الداخلية :إغالق معبر رفح
ثالثة أيام بدءًا من الغد
غزة /االستقالل:
أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة مساء
أمس ،أن معبر رفح البري س���يكون مغلقًا أمام
حركة المس���افرين في االتجاهين ثالثة أيام،
ابت���داء من اليوم األحد ،وحتى الثالثاء الموافق
 ،8/27وذلك حس���بما تم إبالغه���ا به من قبل
الجانب المصري.
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وزير القدس« :إسرائيل» تشن ً
حربا
إلنهاء الوجود الفلسطيني بالقدس

25

االستقالل /وكاالت:
قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إن «إسرائيل» تشن ً
حربا إلنهاء الوجود
الفلس���طيني في مدينة القدس من خالل أعمال الهدم للمنازل
في صور باهر وسلوان وقلنديا ،وفي معظم األحياء الفلسطينية 05

تقرير :تصاعد المطالبات «اإلسرائيلية»
بضم الضفة وتكثيف االستيطان

1476

وأوضحت الوزارة أن السلطات المصرية ستعيد
فتح المعب���ر في كال االتجاهين ي���وم األربعاء
الموافق .28/8
وأعلنت س���فارة دولة فلس���طين في القاهرة،
الس���بت ،عن انته���اء عودة حج���اج قطاع غزة
ومكرمة الش���هداء ،إلى القط���اع بعد أدائهم
مناسك الحج.

12

دعوة لتوسيع األنشطة الداعمة لألسرى

هدم منزل بالقدس وإصابات واعتقاالت بالضفة
والفصائل تطالب بتفعيل نقاط االشتباك مع االحتالل
رام الله /االستقالل:
ش���هدت مدين���ة الق���دس ومناط���ق متفرقة من
الضف���ة الغربي���ة المحتلتي���ن أم���س مزي���دا من
االعتداءات واالنتهاكات اإلس���رائيلية بحق شعبنا

وممتلكاته ،فيما طالبت القوى والفصائل الوطنية
واإلس���المية برام الله بتفعيل نقاط االش���تباك مع
االحتالل اإلسرائيلي .فقد أجبرت سلطات االحتالل
االس���رائيلي أمس ،المواطن محمد العباسي ،على

هدم منزله ذاتيا ،في حي واد قدوم من بلدة سلوان
بمدين���ة الق���دس المحتلة .وقال صاح���ب المنزل
محمد العباس���ي إنه ش���رع بمواصلة
عملية هدم منزله ذاتيا ،بعد تسلمه 11

رام الله /االستقالل:
ٌ
تقرير فلس���طيني رس���مي ،الس���بت ،إن األصوات الت���ي تطالب بتكثيف
قال
االستيطان وضم المناطق المسماة )ج) وتطبيق السيادة الكاملة
على المستوطنات المنتش���رة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة02 ،

جيش االحتالل :الضفة وغزة تشكالن
 03ساحة «قاتلة ومميتة» لـ «إسرائيل»
«قانونية العودة» :الصمت الدولي يشجع
«إسرائيل» على ارتكاب جرائم حرب
غزة /االستقالل:
اللجنة القانونية التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة
قالت ّ
وكسر الحصار ،السبت ،إن" :مؤامرة الصمت الدولي تشجع
إس����رائيل على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلس����طينيين 02

م�شتوطنن بحماية جنود �الحتالل يقتحمون �لبلدة �لقدمية من مدينة �خلليل �أم�ض

 8أسرى يواصلون إضرابهم
احتجاجًا على اعتقالهم اإلداري
غزة /االستقالل:
يواصل ثمانية أس���رى فلس���طينيين في سجون االحتالل
ً
احتجاجا على اعتقالهم
اإلسرائيلي معركة األمعاء الخاوية،
اإلداري دون تهمة ،بعدما علق األسير أنس سعد عواد )32

يوما .وأوضح مركز أس���رى فلس���طين
عاما) إضرابه بعد ً 14
ً
للدراس���ات أن األسير المعزول عواد من سكان نابلس ،علق
يوما
أول أمس إضرابه الذي استمر ً 14
متتالية 04
بعد تلقي وعود من إدارة السجن بإخراجه من

ملحم :حت�صيل
«البلو» ي�صر
قليال من ت�صديد
احلكومة اللتزاماتها
للموظفني

03

( ) APA images

التلفزيون اإلسرائيلي :الكابينت يبحث
ً
قريبا مستقبل وجود السلطة الفلسطينية
القدس المحتلة /االستقالل:
أفادت قناة التلفزة اإلسرائيلية الرسمية )كان) أن المجلس الوزاري المصغر
للشؤون السياسية واألمنية )الكابينت) سيعقد قريبًا اجتماعًا
لمناقش����ة مستقبل وجود السلطة الفلسطينية .وذكرت القناة 05

مليون و 310آالف طالب وطالبة محلالن يستبعدان عملية عسكرية
«فتح» تنفي عالقتها ببيان
يتوجهون إلى المدارس
«إسرائيلية» على القطاع قبل االنتخابات
مشبوه يدعو إلثارة الفوضى بغزة
غزة /االستقالل:
نفت حركة فت���ح في المناطق الجنوبية )قطاع غزة) ،الس���بت،
ً
مؤخرا
عالقتها بما وصفته ب� «البيان المشبوه» الذي تم تداوله

02

رام الله /االستقالل:
يتوجه أكثر من مليون و 310آالف طالب وطالبة في كافة المحافظات
اليوم األحد إلى المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد .2020-2019

06

غزة  /سماح المبحوح:
اس���تبعد محلالن سياس���يان تنفيذ رئيس الوزراء اإلسرائيلي "
بنيامين نتنياهو " تهديداته بشن عملية عسكرية واسعة ضد

03
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مع اقتراب موعد انتخابات الكيان

تقرير :تصاعد المطالبات «اإلسرائيلية» بضم الضفة وتكثيف االستيطان
ر�م �هلل� /ال�شتقالل:
تقرير فل�شطيني ر�شمييي� ،ل�شبييت� ،إن �الأ�شو�ت
قييال
ٌ
�لتي تطالب بتكثيف �ال�شتيطان و�شم �ملناطق �مل�شماة
(ج) وتطبيييق �ل�شيييادة �لكامليية علييى �مل�شتوطنييات
�ملنت�شرة يف �أرجاء �ل�شفة �لغربية �ملحتلة� ،أ�شبحت
يف �رتفيياع ،وذلييك مييع �قيير�ب موعييد �النتخابييات
وتزعــــم أوســــاط المســــتوطنين ّأن «يهودا
اشــــتروا االرض قبــــل وقوع تلــــك االحداث
ويحاول المســــتوطنون منذ احتالل الخليل
عــــام  67الســــيطرة على مبنى كبيــــر زعموا
شراءه» ،وقد وافق مستشار حكومة االحتالل
القضائي في شــــهر  11الماضــــي ،على رأي
المستوى األمني القائل بانه ال مانع من اعادة
«الممتلكات لليهود».
جهودا كبيرة للسيطرة
ويبذل المستوطنون
ً
على سوق الجملة بعد نقل الملف الى مجلس
االمــــن القومــــي الصهيوني قبل  3شــــهور
وتجري منذ ذلك الحين مداوالت إليجاد حلول
لترضي المستوطنين.
في الســــياق ،ينوي رئيس حكومة االحتالل
فــــي ســــياق حملتــــه االنتخابيــــة اقتحام
المســــجد االبراهيمي إلظهار نفسه انه رجل
اليميــــن االول الذي ال يتنازل عن المخططات
الصهيونية في مدينــــة الخليل وانه الداعم
االول لالســــتيطان فيهــــا وأنه ينــــوي زيارة
العديــــد مــــن المناطق في منطقــــة الخليل
لاللتقاء بالمســــتوطنين وقادتهم للتأكيد
لهــــم ان حكومة برئاســــته فقــــط هي التي
تدعم االستيطان في الخليل.
وبــــدوره رفــــع «اتحــــاد أحــــزاب اليمين» في
الكيان بزعامة ايليت شاكيد ،سقف دعايته
االنتخابية بالتركيز على عنصر االســــتيطان
في الحمالت الدعائية لألحــــزاب في الكيان
على ابواب انتخابات الكنيســــت .فقد أعلن

�ملقييرر عقدهييا يف � 17أيلييول �ملقبل.
«�الإ�شر�ئيلييية»
ّ
و��شييار �ملكتييب �لوطني للدفيياع عن �الأر�ييض ومقاومة
�ال�شتيطان يف تقريره �الأ�شبوعي �لذي يغطي �لفرة
ميين  23-17من �آب �جلاري� ،إىل مطالبة �مل�شتوطنن
يف مدينة �خلليييل ،رئي�ض حكومة �الحتالل بنيامن
نتنياهو بال�شماح لهييم باال�شتيطان على �ر��شي �شوق

حزب «يمينا» الجديد برئاسة أيليت شاكيد،
عــــن خطته لحل مشــــكلة االســــتيطان في
الكيان المتمثلة بغالء الشقق السكنية.
ويدور الحديث عن خطة سوف يعمل الحزب
علــــى الزام الحكومة بتنفيذهــــا في حال فاز
في االنتخابــــات المقبلة وتقلــــد ملف وزارة
االستيطان ،حيث تنص الخطة على توطين
أكثر من نصف مليون صهيوني في الضفة
الغربية.

فيما قال وزير المواصالت سموتريش« ،بأنه
سيتم مد ســــكة حديد القطار الخفيف من
«غــــوش دان» وحتى مفتــــرق طريق تفوح»
)حاجز زعترة الى الجنوب من مدينة نابلس(،
الذي ســــيتحول الى مركز مواصالت لوائي.
واضــــاف بانه اضافــــة لخط القطار ســــيتم
تحويل شــــارع  50الى مســــارين وســــيمتد
حتى غور االردن االمر الذي ســــيؤدي الى ربط
«الســــامرة» وغور االردن بمواصالت عامة مع

«قانونية العودة» :الصمت الدولي يشجع
«إسرائيل» على ارتكاب جرائم حرب
غزة /االستقالل:
اللجنة القانونيــــة التابعة للهيئة
قالت ّ
الوطنية العليا لمســــيرات العودة وكسر
الحصار ،السبت ،إن "مؤامرة الصمت الدولي
تشجع إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب
ضد الفلسطينيين والمقدسات".
وأضافــــت اللجنة ،في بيــــان صحفي" ،إن
مؤامرة الصمت الدولي تشــــجع االحتالل
علــــى ارتكاب مزيــــد من جرائــــم الحرب
واســــتهداف المدنييــــن واإلمعــــان في
اســــتباحة المســــجد األقصــــى وتهويد
مدينة القدس".
وذكــــرت أن اســــتمرار قــــوات االحتــــالل

فــــي اســــتهداف المدنييــــن وخاصــــة
األماكن المقدســــة واســــتباحة المسجد
األقصى" ،يعتبر بمثابــــة انتهاك خطير
لقواعد القانــــون الدولي والقانون الدولي
اإلنساني".
وطالبت اللجنــــة ،المجتمع الدولي وهيئة
األمــــم المتحــــدة واألطــــراف الســــامية
المتعاقدة على اتفاقية جنيف" ،بالقيام
بمســــؤولياتها األخالقيــــة والقانونيــــة
لوقــــف جرائم الحــــرب التــــي تقترفها
قــــوات االحتــــالل الحربــــي اإلســــرائيلي
بحــــق المتظاهرين الســــلميين والعمل
علــــى توفير الحمايــــة الدولية للمدنيين

الفلسطينيين".
وحثــــت الهيئة على "اســــتعادة الوحدة
الوطنية على أســــس تطبيــــق اتفاقات
المصالحة والشراكة السياسية".
ومنــــذ مــــارس /آذار  ،2018يشــــارك
فلســــطينيون فــــي مســــيرات العــــودة
قرب الســــياج الفاصل بين شــــرقي غزة
و"إسرائيل" ،للمطالبة بعودة الالجئين إلى
مدنهم وقراهم ،ورفع الحصار عن القطاع.
ويقمع الجيش اإلسرائيلي تلك المسيرات
الســــلمية بعنف ،ما أسفر عن استشهاد
عشرات الفلســــطينيين ،وإصابة اآلالف
بجروح مختلفة.

�جلملة يف �ملدينيية ،وعر�ض �مل�شتوطنون هذ� �لطلب
علييى نتنياهييو قبيل �جيير�ء طقو�ييض ذكييرى �أحد�ث
�خلليييل �لتييي ر�فقت هبة �لييرب�ق عييام  .1929ومن
�ملقييرر �جيير�ء هييذه �لطقو�ييض �لتييي يزمييع بنيامن
نتنياهييو �مل�شاركة فيها يف �لر�بييع من �يلول �ملقبل �أي
قبل  13يوما من �نتخابات �لكني�شت.

«غوش دان».
وعقــــب العملية التــــي وقعــــت بالقرب من
مســــتوطنة «دوليف» على أراضــــي الجانية
طالب قــــادة اليميــــن الصهيونــــي باتخاذ
اجراءات صارمة ضد الفلســــطينيين وإعادة
نصــــب الحواجــــز واعــــادة اعتماد سياســــة
االغتيــــاالت وتطبيق ســــيادة االحتالل على
الضفة الغربية.
وبــــدوره قــــال رئيــــس الــــوزراء الصهيوني

بنيامين نتنياهو «إن حكومة برئاســــته بعد
االنتخابــــات ســــتعزز االســــتيطان وتعمق
جذورنا وتضرب أعداءنا» على حد زعمه ،فيما
دعا «مجلس مســــتوطنات غوش عتصيون»،
المســــتوطنين لعدم الخروج من منازلهم إال
وأسلحتهم معهم.
وفي مشاريع االستيطان المتواصلة ،صادقت
حكومة االحتالل في اطار «استفتاء هاتفي»
بين وزرائهــــا على زيــــادة ميزانية ما وصف
بمخطط تطويــــر البنى التحتية وتشــــجيع
الزيارات لســــاحة البراق في القدس الشرقية
المحتلة .علمــــا ان الميزانيــــة االصلية لهذا
المخطط كمــــا أقرت عــــام  2015كانت 100
مليون شــــيقل لمدة خمســــة اعوام بدء من
العــــام  2016وحتــــى عــــام  ،2020وتقتطع
الميزانيــــة االضافيــــة الحاليــــة والبالغة 16
مليون شــــيقل من ميزانيات وزارة المالية )4
ماليين من ميزانية العــــام  .2019وميزانية
وزارة الســــياحة  6ماليين من ميزانية العام
الجاري و  6ماليين من ميزانية العام .2020
ووفقا لمشروع القرار تعد هذه االضافة «من
أجل القيام بأعمال بناء وتطوير لساحة البراق
ونفق البراق ويتضمن هذا الكشــــف عن آثار
والحفــــاظ عليها وامور اخــــرى .وتم االيضاح
بان الميزانية من وزارة السياحة والبالغة 12
مليون شــــيقل ستســــتخدم لتمويل اعمال
الكشف عن حجارة اساس حائط البراق قرب
ما اسمته قوس فيلسون )الجسر الكبير(.

«فتح» تنفي عالقتها ببيان
مشبوه يدعو إلثارة الفوضى بغزة
غزة /االستقالل:
نفت حركة فتح في المناطق الجنوبية )قطاع غزة( ،السبت ،عالقتها بما وصفته بـ «البيان
ً
مؤخرا ويدعو الستغالل تشييع جثمان الشهيد تامر السلطان،
المشبوه» الذي تم تداوله
إلثارة الفوضى.
وأكدت الحركة في بيان لها ،بأن تشـــييع الشـــهيد تامر هو مناسبة للتأكيد
على الوحدة الوطنية ،ونبذ كل أشكال الفتنة ،داعية الجميع لعدم بث األخبار
الكاذبة.
وأكدت أن مواقف الحركة الرسمية تؤخذ من المصادر والمواقع الرسمية لها .حسب البيان.
وكانت جهات مختلفة تداولت بيانًا وزع باســـم حركة فتح يدعو إلثارة الفوضى والفلتان
ومهاجمة قوى األمن في قطاع غزة خالل تشييع جثمان الشاب تامر السلطان في سكان
شمال غزة ،والذي توفي في الغربة قبل أيام.
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محلالن يستبعدان عملية عسكرية «إسرائيلية» على القطاع قبل االنتخابات
غزة � /شماح �ملبحوح:
��شتبعد حملالن �شيا�شيان تنفيذ
رئي�ض �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي "
بنيامن نتنياهو " تهديد�ته
ب�شن عملية ع�شكرية و��شعة �شد
قطاع غزة قبل �إجر�ء �نتخابات
�لكني�شت �الإ�شر�ئيلي ( �لربملان)؛
خلطورة نتائجها غري �ملتوقعة
على م�شتقبل نتنياهو �ل�شيا�شي.
وهدد نتنياهو " بتنفيذ عملية
ع�شكرية و��شعة يف قطاع غزة
للحفاظ على �لهدوء  ،قائال " :
أف�شل ما نقوم به
ال �أ�شتطيع �أن � ّ
و�أي حت�شري�ت قمنا بها".
و أضـــاف خـــال مؤتمـــر صحفـــي له
بأوكرانيـــا " :نحـــن مســـتعدون لهذه
العمليـــة والهـــدف فـــي النهاية هو
الحفاظ علي الهـــدوء واألمن من جبهة
غزة  ،لكن أن نقول ال يوجد ردع أمام غزة
؟ فهذا هراء" .وفق تعبيره.

حماولة ال�شتمالة �ل�شارع

ويـــرى الكاتـــب والمحلـــل السياســـي
مصطفـــى الصواف فـــي تعقيبه على
تلـــك التهديدات ،أن أي تهديد يصدر
عن قيادة أحزاب االحتال االسرائيلي ال
بد أن تؤخذ بعين االعتبار وتوضع موضع
االهتمام الشديد من قبل قادة فصائل
المقاومة والمسئولين الفلسطينيين.
وأوضـــح الصـــواف خـــال حديثـــه
لـ"االســـتقال " أن ســـيل التهديدات
المستمرة من " نتنياهو " وعدد من وزراء
حكومته من كافة األحزاب الصهيونية
يشـــير إلـــى أن الموضـــوع ليس شـــن

عدوان على القطـــاع بقدر ما هو محاولة
الستمالة الرأي العام الصهيوني.
ولفت إلـــى أن المقاومة الفلســـطينية
ورغـــم توالـــي التهديد اإلســـرائيلي،
إال أنهـــا تعتقـــد أن االحتـــال ال يفكر
ً
بالعـــدوان على غـــزة قبـــل االنتخابات
المرتقبـــة منتصـــف الشـــهر المقبل،
ولكنها بالرغـــم من ذلك أيضـــا فإنها
)المقاومة( يقظة ومستعدة ألي طارئ.
وأشـــار إلـــى أن االحتال االســـرائيلي
يدرك خطورة دخوله بمعركة جديدة مع
فصائل المقاومة ويـــدرك أكثر خطورة
الدخول للقطـــاع ،وأن أي عدوان جديد
ال بـــد من وجود مبرر وســـبب لتنفيذه ،
كحدث كبيـــر أودى بحياة عدد كبير من
القتلى اإلســـرائيليين أو إطاق قذائف
وصواريخ من المقاومة بشكل مستمر أو
أي حدث آخر.
ّ
ونوه إلـــى أن القيام بعملية عســـكرية

ضد قطاع غزة أو أي منطقة أخرى يحتاج
إلى نقاش واجتماعات مطولة مع القادة
العســـكريين واألمنيين اإلسرائيليين
لدراسة مدى تحقيقها ألهداف محددة
تعود بنجاح كبير.

تهديد�ت فارغة

بدوره ،استبعد الكاتب السياسي طال
عـــوكل ،أن ينفذ نتنياهـــو تهديداته
بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع
غـــزة للحفـــاظ على الهدوء فـــي الفترة
القريبـــة المقبلة ،معتبـــرا أن "التهديد
فـــارغ" ويأتـــي فـــي ســـياق الخطاب
الداخلي للجمهور اإلسرائيلي والدعاية
االنتخابية .
وأوضـــح عـــوكل لـ"االســـتقال " أن
تهديـــدات " نتنياهو " لغزة لن ترتقي
لتصعيـــد قبـــل انتخابات الكنيســـت
المقررة في  17سبتمبر  /أيلول؛ إلدراكه
أن أي عمليـــة عســـكرية ســـتؤثر على

موقفه االنتخابـــي وتقطع الطريق أمام
مســـتقبله السياســـي ،لذلـــك إذا فكر
بتنفيذ عملية عســـكرية فإنه سيقدم
عليها بعد انتهاء االنتخابات.
وبيـــن أن أنه في حـــال فكر " نتنياهو "
بشـــن عدوان على قطاع غزة ،فا يوجد
لديـــه أي هدف مـــن ذلـــك التصعيد
سوى االنتقام ،وهذا مبرر غير سياسي؛
لذلك ســـينجر لردود فعل قوية تطيح
بمستقبله إذا فكر بتنفيذ تهديداته.
وأشار إلى أن " نتنياهو " يتعامل بحذر
مـــع ملف غزة ،فهو ال يريد شـــن عملية
عســـكرية جديدة حاليـــا ال يعرف أين
ستقوده في ظل تطور قدرات المقاومة
بالقطـــاع ،ويســـتبدل هـــذا التصعيد
بسياسة الحصار والتجويع التي ال تقل
قسوة عن الحرب.
ورأى أن الفصائل الفلسطينية تدرك أن
نتنياهو ال يريد حاليا الذهاب إلى حرب،

لذلك ســـتحاول الضغط عليه لالتزام
باتفاق التهدئة الذي يحاول المماطلة
في تنفيذ بنوده .
ولفـــت إلى أنه لو أراد " نتنياهو " شـــن
عملية عســـكرية على غزة  ،لشنها منذ
أسابيع في ظل العمليات الفردية التي
حدثت على الحدود الشرقية للقطاع في
منطقة البريج وبيت حانون.
وتوقع أنه بعد االنتخابات وفي حال فوز
نتنياهو فإنه ســـيتحرر من مخاوفه من
نتائج االقتراع وسيتجه نحو المواجهة
الشاملة.
يذكـــر أن " إســـرائيل " شـــنت خال
الســـنوات الماضية ،ثـــاث حروب على
غزة ،بـــدأت بأولها عـــام -2009 2008
 ،والثانية نهايـــة  ,2012والثالثة في
العام  ، 2014نجم عنها آالف الشهداء
والجرحـــى ،وتدميـــر آالف الوحـــدات
السكنية.

»عملية »دوليف« كان يمكن أن تنتهي بكارثة«
ملحم :تحصيل «البلو» يسر
جيش االحتالل :الضفة وغزة تشكالن ساحة «قاتلة ومميتة» لـ «إسرائيل» قليال من تسديد الحكومة
اللتزاماتها للموظفين

القدس المحتلة /االستقال:
قال قائد «فرقة الضفـــة الغربية» في جيش
االحتال اإلسرائيلي السبت ،إن أخطر ساحة
قابلة لاشتعال من بين الساحات القابلة لذلك
والقاتلة المميتة التي تواجهها «إســـرائيل»
هي ساحة الضفة الغربية وجبهة قطاع غزة.
ونقل نوقع «والا اإلخبـــاري» العبري عن قائد
الجيش في الضفة ،أنه «من المســـتحيل أن
ننجح في منع الفلسطينيين من مفاجأتنا في
ظل واقع فيه احتكاك يومي ومستمر معهم».
تصريحات قائد فرقة الضفة الغربية ،جاءت
ً
تعقيبا على عملية «دوليف» التي استخدمت

فيها المقاومة الفلســـطينية عبـــوة محلية
الصنـــع ،صباح الجمعة ،وأســـفرت عن مقتل
مجندة في جيش االحتال وإصابة شقيقها
ووالدها بجراح متفاوتة.
وأضاف قائد فرقـــة الضفة« :نحن ال نتحدث
عـــن عملية دهس أو طعـــن أو إطاق نار على
الطرق والمحاور في الضفة الغربية».

واســـتطرد« :كان يمكـــن لهـــذه العملية أن
تنتهـــي بكارثة أخطر من ذلك بكثير ،وإذا لم
يكن الرد اإلسرائيلي سريعًا وحادًا ،سنشاهد
سريعا».
عمليات تقليد لهذه الخلية
ً
جديـــر بالذكـــر أن المنطقـــة التي وقعت
فيها العملية )عين بوبيـــن( ،يوجد فيها
وأراض زراعية خصبة ،وهي تابعة
عين ماء
ٍ
لقريـــة دير ابزيع غربي رام الله ،وقريبة من
أراض
مســـتوطنة «دوليف» المقامة على
ٍ
فلســـطينية تابعة لقرى عين قينيا ودير
ابزيع والجانية.
وقبل عـــدة أعـــوام شـــهدت ذات المنطقة
عملية إطاق نار من قبل مقاوم فلســـطيني،
أســـفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي؛ قبل
أن ينسحب المنفذ من المكان.
ً
مؤخـــرا ،عمليات
وتشـــهد الضفـــة الغربية،
إطـــاق نار وطعـــن ودهسُ ،ينفذها شـــبان
فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية ،أسفرت
عن مقتـــل وإصابة عدد من جنـــود االحتال

والمستوطنين.
والشـــهر الماضي ،زعمت وسائل إعام عبرية
بأنه «في  2018اعتقل الجيش اإلســـرائيلي
ً
منخرطـــا فـــي التخطيط
فلســـطينيا،
3173
ً
لهجمات مسلحة».
وادعت بأن «الجيش وضع يده على  406قطع
ســـاح ،وكشـــف النقاب عـــن  802مجموعة
مسلحة ،نصفها تابعة لحماس».
وأضافـــت« :وفي الشـــهور األربعة األولى من
ً
فلســـطينيا،
 2019اعتقـــل الجيـــش 1077
ووضع يده على  263قطعة ســـاح ،وكشف
أيضا
النقـــاب عـــن  200مجموعة مســـلحةً ،
نصفها من حماس».
ووفقـــا لتقريـــر نشـــره الخبير العســـكري
ً
اإلسرائيلي ،أكير أورن ،في موقع «والا» العبري،
منتصف شـــهر أغسطس الجاري ،فقد توقع
اشـــتعال األوضاع األمنيـــة بالضفة الغربية
في أي لحظةً ،
نظرا للسياســـة اإلســـرائيلية
األمريكية تجاه السلطة الفلسطينية.

رام الله /االستقال:
قال المتحدث باســـم الحكومة ابراهيم ملحـــم إن المبالغ التي تم
تحصيلها من جباية ضريبة البلو التي تفرض على مشتقات البترول
قليا من إمكانية تسديد الحكومة اللتزاماتها
من شأنها أن تيسر
ً
للموظفين.
وأضاف ملحم في حديث إلذاعة «صوت فلسطين» السبت ،أن األزمة
المالية ال زالت تراوح مكانها باســـتمرار أزمة المقاصة التي يستمر
االحتال بقرصنتها.
وحول توقعات اســـتمرار األزمة المالية قال ملحم إنه على االحتال
التراجع عن الخطوة التي بدأها بالســـطو على مســـتحقات األسرى
والشـــهداء والجرحى ،مؤكدًا ان الســـلطة لن تتراجـــع عن المطالبة
بالصـــرف الكامل لهـــذه المخصصات بتســـليم أمـــوال المقاصة
شـــيقا واحدًا وأنها حق لشـــعبنا وال يجوز لاحتال
غير منقوصة
ً
االستياء عليها ،وأن ذلك مخالف للقوانين الدولية.
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حياة »حلبية وغنام« بخطر حقيقي

 8أسرى يواصلون إضرابهم احتجاجًا على اعتقالهم اإلداري
بعدما علييق �الأ�شري �أن�ض �شعد عييو�د ( 32عا ًما)
غزة� /ال�شتقالل:
يو��شييل ثمانييية �أ�شييرى فل�شطينييين يف �شجييون �إ�شر�بييه بعييد  14يو ًمييا .و�أو�شييح مركييز �أ�شييرى
�الحتالل �الإ�شر�ئيلي معركة �الأمعاء �خلاوية ،فل�شطيين للدر��شييات �أن �الأ�شييري �ملعييزول عييو�د
�حتجاجييا علييى �عتقالهييم �الإد�ري دون تهميية ،ميين �شكان نابل�ييض ،علق �أول �أم�ييض �إ�شر�به �لذي
ً
وأشـــار ابناطق اإلعالمي بلمركز ابباحث
رياض األشقر إبى أن األسير عواد اعتقل
بتاريـــخ  2018/3/28وصـــدر بحقه قرار
اعتقـــال إداري جدد به  3مـــرات ،وخالل
أحداث "ابنقب" قبل  5شـــهور تم عزبه
بعد االعتداء عليه بشكل وحشي بحجه
أنه حـــاول طعن ســـجان ،ورفضت إدارة
ابسجون إنهاء عزبه ،مما اضطره بخوض
اإلضراب.
ً
جديـــدا طرأ على صحة
تدهورا
وبين أن
ً
عاما( من
األســـير حذيفة بدر حلبية )ً 33
ابقدس ابمحتلة ،ابـــذي يخوض إضرابه
يوما ،حيث تم نقله بشـــكل
منـــذ )ً (55
عاجل إبى مستشـــفى "برزالي" ،وهناك
خطورة حقيقة على حياتـــه ،كونه كان
ً
مصابا بســـرطان ابدم ،ويخشى من عودة
ابمـــرض به مـــرة اخرى في ظـــل تراجع
وضعه ابصحي.
وبفـــت إبى أن األســـير حلبيـــة معتقل
إداري منـــذ يونيـــو  ،2018جـــدد بـــه 4
مـــرات متتابية ،األمر ابذي دفعه بخوض
اإلضراب ،ويعاني من تشنجات في كافة
أنحاء جســـده ،وضيق في ابتنفس ،وقد
نقص وزنه  20كيلو جرامًا ،وال يستطيع
ابوقـــوف على قدميـــه ،ويتنقـــل على
كرسي متحرك ،ومصاب بدوار دائم ،وال
يستطيع ابنوم.
وأضـــاف أن األســـير ابمصـــاب بمرض
ابســـرطان أحمد عبد ابكريـــم غنام )42
ً
إضرابا عن
عامـــا( مـــن ابخليل يخـــوض
ً
يوما متواصلة ،وهناك
ابطعام منـــذ ً 42
خطيـــر حقيقـــي علـــى حياتـــه ،كونه

مصابًا بضعف ابمناعـــة ،وتم نقله إبى
ابمستشفى بعد تراجع وضعه ابصحي
بشكل كبير.
آالما
وأشـــار إبى أن األسير غنام يشتكي ً
حادة في أنحاء جســـده ،ودوار في رأسه،
وبديه صعوبـــة في ابتنفـــس ،وهبوط
حاد في نبضات ابقلب ،ونزيف باألنف،
ونقص وزنه  18كيلو جرامًا.
كما يواصل األســـير ابقيادي في حركة
ابجهاد اإلســـالمي طارق حسين قعدان

)46عامـــا( مـــن مدينـــة جنيـــن اضرابه
ً
رفضا بالعتقال
يومـــاً ،
ابمفتوح منذ ً 25
اإلداري بحقه ،وأعلن قبـــل عدة ايام عن
وقف شـــرب ابمـــاء ،مما شـــكل خطورة
حقيقيـــة على حياتـــه ،ونقلتـــه إدارة
ابســـجون من عزل "أوهليكدار" إبى عزل
"نيتسان" في ابرملة.
وبين األشـــقر أن األسير إسماعيل أحمد
عامـــا( من ابقـــدس يواصل
علـــي )ً 30
ً
احتجاجا على
يومـــا
32
منـــذ
إضرابـــه
ً

أبو بكر :االعتقال اإلداري جريمة
حرب إسرائيلية مكتملة األركان
ابخليل /االستقالل:
اعتبـــر رئيس هيئة شـــؤون األســـرى
وابمحرريـــن ابلـــواء قدري أبـــو بكر أن
االعتقـــال اإلداري هـــو جريمـــة حرب
مكتملة وفق نظـــام محكمة ابجنايات
ابدوبية ،باتت "إســـرائيل" تستخدمه
كقاعدة ال استثناء بحق ابفلسطينيين
ً
ً
ً
وكبارا ،وتزج تحت
صغـــارا
وإناثا
ذكورا
ً
هذا ابمســـمى بأكثر من  500معتقل
داخل سجونها.
وشدد أبو بكر على أن سلطات االحتالل
ّ
حوبـــت محاكمها ابعســـكرية إبى أداة
سياســـية بتعميـــق معاناة ابشـــعب
ابفلسطيني واألسرى ،بغطاء من ابقضاء
اإلســـرائيلي ابمتساوق بشكل كلي مع
جهاز ابمخابرات اإلســـرائيلية وضباط
ابســـجون بلتفنن في انتهاك ابقانون

ابدوبي من خالل محاكم صورية وشكلية
أصال.
ال تتبع أصول ابمحاكمات ً
جاء ذبك خالل زيارتـــه ووفد من هيئة
األســـرى بعدد مـــن عائالت األســـرى
واألســـرى ابمحرريـــن فـــي محافظتي
ابخليل وبيت بحم.
وأشـــار إبى أن ابعشـــرات من األســـرى
عاما قيد االعتقال
أمضوا أكثر مـــن ً 15
ً
تعسفيا ،دون
اإلداري بصفته احتجازا
ً
معرفتهم بســـبب اعتقابهم واستمرار
احتجازهم.
وبفت إبى أن ســـلطات االحتالل حوبت
كذبـــك اتفاقيـــة جنيـــف ابرابعة من
اتفاقية بحماية ابمدنيين إبى اتفاقية
بحمايـــة جرائم االحتـــالل وانتهاكاته
ابتعســـفية ،عندمـــا أصبـــح االعتقال
ً
ً
جماعيا
وعقابـــا
اإلداري قاعـــدة عامـــة

ً
ً
واستثنائيا كما تنص
طارئا
وبيس أمرا ً
االتفاقيـــة ،وحرمـــت ابمعتقليـــن من
حقهم بابحصول علـــى محاكمة عادبة
ونظامية.
ً
حابيا
وبيـــن أبـــو بكـــر أن  90أســـيرًا
يواصلون معركتهم باإلضراب ابمفتوح
عن ابطعام ضد ابسياسات اإلسرائيلية
ابتعسفية بحقهم من بينهم  8أسرى
ضد اعتقابهم اإلداري ،أقدمهم األسير
ابمريـــض حذيفة حلبية مـــن بلدة أبو
ديس قضـــاء ابقـــدس وابمضرب من
يومـــا على ابتوابـــي بظروف صعبة
ً 55
وخطيرة.
ودعا إبى ضرورة تفعيل ابحراك ابشعبي
وإسناد األسرى ابمضربين عن ابطعام،
واالبتفاف حول خطوتهم ابنضابية من
أجل حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية.

��شتميير  14يو ًمييا متتالييية بعييد تلقييي وعود من
�إد�رة �ل�شجيين باإخر�جه من �لعزل و�إعادته �إىل
�الأق�شام ،وهو معزول منذ �أحد�ث «�شجن �لنقب»
يف مار�ض �ملا�شي.

اعتقابه اإلداري ،وهو أسير سابق أمضي
 6ســـنوات في ســـجون االحتالل وأعيد
اعتقابه في يناير من ابعام ابحابي وتم
تحويله بالعتقال اإلداري.
بينما يخوض األسير سلطان أحمد خلف
ً
يوما،
عاما( من جنين ،إضرابا منذ ً 38
)ً 38
أيضا األســـير وجـــدي عاطف
ويواصل ً
عامـــا( من ابخليل إضرابه
ابعواودة )ً 20
بليـــوم  27علـــى ابتوابي ضـــد اعتقابه
ً
واحتجاجـــا علـــى مماطلة إدارة
اإلداري،

معتقالت االحتالل بتقديم ابعالج ابالزم
به حيث يحتاج إبـــى عملية إزابة بالتين
من منطقة ابحوض.
واوضح األشـــقر أن األســـير ناصر زيدان
ً
إضرابا
عاما( من جنين ،يخوض
جدع )ً 30
يوما ،وهو أســـير محـــرر أعيد
منـــذ ً 18
اعتقابه فـــي  ،2019/7/4وبعد أيام صدر
بحقه قرار اعتقال إداري بمدة  6شـــهور
دون تهمة.
كما يواصل األسير ثائر يوسف حمدان
)21عامـــا( من رام ابلـــه ،إضرابه منذ 15
ً
ً
احتجاجـــا على اعتقابـــه اإلداري
يومـــا،
ً
ً
شهرا ،وكذبك األسير
ابمتواصل قبل 13
ابمقدسي ابمعزول إياد حسنى بزيع )33
عاما( من مخيـــم قلنديا مضرب منذ 16
ً
يوما ،احتجاجًا على عزبه منذ  5شـــهور،
ً
واستمرار اعتقابه اإلداري منذ  22شهراً.
ً
أسيرا من عدة سجون
وأفاد األشقر بأن 44
مستمرون بليوم ابثابث في خوض إضراب
تضامني مع األســـرى ابمضربين ،وكانوا
أعلنوا ابخميس عـــن ابدخول في اضراب
إسنادا بلمضربين.
بثالثة أيام
ً
وجدد مركز أســـرى فلســـطين مطاببته
بكل أحرار ابعابم بابتدخل ابعاجل إلنقاذ
حياة األسرى ابمضربين قبل فوات األوان،
وخاصة ابمرضى منهم ابذين يتعرضون
بموت محقق نتيجة استمرار االضراب.
وطابـــب أبنـــاء ابشـــعب ابفلســـطيني
وفصائله ابوطنية واإلســـالمية بضرورة
تكثيف فعابيات ابتضامن مع األســـرى،
وإســـنادهم بكل ابوسائل بتقصير عمر
اإلضراب.

هيئة األسرى :االحتالل
اعتقل  17ألف امرأة
فلسطينية منذ 1967
رام ابله /االستقالل:
قابت "هيئة شؤون األســـرى وابمحررين" ابتابعة بمنظمة ابتحرير ابفلسطينية ،إن 17
أبف امرأة فلسطينية تعرضن بالعتقال في ابسجون اإلسرائيلية منذ ابعام .1967
وأوضحت ابهيئة ،في تقرير أصدرته ابسبت ،أن حاالت اعتقال سلطات االحتالل بلنساء
خالل االنتفاضة األوبى ) (1993 -1987بلغت  3آالف حابة.
وذكرت أن "إســـرائيل" اعتقلت خالل االنتفاضة ابثانية ) (2005 - 2000نحو أبف امرأة
فلسطينية.
وأشارت ابهيئة ،إبى أن سلطات االحتالل تعتقل حابيا في سجونها  36امرأة فلسطينية.
وبفتت إبى أنه خالل ابعام ابماضي وابجاري كثفت "إسرائيل" من اعتقال ابنساء خاصة
في ساحات ابمسجد األقصى بمدينة ابقدس ،دون اإلشارة ألرقام محددة.
وبحســـب إحصائيات سابقة بهيئة شؤون األسرى فإن عدد ابمعتقلين ابفلسطينيين
بابسجون اإلسرائيلية يبلغ نحو  5700معتقل.

األحد  24ذو الحجة  1440هــ  25أغسطس  2019م

رغم تعاونها األمني مع أجهزة أمن االحتالل

التلفزيون اإلسرائيلي :الكابينت يبحث ً
قريبا بستقبل وجود السلطة الفلسطينية
القدس المحتلة /االستقالل:
أفادت قناة التلفزة اإلســــرائيلية الرســــمية
)كان( أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون
السياســــية واألمنية )الكابينت( ســــيعقد
قريبــــًا اجتماعًا لمناقشــــة مســــتقبل وجود
السلطة الفلسطينية.
وذكرت القناة في تقرير –بحســــب ما ذكره
موقع "العربي الجديد" السبت -أن عددًا من
ممثلــــي اليمين في الحكومة على رأســــهم
وزيــــر المواصالت بتســــالل ســــمورطتش
القيــــادي في حزب "البيــــت اليهودي" دعوا
إلى إجراء مناقشــــة حول مــــا إذا كان وجود
الســــلطة يخدم المصلحة اإلســــرائيلية أو
يتعارض معها.
وأشــــارت القنــــاة إلــــى أن ســــمورطتش
وزمالءه يتهمون الســــلطة بالمسؤولية عن
توفير بيئــــة أفضت إلى موجــــة العمليات
األخيرة التي اســــتهدفت جنــــود االحتالل
ومستوطنيه في الضفة الغربية عبر السماح
بالتحريض ومواصلة دفع الرواتب لألســــرى
وعوائل الشهداء والجرحى.
من ناحيته ،دعــــا مبعوث الرئيس األميركي
دونالــــد ترمــــب الخاص للشــــرق األوســــط،
جيســــون غرينبــــالت الــــدول المانحة التي
تقــــدم المســــاعدات الماليــــة للســــلطة
الفلســــطينية إلى إعــــادة النظر في تقديم
هذه المساعدات.

وفــــي سلســــلة تغريدات نشــــرها ،مســــاء
الجمعة على حســــابه على "تويتر" تعليقًا
علــــى العمليــــة التي أســــفرت عــــن مقتل
مســــتوطنة وجرح اثنين آخرين قال" :يجب
على دول العالم وقف تقديم المســــاعدات
االقتصادية للسلطة الفلسطينية ،في حال
لــــم تقم بالتنديد بالعملية في الوقت الذي
أشادت حماس بها" ،متهمًا قيادة السلطة

بتوظيف المســــاعدات فــــي تمويل تنفيذ
حد زعمه.
العمليات ،على ّ
ووفق غرينبالت "أشــــادت حمــــاس بمقتل
رينا شنيرب -17ســــنة ،ينبغي على منظمة
التحرير الفلسطينية التنديد بصورة قاطعة
بذلــــك االعتداء وبمقتل دفير ســــوريك-18
ســــنة )جندي إسرائيلي قتل قبل أسبوعين
بالضفــــة( إن لم يفعلوا ذلــــك ،فعلى الدول

المانحة مطالبة منظمة التحرير باإلجابة عن
ســــبب اســــتخدام أموال المانحين لمكافأة
االعتداءات".
وفي الســــياق ،نوهت قناة التلفزة الرسمية
يشنها وزراء
اإلســــرائيلية بأن الحملة التي ّ
اليمين ومســــؤولون فــــي اإلدارة األميركية
ضد الســــلطة الفلســــطينية تتواصل ،رغم
أن المؤسســــة العســــكرية اإلســــرائيلية

تؤكد أن األجهزة األمنية التابعة للســــلطة
الفلسطينية تواصل التعاون مع المخابرات
والجيش اإلســــرائيلي على نطاق واسع من
أجل منع تنفيذ عمليات.
وأشــــارت القناة إلــــى ّأن األجهــــزة األمنية
التابعة للسلطة تتعاون تحديدًا مع الجيش
والمخابرات اإلسرائيلية في محاولة القبض
على منفــــذي عملية التفجيــــر التي نفذت
اول أمــــس الجمعة في محيط مســــتوطنة
"دوليف" غرب رام الله وسط الضفة الغربية.
وفي الســــياق ،أشــــارت القناة إلى أن وزراء
اليمين يطالبون رئيــــس الحكومة بنيامين
نتنياهــــو بتعيين وزير للحــــرب وحثه على
عدم مواصلــــة الجمع بيــــن منصبي رئيس
الحكومة ووزير الحرب ،علــــى اعتبار أن هذا
يقلــــص من قدرتــــه على التفــــرغ لمعالجة
األوضاع األمنية في الضفة الغربية.
مــــن ناحيــــة ثانيــــة ،نقلــــت قنــــاة التلفزة
اإلســــرائيلية ) (13عــــن محافل عســــكرية
إســــرائيلية أن عملية التفجير التي نفذت
تعد عملية "نوعية" ،وتعكس وجود
الجمعة ّ
تنظيم خلفها.
يدل
وحســــب المحافل ،فإن تنفيذ العملية ّ
تنظيما يعمــــل على إنتاج
على أن هنــــاك
ً
ـــخاصا
العبوات الناســــفة ،ويســــتخدم أشـ ً
يقومون بجمع المعلومات االســــتخبارية عن
تحركات المستوطنين والجيش.

اإلفراج عن بدير عام
االوقاف االسالبية بالقدس وزير القدس« :إسرائيل» تشن ً
حربا إلنهاء الوجود الفلسطيني بالقدس
من خالل سياسة الهدم والضرائب والقوانين العنصرية

القدس المحتلة /االستقالل:
أفرجت ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي مساء الســـبت ،عن مدير عام األوقاف اإلسالمية
بالقدس الشـــيخ عزام الخطيب بعد اســـتدعائه من قبل جهاز االمن العام "الشـــاباك"،
للتحقيق في مركز المسكوبية غربي القدس المحتلة .وقال محامي مدير اوقاف القدس
االستاذ خلدون نجم " :تم اإلفراج عن مدير عام األوقاف االسالمية بالقدس الشيخ عزام
الخطيب بعد التحقيق معه لمدة  3ساعات في ما يسمى )غرف  ،(4وذلك بتهمة اإليعاز
لحراس المسجد االقصى بتوثيق انتهاكات االحتالل داخل المسجد ومحيطه".

دولة فل�شطن
�ل�شلطة�لق�شائية
�ملجل�ض �الأعلى للق�شاء �ل�شرعي
حمكمة �شمال غزة �ل�شرعية �البتد�ئية

إعالم حكم غيابي

القاضي  :زكريا رمضان النديم
المدعي  /ميسرة بن محمد بن حسين مصطفى من بيت حانون وسكانها
المدعى عليها  /ريم بنت جمال بن جميل حمد من بيت حانون سابقا ومجهولة محل اإلقامة في األردن
نوع الدعوى  /قطع نفقة ولد األسباب الثبوتية  :والبينة الخطية والشخصية
في الدعوى المكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار االتي
بنــــاء على الدعوة والطلب والبينة الخطية والشــــخصية وعمال بالمواد  159-84-83-46 45-من
قانون أصول المحاكمات الشرعية وحيث اثبت المدعى ميسرة المذكور دعواه بالبينة الخطية
والشخصية فقد حكمت للمدعى ميسرة المذكور بقطع النفقة المفروضة البنه حسين المتولد
له من مطلقته المدعى عليها  /ريم المذكورة وقدرها خمســــة وعشــــرون دينارا اردنيا شهريا
بموجب اعالم الحكم الصادر عن هذه المحكمة  2015/6/25في القضية أســــاس 2015/436م
عــــدد  199وذلك اعتبــــارا من تاريخ اســــتالمه البنه منها حســــين المذكور وفــــي الواقع في
2019/4/30م ومنعتهــــا من مطالبته بهذه النفقة اعتبارا من تاريخ االســــتالم المذكور الواقع
في 2019/4/30م وضمنتها الرســــوم والمصروفات القانونية حكما وجاهيا بحق المدعي قابال
لإلســــتئناف غيابيا بحق المدعى عليها قابال لالعتراض واالستئناف افهمته للمدعي الحاضر
فــــي المجلس علنا ويجب علــــى الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبــــادر اليه متى طلب منها
وعلى كل ســــلطة وعلى كل قوة ان تعين على اجرائها ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب
منها ذلك طبقا لنصوص القانون وحرر في 20ذو القعدة لسنة 1440هـ وفق 2019/8/21م
قاضي شمال غزة الشرعي
زكريا رضان النديم

االستقالل /وكاالت:
قـــال وزيـــر شـــؤون القـــدس فـــادي الهدمي إن
"إسرائيل" تشـــن ً
حربا إلنهاء الوجود الفلسطيني
في مدينة القدس من خالل أعمال الهدم للمنازل
في صور باهر وسلوان وقلنديا ،وفي معظم األحياء
الفلسطينية لغايات تشـــويه الجغرافيا والثقافة
المقدسية.
وأضاف الهدمي أن االحتالل اإلســـرائيلي يسعى
من خـــالل هذه الممارســـات إلى تفريغ الســـكان
األصلييـــن من خالل فـــرض الضرائـــب المجحفة
التي ال أســـاس لها ،والقوانين العنصرية الجائرة
بشأن اإلقامة في المدينة ،وعدم إعطاء رخص بناء،
وغيرهـــا من اإلجراءات التي يقـــف لها المرابطون
بالمرصاد وهذا مـــا اظهرته مواقف الصمود خالل

معركة البوابات االلكترونية في المسجد األقصى.
جـــاء ذلك خـــالل ندوة عقـــدت بالمركـــز الثقافي
الملكي في العاصمة األردنية عمان بعنوان "البنية
الثقافية واالجتماعية فـــي القدس" ،وذلك ضمن
األيام الثقافية الفلســـطينية ،وذلك بحضور وزير
الثقافة الفلســـطيني عاطف أبو ســـيف ،وأدارها
أمين عام وزارة الثقافة األردني هزاع البراري.
وأشـــار الهدمي الـــى أن المقدســـيين يعتبرون
الوصاية الهاشـــمية بمثابة صمـــام أمان في ظل
ممارســـات االحتالل في فصل القدس عن عمقها
وامتدادها الطبيعي بين الفلسطينيين.
وكانـــت األيـــام الثقافيـــة الفلســـطينية أقيمت
على مـــدى اليومين الماضيين بمناســـبة الذكرى
الخمسين إلحراق المسجد األقصى ،وإعالن القدس

عاصمـــة للثقافـــة اإلســـالمية  ،2019بمشـــاركة
باحثيـــن متخصصيـــن مـــن األردن وفلســـطين،
وتضمنت معرضا للصور الفوتوغرافية عن مدينة
القدس ،وأمســـية شـــعرية أردنية -فلســـطينية
مشتركة ،إضافة إلى ندوة القدس.
وأكد المشاركون رفضهم الممارسات التهويدية
التي يقـــوم بها االحتالل في المدينة المقدســـة
وســـكانها من خـــالل التضييق عليهـــم بصورة
ممنهجة ،وتأييدهم الموقف السياســـي األردني
الداعم للقضية الفلسطينية وجوهرها القدس.
كما أكدوا مســـاندتهم الوصاية الهاشـــمية على
المقدســـات ،ودعمهـــم صمـــود أهالـــي القدس
والمرابطيـــن فيها للحفاظ علـــى هويتها العربية
والتاريخية.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /ايمن خالد عبدالفتاح حسنة ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 801875147فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /حليمة احمد يوسف بدح ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 911230605فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /زكي يحيي ابراهيم العاجز ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 901660340فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد باسم محمد عوض الله ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 400175881فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /مروان محمد سلمان ابو دقة./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 947240461فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن فقد
بطاقة
تعريف

أعلن أنا المواطنة /اســـراء ياســـر عطيه ابو عجيرم ./
عن فقـــد بطاقة تعريف التي تحمـــل 700026735
فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب
مركز شرطة

األحد  24ذو الحجة  1440هــ  25أغسطس  2019م

انطالق العام الدراسي اليوم

مليون و 310آالف طالب وطالبة يتوجهون إلى المدارس
رام الله /االستقالل:
يتوجـــه أكثـــر من مليـــون و 310آالف
طالب وطالبـــة في كافـــة المحافظات
اليـــوم األحد إلى المدارس مع بدء العام
الدراسي الجديد .2020-2019
وأوضحـــت وزارة التربيـــة والتعليم أن
نحو ً 854.390
طالبا وطالبة سينتظمون
ألفا في
و150
الحكومية،
في المدارس
ً
المدارس الخاصـــة ،والبقية )نحو 305
آالف طالب وطالبـــة( في مدارس وكالة
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
)أونروا(.
وذكر المتحـــدث باســـم وزارة التربية
والتعليـــم صـــادق الخضـــور أن كل
المتطلبـــات لبـــدء العام الدراســـي تم
توفيرهـــا ،كتعيينـــات المعمليـــن،
وتخصيص الدعـــم اإلضافي للتعليم
في مدينـــة القدس ،وطباعـــة الكتب
وتوريدهـــا للضفة وقطاع غـــزة ،وبناء
مـــدارس جديـــدة ،وتنقـــالت المدراء
والمعلميـــن ،رغـــم الحصـــار المالـــي
اإلسرائيلي.

وأضـــاف الخضور ،فـــي تصريح لوكالة
األنبـــاء الرســـمية «وفـــا» ،أن مـــن بين
المتطلبات التي تـــم توفيرها حصول
وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي الضفة
الغربية المحتلة علـــى  1800تعيين،
معلمـــا حتى اآلن،
إذ تـــم تعيين ً 850

الخارجية :بدء نقل
جثمان تامر السلطان من
مطار القاهرة إلى غزة
رام الله /االستقالل:
أعلنت ســـفارة دولة فلسطين في القاهرة ،السبت ،عن بدء نقل جثمان المواطن
تامر السلطان ،من مطار القاهرة الدولي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري ،حيث
وافته المنية في مستشفى عرفان في مدينة بيهاتش في البوسنة والهرسك.
وأوضحت الســـفارة أنه بناء على تعليمـــات الرئيس محمود عباس ،وتوجيهات
وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ،فقد تواصلت سفارة دولة فلسطين
لدى البوسنة والهرسك ،مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة للوقوف على إجراءات
نقل جثمان الفقيد إلى قطاع غزة ،تلبية لرغبة أهله بدفن الجثمان في غزة .
وأوعز ســـفير دولة فلســـطين بالقاهرة دياب اللوح ،لمندوبي السفارة باستالم
الجثمان ،حيث تم إنهاء كافة اإلجراءات اللوجســـتية واســـتصدار الموافقات
األمنيـــة بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة ،لتيســـير نقل الجثمان إلى
قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
وشكر اللوح الجهات ذات الصلة في جمهورية مصر العربية ،التي لم تتوان عن
تقديم كافة أشـــكال المســـاعدة ،مجددا تعازيه لعائلة سلطان ولعموم شعبنا
الفلسطيني.

وً 116
جديدا ،و 100معلم لرياض
مديرا
ً
األطفال التي ســـتفتتح  100شـــعبة
جديدة.
وأشـــار إلى أن  50ألـــف معلم ومعلمة
توجهـــوا إلى المـــدارس فـــي القطاع
ألفا في القطاع الخاص،
الحكومي وً 20

وكذلـــك توجـــه معلمو وكالـــة الغوث
لمدارسهم.
ولفـــت إلى أنـــه «تم بناء  24مدرســـة
جديدة ،وصيانة  200غرفة صفية ،فيما
تم إضافة طوابـــق في بعض المدارس
التي شهدت زيادة في عدد طالبها».

العسيلي :اتفاق «البلو»
بداية إلجراء تعديالت
على «اتفاقية باريس»
رام الله /االستقالل:
قال وزير االقتصاد الوطني خالد العسيلي إن االحتالل يعطل إمكانية انعقاد
اللجنة االقتصادية المشــــتركة المنبثقة عن اتفــــاق باريس رغم محاوالت
عديــــدة ومتابعة من القيادة الفلســــطينية مع الجانب الفرنســــي وجهات
دولية حــــول ذلك ،مبينًا أن االحتــــالل واالدارة األمريكيــــة يفرضان حصارًا
سياسيًا واقتصاديًا على السلطة الوطنية والقيادة لمحاولة تصفية القضية
الفلسطينية.
وأضاف العسيلي في حديث إلذاعة "صوت فلسطين" أن ما تم االتفاق عليه
حول ضريبة البلو المفروضة على مشــــتقات البترول ،هو بداية إلجراء بعض
التعديالت على اتفاقية باريس ،التي مضى عليها  25ســــنة ،مشــــيرًا إلى
أن الكثير من األمور تغيرت وأن االســــتمرار بهذه االتفاقية ظلم لالقتصاد
الفلسطيني والفلسطينيين .
وبين العســــيلي أن هناك خطوات خارج الصندوق يجري العمل عليها على
أرض الواقع ،الفتًا إلى الزيارة الهامة التي تمت للعراق ُوبحث خاللها باستيراد
البترول ،وفتح األسواق العراقية للمنتج الفلسطيني دون أي ضرائب ،منوهًا
أن العقبة الرئيسية هي االحتالل الذي يعرقل أبسط اإلجراءات كاستصدار
التراخيــــص الالزمــــة ،موضحًا أن هناك مطالبات حثيثــــة برقابة دولية على
الكثير من القضايا للتخلص من سياســــة االحتالل الســــابقة فيما يتعلق
باالقتصاد الوطني.

بعد ساعات من والدته ..إنقاذ مولود بعملية قسطرة للقلب في غزة
غزة /االستقالل:
تمكن طاقم طبى من مجمع الشـــفاء الطبي بغزة ،برئاسة
د .محمد حلس استشـــاري عيوب أمراض القلب الخلقية
لألطفال بقسم القســـطرة القلبية في المجمع ,أمس ،من
إنقـــاذ حياة مولود ال يتجاوز عمره ) 10ســـاعات ( ووزنه ال
يتجاوز ) 3كجم( بصورة عاجلة ,حيث كان يعانى من عيب
خلقي في القلب نتيجة انعكاس في شرايين القلب.
وأوضـــح د.حلس بأنه تم توســـيع الثقـــب بين األذينين
بواســـطة القســـطرة القلبية للمولود والـــذى كان يعاني
مـــن ازرقاق حـــاد ناتج عن انعكاس شـــرايين القلب ،من

خالل اســـتخدام القسطرة العالجية وهو ما يعكس قدرة
الطواقم المحلية سرعة التدخل الطبي لألطفال المصابين
بعيوب خلقية إلنقاذ حياتهم فور والدتهم  .وشدد على
أن التحدي األكبر في تلك العملية هو اكتشـــاف إصابة
مولود حديث الوالدة بأحد أمـــراض العيوب الخلقية في
القلب وكيفيـــة التدخل الطبي مع صغـــر حجم المولود
ووزنه ،وأيضا صعوبة التدخل السريع بعد الوالدة مباشرة .
ّ
وبين د.حلس أن تقدم األجهزة التشـــخيصية من خالل
مكنت الطواقم الطبية
المولـــود
على
الصوتية
الموجات
ّ
من اكتشـــاف إصابة المولود بالعيوب الخلقية في قلبه،

كمـــا أن التطور الكبير في مجال القســـطرة العالجية في
مجمع الشفاء الطبي مكننا اآلن من التعامل عالجيًا مع قلب
الطفل المصاب مهما صغر حجمه.
وأشـــار الى أن إصابة األطفال حديثـــي الوالدة بمثل هذا
المـــرض الخطير يـــودي بحياتهم خالل ســـاعات قليلة،
وكان ال بد من تدخل ســـريع إلنقاذ المولود ،باســـتخدام
القسطرة لتوسيع الثقب بين االذينين لتحسين اختالط
الـــدم للطفل إلنقاذ حياته .وذكر بأنـــه تم إجراء أكثر من
 150حالة قسطرة عالجية ألمراض القلب الخلقية بقسم
القسطرة القلبية في مجمع الشفاء الطبي.

مصرع طفل وشاب في حادثين حريق يلتهم  300شجرة
زيتون غرب جنين
منفصلين جنوب وشمال غزة
غزة /االستقالل:
ِلق َي الطفل أحمد رجائي الهجين )عامان( مصرعه ،الســـبت ،إثر حادث سير
وقع في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة .كما أعلنت المصادر الطبية وفاة
المواطـــن نافذ الدالي)24عامًا( بصعقـــة كهربائية في محافظة خانيونس
جنوب القطاع.

جنين /االستقالل:
أخمــــدت طواقم الدفاع المدني ،الســــبت ،حريقــــا كبيرا أتى على  300شــــجرة زيتون ،بالقرب
مــــن جدار الفصل العنصري بين بلدتي الطيبة ورمانة غــــرب جنين .وافاد الدفاع المدني ،بأن
الحريق بدأ في االعشاب وامتد ألشجار الزيتون ،وعمل طاقم اطفاء مركز اليامون وبمساندة من
المزارعين واألهالي على الحد من انتشار النيران وحماية االشجار واالراضي الزراعية المجاورة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عبد الله جمعه سعيد الشيخ ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 400852158فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /يعمر محمد جالل ابو طوق./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 407775154فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /مجديه علي حسن الجمل ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 916300338فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /خيري سليمان خميس ابو معمر./ .......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 403038185فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/تامر عبد الهادي عبد القادر بشير./ ......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 926670316فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/ميسره رؤوف خالد شملخ./ ......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 402216733فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/تهاني حمدان محمد حسونة./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 (804737534فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/حميد سامي رشدي سامي./ ......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 400249553فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/نظميه محمد موسي الحساينه./ ......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 976042069فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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رأي

القدس لنا ،والمطبعون ال مقام لهم بيننا

التهجير بين التشجيع والعقاب
من بين الخطط التي تحيكها إسرائيل ضد الفلسطينيين تلك التي طرحها مسؤول األمن
القومي الصهيوني السابق يعقوب عميدرور ،وتتضمن ترحيل من أراد من سكان قطاع غزة،
وذلك بفتح المعابر والحدود واألجواء أمام الشبان الفلسطينيين مثلما ذكرت القناة العبرية
« ,12وهناك خطة كذلك تتعلق بزعيمة حزب اليمين اإلســـرائيلي الجديد ،إيليت شـــاكيد
ومجموعة اليمين الديني المتطرف التي طرحها وزير المواصالت بتســـلئيل سموتريتش،
وهي تشجيع الشباب الفلسطيني في الضفة وغزة على الهجرة حتى لو اضطرت «إسرائيل»
داعية
لدفع مبالغ خاصة لهم ,فهجرة سكان غزة هي مصلحة إسرائيلية ،كما قالت شاكيد ً
لمنح الفرصة والتسهيالت لمن يريد الهجرة من القطاع ,وحتى ال يتوقف مسلسل الهجرة
من قطاع غزة يجب اتخاذ إجراءات عدة لضمان اســـتمرار الهجرة منها إجراءات تشجيعية,
وإجـــراءات عقابية ,وقد تحدثت تقارير عن هجرة خمســـة وثالثين ألف فلســـطيني العام
الماضي من قطاع غزة.
أما اإلجراءات التشجيعية فتتضمن .
أوال :تقديم إغراءات مالية للمهاجرين خاصة من بعانون من أوضاع مالية
صعبة ويحتاجون للوازم السفر.
ثانيـــا :ســـهولة التنقل عبر المعابـــر المحيطة باألراضي الفلســـطينية
باستمرار فتح المعابر وتيسير اإلجراءات فيها.
ثالثا :منح تأشـــيرات لدخول الدول المراد الهجرة إليها وتقديم إغراءات
لإلقامة فيها بسهولة ويسر.
رابعا :تشـــجيع التوطين والتخلي عن الجنســـية الفلسطينية واكتساب
جنسية البلد التي تقيم بها.
خامســـا :تيسير فرص عمل للمهاجر الفلســـطيني في البلد التي يتجه
إليها ,وإشغاله بالبحث عن لقمة العيش.
أما االجراءات العقابية فالغرض منها تشـــديد الخناق على الفلســـطينيين إلجبارهم
على الهجرة من أراضيهم ,خاصة ان «إســـرائيل» ترى في الوضع الديمغرافي في األراضي
الفلسطينية ,تهديدا خطيرا عليها وعلى وجودها المستقبلي في المنطقة ,وذلك مع تزايد
الفلسطينيين وتكاثرهم ,وتفوقهم من حيث العدد على اإلسرائيليين ,وهى تلجأ لخطوات
عقابية لمواجهة ظاهرة التزايد السكاني في األراضي الفلسطينية ومنها.
أوال :تشـــديد الحصار على قطاع غزة وإغالق المعابر والحدود حتى يجبر الفلســـطيني على
الهرب والهجرة بمجرد فتح المعابر.
ثانيا :التهديد المستمر على حياة الفلسطينيين من خالل إشعال الحروب وتوجيه الضربات
العسكرية واستهداف البنى التحتية في المدن الفلسطينية.
ثالثا :زيادة نســـبة الفقـــر والبطالة في المجتمع الفلســـطيني إلى حد كبيـــر ,بحيث يبدأ
الفلسطيني البحث عن لقمة العيش في أماكن أخرى يسهل فيها العمل والتحصيل المالي.
رابعا :اشغال الفلسطينيين عن قضاياهم السياسية ومخططات االحتالل ,بزيادة المشكالت
األمنية والسياسية واالقتصادية وهذا يشجع على الهجرة للبحث عن االستقرار .
خامســـا :اللعب على العامل النفسي في تخويف الفلسطينيين وترهيبهم من المستقبل
الذي ينتظرهم ,وهو مستقبل قاتم كما يصوره االحتالل ,وهذا ما يشجع على الهجرة أيضا.
ان ما تقوم به إســـرائيل هو تهجير قســـري يندرج في إطار التطهير العرقي الذي تقوم به
بحق الفلسطينيين  ,والشعب الفلســـطيني قادر على مواجهة سياسة التهجير ألقسري
وإحباط مخططات االحتالل بكل بشاعتها.

د .ليلى حمدان
من المعضالت توضيح الواضحـــات ولكننا في زمن أضحى
وملحا ،مع
فيـــه تبيان األصول وتأكيد البديهيـــات ضروريا ً
انتشـــار آالت وأدوات التطبيع مـــع الصهاينة في مجاهرة
لم نعتدها من دول ومنظمات وشـــخصيات بدأت دائرتها
تتسع .وقد ظهر جليا كيف تتسرب أفكار القبول بالتطبيع
والترويج لمحاســـن لم يحملها يوما ،ظهـــرت ً
مرارا مع زيارة
الالعبيـــن اليهود لبعض دول الخليج وســـط ترحيب بهيج
منها بهم ،أو التباهي بالتنسيق األمني واالستخباراتي بين
بعض الحكومات والحكومة «اإلسرائيلية» ،أو التصفيق لكل
صفقة تجارية تبرم مع اليهود بحجة «المصالح» ومتطلبات
العصـــر فضال عن االجتماعات واللقـــاءات التي يعلن عنها
تارة هنا وتارة هناك إلعـــالن الخيانة بال خجل والتطبيع بال
وجـــل .وكل هذه التصرفات مهما أشـــاد بها أصحابها إنما
تعكس ضعفا شـــديدا في قراءة المآالت وسياســـة قاصرة
فاشلة تضر بالمسلمين والفلسطينيين قبل غيرهم.
وال شـــك أن هذا التطبيع كان ً
جزئيا ســـببا في جرأة اإلدارة
األمريكيـــة علـــى إعالن القـــدس عاصمـــة لدولـــة اليهود
المغتصبيـــن ومـــن بعدهـــا الجـــوالن كجزء مـــن أراضيها
تعريفـــا أكاديميا
المســـتحقة كما زعمـــوا .ال أريد أن أقدم
ً
للتطبيع ولكنني أجمله في عبارة واحدة :هو كل ما يصب في
مصلحة اليهود ،سواء من معامالت أو تحركات أو سكنات أو
تصريحات أو زيـــارات أو أفكار وهلم جرا .فال يمكن بأي حال
من األحوال عند الشرفاء اعتبار المحتل والغاصب شريكا في
لحظـــة أو صديقـــا مرحبا به أو تطوى ســـجالت جرائمه التي
ال تغتفر ثم يقدم كمشـــروع انفتـــاح جديد ،بينما هو ليس
أكثر من انتفاخ ورمي سرطاني في أدمغة المطبعين الخونة.
نعم فاليهود ظهروا كورم سرطاني في المنطقة منذ نشوء
كيانهم في عام  1948إن لم يكن قبلها ،على حســـاب حق
الشعب الفلســـطيني في أرضه .فاعتدوا وأوغلوا في سفك
دماء الفلســـطينيين ،وســـجلت قائمة طويلة مـــن المجازر
البشـــعة طالت جميع البلـــدان المجاورة ،واليـــوم يقيمون
ألنفســـهم دولة باستجالب شـــتاتهم من العالم ويعلنون
القدس عاصمة لها ،يتبجحون بقوة السالح ودهاء السياسة
ومغريات االقتصاد وســـتار العولمة ،وســـط قبول وإذعان
فاضح من األنظمة في العالم اإلسالمي وهو موقف معاكس
تمامـــا لما تحمله شـــعوبها مـــن حب وتمســـك بالقضية
ً
الفلســـطينية والـــذي يتجلـــى بوضوح عند كل اســـتفزاز
يهودي للمســـلمين أو انتصار بطولي لفلســـطيني .ولكن
إمعان اليهود في الظلم يســـتمر في حفر القناعات برفض
التطبيع مع الصهاينة ذلك أن المسلمين اليوم يشاهدون
اليهود يسرقون مقدساتهم وتراثهم بل وحتى أطعمتهم
وأطباقهم وينظرون بأســـى على لقطـــات احتفال اليهود
وأصدقائهم فـــي القدس وهم يتفاخرون بـــأكل الزعتر –

الذي ال يحســـنون نطق اســـمه بلســـانهم العبري ،بحروفه
العربية األصيلة -في حين يحرم الماليين من المسلمين من
زيارة هذا المكان المقدس! ومع أن الرجوع للجانب الشـــرعي
والتفسير العلمي لفهم النفســـية اليهودية النكدة التي
تتقلب مع المواقف وال تقبـــل الوفاء بعهد يختصر الوقت
والجهد لنســـف دعاوى التطبيع أو الثقـــة بها ،إال أننا نجد
الكثيرين اليوم يتحدثون عن التطبيع كأنه وعد حق! وهذا
هو الحمق إن لم تكن الخيانة.
ونحـــن حين نـــرى الفلســـطيني الذي يعيش فـــي داخل
األراضـــي المحتلة ال يقـــوى على قبول اليهـــودي المحتل
المغتصـــب الذي يســـتفزه ليال ونهارا ويعتـــدي عليه بال
ســـبب ،نتعجب من جـــرأة من هم خـــارج األراضي المحتلة
وينـــادون بالتطبيـــع من خلف أرائك الدعـــة والترف كيف
يرحبـــون باليهودي ويبنون عليه اآلمـــال .ثم لنتأمل أعذار
المطبعين المجاهرين خلف هـــذا التطبيع المقيت ،والتي
لخصوها في ضـــرورة توحيد الصفوف مع إســـرائيل لكبح
جماح إيران ومحاربة ما ُيســـمى التطرف اإلســـالمي! وما هو
في الحقيقة إال اســـتغفال تافه وتوظيف للمصلحات ماكر
خبيث كما عهدنا اليهود وأحالفهم ،فضرب إيران ال يحتاج
كل هـــذا التريث والتأخير والجمع والنفير ،إذ ضربت العراق
ثوان حين كانـــت المصلحة األمريكية
وأفغانســـتان خالل ِ
علـــى طاولة القرارات الطارئة! ولكنـــه حجة إبليس ليتحول
التطبيـــع لمرحلة القبول الجماهيري بطريقة بائســـة .نعم
فبعد أن كان توقـــع التطبيع مع المحتل اليهودي ضربًا من
ضروب الجنـــون ،أصبح اليوم واقعا ّ
يزينـــه التقاء المصالح
والتقارب االستراتيجي والتعاون السري مع إسرائيل وبين
الكثير من األنظمة العربية.
وكم هـــو مثير للســـخرية أن يعرض كوشـــنر الصهيوني
بداية حبال صفقة القرن متبجحا بحجم اســـتثمارات بنحو
 ٥٠مليـــار دوالر فقط فـــي األراضي الفلســـطينية واألردن
ولبنـــان ومصـــر ليغري بهـــا المغفلين! كيـــف وقد أخذت
خزينة ترامب الباليين من أموال المســـلمين ،واآلن رجعت
تمن عليهم بفتات ستســـتثمره وال تتصـــدق به! أي أنها
ستقيمه بشـــكل مشاريع مربحة ترجع لخزينتها مرة أخرى!
إن المســـتفيد األول واألخير من صفقة القرن أيها السادة
هو ما يســـمى إســـرائيل التي ســـتجني فوائد عظيمة من
خالل التعـــاون االســـتخباراتي والعســـكري واالقتصادي
الـــذي ســـيمهد بالفعـــل لقبولها فـــي المنطقـــة كدولة
يهوديـــة ويمهـــد لتمددها المدروس .ولكننـــا ّ
نعول على
موقف الشـــعوب األبية أمام هذا المكـــر الكبار الجديد من
الصهاينة ومرتزقتهم في المنطقـــة ،وإن الموقف الثابت
الرافـــض للتطبيـــع الذي أعلنت عنه الشـــعوب المســـلمة
ســـيكون أول عقبة أمام المطبعين ،إال أن على الشعوب أن

ُ
ما أكبر أعدائنا؟
ســــألني أحد الشــــباب  ،من هو أكبر أعداء الشعب
الفلسطيني؟ فقلت له ليس من هو؟ بل ما هو؟
إذ وصلت منذ زمن طويل إلى قناعة أكيده ،بأن كل
أعداء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم اإلحتالل
ونظــــام األبارتهايــــد ومــــن يســــاندهم ،يعملون
جاهدين ،وعلى مدار الســــاعة إلنشــــاء ،وتكريس،
وتثبيــــت ،أكبــــر أعدائنــــا ،وهو الشــــعور باإلحباط
واليأس.
وعندما يســــود اليأس يســــيطر الشــــلل ،وتنعدم
القدرة على العمل والمقاومة.
ولتحقيــــق ذلــــك ،يلجــــأون إلــــى تصعيــــد القمع
والتنكيــــل ضد كل شــــكل من أشــــكال المقاومة
والكفاح ،وإســــتخدام العنف الوحشــــي حتى ضد
المســــيرات السلمية ،كما يستغلون كل مظهر من
مظاهر الضعف الفلســــطيني الداخلي ،وكل خطأ
يرتكب ،ويســــتفيدون من حالة اإلنقسام الداخلي

التي يعملون على تعميقها ،ومن غياب اإلنتخابات
الديموقراطية ،ومن شــــعور كثير مــــن المواطنين
بمصاعــــب الحياة ،وغيــــاب العدالــــة اإلجتماعية،
ويركزون على نشــــر مشاعر الشــــك وانعدام الثقة
بين الفلسطينيين.
ويساعد أركان االحتالل ونظام األبارتهايد التأثير
العالمي لنمط االســــتهالك الرأســــمالي ،وانشغال
الفلســــطينيين بمشــــاكلهم وهمومهم الداخلية،
واضطرار معظمهــــم إلى االنهمــــاك بتدبير لقمة
العيــــش وتســــديد القــــروض التي ال يبــــدو أنها
ســــتنتهي ،عن المعانــــاة األكبر ،وعــــن االضطهاد
المتواصل الذي تســــرب إلى كل منحى من مناحى
الحيــــاة ،والتنقل ،والعمــــل .وخاصة عندما يصعب
على الكثيرين أن يربطوا بين معاناتهم المعيشية
اليومية ،وبيــــن المنظومة الظالمــــة التي خلفتها
النكبة والهجرة ،وما تالها من إحتالل و نظام تمييز

تتيقظ لمحاولة صدهم الذي سيكون غالبا عن طريق الدس
التعليمي الثقافي بهـــدف تفتيت المبادئ العقدية التي
يقوم عليها موقفهم المبغض للصهاينة .يدخل في ذلك
وســـائل أهمها اإلعالم والثقافة والتغريـــب الماجن التي
على المســـلمين التصدي لها وتعريتها وفضحها وكشف
العاملين عليها وكشف سيرهم المشينة ووالئهم لكهنة
تـــل أبيب وإال فإننـــا أمام خطر تدمير مقومـــات األمة التي
يعملـــون على محاولـــة هدمها بال كلل وال ملـــل منذ عقود.
وهو االحتالل الفكري الذي يهدف للهيمنة على روح األمة
لعـــدولصهيونـــي.
وعقلهـــاوفكرهـــالصالـــحا ا
بل بـــدأت أمارته واضحـــة جلية في بـــالد الحرمين وغيرها
من بلدان تحمل إسم اإلســـالم ،ومن منا لم يشاهد مشاهد
التخريب األخالقـــي والثقافي واالســـتهتار بمكونات هذه
األمـــة العقديـــة والدينيـــة ،واإلعالن عـــن التغريب منهجا
حداثيـــا ضروريـــا لنهضـــة األمـــة المســـلمة بـــكل وقاحة
واســـتهانة .لكننا مستبشرون رغم كل هذه السوداوية فقد
مـــرت عقود على االتفاقيات ولم ينجـــح التطبيع في الخروج
مـــن دائرة األنظمـــة الحاكمة والمشـــروع الصهيوني وهذا
إنجاز بحد ذاته ولكن نريـــد المزيد .علينا أن نطور مضادات
للتطبيع على مســـتوى األســـرة لحفظ أجيالنا من فيروسات
التطبيع المزمنة .وتشـــجيع دعوات مقاومـــة التطبيع التي
تصل لمســـتويات المقاطعة والفضح اإلعالمي لكل مشروع
تطبيعي إضافة إلى تنســـيق الجهود بيـــن المكونات التي
تكافح التطبيع عبر العالم اإلسالمي والمسلمين في المهجر.
علينـــا تحصين البرامج التعليمية ألجيالنـــا وأبنائنا من كل
ما يؤدي لقبـــول التطبيع ،ومراقبتها من أي دس أو دخن بما
في ذلك البرامـــج الثقافية وحتى الترفيهية .علينا توظيف
المنصات اإلعالمية واألنترنتيـــة لغاية رفع الوعي وتفعيل
قضية األمة األولى باألمس واليوم ،قضية فلســـطين .علينا
توعية المـــرأة بالدرجة األولـــى التي تبنـــي األجيال وتربي
وتوجه ألنها مستهدف أول في هذه الحملة المسعورة.
علينا حفظ تاريخنا وتراث أمتنا وأصول ديننا نظيفة بعيدة
عـــن كل تحريف أو تزوير ،فنحن نتعامـــل مع يهود الذين
حرفوا الكتاب الســـماوي فكيف بتراث أمة! علينا إبراز علماء
األمة الربانيين في الواجهة ،وتحميلهم مســـؤولية القيادة
التـــي يجب أن تكون في أيديهم ال فـــي أيدي الرويبضات
والخونة .علينا إبطال سحر سحرة نتنياهو وترامب وكوشنر
وزبانيتهم واستغالل الدعاوى لقبول صفقة القرن والترويج
لها ،لجمع المســـلمين من جديد صفا واحـــدا خلف قضايا
أمتهم وحقـــن روح األمة الواحدة والعـــزة واإلباء إلجهاض
أحالم الصهيوصليبية في عالمنا اإلســـالمي الذي لن يطول
بـــه الوقت كثيرا للنهوض بإذن الله مـــع انتصارات معركة
الوعي فالقدس لنا والمطبعون إلى مزبلة التاريخ.

د .مصطفى البرغوثي
عنصري.
يعرف األطباء جيدا أن شخصين يعانيان من نفس
المرض ،و يتلقيان نفس العالج ،يمكن أن يســــيرا
في مسارين مختلفين تماما.
إن كان أحدهما يشــــعر باليــــأس واإلحباط ،ويعجز
عن مقاومة المرض ،قــــد يفقد حياته أو يعاني من
مضاعفات خطيرة.
والثانــــي الذي يواجــــه المرض بروح مــــن التفاؤل،
واإلصــــرار على هزيمته ،قد يشــــفى ،وبســــرعة ال
يتوقعها هو نفسه.
وما ينطبق على األفراد ينطبق على الشعوب.
وكما تشــــير علوم اإلســــتراتيجية العســــكرية ال
ينتصــــر طرف ،يخــــوض معركة ،علــــى خصمه إال
بكســــر إرادته وإجبــــاره على االعتــــراف بالهزيمة
واالستسالم.
واالستسالم له أشــــكال كثيرة ،أهمها التخلي عن

الهدف الوطني ،وعن إرادة المقاومة ،وعن الكرامة.
إســــرائيل لم تنتصر على الشــــعب الفلســــطيني
لسببين ،األول أنها لم تستطع اقتالعه بالكامل من
أرضه ،والثاني أنها لم تكسر إرادته ،أو إصراره على
المقاومة ،من أجل حريته وكرامته.
ولعــــل أول خطوة فــــي اتجاه تغيير مســــار حياتنا
لألفضل هو إلحاق الهزيمة بذلك الشــــعور الخطير
« باإلحباط واليأس ،والسلبية» ،الذي يحاول التسلل
إلى نفوسنا في كل يوم وفي كل لحظة ،وخاصة في
ظل الظروف الصعبة التي نعيشها ،ويحاول فيها
المحبطون نقل عدوى إحباطهم ويأسهم لآلخرين.
كل شـ ْ
ـــي يبدأ باإلرادة ،والتفاؤل ،و بإيمان اإلنسان
بقدرته على تغيير الواقع.
وأول خطــــوة نحو إلحاق الهزيمــــة بأعدائنا ،التي ال
أشــــك للحظة أنها ســــتأتي ،هو أن نهزم مشــــاعر
اليأس واإلحباط في نفوسنا.
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احتدام الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين
�ال�شتقالل /وكاالت:
تبادلييت �لواليييات �ملتحييدة و�ل�شيين� ،جلمعة،
فر�ييض ر�شييوم جمركية عقابية مييا ز�د من حدة
حرب جتارية بيين �أقوى �قت�شادييين يف �لعامل،
وأثار إعوووان تراموووب عن زيادة الرسووووم
الشوووكوك في فرص التوصل إلى تسوية
سريعة في الحرب التجارية بين القوتين
االقتصاديتين ،والتي ستشووومل بحلول
نهاية العام جميع الوووواردات والصادرات
المتبادلة بين البلدين تقريبا.
واتهم ترامب الصين بو"استغال الواليات
المتحدة في مجال التجارة وسرقة الملكية
الفكرية وأموووور أخرى كثيرة" .وقال "يجب
علينوووا تحقيق التوازن فوووي هذه العاقة
التجارية غير المتكافئة".
وأعلن ترامب قراراته عبر سلسلة تغريدات
كشفت عن زيادة الرسووووم من  %25الى
 ،%30علوووى بضائع صينيوووة بقيمة 250
مليار دوالر بدءا من األول من تشرين األول/
اكتوبر.
كما زاد رسووووما على بضائوووع بقيمة 300
مليون دوالر كانت محددة بو  %10ومقررا
أن تدخل حيز التنفيذ في األول من ايلول/
سوووبتمبر ،لتصبح  .،% 15وقال ترامب "ما
كان يجب على الصين أن تفرض رسووووما
جديووودة على بضائوووع أميركية بقيمة 75
مليار دوالر )لدوافع سياسية!(".
وبينما عملت بكين لمدة ثاثة أسابيع على
االعداد لردها برفع الرسووووم ،احتاج ترامب
إلى أقل من عشر سووواعات ليرد باجراءات
انتقامية .
وتثيووور هوووذه التبووودالت السوووريعة قلق
الشوووركات األميركية التي يعتمد الكثير
منها على الصيووون للتصنيع او للحصول
على بضائع جاهزة.

باتت تهييدد �القت�شاد �لعاملي برمته .فقد ز�دت
بكيين �لر�شوم علييى ب�شائع �أمريكييية بقيمة 75
مليييار دوالر ،ر ًد� علييى زيييادة �لواليييات �ملتحدة
�لر�شييوم علييى ب�شائعهييا يف �الأول ميين �آب/

وقال ديفيد فرانوووش من االتحاد الوطني
لتجار البيوووع بالتجزئة "من المسوووتحيل
على الشوووركات أن تخطط للمستقبل في
مثووول هذه البيئة" .وأضووواف "من الواضح
أن مقاربوووة اإلدارة ال تؤتوووي ثمارها ،والرد
ليس في فرض المزيد من الضرائب على
الشركات والمستهلكين األميركيين .الى
اين سيؤدي بنا هذا؟".
جاء هذا التصعيد عشوووية قمة مجموعة
السوووبع في فرنسوووا ،حيث مووون المتوقع

أن يناقوووش ترامب التوتر موووع االوروبيين
وكندا واليابان ،الناتج ايضا عن الرسووووم
الجمركية.
وأدت هذه المواجهات التجارية الى تباطؤ
النمو األميركي وأوهنت االقتصاد العالمي.
كموووا ان التهديد الماثووول بحصول تدهور
خطير تسبب بتراجع البورصات بشكل حاد.
فقد تراجع مؤشر داو أكثر من  600نقطة،
أي  ،،% 2,4فيموووا خسووور مؤشووور داكس
األلماني أكثر من .%1

إتالف  194مركبة غير قانونية جنوب نابلس
نابلس /االستقال:
أتلفت الشرطة  194مركبة غير قانونية خال
مهموووة لها في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس
شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكوووورت إدارة العاقووووات العامة واإلعام
بالشوووورطة أن قوة من الشوووورطة واألجهزة

األمنيووووة ومن خووووال متابعتهووووا لظاهرة
المركبات غير القانونية ،نفذت مهمة في
بلدة بيتا نتج عنها إتاف  194سيارة غير
قانونية.
وأضافت أن هوووذه المهمة تهووودف للحفاظ
على سوووامة المواطنين وحماية أرواحهم من

التعرض للخطر جراء استخدام المركبات غير
القانونية ،والحد من انتشارها.
وناشدت الشووورطة المواطنين عدم استخدام
المركبات غير القانونية ألنها غير مؤهلة فنيا
أو رسوووميا للسوووير على الطرقات ،مما يجعلها
خطرا على مستخدمي الطريق.

«هبوط حاد» في مبيعات المنازل الجديدة بالواليات المتحدة
واشنطن /االستقال:
انخفضت مبيعات المنازل الجديدة ألسوووورة
واحوووودة في الواليووووات المتحوووودة بأكثر من
المتوقووووع فووووي يوليووووو ،وهو ما يشووووير إلى
استمرار تباطؤ في سوق اإلسكان رغم تراجع
معدالت الرهون العقارية وسوق عمل قوية.
وذكرت وزارة التجووووارة ،الجمعة ،أن مبيعات
المنووووازل الجديدة هبطت الشووووهر الماضي
 ،% 12.8إلى وتيرة سوووونوية معدلة حسب
العوامل الموسمية قدرها  635ألف وحدة،
وهذا هو أكبر انخفاض شووووهري منذ يوليو
.2013

وعلووووى أسوووواس سوووونوي ارتفعت مبيعات
المنازل الجديدة  ،% 4.3الشووووهر الماضي،
وبلغ متوسط سعر المنزل الجديد 312800
دوالر بانخفاض قدره  ،% 4.5عن مسووووتواه
قبل عام.
والبيانووووات الحكومية عوووون مبيعات المنازل
الجديدة تميل للتقلب ومعرضة لتعديات
كبيرة ،وجرى تعديل مبيعات يونيو بالرفع
بشووووكل حاد إلى  728ألف وحدة مقارنة مع
القراءة األولية البالغة  646ألفا.
وينظر إلووووى المخاوف بشووووأن تباطؤ النمو،
خصوصووووا المرتبطووووة بالتوتوووورات التجارية

بيوووون الواليووووات المتحدة والصيوووون وكذلك
ضعووووف االقتصادات الخارجيووووة ،على أنها
تشووووجع مجلس االحتياطي االتحادي على
خفض أسووووعار الفائدة في سووووبتمبر للمرة
الثانية هذا العام.
ورغم إسهام تراجع فوائد الرهون العقارية
وانخفوووواض البطالووووة إلى أدنووووى معدل في
حوالي  50عاما في دعم الطلب على المنازل،
إال أن ارتفاع أسووووعار مواد البنوووواء واألراضي
ونقص العمالة يضعف قدرة شركات البناء
على توفيوووور المزيد من الوحدات بأسووووعار
ميسورة.

�أغ�شط�ض .وما كان من �لرئي�ض �الأمريكي دونالد
تر�مييب �ال �ن رد باالإعالن عن زيادة جديدة يف
�لر�شوم على �شلع �شينييية بقيمة �جمالية تبلغ
 550مليار دوالر.

وناشووود ترامب الشوووركات األميركية عبر
تويتر قائوووا "نأمر شوووركاتنا األميركية
العظيموووة أن تبدأ على الفوووور في البحث
عن بديووول للصين ،بما فوووي ذلك إحضار
شركاتها إلى الوطن لصنع منتجاتها في
الواليات المتحدة".
وتابع "لسنا بحاجة إلى الصين ،وبصراحة،
سنكون في وضع أفضل من دونها".
ولوووم يكووون واضحوووًا علوووى أي صاحيات
يعتمد ترامب في طلبه ذلك من الشركات

الخاصة.
وحضت غرفة التجارة األميركية الطرفين
على العودة الى طاولة المفاوضات اليجاد
مخرج.
ستشمل الرسوم العقابية الصينية نحو
خمسة آالف سلعة أميركية ،وهي موقتة
لتتزامن مع الرسووووم األميركية الجديدة
التي من المقرر أن تبدأ على دفعتين في
األول من ايلول/سبتمبر و 15كانون األول/
ديسووومبر ،وفق مكتب الرسوم في مجلس
الدولة الصيني.
وأعلنت بكين ايضا انها سوووتعيد فرض
رسووووم بقيموووة  ،% 25على السووويارات
األميركيوووة وخمسوووة بالمئوووة على قطع
السيارات ايضا اعتبارا من  15كانون األول/
ديسووومبر .وكانت الصين قووود ألغت هذه
الرسووووم مطلع العام الجاري كبادرة حسن
نية خال المفاوضات التجارية.
وفرض ترامب رسوما على بضائع صينية
بقيمة  250مليار دوالر ،باالضافة الى 300
مليار يتوقع أن تسوووتهدفها الرسوم في
الجوالت المقبلة.
وردت بكين برسووووم على بضائع أميركية
بقيموووة  110مليوووارات دوالر ،أو الوووى حد
موووا كامووول ال 120مليار دوالر من السووولع
االميركية التي استوردتها العام الماضي.
وقالوووت وزارة التجارة الصينيوووة ان زيادة
 %10سوووتطال منتجات الكركند وأرجل
الدجووواج المثلجة وزبدة الفسوووتق و914
سووولعة اخرى بووودءا من األول مووون أيلول/
سبتمبر.

االتحاد األوروبي يتعهد بزيادة
المخصصات المالية لمكافحة اإليدز
االستقال /وكاالت:
تعهد االتحاد األوروبي بتقديم مخصصووووات مالية إضافية للمكافحة العالمية ألمراض
االيدز والماريا والسل.
وقووووال رئيس االتحاد األوروبي ،دونالد توسووووك ،في منتجع بياريتز جنوب غرب فرنسووووا،
امس السبت ،إن التكتل يعتزم زيادة المخصصات األوروبية للصندوق العالمي لمكافحة
األمراض المعدية بمقدار  550مليون يورو أخرى.
وأوضح توسووووك أن هذا المقدار يزيد عن الو 475مليون يووووورو التي كان االتحاد األوروبي
تعهد بها في ميزانيته للفترة الزمنية .2017-2019.
وتعوووود األمراض الثاثة من أكثر األمراض المعدية فتووووكا في العالم إذ تودي بحياة نحو
ثاثة مايين شخص سنويا.
وتوضح بيانات األمم المتحدة أن  1.6مليون شخص ماتوا في  2017بسبب مرض السل
وحده ،فيما مات نحو  940ألف شخص بسبب اإليدز .وتأسس الصندوق العالمي لمكافحة
األمراض المعدية في عام  ،2002ويوفر الصندوق تمويا للتدابير الوقائية والعاج.
ويسووووعى الصندوق بحلول عام  2023إلى الحيلولة دون حدوث حوالي  234مليون عدوى
جديدة وإنقاذ حياة  16مليون شخص ،وأفاد الصندوق أن هذا الهدف يتطلب ما ال يقل
عن 6ر 12مليار يورو لألعوام .2020-2022
كما وعد توسووووك أيضا بتوفير  85مليون يورو لدعم مشووووروع فرنسي لتعزيز دور المرأة
في أفريقيا ،وتقديم أول مليون يورو لمبادرة سووووتطرحها نادية مراد ودنيس موكيجي،
الحائزان على جائزة نوبل للسووووام ،أمام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في
بياريتس غدا األحد.
وتهدف المبادرة إلى دعم الناجين من جرائم العنف الجنسي في مناطق الصراعات.

األحد  24ذو الحجة  1440هــ  25أغسطس  2019م

السودان :محكمة البشير تستمع للشهود والسبت جلسة ثالثة
الغواصات الروسية تختبر
صواريخ باليستية برؤوس كبيرة

االستقالل /وكاالت:
عقدت محكمة الرئيس الســـوداني
المعزول عمر البشير ،السبت ،جلسة
استماع لثالثة من شـــهود االتهام
بالقضيـــة المتهـــم فيهـــا بحيازة
نقد أجنبي ،محددة الســـبت المقبل
لجلسة ثالثة.
وأوضـــح الوكيل األعلـــى بنيابة أمن
الدولة ،معتصم عبد الله ،في إفادته،
إجـــراءات البالغ والتفتيـــش لمنزل
البشير بمقر بيت الضيافة بالخرطوم.
وأفـــاد عبد الله ،أنه تـــم العثور على
مبالـــغ مالية بعمالت أجنبية في مقر
إقامة البشير.
وأشار إلى أنه تم تحويل الدعوى من
إشـــرافه بنيابة أمن الدولة ،إلى نيابة
مكافحة الفســـاد ،بأمر مـــن النائب
العام.
كما استمعت المحكمة للرائد بهيئة
االستخبارات العسكرية عبد العظيم
طه ،بصفته شاهدا ثانيا لالتهام.
وأفاد الشاهد الثاني ،أنه كان ضمن
اللجنـــة المعنية بتفتيـــش المنزل،

«ووجدت األموال ببيت الضيافة».
فيما قـــدم الشـــاهد الثالـــث ،وهو
موظـــف ببنـــك ،علي صديـــق حمد،
بعـــد األموال
إفادتـــه حـــول قيامه
ّ
الموجـــودة بمقر إقامة البشـــير في
بيت الضيافة.
وذكـــر أن األموال التي قـــام بعدها

إيران تكشف عن
اختبار صاروخ جديد
االستقالل /وكاالت:
كشـــف الجنرال حسين ســـالمي قائد حرس الثورة االسالمية ،السبت ،النقاب
عن اختبار صاروخ جديد.
وقال الجنرال ســـالمي -في تصريحـــات للصحفيين :إن «إيـــران تختبر دائما
جميع أنواع األنظمة الدفاعية واالســـتراتيجية ،وهي خطوات متواصلة بهدف
تعزيز قدرة الردع لدينا» .وفي اشارة إلى األمن في منطقة الخليج ،قال الجنرال
سالمي :إن األمن مستتب بفضل التواجد القوي للقوات المسلحة االيرانية.
وأوضح الجنرال ســـالمي أن الجمهورية اإلســـالمية اإليرانيـــة توفر األمن في
الخليج ،ولن يتمكن األعداء من تقويض األمن في هذه المنطقة.
وتشـــير إيران مـــرارا إلى أنها قادرة علـــى حفظ األمن في الخليـــج ،وتعلن أن
محاوالت الواليات المتحدة تشـــكيل قوة بحرية دولية وارســـالها إلى الخليج،
تزعزع االستقرار.

بلغـــت  6ماليين و 997ألـــف يورو،
و 351ألـــف دوالر ،و 5ماليين و721
ألف جنيه سوداني.
وتقدمت هيئة الدفـــاع عن المتهم
البشـــير ،شـــفاهة إلـــى المحكمـــة
بطلبين ،أولهمـــا الســـماح بزيارته،
والثاني اإلفراج عنه بالضمان )المالي

ليبيا :مقتل  3مدنيين بقصف جوي لحفتر على طرابلس
االستقالل /وكاالت:
قتل ثالثة مدنيين الســــبت في قصف
جوي لطائــــرة تابعــــة للــــواء المتقاعد
خليفــــة حفتر علــــى منطقة الســــواني
جنوب العاصمة الليبية ،وقد استهدف
سيارة كانت تقل الضحايا على الطريق
العام.
وقال مصطفى المجعي المتحدث باسم
قــــوات حكومة الوفــــاق الوطني «إحدى
الغارات أصابت منزال في ذات المنطقة».
فــــي الوقت نفســــه ،أعلن مركــــز الطب
الميداني والدعم التابع لحكومة الوفاق
عن إصابــــة مواطن جــــراء قصف قوات
حفتر مطار معيتيقة صباح السبت ،وهو

اليمن« :أنصار الله» تعلن تطوير 4
منظومات دفاعية وإسقاط  17مروحية
االستقالل /وكاالت:
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ،السبت،
تطوير  4منظومات دفــــاع جوية ،اثنتان
منها دخلتا خط المواجهة ،وإســــقاط 17
مروحية تابعة لتحالــــف العدوان العربي
منذ عام .2017
جــــاء ذلــــك فــــي إيجــــاز صحفــــي عقده
المتحدث العسكري باســــم "أنصار الله"
يحيى ســــريع ،نشرت مقتطفات منه قناة
"المسيرة" التابعة للجماعة.
وقــــال ســــريع ،إن قــــوات الدفــــاع الجوي
للجماعة ،نجحت فــــي تطوير منظومتين
دفاعيتين دخلتا خــــط المعركة وحققتا
نتائج إيجابية ،فيما تم تطوير منظومتين
أخريين ضمــــن جاهزية الدفــــاع الجوي،
ســــيتم الكشــــف عنهمــــا فــــي المرحلة
المقبلة.
وذكــــر أن منظومتي "فاطر  "1و"ثاقب "1

أو الشخصي(.
وقال رئيس الهيئـــة إبراهيم أحمد
الطاهر ،في تصريحات عقب الجلسة،
إنهم «مســـتعدون لتقديم دفوعات
عن البشير».
وأشـــار إلـــى أن طلب اإلفـــراج إجراء
عادي.

االستقالل /وكاالت:
أعلنت وزارة الدفاع الروســـية الســـبت أن غواصات األسطول الشمالي اختبرت
صواريخ باليستية من طراز «ســـينيفا» و»بوالفا» ،وأصابت الصواريخ أهدافها
بنجاح.
وقالـــت الوزارة في بيان إن الصواريخ الباليســـتية تم إطالقها من الغواصتين
«تـــوال» و»يوري دولغوروكي» فـــي بحر بارنتس ،وأصابـــت أهدافا في ميادين
إطالق النار بمنطقة أرخانغيلسك وكامشاتكا.
وأوضحـــت أن الصواريخ أطلقـــت من المنطقـــة القطبية للمحيـــط المتجمد
الشمالي ،ومن بحر بارنتس.
وذكرت الدفاع الروســـية أن الصواريخ التي تم إطالقها ذات رؤوس حربية
من الحجم الكبير ،وأنها أكملت الدورة التحليقية المبرمجة كاملة ونجحت
فـــي إصابة أهدافهـــا في منطقة أرخانغيلســـك وكورا في شـــبه جزيرة
كامتشاتكا.
تجدر اإلشـــارة إلى أن الرئيس الروســـي فالديمير بوتين كلف أمس الجمعة
وزارتي الدفـــاع والخارجية بإعـــداد رد متكافئ على قيـــام الواليات المتحدة
مؤكدا أن موســـكو لن تنجر للدخول في ســـباق
بتجربة لصاروخ مجنح جديد،
ً
تسلح جديد.
وكان البنتاغـــون قد أعلن يوم االثنين الماضي عن تجربة إطالق صاروخ مجنح
ً
مؤخرا
يزيد مداه على  500كلم ،وذلك ألول مرة بعد انسحاب الواليات المتحدة
من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

للدفــــاع الجوي ،دخلتا خــــط المعركة في
 ،2017وتمكنتــــا من التصــــدي لطائرات
التحالف الحربية.
ّ
وبين أن الدفاعات الجوية للجماعة ،نفذت
 49عملية استهداف لمروحيات "أباتشي"
في مختلف الجبهات ،أدت إلى إسقاط 17
مروحية )تابعة للتحالف(.
كما تحــــدث عن تنفيــــذ  72عملية دفاع
جــــوي ،اســــتهدفت طيــــران التحالــــف
االستطالعي ،أسفرت عن إسقاط عشرات
منها .ولم يتســــن على الفور أخذ تعليق
مــــن قبل التحالــــف العربــــي ،أو الحكومة
اليمنية حول ما أعلنته الجماعة.
ومنذ  26مارس /آذار  ،2015ينفذ التحالف
العربي الذي تقوده السعودية بمشاركة
إماراتية كبيرة ،عدوانا عسكريا ضد اليمن،
دعمــــا للقــــوات المواليــــة للحكومة ،في
مواجهة جماعة "أنصار الله".

المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس.
وأعلــــن مطــــار معيتيقــــة الدولــــي أن
القصف تسبب في وقف حركة الطيران
لنحو ثالث ســــاعات قبل اســــتئنافها،
مضيفا أنه تعــــرض لقذيفة «تزامنا مع
وصول رحلتين» .لكن شــــاهد عيان قال
إن القصف لم يسفر عن إصابة أحد.
وأضاف الشــــاهد لرويترز عبر الهاتف
«كنت داخــــل صالة المســــافرين لحجز
تذكــــرة ،وســــمعت انفجــــارا كبيــــرا».
وتابــــع «كانــــت هنــــاك فوضــــى عارمة
وحاول الناس الهــــروب ،رأيت عددا من
السيارات تدمرت وهي واقفة أمام صالة
المسافرين».

وتزامن سقوط القذيفة مع وصول رحلة
لشــــركة خطوط البــــراق قادمة من مطار
إســــطنبول ،وأخــــرى للخطــــوط الجوية
الليبية قادمة من المدينة المنورة وعلى
متنهــــا  265من حجاج بيت الله الحرام،
على ما قالت سلطات المطار في بيانها
األول.
وتعرض مطــــار معيتيقة مرارا لضربات
منذ أن شنت قوات حفتر هجوما النتزاع
الســــيطرة على طرابلس مــــن الحكومة
المعترف بها دوليا.
ويقع ذلك المطــــار الدولي داخل قاعدة
ّ
جوية ُ
بديال لمطار طرابلس
ويســــتخدم
ً
المتوقف عن العمل منذ .2014
الدولي
ّ

جيش كوريا الجنوبية :بيونغ يانغ
أطلقت الصاروخ القائم بزاوية مرتفعة
االستقالل /وكاالت:
قالـــت هيئـــة األركان المشـــتركة الكوريـــة
الجنوبيـــة يوم الســـبت إن الجيـــش الكوري
الجنوبـــي رصـــد ما أطلقتـــه بيونـــغ يانغ من
قذيفتين مجهولتي الهوية بالقرب في إقليم
هام كيونغ الجنوبي.
ورجحت الهيئــــة أن ما أطلقته بيونغ يانغ
صاروخــــان قصيرا المــــدى ،مضيفة أنهما
حلقا إلى مسافة  380كلم على ارتفاع 97
كلم ،بســــرعة قصوى للطيــــران بلغت 6.5
ماخ.
وأشـــارت الهيئة إلى أن االستخبارات الكورية
الجنوبية واألمريكية تجريان تحليال مشـــتركا
حول القذيفتين للكشف عن تفاصيلهما ،بما
في ذلك ما يشمل مســـافة الطيران واالرتفاع
والنوعية وغيرها.
ويعتبر هذا خامس إطالق كوري شـــمالي من
نوعه خالل شـــهر أغســـطس وحده ،والتاسع

خالل العام الجاري.
ويرى الخبـــراء أن هناك إمكانية إلطالق بيونغ
واحـــدا من األنـــواع الثالثة ألســـلحتها
يانغ
ً
الجديدة التي أطلقت سلســـلة منها منذ مايو
الماضي.
وبلغ أقصى ارتفاع لما أطلقته كوريا الشمالية
أمس السبت  97كلم ،وهو أعلى ارتفاع من بين
 9تجارب صاروخية سابقة خالل العام الجاري.
وقال مصدر فـــي الجيش الكوري الجنوبي إنه
من الممكن أن يكون الشـــمال أطلق الصاروخ
القائم بزاويـــة مرتفعة ،ولكنـــه من الصعب
اســـتبعاد احتمـــال أنـــه أطلق نوعـــا آخر من
الصواريخ نظـــرا لالرتفاع الكبيـــر الذي وصل
إليه.
وأفـــاد بأن الجيـــش الكـــوري الجنوبي يراقب
الوضع عـــن كثب تحســـبا الحتمـــال حدوث
عمليـــات إطـــالق إضافيـــة ،مع الحفـــاظ على
وضعية االستعداد.
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اتحاد الشجاعية ّ
يتوج بكأس السوبر الغزي
غزة  /االستقالل:
وســـط حضور كبير من الجماهير الغفيرة و شـــخصيات قيادية
و رياضية ،يتقدمهم إبراهيم أبو ســـليم نائب رئيس اتحاد كرة
القدم و عبدالســـالم هنية مدير مؤسسة أمواج و رؤساء الناديين،
توج اتحاد الشـــجاعية بلقب كأس السوبر الغزي ، 2019 _ 2018
بعـــد تفوقه بركالت الترجيح على خدمـــات رفح بنتيجة  3_4في
اللقاء الذي أقيم على ملعب الشـــهيد محمـــد الدرة بمدينة دير
البلـــح ،بعد نهاية الوقت األصلي من المبـــاراة بالتعادل اإليجابي
 . 1_1وتعتبـــر هذه المباراة إحدى المواجهات الرســـمية لبداية
الموســـم الرياضي الكروي في قطاع غزة و الذي سينطلق في 31
من الشهر الجاري .
وجاء الشوط األول فقيرًا فنيا  ،و كان الحذر واضحا لدى الفريقين
خوفا من تلقي شـــباكهم هـــدف  ،لينتهي الشـــوط بالتعادل
السلبي أداء و نتيجة.

وفي الشـــوط الثاني بدأ اتحاد الشجاعية ببعض المحاوالت على
اســـتحياء  ،ليرد عليه خدمات رفح بهجمة منظمة توجت بهدف
التقدم  ،عبر الوافد الجديد األســـمراني يســـار الصباحين الذي
سجل مقصية عالمية سكنت شباك الشجاعية في الدقيقة . 71
لـــم تدم فرحة األخضـــر الرفحي طويال  ،و يحتســـب حكم اللقاء
ضربة جواء تقدم لها عالء عطية أسكنها بنجاح معلنا عن هدف
التعادل بالدقيقة . 73
ولم يتغيـــر الحال في ربع الســـاعة األخير من اللقـــاء  ،لينتهي
بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق و يتجهان لركالت الترجيح
والتي ابتسمت للمنطار و التتويج بالسوبر الغزي .
وفـــي ركالت الترجيح ,أحرز لـ"المنطار" عمر العرعير ,وعالء عطية,
ووســـيم فرج ,وأحمد الـــزق ,وأهـــدر أحمد حرارة ,بينما ســـجل
لـ"األخضر" محمود النيرب ,ومعتز النحال ,ومحمد حجاج ,في حين
أضاع حازم أبو شنب ,ويسار الصباحين.

تشيلسي المبارد يحقق فوزه األول
وكريستال باالس يغتال مانشستر يونايتد
االستقالل  /وكاالت:
حقق تشيلسي أول انتصار تحت قيادة مدربه
الجديد ،فرانك المبارد ،بالتغلب على مضيفه
نورويتش سيتي ) ، (2-3ضمن الجولة الثالثة
من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وســـجل ثالثية تشيلســـي ،تامـــي أبراهام
فـــي الدقيقتين  3و ،68وماســـون مونت في
الدقيقة  ،17بينمـــا أحرز ثنائية نورويتش،
تود كانتويل في الدقيقة  ،6وتيمو بوكي في
الدقيقة .30
وبهـــذا االنتصـــار ،رفـــع تشيلســـي رصيده
إلـــى  4نقـــاط فـــي المركـــز العاشـــر ،بينما

رئيس االتحاد المصري :نسعى
لتطبيق الفيديو في الدور الثاني
القاهرة  /االستقالل:
طالب عمرو الجنايني ،الرئيس
المؤقت لالتحـــاد المصـــري
لكـــرة القـــدم ،أمس ،اإلعـــالم
والجماهير بالصبر ،ومنح اللجنة
المؤقتة الفرصـــة للنجاح ،في
توقيت صعب تعيشـــه الكرة
المصرية.
وأضاف الجنايني ،خالل مؤتمر
صحفي« :المجموعـــة الحالية ال
تعرف الفشل ،وال تريد وال تفكر
في خوض االنتخابات المقبلة».
وواصـــل« :ســـنحاول إعـــادة
تســـويق الكـــرة المصريـــة،
وخاصة الدوري ،بما يتناســـب
ً
مع قيمـــة البطولة ،وســـنعيد
تشـــكيل اللجان المسؤولة عن
المســـابقات والمنتخبات ،وسنؤسس هيكال تنظيميا
وماليا جديدا».
وأعلـــن الجناينـــي تعييـــن أســـامة إســـماعيل
مؤكدا أنه ســـيتم
متحدثا رسميا بأســـم اتحاد الكرة،
ً
إصدار بيانـــات لإلعالم ،لتوضيـــح كل األخبار الخاصة
باتحاد الكرة.
وعن تطبيـــق تقنية الفيديـــو ،قال« :ســـألت مندوب

االتحاد الدولـــي لكرة القدم
«فيفا» عـــن تطبيـــق الفار،
وطالبـــت باســـتخدامه منذ
خاصـــة أن
بداية الدوري،
ً
األمر مالي فقط ،لكن مندوب
الفيفا قال إن األمر يحتاج 3
شهور للتدريب».
وأضاف« :ســـأحاول تطبيق
الفيديـــو مـــع بدايـــة الدور
الثانـــي للـــدوري ،وســـأبذل
قصـــارى جهـــدي لتوفيـــر
األمـــوال الالزمـــة لتطبيقه،
وســـأعمل مع زمالئـــي على
إعادة االنضباط للدوري ،سواء
فـــي المواعيد المعروفة منذ
البداية والنهاية أو الالئحة،
دون مجامالت».
وتابع الجنايني« :ســـيتم مراجعـــة المواعيد المعلنة
حاليا لبطولـــة كأس مصـــر ،ومباراة الســـوبر المصري
 ..االتحـــاد الدولي طلب إنجاز مشـــروع الهدف ،وهو ما
سيتم العمل عليه».
وأكد أن المجلس سيجتمع ،األربعاء المقبل ،مرة أخرى،
موضحا أن المجموعة الحالية «في مهمة قومية» ،وليس
لديها أي مطامع انتخابية.

تجمد نورويتش عند  3نقاط في المركز الـ.13
وسقط مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط
جماهيره بالخســـارة أمام كريســـتال باالس
بهدفيـــن لهدف  ،فـــي الجولـــة الثالثة من
الدوري اإلنجليزي.
وتقدم الضيوف بهدف جوردان آيو بالدقيقة
 ،32وتعادل دانييل جيمس ألصحاب األرض
في الدقيقة  ،89قبل أن يسجل فان أنهولت
هدف الفوز لكريســـتال باالس في الدقيقة
.93
واصـــل المانيو نزيـــف النقاط بعـــد تعادله
الجولة الماضية مـــع وولفرهامبتون بنتيجة

 ،1-1ليتســـاوى الفريقـــان برصيـــد  4نقاط
لكل منهما في انتظار ما ستســـفر عنه باقي
مباريات الجولة .
وفي لقاءات أخرى  ،خسر واتفورد على أرضه و
بين جماهيره أمام وست هام يونايتد بنتجية
. 3_1
وخطف ليستر ســـيتي فوزا خارج الديار من
أنياب شيفيلد يونايتد والذي انتهى بنتيجة
. 1_2
وواصل برايتون مسلســـل السقوط  ،و خسر
على أرضه و بين جماهيـــره بهدفين دون رد
أمام ساوثهامتون .

اتفاق وشيك بين باريس سان
جيرمان ونجم دورتموند

االستقالل  /وكاالت:
نقال عن وسائل
أفادت صحيفة “آس” اإلســـبانية أمسً ،
إعالم فرنســـية أن باريس سان جيرمان اقترب من االتفاق
مع الظهير األيسر لبوروســـيا دورتموند األلماني رافائيل
جوريرو .
ومن المتوقـــع أن يصل الدولـــي البرتغالـــي إلى حديقة
األمراء لتعزيز مركز الظهير األيسر والتنافس مع بيرنات،
ونسوكي ،وكورزاوا المصاب.
وكان صاحـــب ) 25عامًا( قد انضم إلى النادي األلماني في
عـــام  2016قادمًا من لوريان الفرنســـي في صفقة بقيمة
 12مليون يورو ،وتقدر قيمته الحالية في سوق االنتقاالت

بحوالي  25مليون يورو.
على الرغم من وجود حديث عن انتقال وشيك  ،إال أن أرقام
صفقـــة غير معروفة ،لكن من المتوقع أن ال تكون مرتفعة
للغايـــة بالنظر إلى أن الالعب لم يتبقى على عقده ســـوى
عام واحد  ،لذلك سيكون النادي األلماني منفتح على فكرة
بيعـــه وجني بعض المال تجنبًا لخســـارته مجانًا الصيف
المقبل .وقدم البرتغالي الدولي أداء جيد الموسم الماضي
مع بوروســـيا دورتموند لكنه دوره فـــي الفريق تراجع منذ
التعاقد مع المغربي أشـــرف حاكيمي من ريال مدريد على
ســـبيل اإلعارة حيث فرض نفسه بقوة كالعب أساسي في
خطط لوسيان فافر.
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العمادي يضع حجز األساس لمشروع غسيل الكلى بـ «األندونيسي»
بيت الهيا /االستقال:
وضــــع الســــفير القطــــري محمــــد
العمادي ،الســــبت ،حجر األســــاس
لمركــــز المرحومــــة نورة بن راشــــد
محمــــد الكعبــــي لغســــيل الكلى
بالمستشــــفى األندونيسي شمال
قطاع غزة .
وقال العمادي خال الحفل بحضور
يوســــف أبــــو الريش وكيــــل وزارة
الصحــــة بغــــزة ،إن هذا المشــــروع
يأتي من منطلق حرص قطر ممثلة
بسمو أمير الشــــيخ تميم بن حمد
بن خليفة آل ثانــــي ،على تخفيف
تداعيــــات الحصار على الشــــعب
وخاصة
الفلســــطيني فــــي غــــزة،
ً
القطــــاع الصحي وتعزيــــز الرعاية
الصحية المقدمة للمرضى.
وأشــــار إلى أن المشــــروع سيشمل
إنشــــاء وتجهيز المركــــز من ثاثة
طوابــــق بطاقة  40جهاز غســــيل
ً
مربعا
كلوي وعلى مساحة  550مترا ً
وبتكلفة اجمالية  1.7مليون دوالر،
ً
متمنيا أن يســــاهم المركز الجديد
في الحد من معاناة مرضى الفشل
الكلوي وتلقيهم خدمة ذات جودة.

من جانبه عبر أبو الريش عن شــــكره
وتقديــــره لدولة قطر أميرًا وشــــعبًا
ومؤسســــات وإلى السفير العمادي
على ما تقدمه قطر من دعم ســــخي
وواضــــح فــــي كافــــة القطاعات في
فلسطين وغزة على وجه الخصوص
قطاع الصحة ،وبما تشمله المشاريع
من إحداث األثر النوعي والكبير في

األمن األردني يمنع اعتصاما ضد
اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني
االستقال /وكاالت:
ّ
ّ
األردنية ،السبت ،نشطاء من الوصول إلى موقع اعتصام
األمنية
منعت األجهزة
ّ
المقرر أن يبدأ العمل بها مع
ضد اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني التي من ُ
بداية عام  2020ولمدة ) (15عامًا.
ّ
ّ
األردنية قـــد أزالت خيمة االعتصـــام امام خط الغاز
األمنية
وكانت األجهـــزة
«اإلسرائيلي» في مدينة إربد شـــمالي األردن ،ومنعت ُمتظاهرين من الوصول
ّ
ّ
اتفاقية الغاز مع االحتال.
فعالية ُتطالب بإسقاط
للمشاركة في
إلى المكان ُ
وفي أعقاب منعهم ،قام النشـــطاء برفع يافطاتهم أمام موقع منعهم من ِقبل
ّ
األمنية ،عند حاجز ســـيل جرش ،وذكر النشـــطاء في الحملة الوطنية
األجهزة
األردنية إلســـقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيونـــيّ ،أنه نتيجة منع الوفد
ّ
االحتجاجية ،اعتصم جزء من
عمان إلى إربد للمشـــاركة فـــي الوقفة
القادم من ّ
المقام بالقرب من سيل جرش.
المشاركين عند الحاجز
األمني ُ
ُ
ّ
ّ
األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني
الوطنية
وكانت الحملة
«غاز العــــدو احتال» ،قد أصدرت بيانًا األربعــــاء الماضي ،دعت فيه لتنفيذ
وقفة عند أحد مواقع إنشــــاء األنبوب في شــــمال األردن ،يوم الســــبت ،أمام
سايبر سيتي.

مجال الخدمات الصحية.
وقال« :ونحن اليــــوم إذ نضع حجر
األســــاس للمشــــروع والذي يحمل
اســــم مركز المرحومة نورة راشــــد
محمــــد الكعبــــي لغســــيل الكلى،
لنقــــدم هــــذه البشــــرى ألهلنا في
محافظة شــــمال قطاع غزة وخاصة
مرضى الفشل الكلوي بهذا المركز

المتخصــــص والــــذي بــــه نكمــــل
الخدمــــات المقدمة بالمستشــــفى
األندونيســــي» .وبيــــن أن المركــــز
مريضــــا بالفشــــل
ســــيخدم 180
ً
الكلوي ،وســــيخفف من معاناتهم
بالتوجــــه لمجمع الشــــفاء الطبي،
لتلقي جلســــات الغســــيل والتي
تمتد لساعات الفجر األولى.

انتهاء عودة جميع
حجاج قطاع غزة
غزة /االستقال:
أعلنت ســـفارة دولة فلسطين في القاهرة ،السبت ،عن انتهاء
عودة حجـــاج قطاع غزة ومكرمة الشـــهداء ،إلـــى القطاع بعد
أدائهم مناسك الحج.
وبينت الســـفارة أن الفوج األخير من الحجاج وصل فجر السبت
إلى مطـــار القاهرة الدولي وهم في طريـــق عودتهم إلى غزة،
حيث كان في اســـتقبالهم وفد من كوادر الســـفارة وممثلي
الخطـــوط الجويـــة الفلســـطينية وممثلي األجهـــزة األمنية
المصرية.
وقدم ســـفير دولة فلســـطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى
ّ
الجامعة العربية الســـفير دياب اللوح التهانـــي والتبريكات
لكافة الحجاج إلتمام ونجاح موســـم الحـــج للعام الراهن ،ناقا
لهم تحيات الرئيس محمود عباس ،ومؤكدا لهم حرصه طوال
موسم الحج على االطمئنان عليهم وتأكيد سيادته على ضرورة
العمل على توفير كافة سبل الراحة لهم وتيسير شؤونهم.
واســـتقبلت ســـفارة دولة فلســـطين بالقاهرة كافة الرحات
الجويـــة من حجاج قطاع غزة على مـــدى األربعة أيام الماضية
وكذلك مكرمة خادم الحرمين الشـــريفين بعدد إجمالي ٣٣٢٧
حاجـــا وحاجة ،وأنهت الســـفارة كافة اإلجراءات اللوجســـتية
لتســـهيل عودتهم من مطار القاهرة الدولـــي إلى معبر رفح
 ،وقامت بإيفاد مندوبي الســـفارة بصحبـــة الحجاج في طريق
عودتهم وصوال إلى معبر رفح البري .

ليبرمان :انهيار كامل لمفهومنا األمني وإسرائيل تتراجع تحت الضغط
القدس المحتلة /االستقال:
قال وزير الحرب «اإلســــرائيلي» األسبق ،إن «إسرائيل» أثبتت
أنها تحت الضغط والمواجهة تتراجع إلى الوراء.
وأضاف ليبرمان ،ألول مرة تقوم منظمة فلســــطينية بشــــن

هجمــــات ضد «إســــرائيل» وتحقق إنجازات ومــــال ومعدات
وكهربــــاء وغيرها .وأوضح ليبرمان ،أن الحكومة اإلســــرائيلية
أبلغت ،ســــكان مســــتوطنات غاف غزة أنه ليس لديها مال
وميزانية لتجديد طريق « ٢٣٢طريق الدم» ،في الوقت نفسه

يناشد رئيس الســــلطة محمود عباس لتلقي ملياري شيكل
لشراء الهدوء حتى  1٧سبتمبر .وتابع ليبرمان« :هناك انهيار
فبدال من التغلــــب على العمليات
كامل لمفهومنــــا األمنيً ،
الفلسطينية ،يحاولون شراء الهدوء بالكثير من المال».

األول من نوعه على مستوى فلسطين

جامعة القدس تطلق برنامج «قراءات» إلثارة الوعي وتحفيز التغيير
القدس المحتلة /االستقال:
أطلقت جامعة القدس ،الســـبت ،البرنامج األول والفريد
من نوعه على مستوى فلسطين «قراءات» وذلك في إطار
إثارة الوعـــي وتحفيز التغيير ،والذي أقيم على شـــكل
حلقات متخصصـــة في قراءة السياســـات والتوجهات
التي لها عاقة بالجامعـــة والمجتمع ،وذلك تحت رعاية
رئيـــس الجامعـــة أ.د.عماد أبو كشـــك ،وبحضـــور خبراء
محلييـــن ودولييـــن والهيئة التدريســـية للجامعة في

مختلف التخصصات.
ويهدف هـــذا البرنامج إلى إثراء النقاش الواعي والفهم
العميـــق وتحفيز التفكير وتشـــجيع البحث العلمي في
قضايا مستقبلية ،حيث سيتم تزويد الجهات الرسمية
والمدنية بالمخرجات لمحاولة عمل تأثير ايجابي ،وهو ما
يحقق دور جامعة القدس في خدمة المجتمع المحلي.
وافتتح إطـــاق اليـــوم األول من البرنامـــج والذي حمل
عنوان «قراءة في الســـلوك التعليمي عند طلبة الجامعة

ســـنة أولى» ،رئيس جامعة القدس أ.د .عماد أبو كشك،
والـــذي أكد بدوره على أهمية هذا البرنامج في تســـليط
الضوء على تطوير المفاهيم التي لها عاقة بالتدريس
ومخرجات سوق العمل .وأشـــار إلى أن البرنامج سيطرح
مواضيع مهمـــة فاعلة وبناءة ،وســـتعمل الجامعة على
تحويلهـــا إلى سياســـات ضمـــن اســـتراتيجيتها في
التطويـــر والنهوض بواقـــع التعليم ،موضحـــًا أن هذا
البرنامج له امتداد طيلة هذا العام.

هدم منزل ..
أمـــرا اجباريـــا مـــن بلدية االحتـــال ،وإال
ستهدمه جرافات االحتال".
يشـــار إلى أن عائلة العباســـي شـــرعت،
يوم أمس الجمعة ،بهدم جزء من المنزل
بســـبب عـــدم توفـــر المعـــدات الازمة،
وكذلك تجنبـــا لتكاليف الهدم الباهظة
إذا قامت قوات االحتال بالهدم.

�إ�شابات باالختناق

إلى ذلـــك ،أصيب عشـــرات المواطنين،
أمس ،بحاالت اختنـــاق جراء إطاق قوات
االحتـــال لقنابل الغاز المســـيل للدموع
خـــال مواجهات ،اعقبـــت اقتحام قوات
االحتال لبلدة سبســـطية شمال مدينة
نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم،
ان قوات االحتـــال اقتحمت البلدة لليوم
الثاني على توالي ،وسط اطاق الرصاص
الحي والغاز المســـيل للدموع ،االمر الذي

ادى إلصابة العشرات باالختناق.

تنكيل و�عتقاالت

فيما نكل جنـــود االحتال أمس بمواطن
من بلدة ســـيريس جنـــوب مدينة جنين
خال مروره على حاجز زعترة قرب نابلس
متوجها إلى رام الله وسط الضفة الغربية
المحتلة.
وقالت مصادر محليـــة إن الجنود اعتدوا
علـــى المواطـــن محمد النـــوري بالضرب
المبـــرح عقب إيقـــاف مركبته على حاجز
زعترة وإجباره على خلع مابسه.
وأشـــارت إلـــى أن مجموعة مـــن الجنود
تجمعـــوا حول المواطن النوري وشـــرعوا
بضربـــه دون مبرر حيث تلقى العاج بعد
ذلك في مستشفى جنين الحكومي.
يذكـــر أن تحذيرات أعلنـــت للمواطنين
من خطر التنقل بين مدن شـــمال الضفة
ورام الله علـــى خلفية أعمـــال انتقامية

للمستوطنين إثر عملية دوليب الجمعة
حيث قتلت مجندة إسرائيلية وأصيب 2
آخران.
كما اعتقلت قوات االحتال االسرائيلي
فجر الســـبت ،شـــابين مـــن قرية عين
عريك ،وثالثًا من قرية عين قينيا غرب
رام الله.
وأفادت مصادر محلية ،بأن جنود االحتال
اعتقلوا الشابين ربحي ابو الصفا ،ومحمد
نايف ابو الصفا ،من قرية عين عريك بعد
مداهمة منزليهما وتكسير محتوياتهما.
وأضافت المصـــادر ،أن قـــوات االحتال
اعتقلـــت األســـير المحـــرر والطالب في
جامعة بيرزيـــت إصرار معروف من منزله
فـــي قرية عين قينيا شـــمال غـــرب رام
الله ،كما داهم جنـــود االحتال عددا من
المحـــال التجارية في القرية واســـتولوا
على تسجيات الكاميرات.

دعوة لال�شتباك

إلى ذلك ،دعت القوى الوطنية واالسامية
فـــي محافظـــة رام الله والبيرة ،الســـبت،
الســـتنهاض العمل الشـــعبي ،وتوسيع
االنشـــطة الداعمة لألســـرى في سجون
االحتـــال ،خاصـــة األســـرى المضربين،
والمرضـــى ،وللعمـــل عبر المؤسســـات
الدوليـــة الحقوقية للضغـــط على دولة
االحتال لاستجابة لمطالبهم العادلة.
وحذرت القوى في بيانها" ،من استغال
ســـلطات االحتـــال ،لمقتـــل مجندة من
قوات االحتال غرب رام الله ،يوم الجمعة،
إلطاق يد المستوطنين الرتكاب المزيد
من الجرائـــم بحق شـــعبنا بغطاء ودعم
من حكومة االرهاب وأوامر منها" ،داعية
لتفعيل اللجان الشعبية ولجان الحراسة،
والقتصـــار اســـتخدام الكاميـــرات على
اغراض الحماية الشخصية ،واتافها عند

الضرورة .ودعت للمشـــاركة في فعاليات
الحملـــة الوطنيـــة الســـتراد جثاميـــن
الشـــهداء المحتجزة ،والمقررة في 8/27
الســـاعة  11:00ظهرا علـــى دوار المنارة
في مدينة رام الله ،واســـنادا لألســـيرات
واالســـرى ضمن اليوم الوطني السترداد
الجثامين المحتجزة.
وطالبـــت القـــوى بضـــرورة تفعيل نقاط
االحتكاك مـــع االحتال في كافة المواقع
التي تشهد فعاليات اسبوعية ضد الجدار
واالستيطان ايام الجمعة ،والتصدي ألية
نوايـــا عدوانيـــة للمســـتوطنين ،ونصرة
للقـــدس رفضـــا لسياســـات التطهيـــر
العرقي واستباحة المقدسات االسامية
والمسيحية.
وشـــددت علـــى أهمية توســـيع حمات
المقاطعـــة المحليـــة ،والعمل على وقف
التعامل مع منتجات االحتال.
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صخرة بحجم برج خليفة قد
تصطدم باألرض قريبا!

�أطفال يلهون على �شاطئ بحر غزة

لندن /االستقالل:
أعلنت وكالة الفضاء األمريكية ”ناســـا” ،أنه مـــن المقرر أن تمر صخرة ضخمة
بحجم برج خليفة الذي يعد أطول برج في العالم ،بجانب كوكب األرض الشـــهر
المقبل.
ووفقا لصحيفة ”ديلي إكســـبرس“ البريطانية ،فإن الصخرة أو الكويكب الذي
ً
يطلق عليه  ،QW7 2000سوف تسير بسرعة غير مسبوقة تصل إلى 14.361
ميل في الساعة.
ومـــن المتوقع أن يمر  OW7 2000بجانب األرض من مســـافة  3.3مليون ميل،
ومن المقرر أن يحدث ذلك في  14سبتمبر /أيلول ،وليس من المتوقع أن يمر مرة
أخرى حتى أكتوبر /تشرين الثاني .2038
وحذر مدير وكالة ”ناسا“ ،جيم بريدنشتين ،من اصطدام محتمل للكويكب ،كما
أشـــار الرئيس التنفيذي لشركة ”سبيس إكس“ ،إيلون مسك ،إلى مخاوف من
تصادم مميت لم تكن األرض مستعدة له.
وقال مسك” :لن نقلق بشأن هذه الصخرة بالذات ،ولكن صخرة كبيرة ستضرب
األرض في نهاية المطاف ،وليس لدينا ً
حاليا أية وسيلة دفاع“.
وأضاف ليندلي جونسون من مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي ،أنه على الرغم من
أن أي كويكـــب يزيد حجمه عن ً 140
مترا لديه فرصة كبيرة لضرب األرض خالل
المائة عام القادمة ،تدرس وكالة ”ناســـا“ وشـــركاؤها عدة منهجيات مختلفة
لتشتيت كويكب خطير.
ُيذكر أن برج خليفة الذي يقع في دبي باإلمارات ،يعد أعلى بناء شيده اإلنسان،
وأطول برج في العالم بارتفاع ً 828
مترا.

( ) APA images

فشل عملية نقل أول روبوت
بمالمــح بشريــة للفضــاء
موسكو /االستقالل:
فشلت المركبة الفضائية «ســـويوز» التي تحمل «فيدور»،
وهو أول روبوت بمالمح بشـــرية ،أمس السبت ،في االلتحام
بمحطة الفضاء الدولية ،وفق وكاالت أنباء روسية.
وكان مـــن المقرر أن يحصل االلتحام في الســـاعة 05:30
بتوقيـــت غرينتيـــش ،لكـــن العملية فشـــلت ،واضطرت
المركبة إلى إعادة تشـــغيل المنـــاورات لاللتحام بمحطة
الفضاء الدولية ،وفقا للوكاالت .وانقطع البث المباشر على
موقع وكالة الفضاء الروســـية «روسكوزموس» عندما كانت
«سويوز» على بعد  100متر من المحطة.
وأقلـــع الروبـــوت «فيـــودور» الـــذي يحمل رمـــز التعريف
«ســـكايبوت إف  »850في صـــاروخ «ســـويوز» أطلق عند
الساعة  6:38بتوقيت موسكو ) 3:38بتوقيت غرينيتش(

من قاعدة الفضاء الروسية في بايكونور في كازاخستان.
ويبلـــغ طول هـــذا الروبوت الفضي الذي يكتســـي مالمح
بشـــرية  1:80متر ،وهـــو يزن حوالـــى  160كيلوغراما .وله
حســـاب في كل من «إنستغرام» و»تويتر» يستعرض فيه
نشاطاته اليومية ،مثل تعلمه طريقة فتح زجاجة مياه.
و»فيودور» اســـم روسي تقليدي لكن االسم المقابل له في
اإلنجليزية «فيودور» يشـــكل أيضا اختصارا لعبارة «فاينل
إكسبريمنتال ديمونسترايشن أوبجيكت ريسيرتش» ،أي
النسخة التجريبية األخيرة من منتج موضع بحث.
وكان من المفتـــرض أن ينفذ الروبـــوت مهمات مختلفة
في محطة الفضاء الدولية تحت إشـــراف الرائد الروســـي
ّ
انضم إلى طاقم المحطة
ألكساندر سكفورتســـوف الذي
الشهر الماضي.

دول بدال من أخرى ..قناة روسية
تعتذر عن خطأ الخريطة «القاتل»
موسكو /االستقالل:
وقعت قناة إخبارية روسية ،في خطأ ُ«محرج» ،مؤخرا ،وهي تعرض خريطة الدول
المجاورة ألستراليا ،لكنها اعتذرت عن «الخلط» غير المتعمد وقامت بتصحيحه
على منصاتها.
وعرضت قناة «آر تي» الروسية خريطة تظهر اليابان في مكان نيوزيلندا ،أما بابوا
غينيا التي توجد في شـــمال أســـتراليا ،فجرت اإلشارة إليها كما لو كانت كوريا
الجنوبية.
وجـــرى عرض الخريطـــة ،في إطـــار الحديث عن احتمال نشـــر برنامج
صاروخي جديـــد في المنطقة ،وهو أمر من شـــأنه أن يزيد التوتر بين
بكين وواشنطن.
لكن هذا الخلط الذي وقع مؤخرا ليس هو األول من نوعه ،ففي مناسبات كثيرة،
ال تجري اإلشـــارة إلى نيوزيلندا على الخريطة ،وذلك بسبب موقعها النائي في
الكرة األرضية.
واعتذرت القناة الروسية على الخطأ ،وقالت إن موظفيها في مكتب واشنطن هم
الذيـــن وقعوا فيه أثناء التحضير لبرنامج صباحي ،وأضافت أنها أصلحت الخطأ
وقدمت خريطة للصحفيين حتى ال يقعوا في الخلط مرة أخرى.
وفي فيديو البرنامج الموجود على موقع «يوتيوب» ،جرت اإلشارة إلى أن المقطع
يضم خريطة تم تصحيحها.

يستيقظ من الغيبوبة بعد 5
سنوات بفضل عناية زوجته
بكين /االستقالل:
استيقظ رجل صيني بعد  5سنوات أمضاها في الغيبوبة،
بفضـــل الرعاية التي حصل عليها مـــن زوجته طوال تلك
المدة.
تعرض لي تشـــيهوا ،مـــن شـــيانغيانغ بمقاطعة هوبي،
ضحية
الصيـــن ،إلصابات خطيرة في الدمـــاغ ،بعد أن كان
ً
لحادث خطيـــر وهو يقود دراجته الناريـــة في عام .2013
وأمضت الزوجة تشانغ ) 57عامًا( منذ ذلك الوقت ما يقرب
مـــن  2000يوم في رعايـــة زوجها ،وكانت تنام لســـاعات
قليلة ،بعد يوم عمل طويل تمضيه بين التنظيف واالعتناء
بزوجها والتحدث إليه وهـــو غائب عن العالم .وخالل هذه
السنوات ،خسرت تشانغ أكثر من  10كلغ من وزنها ،ولكن
رغم كل الصعاب ،اســـتعاد لي وعيه فـــي العام الماضي،

وكانت كلماته األولى هي« :زوجتي أنا أحبك».
وكان األطباء قد أخبروا تشـــانغ أن زوجها قد يمضي بقية
أيامه في حالة ُســـبات ،ومع ذلك ،رفضت االستسالم لهذا
الرأي ،ودأبت بشكل يومي على القراءة والغناء لزوجها ،على
أمل أن تحدث معجزة ويستفيق من غيبوبته.
وفي حديث لصحيفة محلية ،قال الدكتور وان كينوا إن ما
فعلتـــه الزوجة ،كان مفيدًا للغاية في تحفيز جهاز زوجها
العصبي ،بحسب موقع الد بابل اإللكتروني.
وعلـــى الرغم من أن الـــزوج ال يزال بحاجة إلـــى المزيد من
جلسات العالج ،ألنه ال يســـتطيع الكالم أو المشي بشكل
جيد ،إال أن زوجته مصرة على إكمال المشوار إلى النهاية.
وقالت الزوجة «لم أفكر مطلقًا في االستسالم .طالما أنه على
قيد الحياة ،سأستمر في خدمته».

وفاة أول حالة بسبب السجائر اإللكترونية
واشنطن /االستقالل:
سجلت سلطات الصحة األمريكية ،امس السبت ،وفاة أول
حالة مرضية بسبب اآلثار الناتجة عن استخدام السجائر
اإللكترونية.
وأكدت الســـلطات تســـجيل أكثر من  190حالة مرضية
فـــي  22واليـــة ترتبط على مـــا يبدو بتدخين الســـجائر
اإللكترونيـــة ،مشـــيرة إلى أنها لم تحـــدد مركبا أو منتجا
بعينه يتسبب في األمراض التنفسية.
وأعلنت حالة الوفاة التي سجلت امس في والية إيلينوي،
وذلك خـــالل مؤتمر عبـــر الهاتف مـــع صحافيين عقده
مسؤولون من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها

وإدارة الغذاء والدواء ووزارة الصحة بوالية ايلينوي.
وجاء البيـــان بعد إعالن مراكز الســـيطرة علـــى األمراض
والوقايـــة منها يوم األربعاء تســـجيل  153حالة مرضية
مرتبطة بتدخين السجائر اإللكترونية.
في سياق متصل ،أدخل عشرات األشخاص غالبيتهم
من المراهقين إلى المستشفى في الواليات المتحدة
بســـبب مشـــاكل في الرئتين ســـجلت في األسابيع
األخيرة.
وتبين من خالل عامل مشـــترك بين هؤالء جميعهم وهو
تدخين ســـجائر إلكترونية ،مع عدم ثبوت أن تكون هذه
األخيرة مسؤولة عن هذه اإلصابات .

وســـجلت أجهزة الصحة في واليات إيلينوي ومينيسوتا
وويسكنسن في شـــمال البالد ،حاالت سعال وضيق في
التنفس وتعب ودوران .وقد سجلت  30حالة في اإلجمال،
وفتح تحقيق في  22منها .وقال مســـؤولون في الواليات
الثالث ،إنه من المبكر تحديد ما إذا كانت هذه المشـــاكل
مترابطة.
وأوضح توماس هوبت ،المتخصص في مشاكل التنفس
في جهاز الصحة في ويسكنســـن ،قائال« :حتى اآلن ،يبرز
تدخين الســـيجارة اإللكترونية على أنه العامل المشترك
الوحيد بين كل هذه الحاالت ،لكننا نحاول توسيع أبحاثنا
لكي ال نغفل أي شيء».

القبض على سعودي اقتلع صرافا آليا بهدف السرقة
حائل /االستقالل:
القت األجهزة المعنية في المملكة العربية الســـعودية
القبض على مواطن سعودي اقتلع صرافا آليا بشيول في
مدينة حائـــل  .ونقلت صحيفة « الرياض « عن المتحدث
اإلعالمي لشـــرطة منطقة حائل قوله أن المتابعة األمنية

لجرائم االعتـــداء على األموال ،أســـفرت عن القبض على
مواطن بالعقد الثالث من العمر  ،لضلوعه بارتكاب جريمة
اعتداء على جهاز صراف آلي واقتالعه ومحاولة تحطيمه
واالستيالء على ما بداخله بواسطه معده ثقيله )شيول(.
وبحسب المتحدث فإنه بمباشرة إجراءات االستدالل األولية

بحق المتهم ّ
أقر بما نســــب إليه ,حيث جرى إيقافه واتخاذ
اإلجــــراءات النظامية بحقه .وبحســــب المتحدث فقد أكدت
شرطة حائل ،حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن
والمقيم وأن األجهزة األمنية ســــتعمل على تنفيذ األنظمة
بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

