طائرات االحتالل تقصف
موقعا للمقاومة شمال القطاع
غزة /االستقالل:
قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي ،الليلة الماضية ،مرصدًا
للمقاومة الفلس���طينية ش���مال قطاع غ���زة ،دون أن يبلغ عن
وقوع إصابات .وأك���دت مصادر محلي���ة أن طائرات االحتالل
استهدفت نقطة رصد للمقاومة في منطقة بيت الهيا شمال
القطاع دون وقوع اصابات في صفوف المواطنين.
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م���ن جانبه زعم المتحدث باس���م جيش االحت���الل أن الغارة
جاءت ردا على إطالق قذيفة من قطاع غزة صوب مستوطنات
الغالف في وقت سابق من الليلة الماضية.
وكان المتحدث باس���م جيش االحتالل أعلن في وقت س���ابق
مس���اء أمس ،أنه تم التؤلرف على إطالق صاروخ من قطاع غزة
لم يجتاز الحدود ،وذلك في أعقاب انطالق صفارات اإلنذار.

12

إدانات واسعة للجريمة

تشيع شهداء الشرطة الثالثة والداخلية تعلن التعرف على هوية االنتحاريينْ
جماهير غزة ّ
غزة /االستقالل:
ش���ارك آالف المواطني���ن أمس األربؤلاء ،في تش���ييع جثامين ثالثة من رجال
الش���رطة الفلس���طينية الذين قض���وا الليلة قب���ل الماضية ف���ي تفجيرين
انتحاريين غربي مدينة غزة.وانطلق الموكب الجنائزي للشهداء :سالمة ماجد
النديم ) 32عامًا( ،وعالء زياد الغرابلي ) 32عامًا( ،ووائل موس���ى محمد خليفة
) 45عامًا( من "مجمع الش���فاء الطبي" في مدينة غزة ،وتوجه
إلى 11
منازل الش���هداء في حيي "الزيتون" و"الشجاعية" بغزة ،ومخيم

إدانات فصائلية واسعة لجريمتي التفجير
بغزة :لن نسمح بالعبث بأمن القطاع
غزة  /محمد أبو هويدي:
القت جريمة التفجير المشبوهة والنكراء التي وقؤلت بغزة مساء الثالثاء ،ردود
فؤلل غاضبة ومنددة بالجريمة من قبل مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية،
التي أكدت في بياناتها على عدم الس���ماح بالمساس والؤلبث بأمن غزة تحت

03

الشيخ عزام يدعو للحزم في التصدي
لظاهرة التفجيرات اآلثمة بغزة
غزة /االستقالل:
أك���د عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد االس���المي الش���يخ نافذ عزام،
االربؤل���اء ،أن م���ن التفجيرين اللذين ش���هدتهما مدينة غزة مس���اء الثالثاء

ت�صييع جثماين ال�صهيدين �صالمة الندمي وعالء الغرابلي بغزة اأم�س

البطش :نقف يدًا بيد للمساهمة باستقرار الحالة األمنية
غزة /االستقالل:
ندد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي
في فلسطين ،خالد البطش بجريمة استهداف عناصر

«هاآرت�ض» :تقدمي لوائح لـ5
اأ�صخا�ض من العي�صوية
من اأ�صل � 340صخ�صا

02

الش���رطة الفلس���طينية الليلة قبل الماضية غربي غزة،
مشددا على أن مثل هذه األحداث ال
تخدم 04
إال االحتالل اإلس���رائيلي .وق���ال إنه «ومع

 9أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
رام الله /االستقالل:
أفادت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحرري����ن األربؤلاء ،بأن
تس����ؤلة أس����رى يواصلون اإلضراب المفتوح عن الطؤلام

قوى رام الله والبيرة تفشل لقاء مع الملحق التجاري األميركي
رام الله /االستقالل:
أعلنت القوى الوطنية واإلسالمية لمحافظة رام الله والبيرة،
مس���اء أمس األربؤلاء ،عن إفش���الها لقاء كان من المقرر أن

( ) APA images

يؤلقد يوم غد الخميس ،بمدينة رام الله ،مع الملحق التجاري
األميركي ،في السفارة األميركية في القدس
المحتلة .وأكدت القوى ف���ي بيان لها ،أنها 02

في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،وبؤلضهم شارف على
الشهرين .وبينت الهيئة في بيان
صحفي 02
أن ثماني����ة منهم يخوضون مؤلركة األمؤلاء

غرينبالت�« :صفقة
القرن» لن تعر�ض قبل
النتخابات الإ�صرائيلية

11

الداعية الفى« :تفجيرا غزة»
كهرباء القدس :األموال التي خصمتها مختص أمني لـ «االستقالل» :تفجيرا غزة يهدفان
حكومة االحتالل ال تشمل ديوننا لزعزعة الثقة باألجهزة األمنية والمقاومة عمل إرهابي يصب في خدمة االحتالل
القدس المحتلة /االستقالل:
أكدت إدارة ش���ركة كهرباء محافظة الق���دس ،األربؤلاء ،أن المبلغ الذي خصمته
حكوم���ة االحت���الل من أم���وال الضريب���ة لصالح ش���ركة
كهرباء 08
«إس���رائيل» القطرية ،هو جزء من الديون المتراكمة على شركات

غزة  /محمد أبو هويدي:
أكد المختص في الش���أن األمني والقومي إبراهيم حبيب ،أن توقيت الؤلمليات
التفجيري���ة التي حصلت مس���اء أول أمس الثالثاء
واس���تهدف 04
حاجزين للشرطة الفلسطينية بغزة وأسفرت عن استشهاد ثالثة

غزة /دعاء الحطاب
أكد الداعية اإلس���المي الش���يخ هانى الفي ،على حرمة الدم المسلم ،وخطورة
التؤلدي عليه ،مش���ددا على أن التفجيري���ن االنتحاريين
اللذينًا 05
«عمال ارهابى
ش���هدتهما مدينة غزة مس���اء الثالثاء يؤلتب���ران
ً

الخميس  28ذو الحجة  1440هــ  29أغسطس  2019م

 9أسرى يواصلون إضرابهم المفتوى عن الطعام
رام الله /االستقالل:
أفــــادت هيئــــة شــــؤون األســــرى
والمحرريــــن األربعــــاء ،بأن تســــعة
أســــرى يواصلون اإلضراب المفتوح
عن الطعــــام في ســــجون االحتالل
اإلســــرائيلي ،وبعضهم شارف على
الشهرين.
وبينــــت الهيئة في بيــــان صحفي
أن ثمانيــــة منهم يخوضون معركة
األمعــــاء الخاوية رفضــــًا العتقالهم
االداري ،أقدمهــــم األســــير حذيفة
حلبية ) 28عامــــًا( من بلدة أبو ديس
قضــــاء القدس ومضــــرب منذ )(59
عاما( من
يومــــا ،وأحمــــد غنــــام )ً 42
ً
مدينة دورا قضــــاء محافظة الخليل
يوما ،وســــلطان
ومضــــرب منذ )ً (46
عاما( من بلــــدة برقين
خلــــوف )ً 38
قضاء محافظــــة جنين ومضرب منذ
عاما(
) (42يومًا ،وإسماعيل علي )ً 30
من بلــــدة أبو ديس قضــــاء القدس
ويخوض اضرابه منذ ) (36يومًا.
إضافة إلى األسرى طارق قعدان )46
عاما( من محافظة جنين ومضرب منذ
ً
عاما(
) (29يومــــًا ،وناصر الجــــدع )ً 30
من بلدة برقين فــــي محافظة جنين
ويواصــــل اضرابه لليــــوم ) (22على

جرى اعتقالهم خالل شهرين

«هآرتس» :تقديم لوائح
لـ 5أشخاص من العيسوية
من أصل  340شخصا

التوالي ،وثائــــر حمدان ) 30عامًا( من
بلدة بيت سيرا ويواصل اضرابه لليوم
) (17علــــى التوالي ،وفــــادي الحروب
عاما( مــــن بلدة دورا في محافظة
)ً 27
الخليل ومضرب منذ ) (16يومًا.
كما يخوض األسير همام منير حرب
الريماوي من بلــــدة بيت ريما قضاء
رام الله إضرابــــًا مفتوحًا عن الطعام
منــــذ  3أيام احتجاجــــًا على اعتقاله

التعسفي.
ولفتــــت الهيئة أن معظم األســــرى
المضربين يمــــرون بأوضاع صحية
غاية في الصعوبة ،حيث يعانون من
أوجاع حادة في كافة أنحاء الجســــد
وانخفاض في الــــوزن وعدم وضوح
في الرؤية وضعف وهزال شــــديد،
وكثير منهم ال يستطيعون المشي
لمســــافات طويلــــة ويســــتخدمون

الكرسي المتحرك والوكر للتنقل.
وأضافت أن إدارة معتقالت االحتالل
تعمد تنفيذ سلسلة من االجراءات
العقابيــــة بحقهم ،والتــــي تتمثل
بعمليــــات النقــــل المتكــــررة بين
معتقالت االحتالل بهدف ارهاقهم
وثنيهم عن االضــــراب ،إضافة إلى
زجهم داخل العزل وتنفيذ حمالت
تفتيش قمعية لزنازينهم.

القدس المحتلة /االستقالل:
انتقدت صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر األربعاء ،قيام شـــرطة االحتالل
باعتقال عددا من أبناء بلدة العيســـوية شرق مدينة القدس المحتلة والتنكيل
بهم.
وقالت الصحيفة ،إنه بعد مرور شهرين على األحداث المتوالية في العيسوية،
اعتقلت شرطة االحتالل  340شخصا بشكل تعسفي من البلدة ،وفقط  5منهم
أدينوا بإلقاء الحجارة.
وأضافــــت ،أن هذا االعتقاالت تأتي كل ليلة منــــذ بداية الصيف ،حيث بدأت
شخصا،
شرطة االحتالل عملية اقتحام يومية للعيسوية ،واعتقلت خاللها 340
ً
ً
تقريبا بعد فترة وجيزة دون توجيه أي تهمة إليهم
لكن تم إطالق ســــراحهم
جميعهم.
ورأت الصحيفة ،أن العيسوية هي قرية مقاومة لالحتالل ،وتعتبر قرية سياسية
للغاية على مر السنين ،مشيرة إلى أن العيسوية وقعت فيها أشد االشتباكات
بين المواطنين وشـــرطة االحتالل في األوقات العصبية ،وتحول العيسوية إلى
ساحة مواجهة.
ووفقا للتقرير ،فإن الـ  340معظمهم اعتقلوا من منازلهم اثناء اقتحامات شرطة
عاما.
االحتالل العيسوية ليال ،وأكثر من نصفهم ما دون سن ً 18

القدس :االحتالل يقتحم مركز معلومات االحتالل يعتقل  14مواطنًا من الضفة
وادي حلوة ويستدعي مديره للتحقيق
القدس المحتلة /االستقالل:
اقتحمت قوات االحتالل اإلســـرائيلي ،أمـــس األربعاء ،مركز
معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى
استدعاء؛ للتحقيق معه.
المبارك ،وسلمت مديره جواد صيام
ً
وقال صيـــام لوكالة األنباء الرســـمية ،إن قـــوات االحتالل
داهمت المركز وسلمته اســـتدعاء للتحقيق معه الثالثاء

المقبل في بلدية االحتالل بمدينة القدس المحتلة؛ بحجة
«البنـــاء غير المرخص لغرفة من األخشـــاب» ،علما أن البناء
قائم منذ عام  .2009وأشار إلى أن اقتحام المركز يأتي في
ســـياق التضييق على حرية االعالم ،وذلك بحجة متابعته
الحثيثـــة ألحداث مدينة القدس عامة ،وبلدة العيســـوية
خاصة.

الجيش اللبناني يطلق النار
على طائرة استطالع إسرائيلية
االستقالل /وكاالت:
أطلق الجيش اللبناني النار على طائرة استطالع إسرائيلية معادية في العديسة،
بعد رصدها بالعين المجردة وخرقها االجواء اللبنانية وفقا لما ذكرته وكالة األنباء
اللبنانية مساء األربعاء.
جـــاء ذلك فيما أكد وزير الدولة اللبناني لشـــؤون مجلس النواب محمود قماطي،
أمس ،أن «العدوان» اإلسرائيلي بطائرات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية« ،لن
يمر دون رد».
وقال« :سنمنع إسرائيل من أن تمرر هذا العدوان الذي حصل في
الضاحية الجنوبية بطائرات مســـيرة ،ولن نجعله يمر هكذا دون
رد».
وأضاف أن هذا الرد لن يحدث أي حرب العتبارات كثيرة ومتعددة ،ألن «المعادلة
حاصلة والرد ســـيعززها ويقويها ،وسيمنع إسرائيل من أن تعتدي ثانية بمثل
هذا العدوان الجديد بنوعيته».
وقماطي هو من حصة وزراء حزب الله الثالثة في الحكومة اللبنانية.
ويشـــهد لبنان توترات أمنية متصاعدة منذ األحد الماضي مع سقوط طائرتين
مسيرتين في الضاحية الجنوبية فجر األحد وانفجار إحداهما.

الضفة المحتلة /االستقالل:
مواطنا
أعلنت قوات االحتالل اإلســـرائيلي عن اعتقال 14
ً
خالل مداهمات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة نفذتها
فجر األربعاء.
وأفادت مصادر ّ
محليـــة أن حملة المداهمات واالقتحامات
اإلســـرائيلية بالضفة شملت بيت لحم وطولكرم وسلفيت
ونابلس ورام الله.
وعـــرف من بين المعتقلين :أمير حنون من عنبتا بطولكرم،
ُ
ويوسف نضال عاصي من قراوة بني حسان قرب سلفيت،

وأمير منير صباح من عوريف جنوب نابلس ،وكذلك أسامة
محمد حنون ،وأمير محمود حسن مرار من قرية بدرس غرب
رام الله.
لحم،
بيت
وفي
شـــن االحتالل حملة اعتقاالت أسفرت عن
ّ
اعتقال ســـتة شـــبان ،وهم :ليث فادي أبـــو عكر ،ومهدي
البداونـــة ،ومحمد عماد راضي ،ومحمـــد أمجد عليان ،ويزن
الكردي والخمســـة مـــن مخيم عايدة ،فيما جـــرى اعتقال
السادس وهو عالء داوود العمور من قرية تقوع شرق بيت
لحم.

قوى رام الله والبيرة تفشل لقاء مع الملحق التجاري األميركي
رام الله /االستقالل:
أعلنت القوى الوطنية واإلسالمية لمحافظة رام الله
والبيرة ،مســـاء أمس األربعاء ،عن إفشالها لقاء كان
من المقرر أن يعقد يوم غـــد الخميس ،بمدينة رام
الله ،مع الملحـــق التجاري األميركي ،في الســـفارة
األميركية في القدس المحتلة.
وأكدت القـــوى في بيان لها ،أنها ســـتقوم باتخاذ
كل الخطـــوات الالزمة لتعطيل وإفشـــال عقد مثل
هذه اللقاءات في المستقبل ،فيما توجهت للسفير

األميركـــي المســـتوطن فريدمان بـــكل وضوح بأن
الشعب الفلسطيني لن يكون في دائرة االستثمار
األميركي الهـــادف لمقايضة حقوقه بأموال الدعم
األميركي المشبوه.
وقالت قوى رام الله والبيرة« :لن تنال هذه المحاوالت
الرخيصة من صمود الشعب الفلسطيني وقيادته،
رفضا لصفقة القرن ،وتمســـكا بالحقـــوق الوطنية
المشـــروعة وإنهاء االحتالل عن أرضنـــا واالعتراف
بحقوق شـــعبنا هو الطريق الوحيد لتحقيق السالم

واالستقرار في المنطقة برمتها».
وحيــــت القوى الوطنية واإلســــالمية لمحافظة رام
الله والبيرة رجال األعمال الذين رفضوا المشــــاركة
في هذا اللقاء فــــي رام الله ،وحيت إدارة )المطعم(
الذي كان ســــيعقد فيه والتي رفضت اســــتقبال
المدعويــــن ،فيما حذرت القوى من جديد من مغبة
التعاطي مــــع أية دعوة من الســــفارة األميركية أو
أية مؤسســــة أمريكية تدعم االحتالل وسياسات
الواليات المتحدة.

مستوطنون يقتحمون منطقة المسعودية األثرية
نابلس /االستقالل:
اقتحم عشرات المســــتوطنين ،مساء األربعاء،
منطقــــة المســــعودية األثرية شــــمال مدينة
نابلس في الضفة الغربية .وقال مسؤول ملف
االستيطان في شــــمال الضفة الغربية غسان

دغلس ،إن عشــــرات المســــتوطنين اقتحموا
منطقة ومنتــــزه المســــعودية األثرية والتي
تتبع ألراضي قرية برقة شــــمال مدينة نابلس،
فــــي محاولــــة لتنفيــــذ أطماعهم بالســــيطرة
علــــى المنطقة التي تحوي آثارا لســــكة حديد

الحجاز التي انشأت أيام الحكم العثماني في
فلسطين.
يشار إلى أن قطعان المستوطنين يهاجمون
القرى والمدن الفلســــطينية بشــــكل مستمر
تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي.
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دعوات لمحاسبة المعتدين وحماية الجبهة الداخلية

إدانات فصائلية واسعة لجريمتي التفجير بغزة :لن نسمح بالعبث بأمن القطاع
غزة  /حممد اأب� ه�يدي:
ال�صم��اح بامل�صا�س والعبث باأمن غزة حتت اأي ظرف من الظروف.
لقت جرمية التفجري امل�صب�هة والنكراء التي وقعت بغزة م�صاء وا�صت�صه��د  3م�اطنني واأ�صي��ب عدد اآخر الليل��ة املا�صية ،جراء
الثالثاء ،ردود فع��ل غا�صبة ومنددة باجلرمية من قبل خمتلف حادث��ي تفج��ري انتحاري��ني وقعا ق��رب حاجزي �صرط��ة جن�ب
الف�صائل والق�ى الفل�صطيني��ة ،التي اأكدت يف بياناتها على عدم غ��رب مدينة غزة .واأف��ادت وزارة الداخلي��ة والأمن ال�طني يف

بيان با�صت�صهاد  3من عنا�صر جهاز ال�صرطة ،وهم :مالزم �صالمة
ماج��د الن��دمي (32عامً��ا) ،ومالزم وائ��ل م��صى حمم��د خليفة
(45عامً��ا) ،وم�صاعد عالء زياد الغرابل��ي (32عامًا) وجميعهم
من مرتبات �صرطة املرور والنجدة ،اإ�صافة لإ�صابة  3اآخرين.

ودعت الفصائـــل في بياناتها التي تلقت "االســـتقالل"
نســـخة عنهـــا ،األجهزة األمنيـــة بغزة "للضـــرب بيد من
حديد" على كل من تســـول له نفســـه المســـاس باألمن،
واصفـــة الجريمة بغـــزة بـ "النكـــراء" وأن الهـــدف منها
إرباك الســـاحة األمنية ،محملة في الوقت ذاته االحتالل
المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

وأعربـــت عن رفضها التام بالعبـــث والتخريب بأمن قطاع
غزة والمســـاس بحياة مواطنيه ،مشـــددة على أن شعبنا
الفلســـطيني وقواه السياســـية الذي يقـــاوم مخططات
االحتـــالل اإلســـرائيلي ويناضل من أجل كســـر الحصار،
سيواجه تلك األعمال والمخططات اإلجرامية التي تسعى
للنيل من صموده وإرهابه ،والتي ال تخدم سوى االحتالل.

حركـــة الجهاد اإلســـالمي في فلســـطين أدانت ،بأشـــد
العبـــارات ما وصفته بــــ "العمل اإلجرامي الغـــادر" الذي
استهدف نقطتين للشـــرطة جنوبي مدينة غزة ،ما أودى
بحياة ثالثة من عناصر الشرطة.
وأكـــدت حركـــة الجهـــاد في بيـــان لها ،أن هـــذا العمل
يستهدف كل الشـــعب الفلسطيني تحت دعاوى زائفة
وباطلة؛ مشـــددة على أنه في حقيقة األمر وجوهره يخدم
االحتالل اإلسرائيلي.
وقالت "إنها تقف وبكل قوة إلى جانب الشرطة واألجهزة
األمنيـــة في مواجهة أي محاوالت خبيثة يحاول أصحابها
ضرب جبهتنا الداخلية لصالـــح أجندات تخدم االحتالل
المتربص بشعبنا ومقاومته الباسلة".
وذكـــرت الجهـــاد أن "شـــعبنا بوحدته وبوعيـــه الوطني
متعاضدا ومتضامنًا لصيانة
واحدا
المسؤول سيقف ً
ً
صفا ً
جبهته الداخلية وحماية صمود أبنائه ولن نسمح أبدًا ألي
كائن بتقويض األمن واالستقرار الداخلي".
وتقدمـــت الجهـــاد بأحر التعـــازي والمواســـاة لعائالت
الشـــهداء األبـــرار ،معربة عـــن تضامنهـــا ووقوفها إلى
جانبهم في هذا المصاب الجلل".

ً
معتبرا
من جانبه ،اســـتنكر حزب الشـــعب التفجيريـــن،
أنـــه يندرج في إطار جر قطاع غزة إلى مســـتنقع الفوضى
واإلرهـــاب التـــي تخطط لـــه الدوائر المعادية للشـــعب
الفلسطيني.
وأكـــد الحزب أن "مواجهة هذا األعمـــال اإلرهابية الجبانة
تســـتدعي العمل الفوري الســـتعادة الوحـــدة الوطنية
والوقـــوف صفا واحدًا لقطع الطريـــق على كل من يحاول
المس بشعبنا ووحدته وأمنه واستقراره".
كما قال "إن حزب الشـــعب وهو يســـتنكر هذه الجريمة
النكراء يتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائالت الشهداء
مؤكدا على تضامنه وكل شعبنا معهم في هذا المصاب
ً
الجلل".
هـــذا ودعا تيار اإلصالح الديمقراطـــي في حركة فتح إلى
ضرورة التصدي بحزم لهذه الجريمة والمبادرة الســـريعة
إلـــى تحديد المســـؤولين عنهـــا ،واتخـــاذ كل اإلجراءات
منبها لضرورة مواجهة
الكفيلة بالحيلولـــة دون تكرارهاً ،
وقائية تطال
بإجـــراءات
هذا المســـتجد الطارئ والخطير؛
ٍ
ٍ
منابع اإلجرام والخروج عن الصف الوطني.
وطالـــب بالتفاعل وطنيًا مع التحقيقـــات المرتبطة بهذه
اعتـــداء واضحًا علـــى مجتمعنا،
الجريمـــة التي شـــكلت
ً
كما يؤكد على ضرورة مشـــاركة كل القوى الفلســـطينية
ومؤسسات المجتمع المدني في العمل على ترسيخ قيم
التسامح وتعزيز لغة وثقافة الحوار.
حمـــل االتحـــاد الديمقراطي الفلســـطيني )فدا(
بدورهّ ،
ســـلطات االحتالل وعمالءه عن هذه الجرائم "التفجيرات
اإلرهابية" التي تتالقى وتخدم أجندته ومخططاته هؤالء
العمـــالء الخارجيـــن والمارقين عن أخالق وقيم الشـــعب
الفلسطيني.
وأكد ضـــرورة الحفاظ علـــى األمن المجتمعي والنســـيج
االجتماعـــي الفلســـطيني ،األمـــر الـــذي يتطلـــب إنهاء
االنقســـام وإنجـــاز المصالحة لتفويـــت الفرصة على من
يتربصون بقضية الشعب ،ويعملون على ضرب الحاضنة
الشعبية في القطاع.

عمل اإجرامي غادر

اأمن غزة خط اأحمر

مـــن جانبها قالـــت حركة "حمـــاس" على لســـان الناطق
باســـمها فوزي برهوم" :إن التفجيرات التي شهدتها غزة
تستهدف استقرارها وأمن مواطنيها وحاضنة المقاومة
الفلسطينية".
وأكد برهوم في تصريحات صحفية وصلت "االســـتقالل"
 ،أن تلـــك األحداث المشـــبوهة ال تخدم ســـوى االحتالل
مشـــددا على أن "غزة ســـتبقى عصية على
اإلســـرائيلي،
ً
الكسر".
وأضـــاف الناطـــق باســـم حمـــاس " أن أمـــن المواطـــن
الفلسطيني خط أحمر ،ووزارة الداخلية لن تسمح بالعبث
في أمن غزة أو محاولة استهداف ظهر المقاومة".
مشـــددًا على أن "ما لم يستطع االحتالل تحقيقه بالحرب
على غزة لن يســـتطيع أحد أن يحققـــه بهذه التفجيرات

فئة تخدم الحتالل

المشبوهة".
ووجه برهـــوم ،التحية لشـــهداء الشـــرطة ورجال األمن
الفلســـطيني في غزة الذين ضحوا بدمائهم للحفاظ على
أمن شعبنا وسالمته.

فكر متطرف

بدورها نـــددت حركة "فتح" ،بحادثتـــي التفجير ،محذرة
من خطورة هـــذا الفكر المتطرف ،وهذه الثقافة ،التي لن
تعود على مجتمعنا اال بالويالت ،ومزيدا من المعاناة.
ودعت حركـــة "فتح" في بيـــان لها ،جميع ابناء شـــعبنا
والقوى السياسية لرص الصفوف ونبذ الفرقة واالنقسام
وتحقيـــق الوحدة الوطنية ،كي نواجـــه معا كل المخاطر
المحدقة بشعبنا وقضيته العادلة.

زعزعة ا�صتقرار غزة

الجبهـــة الشـــعبية لتحرير فلســـطين بدورهـــا ،حملت
االحتالل اإلســـرائيلي المسؤولية األولى عن ارتكاب هذه
الجريمة.
وقالـــت الجبهة في بيـــان لها" ،إننا وإذ ننعى الشـــهداء
ونتقدم بأحر التعازي لعائالتهم لندين بشدة هذا العمل
اإلجرامـــي وندعو األجهزة األمنية التخاذ جميع اإلجراءات
التي تضمن كشف خيوط هذه الجريمة ومالحقة كل من
يثبت تورطه فيها".
ودعـــت الجبهة إلـــى " ضرورة اليقظة والحـــذر من تكرار

هـــذه الجرائم ،ورفع حالة التأهب لمواجهة أية مخططات
صهيونيـــة للعبث بالوضع الداخلي الفلســـطيني ،والتي
تســـتهدف زعزعة أمن واســـتقرار القطاع ،واســـتنزاف
المقاومة واشغالها في أحداث داخلية".
وشددت ،على ضرورة اتخاذ المزيد من اإلجراءات من أجل
تحصيـــن الجبهة الداخلية" ،من خـــالل تكاتف المجتمع
ووحدتـــه بجميـــع أطيافـــه والتفافه حـــول المقاومة في
مواجهة المخططات الصهيونية التي تستهدف شعبنا
وقضيته الوطنية وأمنه واســـتقراره ،ما يستوجب الدفع
بجهود استعادة الوحدة وإنجاز المصالحة".
وقالت الجبهة الشعبية في ختام بيانها "غزة بحاضنتها
الشـــعبية وبمقاومتها ســـتبقى عصية علـــى مخططات
االحتالل وأذنابه ،وستبوء بالفشل وستتحطم على صخرة
التفاف شعبنا حول المقاومة ويقظته ووعيه لمخططات
االحتالل وأعوانه".

الإ�صراع بك�صف اجلرمية

بدورها أدانـــت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســـطين،
بأشد العبارات التفجيرين اإلرهابيين بمدينة غزة.
وقالـــت الديمقراطيـــة" ،ونحـــن ننعى الشـــهداء نعزي
عوائلهم ،ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى» .وأكدت على
تضامنها ووقوفها إلى جانـــب ذويهم في هذا المصاب
األليم".

طالب بالعمل المشترك لمواجهتها

الشيخ عزام يدعو للحزم في التصدي لظاهرة التفجيرات اآلثمة بغزة
غزة /االستقالل:
أكد عضو المكتب السياســـي لحركة الجهاد
االســـالمي الشـــيخ نافذ عزام ،االربعـــاء ،أن
التفجيريـــن اللذين شـــهدتهما مدينة غزة
مســـاء الثالثاء واســـتهدفا حاجزي للشرطة
الفلســـطينية ،يعتبـــران حدثـــا خطيرا جدًا
ويحتـــاج إلـــي وقفـــة مـــن جميـــع األطراف
الفلسطينية لمواجهة هذه الظاهرة المجرمة.
وأســـفر التفجيران عـــن استشـــهاد ثالثة
مـــن عناصر الشـــرطة وإصابة عـــدد آخر من

المواطنين بجراح مختلفة.
ودعا الشـــيخ عزام خـــالل تصريحات إذاعية
تابعتها «االســـتقالل» إلى ضـــرورة أن يكون
هنـــاك حســـم وحزم فـــي التصـــدي لهذه
الظاهرة اآلثمة.
وطالـــب بضـــرورة العمل بشـــكل مشـــترك
وبعيـــدًا عن أي أجندات حزبية لمواجهة هذا
الخطر ،واصفًا التفجيرات باألمر الغريب؛ ألن
فلســـطين هي جوهر الصراع الفلســـطيني
الصهيوني.

واعتبـــر أن مـــا حـــدث يحتـــاج إلـــى الجرأة
والشجاعة لمعالجة األخطاء الموجودة داخل
المجتمع الفلســـطيني؛ لمواجهة مثل هذه
التفجيـــرات اآلثمة ،إضافة إلى تعزيز ثقافة
ومفاهيم اإلســـالم التي تم إهمالها نتيجة
ضغط التحديات التي نعيشها.
وتســـاءل الشـــيخ عزام :كيف يفكر مرتكبو
الجريمة الشنعاء؟ ,وبأي وجه سيقابلون ربهم
وهم يرتكبون الجرائم في شـــعب يتمترس
في الدفاع عن االمة العربية كلها؟  ،الفتًا إلى

أن التفجيـــرات اآلثمة في غـــزة تأتي تزامنًا
مع مهاجمة «إســـرائيل» ألهداف في سوريا
والعراق ولبنـــان ،ما يضع عليها )التفجيرات(
مزيدا من عالمات االستفهام.
وقدم الشـــيخ عزام أحر التعازي إلخواننا في
قيـــادة جهاز الشـــرطة ولعائالت الشـــهداء
الذيـــن ارتقوا فـــي التفجيـــرات ،موضحًا ان
خســـارتنا كبيـــرة بفقدان ثالثة مـــن أبنائنا
في جهاز الشرطة ونســـأل الله أن يتقبلهم
شهداء ويعوضنا عنهم خير العوض.
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خالل مشاركته في تشييع شهداء التفجير اآلثم

البطش :نقف يدًا بيد للمساهمة باستقرار الحالة األمنية
غزة /االستقالل:
نـــدد عضو المكتب السياســـي لحركـــة الجهاد
اإلسالمي في فلســـطين ،خالد البطش بجريمة
استهداف عناصر الشـــرطة الفلسطينية الليلة
قبل الماضية غربي غزة ،مشددا على أن مثل هذه
األحداث ال تخدم إال االحتالل اإلسرائيلي.
وقال إنه "ومع األســـف اتضح أن جهات من بيننا
أخذوا المهمة من يد االحتالل ليستهدفوا عنوان
األمن واالستقرار وهو جهاز الشرطة واألمن".
وأضاف البطش في كلمة له خالل تشييع شهداء
الشرطة الذين ارتقوا الليلة قبل الماضية بتفجير
نقاط عملهم غربي مدينة غزة" ،استهداف األمن
هو خلـــق للفوضى ومدخل لمزيد منها ،وإننا في
الجهاد والقوى الوطنية واإلســـالمية ندين هذه
الجريمة ،ونؤكد على دعمنـــا ووقوفنا مع أجهزة
االمن للمساهمة في كل ما هو مطلوب الستقرار
الحالة األمنية".
ونقل البطش رسالة األمين العام لحركة الجهاد
قائال" ،في غـــزة ال مكان للمجرمين
زيـــاد النخالة ً
واآلثمين والقتلة وال مكان لغير المجاهدين الذي
فقط يرفعون البندقية في وجه االحتالل".
من جهته ،قال عضو المكتب السياســـي لحركة

حمـــاس خليل الحيـــة إن كل المحـــاوالت التي
تهـــدف لزعزعة األمن فـــي قطاع غزة ســـتبوء
بالفشل.
وأضاف الحية في تصريحات له خالل تشـــييع
شـــهداء التفجير اآلثم "أن شعبنا الفلسطيني
المقاوم عصي على االنكســـار وعوائل الشهداء
واضحة الهدف والمســـار ومحددة طريقها نحو
القدس والوطن".
وأكد أن "الجريمة التي استهدفت خيرة أبنائنا
إنما تصب في خانة اســـتثمار االحتالل وعمالئه
الـــذي ال يطيـــب لهم المقام ان يجـــدوا غزة في

أمان فيحاولون بين الفينة واألخرى إحداث بلبلة
وفلتان وضجيـــج بين أبناء شـــعبنا في محاولة
إلراحة االحتالل من مأساته ومشاكله".
وقال الحية "االحتالل يشـــهد اليـــوم إرباك في
مشهده الداخلي وجبهاته المختلفة متصاعدة
سواء في الضفة
ومتوترة في الشمال أو في أرضنا ً
أو القدس أو قطاع غزة ،فيحاول أبناء االحتالل أن
يريحوا جبهة االحتالل بإحداث إرباك في جبهتنا
الداخلية".
وأشـــار إلـــى أن كل هذه المحاوالت ستفشـــل،
"وكل محـــاوالت ثني عائالتنا الفلســـطينية عن
احتضانها للمقاومة ستبوء بالفشل".
وقال الحيـــة "حدث حـــوادث كثيرة مشـــابهة
لها ،ســـننتظر نتاج التحقيقـــات لتقول لنا من
هي الجهة المجرمة التي اســـتأجرت المغفلين
المتطرفين الذين باعوا وطنهم ألجهزة األمن في
ً
ً
مسلما
فلسطينيا وال
وطنيا وال
العالم كله ،فليس
ً
من يستبيح دمنا ووطننا لحسابات هنا أو هناك".
وتابـــع "ونحن نودع شـــهدائنا نقـــول لألجهزة
األمنية ،نحـــن درع لكـــم ،...فصائـــل المقاومة
وشـــعبنا وعائالته درع ألجهزتنـــا األمنية التي
حفظت أمننا ونحن من خلفكم".

االحتالل يصدر حكمًا
بالسجن على الشيخ
بسام السعدي
جنين /االستقالل:
أصدرت ما ُتسمى محكمة سالم العسكرية اإلسرائيلية ،األربعاء ،حكمًا بالسجن لمدة
ســــنتين على القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ بسام راغب السعدي ) 60
عامًا(.
وأكدت نوال الســــعدي األسيرة المحررة وزوجة القيادي األسير ،أن االحتالل سيفرج
عن الشيخ بسام مطلع العام المقبل ،مشيرة إلى أن قوات االحتالل حكمت على الشيخ
عامين بالسجن.
وقالت« :إن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية ال زالت تمنع الشيخ بسام من الزيارة».
واعتقل القيادي الســــعدي في عمليــــة خاصة لوحدات المســــتعربين بعد مطاردة
استمرت سنوات عدة.
وكان الشيخ بسام اعتقل بتاريخ 2018/3/19م ،ووجهت له نيابة االحتالل العسكرية
تهمة االنتماء والعضوية والقيام بنشاطات في صفوف حركة الجهاد اإلسالمي.
ُ
عد الشــــيخ الســــعدي من أبرز قادة حركة الجهاد اإلســــالمي في الضفة المحتلة،
وي ّ
وتعرض لعدة اعتقاالت سابقة على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف الحركة
حيــــث أمضى ما يزيد عن  14ســــنة خلــــف القضبان ،وكذلك اعتقلــــت زوجته نوال
الســــعدي ،وأمضت حوالي ثالثة أعوام في األسر على نفس خلفية نشاطات زوجها،
واستشهد ولداهما «عبدالكريم « بتاريخ  ،2002/9/1و»إبراهيم» بتاريخ 2002/11/16
برصاص االحتالل وهما من «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي
في فلسطين.

»توقيتهما ليس بريئا ويحمل دالالت خطيرة«

مختص أمني لـ «االستقالل» :تفجيري غزة يهدفان لزعزعة الثقة باألجهزة األمنية والمقاومة
غزة  /محمد أبو هويدي:
أكد المختص في الشـــأن األمني والقومي
إبراهيـــم حبيـــب ،أن توقيـــت العمليات
التفجيرية التي حصلت مســـاء أول أمس
الثالثـــاء واســـتهدف حاجزين للشـــرطة
الفلسطينية بغزة وأسرفت عن استشهاد
ثالثة عناصر شـــرطية ،ليس بريئًا ويحمل
دالالت خطيرة.
واستشـــهد  3عناصر من الشرطة وأصيب
عدد آخر مســـاء الثالثاء ،إثر حادثي تفجير
وقعـــا قرب حاجزي شـــرطة جنـــوب غرب
مدينة غزة.
وأفـــادت وزارة الداخلية واألمن الوطني في

بيان لها باستشـــهاد  3من عناصر جهاز
الشـــرطة ،وهم :مالزم سالمة ماجد النديم
)32عاما( ،ومالزم وائل موسى محمد خليفة
ً
)45عامـــا( ،ومســـاعد عالء زيـــاد الغرابلي
ً
)32عامـــا( وجميعهم من مرتبات شـــرطة
ً
المرور والنجدة ،إضافة إلصابة  3آخرين.
وشـــدد حبيب في حديث مع "االستقالل"
علـــى أن هـــذا العمـــل اإلجرامـــي مرتبط
بأجنـــدات خارجية وال يمكـــن فصله عما
يجـــري فـــي المنطقة ،وهناك مســـتفيد
مـــن زعزعة واســـتقرار األمن فـــي غزة من
خالل إظهـــار األجهزة األمنيـــة والمقاومة
الفلســـطينية في حالة عجـــز وزعزعة ثقة

ال�صلطة ال�طنية الفل�صطينية
دي�ان الق�صاء ال�صرعي
املحاكم ال�صرعية
املحكمة ال�صرعية يف ال��صطى

الموضوع مذكرة تبليغ حضور
صادر عن محكمة الوسطى الشرعية

الى /احالم تيســـير عبد الفتاح شلبي من اسدود وســـكان جمهورية مصر العربية /
القاهرة يقتضي حضورك الى هذه المحكمة يوم الخميس الواقع  2019/9/19الساعة
 9صباحا للنظر في االستدعاء المقدم من قبل زوجك شادي محمد عبد القادر ابو مريم
من بربرة وسكان جباليا بخصوص طالقك منه وان لم تحضري في الوقت المعين يجر
بحقك المقتضي الشرعي حال غيابك حسب االصول  .وحرر في 2019/8/27

قا�صي ال��صطى ال�صرعي
حت�صني زهدي مرجتي

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /ريم احمد سعيد ابو زايدة صالح ./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 909909228فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

المواطنين بها.
وأوضـــح حبيـــب ،أن الجديد فـــي هاتين
الحادثتين مســـألة الجرأة التي تقدم بها
هذيـــن االنتحاريين لتنفيـــذ هكذا عمل
وهو األول من نوعه فـــي قطاع غزة الذي ال
يشكل أي حاضنة لهذه األفكار اإلجرامية
والتكفيرية وبالتالي مثل هكذا عمل يضع
الجميـــع أمام مســـؤوليتهم لمحاربة هذه
العناصر والقضاء عليها أينما كانت.
ولفـــت المختص األمني إلـــى أن االحتالل
اإلســـرائيلي هو أكبر المســـتفيدين من
الحادث اإلجرامي بغـــزة ،كما أنه ال يمكن
إبعاد واستثناء االحتالل من ذلك الحادث،

مذكـــرا بمـــا ّ
صرح بـــه رئيـــس وزراء دولة
ّ
االحتالل بنيامين نتنياهو قبل أيام بقوله
"أنتم ال تعلمون ماذا نفعل في غزة" وهذا
األمر ليس بعيدًا عما جرى.
ورأى حبيـــب ،أن التفجيـــران يحمالن عدة
احتمـــاالت أبرزها أنهـــا مرتبطة باالحتالل
اإلسرائيلي بهدف زعزعة االستقرار وإلهاء
المقاومـــة ،ومحاولة ضرب األجهزة األمنية
التي تشـــهد حاليا مرحلة تجديد وتغيير
وتدوير لقياداتها.
وأشـــاد المختص األمني ،بالدور الذي أبداه
المواطنـــون في غزة من خـــالل التفافهم
حـــول أجهزة األمـــن والمقاومـــة ،وإظهار

حالة التماسك والتعاضض لمواجهة هذا
العمل اإلجرامي والفكر المتطرف.
وقـــد قوبلـــت تلـــك األحداث باســـتنكار
فصائلـــي وشـــعبي كبيريـــن ،حيـــث
تحدث الجميع بلســـان واحـــد "أن أمن غزة
واســـتقرارها خط أحمـــر وال يمكن القبول
بالمساس به نهائيًا".
وشـــدد حبيب ،علـــى ضـــرورة التعامل مع
أصحاب الفكر المتشدد والمنحرف بشكل
ً
مشـــيرا إلـــى جهود وزارة
علمي ومنهجي،
الداخلية بغزة بالتعامـــل مع أصحاب هذا
الفكر من خـــالل محاربتهم وتوعية بعض
الضالين فكريًا.

ال�صلطة ال�طنية الفل�صطينية
�صلطة الأرا�صي الفل�صطينية
الإدارة العامة لت�صجيل الأرا�صي

ال�صلطة ال�طنية الفل�صطينية
�صلطة الأرا�صي الفل�صطينية
الإدارة العامة لت�صجيل الأرا�صي

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات ( )2019 / 402

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات ( )2019 /403

يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد:
خضر مصطفى محمد أبو إســـماعيل من ســـكان خانيونـــس هوية رقم
 959310855بصفته وكيال عن :خليل خليل سليمان أبو خليل
بموجب وكالة رقم 2018 / 40321707 :الصادرة عن جده
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال ارث  /بيع /مبادلة في
قطعة  245قسيمة  4المدينة عبسان
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .التاريخ2019 / 8 /27 :م

يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد:
يحيى عبد الســـالم عبد الهادي زيدان من ســـكان خانيونس هوية رقم
 953827201بصفته وكيال عن :صابر عبد عبد الله األغا
بموجب وكالة رقم 2019 / 4453 :الصادرة عن خانيونس
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال ارث  /بيع /مبادلة في
قطعة  42قسيمة  14المدينة خانيونس
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .التاريخ2019 / 8 /27 :م

م�صجل اأرا�صي غزة
اأ .ع�صام عبد الفتاح احلمارنة

م�صجل اأرا�صي غزة
اأ .ع�صام عبد الفتاح احلمارنة

الخميس  28ذو الحجة  1440هــ  29أغسطس  2019م

ّ
»حذر من الفكر المنحرف«

الداعية الةى« :تفجيرا غزة» عمل إرهابي يصب ةي خدمة االبلتالل
غزة /دعاء الحطاب
أكد الداعية اإلســــالمي الشــــيخ هانى الفي،
علــــى حرمة الدم المســــلم ،وخطورة التعدي
عليه ،مشددا على أن التفجيرين االنتحاريين
اللذين شهدتهما مدينة غزة مساء الثالثاء
"عمال ارهابىًا إجرامىًا" يستهدف
يعتبران
ً
كل الشعب الفلسطيني تحت دعاوى زائفة
وباطلة ال تمت لإلسالم بصلة.
واســــتهدف تفجيران حاجزين للشرطة ليل
الثالثاء ما أدى الستشهاد ثالثة من عناصر
الشــــرطة وإصابة آخرين ،فيمــــا أكدت وزارة
الداخليــــة بعد ســــاعات توصلها إلى خيوط
بشأن المنفذين.

قائــــال ":أيها النــــاس إن دماءكــــم وأموالكم
وأعراضكــــم عليكــــم حرام ،كحرمــــة يومكم
هــــذا ،في بلدكم هذا ،في شــــهركم هذا"" ،
كل المســــلم على المســــلم حرام ،دمه وماله
وعرضــــه" " ،ال ترجعوا بعــــدي كفارا يضرب
بعضكم رقاب بعض" ،مشيرًا إلى أن الهدف
وراء رسائل اإلسالم هو فرض حصن حصين
على دماء الناس وأعراضهم.
وشدد على أن من ينتهك حرمات المسلمين
ودمائهم باســــم اإلسالم والرسول ،ليس من
امتثاال لقولــــه تعالىُّ ":م َح َّم ٌد
الدين بصلة،
ً
ـــد ُاء َع َلى ْال ُك َّف ِار
َّرسـ
ـــول ْ َّ
ين َم َع ُه َأ ِشـ َّ
الل ِه ْ َو َّال ِذ َ
ُ ُ َُ
ر َح َم ُاء بي َن ُهم".

وقال الفى خالل حديثه لـ"االســــتقالل"" :إن
التفجيــــرات التــــي وقعت بغــــزة أول أمس،
ناتجة عن فكر إجرامي ومنحرف وغريب عن
الدين اإلسالمي الذي ينبض بالحب والرحمة
للبشرية جمعاء ،واإلســــالم بريء مما صنعه
هؤالء القتلة".
وأضاف ":أن رســــائل اإلســــالم واضحة فيما
يتعلق باســــتباحة دم المسلم ،فرسول الله
أعلنها فــــي خطابه النهائي على جبل عرفة،

وأوضح أن التفجيرات اإلرهابية التي ضربت
غزة ،تمثل وجها آخر للمؤامرات االسرائيلية
التي تســــتهدف الشعب الفلسطيني عامة
وقطاع غزة على وجه الخصوص.
ّ
ونوه إلى أن تلك التفجيرات تأتي في سياق
خطة اسرائيلية لزرع الفتنه الداخلية بقطاع
غزة ،واســــتهداف المقاومة الفلســــطينية
وشعبها الصامد المجاهد تحت الحصار.
ـــذر الداعية الفــــي من محاولــــة البعض
وحـ ّ

فكر منحرف

يف �صياق امل�ؤامرة

الصهيوني وأعداء األمة.
وأكــــد الداعية الفي على أن فلســــطين عامة
وقطاع غزة خاصة ،ســــتظل عصية على مثل
هــــذا الفكــــر اإلجرامي المنحــــرف الممنهج
الــــذى تحاول "إســــرائيل" بثــــه في صفوف
أبناء شــــعبنا ،كما أنها عصية على مثل هذه
المؤامرات ،كونها صاحبة الجهاد الحقيقي
والواضح ،الجهاد الذي ال لبس فيه.

م�ص�ؤولية م�صرتكة

لتوجيــــه البوصلــــة نحو التدين المســــموم
واالســــالم المنحــــرف ،الفتًا الــــى أن هناك
الكثيــــر من التيــــارات المنحرفــــة تتواصل
تحــــت أســــماء الصحابة والســــلف الصالح،
بينما يتزعمهــــا كبار الضبــــاط بالمخابرات
االسرائيلية.
وبيــــن أن االحتــــالل االســــرائيلي يســــعي
دائمــــا لبــــث الســــموم والفكر "اإلســــالمي"
المنحرف ليس بفلســــطين فحســــب وإنما
في كل البلدان العربية واإلسالمية إلحداث
الفتنــــة التي ال تصب إال فــــي خدمة الكيان

وفيمــــا يتعلــــق بكيفيــــة محاربــــة تلــــك
التفجيرات وفكر استباحة دم المسلم بغزة،
بيــــن أن تلــــك الخطوة تتطلب مــــن الجميع
الوقوف عند مســــؤولياته ،فعلــــى الحكومة
والجهات المختصة أن تضرب بيد من حديد
علــــى مثل هؤالء المجرميــــن الذين يعبثون
بدماء الناس وحرماتهم ،كما يجب على وزارة
االوقاف اإلسالمية بكافة كوادرها أن يكون
لهــــا موقف وأن تقول كلمتهــــا عبر الخطباء
والمنابر.
وأوضــــح أن قطــــاع غزة يعاني مــــن الخطاب
االســــالمي المتطرف في بعض األحيان ،مما
يولد و يبث الفكر المســــموم بقلوب الشباب
الذين يعانون مــــن الفراغ ،أو الفهم الخاطئ

«هآرتس» :قلق إسرائيلي من قدرات
«الدرونز» لدى «بلماس والجهاد» وبلزب الله
القدس المحتلة /االستقالل:
قال كاتب إســـرائيلي إن األوســـاط األمنية لديها خشية
متصاعدة ،من تطور سالح الطائرات المسيرة بدون طيار،
على جبهتي شمال وجنوب فلسطين المحتلة.
وأوضح الكاتب ينيف كوفوفيتش ،بمقال له في صحيفة
هآرتـــس اإلســـرائيلية األربعـــاء ،أن األهميـــة المعنوية
للطائرات المســـيرة التي تملكها حركتا حماس والجهاد
اإلســـالمي وحزب اللـــه جنوب لبنان ،تكمـــن في تأثيرها
على معنويات الجمهور اإلسرائيلي ،وتولد ضعضعة في
الشعور باألمن.
ولفـــت إلى خلـــل في قـــدرات الجيش بالتصـــدي لهذه
الطائرات ،بعد الحادثة األخيرة التي اخترقت فيها طائرة
مســـيرة لحماس الحـــدود ،وعودتها إلى قطـــاع غزة دون
إصابتها.
وقال الكاتب إن مراقـــب الدولة وجه عام  2017انتقادات

شديدة ،للوتيرة التي يعمل بها جهاز األمن على مواجهة
تهديدات الطائرات المســـيرة ،بعد اكتشاف عيوب في
ملف القضاء على األنفاق القادمة من غزة.
وأشار إلى أن المراقب خلص إلى أن هناك تهديدات أخرى
متطورة ،تستعد لها الفصائل الفلسطينية المقاومة بعد
عدوان  ،2014رغم عدم اإلشارة لها في تقريره ،لكنه حذر
من امتالكها األفضلية في استخدام هذه الوسائل.
وقـــال الكاتب إن هنـــاك "عدم مســـؤولية" يبدو واضحا
بين الجيش والشـــرطة ،في التوافق لمعالجة تهديدات
الطائرات المسيرة ونقل عن تقرير المراقب قوله" :ما زال
ال يوجد لدى ســـالح الجو رد كامـــل ،للدفاع في مواجهة
تهديـــد الطائرات المســـيرة .وســـبب تقديـــر الجيش
بأن تهديد هـــذه الطائرات هو تهديـــد متطور ومميز
ومقلق ،وبســـبب حقيقة أنه ما زال ال يوجد لدى الجيش
االسرائيلي ،أي رد كامل على هذا التهديد ،يزداد الخطر

إعالن صادر عن بلدية النصر

بأن اســـتخدام الطائرات المسيرة من قبل العدو سيبقى
بدون رد مرض".
وتابع بأن "ســـرب الطائرات المسيرة الذي يخرج من غزة أو
من لبنان ،نحو قوات الجيش اإلسرائيلي ،أو نحو مستوطنة
اسرائيلية ســـيكون حدثا دراماتيكيا من ناحيتنا" ونقل
عـــن مصدر أمني لالحتالل قوله" :هذا التهديد يقف حقا
وراء الزاوية .القدرة أصبحت موجودة ال حاجة الى مال كثير
لشرائها ..نحن مستعدون أيضا لتهديد كهذا".
وشـــدد على أن حـــزب الله "يســـتخدم طائرات مســـيرة
بسيطة ،ألغراض مراقبة وهجوم ،بتكلفة مئات الدوالرات
لكنها تســـتخدم أيضا طائرات مســـيرة نوعية من إنتاج
إيـــران ،والتي يحصل عليها مع أنظمة طائرات بدون طيار
متطـــورة .وأثناء القتال في ســـوريا أثبت حزب الله وجود
تطوير أساسي في قدراته بواســـطة طائرات بدون طيار
وطائرات مسيرة موجودة بحوزته".

إعالن صادر عن بلدية النصر

تعلن بلديـــة النصر لألخـــوة المواطنين المالكـــون والمتصرفون بأرض
القســـيمة ) (2من القطعـــة ) (32الكائنة داخل نفـــوذ بلدية النصر بانه
تقدم اليها احد مالكي القســـيمة المذكورة وهو المواطن أحمد ســـويلم
حسن حمران بطلب للحصول على اذن بناء على مساحة  135م 2من ارض
القسيمة المذكورة ومساحة المقسم الخاص به هي  350م 2وذلك طبقا
للمخططات المودعة لدى دائرة الهندســـة فكل مـــن كان لدية اعتراض
على ملكية المشـــروع عليه ان يقدم اعتراض للبلدية خالل ساعات الدوام
الرسمي اعتبارا من تاريخ اإلعالن ولغاية  15يوما .

تعلن بلدية النصر لألخوة المواطنين المالكون والمتصرفون بأرض القسيمة
) 32أرض ســـبع( من القطعة ) 2أرض سبع( الكائنة داخل نفوذ بلدية النصر
بانه تقدم اليها احد مالكي القســـيمة المذكورة وهو المواطن عبدالله موسى
عبدالله عطايا وكيال عن والده موســـى عبدالله عطايا بطلب للحصول على اذن
بناء على مســـاحة  172م 2من ارض القســـيمة المذكورة ومســـاحة المقسم
الخاص به هي  1000م 2وذلك طبقا للمخططات المودعة لدى دائرة الهندسة
فـــكل من كان لدية اعتراض على ملكية المشـــروع عليـــه ان يقدم اعتراض
للبلدية خالل ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من تاريخ اإلعالن ولغاية  15يوما .
وسوف لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور

بلدية الن�صر

بلدية الن�صر

وسوف لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد فتحي رشاد الهمص(./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 402537096فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /اروى حسين يوسف اصليد(./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 400152575فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

لبعــــض األحكام االســــالمية ،فما حدث قبل
يوميــــن بغزة ليس وليــــد اللحظة إنما هؤالء
الشباب عاشوا لســــنوات طويلة يستمعون
لبعــــض الخطباء الذين يدعون العلم ،وكانوا
يبثــــون الســــموم عبــــر المنابر والجلســــات
الخاصة ،لذا ال بــــد من الجهات المختصة أن
تتخذ قرارا حاســــما بكل داعية يحمل أفكارًا
مسمومة.
وحذر الفى من التداعيات الخطيرة المترتبة
عــــن االنفجــــارات واســــتباحة دم المســــلم
والحرمــــات ،علــــى النســــيج االجتماعي ،اذ
تســــاهم على انتشــــار الجريمــــة و اإلرهاب
والخــــوف بالمجتمع ،االمر الــــذي يؤدي الى
انهيار المجتمع بكافــــة فئاته ومن مختلف
اتجاهاتــــه ،مضيفًا ":لو أن مســــألة الدماء لم
تكن خطيرة علــــى المجتمعــــات ،لما كانت
مهمه رسولنا محمد األولى هي وضع حصن
وحواجــــز كبيرة على دماء الناس وأعراضهم،
ولما كانت خطا أحمرا باالسالم".
وذكر الداعية الفي بحديث الرسول الكريم":
َّ
ْ
ين ِه َما َل ْم ُي ِص ْب
ال ي َز ُال ْال َمر ُء ِفي ُف ْس َح ٍة ِم ْن ِد ِ
َد ًما َح َر ًامــــا" ،و"ألن تهدم الكعبة حجرًا حجرًا
أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم".

موقع عبري :أمن السلطة
يحبط عملية عسكرية كبرى
ضد جيبات إسرائيلية
نابلس /االستقالل:
كشـــف موقع "كان" العبـــري ،األربعاء ،عن قيام أجهزة أمن الســـلطة في
المحتلة بإحباط عملية تفجير بعبوة ناسفة
مدينة نابلس بالضفة الغربية
ّ
ضد قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي األسبوع الماضي.
نقال عن مســـؤولين أمنيين في
وأفاد مراســـل غال بيركر الموقع العبري ً
السلطة أن أجهزة أمنها في نابلس عثرت على العبوة الناسفة في منطقة
جبـــل جرزيم بين يـــوم األربعاء والخميس من األســـبوع الماضي ،أي قبل
يومين من عملية "دوليب" التي ّتمت بعبوة ناسفة قرب رام الله.
وأوضح مسؤولو السلطة لبيركر أن العبوة الناسفة كانت مزروعة على محور
تمر فيه عربات لقوات جيش االحتالل ،وقد جرى تحييدها.
ّ
وبين مراسل الموقع العبري أن أجهزة السلطة قبضت على "أحد المشتبه
بهم وهو قيد التحقيق ً
حاليا".

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/امل سليم عيد الترابين./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 802028696فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /عال اكريم عبد العبادلة (./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 950097048فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/عزيزة محمد حسن السدودي./
عن فقد بطاقة هويتي التي تحمل 909431421
على من يجدها رجاء أن يســـلمها مشكورا إلى أقرب
مركز شرطة

الخميس  28ذو الحجة  1440هــ  29أغسطس  2019م

إتحاد المقاولين يقرر رفع المقاطعة
عن المؤسسات التي تستجيب لمطالبه
غزة /االستقالل:
أعلن اتحـــاد المقاولين بغزة عن
تفاهمات مهمة مع وزارة األشغال
العامة واإلســـكان فـــي غزة ،على
طريق تحقيق مطالب المقاولين
العادلـــة ،وفي إطار المســـؤولية
الوطنية العالية التي يتحلى بها
االتحاد وأعضاؤه.
وأكـــد رئيـــس االتحـــاد أســـامة
كحيل أن مجلـــس اإلدارة قرر في
جلســـته الطارئة أمـــس األربعاء
التأكيـــد علـــى مقاطعـــة جميع
المؤسسات التي تضع آلية إعمار
غزة ) (GRMكشـــرط للمشاركة
في عطاءاتها ،واستمرار مقاطعة
جميع المؤسسات التي تستخدم
القوائم المختصرة في عطاءاتها،
وفق القـــرارات األخيـــرة للهيئة
العامة للمقاولين.
وأعلـــن كحيـــل أن االتحـــاد قرر
الســـماح للمقاولين بالمشـــاركة
في عطاءات للمؤسســـات التي ال
تشترط ) (GRMمدخال للمشاركة
في عطاءاتها ،وال تتبع أســـلوب
القوائم المختصرة في قرار يسري
ابتداء من اليوم وفق التفاهمات
مع وزارة األشغال العامة واالسكان
بغـــزة وضمن القرارات الســـابقة
لالتحاد وهيئته العامة.

وتضمـــن االتفـــاق التحويل من
مستحقات المقاولين المترصدة
مـــن االرجـــاع الضريبـــي وذلك
لضريبة القيمة المضافة وضريبة
الدخل ســـواء لنفـــس المقاول أو
للغير علـــى ان يكـــون التحويل
للمقاول المتعثـــر بالكامل ،وغير
المتعثر بنســـبة  %50للجهات
الحكومية المختصـــة في قطاع
غزة.
وأعلنت وزارة األشغال من جانبها

تبنـــي مطلـــب االتحـــاد بإلغاء )
 (GRMأمـــام كافة المؤسســـات
والجهـــات ذات العالقة ،وكذلك
حـــق االتحاد الكامل فـــي القيام
بجميـــع الفعاليـــات الالزمة من
أجل تحصيـــل حقوقه الضريبية
المحتجزة لـــدى وزارة المالية برام
الله.
ويتضمـــن االتفـــاق مشـــاركة
االتحـــاد في جميـــع المفاوضات
االقتصادية والتعاقدية التي لها

عالقة بالمشـــاريع اإلنشائية مع
حق المقاولين في المطالبة بفروق
أسعار العمالت أمام الشيكل .
ويشـــمل االتفاق اعتمـــاد وزارة
األشـــغال القـــرارات الصادرة عن
االتحـــاد ضـــد المخالفيـــن مـــن
أعضـــاء الهيئة العامـــة من أجل
تحقيـــق مصالحه بما ال يتعارض
مـــع القانون ،فضال عن اســـتمرار
التنسيق بين الوزارة واالتحاد بما
يحقق المصلحة العامة.

وزيرة لبنانية :توطين
الالجئين الفلسطينيين
ظلم للشعبين
االستقالل /وكاالت:
قالت وزيرة الدولة اللبنانية لشـــؤون التمكين االقتصادي للنســـاء
والشـــباب فيوليت الصفدي األربعاء ،إن مقدمة الدســـتور اللبناني
جدا برفض التوطين.
واضحة ً
وأضافـــت الصفـــدي في حوار مع وكالة "ســـبوتينك" الروســـية أن
القضية الفلسطينية قضية محقة ،وحق العودة حق مشروع ال يجب
التراجع عنه.
وتابعت "أمـــا طرح موضـــوع توطين الالجئين الفلســـطينيين في
ظلما للشعبين الفلسطيني واللبناني ،هذا
لبنانً ،فيحمل في طياته ً
إنسانيا".
ً
سياســـيا ،فمقدمة الدســـتور اللبناني واضحة
واســـتطردت "أما
مطلقا بما ينص عليه
التزاما
جـــدا برفض التوطين ،ونحن نلتـــزم
ً
ً
دستورنا".
وفي وقت ســــابق ،أكد رئيس الوزراء ســــعد الحريري أن
الحكومــــة ومجلس النــــواب في لبنــــان يعارضان الخطة
األمريكية للســــالم ،الفتا إلى أن الدســــتور اللبناني يمنع
التوطين.
وكان رئيـــس مجلس النـــواب اللبنانـــي ،نبيه بري ،أكـــد أن "لبنان
واللبنانيين لن يكونوا شـــهود زور أو شركاء في بيع فلسطين بـ30
من الفضة".
وأضاف "التلويح ببضع مليارات من الدوالرات لن يغري لبنان للتخلي
عن ثوابته".
ويعيش نحو  174ألفا و 422الجئا فلســـطينيا ،في  12مخيما و156
تجمعا بمحافظـــات لبنان الخمس ،بحســـب أحدث إحصـــاء إلدارة
اإلحصاء المركزي اللبنانية عام .2017

الصحفي أبو عمرة يفوز
«أمناء جامعة األزهر» بغزة :
غزة :مصرع
مستعدون لحوار جدي لحل االزمة مواطن بصعقة بجائزة «صديق الحكم المحلي»
كهربائية

غزة /االستقالل:
أكد مجلس أمناء جامعة األزهر في غزة ،االربعاء ،استعداده لحوار جدي مع كافة أجسام الجامعة
في ظل ظروف هادئة وطبيعية طبقًا لألنظمة والقوانين.
ودعـــاء مجلس األمناء في بيان صحفي ،إلـــى الوقوف بحزم في مواجهة هذه الحالة من الفوضى
التي تمر بها الجامعة ،والتي يجري تغذيتها بأشكال مختلفة ،تجعل من حالة التوتر واالحتقان
هي السمة العامة الغالبة في قطاع غزة.
«وق َفنا أمام اســـتمرار إغالق أبواب الجامعة لليوم التاســـع على التوالي من قبل
وأضاف المجلس َ
بعض أفراد نقابـــة العاملين في الجامعة وحرمان آالف الطلبة من حقهم في التقدم المتحانات
الفصل الصيفي والتســـجيل في العام الدراســـي الجديد ،ومنع العاملين من دخول الجامعة وما
يتبـــع ذلك من خلق بيئة ومناخ يزيد من حالـــة اإلرباك وفتح األبواب أمام حالة من الفوضى التي
يمكـــن أن تمتد لتطال نواحي الحياة المختلفة في قطـــاع غزة بكامله بصورة عامة والضرر البالغ
بجامعة األزهر خاصة».

غزة /االستقالل:
لقي المواطن ســـعيد محمد أبـــو فول )43
عاما( األربعاء ،مصرعه جراء صعقة كهربائية
ً
أصابته خالل عمله في منزله شمال غرب غزة.
ووصل أبو فول إلى مستشـــفى الشفاء جثة
هامدة جـــراء الصعقة التـــي أصابته داخل
منزله في منطقة الحدادة.
ونعت كتائب القســـام في بيان مقتضب،
المواطن أبـــو فول ،وقالت إنـــه أحد قادتها
الميدانيين.

غزة /االستقالل:
حصد المصور الفلسطيني أشــــرف أبو عمرة من قطاع غزة ،األربعاء ،على
المركــــز األول في جائزة «صديــــق الحكم المحلي» ،التــــي تنظمها وزارة
الحكم المحلي ،في نسختها الخامس ،بمدينة رام الله في الضفة الغربية
المحتلة.
وحضر حفل إعالن الجوائز وكيل وزارة الحكم المحلي أحمد غنيم ،ونقيب
الصحفييــــن ناصر أبو بكر ،وممثلة منظمة التعــــاون األلماني ) (GIZدانة
سبيتاني ،ومدير حكم محلي نابلس خالد اشتية ،ولجان تحكيم.
ً
تقريبا شــــاركوا في المسابقة ،ما يدلل
إن نحو  600صحفي
وقال أبو بكرّ ،
على اهتمام الصحفيين بها وبالصحافة المتخصصة التي تعمل النقابة
على إنجاحها.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/عماد ابراهيم عطا الندر(./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 931521801فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/محمود فتحي محمد المصري./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 801216656فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا
إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /جالل علي جابر بربخ./
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 803885391فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/ابراهيم سليمان سالمة مهنا./ ......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 910345594فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا
إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /صبحية عوض صابر قديح./ ......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 925498651فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/خليل حسين اسماعيل صيام./ .......
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل
 404537748فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/رامي رياض محمد النجار./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ( 400945879فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/معتصم يوسف احمد ماضي./ ......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 800403826فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/موسى علي حسين العريني./ ......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 700011224فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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رأي

تفجيرات غزة...إرهابية وقاتلة

غرابيب سود

األسير المحرر ثائر حالحله

حلـــت علينا أول من أمس نائبة من نوائب الدهر ,عندما وقع تفجيران في حاجزين للشـــرطة
الفلسطينية بقطاع غزة ,لقد استحل مجموعة من الغرابيب السود ,أصحاب األفكار المنحرفة,
المدعومين من كل قوى الشر في العالم وأولهم إسرائيل وأمريكا ,لقد استحلوا دماء أبنائنا,
وفجروا أنفســـهم في رجال شـــرطة كانت مهمتهم حفظ أمننا ,وحماية شعبنا ,والتصدي
ألعدائنا الذين يتســـللون في جنح الظالم خلسة إلى أراضينا ليرتكبوا جرائمهم ويستحلوا
دماء المجاهدين والقادة األطهار ,جريمة شهداء الشرطة أنهم يحرسون شعبهم ,ويؤمنون
الطرقات من األشـــرار واللصوص والقتلة ,جريمتهم أنهم يســـهرون الليل ليحموا الثغور,
ويؤمنوا الطرقات ,ويراقبوا أفعال االحتالل ,لقد أزعج شياطين األرض هذا الفعل الوطني ,وأبوا
إال ان يستحضروا مشهد الدماء واألشـــالء الذي يروق لهم ,ويرضوا أسيادهم اإلسرائيليين
واألمريكان والمجرمين الذين يبحثون عن زعزعة استقرار البالد ,وإزهاق األرواح ,ونشر الدمار,
وإحداث الفتن ,وإشـــعال الحروب ,وخلق األزمـــات ,ومن لهؤالء غير غزة المقاومة كي يحاولوا
زعزعة استقرارها ,وإثارة االزمات ,وإشعال نار الفتنة ,لكن غزة دائما عصية عليهم .
رســـول الله صلى الله عليه وســـلم يقول «عينان ال تمسهما النار ,عين بكت من خشية الله,
وعين باتت تحرس في ســـبيل الله» فبأي جرم قتلتموهم واستبحتم دماءهم أيها األشرار,
لمـــاذا تحملون كل هذا الســـواد في قلوبكم وكأنكم غرابيب ســـود ,هـــل وصلتم إلى هذه
الحالـــة من الجهل والتخلف وعمت قلوبكم عـــن أعدائكم الحقيقيين ,أين انتم من مجابهة
اإلسرائيليين المجرمين الذين يحتلون أرضكم ,وينتهكون حرمة مقدساتكم ,وكيف ومتى
وصلتم إلى كل هذا الضالل ,فغزة ارض المقاومة والمجاهدين كانت وســـتبقى دائما طاهرة
من أمثالكم ولن تقبل ان تدنسوا طهر أرضها وحرمة مقدساتها ,فكيف تسللتم بيننا ومن
الـــذي زرع هذا النبت الخبيث بين صفوفنا ,بأي فكر تقتلوننـــا ,هل باعتقادكم ان هذا فكر
اإلسالم ,ان اإلسالم منكم براء ,وفكركم ال عالقة له بالدين واإلسالم ,فإسالمنا اكبر بكثير من
ان يشـــوهه احد مثلكم بأفعاله اإلجرامية ,ان حضارتنا اإلسالمية مبنية على القيم والمبادئ
واألخالق الحميدة ,وسر بقائها وازدهارها منذ أكثر من  1400عام ,أنها جاءت لتعمر األرض,
وتصلح المجتمعات ,وترســـي القيم والمبادئ ,ولها قواعـــد أخالقية تحكمها ,لذلك بقيت
وستبقى بإذن الله.
إنكم لســـتم أكثر من أســـراب غربان عابرة ,تنعق في فضاء فلســـطين للحظات ,وسرعان ما
ستزولون ,فما بني على باطل لن يعمر ولن يسود ,والله عز وجل يقول «بل نقذف بالحق على
الباطـــل فيدمغه فإذا هو زاهق» ان هذا العمل اإلجرامي الغادر التي طال الحواجز الشـــرطية
إنما يســـتهدف كل الشعب الفلســـطيني تحت دعاوى زائفة وباطلة بينما هو في حقيقة
األمـــر وجوهره يخدم العـــدو الصهيوني ,يريدوننا ان ندخل في معـــارك جانبية مع بعضنا
البعض ,ونغفل عما يخطط له االحتالل في القدس والمسجد األقصى ,لكن هيهات فستبقى
«إسرائيل» هي العدو الرئيس لشعبنا وامتنا ,ومهما حاولت حرفنا عن مسارنا لن تفلحوا ,وإن
شعبنا بوحدته وبوعيه الوطني المسؤول ســـيقف صفًا واحدًا متعاضدًا ومتضامنًا لصيانة
جبهته الداخلية وحماية صمود أبنائه ولن يســـمح شـــعبنا أبـــدًا ألي كائن بتقويض األمن
واالستقرار الداخلي ,فشعبنا يؤكد على وقوفه وبكل قوة إلى جانب الشرطة واألجهزة األمنية
في مواجهة أي محـــاوالت خبيثة يحاول أصحابها ضرب جبهتنـــا الداخلية لصالح أجندات
تخدم العدو الصهيوني المتربص به وبمقاومته الباسلة ,إنها تأكيدات صدرت عن الفصائل
الفلســـطينية التي تدرك واجبها تجاه شـــعبها والتي ســـتحمي غزة من األعـــداء والخونة
والمأجورين ,مهما كلف ذلك من ثمن .

ان الفكـــر والجماعـــة التي تربـــي من ينتمـــي إليها
تربيـــة خاطئة نتيجة لفهم غيـــر مفهوم وخاطئ هي
جماعـــة تحمـــل فكر مدمـــر وتخريبـــي وال يصل ألية
فائدة ســـوى إشـــغال الناس والمقاومـــة عن المعركة
الواضحة والحقيقـــة والصادقة مع الكيان الصهيوني
المجرم الـــذي يحاصر ماليين البشـــر فـــي قطاع غزة
ويهود القدس ويـــزور التاريخ والوقائع والحقائق في
القدس ويعتقل الشـــباب الفلسطيني ويمارس العزل
والتعذيب بحق األسرى في السجون.
مـــا جرى ليلـــة األربعاء في غـــزة المحاصـــرة المنهكة
المظلومة التي تتأمر عليها كل الدنيا من الصديق قبل
العدو ..هذه التفجيرات هي عمـــل إرهابي مجرم ومن
قام به لديه حقد وكراهية عمياء على المجتمع نتيجة
فهمه وتربيته القائمـــة على القتل والعنف والتكفير
وان هـــذه الجماعـــات أو التيـــارات أو المجموعات هي
مضللـــه مضحوك عليها ال تعي مـــا تقوم به من أعمال
مدانـــة ومرفوضة وهي مســـتوردة من أفـــكار منحرفة
جلبـــت علينا وعلى األمة الويـــالت .لذلك المطلوب من
قـــادة ومربي وعلمـــاء ودعاة األمة التوعيـــة الصحيحة
القائمة على الوسطية والعدل واإلنصاف وقبول اآلخر
وان يكون الحوار أســـاس الحل ألية مســـائل فكرية أو

إيديولوجيـــة  ,وعلى الفصائل اإلســـالمية ممارســـة
الشـــورى والعدل والمساواة في داخل صفوفهم وعدم
إهمـــال وتهميش العناصـــر والكوادر التـــي قد تلجأ
وتهرب لهذه الجماعات المنبوذة .
وكذلك الخطباء في المســـاجد والوعـــاظ عليهم حمل
واجب أخالقي وديني لنشـــر خطاب التسامح واألخوة
والمحبة والوحدة والتعاون والنقاش ،واالبتعاد عن لغة
التحريض والشحن الفكري والحزبي المقيت والمدمر ال
بد من الحوار واللقاء ما بين الدعاة والمشـــايخ والعلماء
الثقات للتدارس في كل ما ذكـــر للخروج بما له فائدة
مرجوة وعامة.
الواقع في غزة ال يحتمل المزيد من األزمات االجتماعية
والسياســـية واإلنســـانية واالقتصادية ,غزة يراد لها
ان تكســـر وتنحني وتستســـلم للمشـــروع األمريكي
والصهيوني في المنطقة ,يريدون رأســـها ومقاومتها
وســـالحها يريدون شـــبابها المؤمن المخلص يريدون
اإليقاع بين الشـــباب الذي يتيه في أفكار غير مقبولة
ومرفوضه ويبدو ان العدو وأجهزته لهم دور تحريضي
على المقاومة وهي من تدفع بهؤالء المغرر بهم للقيام
بهكذا أفعـــال وعمليات قاتلة ومجرمة ,فيها ســـفك
للدماء وإرهاب وذعر لألبرياء.

غــزة المقاومــة واألمــل
محمود مرداوي
غزة قاهرة الغزاة ،غزة العـــزة والمقاومة التي ُفرض
عليها في محطات تولي مهمـــات بالنيابة عن األمة
وكانت محـــل الثقة وقمة في التضحيـــة واالقتدار،
تئن لها الجبال ليلة أمس كانت مشـــدوهة محتارة
متسائلة إلى هذا الحد وصلت الوضاعة والحقارة بمن
غدروها وهي تحتضنهـــم وتحميهم عندما حاولوا
طعنها في ظهرها من خالل رمز أمنها واســـتقرارها
شـــرطة المرور محـــل اإلجمـــاع الوطني عبثـــًا ،هذه
األشـــواك كيف نمت في واحة الزهـــور النابتة على
بـــرك الدم الزاكي التي ال تبخـــل في عام إال ورفدت
األمـــة بخيرة شـــبابها دفاعًا عنها ومنعـــًا لتصفية

قضيتها األولى وحماية لقبلتها األولى.
هـــذا التخريب هـــذا العقل المنحـــرف هذا الضالل
المبين المرفوض شـــعبيًا وفصائليـــًا الم َّ
جرم دينيًا
ُ
وأخالقيـــًا لـــم يقـــدم قطـــرة دم أو عـــرق دفاعًا عن
فلســـطين والقـــدس واألقصى وغزة فـــي أي محطة
ومواجهة ،أبواق للتثبيط والتخذيل.
غـــزة التي مـــا تركهـــا االحتـــالل يومًا ترتـــاح وهو
يضيق عليها ويقضم مـــن مقدراتها وقدرتها على
الصمـــود ،يقتل أبناءهـــا بدم بارد وهـــم صامدون
ثابتون ممتشقون للسالح يتعهدون دون أرواحهم
ينبر معول
االجتياح  ،في هذه السنوات الممتدة لم ِ

االنحراف الفكري جريمة تخدم االحتالل الصهيوني
ان المجتمــــع الفلســــطيني يتميز بجهاده وصمــــوده في وجه
االحتــــالل الصهيوني فرغم سياســــة القتــــل واالعتقال الزال
شــــعبنا صامــــدا وواجه تلــــك المؤامرات بشــــجاعة كبيرة وقدم
آالف الشــــهداء والجرحى والزال يقدم في هــــذه الطريق خيرة
أبنائه ،مما دفع دولة االحتــــالل والمخابرات الحليفة لها بالدفع
باتجاه االنحراف الفكري الذي ال يقل خطرا عن الخيانة العظمي
والتخابر مع جهات معادية مما يؤكد لنا ان االنحراف الفكري ال
يخدم سوي دولة االحتالل التي توجه المنحرفين فكريا لإلضرار
بوطننا وتستغل ذلك بالترويج ضد شعبنا.
1ان االنحــــراف الفكــــري دخيــــل على مجتمعنا الفلســــطينيالــــذي يتميز بالتســــامح واالعتدال والفكر الوســــطي ،لعل أول
بــــوادر االنحــــراف الفكري تظهــــر من خالل تبنــــي المتطرفين
والمتشددين التجاهات عدائية وسلبية ضد المجتمع فنجد أن
هؤالء المنحرفين فكريا مجموعة من الجهالء باإلسالم وأحكامه
يأخذون آرائهم من بعض الرموز الفكرية المتشددة والمتطرفة
ويعتبرون أن ما يقوله هذا الرجل كالم مقدس غير قابل للنقاش
ويستعينوا في ذلك بتشــــويه الحقائق بمعاني مظللة وتبرير
غاياتهم بما يخدم مصالحهم ورؤيتهم الخاصة.
2-يلجــــأ المنحرفون فكريا إلي تبســــيط األمور العظيمة كحرمة

ان فكـــر الجماعـــات المنحرفة هو فكـــر قاتل مدمر لم
يأت بثمار ســـوى المزيد من األضرار وتشتيت وإهدار
الطاقـــات في غيـــر مكانهـــا ,إذا كان أفـــراد ومنتمي
هـــذه األفكار حريصين على نقاء ،وطهارة واســـتقامة
المجتمـــع عليهـــم مقاومـــة ومحاربة الظلـــم والعنف
والقهـــر الصهيوني عليهم االنتصار لنســـاء القدس
اللواتـــي يتم نـــزع الحجاب عن رؤؤســـهن على أبواب
األقصى األســـير عليهـــم العمل علـــى تحرير اآلالف
من األسرى المعذبين في ســـجون الكيان الصهيوني
وخاصة األســـيرات واألســـرى المضربين عـــن الطعام
عليهم الرجوع والمراجعة ألفعالهم وأفكارهم القائمة
على التفرقة والكراهية للمسلم قبل غيره
لقد أدمت التفجيرات في غـــزة قلوب الحريصين على
أمنهـــا ومقاومتهـــا وقوتها ,غزة لـــن تخضع لإلرهاب
التكفيـــري وال لإلرهـــاب الصهيوني وســـوف تنتصر
كما انتصرت من قبل ,وســـتبقى عصيـــة على األعداء
وثابتـــة في وجـــه األعاصير ,لـــك الله يا غـــزة وحمى
الله شـــعبها ومقاومتها..وخســـر من يكيد لك يا غزة
ويتآمر ويخطط ضدك...الرحمة لمن استشـــهدوا في
التفجيرات ....والوحدة الوحدة فهي طريق الخالص من
كل المؤامرات.

الدماء والتكفير ويميلون للخالفات والصراعات والقتل والتناحر
يترعــــرع أصحاب الفكر المنحــــرف ويتعاظم وجودهم في هذه
البيئــــة المعقدة فنجدهم متناقضين فــــي أفعالهم وأقوالهم
وســــلوكم فظاهريا يدعــــون لتطبيق الشــــريعة والحدود وكأن
الحــــدود فقط هي كل الدين ،لكن في الواقع نجدهم ينتهكون
المحارم ويستحلونها في انجراف واضح وراء آرائهم الشخصية
مــــن غير االلتزام بالقواعد الشــــرعية أو عادات وتقاليد المجتمع
وما شــــاهدناه بســــوريا من جرائم ومجازر افتعلها هؤالء دليل
علي بربرتيهم.
ان الغلو والتطرف والتشــــدد يؤدي لالنحراف الفكري من خالل
عدم االعتراف بالرأي اآلخر واتهام المخالف لرؤيتهم باالبتداع
والخروج عن الدين ويرجع ذلك لسوء التربية والتنشئة الخاطئة
أضف الي ذلك حالة اليأس واإلحباط والتشاؤم واإلعجاب بالرأي
الذي يتميز به هؤالء المتشددين.
3االنحــــراف الفكري في قطاع غزة جديد على شــــعبنا من أهلالمقاومة والجهاد ضد االحتالل فنجد أن المتتبع لمرجعية هؤالء
المنحرفين فكريا يجد أنهم مجموعة قليلة من األفراد بعيدين
عن التفكير العقالني ويســــارعون لتقليد الجماعات المنحرفة
فكريــــا فيعملون خدما للمصالح المعادية لدينهم ووطنهم من

حيث ال يدرون ألنهم بانحرافهم عن الصورة الجميلة لإلســــالم
الوسطي المعتدل يشوهون استقرار المجتمع وأمنه.
وتحاول أجهــــزة المخابــــرات الغربية المعادية لإلســــالم إغواء
وإغراء الشباب المنحرفين فكريا لتطبيق أجندتهم الخبيثة في
بالدنا وهي ما يطلق عليه بعض المحللين اسم الجيل الرابع من
الحروب وأبرز معالمها أن يجعل شباب المجتمع يدمرون بالدهم
بأنفســــهم ويؤخرون تقدمهــــا ان لم يهدمــــوا أركانها ،تعمل
أجهــــزة المخابرات المعاديــــة على اصطياد هؤالء األشــــخاص
عن طريق كــــوادر مخابراتية مدربة ومؤهلــــة للتعامل مع هؤالء
المنحرفيــــن فكريا وغســــل عقولهم وزراعة األفــــكار التخريبية
داخلها.
صدم مجتمعنا الفلســــطيني بقيام المنحرفين فكريا بتفجير
أنفســــهم بأفراد من الشرطة الفلســــطينية واستشهاد ثالثة
شهداء من الشرطة الفلســــطينية وهم الشهيد سالمة النديم
ووائل خليفة وعالء الغرابلي نتيجة هذه العملية اإلجرامية في
جريمة تؤكد على سيادة العنف ورغبة أصحاب الفكر المنحرف
بإشــــاعة وإثارة االضطرابات ،والحقيقة أن إزهاق األرواح من قبل
الجماعــــات المتشــــددة والمنحرفة فكريا عن الفكر الوســــطي
والفهــــم اإلســــالمي الصحيح ترتب عليه فســــاد وصــــراع أدي

من معاول الهدم والتدمير لالســـتقرار ولو بموقف،
يتســـاءلون عن الجهاد وأبوابه مفتوحـــة ومعاركه
مشـــهودة تمتد أشـــهرًا طاحنة فيها الدماء تسيل
بغـــزارة ،والتضحيات بـــال حدود واألشـــواك تلتزم
منازلها وال تظهر خفافيش الليل إال بالشـــكل الذي
ظهـــرت به باألمس طعنًا فـــي الظهر وصدى صوت
االحتالل ،أمنياته وأحالمه التي تتحول كوابيس على
أبواب غزة وفي غزة ومحاضنها ومدارسها وأمهاتها
وثقافتها وجهادها وصمودها ووطنيتها يقصدون
ترجمـــة أمنيات االحتالل وأذنابـــه ،لكنهم غبار على
بيدر الغيث في غزة أثرًا بعد عين.

محمد مصطفى شاهين
لخسارة للمجتمع وخدمة ألعداء األمة.
الحقيقة ان االنحراف الفكري هو انتحار وإلقاء للنفس للتهلكة
دون منفعــــة لألمة فهــــو فهم خاطئ للديــــن وقلب للنصوص
وتجرؤ على التحليل والتحريم خالفا لما أجمع عليه علماء األمة.
4لقــــد عملت األجهزة األمنية في قطاع غزة على حماية الجبهةالداخلية ومواجهة المنحرفين فكريــــا من خالل آليات مختلفة
في جهد مميز وكبير وان ما نعيشــــه اليوم من أمن وأمان نلقاه
في شــــوارع ومدن غزة لهو ثمرة هذه الجهود المشــــتركة بين
أجهــــزة األمن في غــــزة لحفظ األمن ،كما ال ننســــي عمل الدعاة
والوعاظ علــــى توضيح المفاهيم الخاطئة التي تؤدي لالنحراف
الفكري والعمل على الوقاية منها ومقاومة األفكار المتشــــددة
الدخيلة على مجتمعنا ،وينبغي أن يكون لإلعالم دور أوســــع في
الوقاية من االنحراف الفكري ومحاربة السلوكيات المتطرفة.
كما أدعو علماء وعقالء مجتمعنا لتشكيل هيئة وطنية لمحاربة
الفكر المنحرف على أن تشمل علماء وإعالميين ومربين تربويين
تعمل على وقاية شبابنا من الفكر المتطرف والمنحرف وتعزيز
المفاهيم اإلســــالمية التي تدعو للوســــطية واالعتدال والعمل
على تجفيف منابع الفكر المنحرف من خالل جهد واعي ومنظم
يتميز بالقوة والحزم إذا استنفذت كل الوسائل.
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الخليل :تجار باب الزاوية ينفذون وقفة
إحتجاجية للمحافظة على المنطقة
الخليل /االستقالل:
طالـــب تجـــار منطقـــة بـــاب الزاوية
بالحفاظ على منطقتي بـــاب الزاوية
والبلدة القديمة ،وذلك خالل اعتصام
نفذته لجنة تجار باب الزاوية األربعاء،
أمام مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة
الخليـــل جنوبـــي الضفـــة الغربيـــة
المحتلة.
وأفادت غرفـــة تجارة وصناعة الخليل
في بيان بأن التجار قدموا مجموعة من
المطالب المكتوبـــة ،التي ركزت على
ضرورة التنســـيق ما بين المؤسسات
إلعـــادة الحياة كما كانت في ســـابق
عهدها فـــي منطقتي بـــاب الزاوية
والبلدية القديمة.
وذكـــروا أن ذلك يتم من خالل العمل
على إعـــادة فتح المحـــالت المغلقة،
وتذليل العقبات أمام المواطنين وزوار

الخليل للوصول إلى المنطقة بشكل
مـــدروس ومبرمـــج وإيجـــاد مواقف
سيارات وحافالت ،ووضع خطة مرورية
شـــاملة للمنطقة ،إضافة إلى توفير
مرافق صحيـــة وإزالة التعديات وحل
مشكلة البسطات وغيرها.

«فيرجن أستراليا» للطيران
تعتزم شطب  750وظيفة
االستقالل /وكاالت:
أعلنت شـــركة الطيران األســـترالية من خفـــض التكاليف «فيرجن أســـتراليا»
اعتزامها شـــطب  750وظيفة بعد وصول خســـائرها خالل عام إلى  349مليون
دوالر أسترالي ) 235مليون دوالر أمريكي(.
وقال بول ســـكوراه الرئيـــس التنفيذي الجديد للشـــركة إن ضعف المبيعات
وارتفاع أسعار الوقود وانخفاض قيمة الدوالر األسترالي ساهمت في تراجع أداء
الشركة خالل الفترة األخيرة وقرار شطب الوظائف.
وأضاف في بيان سنوي موجه إلى البورصة األسترالية أن الوظائف التي سيتم
شطبها ،تشـــمل عددا من العاملين في مقر رئاسة الشـــركة وجهازها اإلداري،
حيث من المتوقع أن يؤدي شطب الوظائف إلى توفير  75مليون دوالر سنويا ،مع
االنتهاء من هذه العملية بحلول يونيو .2021

وأكد رئيس الغرفة عبد ادريس على
مطالب التجـــار العادلـــة وأن الغرفة
تتحمل مسؤولياتها تجاه منطقة باب
الزاوية والبلدة القديمة ،وستتواصل
مع جميـــع جهات االختصاص للقيام
بما هو مطلوب تجاه المنطقة كل في

كحرباء القدس :األموال التي خصمتحا
حكومة االحتالل ال تشمل ديوننا

مجال اختصاصه.
وطالب وسائل اإلعالم بضرورة تقصي
الدقـــة عند نقـــل األخبـــار المتعلقة
بباب الزاويـــة وعدم تهويل االحداث،
وضرورة تشجيع المواطنين للتسوق
منها.

بلدية قلقيلية تعلن عن
بناء مدرسة جديدة بكلفة
مليون و 270ألف دوالر
قلقيلية /االستقالل:
قال رئيس بلدية قلقيلية محمد هاشم المصري ،االربعاء ،إن البلدية ستشرع قريبا ببناء
مدرسة جديدة في قلقيلية ،لتخفيف االكتظاظ في مدارس المحافظة.
وأضاف في حديث لوكالة األنباء الرســـمية ،أن المدرســـة ســـتضم الصفوف األساســـية،
وستتكون من ثالث طبقات ،على مساحة ثالثة دونمات و 270مترا ،وبتكلفة مالية تصل إلى
مليون و 270الف دوالر .وأشار المصري إلى أن صندوق المعارف في البلدية قدم « 200ألف
دوالر» ،فيما تبرع رجل األعمال الفلسطيني المغترب حماد الحرازين مبلغ «مليون و 70الف»،
مؤكدا بدء العمل فيها بداية الشهر المقبل ،حيث ستكون في منطقة خلة نوفل بالمدينة .

القدس المحتلة /االستقالل:
أكدت إدارة شـــركة كهرباء محافظة القـــدس ،األربعاء ،أن المبلغ الذي خصمته
حكومة االحتالل من أموال الضريبة لصالح شـــركة كهرباء «إسرائيل» القطرية،
هو جزء من الديون المتراكمة على شـــركات توزيع كهرباء أخرى ،حيث لم يتم
احتســـاب أي جزء من المبلغ وقدره  200مليون شيكل لحساب الدين المتراكم
على شركة كهرباء محافظة القدس ومناطق االمتياز التابعة لها.
وقالت الشـــركة في بيان لها إن كهرباء القدس دفعت مبلغ  100مليون شيكل
بعد حصولها على قرض من بنك فلسطين يتم تسديده على مدار عامين ،من
أجل تســـديد جزء من مديونتها لصالح كهرباء «إسرائيل» ،فيما تقدمت إدارة
الشـــركة بالشكر والتقدير للحكومة الفلســـطينية التي قامت بكفالة القرض،
إلسناد الشركة في أزمتها المالية وتمكينها من دفع جزء من الديون المتراكمة.
وجددت إدارة الشـــركة دعوتها للحكومة والسلطات القضائية ضرورة مكافحة
ظاهرة ســـرقة التيار الكهربائي والربط العشوائي من الشبكات التي أدت إلى
تحميل الشـــركة خسائر مالية جســـيمة ،والتي تقدر بنحو  170مليون شيكل
ً
سنويا .وناشدت الشركة الجهات المسؤولة والقضائية البدء في تطبيق واتخاذ
إجراءات فاعلة وأكثر صرامة بحق ســـارقي التيار الكهربائي مع استمرار تفاقم
ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتالعب بالعدادات والتخلف عن سداد الفواتير
في مواعيدها.

الذهب يرتفع % 1
بفعل مخاوف الركود
االستقالل /وكاالت:
ارتفع الذهب أكثر من  ،%1وسط مخاوف من ركود محتمل انتابت المستثمرين
عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة لآلمال إلى جانب النزاع التجاري
المســـتمر بين الواليات المتحدة والصين ،فـــي حين تجاوزت الفضة  18دوالرا
للمرة األولى في نحو عامين.
وصعد الذهب  %1في المعامالت الفورية إلى  1540.57دوالر لألونصة ،مقتربا
من أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان  2013الذي سجله االثنين.
وزاد الذهب في العقود األميركية اآلجلة تســـليم ديسمبر/كانون األول واحدا
بالمئة ليبلغ عند التسوية  1551.80دوالر لألونصة.
وتراجعت ثقة المستهلكين األمريكيين قليال في أغسطس/آب في حين سجل
نمو أسعار المنازل أبطأ وتيرة له في نحو سبع سنوات.

أسلحة الحرب التجارية ..من يكسب المواجحة ؟
االستقالل /وكاالت:
شـــغلت حرب الرسوم الجمركية بين الواليات
المتحدة والصين وســـائل اإلعـــالم العالمية
بشـــكل كبير ،بســـبب المخاوف من تداعيات
هذه الحرب على االقتصاد العالمي واقتصاد
دول معينة أيضًا.
وقـــد تتعـــرض بعض الـــدول من الشـــركاء
التجاريين لكل من الواليات المتحدة والصين،
ومنها الدول العربيـــة المنفتحة تجاريًا على
العمالقيـــن ،وخاصـــة دول مجلـــس التعاون
الخليجي ،ألضرار تجارية جراء هذه الحرب.
ويعتقد بعض الخبراء أن استمرار تلك الحرب
وبـــاال على االقتصـــاد العالمي
ســـوف يكون
ً

وحتى على اقتصاد البلدين المتحاربين أيضًا.
تصعد من حدة
ويعتقد محللون بأن الصين لن ّ
الصـــراع لدرجة تتجاوز التعريفات الجمركية.
لكن النتيجة المؤكدة هي أن الحرب التجارية
ســـوف تتجاوز حدود البلدين ،مـــا قد يزعزع
استقرار األســـواق على المســـتوى العالمي.
فهل يســـتطيع أحد الطرفيـــن المتحاربين
حسم هذه الحرب بمفرده؟
نقاط قوة أمريكا
أهم نقاط القوة واألسلحة األمريكية في هذه
الحـــرب هي التقنية الحديثـــة ،التي تتفوق
فيها الواليـــات المتحدة على الصين .تمتلك
الشـــركات الصينية التقنية الحديثة خاصة

في مجـــال البرمجيات والـــذكاء االصطناعي
واالتصاالت.
وتعتمد الشركات الصينية على تقنيات تلك
الشـــركات في منتجاتها ،كما رأينا الحال مع
شـــركة هواوي الصينية للتكنولوجيا ،خاصة
الهاتـــف الذكـــي .فعندما هـــددت أو قررت
الشـــركات األمريكيـــة )آبل وجوجـــل( بوقف
تصدير منتجاتها مـــن البرامج )مثل اندرويد
وويندوز( ،عانت شـــركة هواوي من خســـائر
وتراجـــع فـــي المبيعـــات ،لوال أن الشـــركات
األمريكيـــة تراجعـــت فـــي قرارهـــا وخففت
قبضتها على صادرات التقنيات الحديثة إلى
هواوي وشركات صينية أخرى.

نقاط قوة الصين
لكن الصيـــن أيضـــًا لديها من األســـلحة ما
يجعلها تقاوم الرسوم الجمركية األمريكية:
أوال :التضييـــق علـــى الشـــركات األمريكية،
ً
تســـتطيع الحكومة الصينية أيضًا أن تضيق
على الشركات األمريكية ،إذ يمكن ألي حكومة
تشـــديد إجـــراءات الجمارك وفـــرض تدابير
صارمة ورفع كلفة عمل الشركات الدولية على
أراضيها .ثانيـــًا :عزل الواليات المتحدة ،حيث
يســـتطيع الرئيس الصيني ،تشي جين بينغ
أن يسعى ببطء لتشكيل تحالفات تجارية مع
دول أخرى وهو ما قد يؤدي إلى عزل واشنطن.
ثالثًا :خفـــض قيمة اليوان ،يمكـــن أن تقوم

الصين بخفض قيمة عملتها المحلية اليوان.
وســـيكون لخفـــض العملة الصينيـــة تأثير
مضاعـــف ،حيـــث إن ضعف العملـــة يعني
صادرات صينية أرخص وأكثر تنافسية ،وفي
الوقت ذاته ســـيجعل المنتجـــات األمريكية
أعلى ثمنًا ،ال ســـيما تلك المعرضة لتعريفات
جمركية أعلى .رابعًا :الحد من شـــراء ســـندات
الخزانـــة األمريكية ،تحتفـــظ الصين بديون
للحكومـــة األمريكية بقيمـــة  1.17تريليون
دوالر في شـــكل ســـندات خزانـــة ،ويتكهن
بعض االقتصادييـــن بأن الصين قد تحد من
أرصدتهـــا من تلـــك الديون لالنتقـــام إذا ما
تعرضت لمزيد من الهجوم.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /باسم حازم فارس طافش./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 935249946فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عز الدين اسماعيل سعيد مقداد ./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 900894270فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد علي محمد الكحلوت./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 992933630فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد احمد عبد الله جهير./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 919779512فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة/نرمين احمد ابراهيم المغربي./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 402898985فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمود وسام لطفي بكر ./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 407100783فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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بايــدن :العنصريــة متجــذرة بالمؤسســات
األمريكيــة وعالجهــا هزيمــة ترامــب
االستقالل /وكاالت:
قال جـــو بايدن ،نائب الرئيس األمريكي الســـابق باراك
أوباما ،الذي يســـعى لنيل ترشـــيح الحزب الديمقراطي
لخـــوض انتخابـــات الرئاســـة ،إن العنصريـــة متجذرة
بالمؤسسات األمريكية.
وأشـــار بايدن الـــذي يتصدر اســـتطالعات الـــرأي بين
زمالئه الديمقراطيين الطامحين للرئاســـة ،أن عالج هذه
المشـــكلة هو هزيمة الرئيس دونالد ترامب باالنتخابات
القادمة ،حسبما نقلت وكالة أنباء «أسوشيتد برس».
وقـــال بايـــدن« :المتحيـــزون للبيض هم الســـبب في
وجـــود عنصرية مؤسســـاتية» .وأضـــاف« :كانت هناك
دائما عنصرية في أمريـــكا ،ودعاة تفوق العرق األبيض
دائما ،وما زالوا موجودين».
موجودون ً
وشـــدد على أنه لن يسمح بذلك مطلقا بإدارته ،في حال
ّ
فوزه باالنتخابات المقبلة.

وقال« :لم يسبق لي أبدا وتحت أي ظرف أن شعرت بعدم
ارتياح أثناء وجودي في مجتمع للسود».
وأشـــار أن هذا الشعور ال يشاطره فيه الكثير من أقرانه،
دون مزيد من التوضيح.
ويأتي ذلك على خلفية موجة من التصريحات العنصرية
في الواليـــات المتحدة من جانب الرئيس دونالد ترامب،
حيث دعا مؤخرا عضوات بالكونغرس من أصحاب بشـــرة
ســـمراء إلى «العـــودة لبالدهم» ،والحقـــا وصف ترامب
مدينة بالتيمور ذات األغلبية الســـوداء بأنها «مكان قذر
وخطير» .وفي  25أبريل /نيسان الماضي ،أعلن جو بايدن
نائب الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما ،اعتزامه الترشـــح
النتخابات الرئاســـة القادمـــة المزمعة فـــي الثالث من
نوفمبر /تشـــرين الثاني  .2020وفي يوليو/تموز ،2020
ســـتجرى االنتخابات التمهيديـــة للديمقراطيين التي
ً
رسميا مرشح الحزب لالقتراع.
ستقرر

العراق :الحكم بإعدام )(11
شخصا بتهمة االنتماء لـ»داعش»
االستقالل /وكاالت:
أصدر القضاء العراقي األربعاء ،أحكاما باإلعدام شنقا حتى الموت
شـــخصا ،أدينـــوا باالنتماء لتنظيم «داعـــش» وارتكاب
بحق 11
ً
جرائم بحق األبرياء في محافظة بابل جنوب بغداد.
وذكر مجلـــس القضاء األعلى في العراق ،في بيـــان ،أن «الهيئة
ً
إرهابيا
األولى في محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بإعدام 11
اعترفوا باالنتماء لتنظيم «داعش» والعمل في ما يســـمى والية
الجنوب وشـــن هجوم على جسر اســـتراتيجي تابع لناحية جرف
النصر شـــمال المحافظة عام  2014انتهى بتفجيره بالكامل ،ما
أدى إلى استشـــهاد ثالثة وجرح  19من القوات األمنية المرابطة
قربه».
وجاء في نـــص البيان أن «اإلرهابيين اعترفـــوا بقيامهم بجرائم
إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة».
وصدرت األحكام وفقا لقانون مكافحة اإلرهاب العراقي.

روحاني ال يستبعد عقد مخاوف أممية من فقدان عشرات المهاجرين على سواحل ليبيا
لقاء إيراني أمريكي
االستقالل /وكاالت:
قال الرئيس اإليراني ،حســـن روحاني ،خالل اجتمـــاع الحكومة األربعاء إنه ال يمكن أن
تعزل طهران نفسها عن العالم ،مؤكدا على ضرورة التحدث والتعاون مع دول العالم.
وأضاف روحاني« :العالقات مع الخارج تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة إليران ،ونحن نستمد
قوتنا من الداخل ،لكن عالقاتنا مع الدول الخارجية مهم ،ال يمكننا عزل أنفسنا عن العالم،
وينبغـــي التحدث والتعاون مع دول العالم» .ولفت روحاني إلى ضرورة «اســـتغالل قدرات
الدول الصديقة والتعاون مع العالم ألجل حل المشكالت التي تعاني منها إيران».
يشـــار إلى أن روحانـــي تطرق في تصريحاته مؤخرا إلى موضـــوع التفاوض مع الخارج،
منوها بأنه لن يمتنع عن عقد لقاء مع أي شخصية في حال كان ذلك لصالح البالد.

االستقالل /وكاالت:
أعرب الناطق باســــم المفوضية العليا لشؤون
الالجئيــــن التابعة لألمم المتحدة ،تشــــارلي
ياكســــلي ،األربعاء ،عن مخاوفــــه من مقتل أو
فقدان ما ال يقل عن  40شخصًا من المهاجرين
غير الشــــرعيين ،وذلك على خلفية غرق قارب
كان متجه إلى أوروبا قبالة الســــواحل الليبية
شرق العاصمة طرابلس.
وأعلــــن حــــرس الســــواحل الليبي فــــي وقت
ســــابق الثالثاء إنقاذ  65مهاجرًا غير شرعي
وانتشــــال خمس جثث شمال مدينة الخمس
شــــرق العاصمة طرابلس .وقال مكتب اإلعالم

«أنصار الله» :قتلى وجرحى من
الجيش اليمني بمحافظة حجة
االستقالل /وكاالت:
أعلنـــت جماعة أنصار الله «الحوثيين» عن ســـقوط قتلى
وجرحـــى من الجيش اليمني ،بقصـــف في محافظة حجة
شمال غربي اليمن.
وقالت «أنصار الله» على حساب مركزها في «تويتر» ،إنها
استهدفت بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال« 1مداه  3كيلو
مترات» معسكرا مستحدثا للجيش اليمني غرب مديرية
حيران شمال غربي حجة.
وأضافـــت أنها نفـــذت قصفا مماثال بصـــاروخ محلي من

ذات النوع على تجمعات عسكرية يمنية تضم آليات في
مديرية حيران.
وأكد المركز اإلعالمي لـ»أنصار الله» ،أن القصف الصاروخي
أوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.
إلى ذلك ،شـــن طيران التحالف العربي غارة على مديرية
حرض شمال غربي حجة.
في ســـياق الغارات الجوية أيضا ،ذكر إعالم «أنصار الله»
أن طيران التحالف نفذ سلسلة غارات على مناطق متفرقة
في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة.

بالبحريــــة الليبية ،في إيجــــاز صحفي اليوم:
«اســــتقبلت غرفة عمليات حرس الســــواحل
الليبي بالغًا حول وجود قارب يحمل مهاجرين
غير نظاميين يحتاجون إغاثة ســــريعة على
بعــــد  9أميال شــــمال مدينة الخمس شــــرق
طرابلس دون توفيــــر إحداثيات أو معلومات
إضافية عن القارب».
وأضــــاف أن أحــــد الــــزوارق التابعــــة للقطاع
األوســــط بحرس الســــواحل الليبــــي) ،الزورق
اوباري( قام باإلبحار فــــور ورود البالغ من أجل
البحــــث عن القــــارب المنكوب فــــي المنطقة
المحتملة.

وقــــال« :بعد بحــــث تم العثور علــــى القارب
وحوله مهاجــــرون وبعض الجثث ،وبالتعاون
مع بعــــض الصيادين فــــي المنطقة تم إلى
حد اللحظة إنقاذ  65مهاجرًا بينهم امرأتان،
وانتشــــال  5جثث تعود لثالثة رجال وامرأة
وطفل واحد».
وأوضح مكتب اإلعالم أن  56ممن تم إنقاذهم
ســــودانيون ،باإلضافة لخمســــة من المغرب
بينهم امرأة ،وثالثة مــــن مصر ،وامرأة واحدة
مــــن تونــــس ،فيما تعــــود الجثــــث التي تم
انتشــــالها لرجل وامرأة وطفل مــــن المغرب،
باإلضافة لرجلين من السودان والصومال.

مسؤول روسي :مستعدون لدعم
تركيا في إنتاج مقاتالت محلية
االستقالل /وكاالت:
قال مسؤول روسي إن بالده مستعدة لتقديم الدعم لتركيا في
إنتاجها مقاتالت « « TF-X 5من الجيل الخامس المحلية.
جاء ذلك على لسان رئيس إدارة التعاون العسكري والفني الروسي،
«ديميتري شــــوغاييف» ،فــــي تصريح للصحفييــــن ،األربعاء ،خالل
معــــرض الطيران والفضاء الدولي )ماكس  ،(2019 -المقام في مطار
جوكوفســــكي الدولي بموسكو .وأكد أن روســــيا مستعدة لتقديم
الدعم إلنتــــاج تركيا مقاتالتها الوطنية ،موضحــــًا بالقول «»يمكننا
أن نورد محركات الطائرات إلى تركيا ومعدات الحرب اإللكترونية».

وتابع «نحن على اســـتعداد لمناقشـــة هذه المســـألة من خالل
التعـــاون في مجال الصناعة الدفاعية ،عـــالوة على ذلك  ،أعرب
قادة بلدينا عن رغبتهم في زيادة التعاون في هذا المجال .نحن
أيضًا مســـتعدون لهـــذا» .ولفت إلى أن المباحثات بين روســـيا
وتركيا بدأت حول مقاتالت سو  -35وسو .-57وأضاف« :أظهرت
أنقرة اهتماما كبيرا بهذه الطائرات .ومع ذلك  ،من السابق ألوانه
الحديث عن التوصل إلى اتفاق ،فلم يتم تقديم أي طلب رسمي
من جانب تركيا بهذا الصدد .سنناقش هذه القضايا مع نظيري
التركي  ،رئيس الصناعات الدفاعية  ،إسماعيل دمير».

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /احمد محمد ابراهيم محجز./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 912988342فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /سهام عبد اللطيف محمد محجز./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 925846479فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /خالد عيد احمد ابو قليق ./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 802805497فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أناالمواطن /اســـماعيل ســـالم طالل حبوش ./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 402136014فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /كمال بسام كمال ابو حليمه ./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 402042485فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /غسان طارق نمر الخالدي ./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 802821272فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد عجيلي سليم عبد العال ./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 802283010فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /خضر محمد نادي البري./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 992933630فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد حسن محمد مطر./
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل
 803347350فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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االحتالل يمنع بعثات منتخبات غرب
آسيا من الصالة في المسجد االقصى

اتحاد الكرة يصادق على قرارات لجنة االنضباط
غزة  /االستقالل
صادق اتحـــاد الكرة على قرارات لجنـــة االنضباط الخاصة
بمباراة بين خدمات رفح واتحاد الشـــجاعية والتي أقيمت
يوم السبت الماضي على ملعب الدرة حيث جاءت القرارات
على النحو التالي  -:نقل مباراتين لنادي اتحاد الشـــجاعية
من على ملعبه  ،و نقل مباراة واحدة لنادي خدمات رفح من
على ملعبه لتقام على ملعب آخر.
وأوضحت اللجنـــة أن مباراة خدمات رفح و خدمات الشـــاطئ

ضمن األســـبوع األول ســـتقام يوم األحد المقبـــل الموافق
بدال من
مساء على ملعب الدرة ً
 2019/9/1الســـاعة السادسة ً
ملعب رفح  .و أضافت لجنة المســـابقات أن مباراة الشجاعية
وشـــباب جباليا ضمن األســـبوع الثاني ســـتقام يـــوم األحد
مساء على ملعب الدرة
الموافق  2019/9/8الساعة السادسة
ً
بدال من ملعب اليرموك  ،فيما تقام مباراة الشجاعية والصداقة
ً
ضمن األسبوع الثالث يوم األحد الموافق  2019/9/15الساعة
بدال من ملعب فلسطين.
مساء على ملعب الدرة ً
السادسة ً

القدس  /االستقالل
منعت ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي بعثات المنتخبات العربية
المشـــاركة في بطولة غرب آســـيا للشـــباب ،والتي تستضيفها
فلسطين في الفترة من 30-22اب  2019من الوصول إلى المسجد
األقصى للصالة فيه.
فقد منعت سلطات االحتالل الحافالت التي تقل بعثات منتخبات
األردن  ،البحرين ،اإلمارات  ،قطر والعراق ،من الوصول إلى المدينة
المقدســـة  ،من على الحاجز المقام على أراضي بلدة حزما شمال
القدس .
وقد القت هذه الخطوة استياء شديدا من قبل الوفود العربية التي

عبر العديد من أفرادها عن لهفتهم للصالة في المسجد األقصى
وكنيسة القيامة والتجول في المدينة المقدسة.
وجاءت هذه الخطوة من قبل ســـلطات االحتـــالل لتضاف إلى ما
قامت به من منع عدد من أفراد البعثات المشاركة في بطولة غرب
أســـيا من الدخول إلى فلسطين ،وقامت بمنعهم من الدخول من
علـــى معبر الكرامة مما لم يمكنهم من المشـــاركة في البطولة ،
إضافة إلى ما تقوم به حكومة االحتالل من إجراءات بحق الرياضة
الفلســـطينية من منع لحركة تنقل الالعبيـــن ز الطواقم الفنية
واإلداريـــة ،وحجز للمعدات التي ترســـل من الجهـــات الداعمة
للرياضة الفلسطينية وخاصة من االتحادين الدولي واألسيوي .

برشلونة ونيمار أرقام مخيفة في صفقة النصف مليار
االستقالل  /وكاالت
تقتـــرب صفقـــة انتقال البرازيلـــي نيمـــار دا
سيلفا إلى برشلونة ،من مراحلها األخيرة ،في ظل األنباء
المتالحقـــة الـــواردة من باريـــس ،والتي تشـــير إلى أن
األطـــراف المعنية توصلت التفاق شـــبه نهائي إلغالق
العملية التي نالت اهتمامًا كبيرًا هذا الصيف.
وإذا كان إرنســـتو فالفيردي ُ
ســـيواجه مشكلة عويصة،
تتمثل في كيفية توظيف الرباعي الهجومي )جريزمان،
ميسي ســـواريز ونيمار( داخل رقعة الميدان ،فإن إدارة
مشـــكلة ْأع َوص ،تتعلق بالجوانب
ســـتواجه
ً
برشـــلونة ُ
االقتصادية للصفقة.
ومن أجل التعاقد مع نيمار ،سيدفع برشلونة  170مليون

إبراهيموفيتش يؤكد
رغبته في العودة إلى
مانشستر يونايتد
االستقالل  /وكاالت
أعرب السويدي زالتان إبراهيموفيتش ،العب لوس أنجلوس جاالكسي
األمريكي ،عن رغبته الجامحة في العودة إلى نادي مانشستر يونايتد،
خالل الفترة القادمــــة .وقال إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية
نقلتها شــــبكة )ســــكاي ســــبورتس( البريطانيــــة“ :يمكنني اللعب
بســــهولة في الدوري اإلنجليزي ،لذا إن كان مانشســــتر يونايتد في
حاجــــة ملحة لي فأنا هنا ..لكن جاالكســــي يملكني لــــذا فأنا أعتذر”.
وأضاف الالعب السويدي“ :لقد أتممت مهمتي في أوروبا ،استمتعت
بهــــا وحققت خاللها  33بطولة جلبتها معي إلى هنا ،وآمل أن أتمكن
من الفوز بشيء هنا ومن ثم سنرى أين سينتهي بي المطاف”.
وعما إذا كان يشاهد مباريات الشياطين الحمر ،قال زالتان”“ :أتابع،
أتابع ،أتابع ،شـــاهدت المبـــاراة األخيرة وكانوا غيـــر محظوظين ،لو
سجلوا ركلة الجزاء لكانت مباراة مختلفة إال أن المباريات في إنجلترا ال
تنتهي إال مع صافرة الحكم” .وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع
إبراهيموفيتـــش بتاريخ  1يوليو  ،2016في صفقة انتقال حر ،وفي
 31يوليو شـــارك في أول مباراة مع النادي ضد جلطة سراي التركي،
مسجال هدفًا بعد  4دقائق فقط من انطالق المباراة .
ً

يورو للنادي الباريســـي ،على أن يحصل النجم البرازيلي
على راتب سنوي ُيقدر بحوالي  30مليون يورو ) 60مليون
يورو شاملة للضرائب(.
وبحسب صحيفة “آس” اإلســـبانية ،فإن راتب نيمار دا
سيلفا ُ
سيكلف خزائن برشلونة حوالي  300مليون يورو،
في المواســـم الخمســـة المقبلة ،وإذا أضفنا إليها قيمة
فعال إلى  470مليون يورو.
الصفقة ،فإن المبلغ سيصل ً
وتتضمـــن الصفقـــة أيضًا عموالت بعشـــرات الماليين
فضـــال عن مكافآت وحوافز أخرى لالعب ،ما
لوكالء نيمار،
ً
يعني أن إجمالي تكلفة الصفقة سيصل إلى  500مليون
يورو ،وهو ما أوضحته الصحيفة المذكورة.
وفي ســـياق متصل ،قالـــت محطة “كادينا ســـير” ،إن

النادي الكتالوني ال يســـتطيع التوقيـــع مع نيمار ،إذا لم
يرحـــل العب ذو راتب كبيـــر ،فإذا وصـــل البرازيلي دون
خروج من هذا النوع ،فإن برشلونة سيتجاوز حد الرواتب
ٍ
المحدد من طرف الليجاُ .وينفق برشلونة حاليًا  ٪62من
ميزانيته ،على أجور الالعبيـــن والموظفين ،بينما تنص
قواعد اللعب المالـــي النظيف على عدم صرف أكثر من
 ٪70على الرواتب ،وهو ما يعني أن وصول نيمار سيضع
النادي الكتالوني في وضعية حرجة.
من جهـــة أخرى ،ذكـــرت محطة “راديـــو كتالونيا” ،أن
برشلونة جهز قرضًا بنكيًا لمواجهة عملية نيمار ،خاصة
وأن باريس سان جيرمان يريد الحصول على نصف المبلغ
المتفق عليه ،في هذا الصيف .

ميسي يتعرض
النتكاسة جديدة
ويغيب لمدة شهر
االستقالل  /وكاالت
تعرض نجم برشلونة ،ليونيل ميسي ،النتكاسة جديدة بخصوص
إصابته في العضلة النعلية لقدمه اليمنى ،والتي تحرمه من اللعب
منذ بداية الموسم الحالي ،ليغيب عن المالعب لمدة شهر.
مجددا مساء أمس
ولم يشـــارك «البرغوث» في مران فريقه الجماعي
ً
األربعاء ،وشارك مرتين فقط في مران البرسا منذ الخامس من الشهر
الجاري.
َّ
ووفقا إلذاعة «راك  »1الكتالونية ،فإن ميسي ربما تعرض النتكاسة
ً
في منطقة اإلصابة أمس  ،أثناء مواصلته عملية التعافي ،لكن دون
بيان رسمي صادر حتى اآلن من النادي بطل إسبانيا.
كان ميسي يهدف لدخول قائمة فريقه للمرة األولى هذا الموسم؛
استعدادا لمواجهة أوساسونا ،يوم السبت بالجولة الثالثة من الليجا
ً
على ملعب السادار.
ويغيب عن صفوف البرســـا كذلك المهاجمان األوروجوائي لويس
سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي.
من ناحية أخرى ،شـــهد مران برشلونة غياب الهولندي فرينكي دي
يونج عن المجموعة؛ حيث قام بتدريبات منفردة على هامش المران.
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غرينبالت« :صفقة القرن» لن تعرض قبل االنتخابات اإلسرائيلية
االستقالل /وكاالت:
أكـــد المبعـــوث األمريكـــي الخـــاص المعني
بقضية الشـــرق األوسط جيسون غرينبالت أن
إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تكشـــف البعد
السياســـي لـ»صفقة القرن» قبـــل االنتخابات
اإلسرائيلية.
وذكر غرينبالت في تغريدة نشرها األربعاء على
حسابه الرسمي في موقع «تويتر» :أنه «اتخذنا
ً
قرارا أال نكشـــف عن رؤيتنا للســـالم )أو أجزاء
منها( قبل االنتخابات اإلسرائيلية».
ويأتـــي هـــذا التصريح بعـــد أن قـــال ترمب

االثنين الماضي ،إن البعد السياســـي من خطة
التســـوية التي تعمل عليهـــا إدارته ،قد يتم
إعالنـــه قبل االنتخابات اإلســـرائيلية التي من
المقرر أن تجري ،في  17سبتمبر ،نتيجة فشل
رئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي الحالـــي بنيامين
نتنياهو الذي يعتبر حليفا ً
قويا لســـيد البيت
ً
األبيـــض ،في تشـــكيل االئتـــالف الحكومي
عقب االستحقاق االنتخابي السابق ،في أبريل
الماضي ،بسبب خالفات سياسية داخلية عدة،
إضافة إلى مشاكله القانونية.
وأجلـــت إدارة ترتمـــب ً
مرارا اإلعـــالن عن البعد

األسير رائد السعدي يدخل عامه
الـ  31في سجون االحتالل
جنين /االستقالل:
دخل عميد أسرى محافظة جنين األسير رائد محمد شريف السعدي أمس عامه الـ  31في سجون االحتالل
اإلسرائيلي .وقال نادي األسير في تصريح صحفي إن األسير السعدي من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين
دخل عامه الـ 31وهو عميد أسرى المحافظة ومن األسرى القدامى الذين كان مقررا اإلفراج عنهم في الدفعة
الرابعة وتراجعت عنها سلطات االحتالل ،كما أن والدته وشقيقه توفيا وهو في السجن.
وأشار النادي إلى أن األسير شعاع جالل نايف كممجي من جنين دخل عامه الـ 17في سجون االحتالل
25عاما.
االسرائيلي وهو محكوم بالسجن لمدة
ً
محروما من زيارته طيلة فترة اعتقاله
ونوه إلى أن «ضياء» شــــقيق األسير شــــعاع توفي قبل أيام وكان
ً
وحرم من وداعهم.
حتى وفاته بحجج أمنية ،وكما توفي والده ووالدته وهو السجن ُ

السياســـي من خطة السالم لتســـوية الصراع
الفلســـطيني اإلســـرائيلي ،المعروفة باســـم
«صفقـــة القـــرن» ،علـــى خلفيـــة التطـــورات
اإلســـرائيلية إضافة إلى الرفض القاطع للعمل
بها من األطراف الفلســـطينية ،التي سبق أن
قاطعت ورشة العمل «السالم من أجل االزدهار»
في البحرين ،المنعقـــدة من  25إلى  26يوينو،
وهي الجانب االقتصادي مـــن مبادرة الواليات
المتحدة ،بعـــد أن اتخذت إجـــراءات عدة ضد
فلســـطين علـــى رأســـها االعتـــراف بالقدس
«عاصمة إلسرائيل».

القدس المحتلة /االستقالل:
كشفت اإلذاعة العبرية ،األربعاء ،النقاب
عـــن أن األجهزة األمنية اإلســـرائيلية
أوعـــزت إلـــى ممثلياتها فـــي الخارج
باتخـــاذ الحيطـــة والحذر ،اســـتعدادا
لمواجهة أي سيناريوهات قد يلجأ لها
"حزب الله" اللبناني بعد قصف الجيش
اإلسرائيلي موقعا لفيلق القدس التابع
للحرس الثـــوري اإليراني في ســـوريا،
وسقوط طائرتين مسيرتين بالضاحية
الجنوبية في بيروت.
كما أوعزت للسفراء اإلسرائيليين وكبار
دبلوماســـييها التـــزام منازلهم خالل
األيام المقبلة وعدم اإلكثار من التنقل،
خاصة في دول الشرق األقصى وأمريكا
الجنوبية.
ونقلـــت اإلذاعـــة عـــن مصـــدر أمني
إسرائيلي قوله :إنه تم "تعزيز الحراسة

جنين /االستقالل:
جددت سلطات االحتالل االعتقال االداري للطالب نضال زياد العامر ) 17عامًا(
من مخيم جنين للمرة الثانية على التوالي بذريعة ما اسمته «ملفا سريًا».
وأفاد أحمد العامر وهم عم األســـير نضال ،أن االحتالل اعتقل نضال من منزله
فـــي مخيم جنين وتـــم بداية تحويله لالعتقال االداري لمدة  6شـــهور ،وبعد
انتهائهـــا تم تجديد اعتقاله لمدة  4شـــهور أخرى .يذكر أن األســـير نضال
هو نجل الشـــهيد زياد العامر ،قائد ومؤســـس كتائب شهداء االقصى ،الذي
استشهد خالل معركة مخيم جنين في نيسان عام .2002

برلماني عراقي يطالب بضرب «إسرائيل»
االستقالل /وكاالت:
طالـــب البرلمانـــي العراقـــي منصـــور
البعيجـــي الحكومـــة العراقية بالتوجه
إلـــى التحالـــف مع الـــدول ،التـــي لها
خالفات مع أمريكا ،لضرب «إســـرائيل»،
ردا على اســـتهدافها لمواقع عسكرية
ً
داخل العراق.
وقـــال عضو ائتـــالف «دولـــة القانون»
في بيان األربعاء إن «تمادي إســـرائيل
واستهدافها المواقع العسكرية داخل
أراضينا لم يأت من فراغ إنما جاء برعاية

«إسرائيل» ترفع حالة الحيطة والحذر في سفاراتها بالخارج
على الكنس والمدارس والمؤسســـات
اليهودية في عدد من الدول".
وأضافت اإلذاعـــة نقال عن المصدر )لم
تسمه( إن "إســـرائيل تأخذ تهديدات
حـــزب الله على محمل الجـــد ،إال أنها ال
تتوانى عن القيام بما يلزم للحفاظ على
أمنها وأضـــاف أن تقنيات إســـرائيل
المتطـــورة تؤهلهـــا للقيـــام بخطوات
وعمليات ال يســـتطيع الحزب وال غيره
مواجهتهـــا أو التصدي لهـــا" .ويأتي
القرار اإلســـرائيلي بعد أيام من اتهام
تل أبيب بإرســـال طائرتين مسيرتين
إلى الضاحيـــة الجنوبية لبيروت معقل
حزب الله وانفجار إحداها.
وكان األميـــن العام لحزب الله حســـن
نصـــر الله توعـــد بالرد علـــى الهجوم
"مهما كلف الثمن" ،مشـــيرًا إلى إحدى
الطائرتين "ضربت مكانـــًا معينًا" ،من

تجديد االداري لطالب
من مخيم جنين

دون أن يذكـــر أي تفاصيل إضافية عن
الهدف.
وأعلـــن حزب اللـــه ،أن الطائرتين كانتا
محملتيـــن بالمتفجرات ،وقد ســـقطت
األولـــى نتيجة عطل فني فيما انفجرت
الثانية.
وجاء الهجوم فـــي الضاحية الجنوبية
بعد إعالن إســـرائيل شـــن غارات قرب
دمشق ،قال حزب الله إنها طالت مركزًا
لحزبه ،وأدت إلى استشـــهاد اثنين من
مقاتليه.
ُ
ويعد هـــذا التصعيـــد األول من نوعه
منذ انتهاء حرب العام  ،2006وانتهت
الحرب بصـــدور القـــرار الدولي 1701
الذي أرســـى وقفا لألعمال الحربية بين
لبنان واالحتالل اإلســـرائيلي ،وعزز من
انتشـــار قوة األمم المتحدة في جنوب
لبنان "يونيفيل".

وموافقة أمريكية بفتح األجواء العراقية
لهم وهـــم من دبروا كل هذا األمر وهم
شركاؤهم باستهداف أراضينا».
وطلب من الرئاســـات الثـــالث االبتعاد
عـــن «االســـتنكار والشـــجب» والتوجه
إلى «عقد تحالفـــات مع الدول العظمى
التي لها خالف مع أمريكا وفتح عالقات
مـــع روســـيا والصين لتوفيـــر الحماية
الدولية لبلدنا ،وهذا األمر على الحكومة
العراقيـــة أن تتحـــرك عليه وتدعم من
قبل الرئاســـات األخرى بعيدا عن أجواء

الخالفات» ،حســـبما نقل موقع «العراق
نيوز».
ودعـــا النائـــب العراقي إلـــى التكاتف
من أجل حماية البالد من االســـتهداف
الخارجي.
واستهدفت طائرات ُمســـيرةُ ،يعتقد
ً
مؤخـــرا ثالثة مخازن
أنها إســـرائيلية،
ذخيرة تابعة لقوات الحشـــد الشعبي،
المقربـــة من إيـــران ،في العـــراق ،كما
قائدا في الحشد
اغتالت طائرة ُمسيرة
ً
على الحدود السورية العراقية.

«حضارة» تطلق حملة «نت مالو مثيل»
غزة /االستقالل:
أطلقت شركة حضارة لالســـتثمار التكنولوجي إحدى شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية
حملتها الجديدة بعنوان "نت مالو مثيل" والخاصة بالمشتركين الجدد في غزة؛ لتقدم من خاللها
جدا.
عروض على باقات اإلنترنت المنزلي بأسعار مميزة ً
وقال مدير إقليم غزة في شركة حضارة عوني الطويل إن" :إطالق حملة نت مالو مثيل جاء لتلبية
رغبات واحتياجات المشتركين المتجددة على مدار العام بمختلف فئاتهم مجتمعة في السوق
الفلســـطيني ،فقد وفرت شـــركة حضارة من خالل الحملة عروض مميزة على العديد من سرعات
األنترنت المنزلي" .وأوضح أن "العرض الرئيســـي للمشـــتركين على ســـرعة  8و 16ميغا لمدة 6
أشـــهر بسعر  60شـــيقل ،أما باقي العروض فقد تنوعت باختالف السرعات المقدمة .ويحصل
المشتركون على أسعار مميزة جدا بعد انتهاء فترة الحملة".
وأكد الطويل أن "حضارة أتاحت للمشـــتركين من خالل الحملة ســـرعات انترنت مختلفة والتي
تناســـب جميع فئات المجتمع ،ليكون الهدف من الحملة كســـب ثقة المزيد من المشـــتركين
ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم ،حيث تأتي عروض الشركة بعد دراسة حالة السوق والوضع
االقتصادي" .وبإمكان المشتركين الجدد ،وفق الشركة ،االستفادة من مزايا حملة "نـت مالو مثيل"
من خالل زيارة أحد معارض شـــركة حضارة الرئيسة المنتشرة أو موزعيها المعتمدين في غزة أو
من خالل االتصال على .1700100100
وللمزيد من التفاصيـــل عن الحملة يمكن زيارة موقع حضارة االلكترونـــي على الرابط )https://
( 2=www.hadara.ps/hadarasitegaza/campaigns&lang

جماهري غزة ..
"البريج" لالجئين الفلســـطينيين ،وسط القطاع
من أجل إلقـــاء النظرة األخيرة علـــى جثامينهم
قبل دفنهم.
وأدى المشاركون خالل التشـــييع صالة الجنازة
على الشـــهيدين النديم والغرابلي في المسجد
"العمري" الكبير وسط مدينة غزة في حين تمت
صالة الجنازة على الشـــهيد خليفة في المسجد
"الكبيـــر" في مخيـــم "البريج" وســـط قطاع غزة،
وذلك بحضور رئيس المكتب السياســـي لحركة
"حماس" اســـماعيل هنية وعدد من قادة الحركة
والفصائل واألعيان واعضاء المجلس التشريعي.
وفي تطور الحق ،كشـــفت وزارة الداخلية واألمن
الوطنـــي فـــي قطاع غزة مســـاء األربعـــاء عن أن
تفجيـــري الثالثـــاء اللذيـــن اســـتهدفا حاجزي
شرطة في مدينة غزة نفذهما انتحاريان ،مؤكدة
التعـــرفعلـــىهويتهمـــ.ا

وأوضـــح الناطق باســـم الوزارة إيـــاد البزم خالل
لقـــاء مع فضائيـــة األقصـــى ،أن وزارته تواصل
التحقيقات لمعرفة الجهات التي تقف خلفهما.
وذكـــر أن االنتحاري األول كان يســـتقل دراجة
نارية وفجر نفســـه علـــى حاجز الشـــرطة قرب
مفتـــرق الدحدوح في حي تل الهـــوا ،فيما ّ
فجر
شخص آخر نفسه في حاجز الساحل غربي غزة.
وأكد وجود تقدم كبير في التحقيقات وكشـــف
مشددا على أن الجهة
بعض أهداف المنفذين،
ً
التي تقف خلف التفجيرين تتقاطع مع االحتالل
اإلسرائيلي في سعيه لخلط األوراق.
ً
مســـتمرا،
وأشـــار البزم إلـــى أن التحقيق ما زال
مبينا أن وزارته ستعلن عن كافة التفاصيل حين
ً
تنتهي التحقيقات وكشف المالبسات كافة.

اإدانات وا�صعة

والقت جريمة التفجير إدانات فصائلية واسعة،

حيث دعت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية
واإلســـالمية في قطاع غزة ،األجهزة األمنية إلى
مالحقة مرتكبـــي جريمة اســـتهداف حاجزين
للشـــرطة وتقديمهم للعدالـــة ،واتخاذ إجراءات
عاجلة لحمايـــة الجبهة الداخلية وتحصينها من
أية مخططات إسرائيلية تستهدف ضرب حالة
وحملت اللجنة خالل
االستقرار ونشـــر الفوضىّ .
مؤتمـــر صحفي عقدته عقـــب اجتماع طارئ لها
في غـــزة ،االحتالل وعمالءه وأدواته المســـؤولية
عـــن الجريمة النكراء ،مؤكدة أن شـــعبنا في غزة
عصي على االنكسار.
وقالت إنها ناقشـــت فـــي اجتماعهـــا األوضاع
الداخلية الراهنة في أعقاب التفجيرات اإلرهابية
ضد حواجز الشرطة في مدينة غزة ،والتي تسببت
بارتقاء  3من عناصر الشرطة وإصابة عدد آخر.
وأضافت" :ننعي إلى جماهير شـــعبنا شـــهداء

الواجب الوطني من أفراد الشـــرطة الذين ارتقوا
خـــالل هـــذه الجريمة اآلثمـــة ،وهم الشـــهداء
األبطـــال :المـــالزم أول  /وائـــل موســـى خليفة،
المالزم /ســـالمة ماجـــد النديم ،والمـــالزم /عالء
الغرابلي ،مشاطرة ذويهم العزاء ،متمنية الشفاء
العاجل للجرحى".
وأكـــدت أنهـــا "ومن موقـــع المســـؤولية تتابع
بالـــغ تفاصيل هذا الحـــدث اإلجرامي،
باهتمام
ٍ
ٍ
ومجريـــات التحقيق وإجـــراءات الوقاية ،وتضع
كافة إمكانياتها وقدراتها وخبراتها لخدمة تلك
األهداف في إطار وحدة وتكامل عناصر الموقف
لتحصين الجبهة الداخلية".
ووجهت التحيـــة لألجهزة األمنية على جهودها
في حفظ أمن المواطن ،وحماية الجبهة الداخلية،
بجهود
معتبرة أن هذه الجهود يجب إســـنادها
ٍ
مقاومة لمخططات
شعبية مجتمعية وتنظيمية
ٍ
ٍ

االحتالل وأعوانه الهادفة لضرب الســـلم األهلي
واألمن المجتمعي.
ودعت القوى الســـتثمار حالة االلتفاف الشعبي
في التصـــدي ألية جهـــات تخطط للمســـاس
بشـــعبنا واســـتقراره ،وفي الدفع من أجل إنجاز
المصالحة واستعادة الوحدة.
وأكـــدت اللجنـــة أن "غـــزة وشـــعبنا عصي على
االختراق أو االنكسار ،وأن كل المحاوالت الهادفة
الختراق الجبهة الداخلية الفلسطينية ستفشل
أمام وحدة الموقف وحالة الصمود الكبيرة ألبناء
القطاع ومقاومته الباسلة".
واســــتهدف تفجيــــران حاجزين للشــــرطة
ليل الثالثــــاء ما أدى الستشــــهاد ثالثة من
عناصر الشــــرطة وإصابة آخرين ،فيما أكدت
وزارة الداخليــــة توصلها إلى خيوط بشــــأن
المنفذين.
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طوارئ في بلدة
ألمانية ..بسبب كوبرا
االستقالل /وكاالت:
تســـبب هروب ثعبان من نـــوع كوبرا بهلع لدى ســـكان بلدة هيرنه
األلمانية وقد طلبت منهم الســـلطات المحليـــة إبقاء النوافذ مغلقة
واالبتعاد عن العشب الطويل.
وهذا الثعبان ،الذي يبلغ طوله حوالى متر وهو كوبرا يمكن أن تكون
لســـعته قاتلة ،مفقـــود منذ األحد بعد هروبه مـــن مالكه في مدينة
هيرنه )غرب(.
مبان في المنطقة ،التي شـــوهد فيها الثعبان
وقد أجلي ســـكان ٍ 4
آخر مرة ،كما طلب من الساكنين في المنطقة المجاورة إغالق األبواب
والنوافذ.
وقال المســـؤول المحلي ،يوهانيس شودزياك ،للصحفيين« :نعتقد
أن هـــذا الثعبان ال يزال في المبنـــى» ،حيث يعيش صاحبه ،مضيفًا
«لذلـــك اتخذنا قرارًا باإلبقاء على اإلجـــراءات األمنية المتخذة  ،أي أن
المباني األربعة ســـتبقى مغلقة وسنتفحصها بانتظام للكشف عن
أي أثر للثعبان».
وتتضمن اإلجراءات نشـــر الدقيق )الطحيـــن( في المباني الخاضعة
ّ
للمراقبة على أمل أن يترك الثعبان أثرا له.
وقد ضبطت الســـلطات حوالى  20ثعبانا آخر لدى المالك نفسه منذ
هروب الكوبرا.
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األفيال ضمن الكائنات
المهددة باالنقراض

وكاالت  -أبوظبي
اعتمـــد أعضاء اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة
باالنقراض )ســـايتس( ،نصا يحـــد بدرجة كبيرة من احتمال صيـــد الفيلة البرية
لعرضهـــا في حدائق حيوانات .وأقر هذا النص في الجلســـة العامة بعد تعديله
من جانب االتحاد األوروبي ،بعد أن أثار نقاشات محمومة جدا بين البلدان المؤيدة
لهـــذا التدبير وتلـــك المعارضة له ،ومن بينها زيمبابـــوي .وجرى التصويت على
النص خالل جلسة عامة الثالثاء ،وحصل على  87صوتا مؤيدا ،في مقابل  29صوتا
معارضا وامتناع  25عضوا عن التصويت ،مما جمع أغلبية الثلثين الالزمة العتماده.

ابتكار مذهل ُيزرع في الذقن لوقف الشخير!
االستقالل /وكاالت:
طور باحثون جهازا جديـــدا يوفر تمرينا للعضالت
حول اللســـان يمكن أن يســـاهم في التخلص من
الشخير .ويحتوي الجهاز ،الذي ُيزرع في جلد الذقن
خالل عملية مدتها  15دقيقة ،على محفز يرســـل
نبضات لتنشيط األعصاب والعضالت لوقف ارتخاء
اللســـان والمجرى الهوائي أثناء النوم ،وهو ســـبب
رئيس للشخير.
ويأتي الجهاز المطور على شكل حرف  ،Uيمتد بين
ُ
فعل كل ليلة من خالل وضع
أعصاب فـــي الذقن وي ّ

العثور على كنز في حقل بريطاني
االستقالل /وكاالت:
عثــــر صيادا كنوز علــــى كميات كبيــــرة من العمــــالت الفضية في
حقل زراعي ،تعود إلى عــــام 1066م ،وتقدر قيمتها بنحو  5ماليين
إسترليني .ومســــح صائدا الكنوز عبر أجهزة كشــــف المعادن أحد
الحقول شمال غربي سومرست البريطانية ،ووجدا الكنز المدفون منذ

مئات السنين .وكان على آدم ســــتابلز وشريكته ليزا جريس اإلبالغ
عــــن الكنز التاريخي ،وفق صحيفــــة «ذا صن» .وتقدر قيمة العمالت
التي عثــــر عليها بما بين ألف و 5آالف إســــترليني للعملة الواحدة.
وعثر الباحثان على نحو  2600عملة تعود أللف عام .وتم ســــك تلك
العمالت في عهد الملك هارولد نهاية العصر «األنغلوساكسوني».

رقعة الصقة تحتوي على شـــريحة ،تحفز المنشط
السلكيا على بدء العمل.
ويتكـــون النظـــام الجديد ،الذي طورتـــه Nyxoah
ومقرها في بلجيكا ،من  3أجزاء :جهاز تحفيز مزروع
ورقاقة التنشـــيط والتصحيحُ .ويـــزرع الجهاز في
الجلد تحت الذقن باستخدام مخدر موضعي.
ويحتوي الجهاز على أقطاب كهربائية على جانبي
الشـــكل  ،Uتمر عبر الذقن وتتحكم في العضالت
المحيطة باللســـان .ويرســـل النظام إشـــارات إلى
العصب تحت اللســـان خالل الليـــل ،والتي تعمل

إسباني يتسبب بإلغاء  130رحلة طيران
االستقالل /وكاالت:
اضطر مطار مدينة ميونيخ األلمانية إللغاء نحو  130رحلة
أمـــس بعد أن أوقفت الشـــرطة إجـــراءات الدخول ،وأخلت
المبنى بحثًا عن مسافر دخل مخرجًا للطوارئ بطريق الخطأ.
وقال المطار إنه تم العثور على الرجل المفقود وهو إسباني

مواقع التواصل تدمر الصحة العقلية لألطفال
االستقالل /وكاالت:
أظهـــرت دراســـة جديـــدة أن وســـائل التواصـــل
االجتماعي تلحق الضـــرر بالصحة العقلية لألطفال
عن طريـــق تدميـــر فتـــرات النـــوم ،والتقليل من
مستويات نشـــاطهم الحركي ،وتعرضهم لإلساءة
عبر اإلنترنت في منازلهم.
ويشـــتبه اآلباء وخبراء الصحة منذ فترة طويلة في
أن قضاء عدد من الســـاعات علـــى مواقع التواصل
االجتماعي ،مثل «فيسبوك» و»تويتر» و»إنستغرام»،

له تأثير ســـلبي على الشـــباب ،ما يرفع مستويات
القلق واالكتئاب ،وفقا لصحيفة «تيليغراف».
وكشفت دراســـة جديدة شـــملت ما يقرب من 10
ألف مراهق من قبل جامعة كوليدج لندن وإمبيريال
كوليدج لندن ،أن اســـتخدام المواقع عدة مرات في
اليـــوم يزيد من خطر الضيق النفســـي بنحو %40
مقارنة بتسجيل الدخول أسبوعيا أو أقل.
بالنسبة للفتيات ،كان التأثير الضار في المقام األول
هو البلطجة عبر اإلنترنت ،وكذلك قتل أنشـــطتهم

الحركية والنوم الجيد.
وقال مؤلف الدراســـة البروفيســـور راسل فينر من
جامعـــة كاليفورنيـــا إنـــه ينبغي على اآلبـــاء إبقاء
شاشات النوم خارج غرف النوم؛ لتجنب تأخير النوم،
وتشجيع أطفالهم على ممارسة التمارين الرياضية،
وقضاء بعض الوقت مع األصدقاء شخصيا.
وقـــال« :اســـتخدام الشـــباب لوســـائل التواصل
االجتماعـــي والهواتـــف الذكية هو مصـــدر قلق
مستمر لآلباء اليوم».

نهايــة وشيكــة للسيــارات الصغيــرة!
االستقالل /وكاالت:
يحـــف الغمـــوض مســـتقبل الســـيارات الصغيرة
التي كانت مقياس توســـع ونجاح معظم الشركات
حول العالم نتيجة التغيرات المتســـارعة في هذه
الصناعة.

واضطـــرت شـــركات عـــدة لكتابة فصـــل النهاية
لموديالتها الصغيرة ،في حين تحاول شركات أخرى
إنقاذ مصيـــر موديالتها الصغيرة من خالل التحول
بدال من محركات االحتراق
إلى المحركات الكهربائية ً
الداخلي ،واتجهت الشركات للبحث عن حلول بيئية

على العضالت المحيطة باللسان ،لجعلها تنقبض
وتمنعها من االرتخاء أثناء النوم.
ومؤخرا ،حصل الجهاز على الموافقة الستخدامه في
المملكة المتحدة ،في أعقاب تجربة حديثة وجدت
أنها أحدثت تحســـينات كبيرة في أعراض توقف
التنفـــس أثناء النوم ،الذي قد يؤدي إلى منع تدفق
الهواء مدة  10ثوان أو أكثر ،ما يمكن أن يقطع النوم
ويســـبب التعب أثناء النهار .وعلى المدى الطويل،
ُربـــط بزيادة خطـــر ارتفاع ضغط الدم أو الســـكتة
الدماغية أو األزمات القلبية.

مســـتقبلية ،الســـيما في المناطق المزدحمة ،لذلك
ّ
انصب تركيز البعض منها على تزويد السوق بجيل
من المركبات الكهربائية الصغيرة في ظل جنوحها
الســـتخدام التكنولوجيا بشـــكل أكبر .وربما نفتقد
قريبًا «تويوتا آيغو» و«بيجو  »107و«ستروين سي .»1

الحقًا في صالة رقم  1بعد أن دخل في وقت سابق من باب
الطوارئ في صالة رقم  .2واستؤنفت إجراءات الدخول بعد
إغالق المطار لمدة أربع ساعات األمر الذي أدى لتأخير كبير
في الرحالت لما تبقى من اليوم .وقدم المطار زجاجات مياه
للمسافرين المنتظرين في يوم حار ومشمس بميونيخ.

بيع برج مياه من العصر
الفيكتورى برقم خيالي!
االستقالل /وكاالت:
كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية ،أنه تم بيع منزل فاخر ،كان عبارة عن برج
مياه من العصر الفيكتورى ،والذي يحتوي على سطح مراقبة خاص به يوفر رؤية
بزاوية  360درجة للندن مقابل مليوني جنيه إسترليني.
ويتمتع المنزل المكون من ثمانية طوابق في لندن برؤية واضحة لساعة في برج
إليزابيث في قصر ويستمنستر ،على الرغم من أن رؤية التفاصيل تحتاج لمنظار.
يقع في  ،Shooter›s Hillبالقرب من «شـــارلتون» ،جنوب شـــرق لندن ،تم بناء
البرج في عام  1896وكان يستخدم لتوفير المياه النظيفة للمنطقة خالل اندالع
حمى القرمزية .وفي الوقت نفسه يوجد في الجزء السفلي من البرج جناح مغطى
مطبخا وغرفة لتناول الطعام واثنتين من خمس
بالفـــوالذ المقاوم للصدأ يضم
ً
غرف نوم وحمامين.
يحتوى البرج نفسه على ثالث غرف نوم ومطبخ وحمام آخر ومصعد هيدروليكي
أيضا بمواقف للسيارات
لنقل الركاب إلى منصة المراقبة .يتمتع مكان اإلقامة ً
ذات بوابات ،وتم تســـويقه من قبل  ،Fine & Countryإذ يقع المنزل في قلب
مجتمع قوي مع مدارس جيدة وحدائق.

