
غزة/ االستقالل:
نظمت لجنة األسرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومؤسسة 
مهج���ة القدس، االثنين، أم���ام مقر الصليب األحم���ر بمدينة غزة 
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غزة/ االستقالل
كش���فت مصادر مطلع���ة أن وف���ًدا أمنًيا من حرك���ة »حماس« 
توج���ه أم���س االثنين، إلى القاهرة لمناقش���ة ع���دة ملفات مع 
الجانب المصري. وأوضحت المصادر ل� »وكالة فلس���طين اليوم 
اإلخباري���ة«، أن الوف���د يضم عضو المكتب السياس���ي، وممثل 
حركة »حماس« في القاهرة، روحي مش���تهى، واللواء توفيق أبو 

نعيم مدير عام قوى األمن الداخلي في غزة، وآخرين.

ولفتت المصادر إلى أن الوفد س���يناقش مجموعة من القضايا 
ذات البعد األمني بناًء على دعوة مصرية.

وأش���ارت إلى أن القضايا المطروحة للنق���اش هي حدود قطاع 
غزة مع جمهورية مصر العربية، وملف معبر رفح البري والس���فر 
خارج القطاع وعودة العالقين، ومل���ف التفاهمات مع االحتالل 
اإلس���رائيلي ومتابعة تطبيقها عل���ى األرض، وملف التصعيد 

الميداني مع العدو اإلسرائيلي.

وفد أمني من »حمجس« يتوجه 
للقجهرة تلبية لدعوة مصرية

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت مصادر إعالم إس���رائيلية، إن رئيس حكومة 
االحت���الل بنيامين نتنياهو، واف���ق أمس االثنين، 
على إقامة حي اس���تيطاني جديد في مس���توطنة 

"دولي���ف"، المقامة عل���ى أراضي قري���ة الجانية، 
غ���رب مدينة رام الله. وأوضح���ت تلك المصادر أن 
نتنياه���و أص���در تعليماته إلى مدي���ر عام مكتبه 
بغية تقدي���م خطة للمصادقة عليها في جلس���ة 

لجنة التنظيم والبن���اء القريبة، وتقضي إقامة حي 
استيطاني جديد في مس���توطنة "دوليف"، يضم 

300 وحدة اس���تيطانية. يذكر أن ما 
يس���مى "مجلس التخطي���ط األعلى" 

اعتقال 25 مواطنًا وهدم ممتلكات بالضفة
نتنيجهو يوافق على إقجمة حي استيطجني بـ »دوليف« 
والمتطرف »غليك« يقود اقتحجمجت المستوطنين لألقصى

د. الحسجينة لـ »االستقالل«: قوى المقجومة بجلمنطقة 
تراكم القّوة وإنهجء االحتالل  »مسألة وقت«

غزة/ حاوره: قاسم األغا: 
استنكر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلسطين د. يوُسف الحساينة االعتداء »اإلسرائيلي« 

األخي���ر، ال���ذي تعّرض���ت له ضاحي���ة بي���روت الجنوبّية 
واألراضي الس���ورية، محّماًل حكومة االحتالل 
المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا العدوان، 

غزة: متحدثون يدعون للوحدة وبنجء استراتيجية 
وطنية للتصدي لسيجسجت االحتالل

تأهب في الكيجن.. نشر القبة الحديدية 
وسالح الجو على أهبة االستعداد

االحتالل يزعم اعتقجل منفذي 
عملية التفجير قرب رام الله

أوقجف األردن: االحتالل يتحمل 
مسؤولية أي أضرار معمجرية 

القدس المحتلة/ االستقالل:
تتسارع التعزيزات العسكرية اإلسرائيلية في أنحاء مختلفة من الكيان الصهيوني، على 
خلفية التوتر الحاصل على الجبهتين الشمالية والجنوبية. وأفادت القناة 13 العبرية، أن 
جيش االحتالل عزز نش���ر القبة الحديدية بمختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب مع 

رام الله/ االستقالل:
زعمت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي انها اعتقلت فجر أمس االثنين، مشتبهًا 
بهما بتنفيذ عملية وضع العبوة قرب نبع الماء بمنطقة رام الله بالضفة الغربية 
المحتلة قبل أيام. وبين موقع »0404« العبري أن المنفذين ش���قيقان من قرية 

غزة/ االستقالل:
أكد مؤتمرون أن اس���تهداف القدس والمسجد األقصى هو جزء رئيس من 
صفقة القرن، مشددين على أنه ال سبيل لمواجهتها إاّل بوحدة فلسطينية 

اعتصجم بغـزة تضجمنــًا
 مــع األسـرى المضربين

تحليل: شطب فلسطين من قجئمة دول 
المنطقة »انحدار أمريكي غير مسبوق«

غزة / سماح المبحوح: 
أجمع محلالن سياسّيان على أن القرار األمريكي القاضي بشطب 
فلس���طين من قائمة دول المنطقة يأت���ي ضمن »صفقة القرن« 

االحتالل يخ�سم املاليني من اأموال ال�سلطة للكهرباء »اال�سرائيلية«

توقف أحد مولدات محطة توليد 
الكهربجء بغزة يربك جدول الوصل

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزراء في الحكومة اإلسرائيلية، أمس االثنين، إن خيار الحرب على قطاع غزة 

مع تكرار إطالق الصواريخ سيبقى خياًرا أخيًرا. ولفت يؤاف غاالنت 
وزير الكابينيت في تصريحات لقناة ريش���ت كان، أن »إسرائيل« 

وزراء إسرائيليون: الحرب  
على غزة خيجرنج األخير 

غزة/ االستقالل:
أعلنت ش���ركة توزيع الكهرباء في قطاع غ���زة، االثنين، عن توقف أحد 
مولدات محطة الكهرباء، بسبب تقليص السلطات اإلسرائيلية لكميات 

ال�سبت عطلة ر�سمية مبنا�سبة راأ�س ال�سنة الهجرية

اخلارجية تدين تاأييد 
»بومبيو« العدوان 

االإ�سرائيلي على �سيادة 
الدول العربية
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غزة/ االستقالل:
أكد مؤتمرون أن اســـتهداف القدس والمسجد األقصى هو جزء 
رئيس من صفقة القرن، مشـــددين على أنه ال سبيل لمواجهتها 
إاّل بوحدة فلسطينية حقيقية، ووضع استراتيجية وطنية موّحدة 

للتصدي لسياسات االحتالل.
وطالبوا الســـلطة والمؤسســـات الحقوقية الفلسطينية والعربية 
بمالحقة االحتالل في المحافل الدولية، ومحاســـبته على جرائمه 
بحق المدينة المقدســـة والمقدسيين، والتحلل من اتفاق أوسلو 

وإنهاء التنسيق األمني مع االحتالل.
جاء ذلك خالل مؤتمر نّظمته دائرة شؤون القدس التابعة لحركة 
حماس أمـــس االثنين بمدينة غزة، تحت عنوان "المؤتمر الوطني 
لنصرة القـــدس واألقصى" في ذكرى مـــرور ٥٠ عاًما على جريمة 

إحراق المسجد األقصى.
وشارك في المؤتمر نحو 3٠٠ شخصية من أهل القدس والمجلس 
التشـــريعي، وقيـــادات فصائـــل العمـــل الوطني واإلســـالمي، 
ومســـيحيون وممثلو مؤسســـات المجتمع المدني، وأكاديميون 
ونقابيين وقطاع المرأة الفلسطينية وثلة من الوجهاء والمخاتير 

والعشائر.
وحـــّث المؤتمـــرون على تفعيـــل المقاومة بكافة أشـــكالها في 
القدس وما حولها لردع االحتالل عن جرائمه ضد القدس وشعبنا 
الفلســـطيني، داعين زعماء وقادة العالم العربي واإلســـالمي إلى 

القيام بدورهم في حماية مقدسات األمة.
وحّذروا من حالة الهرولة التي يقوم بها فئة من العرب نحو التطبيع 
مع "العدو الصهيوني" تحت عناوين من األوهام والسراب، وهو ما 

يمثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وعاصمته المحتلة.
وقـــال رئيس دائرة القـــدس في حركة حماس أحمـــد أبو حلبية 
إن االحتالل فشـــل ويفشـــل دائمًا في تنفيذ مخططات تهويد 
األقصى والمدينة المقدســـة، وطمس المعالم واآلثار اإلسالمية 

والمسيحية بفعل إرادة وصمود أبناء شعبنا الفلسطيني.
وطالب أبو حلبية السلطة الفلسطينية بدعم صمود المقدسيين 
في وجه جرائم االحتالل، ووقف التنســـيق األمني ورفع يدها عن 

مالحقة المقاومة للقيام بدورهم.
وحّث الفصائل الفلسطينية على تفعيل المقاومة الفلسطينية 
بكل أشكالها وخاصة المسلحة، نصرة للقدس والمسجد األقصى.

ودعـــا أبو حلبية األمتين العربية واإلســـالمية إلـــى دعم المدينة 
المقدسة مادًيا ومعنوًيا وإعالمًيا.

من جهته، أكـــد عضو المكتب السياســـي لحركة حماس محمد 
الجماصي أن المســـجد األقصى ســـيبقى قبلة المسلمين األولى 
والوطنية الجامعة، وستبقى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية 

وال تقبل القسمة على اثنين.
وجـــدد الجماصي رفض حركته لكل محـــاوالت تصفية القضية 
الفلسطينية وفي مقدمتها صفقة القرن ومؤتمر البحرين، مشدًدا 
على أن شـــعبنا ســـيبقى موحًدا في مواجهة كل المشاريع التي 

تمس األقصى وعروبة القدس.

وشـــدد على أن خيار المقاومة هو الكفيل باســـترداد القدس من 
االحتالل، مطالبًا الســـلطة بوقف التنســـيق األمني والتحلل من 

أوسلو وإطالق المقاومة وإعالنها ثورة نصرة للقدس.
ودعـــا الجماصي، لتبني رؤية اســـتراتيجية وطنية تســـهم في 
حراك فلســـطيني فاعل، يتزامن معه حراك دولي وعربي، مؤكًدا 
أن األمة مدعوة لتعزيز مقومات صمود شعبنا والعمل على حماية 
المقدســـيات اإلسالمية والمسيحية على حد ســـواء. بدوره جدد 
القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش في كلمة ممثلة 
عن الفصائل والقوى الوطنية تمّســـك شـــعبنا بالقدس عاصمًة 

موّحدة له، وتحريرها واستعادتها من االحتالل مهما طال الزمن.
وقال البطش "اليوم في ذكرى إحراق المسجد األقصى يؤكد على 
عربدة دولة االحتالل في المنطقة، ومواصلة استهدافها بالقصف 
في سوريا ولبنان والعراق وغزة وصواًل إلحداث اضطراب أمني في 

المنطقة؛ لفوز حزب الليكود في االنتخابات اإلسرائيلية".
وأضـــاف "العدو رســـالته لنـــا أنه ال يفـــرق بين مكونـــات األمة 
ويســـتهدف كل عنوان يمكن أن يشكل خطًرا عليه؛ لذا يجب أن 

نرد عليه بنفس المنطق".
كما جدد البطش تأكيد شـــعبنا أن صفقة القرن لن تمر "إاّل على 

ارواحنا، وسنقف لها بالمرصاد وسنفشلها".
واتفـــق معـــه الباحث محســـن أبـــو رمضـــان في كلمـــة ممثلة 
عن مؤسســـات المجتمـــع المدني بغـــزة، موضًحا أن "المشـــروع 
الصهيوني" بالمنطقة لم يســـتهدف فلســـطين فحسب، وإّنما 

مكنون األمة العربية واإلسالمية.
وأكـــد أبو رمضـــان أهمية التمســـك بعروبة واســـالمية القدس، 
والتركيز على ضرورة على مجابهة جميع مخططات االحتالل التي 

أفشلها المقدسيين بصمودهم وصبرهم.
وأضـــاف أن "انتفاضـــة البوابـــات االلكترونيـــة، وبـــاب الرحمة 
والتحركات الجماهيرية الواسعة والمرابطين والمشهد البطولي 
يوم العيد؛ تؤكد النبض المستمر لتمسك شعبنا بأرضه منذ آالف 

السنين".
وأكد نائب مدير أوقاف القدس ناجح بكيرات في كلمة مسّجلة أن 
شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة باٍق على العهد والمضي 

قدًما لحماية القدس والمسجد األقصى المبارك.
وأوضـــح بكيـــرات أن المؤتمر الوطنـــي اليوم هـــو بمثابة تعزيز 
للبوصلة الوطنية نحو القدس واألقصى، مضيًفا "بوقفتكم اليوم 
نقول للمحتل تحالف مع من شئت، شعبنا باٍق ومتجّذر في أرضه 
وحقوقـــه". من جهته، أكد عضو الدائرة األرثوذكســـية في قطاع 
غزة إلياس الجلـــدة أن المؤتمر الوطني هو تأكيد على أن القدس 
ستبقى حيًة في قلوب الفلســـطينيين جميًعا، مبّيًنا أن االعتداء 

عليها هو اعتداء على كل العرب والمسلمين والمسيحيين.
ودعا الجلدة القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية التخاذ مواقف 
تاريخية إلنهاء االنقســـام وتحقيق المصالحـــة؛ لحماية القدس 
التي ال يجوز بأي حال من ألحوال أن نختلف حولها مهما اختلفت 

وتعددت افكارنا.

خالل مؤتمر بذكرى إحراق األقصى
غزة: متحدثون يدعون للوحدة وبناء استراتيجية وطنية للتصدي لسياسات االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
تتســـارع التعزيزات العسكرية اإلســـرائيلية في أنحاء 
مختلفة مـــن الكيان الصهيونـــي، على خلفيـــة التوتر 

الحاصل على الجبهتين الشمالية والجنوبية.
وأفـــادت القناة 13 العبرية، أن جيش االحتالل عزز نشـــر 
القبة الحديدية بمختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب 
مع التنبيه على ســـالح الجو في كافة القواعد بالبقاء على 

أهبة االستعداد.
وعقدت بلدية االحتالل في مدينة صفد المحتلة اجتماًعا 
طارًئا لالستعداد لحاالت الطوارئ وفحص كفاءة المالجئ 

بالمدينة واالستعداد ألي سيناريو مفاجئ.
وقال المتحدث باســـم جيش االحتالل إن رئيس األركان 
الجنرال أفيف كوخافي أمـــر بتعزيز المنطقة الحدودية 

ابتداًء من الليلة استعداًدا ألي تصعيد.
وفي السياق، استدعى رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو مســـاء االثنين زعيم تحالف المعارضة 

بيني غانتس وذلك لوضعه في صورة "تطورات أمنية".
وذكر موقع "ســـيروغيم" العبري أن السكرتير العسكري 
الخاص بنتنياهو ومستشـــار األمن القومي ســـيضعان 
غانتس في صورة التطورات األمنية األخيرة، عقب قصف 

مواقع عسكرية في دمشق والجنوب اللبناني.
في حيـــن ذكرت صحيفة "يديعـــوت أحرونوت" العبرية 
أن اســـتدعاء غانتس جاء في أعقـــاب التطورات على أربع 
جبهات وهي لبنان وســـوريا والعراق وغزة، بعد مهاجمة 
الجيش خالل اليومين األخيرين أهدافًا في العراق وسوريا 

ولبنان، باإلضافة للرد على إطالق الصواريخ من غزة.

وقالت الصحيفة إن اســـتدعاء غانتـــس يعتبر حدثًا غير 
مألـــوف مع أنـــه ليس زعيمـــًا للمعارضة، حيـــث لم يتم 
تنصيبـــه لهذا المنصـــب بعد االنتخابـــات األخيرة، ومع 
ذلك فقد اختـــار نتنياهو وضع رئيس تحالف أكبر حزب 
فـــي صورة التطورات األمنية األخيرة كما جرت العادة في 

أوقات التصعيد واألحداث األمنية الهامة.
فيما يأتي ذلك في ختام جلســـة مطولة للكابينت داخل 
النفق الســـري تحت جبال القدس لمناقشة األوضاع على 

شتى الجبهات.
و تسود حالة تأهب وجهوزية مرتفعة في جيش وأجهزة 
أمن االحتالل اإلسرائيلي ، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر 
األمني بين االحتالل وحزب اللـــه، في اليومين األخيرين، 

وفقا لتقرير نشرته اإلذاعة اإلسرائيلية.

رام الله/ االستقالل:
زعمت سلطات االحتالل اإلســـرائيلي انها اعتقلت 
فجر أمس االثنين، مشـــتبهًا بهمـــا بتنفيذ عملية 
وضع العبوة قرب نبع الماء بمنطقة رام الله بالضفة 

الغربية المحتلة قبل أيام.
وبين موقع "٠4٠4" العبري أن المنفذين شـــقيقان 

مـــن قرية كوبر بقضاء رام الله، حيث ينســـب لهما 
تنفيذ عملية العبوة التي تسببت بمقتل مستوطنة 

وإصابة اثنين آخرين بجراح يوم الجمعة الماضي.
فيما يأتي ذلك بعد يوم واحد من اإلعالن عن ضبط 
المركبة المســـتخدمة في العملية قرب قرية عين 

عريك بقضاء رام الله.

من جهتها ذكرت وســـائل إعالم عبرية، أن الرقابة 
العســـكرية وّبخت المتطرف "أفيغـــدور ليبرمان" 
زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" قبل نحو ساعة وأجبرته 
على حذف تغريـــدة أثنى فيها على قوات الجيش 
العتقال الخلية وذلك لعدم موافقة الرقابة مســـبقا 

على النشر.

االستقالل/ وكاالت:
حذر وزير األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية األردنية عبد الناصر أبو البصل سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي من اعتداءاتها المتكررة على موظفي األوقاف اإلسالمية واستدعاء 

مدير عام أوقاف القدس محمد عزام الخطيب التميمي للتحقيق معه.
وأكد أبو البصل في اتصال هاتفي مع الخطيب االثنين، أن هذه االعتداءات أمر مرفوض 
جملة وتفصياًل، ألنه موظف أردني مسؤول عن اإلدارة العامة ألوقاف القدس وهو وجميع 
العاملين فـــي أوقاف القدس من يقومـــون بتنفيذ الوصاية والرعاية الهاشـــمية على 

المسجد األقصى المبارك على أرض الواقع.
وأكـــد الدعم المطلق لمجلس أوقاف القـــدس وللعاملين في أوقاف القدس من الحراس 

واألئمة وكافة الموظفين والعاملين هناك، وفي مقدمتهم المدير العام الخطيب.
وأشـــار إلى أن جميع العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس األقصى ومجلس أوقاف 
القـــدس يتبعون إدارًيا لوزارة األوقاف األردنيـــة، وأن دائرة األوقاف هي الجهة الوحيدة 
صاحبة الصالحية إلدارة شؤون األقصى كافة، وال تخضع في ذلك لسلطة االحتالل ولكل 

ما يصدر عنه.
وعبر عن رفضه الشديد للتصرفات االستفزازية واالعتداءات واالقتحامات التي ينفذها 

المتطرفون ووزراء وأعضاء كنيست وعسكريين للمسجد األقصى عنوة وبقوة السالح.
ونوه إلى أن نشر سلطات االحتالل أعداًدا كبيرة من القوات الخاصة وقوات حرس الحدود 
والشرطة داخل المسجد األقصى ما هي إال محاولة للسيطرة عليه وتغيير الوضع التاريخي 

والقانوني القائم فيه.
وحّمل ســـلطات االحتالل المســـؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي 
القائم للمســـجد أو أي جزء منه، وكذلك مسؤولية أي أضرار معمارية قد تحدث ألي مبنى 
داخله، خاصًة مبنى باب الرحمة نتيجة منعها الدائم لمديرية مشاريع إعمار األقصى في 
األوقاف من ترميم هذا المبنى التاريخي الذي يزيد عمره عن 14٠٠ سنة، وأصبح بحاجة 
ملحة لعملية الترميم. وأكد أن المســـجد األقصى غير قابل للتقسيم الزماني أو المكاني، 

وهو حق مقدس للمسلمين وحدهم وهو جزء ال يتجزأ من عقيدتهم.

ونتنياهو يستدعي غانتس بعد جلسة للكابينت
تأهب في الكيان.. نشر القبة الحديدية وسالح الجو على أهبة االستعداد

«شقيقان من قرية كوبر»

االحتالل يزعم اعتقال منفذي عملية التفجير قرب رام الله

أوقاف األردن: االحتالل يتحمل 
مسؤولية أي أضرار معمارية باألقصى
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وأشــــار إلى أن هذا العدوان يأتي من منطلق »الهاجس« 
الذي باتت تشكله قوى المقاومة لكيان االحتالل؛ »لذلك 
يســــعى بكل السبل إلضعافها وشــــيطنتها وتجفيف 

منابع دعمها من خالل الحصار والمالحقة«.
واســــتدرك: » لكن مــــا يدعونا لألمل أن ُقــــوى المقاومة 
تتقدم، وُتراكم عناصر القوة لديها؛ مما ســــيجعل كلفة 
أي عــــدوان أو حرب عليها عالية وباهظة، لن يســــتطيع 

 تحّملها«.
ّ

الكيان الصهيوني الهش
وشــــّدد على أن »إنهاء االحتالل وتصفيــــة هذا الكيان 
وسقوطه مســــألة وقت، يحتاج إلى صبر وإلى المزيد من 
مراكمة عناصر القــــوة وتجميعها ومواصلة التجهيزات 
واالســــتعدادات ألي مواجهة قادمة مــــع العدو، وهذا ما 

تعمل عليه المقاومة«.
هروب للأمام 

وفي ذات السياق، عّد اّتهام مسؤولي االحتالل للمقاومة 
في قطاع غزة أنها تقف وراء العمليات الفدائية الفردّية 
التي تشهدها الضفة الفلسطينية المحتّلة بين الحين 
واآلخر »هروب لألمام ومحاولة بنيامين نتنياهو كســــب 

أصوات الناخبين، في انتخابات الكنيست المقبلة«.
وأضاف: »يحــــاول نتنياهو مــــن وراء هــــذه االّتهامات 
للمقاومة االســــتحواذ على أصــــوات اليمين الصهيوني 
العنصري بزعمه أنه مــــن يحقق األمن للكيان، وأنه أقام 
عالقات تطبيع مع بعض دول المنطقة، ويعرض قدرته 
الوهمية على جلــــب وتوفير األمن للكيان، لذا هو يبحث 
عــــن نصر وهمي لتســــويقه على الجمهــــور والناخبين 

الصهاينة«.
وأّكــــد أن فصائــــل المقاومة بالقطاع تراكــــم القّوة يوًما 
بعد آخر، وهي على أتّم االســــتعداد للدفاع عن شــــعبنا، 
وصّد أي عدوان قد يشــــّنه االحتــــالل على غزة، الفًتا إلى 
ضــــرورة الحذر »فالتجربة مع الكيان تؤكد أنه كيان غادر 

ومتوحش ومتعطش للدماء وال ُيؤمن جانبه«.
وبّين أن وحدة الميدان في مواجهة العدوان الصهيوني 
عبر غرفة العمليات المشــــتركة التي تشارك فيها أذرع 
المقاومة كاّفة، وعلى رأســــها كتاب القســــام وســــرايا 

القدس، ُتعتبر عامل قّوة رئيس لمواجهة العدو.
وأكمل: »الرّد الموحد للغرفة المشتركة وجهوزية وقدرة 
المقاومة خالل جوالت االشتباك األخيرة على إيالم العدو 
في جبهته الداخليــــة، ورفضها المعادالت التي يحاول 
تثبيتها، واســــتباحة الدم الفلسطيني؛ أدت إلى تـآكل 

قدرة الردع للعدو«.
كما اعتبر أن العمليــــات الفدائية الفردية التي ُينفذها 
الُشّبان الفلســــطينيون بالضفة المحتلة »حالة نضالية 
إبداعية وأسلوب مبتكر لشبابنا الفلسطيني، الذي رفض 
الخنوع واالستسالم لواقع االحتالل، وللسلوك السياسي 
للسلطة الفلسطينية، والمتمثل في استمرار التنسيق 

األمني مع العدو«.
وزاد: »من خالل هذه العمليات أصبح بمقدور كل شاب أن 
يقاوم وُيعّبر عن رفضه وتمرده على هذا الواقع البائس 
الــــذي يحاول العدو فرضه على شــــعبنا من خالل إرهابه 
وبطشــــه وسياســــات التهويد والمصادرة، واالعتداءات 
المتكررة على المقدســــات واقتالع الوجود الفلسطيني 

من أرضه«.
وتابع: »كان الرهان (من العدو) أن هؤالء الشــــباب الذين 
ولدوا بعد اتفاق أوسلو الكارثة (عام 1993)، أنهم سوف 
ُيّدجنوا وينســــلخوا عن قضيتهم وعن شــــعبهم وعن 
أرضهــــم، فإذا بهــــذا الجيل الواعي يفاجــــئ هذا العدّو 
 أركانه ويخلــــط أوراقه ويضرب اســــتراتيجيته 

ّ
ويهــــز

األمنية«.

�أبعاد عّدة
وبشــــأن عملية »دوليب« الفدائية، التي وقعت الجمعة 
الماضيــــة، وأّدت إلى مقتل مســــتوِطَنة وجــــرح آخرين 
ُوصفــــت حالتهمــــا بـ«الخطــــرة«، أوضح عضــــو المكتب 
السياســــي للجهاد اإلســــالمي أن هــــذه العملية حملت 

أبعاًدا عّدة.
وقـــال: »بالُبعـــد السياســـي تؤكـــد العمليـــة أننـــا نحن 
الفلسطينيين مازلنا متمسكين بحقنا في وطننا وبمقاومة 
العدو، ولن نستســـلم ونرفع الراية، أما بالُبعد األمنّي فقد 
شّكلت صفعة لمنظومة أمن الكيان، بينما ببعدها المحلّي 
فقد جـــاءت في وقت تســـتعد فيه دولة الكيان لبســـط 
سيادتها على الضفة الغربية، خصوًصا المنطقة (ج) التي 

تمثل نحو نصف مساحة الضف المحتلة«.
وأّكد أن عملّية »دوليب« البطولية وما سبقها من عمليات 
فدائيــــة مّثلت رســــالة لكل العالم، ال ســــّيما المتآمرين 
والراعين لإلرهاب الصهيونــــي، والمراهنين على فرض 
الحلول االستســــالمّية على الشــــعب الفلسطيني، بأن 
المقاومة حّية في وجدان ووعي وضمير شعبنا وشبابنا، 
وأنهــــا أقصر الطــــرق وأنجعهــــا لنيل الحقــــوق ودحر 

العدوان.
ولفت إلى ضرورة توســــيع مســــاحة مقاومــــة االحتالل 
على مختلف أشــــكالها  بالضفة المحتلــــة؛ »ألنها إذا ما 
اشتعلت المقاومة هناك فإنها ستكون المقتل للكيان، 

والصخرة التي تتحطم عليها مخططاته ومؤامراته«.

م�سري�ت �لعودة
وفيمــــا يتعّلق بـ«مســــيرات العودة« الســــلمية، لفت د. 
الحســــاينة إلى أنها حّققت مكاســــب عّدة، أبرزها إعادة 
التأكيــــد علــــى أن خيار ونهــــج المقاومة همــــا »األكثر 
صوابيــــة واألكثر فعالية«، واســــتطاعت إرباك االحتالل 
أمنًيا ال ســــيّما في »غالف غزة«، وتحقيق وحدة ميدانية 
»تصلــــح ألن تكون نموذًجا يجب البناء إلتمام المصالحة 

وإنهاء االنقسام الفلسطيني«.
كما أعادت تلك المســــيرات الشــــعبّية الســــلمّية التي 
انطلقــــت بـ 30 مــــارس (آذار) 2018 حق العودة وقضية 
الالجئيــــن الفلســــطينيين إلى جدول األعمــــال المحلي 
واإلقليمــــي والدولي، وأفشــــلت بإصــــرار وعزيمة ووعي 

شــــعبنا كل الرهانات الرامية لشطب هذا الحق. أضاف 
د.الحساينة.

وجّدد التأكيد على أن »مســــيرات العــــودة التي ُتراكم 
فــــي كل يوم نقاطًا إيجابية لصالح خيارات شــــعبنا، لن 
تتوقف حتى تحقيق أهدافها القريبة والبعيدة، وعلى 
رأســــها رفع حصار االحتــــالل الظالم عــــن القطاع وردع 
العــــدوان، وحماية حقنا في العودة إلى فلســــطين كل 

فلسطين«.
وكانــــت وســــائل اإلعــــالم العبرّيــــة نقلت مؤخــــًرا عن 
مسؤولين في كيان االحتالل أن مساعي يبذلها الكيان 
لتشــــجيع »فلســــطينيي غزة« على الهجرة إلى الخارج، 

وإبداء استعداده تسهيل ذلك عبر فتح مطاراته لهم.
وعن ذلك، وصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
تلك المســــاعي من المســــؤولين الصهاينة بـ »الخبيثة 
والعنصرّية«، لكنه شــــّدد على أن شعبنا سُيفشلها كما 

أفشل كل المحاوالت السابقة.
وقال: »إن قادة الكيان الغاصب ومنذ قيامه غير الشرعي، 
وهو يحاول اقتالع الوجود الفلســــطيني من فلسطين، 
وفي ســــياق تحقيق هذا الهدف ارتكب مئات المجازر 

بحق شعبنا حتى يدفعه للهجرة«.
وتابــــع: »اإلجــــراءات الظالمة والقاســــية واإلرهابية من 
الحكومــــة الصهيونية ضــــد أهلنا بالقــــدس، والضفة، 
وأراضي 1948، وغزة، تهدف في مجملها إلى دفع أهلنا 

وشعبنا للهجرة ليستفرد العدو باألرض والمقدسات«.

حلقة من حلقات �لتاآمر
ولفت إلى أن ما يتعّرض له الالجئون الفلسطينيون في 
الشــــتات ال ســــيما في بعض الدول ، من قرارات ظالمة 
ومجحفة  ُتعد حلقة من حلقات التآمر على حق شــــعبنا 
في العودة وشــــطب قضية الالجئين ودفعهم للهجرة 

خارج دول الطوق.
وقال: »إن تلك اإلجراءات بال شــــك َتَتماهى مع مضمون 
وجوهــــر صفقة دونالد ترمب (القــــرن) بتصفية قضية 
الالجئين وشــــطب حق العــــودة، إذا كانــــت البداية من 
إلغاء دور وكالة الغــــوث (أونروا)، مروًرا بمحاوالت تفجير 
األوضاع في مخيمات اللجوء، وتعقيد ُسبل الحياة حتى 
تســــهل عمليات الهجــــرة، وبالتالي إســــقاط حق عودة 

الالجئين«.
 قضية الالجئين الفلسطينيين 

ّ
 محاوالت حل

ّ
وتابع: »كل

خارج فلســــطين من خالل دفعهــــم للهجرة أو التوطين 
خضوًعا لإلمالءات الصهيونية، وإسقاط حّقهم بالعودة 

محكوم عليها بالفشل«. 

�سفقة �لقرن
وبشأن الخّطة األمريكية – الصهيونية المعروفة باسم 
»صفقة القرن«، قال د. الحساينة: »إن هذه الصفقة التي 
تســــعى اإلدارة األمريكية المتصهينة تمريرها  تترّنح 
بفعل صمود ووعي شــــعبنا وفصائلــــه وجميع أطيافه، 
ودعــــم القوى والــــدول التي ترفض الخنــــوع والخضوع 

للهيمنة األمريكية«.
وبّيــــن أن »إدارة ترمــــب« المتطّرفــــة تهــــدف من خالل 
الصفقة اســــتبدال الثوابت والحقوق الفلسطينية مقابل 
حوافز اقتصاديــــة، وإعادة إنتاج ســــيطرة االحتالل على 
الضفــــة الغربية تمهيًدا لضّم المناطــــق (ج) وكل الكتل 
االســــتيطانية، تحقيًقا لرؤية اليميــــن الصهيوني بضّم 
األراضي وتهويد المقدسات وتهجير السكان األصليين.

وأكمل: »الصفقة من منظور اإلدارة األمريكية قائمة أيًضا 
على أســــاس تحقيق مصلحة الكيــــان المحتل، وتأمين 
تدّفق النفط والغاز للســــوق العالمي تحت ســــيطرتها، 
وفتح أبواب التطبيع العربي معه وشــــرعنة وجوده، فى 
الوقت الذي أوهمت فيه بعض الســــطحيين باستبدال 
العــــدو باختالق عدو وهمــــى جديد للمنطقــــة أال وهي 
إيران في خطــــوة تقفز على حقائــــق التاريخ والحضارة 
وقيم المنطقة التي عاشــــت على مدار القرون الماضية 
في كنف الحضارة اإلســــالمية والعيش المشــــترك بين 

مكونات االمة العربية واإلسالمية
واعتبـــر أن األطراف العربيـــة بخضوعها إلمـــالءات اإلدارة 
 مـــع الكيان والموافقة 

ّ
األمريكية للتطبيع العلني والســـري

على تمرير صفقة القرن، هي (األطراف) بذلك تســـتهدف 
القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها وإدخالها في الزمن 

الصهيوني، حتى تبقى »إسرائيل« دولة المركز.
وعّبــــر عن اســــتيائه مــــن تآمــــر من وصفهــــم »بعض 
المنتســــبين« لألمة العربية على المقدسات اإلسالمية 
والحقوق العربية في القدس وســــائر فلســــطين بأوامر 
مــــن إدارة البيت األبيض، التي تحتقــــر الكرامة العربية 

وتتجاهل الحقوق العربية واإلسالمية والفلسطينية.
وأمام هذا الواقع، دعا عضو المكتب السياســــي للجهاد 
اإلسالمي إلى »اعتماد خطاب فلسطيني موّحد لمواجهة 
الصفقــــة وتجميــــع عناصر القــــّوة لدى األمــــة العربية 

واإلسالمّية حتى إسقاط المؤامرة«.
 وقال: »آن األوان أن يكسر شعبنا وتكسر فصائلنا الصمت 
وتكشف وتعّري المتآمرين على قضيتنا ومقدساتنا، وأن 
توقف الســـلطة التنســـيق األمني مع العـــدو، ال أن تلّوح 
بإيقافه، وأن تسحب االعتراف بالعدو الصهيوني بعد أن 

أعلنت أمريكا و«إسرائيل« وفاة اتفاق أوسلو«.
ورأى أن إعــــادة االعتبار للمشــــروع الوطني تكمن بإعادة 
بنائه على أسس وقيم وثوابت شعبنا، وتحقيق الوحدة 
الوطنيــــة، عبر دعوة اإلطــــار القيــــادي المؤقت لمنظمة 
التحريــــر لالجتمــــاع، واالتفاق على برنامــــج وطني يلبي 

طموحات شعبنا ويواجه المخاطر والتهديدات.
وأّكــــد علــــى أن حركة الجهاد اإلســــالمي تبــــذل كل ما 
في وســــعها من أجل إتمــــام المصالحــــة وطّي صفحة 
االنقســــام، واالتفاق على اســــتراتيجية وطنية لمقاومة 
االحتــــالل، »ونضع كل إمكانياتنا وقدراتنا تحت تصرف 
شــــعبنا وأمتنا حتى نحقق الوحدة وتطلعات شعبنا في 

االستقالل والتحّرر«. أكد الحساينة.

د. الحساينة لـ »االستقالل«: قوى المقاومة بالمنطقة تراكم القّوة وإنهاء االحتالل  »مسألة وقت«
غزة/ حاوره: قا�سم �الأغا: 

��ستنكر ع�سو �ملكتب �ل�سيا�سي حلركة �جلهاد �الإ�سلمي 
يف فل�سطني د. يو�ُسف �حل�ساينة �العتد�ء »�الإ�سر�ئيلي« 
�الأخييري، �لذي تعّر�سييت له �سيياحية بييريوت �جلنوبّية 

�الحتييلل  حكوميية  حمّمييلاً  �ل�سييورية،  و�الأر��سييي 
�مل�سييوؤولية �لكامليية عيين تبعييات هييذ� �لعييدو�ن، ودفييع 
�ملنطقيية نحو �النفجييار. وقييال د. �حل�سيياينة يف حو�ر 
�سامل مع �سحيفة »�ال�ستقلل«: »�إن هذ� �لعدو�ن ُي�سّكل 

� ل�سيادة لبنان و�سوريا، كما �أنه خرٌق و��سح  ا �سافراً �نتهاكاً
للقانون �لدويل«. و�أ�ساف �أن �لعدو�ن �الأخري على حمور 
�ملقاومة يف �ملنطقة، لن مير دون عقاب، وعندها �سيدفع 
�لكيان �ل�سهيوين �لثمن باهظااًب�سبب مغامر�ت نتنياهو .

في حوار شامل مع عضو المكتب السياسي لـ"الجهاد"

العدوان األخير على محور المقاومة لن يمر دون 
عقاب والكيان سيدفع ثمن مغامرات نتنياهو 
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دولة فل�سطني
وز�رة �حلكم �ملحلي

إعالن بشأن مختار بدل متوفى 
لعائلة مهدي ) المجدل (

(( تعلن دائرة شـــئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة 
بأن الســـيد / حامد محمود إبراهيم مهدي ( المجدل ) قد تقدم لشغل 
منصب مختار بدل متوفى لعائلة مهدى وعلى من يرغب في االعتراض 
التوجـــه الى الدائرة في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل 

أسبوعين من تاريخه ))

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/  اياد زياد حامد حسونة/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900534355

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  درويش عرسان درويش دراوشة /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   922751441

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/غسان عيس احمد ابو دبوسة/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800824534

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم نصار عبد الكريم ابو مصطفى 
/. عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل 
407961549 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حسن محمود حسن ابو زاهر/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   405268509

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

�ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية 
�سلطة �الأر��سي �لفل�سطينية

�الإد�رة �لعامة لت�سجيل �الأر��سي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 395/ 2019(

يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
زياد محمود منصور أبو دقة من سكان خانيونس هوية رقم 932343072 
\بصفته وكيال عن: ماهر محمود منصور أبو سمرة وعبد العزيز وآمال أبناء 
محمود منصور أبو دقة وفادية ســـلمان منصور أبو سلوت وطارق سليمان 
منصور أبو دقة بصفته وكيال عن روحية سلمان منصور أبو دقة وسليمان 

دياب حسن أبو سلوت بصفته وكيال عن علي سلمان منصور أبو سمرة
بموجب وكالة رقم: 7048 / 2013 الصادرة عن خانيونس + 6192 / 2013 خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 219  قسيمة  72  المدينة بني سهيال

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

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:   21/ 8 / 2019م
م�سجل �أر��سي غزة 
�أ. ع�سام عبد �لفتاح �حلمارنة

غزة/ االستقالل:
أكد مركز األســـرى للدراسات االثنين أن عدد المعتقلين 
اإلداريين وصل إلى ما يقارب (500) معتقل، دون التزام 
االحتـــالل بالمعاييـــر واالتفاقيات والمواثيـــق الدولية 
والقانون الدولي اإلنساني، مطالًبا بحماية األسرى وإنقاذ 

المضربين عن الطعام منهم.
وقال مدير المركز رأفت حمدونة في بيان صحفي االثنين، 
إن ثورة المعتقلين اإلداريين في الســـجون اإلسرائيلية 
مستمرة وحياة التمانية المضربين عن الطعام في خطر، 
وهم: "األسير حذيفة حلبية (28 عامًا) من بلدة أبو ديس 
قضاء القدس والمضرب عن الطعام لليوم 57، واألســـير 
أحمـــد غنام (42 عامـــًا) من مدينـــة دورا قضاء محافظة 

الخليل المضرب عن الطعام لليوم 44، واألســـير سلطان 
خلـــوف (38 عامًا) من بلدة برقيـــن قضاء محافظة جنين 

والمضرب عن الطعام منذ 40 يوما.
هذا ويستمر األسير إســـماعيل علي (30 عامًا) من بلدة 
أبـــو ديس قضاء القدس بإضرابه لليوم الـ 34  واألســـير 
طارق قعـــدان (46 عامًا) من محافظـــة جنين والمضرب 
عن الطعام لليوم 27، واألســـير ناصر الجـــدع (30 عامًا) 
من بلدة برقين في محافظة جنين والمضرب عن الطعام 
لليوم 20، واألســـير ثائر حمدان (21 عامًا) من بلدة بيت 
سيرا والمضرب عن الطعام لليوم 15، واألسير المقدسي 
المعـــزول اياد بزيـــغ المضرب عن الطعـــام منذ 18 يوما 
احتجاجًا على عزله منذ 5 أشهر واستمرار اعتقاله اإلداري 

منذ 22 شـــهرًا. وأشـــار حمدونة إلى أن هـــذه الخطوات 
واإلضرابـــات المفتوحـــة عـــن الطعام تأتي في ســـياق 
مواجهة االعتقال التعســـفي والعزل االنفـــرادي، الذي 
واجهه األســـرى ســـابقًا بمقاطعة المحاكم العسكرية، 
واإلضرابات بشـــكل جماعـــي وفردي منذ العـــام 2012، 

والقيام بعشرات الخطوات االحتجاجية األخرى.
وطالـــب المؤسســـات الحقوقيـــة واإلنســـانية المحلية 
والعربيـــة والدولية بالضغط علـــى االحتالل إلنقاذ حياة 
األســـرى المضربين، ووقف االعتقال اإلداري دون الئحة 
اتهام وبملف ســـري، مشـــيرًا إلى أن االعتقـــال اإلداري 
يســـتند لقانون الطوارئ المخالف لقيـــم الديمقراطية 

ومبادئ حقوق اإلنسان.

غزة/ االستقالل:
نظمت لجنة األسرى للجبهة الشـــعبية لتحرير فلسطين 
ومؤسسة مهجة القدس، االثنين، أمام مقر الصليب األحمر 
بمدينة غزة اعتصامًا تضامنيًا مع األســـرى المضربين عن 

الطعام.
وشـــهد االعتصام مشـــاركة واســـعة من قيادات وكوادر 
الجبهة وذوي األســـرى واألســـرى المحرريـــن، وأعضاء من 
الحملة الدولية للتضامن مع األمين العام للجبهة الشعبية 

الرفيق أحمد سعدات.
ورفعت فـــي الوقفة صور األســـرى الفلســـطينيين وفي 
مقدمتهم األســـرى المضربين عن الطعـــام، وصور األمين 
العام للجبهة الرفيق أحمد سعدات، والرفيق جورج عبد الله، 
والشعارات واليافطات التضامنية مع المضربين والمنددة 

بسياسة االعتقال اإلداري.
وألقـــى عضو لجنة األســـرى في الجبهة وأمين ســـر لجنة 
األســـرى للقوى الرفيق عطية البســـيوني كلمة، أكد فيها 
أن سياســـة االعتقال اإلداري التي يمارسها االحتالل بحق 
األســـرى تُمتل انتهاكًا واضحا وصارخا لحقوق اإلنســـان 

وكافة القوانين الدولية واإلنسانية.
وقال البســـيوني: "يواصل األســـير الرفيق القائد حذيفة 
حلبيـــة لليوم الســـابع والخمســـين على التوالـــي إضرابه 
المفتوح عن الطعام، وكذلك األســـير القائد طارق قعدان 
لليوم الســـابع والعشرين على التوالي وغيرهم من األسرى 
المضربيـــن الذيـــن يخوضون هـــذه الملحمـــة البطولية، 

ويتطلعـــون إلـــى حملة دعـــم وإســـناد من أبناء شـــعبنا 
الفلسطيني وعلى كافة المستويات الفصائلية والشعبية 

والرسمية والمؤسساتية".
وشدد البسيوني على أنه ال يمكن بأي حال من األحوال ترك 
أسرانا البواســـل يخوضون هذه المعركة، وهم يواجهون 
بطـــش وجبروت "العدو الصهيوني" دون إســـناد حقيقي، 

مشيرا إلى أن دعمهم واجب وطني وأخالقي.
وأكد البسيوني أن االحتالل يمارس أبشع أساليب التعذيب 

والقهر بحق أسرانا المضربين عن الطعام من خالل سياسة 
العـــزل بزنازين انفرادية وحرمانهم من أبســـط حقوقهم، 
وممارسة ضغوط نفســـية عليهم من أجل كسر إرادتهم، 

مشددًا على أن هذه الممارسات لن تكسر إرادتهم.
وأضـــاف البســـيوني أن قضية األســـرى هـــي قضية كل 
فلسطيني وإنســـان حر، داعًيا كافة المؤسسات القانونية 
والحقوقية إلى زيادة الفعل والعمل على حماية أســـيراتنا 
وأســـرانا من االنتهاكات اإلجرامية التـــي يرتكبها "العدو 

الصهيوني" بحقهم.
كما طالب الجهات الرســـمية والشـــعبية والمؤسســـات 
األهلية والوطنية بزيادة الفعل والنشاط الداعم والمساند 
لألسرى في سجون االحتالل، وضرورة العمل على تدويل 
قضية األســـرى، وتفعيل دور الســـفارات والجاليات في 

الشتات.
من جهته، ألقـــى تامر الزعانين الناطق اإلعالمي باســـم 
مؤسســـة مهجة القدس كلمة توجـــه فيها بالتحية إلى 
األسرى الذين يقاومون بأمعائهم الخاوية العدو المجرم.

وشـــدد الزعانين على أن هؤالء األســـرى يخوضون هذه 
المعركة رفضًا لسياســـة االعتقال اإلداري التعســـفية 
اإلجراميـــة، والتي ُتمتل جريمة حـــرب مكتملة األطراف، 
الفتًا أن العدو يستخدم هذه السياسة اإلجرامية كقاعدة 
أساسية ال يســـتتني منها أحد من الشعب الفلسطيني 
صغارًا وكبـــارًا وذكورًا وإناثًا، وجميـــع الفئات من األطباء 

والمهندسين والصحافيين واإلعالميين والعمال.
وحّمل الزعانين إدارة مصلحة السجون المسئولية الكاملة 
عن حياة األسرى المضربين، مطالبا مؤسسة الصليب األحمر 
والمؤسسات الدولية للوقف عند مسئولياتها للضغط على 

العدو لوقف انتهاكاته بحق األسرى.
كمـــا طالب بأوســـع مشـــاركة جماهيرية نصرًة لألســـرى 
المضربين في كافـــة محافظات الوطن، ووســـائل اإلعالم 
بضرورة تسليط الضوء على قضية األسرى داخل السجون 

وخصوصًا المضربين.

اعتصــام بغــزة تضامنــا مــع األســرى المضربيــن

االعتقال اإلداري مخالف لمبادئ حقوق اإلنسان

حمدونة يطالب بضغط دولي على االحتالل إلنقاذ حياة األسرى المضربين
القدس المحتلة/ االستقالل:

أفرجت مخابرات االحتالل االســـرائيلي، االثنيـــن، عن رئيس الهيئة 
اإلســـالمية وخطيب المســـجد األقصى الشـــيخ عكرمة صبري، بعد 

التحقيق معه في مركز شرطة »المسكوبية« غربي القدس المحتلة.
وذكر المحامـــي حمزة قطينة في تصريحـــات صحفية أن التحقيق 
مع الشـــيخ صبري جاء بتهمة نصحه النساء بعدم اللجوء إلى شرطة 

االحتالل في المشاكل األسرية في خطبة الجمعة.
وأضاف: »هذه التهمة التافهة تؤكد تربص سلطات االحتالل بالشيخ 
عكرمة وخطباء المسجد األقصى، والتصّيد لهم ولخطاباتهم العامة، 

التي تصلح األسرة والمجتمع«.
من جانبه، قال الشيخ صبري: »أرى ان الموضوع ال يستحق هذه الضجة 

ألن األمر أسري، ونحن نعالج بحكمتنا األمر«.
وأضاف: »هذه الضجة التي افتعلت ال مبرر لها، والتحقيق ال داعي له، 
هذا أمر داخلي أســـري، ونحن حريصون على الحفاظ على أسرنا وعدم 

تشريد وضياع االطفال«.
ولفـــت صبري إلى أن أي خلل بين الزوجيـــن يؤثر على األطفال، قائال: 
»يهمنا الحفاظ على الناشئة، وال يجوز السماح بتشرد األسر وتفتيت 

األسرة«.
وكانت مخابـــرات االحتالل اقتحمت منزل الشـــيخ عكرمة صبري في 

القدس، وسلمته أمر استدعاء للتحقيق في مركز »المسكوبية«.

االحتالل يفرج عن
الشيخ عكرمة صبري 
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أعلـــن أنـــا المواطن/محمد عبد اللطيف عبـــد المجيد ابو 
طعيمه....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل رقـــم 413381419) فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/اكرم حمدان حماد طباسي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410503122

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/زاهر يونس سلمان ابو دقة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803043744

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/خالد عارف عبد العزيز قديح...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   905333555

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/هاني احمد عبد العزيز قديح...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801351032

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سالم مصطفى رجا الصفدي....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901232389

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ كمال محمد ذياب سعد)/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   927346668

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وليد محمد عبدالعاطي التلولي /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404116600

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مروان مدحت عبدالرحمن حمدان/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   953831658

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / سماح المبحوح: 
أجمع محلـــالن سياســـّيان علـــى أن القرار 
األمريكي القاضي بشـــطب فلســـطين من 
قائمـــة دول المنطقة يأتـــي ضمن "صفقة 
القـــرن" والدعم األمريكي الالمحدود لرئيس 
حكومة االحتـــالل "بنياميـــن نتنياهو" في 
حملتـــه االنتخابيـــة القادمـــة النتخابـــات 
"الكنيســـت" المقـــررة بســـبتمبر (أيلـــول) 

المقبل. 
ورأى المحّلـــالن فـــي أحاديـــث منفصلة مع 
"االســـتقالل" أن توقيت الخطوة األمريكية 
يحمل دالالت مهمـــة، إذ تتزامن مع جوالت 
يجريهـــا عرابو "صفقـــة القرن" فـــي إدارة 
ترمـــب للمنطقة، في محاولة لحشـــد تأييد 
واســـع  للصفقة التي تنســـجم واألهداف 

"اإلسرائيلية".
وكانـــت وزارة الخارجيـــة األمريكية أقدمت 
على شطب اسم "السلطة الفلسطينية" من 
موقعها الرسمي الخاص بالتعريف بالمناطق 
والبلدان في منطقة الشرق األوسط، وعملت 
على تغيير التعريف الخاص بفلسطين من 
"األراضي الفلسطينية" إلى "أراضي السلطة 

الفلســـطينية"، قبل أن تحـــذف نهائًيا تلك 
المصطلحات من موقعها الرسمي.

الســـلطة  قابلتهـــا  األمريكيـــة  الخطـــوة 
الفلسطينية بالتنديد واالستنكار، واعتبرتها 
تســـاوًقا مـــع أفـــكار اليميـــن اإلســـرائيلي 
المتطرف وانحداًرا غير مسبوق في السياسة 

الخارجية األمريكية".
 وقالت السلطة على لسان المتحّدث باسمها 
نبيل أبو ردينة: "إن خطوة واشـــنطن محاولة 

الفلســـطينية  القضيـــة  لشـــطب  يائســـة 
والشـــعب الفلســـطيني، مؤكًدا أن "شـــعبنا 
متمســـك بحقوقـــه وصامد علـــى أرضه ولن 
يرحل عنها مهما تعاظمت المؤامرات ضده". 

دالالت عّدة
ورأى المحلل السياســـي المختّص بالشـــأن 
"اإلســـرائيلي" عليـــان الهنـــدي، أن إقـــدام 
الخارجية األمريكية على شـــطب فلســـطين 
مـــن قائمـــة دول المنطقة لـــه دالالت عّدة، 

تتعلق بالعالقات اإلســـرائيلية – األمريكية، 
ومحاولتهما تصفية القضية الفلسطينية. 

وأوضـــح الهندي لـصحيفة "االســـتقالل" أن 
أبعاد القـــرار األمريكـــي تتلخـــص باعتباره 
خطوة مـــن "دونالد ترامب "إلعطاء دفعة دعم 
ومســـاندة إضافية لرئيس حكومة االحتالل 
"بنياميـــن نتنياهو" فـــي مواجهة خصومه 
باالنتخابـــات "الكنيســـت"، المقـــررة في 17 

سبتمبر (أيلول) القادم. 

وأضـــاف أن "القرار يتالءم مـــع األفكار التي 
يحملهـــا اليميـــن (اإلســـرائيلي) المتطرف 
ومـــا تم طرحه بصفقة القـــرن، وُيعد محاولة 
للضغط على الفلســـطينيين من أجل القبول 
بالصفقة، وحال عدم قبولهم فســـيتخذون 
هكذا قـــرارات باطلة وغيـــر قانونية بأعراف 

الدول".
وأشـــار إلى أن "أرشـــيف حكومات االحتالل 
الخـــاص بحـــرب 1967، جاء فيـــه أن أمريكا 

دول   5 بـــــ  اعترافهـــا  االحتـــالل  أبلغـــت 
بالمنطقـــة فقط، وهي: إســـرائيل، واألردن، 
ومصر، وســـوريا، ولبنان، وأنكرت (واشنطن) 
في حينه الوجود الفلســـطيني ولم تعترف 
بـــه، واليوم بعد 52 عاًمـــا تحاول إنكار وجود 

الفلسطينيين".
أمـــا الكاتـــب والمحلل السياســـي حســـام 
الدجنـــي، فقـــد رأى فـــي القـــرار األمريكي 
انعكاًســـا لصهيونيـــة اإلدارة األمريكيـــة، 
ودعمها الكامل للمشروع الصهيوني القائم 
على التهام األرض الفلسطينية، وليس على 

"حل الدولتين". 
وأكـــد الدجنـــي لصحيفة "االســـتقالل" أن 
القرار "غير قانوني لذا ليس له انعكاســـات 
وأبعاد سوى التعاطي األمريكي مع القضية 
الفلســـطينية، فالعالم لن يستجب مع هذا 
التوجـــه األمريكـــي؛ ألنه مخالـــف للقانون 

الدولي والقانون الدولي اإلنساني".
ولم يســـتبعد أن تتجه واشـــنطن للضغط 
على بعض الدول إلزالة فلسطين من خارطة 
العالـــم وقوائمهـــا كما ضغطـــت على دول 
لالعتراف بمدينة القـــدس المحتلة عاصمة  

لـ "إسرائيل".
وتابع: "التوجه األمريكي يعكس انتكاسة 
الملــــف الفلســــطيني فــــي ظل مشــــروع 
التســــوية، وأمــــام مــــا يجــــري بالمنطقــــة 
مــــن أحــــداث، لذلك يجــــب علــــى القيادة 
الفلســــطينية أن تعــــي جيــــًدا أن العدو ال 
يفهم سوى لغة المقاومة بأشكالها كاّفة؛ 
إلعادة القضية الفلســــطينية على األجندة 

اإلقليمية والدولية من جديد". 

تحليل: شطب فلسطين من قائمة دول المنطقة »انحدار أمريكي غير مسبوق«

رام الله/ االستقالل:
أعاد وزير المالية شــــكري بشــــارة، االثنين، 
مبلــــغ 81600 دوالر إلى الخزينــــة العامة؛ 
عقب إلزام الرئيــــس محمود عباس، رئيس 
وأعضاء الحكومة الســــابقة بإعــــادة المبالغ 
التــــي تقاضوهــــا عن الفترة التي ســــبقت 

تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.
وكان عبــــاس قــــرر إلــــزام رئيــــس وأعضاء 
الحكومة الـ17 (الحمــــد الله) بإعادة المبالغ 
التي كانــــوا تقاضوهــــا عن الفتــــرة التي 
برواتبهــــم  الخاصــــة  تأشــــيرته  ســــبقت 

ومكافآتهم، على أن ُيدفع المبلغ المستحق 
عليهم دفعــــة واحــــدة، فيما قــــرر اعتبار 
التــــي تقاضوها الحًقا لتأشــــيرته  المبالغ 

المذكورة مكافآت.
وقال مكتب رئيس الوزراء الذي تسّلم كشفا 
بالتحويلة –وفق مــــا أفادت به وكالة األنباء 
الرســــمية "وفا"- إن بشــــارة أول الملتزمين 
بإعادة المبالغ المستحقة عليهم من أعضاء 
الحكومة الســــابقة ورئيســــها، وأن هناك 

وزراء وعدوا بتسليم المبالغ خالل أيام.
وكانت وســــائل إعالم نشــــرت قبل أشهر 

وثائق تفيد برفــــع الحكومة رواتب وزرائها 
الشهرية من 3 إلى 5 آالف دوالر، ورئيسها 

من 4 إلى 6 آالف دوالر.
وجــــاء القــــرار فــــي ظــــل إعــــالن الحكومة 
للتقشــــف  الحالية وســــابقتها عن خطط 
بعد انخفاض الدعــــم الدولي، وما تبع ذلك 
من أزمــــة اقتطاع ســــلطات االحتالل أموال 

المقاصة.
وأكد رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله 
في بيان له صحة الوثائق، موضًحا أن القرار 

جاء بموافقة من الرئيس.

أول وزراء الحكومة السابقة

بشارة يعيد 81 ألف $ تقاضاها كـ »عالوة راتب«
رام الله/ االستقالل:

صادق مجلس الوزراء االثنين على اعتبار الســـبت المقبل عطلة رســـمية بمناســـبة حلول رأس 
السنة الهجرية.

كما صادق المجلس خالل اجتماعه برام الله اليوم على توصيات لجنة البنية التحتية باستكمال 
أعمال مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات.

وأقّر المجلس تشـــكيل لجنة وزارية بشـــأن عطـــاء منظومة الدفع اإللكترونـــي الالزمة لتطوير 
الخدمات الذكية واإللكترونية.

كما صادق على شـــراء مفاصل صناعية بقرابـــة  مليوني دوالر لتغطية احتياجات المرضى في 
المستشفيات الفلسطينية.

وأقّر نظام المســـالخ في مناطق الهيئات المحلية لضمان ســـالمة اللحوم وصادق على النظام 
المالي المعدل لدعم القدس.

كما أقّر فتح المنافسة بين البنوك لتحصيل اإليرادات من مديريات وزارة النقل والمواصالت.

الحكومة: السبت عطلة رسمية 
بمناسبة رأس السنة الهجرية
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أعلن أنا المواطن/سامي خليل مصطفى عبد الباري/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804368785

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عدنان سعيد حسن الحديدي/.
عن فقد بطاقة هويتي التي تحمل 908090749 

فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد عبدالله سلمان ابومحسن/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   961138419

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  يونس سعد يونس عويضه/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803531359

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمد نصر سلمان/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802589309

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ختام جمعه سلمان الثوابته /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
803485952 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ بيسان عبدالسالم حسن ابوهولي /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
401989504   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/  زياد عزات شعبان شعت  /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   939181152

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حنان صبحي أحمد عوده   /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   917995375

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أعلنت شـــركة توزيع الكهرباء في قطاع 
غـــزة، اإلثنين، عن توقـــف أحد مولدات 
الكهربـــاء، بســـبب تقليـــص  محطـــة 
السلطات اإلســـرائيلية لكميات الوقود 

الواردة إلى المحطة. 
وقـــال محمـــد ثابـــت، مديـــر العالقات 
العامة واإلعالم في الشـــركة، إن "سلطة 
الطاقـــة أبلغتنا بتوقـــف مولد من أصل 
ثالثة في محطة توليد الكهرباء، بسبب 
تقليص االحتالل لكميات الوقود الواردة 

للمحطة". 
وأشـــار ثابت في تصريـــح صحفي، أن 
توقف عمل المولد سيتسبب بتقليص 
وبالتالي  المتوفـــرة،  الكهربـــاء  كميـــة 
انخفـــاض عدد ســـاعات وصـــل التيار 

الكهربائي، دون مزيد من التفاصيل. 
وصباح اإلثنين، قررت سلطات االحتالل 
تقليص كمية الوقـــود التي يتم نقلها 
لمحطة توليد الكهرباء بالقطاع، ردا على 

إطالق قذائف صاروخية من القطاع. 

وكان جيـــش االحتالل، قد قال مســـاء 
األحـــد، فـــي بيـــان، إن ثـــالث قذائف 
صاروخية ُأطلقت مـــن قطاع غزة باتجاه 
القبة  اعترضت منظومـــة  "إســـرائيل"، 
الحديدية (نظام التصـــدي للصواريخ) 

اثنين منها. 
ولـــم تتبـــن أيـــة جهـــة فلســـطينية 

مسؤوليتها عن إطالق الصواريخ.
ومن شأن الخطوة اإلسرائيلية، أن تفاقم 
من أزمة نقـــص الكهرباء في قطاع غزة، 
الـــذي يعاني مـــن أزمة كبيـــرة في هذا 

المجال، منذ أكثر من عشر سنوات.
من جهتـــه، اعتبر مركز الدفاع عن حرية 
الحركـــة "جيشـــا - مســـلك" إن القـــرار 

اإلســـرائيلي غير قانونـــي ويمثل عقاًبا 
جماعًيا لســـكان قطاع غزة. مشـــيًرا إلى 
أن القـــرار ال عالقـــة لـــه بأمن الســـكان 

اإلسرائيليين في غالف غزة.
وأكد علـــى ضرورة أن تقوم "إســـرائيل" 
بإلغاء القـــرار فوًرا وأن تســـمح بإدخال 
الوقود بشكل منتظم وكامل إلى القطاع.

إثر تقليص االحتالل كميات الوقود الموردة للشركة

توقف أحد مولدات محطة توليد الكهرباء بغزة يربك جدول الوصل

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزراء في الحكومة اإلسرائيلية، أمس االثنين، إن خيار الحرب على قطاع غزة 

مع تكرار إطالق الصواريخ سيبقى خياًرا أخيًرا.
ولفـــت يؤاف غاالنـــت وزير الكابينيت فـــي تصريحات لقناة ريشـــت كان، أن 
»إسرائيل« ستستنفد كل الخيارات قبل خوض حملة عسكرية واسعة في غزة، 

مؤكًدا أن هذا الخيار سيكون خياًرا أخيًرا.
وبين أن »حماس« غير مهتمة بالتصعيد، لكن هناك جهات أخرى تلعب بالنار، 
ولذلك يجب أن ال نكون متهورين، وأن يتم تحديد الوقت والظروف المناســـبة 

قبل أي عملية في غزة. كما قال.
وبشأن الجبهة الشمالية، قال إن على »إسرائيل« أن تأخذ التهديدات السورية 
واللبنانيـــة واإليرانيـــة على محمل الجد، وأن ال يســـمح فـــي ذات الوقت إليران 

بالتواجد في سوريا.
من جانبه قـــال وزير القضاء أمير أوحانا، إن الحكومة اإلســـرائيلية ال 
تملك حاًل ســـحرًيا لعمليات إطالق الصواريخ من غزة، مشـــيًرا إلى أن 
الحكومـــة تدير األوضاع علـــى جبهة القطاع بمســـؤولية وحزم وبما 

يتناسب مع الظروف.
واســـتبعد أن تلجأ »إســـرائيل« في الوقـــت الحالي إلى مواجهة عســـكرية مع 

»حماس«.

رغم تكرار إطالق الصواريخ
وزراء إسرائيليون: الحرب  

على غزة خيارنا األخير 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قـــررت محكمة االحتالل العليا، الليلة قبل الماضية، 
منـــع متطرفيـــن إســـرائيليين مـــن مســـتوطني 
مستوطنات الضفة الغربية من الترشح لالنتخابات 

المقررة في التاسع عشر من الشهر المقبل.
وبحســـب صحيفة يديعوت أحرونـــوت، فإنه تقرر 

منع باروخ مارزيل وبينتسي غوبشتاين من الترشح 
لالنتخابات ضمن حزب »القوة اليهودية«، بســـبب 
تورطهما بالعنصرية. وتشكلت المحكمة من تسعة 
قضـــاة للنظر فـــي الطعون المقدمة بشـــأن بعض 

قوائم المرشحين لالنتخابات المقبلة.
وسمح القضاة لباقي أعضاء الحزب اليميني المتطرف 

بقيادة »ايتمار بن غفير« بالترشـــح لالنتخابات. كما 
ســـمح القضاة للقائمـــة العربية المشـــتركة بكافة 

أعضائها بالترشح لالنتخابات دون أي عوائق.
وهاجم أعضـــاء من حزب القـــوة اليهودية بينهم 
غوبشتاين، المحكمة العليا ووصفوها بأنها أصبحت 

يسارية وفرًعا لحزب ميرتس.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت وســـائل إعـــالم لبنانيـــة، أن طائرات بـــدون طيار 
"مجهولة"، أغارت فجر اإلثنين، 3 مرات على موقع للجبهة 
الشعبية لتحرير فلســـطين "القيادة العامة" في منطقة 

قوسايا في البقاع الشرقية المحاذية للحدود مع سورية.
وأشـــارت إلى أن الغارات أســـفرت عن إلحاق أضرار مادية 

بالموقع دون إصابات بشرية.
ونوهت إلى أن مضادات أرضية للطيران حاولت التصدي 
لتلك الغارات، التي يعتقد أن طائرات "إسرائيلية" بدون 

طيار نفذت الهجوم.

وأوضحت المصادر، أن الغارة األولى كانت قرابة الســـاعة 
ا في الجرد تاله  الـ 01:11 وقد شـــاهد أهالي قوسايا ضوًء
صوت انفجار، ومن ثم انطلق من المواقع وابل من الرصاص 

المضاد للطيران، ما أحدث ذعًرا في البلدة.
وأضافـــت أن الضربة الثانيـــة كانت الســـاعة الـ 01:25 
والثالثة وقعت الساعة 01:35 في حين كان إطالق المضاد 

من الموقع مستمًرا.
ولفتـــت إلى أن عناصر القيادة العامـــة، ضربوا طوًقا أمنًيا 
حول المكان المســـتهدف خوًفا من صاروخ انشطاري أو 

غير منفجر.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من هجوم مماثل نفذته 
طائرة قال حـــزب الله اللبناني إنها إســـرائيلية انفجرت 

بالقرب مركزه اإلعالمي بالضاحية الجنوبية في بيروت.
فيما لم تعقـــب أي جهة "إســـرائيلية" بالتأكيد أو نفي 

مسؤوليتها عن تلك الهجمات.
وكانـــت تل أبيب قد أعلنت أنها هاجمت أهداًفا في قرية 
عقربا بريف العاصمة الســـورية دمشق، ضد خلية تعمل 
لصالـــح فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني بزعم 
أنها حاولت تسيير طائرات مفخخة إلى "إسرائيل" لتنفيذ 

هجمات خطيرة.

طائرات »مجهولة« تغير على مواقع للجبهة الشعبية »القيادة العامة« في البقاع

«سمحت للقائمة العربية»

محكمة االحتالل تمنع متطرفين من الترشح النتخابات الكنيست

غزة/ االستقالل:
أكدت الجبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين أن شـــن جيش االحتالل اإلسرائيلي حملة 
اعتقاالت واسعة ضد كادرات الجبهة في رام الله لن تحبط عزائمنا أو تؤثر على حضورنا 
الميداني المقـــاوم. واعتبرت الجبهة فـــي بيان لها االثنين أن االحتـــالل لطالما مارس 
بكل األشـــكال اإلجرامية حرًبا شرســـة ممنهجة على الجبهة وقياداتها وكادراتها سواء 
باالغتيال أو االعتقال أو اإلبعاد، لكنه لم يستطع أن يطفئ جذوة المقاومة، أو االستسالم 

لهذا الواقع، أو المساومة على الثوابت والمبادئ الجبهاوية.
وعاهدت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني بأن تبقى بوصلتها واضحة باتجاه التمسك 
بالثوابت وبخيار المقاومة حتى تحقيق أهدافها في العودة والحرية واالستقالل، وإقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس.

جنين/ االستقالل:
دخل أسيران من جنين ومخيمها، أمس اإلثنين، عامهما الثامن عشر على التوالي  
في سجون االحتالل اإلسرائيلي. وأفاد مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور، 
بأن األسيرين الجريح جمال عبد السالم أبو الهيجا من مخيم جنين واسالم صالح 

جرار من جنين، دخال عامهما الـ18، وهما يقضيان حكما بالسجن مدى الحياة.

»الشعبية«: اعتقال كادراتنا لن يؤثر 
على حضورنا الميداني المقاوم

األسيران أبو الهيجا وجرار 
يدخالن عامهما الـ18 في األسر
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رغم التصعيد اإلســـرائيلي الخطير على عدة جبهات, والتنبؤ المتزايد بحرب شرسة 
تشـــنها »إسرائيل« في الشـــمال أو الجنوب, والتحذير من خطوات خطيرة قد تقدم 
عليها المقاومة الفلســـطينية, من الممكن ان تـــؤدي إلى تزايد فرص اندالع الحرب 
وتقريـــب موعد المواجهة, إال ان هذا الخيار هو األصعب الذي من الممكن ان تتخذه 
»إســـرائيل« اآلن, خاصة ان إسرائيل لم تعد تنظر إلى قدراتها الذاتية والعسكرية 
فقط, إنمـــا تنظر إلى قدرات »أعدائها« وهى تدرك تمامـــا ان حزب الله ليس هدفا 
ســـهال, وان المقاومة الفلســـطينية في قطاع غزة, لم تعد هدفا سهال أيضا, لذلك 
تحاول ان تؤجل أي مواجهة عسكرية معهما في هذا الوقت تحديدا, ورغم التصعيد 
العســـكري اإلسرائيلي في ســـوريا ولبنان وقطاع غزة, إال ان »إسرائيل« تحاول دائما 
ان توجد مبررا لهذا التصعيد, وســـبق لها ان اعتذرت عن استهداف احد أفراد امن 
القسام في قطاع غزة على الحدود الشرقية في سابقة لم تحدث من قبل, و«إسرائيل« 
لن تســـتفز حزب الله, وتســـير طائرات استطالع في ســـماء لبنان بعد تهديدات 
السيد حسن نصر الله باستهداف هذه الطائرات, فهي تدرك ان تهديد حزب الله 

باستهدافها جاد جدا. 
ما يسمى بوزير الهجرة وعضو المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون األمنية 
والسياسية »الكابينت« يؤاف غاالنت، قال في تصريحات إذاعية »إن خوض الحرب، 
هو آخر ملجأ إلســـرائيل، ويجب استنفاد جميع االحتماالت األخرى أوال«. وأضاف« لن 
تقبل إســـرائيل بخرق الهدوء في جنوب البالد، بل تتحرك بقوة كبيرة كلما اقتضت 
الضرورة ذلك, واعتقد ان حركة حماس ليســـت معنية باالنزالق إلى مواجهة، إال أنها 
وفصائـــل أخرى تخضع إلمرتها، تلعب بالنار« حســـب قوله, غاالنت يهدف من هذه 
التصريحات إلى إرسال رسائل للمقاومة الفلسطينية ان »إسرائيل« ال تصعد عسكريا 
من اجل شـــن حرب على غزة كما تتحدث وســـائل اإلعالم المختلفة, إنما تحذر من 
االستمرار في إطالق الصواريخ تجاه الغالف الحدودي, وقد قررت »إسرائيل« تقليص 
كميات الوقود التي تسمح بإدخالها لمحطة توليد الكهرباء بالقطاع، ردا على إطالق 
الصواريخ، وهي خطوة من شأنها تعميق أزمة نقص الطاقة بغزة, لكن هذه الخطوة 
ال تـــؤدي إلى حرب على القطاع, خاصة أنها خطوة وقتية وقد تنتهي في أية لحظة, 

وهى تدلل على االنحياز لخيارات أخرى تضمن عدم إشعال حرب جديدة اآلن .
يجب ان نعي تماما ان سياســـة »إســـرائيل« في التعامل مع المقاومة الفلسطينية 
واللبنانيـــة تبقى متغيرة وتخضع للظروف واألحوال التي تعيشـــها »إســـرائيل«, 
فما هو غير مقبول اليوم, يمكن ان يصبح خيارا اســـتراتيجيا إلســـرائيل غدا, وهى 
تقيـــس األمـــور بمصالحها ومدى قدرتهـــا على الوصول للهـــدف, فغايتها دائما 
تحقيق األهداف, وأســـلوب الوصـــول إلى تحقيق الهدف يبقـــى متغيرا وخاضعا 
للغاية المرجوة, فمشال »إســـرائيل« التي تحلم بإنشاء دولتها من الفرات إلى النيل, 
هدفها األساســـي هو تحقيق هذا الحلم, أما الوسيلة فتبقى مرهونة بالواقع الذي 
يحكمهـــا, فمن الممكن تحقيق ذلك بالتطبيع مع الـــدول العربية, وإقامة تحالفات 
مشتركة معها, والسيطرة على ثروات وخيرات البالد, والتحكم في سياستها وأمنها 
واقتصادها, ورغم ان »إسرائيل« موصوفة بنازيتها ودمويتها, إال ان الخيار األصعب 
لديها دائما هو »الحرب« ألن اإلســـرائيليين ليس لديهم قدرة الصمود في الحروب 
مع »األعـــداء«, والجبهة الداخلية لديها »رخوة«, واليهـــود الذين جاؤوا إليها, جاؤوا 
لالســـتشمار وجني األموال, وتحقيق االرباح, وليســـوا مســـتعدين للمغامرة برؤوس 

أموالهم, من هنا تبقى الحرب الخيار األصعب.   

الخيار األصعب 

رأي

يبـــدو ان سلســـلة االســـتهدافات التي 
المسيرة  اإلســـرائيلية  الطائرات  تنفذها 
والحربية في أكشـــر من مكان ضد أهداف 
تتبع محـــور المقاومة لـــن تتوقف قريبا 
وربما تتســـع كمـــا ونوعا خـــالل المرحلة 
القادمـــة . فمنذ أكشر من شـــهر وطائرات 
العدو تضرب في العراق وتدمر معسكرات 
وعتاد للحشد الشـــعبي حتى وصل األمر 
الغتيال قـــادة ميدانييـــن يتبعون لهذا 
الحشـــد، وقبل يومين قصفت في سوريا 
ما ادعت أنه معســـكر إيراني كان يخطط 
الســـتهدافها بطائرات مسيرة ، وأرسلت 
في الليلة ذاتها طائرات مســـيرة مفخخة 
للضاحية الجنوبية في لبنان حيث معقل 
حـــزب الله األهم ، وقصفت مواقع الجبهة 
الشـــعبية – القيـــادة العامة فـــي البقاع 
اللبناني،  وأعلنت عن ذلك بشـــكل صريح 
في تغير دراماتيكي لسياستها السابقة 
التـــي كانـــت تعتمد على مبـــدأ » أضرب 

واصمت » !!
فمـــاذا حدث كـــي تغير إســـرائيل تلك 
السياســـة التي التزمت بها منذ عشرات 
الســـنين !! وعلى مـــاذا تعتمـــد في هذا 
التحـــرك الذي يصفه البعـــض بالجنوني 
والغير محســـوب العواقب !! وهل لديها 
من القـــوة والمنعة مـــا يؤهلها لمواجهة 
غضـــب ورد أطراف محور ممتد من طهران 
مرورا ببغـــداد وصنعاء ودمشـــق وبيروت 
وصـــوال لغـــزة !! وهل هـــذا التحرك يأتي 
ضمن سياســـة »إســـرائيلية« خاصة بها 
وتخدم أجنداتها السيما االنتخابية فقط 
!! أم ضمـــن توجه أكبر وأوســـع تشـــرف 
المتحـــدة األمريكية في  الواليـــات  عليه 
إطار ضغطها المتواصل على الجمهورية 
اإلســـالمية فـــي إيـــران مدعومـــا بحلفاء 

ومؤيدين من العرب والعجم !! 
القراءة الهادئـــة والمتأنية والبعيدة عن 
العواطف لما يحدث من تطورات يصفها 
البعض ببالغة الخطورة تشـــير إلى أن ما 

يحـــدث هو نتـــاج عملية كبيـــرة مخطط 
لها مسبقا ويشـــارك فيها أطراف عديدة 
كل حســـب قدراته وإمكانياتـــه !! وهذه 
الخطـــة متعددة المراحل والتي تشـــرف 
عليهـــا الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
بشـــكل مباشر تشـــبه إلى حد كبير حرب 
اســـتنزاف متوســـطة المدى، يسعى من 
خاللها الطرف المعادي لألمة إلى التوصل 
أو فـــرض اتفاق معين يســـمح له بتنفيذ 
أجنداته فـــي المنطقة بـــدون ان يمنعه 
أحد أو ينازعه في ســـيطرته أحد !! بمعنى 
آخر أمريكا وإســـرائيل ومن خلفهما جوقة 
الخدم والتابعيـــن تريد فرض ما تريد من 
صفقة القرن واالســـتيالء علـــى مقدرات 
األمـــة والهيمنـــة على ثرواتهـــا ومصدر 
قوتهـــا دون أن يكون هناك طرف أو عدة 
أطراف يقولـــون لها ال !! ممنوع من وجهة 
نظر دولة اإلرهـــاب واإلجرام األمريكية أن 
يملك سكان المنطقة زمام أمرهم وتسيير 
شـــئون حياتهـــم والتصـــرف بشرواتهم 
وأرزاقهـــم !! المطلـــوب حســـب الرؤيـــة 
األمريكية والصهيونية أن يصبح الجميع 
دوال وجماعـــات وأفرادًا مجرد تابعين أذالء 
ال حـــول لهـــم وال قوة ووجودهـــم مرتبط 
بمدى ومقدار خدمتهم للســـيد االمريكي 

واإلسرائيلي .
ولكن هل هـــذه الرغبـــة األمريكية قابلة 
للتنفيـــذ !! هـــل مـــا يريـــده األمريكـــي 
واإلســـرائيلي يمكن أن يصبح قدرا نافذا 
وعلى الجميع أن يســـلم بـــه ويعمل على 
ترجمتـــه ألمر واقع ال مجال لتغييره !! هل 
الجزء األصيل من مكونات األمة الذي ما زال 
متمســـكا بالشوابت ويرفع شعار التحدي 
للهيمنـــة والعربدة األمريكية لديه الرغبة 
والقـــدرة واإلمكانيـــات للتصـــدي لهكذا 
مخططات شـــيطانية وإفشالها وردعها !! 
نحن نـــرى ان الرغبة موجودة وبقوة ويعبر 
عنهـــا أطراف محور المقاومـــة والممانعة 
في كل خطاباتهـــم وتصريحاتهم ، ومن 

خالل إعدادهـــم وجهوزيتهم وتحركهم 
في الميدان ، وما خطاب الســـيد حســـن 
نصر الله الحاسم قبل يومين إال دليال آخر 
على صدق ما نقول . وكذلك على مستوى 
القدرة واإلمكانيات ، فبإمكان هذا المحور 
الكبير والقوى التصدي وإفشال كل خطط 
األعداء رغم فـــارق اإلمكانيات والعتاد، إال 
أن العقيدة القتالية وتفاصيل الجغرافيا 
وشـــواهد التاريـــخ تنحـــاز بشـــكل كبير 
لجانب قوي المقاومة والممانعة وتمكنها 
إن أحسنت اســـتغاللها من توجيه ضربة 
قاضية لكل مشاريع األعداء ومخططاتهم 
اإلجراميـــة . المهـــم ان تتوحـــد جميـــع 
جبهات المقاومـــة ضد هذا العدوان الذي 
يحاول اســـتهدافها كال علـــى حدة ، وان 
يكون التنســـيق الميدانـــي والعملياتي 
واالستخباراتي على اعلي المستويات، ألن 
المعركـــة الحقيقية لم تبدأ بعد !! وهناك 
الكشير من الســـيناريوهات التي في حال 
حدوثهـــا يمكن ان تغير وجـــه المنطقة 

واإلقليم إلى األبد !!
على الجميع ان يتحمل مسئولياته بحدها 
األقصـــى !! وأن ُتغّيـــب عوامـــل التفرقة 
والتشـــرذم والطائفيـــة والمذهبيـــة من 
أولوياتنا !! وتحـــل مكانها عوامل الوحدة 
والقـــوة والمنعـــة والمصير المشـــترك !! 
ال نبالـــغ إن قلنا ان هذه المرحلة شـــديدة 
الخطـــورة والتعقيد ربمـــا تكون أخطر من 
مرحلة سايكس بيكو لما يمكن أن تحمله 
مـــن مصائب وكـــوارث علـــى مصير األمة 
إن تـــم االستســـالم لمخططـــات األعداء 
والقبول بهـــا . وال نبالغ أيضـــا إن قلنا ان 
األمـــة وبما تملـــك من أمكانيات بشـــرية 
ومادية وعسكرية قادرة على قلب الطاولة 
علـــى رؤوس الجميع، وتحويـــل التهديد 
إلـــى فرصة ســـانحة لتحقيـــق مزيد من 
االنتصارات، وتســـجيل المزيد من النقاط 
باتجـــاه تحقيق النصر الكبيـــر الذي طال 

انتظاره .

ما الذي يحدث في المنطقة ؟! وماذا تغير لتقوم »إسرائيل« 
بكل هذه الهجمات ؟! وكيف سيكون رد محور المقاومة ؟! 

 احمد عبد الرحمن

1-
أنا مشل أّمي .. كالنا يكره الليل ويعشق الصباح.. 
 

ُّ
باكـــًرا ننزع غطاء العتمة عن عيون الفجر.. نرش
وجهه بالمـــاء، ونمســـح بالحّب علـــى عينيه.. 
نوقظ الشـــمس من غيابها.. تبتســـم للهفتنا، 
وتمألنا دفًئا وأمًنا.. تطوف معنا حديقة البيت.. 
نتفّقد األشجار وأشتال الحنين .. نقطُف التين 
واألعناب والرمان....وما تشتهيه األنفُس، وتلذُّ 

األعين .. ونمضي إلى نهارنا مطمئنين
أنـــا مشل أّمي ال اعرف الحقـــَد، وال أكره اآلخرين.. 
أصّلي الفجر، وأجلس على سّجادة الدعاء.. لساني 
يلهُج بالرجـــا واألمنيات.. وأرقُب النهار قادًما من 
غياهـــب الليل.. أرّبُت على كتفيـــه.. أهمُس في 

أذنيه.. تتشابك أيدينا ونمضي باسمين

2-
فـــي مرمى الصخـــب وراجمـــاُت الضجيج تمأل 

 الفضاء اشـــتباكاٌت عابشة.. أيها 
ُّ

المـــدى.. وكل
الجنون رفًقا بهذا الفراغ السخّي

رفًقا بذاك الضياع الغبّي 

3-
تعاَلْوا ( ُنفصفُص) الوقت كمكّســـراٍت مالحة.. 
نحتسي شـــيًئا خفيًفا من سكون الليل.. نرسم 
 

ّ
فوق حائط الظالم جدارّيـــًة من الفوضى.. لكن
طفلـــَي الصغيَر يعبُث بعقارب المســـاء.. فجأًة 
يصير الزمن نهـــارا.. ما جدوى ذلَك وهذا الليل 
 الهاربين إلى 

ُ
 النقاط , يفّتش

ّ
يتموضع عند كل

الصباح, يصادُر احالمهم ويطبُع على ظهورهم 
ُقبلًة من يأٍس وعتمة

4-
تعاَلـــوا مـــّرة أخرى, ســـنعيُد برمجة الســـاعة 
المعّلقة على حائط الفراغ, الســـاعُة اآلن تمام 

 يسعفني, وال الهاتُف النقال, 
ُ
الزهق, ال التلفاز

وال أسّرٌة تتشاءُب من فرط النعاس

5-
تعالوا ُنحاول من جديـــد, نطالُع آخر رواية في 
, ورواية بوليســـّية مشيـــرة, وأخرى 

ّ
عالـــم الجن

عاطفّية تطارُد األمل بشراسة
 مشـــغولون 

ُّ
- وماذا بعد, ال بعُد وال قبل, فالجن

بالدجالين, والشـــرطُة تطارد أصحاب الشيكات 
 

َ
الراجعـــة, والعواطـــُف في آخـــر رواية ال صدق

فيهـــا وال روح, - مـــاذا تبقى لك مـــن خياراٍت 
والوقت يمضي, تبقى لـــي الِذكر, أال بذكر الله 

 قلبي 
ّ

 القلوب, اطمأن
ّ

تطمئن

  6-
 البدَر بأصابَع من ظـــالم, فتعاَلْوا 

ُ
 يخنـــق

ُ
الليل

 النجوَم في واجهات 
ُ

 أصابَع القلب, ُنعّلق
ُ

ُنشعل

المنازل, نوقُظ الشـــمَس من غفوتها, نرصُف 
 ميالَد القمر 

ُ
الطرقاِت بالنهار, وُنعلن

 7-
فــــي شــــوارع المــــدن المكتّظــــة بالضجيج 
ينتابني إحساٌس بالوحدة والفراغ., هل ثمَّ 
شعوٌر يستبدُّ بقلبك كالشعور بالضياع في 
بلٍد تكتظُّ باليافطات اإلرشــــادية؟!, الضياع 
ال عالقــــة له بالجســــد، فشمَّ مضغــــٌة قلقة، 
 يســــتمدُّ الحبر من دمك، 

ٌ
وروٌح حائرة، ويراع

ويخطُّ على أطاللك افدح المراثي!, في هذه 
 ال 

ٌ
الشــــوارع المكتظة بالعابرين فراغ...فراغ

يدرك بالعين المجّردة، وال بالقلب المترف!, 
 ووجــــع، والمدائن باهتة., 

ٌ
 ويراع

ٌ
فراغ...فراغ

فمن يمنحني قّوة القلب؛ ألكسر هذا اليراع، 
وأستريح؟ 

عبد الله الشاعرأنا مثل أمي 
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رام الله/ االستقالل:
وّقــــع، االثنيــــن، مشــــروع »التمويل 
بهــــدف خلق فــــرص عمــــل«، وهو 
برنامج ممول من البنك الدولي لصالح 
وزارة المالية وتديره شــــركة البدائل 
التطويريــــة، اتفاقيــــات مــــع ثالث 
مؤسسات تعنى بدعم الريادة، لدعم 
اصحاب أفكار ريادية لتحويلها الى 

مشاريع.
شــــركة  الثالث هي:  والمؤسســــات 
»ســــينديكيت، ومؤسســــة قيادات 
»ليدرز«، وشــــركة »فلو« لالستشارات، 
ووقعت االتفاقيــــة في مقر المعهد 
العامــــة  للماليــــة  الفلســــطيني 
والضرائب فــــي البيرة، بحضور مدير 
عــــام العالقــــات الدوليــــة والتعاون 
الدولي في وزارة المالية ليلى صبيح، 
وممثلين عن البنوك والقطاع الخاص.

وقالت صبيــــح أن البرنامج يشــــكل 
نموذجا للعالقة بين القطاعين العام 
والخاص، »اذ يشــــكل هــــذا النموذج 
التطور  لقيــــادة  األمثــــل  التعــــاون 

االقتصادي في البالد«.
وأضافت »هذه ليست المبادرة األولى 
في اطار الشراكة مع القطاع الخاص، 
اذ عمــــدت وزارة الماليــــة الى توجيه 
العديد من مبادرات دعم األعمال الى 
القطــــاع الخاص، لكن هــــذا البرنامج 

يتميز بالريادية ونأمل ان يتوســــع 
ليشمل شركاء آخرين«.

وأشــــارت الــــى تعديــــل العديد من 
القانونية بهدف تمكين  النصوص 
القطــــاع الخــــاص من القيــــام بدوره 
المأمول في قيادة العملية االقتصاد.
من جهته، قال مدير المشــــروع مازن 
أسعد إن المشروع يدار من قبل هيئة 
استشــــارية مكونة من ممثلين عن 
»ويشكل  والخاص،  العام  القطاعين 
تعبيرا عمليا عن الشــــراكة بينهما، 
وهدفــــه دعم الريادييــــن ممن لهم 

أفكار استثمارية«.
ســــيمول  االتفاقيــــات،  وبموجــــب 
»مشروع التمويل بهدف خلق فرص 
عمل« منحا بـــــ 389 ألف دوالر لدعم 
مشاريع ريادية ناشــــئة، اضافة الى 
مســــاهمات اخرى من المؤسســــات 
الثالث الشريكة، ويتوقع ان يستفيد 
منها 23 مشــــروعا، وتوفر حوالي 80 

فرصة عمل.
وإضافة الى البرنامج الذي تم توقيع 
االتفاقيات بشأنه، اليوم، قال أسعد 
إن المشــــروع بصدد اطالق مسارين 

آخرين خالل األشــــهر المقبلة، األول 
يستهدف مشــــاريع كبيرة بماليين 
الدوالرات، يتوقع ان تســــتفيد منه 
5 شــــركات، والثاني  باسم »سندات 
األثــــر اإلنمائي«، وهــــو برنامج يجري 
لمشــــاريع  منح  لتقديم  تصميمــــه 
صغيــــرة بنــــاء على النتائــــج وليس 

المدخالت.
وقال أســــعد »نأمــــل ان تنجح هذه 
البرامج في تشــــجيع القطاع الخاص 
علــــى االســــتثمار فــــي المشــــاريع 

الريادية، والمشاركة في المخاطر«.

توقيع اتفاقيات لدعم مشاريع ريادية
 لصالح »المالية« بتمويل من البنك الدولي

رام الله/ االستقالل:
أعلـــن وكيل وزارة التنمية االجتماعية داود الديك زيادة مجموع المبالغ 
المخصصة لألسر الفقيرة في قطاع غزة إلى 94 مليون شيقل، أي بزيادة 
5 ماليين شـــيقل لهذه الدفعة التي من المقـــرر صرفها خالل األيام 

المقبلة.
وأضاف الديك في تصريحات نشـــرتها وكالة األنباء الرســـمية »وفا« 
اإلثنين، أن 23 ألف أسرة في قطاع غزة ارتفعت مخصصاتها، في حين 

انخفضت مخصصات حوالي 9 آالف أسرة نتيجة تحديث البيانات.
وأكد بخصوص ما يتم تداوله من مغالطات بشأن حجب بعض األسر في 
قطاع غزة، أن عمليات الحجب تتم في المحافظات الشمالية والجنوبية 
على حد سواء، وأن الحجب يتم لعدم ثبوت االستحقاق بناء على تحديث 
البيانات، أو بسبب وجود ملف ضريبي لألسرة، أو بسبب وجود مخصص 

مالي آخر تتلقاه من وزارة المالية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة »يديعوت احرنوت« العبرية اإلثنين، إن »اســـرائيل« حولت 300 
مليون شيكل الى شركة الكهرباء »االسرائيلية«، لتقليل الديون المتراكمة على 

لسلطة الفلسطينية.
وتـــم تحويل 200 مليون شـــيكل من أموال الضرائب الفلســـطينية، في حين 

دفعت شركة »القدس الشرقية« 100 مليون شيكل أخرى.
يذكـــر أن االحتالل يدعي بأن الديون المتراكمة على الســـلطة لصالح شـــركة 

الكهرباء تبلغ 2.1 مليار شيكل.

االحتالل يخصم الماليين من أموال 
السلطة للكهرباء »االسرائيلية«

التنمية االجتماعية تزيد مخصصات 
بعض األسر الفقيرة في غزة

االستقالل/ وكاالت:
أظهر تقرير متخصص، االثنين، تراجع إجمالي 
أربــــاح الشــــركات المدرجة فــــي بورصات دول 
مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 14.7 % في 

الربع الثاني 2019.
وحســــب تقرير شــــركة كامكو الكويتية (بنك 
اســــتثمار)، انخفضت أرباح الشركات الخليجية 
إلــــى 15.8 مليــــار دوالر، خالل الثالثة أشــــهر 

المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.
وكانــــت أرباح الشــــركات الخليجيــــة المدرجة 
بأسواق المال ســــجلت 18.5 مليار دوالر بالربع 

الثاني 2018.
وأفاد التقرير: على الرغم مــــن أن تراجع األرباح 
في ثالث بورصات خليجية فقط من أصل ست، 

إال أن تراجع األرباح السعودية بنسبة 37.1 % 
كان كافيًا لتقليص أرباح أســــواق دول مجلس 

التعاون الخليجي بأكملها.
وسجلت المملكة أعلى نسبة تراجع مع انخفاض 
إجمالي أرباحها إلى 5.1 مليارات دوالر في الربع 
الثاني، من 8.1 مليارات دوالر بالفترة المماثلة 

من 2018.
ومثلــــت الســــعودية 32.2 % مــــن أرباح دول 
مجلس التعاون الخليجي المســــجلة في الربع 

الثاني من العام.
وذكــــر التقريــــر أن بورصتــــي قطــــر والبحرين 
شــــهدت تراجع أرباح الربع الثاني على أساس 

سنوي بنسبة 8.7 % و11.2 % على التوالي.
فيما شهدت الشركات المدرجة ارتفاعا بصافي 

أرباحها خالل الفترة في بورصات دبي بنســــبة 
16.5 % وأبوظبــــي 0.8 %، والكويت 9.4 % 

وسوق مسقط 20.9 بالمئة.
وســــاهم قطاع البنوك بنسبة 59.7 % من 
إجمالي أربــــاح الشــــركات الخليجية، فيما 
ارتفــــع أرباح القطاع على أســــاس ســــنوي 

بنسبة 3.5 %.
وسجلت أرباح قطاع البنوك الخليجية نحو 9.4 
مليار دوالر بالربع الثاني، مقابل 9.1 مليار دوالر 

في الربع الثاني من العام 2018.
بالخليج  المدرجـــة  الشـــركات  أرباح  وكانت 
تراجعـــت بنســـبة 4.7 % بالربـــع األول من 
2019، إلـــى 17 مليار دوالر، بحســـب تقرير 

سابق لكامكو.

االستقالل/ األناضول:
هبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية 
(النفطية وغير النفطية) بنســـبة 6.1 % على 

أساس سنوي في النصف األول من 2019.
وحسب مسح لألناضول، اســـتنادا إلى بيانات 
صـــادرة عـــن الهيئـــة العامـــة لإلحصـــاء في 
الســـعودية (حكوميـــة)، االثنيـــن، بلغ فائض 

الميزان التجاري 67.1 مليار دوالر.
كان فائـــض الميزان التجاري للســـعودية، بلغ 
خالل الفترة المناظرة من 2018، نحو 71.4 مليار 

دوالر.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية 
وغير النفطية)، بنسبة 4.7 %، إلى 133.7 مليار 
دوالر، بينما تراجعت الواردات 3.1 %، إلى 66.7 

مليار دوالر.
وهبطت قيمة الصادرات »النفطية« للسعودية 
خالل الفترة المذكورة، بنسبة 4 %، إلى 104.5 

مليار دوالر.
كان الفائـــض التجاري الســـلعي (نفطي وغير 
النفطي) للسعودية ارتفع خالل 2018، بنسبة 
87.5 بالمائة، إلى 159.3 مليار دوالر، مقارنة مع 

85 مليار دوالر في 2017.

االستقالل/ وكاالت:
قـــال "ليو هي" نائب رئيس وزراء الصين االثنين، إن بكين 
مســـتعدة لحل خالفها التجاري مع الواليات المتحدة من 
خالل المفاوضات الهادئة وإنها تعارض بشـــدة تصعيد 

الصراع وذلك حسبما ذكرت صحيفة تدعمها الحكومة.
وقالت صحيفة "تشونغتشـــينغ مورننج" بوست إن "ليو" 
كبيـــر المفاوضيـــن التجارييـــن الصينييـــن أدلى بهذه 
التصريحات خالل مؤتمر تكنولوجي في "تشونغتشينغ" 

بجنوب غرب الصين.
وتأتـــي هذه التصريحات بعـــد أن أعلن الرئيس األمريكي 
"دونالد ترمب" األسبوع الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة 

خمسة في المئة على بعض من سلع صينية تبلغ قيمتها 
نحو 550 مليار دوالر في أحدث خطوة أعلنت بعد ســـاعات 
من كشف الصين النقاب عن فرض تعريفات على منتجات 

أمريكية تبلغ قيمتها 75 مليار دوالر كإجراء انتقامي.
واالثنين، سّجل اليوان الصيني، تراجًعا إلى أدنى مستوى 
له مقابل الدوالر األميركي منذ نحو 11 عاًما، وسط المخاوف 
المتعلقة بالحرب التجارية التي تهدد أيضا بحصول ركود 

عالمي، وهو ما ألقى بثقله على األسواق المالية.
وتراجع ســـعر صرف اليوان إلـــى 7.14 مقابل الدوالر، وهو 
المعـــدل األدنـــى منذ بداية عـــام 2008 فـــي التعامالت 

اآلسيوية.

فائض تجارة السعودية يهبط
 6.1 % في النصف األول 2019

الصيــن مستعــدة لحــل 
الخــالف التجــاري مــع أمريكــا

االستقالل/ وكاالت:
أعلن المتحدث باسم الحكومة اإليرانية علي ربيعي، االثنين، أن بالده 

باعت النفط الذي تحمله الناقلة "أدريان داريا 1".
وقال ربيعي لوكالة األنباء اإليرانية، إن المشتري هو من سيحدد وجهة 

الشحنة، وأن إيران لم تعد تعرف شيًئا بشأن وجهتها.
وكانت الســـلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني قد 
أفرج األسبوع الماضي عن الناقلة "أدريان داريا1"، بعد احتجازها ألكثر 

من ستة أسابيع.
ومن الجدير ذكره أن سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية، 
احتجزت الناقلة في 4 تموز/ يوليو الماضي، لالشتباه في نقلها نفًطا 
إيرانًيـــا إلى ســـورية، بالمخالفة للعقوبات األوروبيـــة المفروضة على 

سورية.

تراجع أرباح الشركات الخليجية 14.7 % بالربع الثاني 2019 إيران تعلن بيع نفط
 الناقلة »أدريان داريا 1«
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االستقالل/ وكاالت:
طالبت هيئة علماء السودان، االثنين، 
النظـــام الحالي في البـــالد، بتطبيق 
قيم الشـــفافية والحيـــاد التام في 
محاسبة المفسدين من رموز النظام 

السابق.
كما دعت الهيئـــة في بيان لها »إلى 
تبرئة غير المفســـدين مـــن النظام 
السابق، وإفســـاح المجال لمعارضيه 
من الشـــرفاء للمســـاهمة فـــي بناء 

الوطن«. 
البيـــان أن »الهيئة تواصل  وأضاف 
جهودها فـــي بذل النصـــح للحكام 
والصبر على ذلـــك دون كلل أو ملل، 
مع حراسة القيم النابعة من العقيدة 
اإلســـالمية دون خـــوف أو تـــردد أو 
مجاملـــة أو محاباة ألحـــد، والتزامها 
لتحقيـــق  الســـلمية  بالوســـائل 

أهدافها«. 
وأكـــد أن »تجذر اإليمـــان والعقيدة 
اإلســـالمية فـــي وجـــدان الشـــعب 
الســـوداني يحول دون أي محاوالت 

لتغيير أو طمس هوية أهل السودان 
اإلسالمية«. 

وأشـــار إلـــى المســـاهمات المقدرة 
إرســـاء  الســـودان في  لهيئة علماء 
وإعالء قيم العدل والمساواة والحرية 
والعدالـــة االجتماعيـــة، ومكافحـــة 

الفساد في المجتمعات. 
كمـــا دعت الهيئة إلعـــادة النظر في 
اعتمدت  التي  الدســـتورية  الوثيقة 
بواســـطة طرفي االتفـــاق، المجلس 
العســـكري وقوى الحريـــة والتغيير، 

دستورا للمرحلة االنتقالية. 

واعتبـــرت أن »الوثيقة جـــاءت دون 
الطمـــوح والتطلـــع إلصالح شـــؤون 
الحكـــم، كما خلت من أي إشـــارة إلى 
اللغـــة العربيـــة، لغة القـــرآن كلغة 
رســـمية للبالد والشريعة اإلسالمية، 

كمصدر لتشريع القوانين«. 

»علماء السودان« تطالب بالشفافية في محاسبة رموز النظام السابق

االستقالل/ وكاالت:
أكد الرئيس اإليراني حســــن روحاني دعمه للجهود الدبلوماسية في 

حل النزاع مع الواليات المتحدة.
وقــــال روحانــــي االثنين: »إذا اتضــــح لي أنه بإمكاني حل مشــــكالت 
اإليرانيين بلقاء، فإنني ســــأفعل ذلك بالتأكيــــد«، مضيًفا أن مقاومة 
القوى العظمى فقط لن تحقق شيًئا، مؤكًدا ضرورة أن تبحث الحكومة 
في الوقت نفســــه عن حلول لكافة المشــــكالت، وقال: »من بين ذلك 

الدبلوماسية أيضا، طالما أن هذا يخدم المصالح القومية«.
وذكـــر روحانـــي أن المفاوضات ليس بإمكانهـــا تحقيق النجاح 
بنســـبة مئة في المئة، وقال: »من الممكن أن نسلك مساًرا ننجح 
فيـــه 100 % أو ال ننجح. ينبغي لنا القيام بعملنا. فحيثما يكون 
هناك احتمال للنجاح ليس بنســـبة 90 % بل بنســـبة 10 أو 20 
%، يجب أن نبذل جهودنا ونمضي الى األمام، وال يجب أن نفقد 

الفرص«.
ودافــــع روحاني عن زيارة وزير خارجيته محمــــد جواد ظريف لمدينة 
بياريتز الفرنسية، حيث مقر انعقاد قمة السبع وقال: »كان هذا عقب 

التشاور وبالتوافق مع دبلوماسيتنا النشطة«.
وتجدر اإلشــــارة إلى أن ترامــــب وضع ظريف على قائمــــة العقوبات 

األمريكية في نهاية تموز/يوليو الماضي.

روحاني يؤكد دعمه للدبلوماسية 
في حل النزاع مع الواليات المتحدة

االستقالل/ وكاالت:
قالت جماعة »أنصار الله » اليمنية، االثنين، إنها نفذت هجوما واسعا 
بطائرات مســـيرة على »هدف عســـكري هام« بالعاصمة السعودية 

الرياض، دون أن توضح طبيعة الهدف.
ولـــم يصدر تعليق من الجانب الســـعودي حول األمر حتى الســـاعة 
10:15 ت.غ. وأوضح المتحدث العســـكري لجماعة »أنصار الله« يحيى 
ســـريع، في بيان مقتضب اطلعت عليه األناضول، أن الطيران المسير 
التابـــع للجماعة نفذ هجوما واســـعا بعدد من طائرات »صماد 3« على 
هدف عسكري هام فى العاصمة السعودية الرياض، وكانت اإلصابة 

مباشرة.
وتابع: »نجـــدد دعوتنا للمدنيين والشـــركات باالبتعـــاد الكامل عن 

المواقع العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا«.
ودأبت الجماعة اليمنية خالل الفترة األخيرة على إعالن استهدافهم 
منشـــآت في الســـعودية تشـــمل مطـــارات ومنشـــآت نفطية في 

السعودية بطائرات مسيرة.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية 

للحكومة ومسلحي جماعة »أنصار الله«.

االستقالل/ وكاالت:
طالـــب الرئيس األمريكي دونال ترامب االثنين، دول 
أوروبا باســـتعادة مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين 
في معســـكر اعتقال في الصحراء شرق سورية، لدى 

قوات يقوده األكراد متحالفة مع الواليات المتحدة.

ووصف ترامب، في تصريحات قبل جلسة محادثات 
مغلقة مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، الوضع 

الراهن بأنه »غير عادل« بالنسبة للواليات المتحدة.
وقال ترامب:«نريد إعادتهم إلى المناطق التي قدموا 

منها«. 

وأضاف أن »القســـم األكبر« مـــن المقاتلين األجانب 
قادمـــون من أوروبـــا، وبعضهم قادمون مـــن ألمانيا 

وفرنسا وبريطانيا.
من جانبها، قالت ميركل إن ألمانيا تستعيد عائالت 

بعينها من مقاتلي »داعش«.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الحشد الشعبي العراقي، االثنين، أنه لن 
يســــكت على الهجوم األخير على أحد ألويته 

قرب الحدود مع سوريا غربي البالد. 
جاء ذلــــك في مؤتمــــر صحفي عقــــده نائب 
رئيس هيئة الحشــــد الشــــعبي أبــــو مهدي 
المهنــــدس، تعليقــــا على قصــــف طائرتين 
مسيرتين، األحد، أحد ألويته في قضاء القائم 

غربي البالد.
إســــرائيل  الشــــعبي  الحشــــد  اتهم  واألحد، 
بالوقوف وراء الهجوم في القائم الذي أســــفر 
عن سقوط 3 قتلى، مع وجود تغطية جوية من 

قبل الطيران األمريكي للمنطقة. 

وقــــال المهندس: »نقــــول لألمريــــكان نحن 
كحشــــد وبكل تشــــكيالتنا تابعين للحكومة 
العراقية، وللقائد العام للقوات المسلحة، لكن 

لن نسكت على ضربنا«.
وأردف: »كانت ضربة صاروخية واضحة واآلن 
نحــــن نحلل الصــــاروخ من أيــــن انطلق، حيث 
لدينــــا بقايا الصاروخ ولن نســــكت على هذه 

الضربة«. 
وطالب المهندس »الحكومة والبرلمان العراقي 
والقوى السياســــية الموجودة المشاركة في 
الحكومــــة أن تتخذ موقفا تجاه أبنائها الذين 

سقطوا شهداء«. 
وشــــيعت قوات الحشد الشعبي، االثنين، في 

بغداد، أحد مقاتليهــــا الذي قضى األحد، في 
هجوم بطائرتين مسيرتين اتهمت الفصائل 

»االحتالل اإلسرائيلي« بالوقوف وراءهما.
وخالل األســــابيع األخيــــرة، تعرضت 4 قواعد 
غامضة،  لتفجيرات  »الحشــــد«  يســــتخدمها 
كان آخرها مســــاء الثالثــــاء الماضي، في مقر 
قــــرب قاعدة بلــــد الجوية (تضم عســــكريين 
أمريكيين) شــــمال العاصمــــة بغداد، في ظل 
تلميحات من إســــرائيل بالوقــــوف وراء تلك 
الهجمات. والجمعة، قرر مجلس األمن الوطني 
العراقي تكليــــف وزارة الدفاع بوضع الخطط 
الالزمــــة لتطوير الدفاعات الجوية على خلفية 

تلك االنفجارات الغامضة.

الحشد الشعبي العراقي: لن نسكت على استهداف مقراتنا

االستقالل/ وكاالت:
أعلـــن رئيس أركان الجيش اإليراني، محمد باقري، االثنين، عن إرســـال البارجة الحربية 

“سهند” لحماية المالحة البحرية في خليج عدن، في أول مهمة خارجية لها.
وقال باقري إن البارجة “سهند” وصلت إلى خليج عدن في أول مهمة خارجية 

لها بهدف حماية السفن التجارية ومواكبتها في بحر عمان وخليج عدن.
وأضاف أن ســـفينة دعم ومروحيـــة من طراز “خارك” من األســـطول البحري 

اإليراني رقم 63، سترافقان البارجة خالل مهمتها.
وليســـت هذه المرة األولى التي ترســـل فيها طهران ســـفنا حربية إلى تلك 
المنطقـــة، وغالبا ما يجري إرســـالها حتـــى إلى البحر األحمر لحماية الســـفن 

التجارية وناقالت النفط من القرصنة البحرية.

الجيش اإليراني يرسل بارجة حربية 
لحماية المالحة البحرية في خليج عدن

االستقالل/ وكاالت:
أعلــــن األمــــن المغربــــي، االثنيــــن، توقيف 
إسرائيلي يشــــتبه بارتباطه بشبكة إجرامية 
متورطة في تزوير ســــندات هوية وجوازات 

سفر محلية جرى تفكيكها قبل أشهر.
وقالت المديرية العامـــة لألمن المغربي إن 
"الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، 
الجمعة، من توقيـــف مواطن أجنبي يحمل 
جواز ســـفر إســـرائيليًا، يبلغ من العمر 52 

عاما".
لـ"االشــــتباه  التوقيــــف يأتي  أن  وأضافــــت 
في ارتباطه بالشــــبكة اإلجراميــــة المتورطة 
في تزوير ســــندات الهوية وجوازات السفر 
المغربيــــة، والتي تم تفكيكهــــا في مارس 

(آذار) الماضــــي، وذلــــك بناًء علــــى معلومات 
دقيقــــة وفرتها مصالــــح المديريــــة العامة 

لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)".
ووفق البيان نفســــه، فإن "المشتبه به تمكن 
من الحصــــول على بطاقة تعريــــف (هوية) 
وجواز سفر مغربيين باستخدام وثائق مزورة، 
مستفيدا من المســــاطر (الطرق) االحتيالية 

التي كانت تعتمدها الشبكة اإلجرامية".
وأوضح أن "قاعدة بيانــــات المنظمة الدولية 
للشــــرطة الجنائية (اإلنتربول) بينت أن هذا 
االســــرائيلي يشــــكل موضوع بحــــث دولي 
بموجب نشــــرة حمراء صادرة عــــن األنتربول 
بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2019، وذلك 
لالشــــتباه في تورطــــه في اقتــــراف جريمة 

قتل متعــــدد ومحاولة القتل العمد، في إطار 
تصفيــــة الحســــابات بين شــــبكات اإلجرام 

المنظم".
وأشار البيان إلى أنه "تم االحتفاظ بالمشتبه 
به الموقوف تحت تدابير الحراســــة النظرية 
رهن إشــــارة البحث الذي يجري تحت إشراف 
النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن 

جميع ظروف ومالبسات هذه القضية".
وفــــي مــــارس الماضــــي، أعلنت الســــلطات 
المغربية إلقاء القبض على 15 بمدينة الدار 
البيضاء (وسط) يشتبه في تورطهم بتزوير 
وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين "من أصول 
غير مغربية"، قصد الحصول على الجنســــية 

المغربية.

المغرب: توقيف إسرائيلي يشتبه بارتباطه بشبكة إجرامية

ترامب يطالب أوروبا باستعادة مقاتلي »داعش« من سورية

»أنصار الله«: نفذنا 
هجومًا واسعًا على »هدف 

عسكري هام« بالرياض
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الضفة الغربية / االستقالل:
بدأ منتخبنــــا الوطني تجمعًا مغلقًا في المحافظات 
الشــــمالية، ضمــــن المرحلة الثانيــــة واألخيرة، من 
مشــــوار اإلعداد للتصفيات اآلســــيوية المشتركة، 
العالــــم 2022 وكأس آســــيا  لــــكأس  والمؤهلــــة 
2023، والتي ستنطلق رســــميا بمواجهة منتخب 
اوزبكستان يوم 4 ســــبتمبر المقبل ، ضمن الجولة 
األولى من التصفيات على اســــتاد الشهيد فيصل 

الحسيني.
وقــــرر الجهاز الفني أن يكثف العمل على الجوانب 
الفنية خالل التجمع الحالي بالمحافظات الشمالية، 

والذي ســــيكون بالتركيز علــــى الجوانب الخططية 
حتى موعد المباراة.

وســــادت حالة مــــن االرتياح لدى جهــــاز الفدائي، 
بعد ظهورهم بشــــكل الفــــت خــــالل بطولة غرب 
أســــيا االخيرة بالعراق حيث يحرص الجهاز الفني 
االهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بمعسكر اإلعداد، 
السيما من حيث الوقوف على الحالة الفنية لالعبين، 
وســــيكون الهدف من المعســــكر هو زيادة جرعة 
االنسجام بين العناصر التي سيتم االعتماد عليها 
خالل مشوار التصفيات، خاصة أن جهاز المنتخب 
قد اســــتقر على ما يقرب من 90% من التشــــكيلة 

األساسية، ويحتاج المنتخب للوصول لحالة كاملة 
من االنســــجام بين خطوط اللعب الثالثة، وتطوير 
األداء الجماعي والفردي لجميع العناصر، قبل خوض 
مشــــوار التصفيات الذي يتطلب ضــــرورة جاهزية 
الجميع، وهو ما يهتم به الجهاز الفني الذي يسعى 

لتجهيز 23 العبا على نفس المستوى .
ويصل تدريجيا المحترفون الفلســــطينيون الذين 
وقع عليهــــم االختيــــار ضمن تشــــكيلة الفدائي 
لخوض لقاء اوزبكستان أبرزهم نظمي البدوي وعدي 
الدباغ وتامــــر صيام ومحمود وادي وياســــر حميد 

وصالح شحادة و إسالم البطران .

غزة / االستقالل:
كشـــفت مصادر مقربة من نادي شـــباب رفح النقاب عن ظهور الالعب ســـعيد 

السباخي مع الفريق الرفحي في الموسم الكروي الجديد 2020-2019.
وأكدت المصادر أن األمور بين النادي الرفحي والسباخي تسير بالشكل السليم, 

لضمان بقائه مع »الزعيم« في الموسم المقبل, ألجل ظهوره في الممتازة.
ولم يحصل النجم الرفحي على تصريح دخوله الضفة المحتلة للحاق بتدريبات 
ترجي واد النيص, ما يعني أنه سيبقى في قطاع غزة, وهو ما استغله »الزعيم« 

بصورة صحيحة, إلقناعه بالظهور معه في الموسم الجديد.
ويعّد بقاء السباخي مع شباب رفح, خبرا سارا لجميع عشاقه, لما يمثله من ركيزة 

أساسية في صفوفه في المواسم األخيرة .

الفدائي يبدأ فترة االستعداد لمواجهة اوزبكستان 

السباخي يقود شباب 
رفح في الدوري الممتاز

االستقالل / وكاالت:
ســــان  مباراة باريــــس  شــــهدت 
المــــدرب  تعــــرض  جيرمان وتولــــوز  
األلماني توماس توخيل لضربتين من 
العيار الثقيل بإصابة إثنين من نجوم 

الفريق.
وحقق باريس سان جيرمان الفوز على 
تولوز برباعية نظيفة، ضمن منافسات 
الجولــــة الثالثة من الدوري الفرنســــي، 

ليعوض الخســــارة أمام رين في الجولة 
الثانية.

والبدايــــة كانــــت بخــــروج المهاجــــم 
األوروجويانــــي إدينســــون كافاني من 
المباراة في الدقيقة الخامســــة عشرة 
بسبب مشــــاكل عضلية، دخل المدافع 

عبدو ديالو بداًل منه.
وازدادت معانــــاة “الباريســــيين” في 
الدقيقة 63 بخروج الفرنســــي كيليان 

مبابي برفقة طبيــــب الفريق إلى خارج 
الملعب، ودخل بداًل منه أرثر زاجري .

وجــــاءت إصابــــة مبابي بعــــد انطالقه 
ومحاولة تجاوز أحد العبي تولوز.

وكان باريس ســــان جيرمــــان قد دخل 
مباراة تولوز بغيــــاب البرازيلي نيمار دا 
سيلفا الذي لم يستعد لياقته الكاملة، 
بجانب إمكانية رحيله إلى برشــــلونة أو 

ريال مدريد .

ضربــة قويــة لباريــس ســان جيرمــان 

االستقالل / وكاالت:
رد الفرنســـي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد ، على 
هجوم عنصري تعرض له على بعض وسائل التواصل 
االجتماعي، األسبوع الماضي، عقب إهداره لركلة جزاء 

أمام وولفرهامبتون في البريميرليج.
وكتـــب بوجبا، عبر حســـابه على »تويتـــر«: »لقد عانى 
أجدادي ووالدي كـــي أصبح حًرا اليـــوم، للعمل، وأخذ 

الحافلة، للعب كرة القدم«.
وأضاف: »اإلهانـــات العنصرية نتيجـــة جهل، فهي 
قد تجعلنـــي أقوى وتحفزني للقتـــال من أجل الجيل 

المقبل«.
ومن جانبه، علق أولي جونار سولسكاير، المدير الفني 
لمانشســـتر يونايتد، على الواقعة قائاًل: »بول بخير.. 
شـــخصيته قوية وهـــذا الهجوم ســـيجعله أقوى.. ال 
أســـتطيع تصديق أننـــا نجلس هنا في عـــام 2019، 

ونتحدث عن هذه الحاالت«.
وتابع: »وســـائل التواصل االجتماعي هي مكان يمكن 
للناس، كمـــا قال ماجوايـــر، أن يختبئـــوا خلفه.. على 
الســـلطات أن تفعل شيًئا حيال هؤالء الذين ينشرون 

الكراهية«.
وأتم بقوله: »أشعر باألســـف تجاههم حًقا.. بالتأكيد 

يواجهون مشكالت تجعلهم يقومون بذلك«.

االستقالل / وكاالت:
يســـتمر مسلســـل غيـــاب النجـــم األرجنتيني ليونيـــل 

ميسي عن تدريبات برشلونة.
وكان ليونيل ميســـي قد عاد إلى التدريبـــات يوم األربعاء 
الماضي، لكنه تعرض لنكســـة قبل مبـــاراة ريال بيتيس، 
ليغيـــب عنها، بعـــد أن غاب عن مبـــاراة الجولة األولى ضد 

أتلتيك بيلباو.
ووفقـــًا لصحيفـــة “ســـبورت” اإلســـبانية فـــإن العبـــي 

برشـــلونة عادوا للتدريبـــات صباح أمـــس االثنين بقيادة 
المدرب اإلسباني إرنيستو فالفيردي .

وتأتي التحضيرات استعدادًا لمباراة أوساسونا في الجولة 
الثالثة، لكن ميسي لم يتواجد .

وتواجد فـــي التدريبات كارليس بيريز وأنســـو فاتي بعد 
مشاركتها ضد بيتيس، بجانب حارسي المرمى إيناكي بينا 
وأرناو تيناس والعب الوسط فيران سارسانيداس والالعب 

الياباني هيروكي آبي.

بوجبا يرد على 
الهجوم العنصري

ميسـي يواصــل الغيــاب 
عــن تدريبــات برشلونــة
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التابع لالحتــــالل اإلســــرائيلي، صادق خالل 
إيداع  المنصرم، على  شــــهر آب/أغســــطس 
اســــتيطانية  وحــــدة   200 لبنــــاء  مخطــــط 
جديــــدة في مســــتوطنة "ميتســــاد"، وعلى 
ســــريان مخطط لبناء 100 وحدة استيطانية 
فــــي مســــتوطنة "إيبــــي هناحــــال"، وتقــــع 
المســــتوطنتان شــــرق الكتلة االستيطانية 
"غــــوش عتصيون" في منطقة بيت لحم. كما 
صادق على شــــرعنة بناء لمؤسسة عامة في 
مستوطنة "غفاعوت"، وعلى شق شارع لمبان 
تخطط ســــلطات االحتــــالل لبنائها في هذه 

المستوطنة.
وفي ســــياق آخر، قاد أمس عضو الكنيســــت 
المتطرف، يهــــودا غليك، اقتحام عشــــرات 
المســــتوطنين المتطرفين للمسجد األقصى 
المبارك، مــــن جهة باب المغاربة، بحراســــة 
مشــــددة من شــــرطة االحتالل اإلســــرائيلية 

الخاصة.

وتأتي هــــذه االقتحامات، فــــي الوقت الذي 
يواصل االحتالل، فرض تقييدات على دخول 
الفلســــطينيين لســــاحات الحــــرم ومالحقة 

حراس المسجد، والشخصيات المقدسية.
وقال مســــؤول العالقات العامة واإلعالم، في 
دائرة األوقاف اإلســــالمية بالقدس المحتلة، 
فراس الدبس، إن: "70 مســــتوطًنا يتقدمهم 
المتطرف غليك، و30 طالًبا يهودًيا اقتحموا 
المسجد األقصى، ونظموا جوالت استفزازية 
فــــي باحاته وتلقوا شــــروحات عــــن الهيكل 

المزعوم".
وأوضــــح أن اثنين من موظفي ما تســــمى بـ 
"ســــلطة اآلثار اإلســــرائيلية" اقتحمــــا أيًضا 
المسجد األقصى، الفًتا إلى أن المستوطنين 
المقتحميــــن أدوا طقوًســــا تلموديــــة فــــي 

المسجد، وتحديًدا في الجهة الشرقية منه.
ويتعــــرض المســــجد األقصى يومًيــــا (عدا 
يومي الجمعة والســــبت) لسلسلة اقتحامات 

وانتهاكات مــــن قبل المســــتوطنين وأذرع 
االحتالل المختلفة، وســــط مواصلة شــــرطة 
االحتــــالل اســــتهدافها لمســــؤولي دائــــرة 
األوقــــاف اإلســــالمية وحــــراس األقصى من 
خالل استدعائهم للتحقيق أو إبعادهم عن 

المسجد لفترات متفاوتة.
إلى ذلك، اعتقلت قّوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمــــس، 25 مواطنًا مــــن محافظــــات الّضفة 

الغربية.
وبّيــــن نادي األســــير في بيــــان صحفي، أن 
االحتــــالل اعتقــــل 21 مواطنًا مــــن محافظة 
رام اللــــه والبيــــرة، وهم: الشــــقيقان أيســــر 
وطلعت معروف، والشــــقيقان عمر وسليمان 
الديك، وسالم بادي، وهيثم عيسى، ويحيى 
الرفاعــــي، ومالك مرار، وأحمــــد فاروق، وصقر 
حنايشــــة، ومصعب برغوثي، وضياء مشعل، 
ومحمــــد منير برغوثي، ويوســــف مشــــعل، 
وشــــادي البرغوثي، وخالد عبد القادر، وربحي 

الحزمــــاوي، ومروان  حســــن كراجة، وكنعان 
البرغوثي، ووائل البرغوثي وقسام البرغوثي.

اعتقلــــت  االحتــــالل  قــــوات  أن  وأضــــاف 
المواطنين: جعفر اشتية من نابلس، وحافظ 
أبــــو زيد كميل من جنين، وفراس عبد الكريم 
آدم مــــن ســــلفيت، وصالح البو مــــن بلدة أبو 

ديس شرق القدس.
وفي ســــياق متصل، هدم جيــــش االحتالل 
أمس، ممتلكات فلســــطينية، جنوبي الضفة 
الغربيــــة المحتلــــة، بدعــــوى البنــــاء بــــدون 

ترخيص. 
وقال حســــن بريجيــــة، مدير مكتــــب هيئة 
مقاومة الجدار واالستيطان، إن قوة عسكرية 
إســــرائيلية اقتحمت حي المخرور، ببلدة بيت 
جاال، غربي مدينة بيت لحم، وشرعت بعملية 

هدم مطعم ومنزل. 
وأضاف "بريجية"، فــــي تصريحات صحفية: 
"عملية الهدم تأتي بدعوى البناء في مناطق 

مصنفة (ج)، حسب اتفاق أوسلو، الموقع بين 
منظمة التحرير وإسرائيل". 

ولفت إلــــى أن المطعم تعــــرض للهدم عدة 
مرات، في الســــنوات الماضيــــة، بعد أن أعاد 

مالكوه بناءه. 
ونــــدد "بريجيــــة" بعمليــــة الهــــدم، واتهم 
لصالــــح  المنطقــــة  بتفريــــغ  "إســــرائيل 

االستيطان". 
وأشــــار إلى أن عددا من المستوطنين أقاموا 
قبل عدة أســــابيع خياما بالقرب من المنطقة، 

في خطوة لتشييد بؤرة استيطانية. 
البناء  الفلســــطينيين من  "إسرائيل"  وتمنع 

في المناطق "ج" التي تخضع لسيطرتها. 
ووفق اتفاقية أوســــلو الثانية الموقعة بين 
السلطة الفلســــطينية و"إسرائيل" في العام 
1995، تم تقســــيم الضفــــة الغربية إلى 3 
مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل األخيرة نســــبة 

61 % من مساحة الضفة.

رام الله/ االستقالل:
 أدانـــت وزارة الخارجية والمغتربيـــن تأييد وزير 
الخارجيـــة األميركي مايك بومبيـــو للعدوان الذي 
شنه جيش االحتالل اإلســـرائيلي على قطاع غزة، 
وعدد من الدول العربية (ســـوريا، ولبنان، والعراق)، 
واعتداءاتها  التعسفية،  االستيطانية  وإجراءاتها 
االســـتفزازية بحق المواطنين في الضفة الغربية 

المحتلة، بما فيها »القدس الشرقية«.
واعتبرت الخارجية في بيان لهــــا، االثنين، أن اتصال 
بومبيو مع رئيس وزراء االحتالل ودعمه لما أسماه »حق 

اســــرائيل في الدفاع عن نفسها«، بمثابة ضوء أخضر 
الســــتباحة الدول العربيــــة وأجوائها، ودعــــوة علنية 
للحــــرب تقوم على فهــــم خاطئ للقانون والشــــرعية 
الدوليــــة ومرتكزاتها وقراراتهــــا، وخطوة جديدة في 
إطار محاوالت واشــــنطن تســــويق مفهــــوم أن القوة 

والغطرسة تؤسس للقانون والحق وليس العكس.
األميركيـــة  السياســـة  أن  الخارجيـــة  واعتبـــرت 
اإلســـرائيلية الراهنـــة، تحاول جـــر المنطقة الى 
مواجهـــة جديدة لخلـــط األوراق وإعـــادة ترتيب 
األولويـــات، بمـــا يخـــدم أجندة التحالـــف في تل 

أبيـــب وواشـــنطن، وتنفيـــذ مخططـــات االحتالل 
القضيـــة  ضـــد  والتصفويـــة  االســـتعمارية 

الفلسطينية وحقوق شعبنا.
وأكدت أن هذه السياســـة أصبحت تشـــكل خطرًا 
على البشـــرية والدول جمعاء، وهو ما يســـتوجب 
تحركًا دوليًا عاجاًل لتوفير الحماية من مخاطر هذه 

العقلية االستعمارية.
واســـتنكرت الوزارة إعالن رئيـــس وزراء االحتالل 
نتنياهو عن بناء 300 وحدة اســـتيطانية جديدة 

في الضفة الغربية المحتلة.

بيت لحم/ االستقالل:
أفرجت ســـلطات االحتالل االســـرائيلي االثنين، عن ثالثة أسرى من بيت لحم 

بعد إنهاء محكومياتهم.
وأفاد مصدر أمني، بأن االحتـــالل أفرج عن كل من محمد ناصر عواد (20 عاما) 
من جبل الموالح والذي أمضى في السجون االسرائيلية مدة 13 شهرا، وهيثم 
عواد (20 عاما) من منطقة الكركفة والذي أمضى 14 شـــهرا، ومهند الهريمي 

(18 عاما) من واد معالي، والذي أمضى عاما كامال في سجون االحتالل.

غزة/ االستقالل:
أعلنت بلدية غزة االثنين، عزمها تشـــكيل مجلس 
إعالمـــي بلـــدي مكّون مـــن إعالمييـــن وإعالميات 
من مدينة غزة، بهدف مناقشـــة المشـــاكل التي 
تعانيهـــا مدينة غزة وفًقا لرؤيتهم والتشـــاور مع 
البلديـــة في كيفية إيجاد الحلـــول من ناحية ومن 
ناحية أخرى تسهيل الوصول للمواطنين من خالل 

وسائل اإلعالم وبث الرسائل اإليجابية.
جاء ذلك خالل لقاء رئيس بلدية غزة يحيى السراج 
وعضو المجلس البلـــدي اإلعالمي مروان الغول، مع 
مجموعة من الصحفيين والصحافيات في مؤسسة 
فلســـطينيات بمدينـــة غزة ضمن حـــوارات نادي 

.ned االعالميات بالتعاون مع
وقالت منسقة فلسطينيات في غزة منى خضر إن 
هدف اللقاء هو االطالع على عمل المجلس الجديد، 
وطرح ونقاش المشـــاكل التي يعانيها المواطنون 
في مدينة غزة واالطالع على خطط المجلس الجديد 

لحلها.
وتطـــرق االعالميون واالعالميات خـــالل اللقاء إلى 
أبرز اإلشـــكاليات التـــي كانت تتطلب شـــرًحا من 

المجلـــس البلـــدي هي مشـــكلة مصـــب الصرف 
الصحـــي على شـــاطئ بحر غـــزة، واالســـتراحات 
المنتشـــرة على الشـــواطئ وكيف سيتم التعامل 
مع أصحاب البسطات التي يعتاش عدد غير قليل 
من المواطنين البسطاء عليها، وكذلك تجّمع مياه 
األمطـــار في شـــوارع حيوية خالل فصل الشـــتاء، 

إضافة إلى مجموعة أخرى من المشاكل.
بدوره، أوّضح الســـراج أن الطريقـــة التي تم خالل 
اختيار المجلـــس البلدي كانت من خـــالل "البيت 
المفتوح" والتي يعمل متطوعون بها منذ سنوات، 
مضيًفا إنه بعد تعّثر انتخابات عام 2016 وتقديم 
المجلـــس البلدي الســـتقالته كان هنـــاك ضرورة 
للقبول بهذه المهمة خشـــية حدوث فراغ، كذلك 
كونهم غير محســـوبين على أحزاب سياســـية قد 

تؤثر على عمل البلدية وعالقاتها الخارجية.
وأوضح السراج أن المجلس الجديد تواجهه الكثير 
من المشاكل والتحّديات، عمل على وضع رؤية لحل 
أبرزها، من خالل وضع تصّور إلعادة إصالح أهم 10 
شوارع تعاني مشـــكلة تجّمع مياه األمطار شتاًء ما 
يعيق حركة الناس، وسيجري تحديدها بالتعاون 

مع المجتمع المحلي واإلعالم.
وأضـــاف أن هناك مشـــكلة متعلقة بالبســـطات 
العشـــوائية وحلها يتطلب إيجـــاد بدائل للناس 
البســـطاء الذيـــن يعتاشـــون عليها، وهـــذا قيد 
الدراســـة، إضافة إلى ضرورة حل مشكلة مشابهة 
متعلقـــة بكورنيش شـــاطئ غزة، وتـــم وضع رؤية 
أفضـــل للتطبيـــق تنصـــف أصحاب البســـطات 
والمواطنين. مـــن جانبه، أكد الغول عضو المجلس 
البلدي الجديد أهمية ما تقوم به وســـائل اإلعالم 
من دور في مســـاندة عمل البلديات خاصة عندما 
يتعلـــق األمر بالتوعيـــة تجاه ســـلوكيات تحتاج 
البلديات تغييرها مثل إلقاء القمامة من السيارات 

وتشويه المرافق العامة.
وحول مشـــكلة تلّوث الشـــاطئ، لفـــت الغول إلى 
أن المشـــكلة موجودة بالفعـــل وأن محطة الصرف 
الرئيســـية تعمل حالًيا بمعّدل %80، وهو تحّسن 
عن المرحلة الســـابقة، لكن وزارة الصحة خاطبتهم 
أمس أن بحر غزة ال يصلح بعد للســـباحة؛ ما يؤكد 
أهميـــة متابعة البلديـــة لهذا الملـــف حتى حله 

بالكامل.

رام الله/ االستقالل:
اســـتولت قوات االحتـــالل اإلســـرائيلي، االثنيـــن، على 
تســـجيالت كاميرات من منازل ومحـــال تجارية في، قرية 

عين قينيا غرب رام الله.

واقتحم جنود االحتالل القرية، وداهموا عددا من المنازل 
والمحالت التجارية، واســـتولوا على تســـجيالت كاميرات 
المراقبـــة خاصتهـــم، وتســـجيالت عدد مـــن الكاميرات 

المثبتة في الشوارع.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب جندي إســـرائيلي مســـاء أمس االثنيـــن، بجروح 
وصفت بالخطيرة جدًا جراء انفجار لغم أرضي على ضفاف 

نهر األردن شمال فلسطين المحتلة.

وأكد موقع (حدشوت 24) العبري إصابة جندي إسرائيلي 
بجروح خطيـــرة جدا بعدما انفجر فيـــه لغم أرضي داخل 
حقـــل ألغام علـــى ضفاف نهـــر األردن"، مشـــيرًا إلى أن 

مروحية عسكرية نقلته على الفور إلى المستشفى.

الخارجية تدين تأييد »بومبيو« العدوان 
اإلسرائيلي على سيادة الدول العربية

بعد إنهاء محكومياتهم
االحتالل يفرج عن 3 
أسرى من بيت لحم 

غزة/ االستقالل:
توفيـــت الطالبة نغم الديب (14 عاًما)، أمـــس االثنين، جراء تعرضها لغيبوبة 

مفاجئة خالل توجهها لمدرستها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
ونقلت الطالبة لمستشـــفى الشفاء وتم تحديد وفاتها، حيث عرضت على الطب 
الشرعي. ونعت وزارة التعليم الطالبة، وأكدت أنها لم تكن تعاني من أي أمراض.

إصابة جندي »إسرائيلي« بجروح 
خطيرة جراء انفجار لغم أرضي

االحتالل يستولي على تسجيالت 
الكاميرات غرب رام الله

نابلس/ االستقالل:
زعم مصدر عسكري إسرائيلي، مساء أمس االثنين، أنه تم إحباط عملية تفجير 

عبوة ناسفة زرعت على طريق تمر بها سيارات للمستوطنين قرب نابلس.
ونقلت قناة 13 العبرية عن المصدر، إن العبوة زرعت داخل حاوية "طفاية حريق" 
تم وضعها بجانب الطريق المؤدي من مســـتوطنة "ايتمار" إلى مستوطنة ألون 
موريه شرق نابلس. وأشار إلى أن خبراء متفجرات فككوا العبوة تحت السيطرة.

االحتالل يزعم إحباط تفجير 
عبوة ناسفة قرب نابلس

غزة: وفاة طالبة جراء 
تعرضها لغيبوبة مفاجئة

بلدية غزة تعتزم تشكيل مجلس إعالم بلدي

نتنياهو يو�فق  ..
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االستقالل/ وكاالت:
طـــور فريـــق مـــن الباحثيـــن فـــي جامعة 
»كامبريدج« البريطانية جلدًا صناعيًا يمكنه 
تغيير لونه عند التعـــرض للضوء أو الحرارة، 
ويمكن استخدامه في العديد من التطبيقات 
المختلفة مثل ســـترات التخفي وشاشـــات 

العرض الضخمة.
وتتكـــون المـــادة التـــي صنع منهـــا الجلد 
الصناعي من جزيئات متناهية الصغر مغلقة 
بمادة من البوليمـــارات، يتم ضغطها داخل 
قطـــرات صغيرة مـــن المياه والزيـــت. وعند 
تعـــرض هذه الجزيئـــات للضـــوء أو الحرارة، 
فإنهـــا تتالصق داخل الغـــالف الذي يحيط 

بها، ما يؤدي إلى تغيير لونها. ونشرت نتائج 
هذه الدراسة في الدورية العلمية »أدفانسد 

أوبتيكال ماتيريال«.
وفي الطبيعة، تســـتطيع بعـــض الكائنات 
الحية مثل الحرباء وبعض فصائل األســـماك 
تغيير لونها بفضل مواد صبغية موجودة في 
خاليا الجلد. وتحتـــوي طبقات الجلد في هذا 
الكائنات على أليـــاف مرنة لتحريك األصباغ 
تحت الجلد، حيث يتم نشـــر األصباغ لتغيير 
اللون أو ســـحبها من طبقات الجلد الستعادة 

اللون الطبيعي.
وتعتمد التقنيـــة التي طورها الباحثون على 
نفس الفكـــرة، ولكن بداًل مـــن االعتماد على 

األلياف المرنة، فإنهم يستخدمون تقنيات 
دقيقة للغاية مـــن أجل تغيير اللون اعتمادا 

على التأثر بالضوء.
وذكر موقع »ساينس ديلي«، أنه عندما ترتفع 
درجة حـــرارة المادة المصنوع منها الجلد إلى 
32 مئوية، تختزن الجزيئات متناهية الصغر 
كمية كبيرة من الطاقة خالل أجزاء من الثانية، 
فيقوم الغـــالف المصنوع مـــن البوليمارات 
باالنفجار وطرد الماء المختزن داخله، ما يؤدي 
إلى التحام الجزيئات، وبالتالي تغير لون الجلد 
الصناعي. وعندما تبرد المادة، فإن البوليمارات 
تختزن المياه مرة أخرى، فتتفكك الجزيئات 

عن بعضها ويستعيد الجلد لونه األصلي.

االستقالل/ وكاالت:
من المعروف أن مستويات الذكاء تختلف من شخص إلى آخر، فهناك أشخاص 
يتمتعون بذكاء عاٍل وآخرون أقل ذكاء مقارنة بغيرهم. تعرف إلى خمس صفات 

تميز األذكياء عن غيرهم في الحياة المهنية.
ورغم كل االختالفات حول مدى دقة وجدوى تحديد معدالت الذكاء، فإن هناك 
بعض الصفات التي تميز األذكياء عن ســـواهم من البشر، على األقل في الحياة 
المهنية، كما ترى ليزا شـــونهار المحـــررة المختصة في المواضيع العلمية في 
موقع بيزنيس إينســـايدر األلماني، والتي رصدت خمـــس عادات يومية تميز 
األذكياء عن غيرهم: 1- األذكياء يتحملون مسؤولية األخطاء التي يرتكبونها وال 
يرمون باللـــوم على اآلخرين، ألنهم يؤمنون أن األخطاء قد تكون فرصة للمضي 
قدما من خالل االســـتفادة منها. 2- من مميزات األذكياء أيضا أن ردود أفعالهم 
ال تكون غاضبة أو عدوانية عند وقوع خالفات، فهم غالبا ما يجنحون إلى الهدوء 

والعقالنية إليصال مواقفهم ووجهات نظرهم.
 تفهم 

َّ
3- األذكياء ال يتجاهلون احتياجات اآلخرين ومشاعرهم، بل يتقنون فن

اآلخرين ووضع أنفســـهم فـــي أماكنهم عند مرورهـــم بمواقف صعبة، وبذلك 
يسهل عليهم فهم وتقبل مواقف غيرهم.

4- األذكياء ال يســـعون إلى أن يكونوا دائما علـــى حق، فمن بين الصفات التي 
تميزهم عن غيرهم قدرتهم علـــى رؤية األمور من زوايا مختلفة، كما يتميزون 

أيضا باالنفتاح على آراء ووجهات نظر مختلفة.
5- األذكياء ال يعتبرون أنفسهم أفضل من اآلخرين، بل يعملون على تحفيزهم 

ودعمهم دون الخشية من استفادة اآلخرين وتحقيق امتيازات على حسابهم.

5 عادات يومية تميز األذكياء 
من البشر عن سواهم

علماء يطّورون جلدًا صناعيًا يغّير لونه

االستقالل/ وكاالت:
أصبح صنع الســـيارات التي تأخذ شكل مواد غذائية غير قليل اآلن. هنالك سيارات على 
شكل النقانق وبيض الشـــوكوالتة المليئة بالكريم وحتى جراد البحر. ولكن أيهما لدية 
ســـحر السيارة الميني التي صممت على شـــكل برتقالة قبل47 عامًا. وتم تصميم وبناء 
هذه السيارة الميني من قبل شركة »بريان ثويتس« من منطقة »ساسكس« في بريطانيا 
بين عامي 1972 و1974. حسب موقع »أوتو كار«. واستخدمت هذه السيارة من قبل منتج 
البرتقال في جنوب أفريقيا أوتســـبان للترويج لثمارها في جميع أنحاء أوروبا. ويذكر أن 

الشركة ال تزال تعمل في األعمال التجارية حتى اليوم بحسب صحيفة الشرق االوسط.
وعلى األقل هنالك ثالث سيارات ميني على شكل البرتقال على قيد الحياة اآلن. وكثيرا ما 
تم اختراق مينيز وتكييفها في الستينات والسبعينات ألنها كانت رخيصة في الثمن.

سيارة »ميني« على 
شكــل برتقالــة

االستقالل/ وكاالت:
عثر علماء اإلحاثة (األحفورات) في األرجنتين على حيوان يبلغ 
طوله 25 سنتيمترا يشبه السنجاب كان يعيش في المنطقة 

قبل 231 مليون سنة، بحسب ما كشف فريق من العلماء.
ووفقا للعلماء، فإن هذا الحيوان الشبيه بالسنجاب »سكرات«، 
الذي يعاني من الحظ العســــير في فيلم الرســــوم المتحركة 
»العصر الجليدي« (آيس أيج)، عاش في العصر الترياسي قبل 
أكثر من 230 مليون ســــنة، وأطلق عليه اســــم »بسودوثيريوم 

أرجنتينوس«.
وكان عالــــم اإلحاثــــة، والباحث فــــي معهد ومتحــــف العلوم 
الطبيعية بجامعة ســــان خوان، ريكاردو مارتينيز قد اكتشف 

بقايا السنجاب في منطقة. »إيستشيغواالستو« في مقاطعة 
ســــان خوان غربي األرجنتين في العــــام 2006، وفق ما ذكرت 
جامعة ال ماتانزا في العاصمة األرجنتينية بوينوس أيريس عبر 

حسابها في »تويتر«.
ونشــــرت أعمال ريكاردو مارتينيز منذ فتــــرة وجيزة في مجلة 

»بلوس وان« العلمية، كما ذكرت وكالة األسوشيتد برس.
ونقلــــت جمجمــــة »بســــودوثيريوم أرجنتينــــوس« إلى كلية 
جاكســــون للعلوم الجيولوجية في جامعة تكساس لتحليلها 

بالتعاون مع الباحثين ريتشل واالس وتيموثي رو.
وقــــال مارتينيــــز إن »هذا النــــوع كان لديه خطــــم طويل جدا 
ومســــطح، كما  أن أنيابه كانت طويلة جدا«، مشيرا إلى أن هذا 

يجعله »يشــــبه إلى حد بعيد« السنجاب »سكرات«، مشيرا إلى 
أنــــه بلغ به األمر أن فكر في إطالق اســــم »ســــكرات« على ذلك 

الحيوان.
وبحسب العلماء، كان هذا السنجاب، الذي عاش في بيئة أكثر 

دفئا، يقتات على الحشرات والحيوانات األصغر منه.
وبعد سنوات، اكتشف الباحثون غييرمو روجيير وسيباستيان 
أبيســــتيجيا وليانــــدرو غايتانــــو بقايا الحيوان الشــــبيه الذي 

اكتشفه مارتينيز.
يشــــار إلى أن األرجنتين تزخر بالمتحجــــرات التي تعود إلى 3 
عصور هي الترياســــي والجوراسي والطباشــــيري في الحقبة 
الوســــطى، وهي أنــــواع مختلفة عن تلك التي اكتشــــفت في 

االستقالل/ وكاالت:
تكسب امرأة بريطانية ما يقرب من 1000 دوالر شهريًا عن 
طريق تسجيل مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل 
االجتماعي، تقوم خاللها بتناول كميات كبيرة من الطعام.
أصبحت هيزل (29 عامًا) من مدينة ناشـــفيل، نجمة على 
اإلنترنت بفضل بدانتها التي كانت ذات يوم مبعث إزعاج 
شـــديد لها، إذ اعتاد زمالؤها في المدرسة على السخرية 
منها. وتقول هيزل معلقة على مهنتها الجديدة »أشـــعر 
باإليجابيـــة والقوة. علـــى الرغم من أن لدي كرشـــًا كبيرة 
ومترهلة، إال أنني لم أعد أخجل من مظهر جسمي، وحّولته 

إلى عامل تحفيزي لي عوضًا عن كونه عاماًل محبطًا«.
وأضافـــت »تلقيت رســـائل إعجـــاب كثيرة بمظهـــري عبر 
التعليقات والبريد اإللكتروني، حتى أن بعض المتابعين من 
الرجال قدموا عروض زواج لي. أشعر بالثقة واالرتياح أكثر من 
أي وقـــت مضى«. وحّفزت هيزل الكثيـــر من المتابعين على 
شراء أنواع الطعام التي تتناولها والتي تحتوي على الكثير 
من السعرات الحرارية مثل البيتزا والجبن والوجبات الدسمة، 

وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

عمره 230 مليون سنة..

اكتشــاف »سنجــاب« العصــر الجليــدي!

االستقالل/ وكاالت:
صمم باحثون فـــي الواليات المتحدة جهازا جديًدا يعتمد 
 (BodyNet) »تكنولوجيا قابلة لالرتداء تســـمى »بودي نت

التي تقيس اإلشارات الفسيولوجية المنبعثة من الجلد.
فقد طور مهندسو ستانفورد نوعا جديدا من التكنولوجيا 

القابلـــة لالرتداء تتألف من أجهزة استشـــعار الســـلكية 
تلتصق مثل بطاقات األسعار على الجلد.

وتقول زهينان بو هي -أســـتاذة الهندسة الكيميائية في 
جامعة ســـتانفورد- إنها تعتقـــد أن التكنولوجيا القابلة 
لالرتداء سُتستخدم في يوم ما في اإلعدادات الطبية ألخذ 

قراءات كاملة للجسم.
واســـتغرق العمل على أجهزة االستشـــعار ثالث سنوات، 
حيث كان الهدف النهائي هو تطوير تقنية تكون مريحة 
لالرتداء مع عدم وجود دوائر كهربائية تمنع الملصقات من 

التمدد مع الجلد.

بطاقة الصقة على الجلد لقياس النبض والنفس

تكسب 1000 
دوالر شهريًا 
بسبب بدانتها
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