التعديل لإلدارة العامة للشؤون اإلدارية 
بمقـــر وزارة التعليم الرئيس بغزة وذلك حتى يـــوم االثنين الموافق 2019/8/26 

الساعة الثانية عشر ظهرًا.
ونوهـــت الوزارة إلى أنها اتبعت كافة اإلجراءات المهنية والشـــفافية في قضية 
التوظيف لكن الملف األول الذي قدمتـــه وكالة الغوث لخبرات الخريجين كان به 
بعض الخلل وهذا األمر استدعى من وكالة الغوث تعديل الملف وتسليم البيانات 
المعدلة للوزارة، األمر الذي قد يؤدي إلى تعديل دور التوظيف الذي يعتمد الخبرة 

كأحد معايير احتساب العالمات.
وبينـــت أنه بناء على ذلك تم إعطاء فرصة للمتقدمين الذين عملوا في الوكالة من 

أجل مراجعة بياناتهم المعدلة خالل الفترة التي حددتها الوكالة لهذا الغرض.
وأوضحت الوزارة أنها ســـتقوم بإجراء التعديـــالت الالزمة على الدور الوظيفي في 
حال وجودها واإلعالن عن دور توظيف جديد يأخذ بعين االعتبار ملف وكالة الغوث 

المعدل الذي يوضح خبرات المعلمين في مدارس وكالة الغوث بشكل دقيق.

التعليم بغزة يدعو المتقدمين لمقابالت 
الوظائف التعليمية مراجعة بياناتهم

نابلس/ االستقالل: 
أغلقـــت قـــوات االحتـــالل اإلســـرائيلي ظهر 
الجمعـــة عدًدا مـــن الحواجز العســـكرية في 
محيط مدينة نابلس شـــمالي الضفة الغربية 
المحتلة، بعد انتشار عشـــرات المستوطنين 

ومهاجمة مركبات المواطنين.
وأفادت مصادر محلية » بإغالق قوات االحتالل 
حاجـــز حوارة جنوبي المدينة، بعد أن انتشـــر 
عشرات المستوطنين بالقرب منه وعند مفترق 
»يتســـهار«، واعتدوا على سيارات المواطنين 

التي حاولت المرور برشقها بالحجارة«.
كما أغلقت قـــوات االحتالل حاجز بيت فوريك 
شرقي نابلس لنحو ساعة، وتواجدت عند دوار 
بلدة بيتا على شـــارع حـــوارة الرئيس، وحولت 

حركة المرور إلى داخل البلدة.
كمـــا هاجـــم مســـتوطنون، أمـــس، مركبات 
المواطنيـــن على الشـــارع االلتفافـــي رقم 60 
بمحاذاة منطقة خارصينا شرق مدينة الخليل 

ورشقوها بالحجارة.
وذكرت مصادر محلية ان عددا من المستوطنين 

تجمعوا على الشـــارع االســـتيطاني ورشقوا 
مركبات المواطنين بالحجارة، فيما عززت قوات 
االحتالل من تواجدها فـــي المنطقة، دون أن 
يبلغ عن إصابات أو أضـــرار مادية في مركبات 

المواطنين.
الى ذلـــك نصبت قوات االحتـــالل حاجزا على 
مدخل واد الشـــاجنة غرب بلـــدة دورا وأوقفت 
مركبـــات المواطنين ودققت فـــي بطاقاتهم، 
ممـــا أدى إلـــى عرقلة حركة الســـير وتوقيف 

المواطنين في االجواء الحارة.

غزة/ االستقالل: 
وصل السفير القطري محمد العمادي ونائبه فجر أمس الجمعة، إلى قطاع غزة 

عبر معبر بيت حانون »إيرز«.
وأفادت مصادر محلية بوصول الســـفير العمادي إلى غـــزة والوفد المرافق له، 
حاملين أمـــوال المنحة القطرية لفئة العمال وتقدر 11 مليون دوالر، وســـيتم 

تسليم األموال في فروع البري.
 وتســـتمر زيارة العمادي ونائبه  لعدة أيام، لإلشراف على عدة مشاريع قطرية 

وتوزيع المنحة المالية »100 دوالر« على األسر الفقيرة.

السفير العمادي
 يصل قطاع غزة 

مستوطنون يعتدون على المواطنين بنابلس والخليل 

القدس المحتلة / االستقالل: 
قالت صحيفــــة "معاريف" العبرية أمــــس الجمعة، إن 
الوضع في قطاع غزة حرج، وجولة المواجهة المقبلة هي 

مسألة وقت فقط.
ونقلت معاريف عبر موقعها اإللكتروني، عن مصدر في 
غزة قوله، إن "إمكانية تصاعد األوضاع تأتي على خلفية 
التوتر في األســــابيع األخيرة على حــــدود غزة، وقضية 

دخول األموال لقطاع غزة التي لم تعد مؤكدة".

وأضافت الصحيفة:" من الممكن أن تكون حركة حماس 
معنية بالتصعيد"، مشــــيرا إلى أن العمليات الفردية 
"التي تهدف إلصابة جنود، ولخطفهم إن أمكن"، تشير 
إلى أننا أمام جولة من التصعيد، ربما سيكون محدود”.

وتابــــع المصدر من قطاع غزة حديثــــه لموقع معاريف 
قائــــاًل:” الفقــــر يتزايد وأصبــــح أكثر خطــــورة، ووضع 
الفصائل الفلسطينية بات محرجًا والسبب فهم الناس 
أن إســــرائيل تماطل من خالل الوسطاء، وتضحك على 

الشعب” وفق تعبيره.
وكانــــت صحيفة معاريــــف العبرية نقلــــت الخميس 
أيضًا تصريحات للقائد الســــابق لشعبة غزة في قيادة 
المنطقة في الجيش اإلســــرائيلي جــــاء فيها: "مخطئ 
مــــن يعتقد أن هنــــاك حال دائمًا لمشــــكلة قطاع غزة، 
للفلســــطينيين نوايا بعيدة المدى، هم يفكرون بكل 
أرض إســــرائيل، وال يركزون فقــــط على حياة جيدة في 

قطاع غزة".

»معاريف«: المواجهة المقبلة مع غزة »مسألة وقت«!

جنين/ االستقالل: 
اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي، فجر أمس الجمعة، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، 
لليوم الثاني على التوالي، وشــــنت حملة تمشيط واســــعة وسط اندالع مواجهات. 
وأفــــادت مصادر محلية، بــــأن قوات االحتالل اقتحمت يعبد في خطوة اســــتفزازية 
وشــــنت حملة تمشيط واسعة في أزقة وشــــوارع البلدة ما أدى الى اندالع مواجهات 

بين الشبان وقوات االحتالل التي أطلقت القنابل الصوتية واألعيرة المعدنية.

رام الله/ االستقالل: 
حول جيش االحتالل اإلسرائيلي الخميس، القيادي في حركة  الجهاد 
االسالمي الشــــيخ رياض أبو صفية  لالعتقال اإلداري، داخل السجون. 
 ســـلطات االحتالل حولت القيـــادي أبو صفية« 

ّ
وأفاد مكتب إعالم األســـرى، أن

لالعتقال اإلداري.

االحتالل يحول القيادي في الجهاد 
»أبو صفية« لالعتقال اإلداري

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت وســـائل إعالم عبرية، أمس الجمعة، إن جيش االحتالل اإلســـرائيلي نشر 
القبة الحديدية بمدينة اسدود جنوب فلسطين المحتلة. ونقلت وسائل إعالم 
عبريـــة عن مصادر في الجيش، أن االحتالل نشـــر منظومة القبة الحديدية في 

اسدود وهي مدينة تقع شمال قطاع غزة خوفا من تصاعد االوضاع في القطاع.
يذكر أن الفصائل اعلنت حشـــدها لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود 

القطاع؛ فيما يتوقع االحتالل تصاعد وتيرة المواجهات مع الفلسطينيين.

جيش االحتالل ينشر القبة 
الحديدية بمدينة أسدود المحتلة

قوات االحتالل تقتحم 
يعبد بجنين 

غزة/ االستقالل: 
هاجمت زوارق االحتالل اإلسرائيلي صباح امس الجمعة، مراكب الصيادين في 

عرض بحر شمال قطاع غزة.
 زوارق االحتالل أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه 

ّ
وأفادت مصادر محلية، أن

مراكب الصيادين، في منطقة السودانية، شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع 
إصابات أو أضرار.

زوارق االحتالل تطلق النار تجاه 
الصيادين  في بحر شمال القطاع
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أحيا الفلسطينيون الجمعة الواحدة والسبعين من مسيرات العودة الكبرى والتي 
حملت عنوان (لبيك يا أقصى) فالفصائل الفلســـطينية تعاملت بخصوصية مع 
األحداث الميدانية في هذه الجمعة, خاصة انها جاءت اســـتجابة لنداء األقصى 
وأهلنـــا المقدســـيين المرابطين في رحابه, فالمشـــاركة كانت كبيـــرة وفاعلة, 
والميدان شهد سخونة في األحداث, بعد ان اشتبك الشباب الثائر والمشاركون 
في المســـيرة مع جنود االحتالل بالوسائل الســـلمية, والمقاومة بعثت برسائل 
واضحـــة لالحتالل أنها لن تنتظر طويال حتى يطبـــق االحتالل التفاهمات التي 
تم التوافق عليها, وان الميدان سيشـــهد تحوال فـــي مواجهة تعنت االحتالل 
وعدم تنفيذ التفاهمات, والتنكر للمواقف التي تم اتخاذها برعاية مصر واألمم 
المتحدة, فالحصار لن يســـتمر وشـــعبنا سيواصل مســـيرته ونضاله السلمي 
على الحدود الشـــرقية لقطاع غزة حتى رفع الحصار بشـــكل كامل, وتثبيت حق 
العودة كحق أصيل لشـــعبنا لن يتخلى عنه, وإســـقاط ما تسمى بصفقة القرن, 
وكل المراوغات التي يقـــدم عليها االحتالل الصهيوني ليس من ورائها طائل, 
فالشعب الفلسطيني سيواصل مســـيرته السلمية مهما تغول االحتالل عليه, 

وأزهق األرواح, وأسال الدماء.   
جمعة لبيك يا أقصى جاءت متوجة بعملية بطولية في مستوطنة »دوليف« قرب رام 
الله, أدت إلى مقتل مستوطنة إصابة اثنين آخرين بجراح, وهذه العملية البطولية 
جاءت في إطار سلســـلة عمليات نفذها مجاهدون فلسطينيون من الضفة الثائرة 
والقدس الصامدة فـــي أعقاب الحماقات التي ارتكبهـــا االحتالل بانتهاك حرمة 
األقصى يوم عيد األضحى وما قبله وما بعده, وما صدر من تصريحات على لســـان 
قادته, وأخطرها ما قاله ما يســـمى بوزير األمن الداخلي في الحكومة الصهيونية 
غلعاد أردان، التي دعا فيها لتغيير الوضع القائم في المسجد األقصى, والعمليات 
النوعية فـــي الضفة قادمة ال محالة, فاالحتالل الذي كان يراهن على كســـر إرادة 
الفلســـطينيين بالقهـــر واإلذالل وإراقة الدماء , عليه ان يدرك ان هذا الشـــعب ال 
ينكسر, ولن يستسلم لسياســـة االحتالل, وإذا كان نتنياهو يراهن على تعميق 
االســـتيطان في الضفة, وإقامة المزيد من المستوطنات, فعليه ان يعي تماما ان 
هذه المستوطنات هي أهداف مشروعة لشعبنا, ومن يقطنون فيها سيبقون في 
دائرة االستهداف للمقاومين الفلسطينيين, وسياسة فرض األمر الواقع لن يقبل 

بها الفلسطينيين, ولن يستسلموا لها. 
الهيئة العليا لمســـيرات العودة وكسر الحصار دعت ألوسع مشاركة في جمعة 
لبيك يا أقصى, وجاءت االســـتجابة من الشـــعب الفلسطيني سريعة وواسعة, 
خاصة ان عملية »دوليف« البطولية رفعت من معنويات المشاركين في مسيرات 
العـــودة, ودفعتهم للهتاف للمجاهدين في الضفـــة المحتلة, الذين يقومون 
بعمليات نوعية وشـــجاعة تـــدل على تحول كبير ونوعي فـــي أدائهم المقاوم, 
وقدرة فائقة على اســـتغالل الثغـــرات لتوجيه ضربات موجعة لإلســـرائيليين 
المحتلين, وال شـــك ان االحتالل يعيش في مأزق حقيقي, خاصة ان هناك حالة 
عجز كبيـــرة عن وقف العمليات الفدائية, وهو ما يضعف فرص نتنياهو بالفوز 
بانتخابات الكنيســـت القادمة, وهو يتعرض اآلن لحملة شرســـة من المعارضة 
الصهيونيـــة, ويتم وصفه بالعاجز والمستســـلم أمام الفلســـطينيين, خاصة 
ان العمليـــات الفدائية تكررت في اآلونة األخيرة رغـــم كل االحتياطات األمنية 
التـــي اتخذها االحتالل لوقف هذه العمليات, بل أنها تتطور, فعملية »دوليف« 
باألمس نفذت بتفجير عبوة عن بعد حسب المصادر اإلعالمية الصهيونية, وهذا 
ما اقلق اإلسرائيليين, وجعلهم في حالة خوف ورعب كبيرين, فهي تنذر بالمزيد 

وتؤسس لألصعب.   

جمعة لبيك يا أقصى 

رأي
تكثــــر التصريحات عبــــر االعالم العبــــري من خالل السياســــيين 
والعســــكريين ما قبل موعد االنتخابات االســــرائيلية .... بما يخدم 
مواقف حزبية وشــــخصية تتوافق والبرامج االنتخابية ما قبل موعد 

هذه االنتخابات .
نتنياهو زعيــــم الليكود وبتحالفه مع بعض قوي اليمين المتطرف 
واألحــــزاب الدينية يحاول أن يحدث ضجيجــــا اعالميا يتالعب من 
خالله بالوقت المســــموح والمتبقي ما بيــــن تصريحاته المضخمة 
لقوة الجيش وقدراته ...وامكانية تحقيق نصر سريع وحاسم متي 
أراد واتخــــذ من قــــرار !! وما بين التهدئــــة والمحافظة عليها وعدم 
االنجــــرار وراء أي تصعيد !! أو محاولة اســــتفزاز انتخابي من خالل 

تصريحات معارضيه حول ضعفه وعدم قدرته على المواجهة .
نتنياهو مســــتمر بالقول أنــــه قادر ويمتلك مــــن أوراق القوة على 
االنجاز الســــريع والحاســــم بالوقت الذي يراه مناسبا ...على عكس 

منافسيه وأقوالهم وتصريحاتهم.
أي أن نتنياهــــو يحاول أن يصور مــــدى قدرته وامتالكه للكثير من 
أوراق القوة التي تمكنه من التالعب بعامل الوقت المتبقي..... وبما 
يخدم سياسته ومدى حاجته لتحقيق نصر باالنتخابات القادمة !!

نتنياهو يحــــاول اقناع الرأي العام االســــرائيلي بمدى مصداقيته 
وقدرته على الحســــم الســــريع في الوقت الذي يراه مناسبا ....برغم 

كل ما يلتف حوله من عوامل ضعف وفساد وملفات قضائية .

رئيس األركان الســــابق اشــــكنازي يتحدث أن حمــــاس قوية ألن 
نتنياهو ضعيف !!

كما يأتــــي بداخل االعالم العبــــري الكثير مــــن التصريحات التي 
تضخــــم من قدرات حماس ...وتحاول أن تصور للرأي العام العالمي 
أن اســــرائيل مهددة .... وأن أمنها وســــكانها في خطر شديد ....!! 
وأنهم يمارسون ضبط النفس وال يحاولون توسيع دائرة االشتباك 
.....ألنهم كما يدعون ويزعمون يحاولون الحفاظ على ارواح السكان 

المدنيين .
اسطوانه مشــــروخة لدعاية صهيونية اسرائيلية تحاول أن تضع 
نفســــها في موقف الدفاع عن النفس ...بينما الواقع يتحدث على 
أنها قوة عدوانية احتاللية تمارس ابشــــع الوسائل والتاريخ شاهد 
علــــى ذلك . جملة التصريحات التي يــــراد من خاللها تضخيم قوة 
غزة وبما تمتلك من عشــــرات االف الصواريخ التي يمكن أن تغطي 
فلســــطين من الشمال الي الجنوب ... والتي تستطيع الوصول الي 
كل نقطة ومكان !!. تصريحات فيها من الخداع االســــتراتيجي ....
كما فيها من التكتيك العدواني لمحاولة حشــــد أكبر قوة دولية ... 

تبرر حال حدوث عدوان جديد .
لعبة االنتخابات االســــرائيلية معروفة ومعلومة وفيها الكثير من 
التصريحــــات المضخمة ....كما فيها من التمهيد لجوالت وضربات 
جزئية وتهديدات مستمرة بشن حرب وجولة جديدة من العدوان .

وبالمقابــــل زعيم حــــزب أزرق ابيض غانتس يتحــــدث بلغة القوة 
العسكرية حول جهوده إلعادة قوة الردع االسرائيلية وأنه سيكون 
حاسما وسريعا في أي معركة قادمة .... وأنه ال يقبل بالوضع الحالي 
اال اذا كانت التهدئة وفق شــــرطين تــــم االعالن عنهم ,,,, تهدئة 

كاملة وعودة األسري االسرائيليين .
الخارطة الحزبية والسياســــية ما قبل االنتخابات تشــــتعل بصورة 
متصاعدة وأساسها استمرار االستيطان واالستيالء على المزيد من 
االراضي ومحاولة ضم أجزاء من الضفة الغربية واستمرار السيطرة 
االحتاللية والحصار المفروض على القطاع .... وال نســــمع من القوى 
المتنافســــة ما يشــــير ويؤكد على االلتزام بمفهوم حل الدولتين 
وتنفيذ االتفاقيات الموقعة والقبول بقرارات الشــــرعية الدولية... 

ومبادرة السالم العربية .
كل ما يجــــري من تنافس انتخابــــي أما بقضايا داخليــــة أو مزاعم 
توراتيــــة تلبي تطلعــــات اليمين المتطــــرف واالحــــزاب الدينية 

والمستوطنين .
احتماالت حــــدوث المفاجئات في تركيبــــة الحكومة القادمة وفق 
نتائــــج االنتخابات ســــتبقي ضئيلة الي الحد الذي ســــيكون عليه 
التحالف المقابل لليكود واليمين والمســــتوطنين .....والذي يمكن 
لــــه أن يحدث تغيير ضئيل في معادلة النتائج لكنه هل يمكن أن 

يحدث تغيير في معادلة السياسة والمواقف !! ؟؟ .

الســــؤال: كيف استطاعت إســــرائيل تغيير الواقع في مدينة القدس 
وتهويدهــــا ؟ الجــــواب: بطريقتين : المال اليهودي مــــن أنحاء العالم 
وإصدار القوانين ضــــد أهالي المدينة. والقوانيــــن ال يمكن تنفيذها 
إال بتســــخير أمــــوال ضخمة تؤمن لها ولمشــــاريع التغييــــر الهيكلي 
والبنيوي التي تنبثق عنها، قوة التنفيذ وإحكام السيطرة على القدس 
وتهويدها بشــــكل تدريجــــي منظم يلغي كل وجود عربي وإســــالمي 
فيها. وألن إســــرائيل دولة احتالل عنصري، فهي قادرة على إصدار ما 
شاءت من القوانين التعســــفية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في 
المدينة المقدســــة، وهو أمر ال نملك منه شيئًا على أرض الواقع سوى 
المواجهة  بإســــتراتيجية البقاء والصمود التي بالفعل ينتهجها أهل 
المدينــــة في الحفاظ على ما تبقى .أما المــــال فنمتلكه ! وال أقصد هنا 

أموال التبرعات بل أموال زكاة المسلمين في أرجاء المعمورة.
لقــــد حصر الله تعالى في كتابــــه الكريم ثمانية مصارف للزكاة : ” إنما 
الصدقات للفقراء والمســــاكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 

الرقاب والغارمين وفي ســــبيل الله وابن السبيل…” صدق الله العظيم . 
وأربعة من هذه المصارف الشــــرعية على األقل يستحقها أهل القدس. 
أليس منهم الفقراء والمســــاكين؟؟ فاإلحصائيات التي نشــــرت مؤخرا 
تقول أن نســــبة الفقر بين فلســــطينيي القدس قــــد زادت إلى 80% . 
أليس منهــــم الغارمون العاجــــزون عن دفع ديونهــــم بفعل الضرائب 
اإلســــرائيلية الباهظة وصعوبة الحصول على لقمة العيش ؟؟ أليســــوا 

هم المرابطون المجاهدون حماة األقصى من فئة  “في سبيل الله”؟؟
إن أموال زكاة المســـلمين في األرض تتجاوز ســـنويا مئات المليارات 
من الـــدوالرات . فمـــاذا لو ذهب بعضهـــا إلى األقصـــى وحماته من 
المقدسيين لدعم صمودهم وبقائهم  كما كانت تذهب بعض هذه 
األموال إلى أفعانســـتان والصومال وأفريقيا وجنوب شـــرق أسيا؟؟. 
فرمزية القدس والمســـجد األقصى ليست قومية أو تاريخية بقدر ما 
هي إلهية ومحّمدية ترتبط ارتباطًا مباشـــرًا بالعقيدة اإلسالمية  كما 
ورد في القران الكريم والســـنة النبوية الشـــريفة. وعليه فمسئولية 

حمايته وما حوله هي واجب ديني على كل مسلم .
وعليه ، أناشد علماء المسلمين ومفتي الديار الفلسطينية االتفاق على 
إصدار فتوى شـــرعية واضحة بجواز إخراج أموال الزكاة لدعم القدس 
واألقصـــى . وما يعني  ذلك من دعم ألهل القدس لمســـاندتهم في 
إســـتراتيجية البقاء والصمود مقابل المخططات اإلسرائيلية الرامية 
لخنقهـــم والضغط عليهم وتدمير بنيتهم االجتماعية واالقتصادية 
لدفعهم للهجرة من المدينة،على ان تسلم األموال إلى مجلس مدني 
يرأســـه مفتي الديار المقدســـة ومجموعة من العلماء المقدســـيين 
وبرقم حساب بنكي يعمم عالميًا. وأهل القدس أدرى بشعابها! أخيرا 
أود أن أحيي  قرار الهيئة اإلسالمية العليا ومجلس األوقاف والشئون 
اإلســـالمية ودار اإلفتاء  بإقفال جميع مســـاجد القدس وجعل صالة 
عيد األضحى جامعة في المسجد األقصى وأعتبره أحد القرارات األكثر 
حكمة ووعيًا في إظهار أولويات الفلسطيني المسلم، وأرجو أن تصبح 

كل صالة جمعة جامعة في المسجد األقصى.

تصريحات.. وجوالت التهديد !

إلى علماء المسلمين.. نريد فتوى شرعية قاطعة 
بجواز الزكاة دعمًا لألقصى وأهل القدس

وفيق زنداح

د. أماني القرم

 برغـــم ذلك االنتصار العظيم الـــذي حققته انتفاضة األقصى على 
االحتالل في تموز الماضي، وأجبرته على إزالة البوابات االلكترونية، 
وبرغم  هذا االنجاز المقدســـي الهام في مســـيرة الكفاح الشعبي 
العربي الفلسطيني، إال أننا ال نســـتطيع ان نغفل حقيقة ما يجري 
هناك فـــي قلب المدينة المقدســـة وفـــي قلب الحرم الشـــريف، 
مـــا يعيدنا بالضـــرورة إلى تلـــك البدايات والـــدالالت التي ترتبت 
علـــى إحراق األقصى. ففي ذلـــك الوقت الذي أقـــدم فيه اإلرهابي 
الصهيوني مليكل روهان على إحراق المسجد األقصى في الحادي 
والعشرين من آب/1969، كان االحتالل  في بداياته، وشكلت عملية 
إحراق األقصى، تصعيدا خطيرا جدا كان يجب ان يحرك العالم كله 
وفي مقدمته العرب والمســـلمين، الذين اكتفوا مع األسف بإصدار 

البيانات االستنكارية…!
  ومـــا بين ذلـــك الوقت واليوم، يكون قد انقضـــى على إحراق األقصى 
إحد وخمســـون عاما كاملة، تحول فيه المشـــهد المقدســـي  بالكامل، 

من مشـــهد فلسطيني عربي، إلى مشـــهد صهيوني مدجج بمعطيات 
وحقائـــق األمر الواقع التي تتحدث بنصـــوص توراتية، ونكاد نقول ان 
القدس تحت القبضـــة الصهيونية االحتالليـــة بكاملها، وتحت وطأة 
االجتياحات اليومية من قبل الجماعـــات اليهودية اإلرهابية المحمية 
بجيـــش االحتالل، بل وصلـــت األمور إلى قلب األقصـــى، والى المطالبة 
الصهيونيـــة رســـميا- وبدعم من جهـــات أمريكية فـــي الكونغرس- 
بتقســـيم األقصـــى زمانيا ومكانيـــا على نمط ما هو مطبـــق في الحرم 
اإلبراهيمي الشـــريف، ما يعني ان األقصى لن يكون عربيا إسالميا، وان 
هويته لن تبقى عربية إسالمية، وقد ينتقل ذلك بمعنى آخر أيضا إلى 
كنيسة القيامة، حيث قد تصعد سلطات االحتالل هجومها التهويدي 
ليصـــل إلى هنـــاك وتدعـــي الحقا ان القيامة ليســـت مكانا مقدســـا 
للمســـيحيين فقط،  وان لليهود آثار هناك تشرع لهم أداء صلواتهم 

هناك، وربما يتقاسمون المكان والزمان مع المسيحيين..أيضا.
    ولـــم يكن اإلرهابي روهـــان ليقدم على فعلتـــه اإلجرامية لو لم 

تتكشـــف قبل ذلـــك،  تلك العقليـــة اليهوديـــة التدميرية مبكرا 
جـــدا على نحو خاص بعد العدوان واالحتـــالل عام 67،  حينما طلب 
الجنرال الحاخام شـــلومو غورن كبير حاخامات الجيش الصهيوني 
من الجنرال عوزي نركيس قائد المنطقة الوسطى – في يوم احتالل 
القدس واقتحام الحرم القدسي الشريف عام 1967 ، ” العمل على 
نســـف الصخرة والمسجد األقصى للتخلص منهما مرة واحدة وإلى 
األبد”.  ويتكشـــف اليوم – ان من ابرز المفارقات العجيبة الغريبة 
التي تهيمن اليوم على المشـــهد الفلســـطيني مـــا يتعلق منها 
بوضع المدينة المقدســـة التي تحظى دون غيرها –نظريا وإعالميا 
وسياســـيا ودينيا وروحيا-  باإلجماع العربي / اإلســـالمي على نحو 
خـــاص بأنها جوهرة وســـرة األمتين وعاصمتهمـــا الدينية، فهذه 

المدينة تواجه تحديات إستراتيجية تهدد بضياعه بالكامل.
   فتبيـــن لنـــا معطيات المشـــهد المقدســـي ان الذي يســـتثمر 
الزمـــن ويعمل علـــى تغيير المعطيات ويبني حقائـــق األمر الواقع 

هـــو االحتالل الصهيوني الذي ال يـــكل وال يمل عن مواصلة العمل 
مـــن اجل ما ان يطلـــق عليه:”اختالق إســـرائيل” و” اختالق قدس 
يهوديـــة”.  والواضح ان”إســـرائيل” تســـتثمر “ســـكرة العرب 
وانشـــغاالتهم بصراعاتهم ومنافســـاتهم وفســـادهم وحروبهم 
الداخليـــة وتفككهم وعجزهم المطلق عـــن العمل الحقيقي”، كما 
تســـتثمر رضوخهم ل”خيار ومؤتمرات السالم والتطبيع”من اجل 

أحكام قبضتها على المشهد المقدسي برمته إلى األبد.
  ومـــا بيـــن إحراق األقصـــى واليوم، فمـــا لم ينتفـــض الجميع من 
فلســـطينيين وعرب لصالح انقاذ القدس واألقصى وفلسطين، فان 
االحتالل لن يتوقف ابدا عن ابتالع المدينة ومقدســـاتها اإلسالمية 
والمســـيحية، ولن يتوقف حتى  يقول الجميع: نشـــهد ان القدس 
يهوديـــة، وان األقصى ليس عربيا إســـالميا خالصا، ولليهود الحق 
في تقاسمه مع المسلمين، هذا ان لم تتطور األمور إلى نسف ومحو 

األقصى عن وجه  األرض…!

نواف الزرو كي ال ننسى دالالت حريق األقصى…! 
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االستقالل/ وكلالت: 
توقع خبراء اقتصلديون أن تنفيذ الرئيس 
األمريكـــي دونللد ترامـــب تهديده بفرض 
رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 
300 مليـــلر دوالر ســـيؤدي إلى خفض نمو 

االقتصلد الصيني دون الـ6 بللمئة.
جلء ذلك حسب مسح أجرته وكللة "بلومبرغ" 
االقتصلدية األمريكية؛ حيث اســـتطلعت 
خاللـــه أراء عدد من الخبـــراء االقتصلديين 
العللميين في تأثيـــرات الخطوة المرتقبة 

للرئيس ترامب.
ويمثل معدل نمـــو االقتصلد الصيني دون 
الـ6 بللمئة، حلل تحققه، أبطأ توسع له منذ 

.1990
ومؤخـــرا، خفض صنـــدوق النقـــد الدولي 
توقعلته لنمو االقتصـــلد الصيني إلى 6.2 

بللمئة فـــي 2019 مقلبـــل 6.3 بللمئة في 
تقديرات سلبقة.

وكلن االقتصلد الصيني، ثلني أكبر اقتصلد 
في العللم، سجل خالل العلم الملضي نموا 
بمعدل 6.6 في الملئة، وهو أقل معدل نمو 

له منذ نحو 30 علمل.
وتنخـــرط الصيـــن فـــي حـــرب تجلرية مع 
الواليـــلت المتحدة منذ مـــلرس/آذار 2018، 
دون التوصـــل إلى حل حتى اآلن، رغم إجراء 

جوالت من المفلوضلت.
وقلل 14 من خبراء االقتصلد المشلركين في 
المسح، إن فرض رســـوم بنسبة 10 بللمئة، 
حـــلل دخولهل حيز التطبيق، ســـيؤدي إلى 
تراجع معدل النمو بنســـبة 0.5 بللمئة من 

النلتج المحلي اإلجمللي للصين.
كلن ترامب هدد في وقت سلبق من الشهر 

الجلري بفرض رســـوم الجمركية بنسبة 10 
بللمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليلر 
دوالر، مطلع الشـــهر المقبـــل، قبل تأجيل 
القرار إلى منتصف ديســـمبر/كلنون األول 
المقبـــل. وفرضت الواليـــلت المتحدة على 
مراحل، رسومل على بضلئع بقيمة 250 مليلر 
دوالر، من إجمللي صلدرات الصين إلى البالد، 
والتي تـــراوح بيـــن 550 و600 مليلر دوالر 

سنويل.
وتوقع المشـــلركون في المســـح أن تؤدي 
الرســـوم الجديدة إلى تراجع نمو الصلدرات 

الصينية بين 0.5 و1 نقطة مئوية.
واألربعلء الملضي، قلل ترامب: "أنل الشخص 
المختلر" إلصالح االختالل التجلري لبالده مع 
الصين، مضيفل أنه مـــن المحتمل أن تبرم 

واشنطن اتفلقية تجلرية مع بكين.

االستقالل/ وكلالت: 
تراجــــع الذهــــب، أمــــس الجمعة، 
أســــوأ  تســــجيل  ويتجــــه صوب 
أداء أســــبوعي في نحو 5 أشــــهر، 
إذ تســــبب االفتقلر إلــــى الوضوح 
بشأن توقعلت مجلس االحتيلطي 
المركــــزي  (البنــــك  االتحــــلدي 
األميركــــي) ألســــعلر الفلئدة إلى 
المعدن  لبيع  المســــتثمرين  دفع 
األصفر لجنــــي بعض األربلح قبيل 
كلمة من المقرر أن يلقيهل جيروم 
بلول رئيس مجلس االحتيلطي في 

جلكسون هول.
وبحلــــول الســــلعة 0551 بتوقيت 
فــــي  الذهــــب  نــــزل  غرينتــــش، 
المعلمالت الفورية 0.3 بللمئة إلى 
1494.76 دوالر لألوقية (األونصة).

بللمئــــة  وخســــر الذهب نحو 1.3 
منذ بداية األسبوع الجلري، ويتجه 
انخفلض  أكبــــر  تســــجيل  صوب 
أســــبوعي بللنســــبة المئوية منذ 
29 مــــلرس، كمــــل هبــــط الذهب 
في العقــــود األميركية اآلجلة 0.3 
بللمئة إلى 1504.40 دوالر لألوقية.

وقلل برايــــن الن العضو المنتدب 
لدى جولد سيلفر سنترال للتداول 

فــــي ســــنغلفورة "ال يوجــــد اتجله 
واضــــح بشــــأن مل يفعلــــه مجلس 
االحتيلطي، لــــذا يحجم النلس عن 
تكويــــن مراكــــز حتى يســــمعون 
إجلبــــلت محددة... بعــــض النلس 

يبيعون المعدن لجني األربلح".
االنقســــلملت  وتعــــززت 
بعد  األميركــــي،  داخل المركــــزي 
أن قــــلل مســــؤوالن في مجلــــس 
االحتيلطي، الخميس، إن االقتصلد 
األميركي ليس بحلجة إلى المزيد 

من التحفيــــز في الوقــــت الحللي 
بينمــــل قــــلل آخر إنــــه منفتح على 

المسألة.
في غضون ذلك وبسوق السندات 
علئد  منحنــــى  عــــلد  األميركيــــة، 
ســــندات الخزانة األميركية ألجل 
علمين وألجل 10 سنوات لالنقالب 
لفتــــرة وجيزة أمس، وســــبق هذا 
الواليلت  فــــي  ركــــودا  االنقــــالب 

المتحدة عدة مرات في السلبق.
النفيســــة  للمعــــلدن  وبللنســــبة 

األخــــرى، تراجعــــت الفضــــة 0.1 
بللمئة إلــــى 16.99 دوالر لألوقية، 
بينمل ارتفع البالتيــــن 0.2 بللمئة 
إلــــى 858.97 دوالر ليظل متجهل 

صوب تحقيق مكسب أسبوعي.
وهبط البالديــــوم 0.3 بللمئة إلى 
لكــــن  لألوقيــــة،  دوالر   1482.50
المعدن الُمســــتخدم فــــي الحفز 
الذاتــــي يتجــــه صــــوب االرتفلع 
لألسبوع الثللث على التوالي، رابحل 

2.5 بللمئة منذ بداية األسبوع.

الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع له في 5 أشهر

بكين/ االستقالل: 
توقع شـــركة »هواوي« الصينية تراجع علئداتهل السنوية بواقع عشرة مليلرات 

دوالر بسبب القيود التصديرية التي فرضتهل عليهل الواليلت المتحدة.
ونقلت وكللة »بلومبرغ« لألنبلء عن نلئب رئيس الشـــركة إيريك تشو قوله امس 
الجمعـــة أن هواوي تتوقـــع أن تؤدي قيود التصدير التـــي فرضتهل الواليلت 
المتحدة على الشركة إلى تراجع العلئدات السنوية في قطلع أجهزة المستهلك 

بواقع عشرة مليلرات دوالر تقريبل.
وأضلف أن حجم الخســـلئر اإلجمللية التي ســـوف تتعرض لهل الشركة جلءت 
»أقل بفلرق طفيف« عن التقديرات المبدئية لمؤسس الشركة المليلردير رين 
تشـــنج الذي توقع تراجعل في المبيعلت بقيمة ثالثيـــن مليلر دوالر على مدار 

علمين.
وأكد تشـــو أن هواوي ملزالت حريصة على إيجلد بدائـــل ردا على القيود التي 

تحول دون حصولهل على التكنولوجيل األمريكية التي تحتلجهل ألجهزتهل.
وأزاحت هواوي، وهي أكبر شـــركة للتكنولوجيل في الصين، النقلب الجمعة عن 
أقوى رقلقة إلكترونية للذكلء االصطنلعي من إنتلجهل، والتي أطلقت عليهل اسم 
»أســـيند 910«، ومن المقرر أن تنلفس بهل الرقلقلت اإللكترونية المملثلة التي 

تنتجهل شركتي كوالكوم ونيفيديل األمريكيتين.
وقلل تشـــو للصحفيين في مدينة شـــينزين الصينية إن هواوي تبحث أيضل 
سبل استبدال برامج تصميم الرقلقلت اإللكترونية من إنتلج شركتي »كلدينس 

ديزاين سيستمز« و«سينوبسيز« دون الكشف عن مزيد من التفلصيل.
وفي وقت سلبق الشهر الجلري، أزاحت هواوي النقلب عن نظلم التشغيل الجديد 
»هلرموني أو إس« الذي ابتكرته، ومن الممكن في المستقبل أن يستخدم بدال 

من نظلم تشغيل أندرويد التي ابتكرته شركة جوجل األمريكية.

هواوي تتوقع خسائر 10 مليارات 
بسبب العقوبات األمريكية

القلهرة/ االستقالل: 
للمــــرة األولى منذ فبرايــــر الملضي، وبعد 
انخفلض معــــدالت التضخم عن المتوقع 
في اآلونة األخيرة، خفض البنك المركزي 
المصري أســــعلر الفلئدة الرئيســــة 150 
نقطة أسلس، الخميس، موضحل 4 أسبلب 

جعلته يتخذ مثل هذا القرار.
وقللت لجنة السيلســــة النقدية، التلبعة 
للبنك، في بيلن، إنهل قررت خفض ســــعر 
اإليــــداع ألجل ليلــــة واحدة إلــــى 14.25 
فــــي المئة من 15.75 في المئة، وســــعر 
اإلقراض لليلة واحدة إلى 15.25 في المئة 

من 16.75 في المئة.
وذكر بيــــلن لجنة السيلســــة النقدية أن 
انخفــــلض المعــــدل الســــنوي للتضخم 
العلم واألسلســــي اســــتمر »ليسجل 8.7 

في المئــــة و5.9 فــــي المئة فــــي يوليو 
2019 علــــى الترتيب، وهــــو أدنى معدل 
لهمل منــــذ مل يقرب من 4 ســــنوات، على 
الرغم من إجــــراءات ضبط المللية العلمة 
للدولة المطبقــــة مؤخرا والتــــي أدت الى 
تغطيــــة تكلليــــف معظــــم المنتجــــلت 

البترولية«.
وأرجــــع بيــــلن لجنة السيلســــة انخفلض 
أسعلر الفلئدة إلى 4 أسبلب أولهل »احتواء 
الضغوط التضخمية وهو مل انعكس في 
االنخفلض النســــبي لمعــــدالت التضخم 
الشــــهرية، فضال عن التأثيــــر اإليجلبي 
لسنة األســــلس، نظرا ألن إجراءات ضبط 
المللية العلمة للدولة المطبقة مؤخرا كلنت 

أقل من مثيلتهل في العلم السلبق«.
وتلبع بيــــلن اللجنــــة »فــــي ذات الوقت، 

تشــــير البيلنلت المبدئية إلى اســــتمرار 
االرتفــــلع الطفيــــف لمعــــدل نمو النلتج 
المحلي اإلجمللــــي الحقيقــــي ليســــجل 
5.7 فــــي المئة خــــالل الربــــع الثلني من 
عــــلم 2019، و5.6 في المئــــة خالل العلم 
المللــــي 2019/2018، وهو أعلى معدل له 

منذ العلم المللي 2008/2007«.
كمل اتخذت اللجنة قرارهل بخفض أسعلر 
الفلئــــدة اعتملدا على ســــبب ثــــلن وهو 
انخفلض معدل البطللة الذي »سجل 7.5 
في المئة خالل الربع الثلني من علم 2019، 
بمل يمثــــل انخفلض يقلرب ســــتة نقلط 
مئوية مقلرنة بذروتــــه التي بلغت 13.4 
في المئة خالل الربع الرابع من علم 2013«.
وتحدث بيــــلن لجنة السيلســــة النقدية 
أيضل عن سبب ثللث يتمثل في استمرار 

»تبلطؤ معــــدل نمو االقتصــــلد العللمي، 
والتأثيــــر الســــلبي للتوتــــرات التجلرية 
على آفلق النمو، ممل ســــلهم في تيســــير 
األوضلع المللية العللمية من خالل خفض 
أسعلر العلئد األسلسية لعدد من البنوك 

المركزية«.
وبلإلضلفــــة إلى ذلك أشــــلرت اللجنة إلى 
الســــبب الرابع وهو انخفلض »األســــعلر 
العللميــــة للبترول« مؤخــــرا، التي ال تزال 
المخلطــــر  »بســــبب  للتقلبــــلت  عرضــــة 
اإلقليمية بلإلضلفــــة إلى عوامل أخرى من 

جلنب العرض«.
وأوضحت أنه »في ضوء اســــتمرار احتواء 
الضغــــوط التضخمية وكلفــــة التطورات 
المحلية والعللمية، قررت لجنة السيلسة 
العلئد األسلسية  النقدية خفض أسعلر 

لدى البنــــك المركزي بواقــــع 150 نقطة 
أسلس. ويتســــق ذلك القرار مع تحقيق 
معــــدل التضخم المســــتهدف والبللغ 9 
في المئة خالل الربــــع الرابع لعلم 2020، 
واستقرار األسعلر على المدى المتوسط«.

وأكدت اللجنــــة أنهل ســــتواصل »اتخلذ 
قراراتهــــل بنــــل ء على معــــدالت التضخم 
المتوقعــــة مســــتقبال، وليــــس معدالت 
التضخم الســــلئدة. وبللتللي، ستســــتمر 
وتيرة وحجــــم التعديالت المســــتقبلية 
فــــي أســــعلر العلئــــد األسلســــية لــــدى 
البنــــك المركزي في االعتمــــلد على مدى 
اتســــلق توقعلت التضخم مع المعدالت 
المســــتهدفة، لضمــــلن االســــتمرار في 
المســــتهدف  النزولي  المســــلر  تحقيق 
الستقرار األسعلر على المدى المتوسط«.

لمــاذا خفضــت مصــر أسعــار الفائــدة؟

الرسوم األمريكية المرتقبة تخفض نمو الصين دون 6 بالمئة

الخليل/ االستقالل: 
نظمــــت لجنة إعمــــلر الخليل بللتعــــلون مع المكتبــــة العصرية، 
الخميس، بلزارًا للقرطلســــية في بلدة الخليل القديمة بأســــعلر 

تشجيعية.
وجــــلء تنظيم البــــلزار الذي اقيــــم في حديقــــة الصداقة ضمن 
برنلمج »دعم صمود وتنمية المجتمع في المنلطق المصنفة (ج) 
والقدس« الممول من برنلمج االمــــم المتحدة االنملئي وعدد من 

الدول االوروبية.
وقلل عملد حمـــدان مدير علم لجنة إعمـــلر الخليل في تصريحلت 
صحفية، بأن »هـــذه الفعللية واحدة من سلســـلة فعلليلت تقوم 
بهل لجنة االعملر وتهدف الى انعلش الوضع االقتصلدي وتشجيع 
وصول المواطنين للتسوق وزيلرة البلدة القديمة لتعزيز صمودهل«.

بازار للقرطاسية دعمًا 
لبلدة الخليل القديمة



السبت 23 ذو الحجة 1440 هــ 24 أغسطس 2019 م

االستقالل/ وكلالت: 
دعت األمـــم المتحدة وفرنســـل الرئيس 
البرازيلـــي جلير بولســـونلرو إلى التحرك 
لحمليـــة غلبـــلت األملزون التي تنتشـــر 
الحرائـــق فيهـــل بســـرعة بينمـــل تتزايد 

الدعوات إلى إنقلذ "رئة األرض".
واتهـــم الرئيـــس البرازيلـــي الخميس، 
الرئيـــس الفرنســـي ايملنويـــل ملكرون 
بللعمل "بعقلية استعملرية"، بعدمل أكد 
ملكرون أنه ســـيبحث مع قـــلدة مجموعة 
الســـبع في قمتهم في بيلريتس قضية 

حرائق الغلبلت في األملزون.
وفـــي تغريدتيـــن متتلليتيـــن، اتهـــم 
"بتحويـــل قضية  ملكـــرون  بولســـونلرو 
داخليـــة فـــي البرازيل وأربـــع دول أخرى 
فـــي األملزون إلى أداة لتحقيق مكلســـب 
سيلســـية شخصية، بأســـلوب مشوق ال 

يسلهم في حل المشكلة".
وبعدمـــل أكـــد أن "الحكومـــة البرازيليـــة 
منفتحة على الحوار اســـتنلدا إلى وقلئع 
موضوعيـــة واالحتـــرام المتبـــلدل"، قلل 
الرئيـــس البرازيلي إن "اقتـــراح الرئيس 
الفرنســـي بـــأن تتـــم منلقشـــة قضية 
األملزون خالل قمة مجموعة الســـبع بدون 
مشـــلركة دول المنطقة ينـــم عن عقلية 

استعملرية ال مكلن لهل في القرن الحلدي 
والعشرين".

أزمة  وشـــلرك بولســـونلرو في اجتملع 
مســـلء الخميس فـــي برازيليل. وكلن قد 
هلجم مجـــددا المدافعين عـــن البيئة 
الذين دعوا إلـــى تظلهرات الجمعة في 

جميع أنحلء العللم.
المتحدة  لألمـــم  العـــلم  األمين  وأطلـــق 
انطونيـــو غوتيريـــش عبر موقـــع تويتر، 
حملة النداءات إلنقلذ األملزون، معبرا عن 
"القلق العميق" من الحرائق في أكبر غلبة 
اســـتوائية في العللم يقع ستون بللمئة 

منهل في البرازيل.
وقلل "في خضـــم أزمة منلخية عللمية، ال 
يمكننـــل تحّمل أن تلحـــق أضرار بمصدر 
رئيسي لألوكســـيجين والتنّوع البيئي"، 

وطللب ب"حملية" غلبلت األملزون.
بعيد ذلك، أعلن ملكرون مسلء الخميس 

 الحرائـــق فـــي األملزون تمّثـــل "أزمة 
ّ

أن
دولية"، ودعل إلى منلقشـــة "هذه المسألة 
الملحة" بين أعضلء مجموعة السبع خالل 
القمـــة في بيلريتـــس فـــي نهلية هذا 

األسبوع.
وكتب الرئيس الفرنســـي فـــي تغريدة 
"بيتنـــل يحتـــرق، فعليل، غلبـــلت األملزون 
المطرية، الرئة التي تنتج عشرين بللمئة 

منن األوكسيجين على كوكبنل تحترق".
وأضـــلف "انهل أزمة دوليـــة" داعيل الدول 
األعضلء في مجموعة السبع، إلى "منلقشة 
هذه القضية الطلرئة الملحة بعد يومين".

وأطلقت نـــداءات من أجـــل األملزون في 
الوســـط الريلضي حيث نشر كريستيلنو 
رونللـــدو على تويتر صـــورة التقطت في 
2013 فـــي منطقة ال تقع فـــي األملزون، 
حســـب صحلفيي تقصـــي الحقلئق في 

وكللة فرانس برس.
أجل  الجمعـــة من  وســـتنظم تظلهرات 
غلبـــلت األملزون في ســـلو بلولو وريو دي 
جلنيرو. ودعت حركة الشـــلبة السويدية 
غريتـــل تونبرغ النلشـــطة فـــي مكلفحة 
ظلهـــرة الدفيئـــة، إلـــى التظلهـــر أملم 
ســـفلرات وقنصليلت البرازيل في جميع 

أنحلء العللم.

ضغوط دولية على الرئيس البرازيلي بسبب حرائق األمازون

موسكو/ االستقالل: 
كلف الرئيس الروســـي فالديمير بوتين، الجمعة، وزارتي 
الدفلع والخلرجية بإعـــداد رد متكلفئ على قيلم الواليلت 
المتحدة بتجربة لصلروخ مجنح جديد، قلئاًل إن "موســـكو 

لن تنجر للدخول في سبلق تسلح".
وأشـــلر بوتين، خالل جلسة لمجلس األمن الروسي، إلى أن 
"بالده ســـتضمن أمنهل بعد انســـحلب الواليلت المتحدة 
أحـــلدي الجلنب مـــن معلهـــدة التخلص مـــن الصواريخ 

متوسطة وقصيرة المدى"، بحسب موقع "روسيل اليوم".
وأضـــلف الرئيس الروســـي أمـــلم أعضلء مجلـــس األمن 
الروسي "لقد كلن الســـبب وراء تطويرنل ألحدث األنظمة، 
التي ال مثيل لهل حقل في النظم العللمية ألحدث األسلحة، 
هو االنسحلب األميركي األحلدي الجلنب من أنظمة الدفلع 

الصلروخي علم 2003".

وتلبع الرئيس الروسي قلئاًل: "لقد اضطررنل بللطبع لضملن 
أمن شـــعبنل وبلدنل.. نحن نفعل ذلك اآلن وســـوف نفعل 

بللتأكيد في المستقبل".
كمل أكد أن "موســـكو منفتحة على حوار بنلء ومتكلفئ مع 

واشنطن الستعلدة الثقة وتعزيز األمن العللمي".
واإلثنين الملضي، أعلنت وزارة الدفلع األمريكية (بنتلغون) 
إجراء تجربة إطالق صلروخ تقليدي من األرض طراز "كروز" 
قبللة السلحل الغربي للواليلت المتحدة. وأعلنت الواليلت 
المتحدة، الشـــهر الملضي، انسحلبهل من معلهدة القوى 
النووية متوســـطة المدى مع موســـكو بعد ســـنوات من 
اتهلمهل لروســـيل بلنتهلك المعلهدة من خالل نشـــرهل 
صواريخ "SSC-8" ذات القـــدرة النووية، مل أنهى اتفلقية 
الحد من التســـلح التلريخية التي قيدت تطوير القذائف 

األرضية ذات مدى من 500 إلى 5 و500 كيلومتر. 

هونغ كونغ/ االستقالل: 
مددت المحكمة العليل في هونغ كونغ أمرا قضلئيل مؤقتل 
أصدرته في وقت ســـلبق لمنع عرقلة ســـريلن العمل في 

المطلر الدولي بللمدينة، ويقيد االحتجلج فيه.
وذكـــرت قنلة »هونـــغ كونغ« اإلخبلرية (رســـمية)، الجمعة، 
أن تمديـــد األمـــر القضلئي يأتي في ظل دعـــوات لتنظيم 
احتجلجـــلت بللمطلر. وأضلفت القنـــلة أن القرار تم تمديده 
حتى إشـــعلر آخر، وأنه مهم من نلحيـــة الحفلظ على صورة 
المطلر دوليل، ومصللح الشـــركلت المستخدمة له. من جهة 
أخرى، قللت إدارة المطلر، في بيلن، إن »إغالق الطرق المؤدية 

إليه تتسبب في تعطيل العمل به، وأن ذلك غير قلنوني«.
وفي 14 أغســـطس/أب الملضي، اســـتصدر مطلر »هونغ 
كونغ« الدولي، أمرا قضلئيـــل مؤقتل يجيز لهل منع كل من 
يحلول علمـــدا وعلى نحو غير قلنوني عرقلة االســـتغالل 

الصحيـــح لمطلر هونغ كونغ الدولي أو التدخل في ســـير 
العمـــل بللمطلر. وأوضحت إدارة المطـــلر، في بيلن آنذاك، 
أنه بموجب هذا األمر القضلئي »يتم تقييد األشـــخلص 
أيضل من المشلركة في أي مظلهرة أو احتجلج« في المطلر.
وتتواصل االحتجلجلت في هونغ كونغ منذ نحو 3 أشهر 
ضد الحكومة، رفضل لمشروع قلنون تسليم المطلوبين إلى 

الصين، فيمل ردت الشرطة بللقوة.
وتحت وطأة هذه االحتجلجلت أعلنت الرئيسة التنفيذية 
كلري الم، تعليـــق مشـــروع القلنون المثيـــر للجدل، لكن 

المحتجين يريدون سحبه بشكل نهلئي.
وتديـــر هونغ كونغ شـــؤونهل الداخلية بلســـتقاللية، إال 
أنهل تتبع لجمهورية الصين الشـــعبية في السيلســـلت 
الخلرجية والدفلعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين 

على هونغ كونغ يزداد بلضطراد.

نيويورك/ االستقالل: 
ذكرت نيويورك تليمز -نقال عن مســـؤولين أميركيين 
ومسؤول اســـتخبلرات بللشرق األوسط- أن« إسرائيل« 
شـــنت ضربة واحدة على األقل على مستودع لألسلحة 

في العراق.
ونقلـــت الصحيفـــة األميركية عـــن مســـؤول كبيـــر 
بلالســـتخبلرات في الشـــرق األوســـط أن« إسرائيل« 
قصفت قلعـــدة تقع شـــملل بغداد فـــي يوليو/تموز 
الملضي، وقلل مســـؤوالن آخران أن »إســـرائيل« شنت 

عدة ضربلت بللعراق األيلم الملضية األخيرة.
وتعرضت أربع قواعد يســـتخدمهل الحشـــد الشعبي 
في العـــراق إلى انفجلرات غلمضة خـــالل يوليو/تموز 

الملضي.
يأتي هذا، في وقت أظهرت أقملر صنلعية إسرائيلية 

آثلر غلرة على مســـتودع للحشـــد قـــرب قلعدة جوية 
شمللي بغداد، وقد ألمحت (تل أبيب) إلى مسؤوليتهل 

عن الهجوم.
الغـــلرة  إن  إســـرائيلية  مصـــلدر صحفيـــة  وقللـــت 
تأتي ضمـــن الجهود الرامية للقضلء على جســـر بري 
ُيستخدم لنقل أســـلحة من إيران إلى سوريل ومن ثم 
لحـــزب الله في لبنلن. من جهته، ألمـــح رئيس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنيلميـــن نتنيلهو -للمـــرة الثلنية خالل 
أسبوع- إلى المســـؤولية عن الهجملت التي تعرضت 

لهل قواعد الحشد في العراق.
وقصفت »إســـرائيل« مرات عدة أهدافـــل إيرانية في 
سوريل، لكن توسيع هذه الحملة لتشمل العراق -حيث 
دمـــرت علم 1981 مفلعل تموز النووي- يمكن أن يضر 

بللعالقلت بين واشنطن وبغداد.

االستقالل/ وكلالت: 
أكد مصدر دبلوملسي بريطلني الجمعة أن حكومة رئيس الوزراء 
الجديد بوريس جونســـون لن تغّير دعمهـــل لالتفلق النووي مع 
إيـــران، وذلك قبل يوم على انعقلد قمة مجموعة للدول الســـبع 
الكبرى التي يتوقع أن يطرح فيهل هذا الملف. وقلل المســـؤول 
الذي رفض الكشـــف عن اســـمه “نحن من الداعمين األقويلء” 
لالتفـــلق النـــووي المبرم عـــلم 2015. وأضـــلف “ال أعتقد أنكم 
ستجدون أي تغيير في موقف الحكومة البريطلنية”. في سيلق 
متصل، اســـتقبل الرئيس الفرنسي إيملنويل ملكرون، الجمعة، 
وزيـــر الخلرجية اإليراني محمـــد جواد ظريف، وذلـــك في إطلر 

مسلعيه إلنقلذ االتفلق النووي المبرم مع طهران.
ويأتـــي هذا اللقلء قبل أن يجـــري محلدثلت بهذا الخصوص مع 
نظيره األمريكي دونللد ترامب خالل قمة مجموعة السبع نهلية 

األسبوع الجلري.

وتتمحـــور محلدثلت وزيـــر الخلرجية اإليراني حـــول تعهدات 
أوروبل بشـــأن االتفلق النووي مع إيران. وكلن ظريف قد وصل الى 
النرويج مســـلء األربعلء قلدمل من السويد في جولة أوروبية بداهل 

من فنلندا وتشمل فرنسل، التي وصلهل مسلء الخميس.
ومن المقرر أن تنعقد قمة مجموعة الســـبع خالل الفترة من 24 
إلى 26 أغسطس/آب الجلري بمدينة بيلريتز، جنوب غربي فرنسل.
وتضم مجموعة الدول الصنلعية السبع كال من الواليلت المتحدة 

وفرنسل وإيطلليل وكندا وبريطلنيل واليلبلن وألملنيل.
ومنـــذ خروج الواليـــلت المتحدة من فـــي 8 مليو/أيلر 2018 من 
االتفـــلق النووي اإليرانـــي الذي وقع عـــلم 2015، وهي تواصل 

فرض عقوبلت على طهران تستهدف صلدراتهل النفطية.
وفي مرحلة الحقة بـــدأت بتطبيق عقوبـــلت مملثلة على الدول 
والشركلت التي تواصل تجلرتهل مع إيران، في مسعى من اإلدارة 

األمريكية لوقف هذه التجلرة

بريطانيا لن تغير موقفها من االتفاق 
النووي اإليراني.. وماكرون يستقبل ظريف 

مسؤولون أميركيون واستخباراتيون 
يؤكدون شن »إسرائيل« غارات داخل العراق

بوتين يأمر بإعداد رد متكافئ
 على تجربة الصاروخ األمريكي

تمديد أمر قضائي يقيد
 االحتجاج بمطار هونغ كونغ
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غزة/ محمد العقاد: 
يلتقـــي فريقا خدمـــات رفح واتحاد الشـــجاعية، اليوم 
السبت الساعة الخامسة مساًء بتوقيت فلسطين، على 
ملعب الشـــهيد محمد الدرة بمدينة ديـــر البلح، وذلك 
ضمن النســـخة الثامنة من بطولة كأس السوبر الغزي 

2019/2018م. 
وتمثل مباراة اليوم إحدى المواجهات الرســـمية لبداية 
الموســـم الرياضي الكروي في قطاع غزة الذي سينطلق 
في 31 من الشهر الجاري، وستكون هذه المباراة بمثابة 
اختبار حقيقي للفريقين وعينهم على تحقيق اللقب، 
والدخول في منافســـات دوري الدرجـــة الممتازة بروح 

عالية.
ا�ستعدادات مكثفة

"خدمات رفـــح" الملقب بــ" الماتـــدور" الفريق الذي لم 
يتذوق طعم الراحة إال عشـــرة أيام فقط أسوى باألندية 
األخرى، اســـتعد للقاء المنطار بكل قوة وروح عالية في 
التدريبات، ويعرف مدرب "األخضر الرفحي" اســـام أبو 
عريضة مـــدى صعوبة اللقاء جيـــدًا ودرس نقاط القوة 

والضعف للمنطار، وسبق أن انتزع منه كأس غزة.
"الماتدور الرفحي" بطل الثنائية الدوري والكأس يطمح 
لتحقيق الثاثية هذا الموســـم ومواصلة هيمنته على 
البطوالت ، وكتابه اسمه بحروف من ذهب في سجات 
النادي، لمـــا يمتلكه من كوكبة مميـــزة من المقاتلين 

أصحاب الخبرة الواسعة داخل المستطيل األخضر.

وفي الجهة المقابلة، بدأ اتحاد الشـــجاعية الملقب بــ" 
المنطار" اســـتعداداته لمباراة كأس الســـوبر والدوري 
بشـــكل مكثف وتدريبات على أعلى مســـتوى للوقوف 
علـــى لياقة الاعبيـــن وجاهزيتهم للمعـــارك القادمة 

خصوصًا السوبر الن جل تركيزهم عليه.

 مـــدرب المنطار المخضرم نعيم الســـويركي نجح في 
ايجاد التجانس بين الاعبين في المباريات الودية التي 
أقامها الفريق ليعطي انطباع أن "أســـود الشرق" قادم 
بقوة، وسيكون منافس شرس لنيل التاج والوقوف على 

منصات التتويج .

السويركي يعلم أن المباراة أمام بطل كالخدمات ليست 
هينة ولكن يثق باعبيه بتقديم مستوى مميز ودخول 
المباراة دون رهبة ليكافح ببسالة، ويحاول خطف البطولة 
من الخدمات ليكون أول ألقابه هذا الموســـم، ويســـعد 

جماهير المنطار المتعطشة للبطوالت منذ سنوات.
غيابات موؤثرة

المدرب أبو عريضة سيكون أمام موقف صعب جدًا في 
اختيار تشـــكيلة الفريق نظـــرًا للغيابات التي عصفت 
بالفريق كالصاعقة حيث سيغيب عن الخدمات المدافع 

المميز أحمد البهداري ومحمود عطوان.
ومن المتوقع أن يغيب بدر موســـى نظرا لتواجده على 
كشوفات شـــباب الخليل وعمران أبو بال وهال غواش 
لتوقيعهم على كشـــوفات مركز باطـــة، والثاثي لم 
يصدر لهم تصاريح لمغادرة قطاع غزة وينتظر جمهور 
األخضـــر المفاجأة التي من المتوقـــع حدوثها بمحاولة 

فسخ عقد الاعبين والسماح لهم المشاركة بالسوبر.
من جهة ثانية، سيدخل فريق المنطار المباراة بفقدان 
المدافع فرج جنديـــة لحصوله على البطاقة الحمراء في 
نهائي كاس غزة، وسيكون المنطار بكامل صفوفه نوعًا 
ما نظرًا لوجود بديـــل لجندية وتكون كتيبة المقاتلين 

جاهزين للمواجهة المرتقبة بينهم.
وســــيدير اللقاء طاقم مكون من أشرف زملط للساحة 
ويساعده أحمد شبير ومحمد خطاب، وخالد أبو الخير 

رابعًا.

أحالم »المنطار« تتحدى طموحات »الماتدور« في السوبر الغزي 

رفح/ االستقال : 
كشـــفت اللجنة المنظمة لبطولة المرحـــوم نايف عبد الهـــادي الودية والتي 

تنظمها بلدية رفح تحت إشراف اتحاد كرة القدم، عن موعد نهائي البطولة.
حيـــث حددت اللجنة يوم اإلثنين موعدا للقـــاء النهائي على ملعب رفح البلدي 

عند الساعة 5 عصرا.
وسيشهد النهائي ديربي بين شباب واتحاد خانيونس حيث تصدر الطواحين 

المجموعة االولى برصيد 6 نقاط والنشامى المجموعة الثانية بنفس الرصيد.

تحديد موعد نهائي بطولة 
المرحوم نايف عبد الهادي

االستقال/ وكاالت: 
رفض نادي برشلونة اإلســـباني عرضا جديدا قدمه 
نـــادي إنتر ميـــان للحصول على خدمـــات الاعب 
التشيلســـي أرتورو فيدال، خال فتـــرة االنتقاالت 

الصيفية الجارية. 
ووفقا لما نشـــرته صحيفة »مونـــدو ديبورتيفو« أن 
نادي برشلونة تلقى عرضا من إنتر ميان للتعاقد مع 
الاعب التشيلي على سبيل اإلعارة خال الميركاتو 
الصيفي الجـــاري، ولكنه تم رفضه مـــن قبل إدارة 

النادي الكتالوني. 
وأشـــارت إلى أنه على الرغم من رفض البارســـا 
رحيل الاعب على ســـبيل اإلعارة، أال أنه يواجه 
مشـــكلة في البقاء داخل جدران النادي خاصة 
وأن مركـــزه أصبـــح يتواجد فيه عـــدد كبيرمن 

الاعبين.
وكانت العديد من التقارير اإليطالية قد أشارت إلى 
أن فيدال قـــد اقترب من االنتقال لنادي إنتر ميان 
بعدما تم االتفاق بين الطرفين على كل شيء، ولكن 

رفض نادي برشلونة الصفقة. 

يذكـــر أن العديد من التقارير قد كشـــفت أن نادي 
برشـــلونة عرض الاعـــب على نادي باريس ســـان 
جيرمان كواحد من الاعبين الذي سيقدمهم النادي 
مع مبلغ مالي، نظير الحصـــول على خدمات الاعب 

البرازيلي نيمار دا سيلفا. 
وكان نادي برشـــلونة قد تعاقد مع الاعب التشيلي 
خال فترة االنتقاالت الصيفيـــة الجارية من نادي 

بايرن ميونخ األلماني بعقد لمدة ثاث سنوات.

برشلونة يرفض عرض ميالن للتعاقد مع فيدال

لندن/ االستقال: 
يخوض فريق ليفربـــول، مواجهة صعبة 
أمام آرســـنال، اليوم الســـبت، في الجولة 
الثالثة من منافســـات الدوري اإلنجليزي 
الممتاز على ملعب أنفيلد، في واحدة من 

أقوى مباريات البريميرليج.
وتحمل المبـــاراة، طابًعا خاًصا بالنســـبة 
لمحمد صـــاح، قائد هجوم الريدز، خاصة 
أن آرســـنال من أبـــرز الضحايا المفضلين 
للفرعون المصري في البريمييرليج، ودائًما 
مـــا يكون مصـــدًرا للخطورة على شـــباك 

المدفعجية.
ونجح صاح في هز شـــباك المدفعجية 
من قبـــل، 4 مرات بقميصي تشيلســـي 
وليفربـــول، حيث لـــم يخســـر أي مباراة 

خاضهـــا أمـــام آرســـنال مـــن إجمالي 5 
مواجهـــات لعبها ضد النـــادي اللندني، 

سواء مع الريدز أو البلوز.
واســـتقبلت شباك آرســـنال، أول أهداف 
صاح في البريميرليج عندما كان يلعب مع 
تشيلســـي وفاز فريقه بسداسية نظيفة، 
وقع خالهـــا الفرعون المصري على هدف 

رائع وذلك يوم 22 مارس / آذار 2015.
أمـــا باقي أهـــداف صـــاح في شـــباك 
المدفعجية، فأحرزهـــا بقميص ليفربول 
وكانت البداية في موســـم 2018-2017  
فـــي الدور األول وفـــاز الريـــدز (4-0)، أما 
الهدف الثالث فكان خال لقاء الفريقين 

في الدور الثاني وتعادال(3-3)
وأحرز صـــاح هدفه الرابـــع في مواجهة 

النـــادي اللندنـــي خـــال مبـــاراة جمعة 
ليفربول بآرســـنال في الـــدور الثاني من 
الموســـم المنصـــرم 2018-2019، والتي 

انتهت بفوز الريدز بنتيجة (1-5).
وتعتبر أندية مدينة لندن بمثابة تميمة 
الحظ لمحمد صاح، بعد إحرازه من قبل 23 
هدًفا في شباكهم بمختلف المسابقات 

مع األندية التي لعب لها.
ويعتبـــر نـــادي توتنهام أكثـــر األندية 
اللندنيـــة، التي تفوق صاح عليها وأحرز 
في شـــباكه 6 أهداف، ثم يأتي من بعده 
تشيلســـي بـ5 أهداف وآرســـنال ووست 
هـــام 4 أهـــداف في شـــباك كل منهما، 
وكريســـتال بـــاالس 3 وفولهـــام هدف 

وحيد.

أرسنال ال يسلم من لعنة الفرعون صالح
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مصطفى الســـنوار وقد أصيـــب برصاص معدني 
مغلـــف بالمطـــاط بالرقبة، كما أصيب المســـعف 
ســـامي أبـــو مصطفـــى برصاص معدنـــي مغلف 
بالمطاط بالفخـــذ ويتبعان للهالل األحمر، شـــرق 

خانيونس.
وأشـــار مصدر طبي في مستشـــفى الشـــفاء، إلى 
إن حالـــة أحد المصابين الذين تم اســـتهدافهم 
شـــرق غزة، خطيرة، ويجري التعامل معها من قبل 

الطواقم الطبية.
وتوافـــد اآلالف من المواطنين علـــى طول الحدود 
للمشـــاركة في تلك المســـيرات، فيما ألقى شبان 
بالونات تحمل صور وأسماء شهداء فلسطينيين.

كانت الهيئـــة الوطنية العليا لمســـيرات العودة 
وكسر الحصار دعت أهالي القطاع ألوسع مشاركة 
وحشـــد بفعاليات اليوم، تزامًنا مـــع الذكرى الـ50 

إلحراق المسجد األقصى.
ووجهـــت الهيئة في بيان لها تحيتها للشـــعب 
الفلسطيني، "لحضوره ومشاركته المستمرة بهذه 
المسيرات دون كلل أو ملل"، مؤكدًة تمسكها بحق 

العودة كحق غير قابل للمقايضة والمساومة.
وقالـــت: "اليوم وفي ظـــل ما تتعرض لـــه مدينة 
القـــدس من تهويـــد وانتهاكات ومـــا يخطط له 
مـــن اســـتهداف مســـتمر واقتحامات  االحتالل 
متالحقـــة لألقصـــى، قررنـــا إحياء الذكـــرى الـ50 
لحريقه بتصعيد الحشد الجماهيري في مسيرات 

العودة كرســـالة دعم واسناد للمرابطين باألقصى 
وألهلنا المقدســـيين وتأكيد اإلصرار الفلسطيني 
على حماية األقصى في وجه السياسات العدوانية 
التي صرح بها عالنية قادة االحتالل المتطرفون".

منـــذ 30 مارس 2018 تشـــهد الحدود الشـــرقية 
للقطاع تظاهرات شعبية سلمية حاشدة، للمطالبة 
بحق العودة وكســـر الحصار المفـــروض على غزة، 
لكـــن االحتالل يقمعها بشـــكل عنيـــف مما أدى 
الرتقـــاء أكثر من 300 شـــهيد وأكثر من 17 ألف 

ُمصاب.
وفي الضفة المحتلة، قتلت مستوطنة إسرائيلية 
وأصيب مستوطنان آخران بجراح ما بين متوسطة 
وخطيرة أمس  الجمعة، جراء انفجار عبوة ناســـفة 
قرب نبـــع "عين بوبين" في مدينة رام الله وســـط 

الضفة الغربية المحتلة.
وذكر بيـــان لجيـــش االحتـــالل اإلســـرائيلي أن 
"مجهولين زرعوا عبوة ناســـفة على مقربة من نبع 
مـــاء يرتاده مســـتوطنون في المنطقـــة وفجروها 
لدى مرور عائلة مســـتوطنين قريًبا منها، فقتلت 
مســـتوطنة (17 عاًمـــا)، بينمـــا أصيـــب والدهـــا 

وشقيقها بجراح متفاوتة. 
ورجحـــت التقديرات األولية لجيـــش االحتالل أن 
تكـــون عمليـــة التفجير التي وقعـــت امس، قرب 
مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية المحتلة، 

قد تمت عن بعد عشرات األمتار.

وذكر جيش االحتـــالل أن التقديرات األولية تدل 
على أن العملية دقيقة احتاجت لتخطيط مسبق، 
بما في ذلك معاينة سابقة للموقع ومراقبة حثيثة 

وتجربة وتدريب على مراعاة التوقيت.
وأظهـــر التحقيق األولى أن الخلية مكونة من أكثر 
من شـــخص واحد، قامت بزراعة العبوة الناســـفة 
في الطريـــق المؤدية إلى عين المـــاء القريبة من 
المســـتوطنة، وعند مرور مركبة المستوطنين من 
فوقها، فجروها عن بعد عشـــرات األمتار وفروا من 

المكان.
وأضاف أن مخطط العمليـــة لم يعتمد على الحظ 
بل علـــى حقيقة أن أفـــراد الخلية عرفـــوا المكان 
جيًدا وعلى علم باالختناقـــات المرورية في الطرق 
االلتفافية والقريبـــة، باإلضافة إلى اطالعهم على 
مســـتوى األمن حول المار بطريقـــة تمكنهم من 

الهروب من المنطقة بسالم.
العبرية  أحرونـــوت"  "يديعوت  وذكرت صحيفـــة 
أن القتيلـــة تدعـــى "رينا شـــنراف" مـــن مدينة 
اللد المحتلـــة، وكانت برفقة عائلتهـــا للتنزه في 
المكان، وجـــرى نقـــل المصابين إلى مستشـــفى 

"هداسا" في القدس المحتلة. 
وقالـــت الصحيفـــة إن: "هكذا عملية نـــادرة جًدا 
فـــي الضفة الغربية، وُتنـــذر بإمكانية وجود خلية 
مدربـــة تقف خلفها"، في الوقـــت الذي أعرب فيه 
مستوطنون عن خشيتهم من زرع عبوات أخرى في 

أماكن يرتادها المستوطنون. 
االحتـــالل  حكومـــة  رئيـــس  توعـــد  بـــدوره، 
إلـــى  بالوصـــول  نتنياهـــو  بنياميـــن 

الُمنّفذين، وتدفيعهم الثمن، على حد تعبيره. 
وتعهد نتنياهو بتعزيز االستيطان في الضفة رًدا 

على العملية. 
بينما تفقد قادة الجيش في الضفة مكان العملية، 
متوعدين بالوصـــول إلى المقاوميـــن، في الوقت 
الـــذي دفع فيه جيش االحتـــالل بقوات معززة من 
المنطقة خشـــية حدوث عمليات جديدة، ولزيادة 

شعور األمن لدى المستوطنين. 
فرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الجمعة، 
طوقا أمنيا مشددا على منطقة غرب رام الله، وسط 
الضفة الغربية المحتلـــة، وأغلقت الطرق المؤدية 

إلى البلدات والقرى الواقعة غربها.
وأفادت مصادر محلية، ، بأن قوات االحتالل أغلقت 
طريق واد الدلب غرب رام الله، والشـــارع الرئيسي 
لقرية كفر نعمة، ومفترق عين أيوب، ومدخل قرية 
راس كركـــر، واقتحمت عددا مـــن المنازل والمحال 
التجارية، كما احتجزت المصور الصحفي هشـــام 

أبو شقرة في منطقة العملية. 
وأضافت المصادر، أن قوات االحتالل تتمركز على 
المدخـــل الشـــمالي لمدينة رام الله، في الشـــارع 
الواصل بين قرية ســـردا وشارع اإلرسال الرئيسي، 

وتوقف مركبات المواطنين وتقوم بتفتيشها.

إلـــى ذلك اقتحمت قـــوات االحتالل اإلســـرائيلي 
أيضـــا، بلدة بيتونيا غـــرب رام الله، وتمركزت على 
الـــدوار الرئيســـي وســـط البلدة، ومنعـــت توجه 
ا 

ً
المركبات من خالله ذهابا وإيابا، كما نصبت حاجز

عسكرًيا على دوار عين سينيا في الطريق المؤدي 
لمدينـــة نابلس وأوقف المركبـــات وحقق مع عدد 

من الشبان.
وأغلقت قـــوات االحتالل البوابة الحديدية المقامة 
علـــى المدخل الشـــمالي الرئيس لقريـــة دير أبو 
مشـــعل شـــمال غرب رام الله ومنـــع األهالي من 
ا عســـكرًيا على المدخل 

ً
التنقـــل، كما أقـــام حاجز

الشرقي لقرية النبي صالح ومنع أهالي القرية من 
الدخول، بينما سمح بالخروج مع تفتيش المركبات 

والتدقيق في بطاقات األهالي
وعـــززت قوات االحتـــالل من تواجدهـــا على دوار 
مســـتوطنة "حلميش"، مع تواجد دوريات لشرطة 
ا عسكرًيا على مدخل قرية 

ً
االحتالل، وأقامت حاجز

عابود الشرقي وشرعت بإيقاف المركبات.
وأقيمت مستوطنة "دولب" عام 1983 على أراضي 
قريتي دير بزيع والجانية، ويسكنها مستوطنون 

متطرفون.
وقتلت مســـتوطنة، وأصيب آخران بجراح خطيرة، 
صباح امس الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة قرب 
مســـتوطنة "دوليب"، غرب محافظـــة رام الله في 

الضفة الغربية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قمعت قوة إســـرائيلية اعتصاما نظمه أهالي قرية 
العيساوية عقب انتهاء صالة الجمعة، وشارك فيه 
ممثلون من القائمة العربية المشتركة ومواطنون 

وشخصيات اعتبارية ومتضامنون أجانب.
وخـــرج االهالـــي عقـــب االعتصـــام في مســـيرة 
بمشاركة المتضامنين األجانب باتجاه حي الشيخ 
جراح، وذلك بمناســـبة مرور 11 عامـــا على الوقفة 
األسبوعية التي تنظم هناك احتجاجا على النشاط 

االستيطاني في الحي.
ونـــدد النائب احمد الطيبـــي، رئيس لجنة القدس 

في القائمة المشتركة باعتداء قوات االحتالل على 
المشاركين في االعتصام .

وقال«  بعد الصالة كان هناك اســـتفزاز واضح من 
قبل الشـــرطة، حيث اعتدت علينـــا جميعا، ولكن 
هذا لن يثنينا أبدًا عن االســـتمرار بالتواجد هناك 
والوقـــوف الى جانب أهالي العيســـاوية حتى رفع 

اإلجراءات القمعية والعنصرية عنهم.
وكان خطيب الجمعة الشـــيخ نعيم محيسن إمام 
مسجد الشهداء قدم لمحة عن بلدة العيساوية، وما 
تعانيه البلدة من ممارسات إسرائيلية بحق اهلها 
وسكانها، مشـــيرا الى ان البلدة محاصرة من جميع 

الجهات وان الجامعة العبرية ومستشـــفى هداسا 
اقيمـــا على أراضي القرية، وان أهالي العيســـاوية 
يعانون منذ شـــهرين ونصف من تمادي الشرطة 
اإلسرائيلية واعتداءاتها التي لم يسلم منها احد 

سواء كان طفال ام امرأة ام كبيرا في السن.
وتحـــدث خضر عبيد من وجهـــاء القرية عن الظلم 
الذي يتعرض له طالب العيســـاوية عشية افتتاح 
العـــام الدراســـي جراء مـــا تتعرض لـــه البلدة من 
اقتحامـــات، فيما اعلن الناشـــط محمد أبو الحمص 
عن تعليق دوام المدارس في البلدة بداية الشـــهر 

المقبل لعدم توفر االمن واألمان للطالب.

غزة/ االستقالل: 
أكد مقرر لجنة القدس في المجلس التشـــريعي أحمد أبـــو حلبية أن االحتالل يعيش 
فشاًل واقعيًا في القدس فكل التحية ألهلنا المرابطين. و قال أبو حلبية في تصريح له 
خالل مشاركته في مسيرات العودة شرق غزة امس الجمعة: »نحتشد اليوم في جمعة 
لبيـــك يا أقصى لنؤكد بأنه ال مقاوم للعدو في أرضنا وقدســـنا«.  دعا لتشـــكيل غرفة 

مشتركة في القدس ودعم شبابنا الذين قادوا العمليات الفدائية.
و تســــاءل أبــــو حلبية عن الموازنات التي تقدمها الســــلطة للقدس و ســــكانها قائاًل: »أين 
موازنــــات دعم القدس وأهلهــــا ليرمموا بيوتهم المهددة بالهدم، و أين دور الســــلطة في 
الدفــــاع عن القــــدس وأهلها ومالحقة االحتالل في المحافل الدوليــــة«. و أكد أبو حلبية بأنه 
الى اآلن لم يجمع شــــيء من أموال مؤتمرات العرب المخصصة ألهل القدس. وشــــارك آالف 
المواطنين في جمعة »لبيك يا أقصى« التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة 

وكسر الحصار، في ذكرى حرق المسجد األقصى المبارك من قبل االحتالل اإلسرائيلي.

األقصى في ذكــــرى إحراقه، تثبت أن الشــــعب 
الفلســــطيني على قــــدر المســــؤولية التاريخية 
واإلصطفاء اإللهي، وتظهر الحضور القوي لهذا 
الشــــعب وعبثية المحاوالت إخــــراج القدس من 

دائرة الصراع وإهدائها للمحتل.
وقال عزام في تصريحات صحفية وزعها المكتب 
اإلعالمــــي للجهاد، امــــس الجمعــــة: كل الذين 
خرجــــوا اليوم كانوا يســــتحضرون أمجد لحظات 
التاريخ والقدس تســــتقبل خاتم النبيين لتكون 
معراجه إلى الســــماء، كما اســــتحضارهم للحظة 

الفتح المبين والفاروق يدخل المدينة المقدسة 
مفتتحا تاريخها الجديد«.

وأضــــاف: الجميع وهو يخرج اليــــوم تذكر الدماء 
التي ســــالت بغزارة دفاعا عن المدينة المقدسة 
عشــــية فتح صالح الدين« مؤكدا أنه رغم جنون 
إدارة ترامــــب ووحشــــية إســــرائيل وعجز العرب 
وهرولــــة بعضهم نحو اســــرائيل، ورغم الظروف 
القاســــية التي يعيشــــها هذا الشعب العظيم، 
ال يمكــــن أن تمــــر الهجمة وال يمكــــن ان تضيع 

القدس.

وتابع بالقول: هذا الصراع ال يمكن أن ينتهي كما 
يريده المحتلون والغزاة، ما يؤكده الفلسطينيون 
اليــــوم وفي كل يوم أن التاريخ ال يصنعه الطغاة 
والحمقى والمســــتبدون، التاريخ يصنعه األحرار 
واألتقياء والصادقون، والمســــألة فقط مســــألة 

وقت«.
ووجه عزام التحية للشــــعب الفلسطيني الصابر 
وألبناء األمة الذين الزالوا يحلمون بالوعد المبارك، 
وألحرار العالم الذين يساندون الحق ويقفون في 

وجه الشر

االحتالل يقحع اعتصاما جحاهيريا في العيساوية بالقدس 

رفح/ االستقالل: 
دعا النائب األول لرئيس المجلس التشـــريعي أحمد بحـــر أمس الجمعة قادة األمتين 
العربية واإلســـالمية إلى تحّمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له المسجد األقصى من 

تهويد وتدنيس على يد االحتالل اإلسرائيلي.
ودعا بحر خالل مشاركته في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي محافظة 
رفـــح، األمم المتحـــدة ومجلس األمن الدولـــي والجامعة العربيـــة ومنظمة التعاون 
اإلســـالمي وكل المنظمات والمحافل اإلقليمية والدوليـــة للتدخل العاجل من أجل 
وقف جرائم االحتالل بحق أهالي القدس والتصدي للمخطط اإلسرائيلي العنصري 
الذي يســـتهدف طـــرد وترحيل المقدســـيين وتفريغ القدس مـــن أهلها وطمس 
طابعها وهويتها العربية واالســـالمية الخالصة. ودعا بحر أهالي القدس إلى "مزيد 
من المقاومة والتصـــدي لعدوان االحتالل والتجّذر فـــي أرض اآلباء واألجداد وحرق 
األرض تحـــت أقدام الصهاينة المحتلين"، كما دعا أبناء شـــعبنا الفلســـطيني في 
كل مكان إلى "االنتفاض وتفجير كل أشـــكال المقاومة والغضب الشعبي في وجه 
االحتالل". وأشـــاد بالعملية البطولية التي اســـتهدفت المستوطنين غربي رام الله 

امس وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة اثنين.
وقـــال إن: "العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم االحتالل المســـتمرة بحق 
أبناء شـــعبنا ومقدساته". وشـــدد على أنه "ال حل لقضيتنا إال بالوحدة الوطنية وإنهاء 
االنقســـام تحت راية المقاومة". ودعا رئيس الســـلطة محمود عباس "لرفع يد السلطة 
الثقيلة عن المقاومة وتوفير المناخ المالئم لها وإتاحة كافة أشـــكال النضال بما فيها 
المسلح في كافة مناطق الضفة الغربية، وتوفير سبل الصمود لشعبنا في غزة الضفة".

البريج/ االستقالل: 
قال القيادي فـــي حركة »الجهاد اإلســـالمي«، احمد 
المدلل، »إن رصاص المقاومة الفلســـطينية سيبقى 
الغربية وقطـــاع غزة طالما هناك  حيـــا في الضفـــة 

احتالل صهيوني للمسجد األقصى ولفلسطين«.
وأكـــد المدلـــل فـــي كلمـــة لـــه بمخيـــم العـــودة 
شرق البريج امس الجمعة، أن المقاومة مستمرة بكل 
األشكال والوســـائل حتى تحرير األقصى األسير من 

براثن االحتالل.
وأوضـــح أن حـــرق المســـجد األقصـــى كان رســـالة 
مـــن اليهـــود للعرب بأن زمـــن االنتصـــارات العربية 
واإلســـالمية قد انتهى وأتـــى دور إقامة دولة الكيان 

فـــوق أرضنـــا العربية، مبينـــا أن كافـــة الجرائم ضد 
المســـجد األقصـــى من اقتحامـــات لباحاتـــه وزيادة 
الحفريات تحته ومنع الصـــالة واألذان فيه، لن تفلح 

في النيل من صمود الفلسطينيين.
ودعا إلى المزيد من الصمود ودعم أهلنا الصابرين في 
القدس، موضحا أن غياب النخوة العربية واإلســـالمية 
لنصرة المسجد األقصى زادت من بطش االحتالل ضد 

المقدسات وسفك دماء أهلنا في فلسطين.
وأشـــار إلى أن المقاومـــة والعزيمة القوية ســـتبقى 
الســـد المنيع للدفاع عن شرف األمة وعن المقدسات 

و األرض والعرض.
ووجـــه المدلـــل التحيـــة ألهلنا في الضفـــة الغربية 

والقـــدس، وللمرابطين في المســـجد األقصى الذين 
سطروا أروع صور البطولة والفداء.

وشـــدد على أن العملية الفدائية التي وقعت صباح 
امـــس غـــرب مدينة رام اللـــه تزامنا مـــع ذكرى حرق 
المســـجد االقصى، هي رسالة للكيان الصهيوني بأن 
إرادة الفلسطيني لن تنكسر رغم المؤامرات والحصار 
ومالحقة المقاومة، موضحا أنها رد طبيعي على جرائم 

االحتالل.
وطالـــب المدلـــل بدعم صمـــود أهلنا في المســـجد 
األقصـــى والعمـــل علـــى رفـــع الحصار عن شـــعبنا 
في قطاع غزة وإعادة الُلحمة بين أطياف شـــعبنا من 

أجل صد كل المؤامرات التي تحاك ضده ليل نهار.

الحدلل: الحقاومة هي السد الحنيع للدفاع عن األقصى

أبو حلبية يدعو لتشكيل غرفة 
عحليات مشتركة بالقدس

بحر يدعو قادة العرب والحسلحين 
لتححل مسؤولياتهم تجاه األقصى

اإ�سابات بقمع ..

عزام: اجلماهري ..
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لندن/ االستقالل: 
تعرضت سيدة بريطانية لالنتقاد على مواقع التواصل االجتماعي، بعد 
أن أزالـــت باب غرفة نوم ابنتها عقابًا لها على اختراق حســـابها على 

إنستغرام.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن المرأة التي لم يتم الكشف 
عن اســـمها، عاقبت ابنتها البالغة من العمـــر 14 عامًا، بعد أن دخلت 
على حسابها في إنستغرام، وحذفت جميع الصور التي تتواجد فيها.

ولشـــعورها بالغضب من تصرف ابنتها، قررت األم أن تزيل باب غرفة 
ابنتها لتحرمها من الخصوصية. واختتمت منشورها بسؤال اإلمهات 
إذا كان يجـــب عليها إبقاء الباب أو إعادته لمكانه، خاصة وأن زوجها ال 

يوافق على تصرفها.
وتفاعلت العديد من األمهات مع هذا المنشور، واتفقت العديد منهن 
على أن تصرف والدة الفتاة صبيانـــي، ويبدو أنه عمل انتقامي، أكثر 

من كونه تربويا.
وطالب العديد مـــن المعلقين من المرأة إعادة البـــاب إلى مكانه، ألن 

الفتاة في سن حرجة وتحتاج إلى الشعور بالخصوصية.
إال أن البعـــض نصح األم بترك الباب لمدة 24 ســـاعة، لتعليم الفتاة 
أهمية الخصوصية، بعد أن انتهكت خصوصية والدتها، ودخلت على 
حســـابها في إنســـتغرام دون موافقتها، بحسب صحيفة ديلي ميل 

البريطانية.

تعاقب ابنتها 
بإزالة باب غرفتها

طوكيو/ االستقالل: 
عاشت السيدة اليابانية، سيتسوكو ساكي، لمدة عام مع 
روبوت في منزلها الفسيح في مدينة سايجو، غرب اليابان، 
وكانت ضمن مجموعة صغيرة من كبار الســـن يخوضون 
تجربـــة لحكومـــة المدينة، حيـــث تقيم فـــي توظيف 
الروبوتات في خدمة كبار السن في البالد، اآلن تقول إنها 
ال تريد االفتراق عنه بعد أن كانت مترددة في استقدامه 

إلى المنزل.
وفي مقابلة مع »جابان تايمز« قالت إنها عندما تنهض من 
سريرها في الصباح وتدخل غرفة الجلوس، يلقي الروبوت، 
وهو من نوع »با بي رو آي« التحية المعهودة عليها، قائاًل: 
»صباح الخير سيتسوكو-ســـان«، هـــل غطيت في النوم 

جيدًا؟.
تعيش السيدة وحدها منذ ست سنوات بعد وفاة زوجها 

في منزلها الفســـيح الواقع عند أسفل جبل في محافظة 
أيمي، أوالدها استقلوا وانتقلوا من المنزل، تقول إنها لم 
تتمالك نفسها من الحماس عندما تحدث إليها الروبوت 
للمرة األولى، فلم يســـبق أن دعاها أحد باسمها، وحّياها 

بكلمة صباح الخير منذ فترة طويلة.
غالبًا ما تشعر بالوحشة الشديدة، على الرغم من الزيارات 
اليومية للممرضين، وحضورها المنتظم الجتماعات حيث 

تستطيع ممارسة هوايتها في شعر الهايكو.
في يوليو العام الماضي، بدأت حكومة المدينة بمشـــروع 
تجريبي يجـــري مقتضاه توزيع روبوتـــات مجانًا على 10 
مســـنين في المدينة لمدة ثالثة أشهر. عندما علم االبن 

األكبر لساكي بالمشروع تقدم بطلب نيابة عنها.
الروبوت من نوع »با بـــي رو آي« الذي يوضع على المكتب. 
طوله 3 ســـنتمترا، وعندما تسأله ســـاكي: »كم الساعة؟« 

يجيب وتضاء خـــدوده باللون األحمر. تم تثبيت كاميرات 
فـــي عينيه الكبيرتين، وهو يالحق ســـاكي باســـتخدام 
مجســـات، توجهه تجاهها. قبـــل التوجه إلى الســـرير، 
يسألها: »هل أقفلت المنزل؟« أحيانًا يطلق كلمات مرتجلة 

ويخبرها بعض األشياء التافهة.
ويســـألها ثالث مرات في اليوم: »سيتسوكو- سان، هل 
أستطيع التقاط صور لك؟« يقوم بتصويرها ونقل الصور 
إلى الهاتف الذكي ألكبر أبنائها أو إلى كمبيوتر شخصي. 
بدوره يرسل ابنها صوره إلى ساكي يمكنها مشاهدتها 
على جهاز موصول بالروبوت. الصور بدورها تصل المديرة 
المســـؤولة عن االعتناء بســـاكي، التـــي يمكنها تبادل 

الرسائل الصوتية مع ابنها وأسرته بواسطة الروبوت.
تؤكد ســـاكي: »في البداية، لم أقبل بالســـماع حتى عن 

الروبوت، لكن اآلن ال أريد االفتراق عنه«.

الروبوتــات تؤنــس المسنيــن فــي اليابــان

االستقالل/ وكاالت: 
أعلنت النيابة العامة في منطقة ليفاشينســـك بجمهورية داغستان، أن نائب 
رئيس بلدة كوليسما قدم بيانات كاذبة عن حياته من أجل الحصول على راتب 

تقاعدي.
ووفق البيانات المتوفرة لدى الشـــرطة، فإن عمر الرجل 28 سنة، ولكنه بحسب 
البيانات التي قدمها ازداد عمره 34 سنة، وقد حصل على وثيقة مزورة تفيد بأنه 

عمل في الكولخوز أعوام 1996-1985.
قدم هذا الشـــخص في بداية السنة الماضية طلبا لتخصيص راتب تقاعدي له 
بســـبب الشيخوخة، وفعال تم تلبية طلبه وحصل بنتيجة هذا التزوير على 155 

ألف روبل.
تم رفع دعوى قضائية ضده بتهمة االحتيال والتزوير، كما وجهت إلى الموظفين 

الذين زودوه بوثائق مزورة تهما بسوء استخدام سلطتهم والتزوير.

مسؤول يضاعف عمره
 34 سنة من أجل التقاعد

أركنساس/ االستقالل: 
عثرت ســـيدة أمريكية على ماسة قّيمة تقدر قيمتها بآالف الدوالرات، 

بعد أن كانت في زيارة إلى أحد المنتزهات.
وكانت ميراندا هولينجســـهيد (27 عامًا) تزور متنزه أركيرتس كريتر 
أوف دياموندز ستيت في والية أركنساس مع أسرتها، عندما اكتشفت 
الماسة، بعد مشاهدة فيديو تعليمي على موقع يوتيوب حول كيفية 

اكتشاف الماس.
وزارت ميراندا الحديقة - التي تسمح ألفراد الجمهور بالبحث عن الماس 

- بعد أن قررت عائلتها تنظيم الزيارة.
في منشـــور على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك كتبت ميراندا 
»كنت أجلس في الظل أشاهد مقطع فيديو على يوتيوب حول كيفية 
اكتشاف الماس.. نظرت باتجاه طفلي، فوقع نظري على ماسة مختلطة 

مع الصخور األخرى«.
وسارعت ميراندا بالماسة إلى مركز اكتشاف الماس في الحديقة، حيث 

تم تقدير أنها من عيار نحو 4 قيراط.
وذكرت التقارير أن الماســـة التي عثرت عليها ميراندا هي األكبر منذ 
مارس (آذار) 2017، عندما عثر فتي مراهق على ماسة عيار 7.44 قيراط، 

بحسب موقع »آي تي في.

االستقالل/ وكاالت: 
كان المـــدرس األميركي تايلـــر إيفانوف يجمع 
الحطب للتدفئة مع أطفاله على شاطئ في غرب 
أالســـكا عندما عثر صدفة على زجاجة بداخلها 

رسالة.
والرسالة المكتوبة بالروسية وبخط اليد ويعود 
تاريخها لعام 1969 بدأت بالقول »تحيات حارة 

من أسطول الشرق األقصى الروسي«.
وذكرت الرســـالة المقتضبة »نتمنى لكم صحة 

جيدة وعمرا مديدا وإبحارا سعيدا«.
ومن الرســـالة يتضح أن مـــن كتبوها هم طاقم 
ســـوالك وهي واحدة من سفن أسطول الصيد 

في الشرق األقصى الروسي.

للرســـالة  صـــورة  إيفانـــوف  ونشـــر 
على فيســـبوك وطلب المساعدة في ترجمتها، 
كما نشـــر صورة للزجاجة الخضـــراء التي كانت 

مغلقة بإحكام ولم تتضرر.
وقال »كنت متشوقا جدا لمعرفة من كتبها«.

وعثـــرت رويتـــرز علـــى كاتـــب الرســـالة في 
سيفاستوبول وهي مدينة في شبه جزيرة القرم 

على ساحل البحر األسود.
استرجع أناتولي بوتســـانينكو، (86 عاما) وهو 
بحار سابق، وهو يرتدي ســـترة مزينة باألنواط 
العســـكرية ذكريات كتابة الرسالة قبل نصف 

قرن مع زمالئه.
وقال وهو يحمل صورة باألبيض واألسود لطاقم 

الســـفينة »بدأ األفراد يقولون ... ســـيأتي وقت 
نكون فيه طي النسيان. ولن يعلم أحد حتى عن 
وجود تلك الســـفينة أو طاقمها. لكن إذا ألقينا 

زجاجة...«.
وأضاف أنه لم يتخيل على اإلطالق أن الرســـالة 

يمكن أن تصل إلى مكان بعيد مثل أالسكا.
لكنه قال إنه لم يقلقه احتمال وصولها على أي 
حال رغم أن ذلك الوقت كان ذروة الحرب الباردة.

وأضـــاف »لم يكن فيها شـــيء (مهـــم). كانت 
تحية فحســـب... لماذا ال يمكننا أن نرسل تحية 
ألي بلد؟ حتى لألميركيين. لطالما أحب شـــعبنا 
األميركييـــن بغـــض النظر عمـــا كان يدور من 

أحداث سياسة«.

موسكو/ االستقالل: 
رصـــدت كاميرات المراقبـــة العامة وكاميرات شـــهود 
العيان، فـــي مدينة يليزوفا بشـــبه جزيرة كامشـــاتكا 
الروســـية، تجول دبـــة وثالثة من صغارها في شـــوارع 

المدينة بحرية.
أكثر ما أدهش سكان المدينة الروسية، هو رؤية الدببة 
تتحـــرك بحرية تامـــة في عدة أحياء مـــن المدينة وفي 
شوارعها الرئيسية. وذكرت وكالة أنباء »ريا نوفوستي«، 

استنادا لتقرير من السلطات المختصة في المدينة، أن 
الشـــرطة تمكنت من إبعاد الدببة عن المدينة وإرجاعها 
باتجـــاه نهر أفاتشـــي، بعـــد أن تجولت في شـــوارعها 

الرئيسية صباح يوم الجمعة 23 أغسطس الجاري.

بعد نصف قرن.. العثور على رسالة في زجاجة على ساحل أالسكا

عائلة دببة تجتاح مدينة في وضح النهار

تعثر على ماسة بآالف 
الدوالرات مستعينة بيوتيوب

) APA images (       فل�سطينيون يت�سوقون يف اإحدى الأ�سواق اأثناء الإعداد للعام الدرا�سي اجلديد يف مدينة غزة


