االحتالل يقرر إلغاء مناورة عسكرية
بسبب التوتر األمني في الشمال
القدس المحتلة /االستقالل:
اتخ���ذ رئيس أركان جيش االحتالل اإلس���رائيلي أفيف
كوخافي ،مس���اء أمس الس���بت ،قرارين في ظل التوتر
األمني على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا.
وقرر كوخافي تأجيل مناورة للجيش اإلس���رائيلي كانت
مق���ررة نهاية األس���بوع الجاري ،وكذل���ك تمديد والية
المتحدث باس���م الجيش رونين مانلي���س لوقت الحق
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25

الحركة األسيرة :األسير بسام
السايح بحالة صحية حرجة جدًا
رام الله /االستقالل:
أفادت الحركة األسيرة في س���جون االحتالل اإلسرائيلي مساء السبت بدخول
جدا؛ بعد تدهور إضافي
األسير بسام السايح بحالة صحية حرجة ً
طرأ عل���ى عضلة القلب التي أصبحت تعمل بنس���بة  15%فقط.

03

 11عزام :نحن مجتمع «وسطي»
والتطرف نتائجه كارثية وخطيرة
إصابة مزارع باعتداء
للمستوطنين ببت لحم

1482

بس���بب الوضع األمني المتوت���ر .وتترقب «إس���رائيل»
بحذر ش���ديد رد حزب الله على االعتداء الذي نفذته في
الضاحية الجنوبية لبيروت قبل نحو أس���بوع ،باستخدام
طائرتين مس���يرتين مفخختين ،استهدفتا أحد المقار
التابعة لحزب الله ،في وقت ش���دد فيه أمين عام الحزب
السيد حسن نصر الله وفي أكثر من مناسبة على أن الرد
قادم ال محالة وأن على «إسرائيل» أن تنتظر الرد.

12

توغل شرق البريج واعتداء على الصيادين في البحر

ّ
جماهير خانيونس تشيع جثمان الشهيد «بدر الدين أبو موسى»
غزة /االستقالل:
ش���ارك المئات من جماهير محافظ���ة خانيونس
جنوبي قطاع غزة عصر الس���بت في تشييع جثمان
عاما( ،وسط حالة
الشهيد بدر الدين أبو موسى )ً 25

واستشهد "أبو موسى" صباح
من الغضب والحزن.
ُ
ً
متأثرا بإصابته أول أمس الجمعة برصاص
السبت
قوات االحتالل اإلس���رائيلي خالل مش���اركته في
فعاليات الجمعة ال� 72لمس���يرات العودة وكس���ر

الحص���ار التي حملت عن���وان "الوفاء للش���هداء"،
ش���رقي خانيونس .وانطلق موكب تشييع جثمان
الش���هيد "أبو موسى" من مجمع ناصر
الطبي بخانيونس باتجاه منزل عائلته

11

بيت لحم /االستقالل:
أصيب مزارع فلس����طيني من قرية أرطاس جن����وب بيت لحم ،جنوب الضفة
الغربية ،برض����وض وجروح في الوجه ،الس����بت ،ج����راء اعتداء
مس����توطنين يهود عليه أثناء وجوده في أرضه .وأفاد شهود

03

التفكجي لـ «االستقالل» :زيادة
وتيرة االستيطان في القدس
بضوء أخضر من واشنطن

غزة  /محمد أبو هويدي:
أكد الخبير في شؤون االس����تيطان ومدير دائرة الخرائط في بيت الشرق في
القدس المحتلة خليل التفكجي ،أن االحتالل اإلس����رائيلي لديه
منذ العام  1999مش����روع وبرنامج واضح تجاه االس����تيطان في

02

ت�صييع جثمان ال�صهيد بدر الدين اأبو مو�صى بخانيون�س اأم�س ( ) APA images

االحتالل يغلق جمعية برج اللقلق ويعتقل
مديرها ويمنع إقامة دوري العائالت المقدسية
القدس المحتلة /االستقالل:
أغلقت قوات االحتالل االس���رائيلي ،مس���اء أمس السبت،
أبواب جمعية برج اللقلق في البلدة القديمة بمدينة القدس
المحتلة ،واعتقلت مديرها .وقالت مصادر محلية ،إن قوات

االحت���الل ج���ددت اقتحامها لجمعية ب���رج اللقلق بالبلدة
القديمة م���ن القدس ،وأغلقت أبوابه���ا ،واعتقلت مديرها
التنفيذي منتصر ادكي���دك ،كما وزعت قرارا
بمنع إقامة دوري العائالت المقدسية المنوي

02

ن�سر اهلل� :سرند
من لبنان ولدينا
ما يكفينا من
ال�سواريخ الدقيقة

11

«إسرائيل» تغلق مطار «كريات
شمونة» بأوامر من الجيش
القدس المحتلة /االستقالل:
أغلقت سلطة المطارات اإلسرائيلية بأوامر من قيادة الجيش ،السبت ،مطار
«كريات ش���مونة» المدني في المنطقة الشمالية من الحدود
مع لبنان وسوريا في ظل التوتر األمني.

02

محلالن :عودة الهدوء إلى الحدود نساء غزيات يساندن أزواجهن في
أسرى فلسطين :خطورة حقيقية على
حياة األسيرين المضربين «غنام وحلبية» مرهون بالتزام االحتالل بالتفاهمات العمل للتغلب على قسوة الحياة
رام الله /االستقالل:
حذر مركز «أس����رى فلس����طين للدراس����ات» ،من خطورة حقيقي����ة على حياة
عاما(
األسيرين المضربين عن الطعام أحمد عبد الكريم غنام )ً 42
عاما( من القدس
من الخليل ،والمريض حذيفة ب����در حلبية )ً 33

04

غزة  /سماح المبحوح
المقدم لحركة حماس والقاضي
عقب محلالن سياسيان على المقترح المصري
ّ
ّ
بتحس���ين «إسرائيل» األوضاع اإلنس���انية واالقتصادية بقطاع
غزة مقابل عودة الهدوء ،مؤكدين أنه يأتي في س���ياق خشية

03

غزة /دعاء الحطاب
بين قطع القماش على ماكينة الخياطة ،تجلس الثالثينية فاطمة أبو حسين،
تمس���ك بيديها قطعة قماش مزخرفة تحركها يمينًا ويس���ارا
وفق تصميم معين رس���مته بمخيلتها ،لتصنع منها فس���تانا

06
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تقرير يرصد مستويات قياسية للمشاريع االستيطانية منذ تولي ترمب الحكم

التفكجي لـ «االستقالل» :زيادة وتيرة االستيطان في القدس بضوء أخضر من واشنطن
غزة  /محمد أبو هويدي:
أكد الخبير في شــــؤون االســــتيطان ومدير
دائرة الخرائط في بيت الشــــرق في القدس
المحتلــــة خليــــل التفكجــــي ،أن االحتالل
اإلســــرائيلي لديه منذ العام  1999مشروع
وبرنامج واضح تجاه االســــتيطان في الضفة
الغربية المحتلة يقضي بإيجاد قرابة مليون
مستوطن فيها.
وشــــدد التفكجي في حديث لـ"االستقالل"
على أن ازدياد أو تراجع وتيرة هذا المشروع
مرتبط بتولي الحكم فــــي أمريكا ،مع مراعاة
الضغوطــــات الدولية المتعلقة بالنشــــاط
االستيطاني.
وتهدف المشاريع االستيطانية إلى القضاء
على حلم إقامة دولة فلســــطينية  ،استنادا
إلــــى البرنامج االســــتيطاني المعد ســــلفًا،
وعليه فإن هذا البرنامج وضع بشــــكل سريع
أمام المشـ ّ
ـــرع اإلســــرائيلي للمصادقة على
مخططات البناء للمستوطنات للوصول إلى
األهداف االســــتراتيجية في داخل مدينة
القدس أو حولها" .وفق التفكجي.
توسع
ولفت الخبير المقدسي إلى أن بداية ّ
هــــذا المشــــروع تزامن مــــع اعتــــراف إدارة
الرئيــــس األمريكي دونالــــد ترمب بالقدس
عاصــــة لدولة االحتالل ،األمــــر الذي اعتبرته
"اســــرائيل" بمثابة ضوء أخضــــر لها لفعل

ما تشــــاء وصــــوال إلى ما تســــميه تل ابيب
"القدس الكبرى".
وأشــــار ترامب إلى أن اعتبار ترمب القدس
مكن األخيرة من فرض
عاصمة لـ"اسرائيل" ّ
وقائــــع جديــــدة على األرض لن يســــتطيع
الجانب الفلسطيني معها التفاوض عليها.

وثقهــــا تقرير
وكانــــت معطيات جديــــدة ّ
االستيطان االســــبوعي الصادر عن المكتب
الوطنــــي للدفاع عــــن االرض التابع لمنظمة
التحريــــر الفلســــطينية ،أظهــــرت أن البناء
االســــتيطاني فــــي محيط مدينــــة القدس
المحتلــــة وصل منذ فــــوز دونالد ترمب في

االحتالل يغلق جمعية برج اللقلق ويعتقل
مديرها ويمنع إقامة دوري العائالت المقدسية
القدس المحتلة /االستقالل:
أغلقت قوات االحتالل االسرائيلي،
مســــاء أمس السبت ،أبواب جمعية
بــــرج اللقلق فــــي البلــــدة القديمة
بمدينة القدس المحتلة ،واعتقلت
مديرها.
وقالت مصــــادر محليــــة ،إن قوات
االحتالل جددت اقتحامها لجمعية
بــــرج اللقلــــق بالبلــــدة القديمة من
القدس ،وأغلقت أبوابها ،واعتقلت

مديرها التنفيذي منتصر ادكيدك،
كمــــا وزعت قرارا بمنــــع إقامة دوري
العائالت المقدسية المنوي تنفيذه
أمس الســــبت في ملعب الجمعية
بمشاركة  10عائالت مقدسية.
وكانت قــــوات االحتــــالل اعتقلت
في وقت ســــابق مــــن أمس ،رئيس
جمعية بــــرج اللقلق ناصــــر غيث،
ومنســــق دوري العائــــالت فــــي
الجمعية عالء جمجموم من مدينة

القدس المحتلة.
وجاء قرار منع اقامة الدوري من وزير
االمــــن الداخلي المتطــــرف غلعاد
أردان ،وتشــــن ســــلطات االحتالل
حملــــة واســــعة لمنع النشــــاطات
الفلســــطينية في القــــدس ،حيث
منعــــت عــــدة فعاليــــات رياضية
واجتماعية خالل االشهر الماضية،
بزعم انهــــا مدعومة من الســــلطة
الفلسطينية.

انتخابات الرئاسة االميركية إلى مستويات
قياسية مقارنة باألعوام الـ 20األخيرة.
واشــــار التقرير الذي يغطي الفترة من -24
 30من آب  /أغسطس  ،2019الى ان حكومة
االحتالل االسرائيلي رفعت من وتيرة البناء
االســــتيطاني في محيط مدينــــة القدس

المحتلة في عهد إدارة ترمب ،وســــط تبدل
فــــي تعاطي البيــــت األبيض سياسـ ً
ـــيا مع
النشاطات االستيطانية المخالفة للقوانين
الدولية في الضفة الغربيــــة المحتلة ،علما
بأن اإلدارات األميركية السابقة عكفت على
عائقا أمام "عملية السالم"
اعتبار االستيطان ً
في الشرق األوسط.
وبين التقرير ان إدارة ترامب غضت الطرف
عــــن النشــــاط االســــتيطاني فــــي األرض
الفلســــطينية ،حتــــى أن وزارة الخارجيــــة
األميركيــــة أوقفــــت في نيســــان الماضي،
اســــتخدام تعبيــــر األراضــــي المحتلة ،في
إشارة إلى الضفة الغربية ،بما فيها القدس
الشرقية.
ووفقا للتقديرات فإن "اسرائيل" أقامت منذ
ً
احتالل الجزء الشــــرقي من مدينة القدس
عــــام  ،1967عشــــرات المســــتوطنات في
محيط المدينــــة المقدســــة وأقامت فيها
أكثر مــــن  55ألف وحدة ســــكنية على أقل
تقدير ،فيما طرأ خــــالل الفترة بين العامين
 2017و ،2018عقب فوز ترمب باالنتخابات
الرئاسية األميركية تصاعد هائل في وتيرة
البناء االســــتيطاني فــــي المدينة المحتلة،
حيث تمت المصادقة على بناء  1861وحدة
اســــتيطانية جديدة ،بارتفــــاع يبلغ %58
مقارنة بالعامين  2015و.2016

واعتقال مواطنة على معبر الكرامة

االحتالل يعتقل مواطنين
خالل مداهمات برام الله
رام الله /االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل االســـرائيلي ،فجر أمس الســـبت ،مواطنين من بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام
اللـــه بالضفة الغربية المحتلة .وأفادت مصادر محلية باعتقال االحتالل للفتى عبيدة خلدون البرغوثي،
والشاب نصر الله سرحان بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.
وأشـــارت إلى أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام االحتالل للبلدة ،حيـــث أطلق الجنود الرصاص الحي،
وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت اتجاه الشبان .كما اعتقلت قوات االحتالل ،فجر السبت ،المواطنة
مريم أبو عبيد من مدينة جنين ،على معبر الكرامة بعد عودتها من السفر.
وأفادت مصادر محلية بأن االحتالل اعتقل أبو عبيد على المعبر بعد رحلة عالجية في دولة اإلمارات.

مصدر :االحتالل يعيد ضخ الوقود
خشية من رد حزب الله المرتقب
«إسرائيل» تغلق مطار «كريات شمونة» بأوامر من الجيش القطري لمحطة كهرباء غزة كامال اليوم
القدس المحتلة /االستقالل:
أغلقت سلطة المطارات اإلسرائيلية بأوامر
من قيادة الجيش ،الســـبت ،مطار "كريات
شـــمونة" المدني في المنطقة الشـــمالية
من الحدود مع لبنان وسوريا في ظل التوتر
األمني.
وتقلـــع الطائـــرات المدنيـــة الخفيفة من

ذاك المطـــار ،كما ذكرت قناتـــي  12و 13
العبريتان.
ووفقا لذات المصـــادر ،فإن المجال الجوي
ً
مغلق بشـــكل شـــبه كامل فـــي المنطقة
الحدودية الشمالية ،كما أن قوات البحرية
في حالة استنفار شديد.
وشوهد أمس نقل مدافع من قبل الجيش

اإلســـرائيلي إلى تلك المنطقة ،ورغم ذلك
لم يتلق المستوطنون أي تعليمات خاصة.
وتشـــهد الحدود اللبنانية توترا عسكريا
كبيـــرا عقب الهجوم الجـــوي الذي نفذته
الطائـــرات المســـيرة االســـرائيلية على
أهداف فـــي الضاحية الجنوبية للعاصمة
اللبنانية بيروت .

غزة /االستقالل:
من المقرر أن تعيد ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي اليوم األحد ،ضخ كميات الوقود القطري كاملة لمحطة
كهرباء غزة وذلك بعد  6أيام من قرار تقليص الكمية للنصف .وفق ما ّ
صرح به مصدر أممي مسؤول لوكالة
"سوا" المحلية" أمس .وقال المصدر إن سلطات االحتالل ستسمح اليوم األحد بضخ  400الى  450ألف لتر
وقود لمحطة كهرباء غزة وهو المعدل الطبيعي قبل قرار التقليص.
وكانت سلطات االحتالل قد قررت في السادس والعشرين من شهر أغسطس  2019تقليص كمية الوقود
التي يتم نقلها لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة ،ردا على إطالق قذائف صاروخية من القطاع.
وفي  9من أكتوبر /تشـــرين األول  ،2018بدأت أولـــى دفعات الوقود القطري بالدخول إلى قطاع غزة لصالح
محطة توليد الكهرباء في غزة.
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تعقيب ًا على المقترح المصري

محلالن :عودة الهدوء إلى الحدود مرهون بالتزام االحتالل بالتفاهمات
غزة � /صماح املبحوح
الهــدوء ،موؤكديــن اأنــه ياأتــي يف �صيــاق خ�صيــة م�صــر
عقّــب حملــالن �صيا�صيــان علــى املقــرتح امل�صــري املقدّ م اأن تتدهــور الأو�صــاع وت�صــل ملرحلــة الت�صعيــد بــني
حلركة حما�س والقا�صي بتح�صــني «اإ�صرائيل» الأو�صاع «اإ�صرائيل» وف�صائل املقاومــة بغزة الأمر الذي يت�صبب
الإن�صانيــة والقت�صاديــة بقطــاع غــزة مقابــل عــودة باإحلــاق ال�صــرر باأمنها القومــي .وا�صتبعد املحلــالن اأن
ونشــــرت صحيفة )األخبار( اللبنانية السبت،
تفاصيــــل عرض قدمــــه جهــــاز المخابرات
العامة المصري لوفد حركة حماس الذي زار
القاهرة مؤخرًا ،فيما يتعلق بملف التهدئة
مع االحتالل اإلسرائيلي.
نقال عن مصدر في حركة
وقالت الصحيفة
ً
"حماس" لم ُّتسمه" :إن المخابرات المصرية
عرضــــت مقترحــــًا جديدًا لتســــحين الواقع
اإلنساني في قطاع غزة مقابل ضمان الهدوء
ـــيرة إلى أن المقترح
على حدود القطاع" ،مشـ ً
يتضمن هدنة طويلة المدى.
وأوضحــــت الصحيفــــة وفــــق مصدرها ،أن
حمــــاس لم ترد على العــــرض حتى اللحظة
ـــيرة إلــــى أن وفــــد الحركة وعــــد بنقل
،مشـ ً
المقترح لقيادته".
وأضافــــت" :االعتقــــاد الســــائد أن هــــدف
المقترح المصري كســــب المزيد من الوقت
لمصلحــــة رئيــــس الحكومة اإلســــرائيلية
بنيامين نتنياهــــو ،الذي يريد الهدوء حتى
انتهاء انتخابات الكنيست في السابع عشر
من الشهر المقبل " .

للحفاظ على اأمنها

المحلل السياســــي حســــام الدجني رأى أنه
فــــي حــــال كان المقترح المصــــري المقدم
لحركة حماس صحيحا ،فإنه يأتي في سياق
خشــــية القاهرة من تدحرج األمور في ظل
بيئــــة التصعيد التي تحدث عنها الســــيد
حسن نصر الله والتي رافقت قطاع غزة في
اآلونة األخيرة مما يتسبب لها بضرر.
وأوضــــح الدجنــــي لـ"االســــتقالل" أن مصر
معنيــــة أن تكون حدودها آمنة وهادئة وأن
تتمتع بنوع من االستقرار ألنه يمس باألمن
القومي المصــــري  ،لذلك تبحــــث كل فترة
بأن يكون هنــــاك صياغة مقبولة من جميع
األطــــراف لجلب الهدوء وتجنيب الشــــعب
الفلسطيني ويالت أي حرب وويالت الحصار
االســــرائيلي المفــــروض علــــى القطاع منذ

سنوات طويلة .وفق قوله.
وشكك الكاتب في دقة ما ورد من معلومات
عبر صحيفــــة األخبار اللبنانية خاصة ما جاء
بأن االعتقاد الســــائد أن هــــدف المقترح
المصــــري هــــو كســــب المزيد مــــن الوقت
لمصلحــــة رئيــــس الحكومة اإلســــرائيلية
بنياميــــن نتنياهو الذي يريد الهدوء حتى
انتهــــاء انتخابات الكنيســــت في الســــابع
عشر من الشــــهر الجاري )سبتمبر(  ،مؤكدا
أن مصــــر غير معنية بفــــوز أو هزيمة رئس
الوزراء اإلسرائيلي " بنيامين نتنياهو" .على
حد تعبيره.
وأشــــار إلى أن قضية الشعب الفلسطيني
بالدرجة األولى قضية سياســــية وأن الشق
اإلنســــاني منها يلزم االحتالل اإلسرائيلي
بتقديم شــــيء ملموس ،ولكن في ظل تنكر
العالم وازدواجيــــة المعايير التي يتعاطى

معها ،فإن الشــــعب الفلســــطيني يتحرك
عبر التصعيد العســــكري ومسيرات العودة
والتحرك الدبلوماســــي والسياسي من أجل
رفع الحصار كونه أخطر من الحرب.
وتوقــــع أن تحمل المرحلة القادمة ســــمات
االنفجار ضد االحتالل اإلســــرائيلي ،فالواقع
بقطــــاع غزة لم يعد مقبــــوال  ،إذ أن المواطن
الفلســــطيني في القطاع لم يشــــعر بتغير
ملموس في حــــال التفاهمــــات ،إذ لم تبدأ
المرحلتان الثانيــــة والثالثة من التفاهمات
بعد رغــــم مرور عدة أشــــهر علــــى االتفاق
علــــى التفاهمــــات األخيــــرة ،ما يدلــــل أن "
إسرائيل " اختصرت التفاهمات على بعض
التســــهيالت ســــواء بإدخال أموال المنحة
القطرية أو عبر إدخال بعض السوالر لمحطة
الكهرباء.
ولفت إلى أن إدخال أموال المنحة والســــوالر

هددت بخطوات احتجاجية واسعة

الحركة األسيرة :األسير بسام
السايح بحالة صحية حرجة جدًا
رام الله /االستقالل:
أفادت الحركة األســـيرة في سجون االحتالل
اإلســـرائيلي مســـاء الســـبت بدخول األسير
جدا؛ بعد
بسام الســـايح بحالة صحية حرجة ً
تدهـــور إضافي طرأ على عضلـــة القلب التي
أصبحت تعمل بنسبة  15%فقط.
وأوضحـــت الحركـــة األســـيرة ،فـــي تصريح
مقتضب نقله مكتب إعالم األسرى عنها ،أن
توقفت
الرئة اليمنى لألسير المريض السايح ّ
بسبب السوائل الزائدة ،مشيرة إلى أن المياه

بـــدأت تنزل لمنطقة القدميـــن؛ ما أعجزه عن
الحركة.
وحملت الحركة األســـيرة ســـلطات االحتالل
ّ
اإلســـرائيلي وإدارة الســـجون اإلســـرائيلية
المسؤولية الكاملة عن حياة األسير المريض
بسام السايح.
وهددت بأنها ســـتتخذ خطوات احتجاجية
قدم إدارة الســـجون العناية
واســـعة مالم ُت ّ
الطبية الالزمة لألسير.
واألسير السايح من محافظة نابلس بشمالي

يســـمى
الضفة الغربية المحتلة ،يقبع فيما
ّ
بـ»مشفى الرملة» منذ بداية شهر أغسطس/
آب الجاري ،بعد تدهور صحته.
ويعاني األســـير منذ سنوات من سرطان في
الدم والعظم ،إضافة لمشاكل مزمنة في عمل
وتضخم في الكبد.
القلب،
ّ
واعتقلت ســـلطات االحتالل األســـير السايح
فـــي  8أكتوبر /تشـــرين أول  ،2015وحكمت
عليه بالســـجن المؤبد مرتين ،إضافة إلى 30
سنة أخرى.

تلتزم «اإ�صرائيل» مبا جاء يف املقرتح واأن تقوم بتح�صني
الأو�صــاع القت�صاديــة والإن�صانية بقطــاع غزة مقابل
�صمان حركة حما�س عودة الهدوء على احلدود ،اإذ اأنها
تتن�صل من تنفيذ ذات التفاهمات �صابقا.

وبعض التســــهيالت ليس طموح المواطن
الفلســــطيني فقضيته سياســــية حتى لو
تــــم الحديث عن البعد اإلنســــاني فهو حق
للشعب الفلسطيني الذي يجب أن يتناول
كل الحصار وليس جزءًا منه .
ونـ ّ
ـــوه إلــــى أن اإلشــــكالية الكبــــرى بكافة
االتفاقيــــات الســــابقة والمســــار التاريخي
لهــــا وعلى رأســــها اتفاق أوســــلو هو تنكر
" إســــرائيل " لهــــا واالنقــــالب عليها لذلك
من الخطأ رفع ســــقف التوقعــــات واآلمال،
مســــتدركًا لكن إحراجها مطلوب والمناورة
السياسية معها على مستوى العالم مهمة.

مقرتح غري جديد

بدوره ،اعتبر طالل عــــوكل المحلل والكاتب
السياســــي أن ما ورد في المقترح المصري
المذكــــور ،ليس مســــتغربا وال جديــــدا ،إذ
اســــتجابت حركة حماس سابقا لمثل هذه

المقترحات في الوقت الــــذي لم تلتزم بها
"إسرائيل".
وقال عوكل في حديثه لـ"االســــتقالل"" :إن
حالة االشــــتباك بين االحتالل اإلســــرائيلي
وقطاع غزة قائمة بشــــكل مســــتمر بهدف
تحقيــــق كســــر الحصــــار ،والتفاهمــــات
والتصعيد والتهدئة التــــي تجري بينهما
مرتبطة بهدف وهو مقايضة الهدوء بكسر
الحصــــار عن القطاع ،لذلك غير مســــتغرب
على حركة حماس القبــــول بذلك المقترح".
وفق قوله.
وأضاف" :ال يمكن القبول بهدوء كامل على
الحــــدود مقابــــل بضعة إجــــراءات تتخذها
"إســــرائيل" على قاعدة تخفيــــف الحصار ،
فهذا األمر ليــــس كافيًا لتحســــين الوضع
اإلنساني واالقتصادي المتدهورين بقطاع
غزة ".
واســــتبعد عوكل أن تلتزم " إســــرائيل " بما
جاء فــــي المقترح مــــن تحســــين األوضاع
االقتصادية واإلنســــانية بقطاع غزة مقابل
ضمــــان حركة حمــــاس عودة الهــــدوء على
الحــــدود  ،مشــــددا على أن نجــــاح المقترح
منوط بالجانب اإلسرائيلي ومدى االلتزام به
وعدم التنصل منه كمــــا حدث بالتفاهمات
الموقعة سابقا.
وأشار إلى أنه لم يتم الحديث في تفاهمات
جرت ســــابقا عن رفع الحصار بشــــكل كامل
عن قطــــاع غزة ،إنمــــا كان الحديث يتم عن
رفع الحصار بشــــكل جزئي رغم تمنى ورغبة
الجانب الفلســــطيني تحقيــــق ذلك ،والذي
كان يتم بإجراءات محدودة كإدخال األموال
القطرية والسوالر لمحطة الكهرباء وتوسيع
مساحة الصيد.
وتســــاءل عن طبيعة المقترح المقدم هذه
المرة مــــن الجانب المصــــري إذا كان يقدم
مقترحات أوســــع تشــــجع الفلســــطينيين
للقبول بها أم العودة إلجراءات محدودة؟.

إصابة مزارع باعتداء
للمستوطنين ببت لحم
بيت لحم /االستقالل:
أصيب مزارع فلســــطيني من قرية أرطاس جنوب بيت لحم ،جنوب الضفة الغربية،
برضوض وجروح في الوجه ،الســــبت ،جراء اعتداء مســــتوطنين يهــــود عليه أثناء
وجوده في أرضه.
وأفاد شهود عيان ،أن المستوطنين انهالوا بالضرب على الشاب الفلسطيني خالل
محاولته دخول أرضه ،الواقعة قرب مجمع «غوش عتصيون» االستيطاني ،لزراعتها
واالعتنــــاء بها ،مــــا أدى إلى إصابته في عينه ،نقل على إثرها للمستشــــفى لتلقي
العالج.
ويتعرض المزارعون الفلســــطينيون العتداءات من قبل مســــتوطنين ،ال سيما في
األراضي المحاذية لمستوطنات الضفة الغربية ،حيث يمنعون من دخول أراضيهم،
أو جني محاصيلها في كثير من األحيان ،وتفرض عليهم تضييقات لدخولها.
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حمل االحتالل المسؤولية عن حياتهما
ّ

أسرى فلسطين :خطورة حقيقية على حياة األسيرين المضربين «غنام وحلبية»
رام الله /االستقالل:
حذر مركز «أســــرى فلســــطين للدراســــات»،
من خطــــورة حقيقية على حياة األســــيرين
المضربين عن الطعام أحمد عبد الكريم غنام
عاما) من الخليل ،والمريض حذيفة بدر
)ً 42
عاما) من القدس المحتلة.
حلبية )ً 33
وقال المركز الحقوقي في بيان له السبت ،إن
األوضاع الصحية لألسيرين غنام وحلبية «قد
تراجعت إلى حد مقلق وخطير».
وأوضح أن األســــير المريــــض غنام يخوض
ً
يوما ضد اعتقاله
إضرابــــا عن الطعام منذ ً 49
اإلداري ،وتم نقله لمشفى الرملة في ظروف
مأساوية.
غراما،
وأفاد بأن األسير خسر من وزنه  19كيلو ً
ويعاني من آالم شــــديدة في الكبد ،وضعف
فــــي نبضات القلب ،وال يســــتطيع أن يحرك
يده اليسرى بشكل كامل.
ّ
نقال عن عائلته ،إلــــى أن غنام مصاب
ونــــوهً ،
سابق بمرض سرطان بالدم ،ولديه ضعف في
المناعة« ،حيث أبدت العائلة قلقها الشديد
على حياته».
وأشار إلى أن محكمة االستئناف خفضت 40
يوما من حكم األسير اإلداري البالغ  6شهور،
ً
كاف ليعلق إضرابه
«ولكــــن هذا القرار غيــــر ٍ

المفتوح ،وينتظرون قرار المحكمة العليا يوم
األربعاء القادم».
واألســــير غنام ،متزوج ولديه طفالن ،وكانت
قــــوات االحتالل قد أعــــادت اعتقاله يوم 28

حزيران /يونيو الماضي ،عقب اقتحام منزله،
وبعد أســــبوع أصدرت بحقه أمـ ً
ـــرا باالعتقال
اإلداري مــــدة  6شــــهور .وأمضــــى غنام في
سجون االحتالل  9سنوات.

وفي ســــياق متصل ،لفت «أسرى فلسطين»
النظــــر إلــــى أن االحتــــالل ال زال ُيماطل في
االستجابة لمطلب األسير حذيفة حلبية.
وقد دخل حلبية شــــهره الـــــ  3في اإلضراب

االحتالل يمنع  26مواطنًا من السفر األسبوع الماضي عبر «الكرامة»
رام الله /االستقالل:
منعت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي؛ األســـبوع
ً
فلسطينيا من السفر عبر معبر
مواطنا
الماضي26 ،
ً
الكرامة البري ،شرق الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصــــادر أمنية فلســــطينية ،بأن «الجانب
ً
ـــطينيا خالل
مواطنــــا فلسـ
اإلســــرائيلي أعــــاد 26
ً
األســــبوع الماضــــي ومنعهــــم من الســــفر ،بحجة
األسباب األمنية».
وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان لها السبت ،إن
أكثر من  57ألـــف مواطن ومواطنة وزائر تنقلوا عبر
معبر الكرامة خالل األسبوع الماضي.
وذكرت الشـــرطة أن عدد المغادرين خالل األسبوع
شخصا ،والمسافرين القادمين 26103
بلغ 31211
ً

شخصا ،وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.
ً
وأشارت إلى أن شـــرطة المعبر قبضت خالل الفترة
ً
ً
وممنوعا من السفر،
نفسها على  141مطلوبا جنائيا
ً
سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ،أو ترقب
وصولهم أثناء دخولهم لألراضي الفلسطينية.
وأردفت الشـــرطة« :المعتقلون مطلوبون في قضايا
مرفوعـــة أمام المحاكم الفلســـطينية على اختالف
تقسيماتها».
ونوهت إلى أنه تم التنســـيق لــــ  14حالة مرضية
للســـفر ما بين جانبـــي معبر الكرامة في ســـيارات
اإلسعاف الفلسطينية.
وترى مصادر وجهات حقوقية فلسطينية ،أن المنع
من الســـفر يدخل ضمن الضغوط السياسية على

الفلســـطينيين وال عالقة له بنشاط أمني يتهم به
الشخص الممنوع.
وأنشأت «إسرائيل» بعد احتاللها للضفة وغزة ً
معبرا
إلى األردن ،أصبح يعرف بـ «جســـر الملك حســـين»
أو «معبـــر الكرامـــة» )حســـب التســـمية العربية)،
و»جسر اللنبي» )التسمية العبرية) ،حيث يبعد )55
ً
عمـــان) ،وتم تخصيصه لتنقل أبناء
كيلومترا غرب ّ
الضفة الغربية بشكل أساس.
ثم أضافت إليه ً
معبرا آخر هو جسر «الشيخ حسين»
ً
عمان) ،كمعبر تجاري ،خصص
) 90كيلومترا شمال ّ
الحقا لمـــرور «اإلســـرائيليين» والســـياح األجانب،
ً
باإلضافـــة إلـــى حملة الهويـــة «اإلســـرائيلية» من
فلسطينيي الداخل المحتل.

دولة فل�صطني
وزارة احلكم املحلي

دولة فل�صطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

بإيداع المخطط التفصيلي المعدل للشارع رقم ) )2431بعرض  10متر وارتداد  3متر
منطقة تنظيم :الزوايدة
قانون تنظيم المدن رقم  28لسنة 1936
تعلـــن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســـتها
رقـــم  2019/17المنعقدة بتاريخ  2019/5/8عن ايداع المخطط التفصيلي
المعدل لمسار الشارع رقم ) )2431بعرض  10متر وارتداد  3متر والمحصور
بين شـــارع رقم ) )2Bوشـــارع رقم ) )4Bوالمار بالقسائم رقم ) )24_28من
القطعة رقم ). )2340
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن .
وعليـــه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق فـــي االراضي واالبنية واالمالك
االخرى المشـــمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل
ســـاعات الدوام الرســـمى وتقديـــم االعتراضات عليه الـــى مكتب اللجنة
المحلية للبناء والتنظيم ببلدية الزوايدة.
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ))

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم ) )2193بعرض 12متر وارتداد  3متر
منطقة تنظيم :الزوايدة
قانون تنظيم المدن رقم  28لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســـتها
رقم  2019/17المنعقدة بتاريخ  2019/5/8عن ايداع المخطط التفصيلي
لمسار الشـــارع رقم ) )2193بعرض  12متر وارتداد  3متر والمحصور بين
شارع صالح الدين وشارع رقم ) )2Bوالمار بالقسيمة رقم ) )7من القطعة
رقم ). )2340
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن .
وعليـــه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق فـــي االراضي واالبنية واالمالك
االخرى المشـــمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل
ســـاعات الدوام الرســـمى وتقديم االعتراضات عليه الـــى مكتب اللجنة
المحلية للبناء والتنظيم ببلدية الزوايدة.
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ))

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن

عن الطعام ،وســــط تراجع كبير على وضعه
الصحــــي .وكان نقــــل قبــــل أســــبوعين إلى
مستشــــفى «برزيــــالي» ،بعد تــــردى وضعه
الصحي.
ويعاني حلبية من تشنجات في كافة أنحاء
جسده ،وضيق في التنفس ،وقد نقص وزنه
غراما ،وال يســــتطيع الوقوف على
 20كيلــــو ً
قدميه ،ويتنقل على كرسي متحرك ،ومصاب
بدوار دائم.
ورفض االحتالل في لقاء مع قيادة األســــرى،
مؤخـ ً
ـــرا ،إنهــــاء االعتقــــال اإلداري لألســــير
المقدسي وإطالق سراحه رغم سوء حالته.
واعتقلــــت قوات االحتالل األســــير المريض
حلبية في يونيو  ،2018وأصدرت بحقه قرار
اعتقال إداري ،وجــــددت له محاكم االحتالل
االعتقال  4مرات متتالية.
وحمل «أسرى فلســــطين» سلطات االحتالل
المسؤولية الكاملة عن حياة األسيرين حلبية
وغنام ،وكافة األسرى المضربين.
وصـ ّ
ـــرح المركز الحقوقي ،بــــأن «االحتالل هو
المتســــبب في معاناة األسرى ودفعهم إلى
خــــوض اإلضراب عــــن الطعــــام ،باعتقالهم
اإلداري التعســــفي منذ فتــــرات طويلة دون
تهمة».

األوقاف تنظم احتفاال
بمناسبة رأس السنة
الهجرية في األقصى
القدس المحتلة /االستقالل:
نظمـــت دائرة األوقاف االســـالمية في المســـجد
احتفاال بمناســـبة رأس
االقصى المبارك الســـبت،
ً
الســـنة الهجرية ،وذكرى الهجرة النبوية ،بحضور
لفيف من المصلين.
وألقيت خـــالل االحتفال كلمات لـــكل من مفتي
القدس الشـــيخ محمد حســـين ،ومدير المسجد
األقصى الشيخ عمر الكسواني ،وقاضيي المحكمة
الشـــرعية بالقـــدس الشـــيخين إياد العباســـي
ويعقوب شـــبانة ،ومدير كرســـي اإلمـــام الغزالي
محمد أبو صوي.
واســـتهل الحفل بتالوة آيات مـــن القرآن الكريم
لمقرئ المســـجد األقصـــى فراس القـــزاز ،وتولى
عرافته خطيب المسجد الشيخ يوسف ابو سنينة.
وتخلـــل االحتفال األناشـــيد الدينيـــة والمدائح
النبوية لفرقة إنشاد المسجد األقصى

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /ايهاب باسم محمد ابو طير./ ..
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ) 402210504فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عبد الرحمن خميس عبد العزيز رشــــوان./ ..
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ) 804603785فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

األحد  2محرم  1440هــ  1سبتمبر  2019م

«األورومتوسطي» يطالب النرويج بالتحقيق بوفاة غامضة لفتاة فلسطينية داخل مقر حكومي
االستقالل /وكاالت:
طالب المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ،السبت،
الحكومــــة النرويجيــــة بالتحقيــــق الفوري فــــي الوفاة
عاما(
الغامضة للفتاة الفلسطينية شذى البرغوثي )ً 17
يوم األربعاء الماضي ،أثنــــاء احتجازها في مقر «هيئة
حماية الطفل» الحكومية.
وقال المرصد األورومتوســــطي ومقره جنيف في بيان
له إن هيئــــة حماية الطفل النرويجيــــة نقلت حضانة
شــــذى برفقة شــــقيقيها من والديها منذ حوالي سبع
سنوات بدعوى إهمال الوالدين ،على الرغم من محاوالت
الوالدين المتكررة إثبات عكس ذلك وإظهارهما الندم
الكبير على األسباب التي أدت إلى مثل هذا القرار.
وأشــــار المرصد إلى أن هيئة حماية الطفل النرويجية
تواجه حملة انتقادات واسعة على الصعيدين المحلي
والدولي ألســــباب متعددة منها نقل حضانة األطفال
بســــهولة كبيرة نظرًا لضعف اإلجراءات ،وســــمعتها
السيئة فيما يتعلق بالمعاملة التي يتعرض لها بعض
األطفال أثناء إقامتهم في دور األيتام التابعة للهيئة.
ووفق والدي شــــذى ،قدمت الفتاة التماســــًا إلى هيئة
حمايــــة الطفل النرويجية لجمع شــــملها مــــع والديها

كونها أصبحت قريبة من العمر القانوني الذي يؤهلها
أن تكون مسؤولة عن نفسها ،ومع ذلك وقبل أسبوعين
من لم شــــملها تم العثــــور عليها ميتة وتم تفســــير
موتها على أنه انتحار.
ورفضت عائلة شــــذى هــــذا التفســــير ،وطالبت بإجراء

كاليفورنيا :الفلسطيني سرحان سرحان
قاتل كنيدي يتعرض لطعنات بسجنه
االستقالل /وكاالت:
تعرض الفلســــطيني ســــرحان ســــرحان
المدان بقتل السناتور والمرشح الرئاسي
األمريكي روبرت كندي للطعن بالســــكين
في أحد ســــجون كالفورنيا ،وتم نقله إلى
ً
مصابا بجروح من عدة طعنات.
المستشفى
وذكر موقع  TMZأن ســــرحان أصيب ظهر
يوم  30أغســــطس في فناء السجن ونقل
إلى المستشــــفى الجمعة ،بعد أن تعرض
للطعن من قبل شــــريكه فــــي الزنزانة في
كالفورنيا.
ونقلت وســــائل إعــــالم أميركية عن دائرة
الســــجون في والية كالفورنيــــا ،أن «أفراد
الشــــرطة تصرفوا بســــرعة ووجــــدوا آثار
طعن على جســــد ســــرحان الذي نقل إلى
مستشفى خارج السجن للعالج».
وأضافت دائرة الســــجون أن حالة سرحان
«مستقرة اآلن».
ويقبع سرحان البالغ ) 75عاما( في السجن
منــــذ  50عاما ،بســــبب إقدامــــه في لوس
أنجلوس عام  1968على اغتيال السيناتور
كندي شقيق الرئيس جون كندي.
ووجهت التهمة رســــميا إلى سرحان في

 17أبريــــل  ،1969وحكم عليه بعد ســــتة
أيــــام باإلعدام داخل غرفــــة الغاز ،وخفف
الحكم إلى الســــجن مدى الحياة بعد ثالث
سنوات.
وفــــي مقابلــــة أجراهــــا معــــه الصحفــــي
البريطاني ديفيد فروست عام  ،1989قال
ســــرحان إنه أقدم على قتل كندي بسبب
«دعمــــه الالمحدود إلســــرائيل ،وســــعيه
الدائــــم إلرســــال  50طائــــرة مقاتلة إلى
إسرائيل ألذية الفلسطينيين».
وســــرحان فلســــطيني يحمل الجنســــية
األردنيــــة ،وولــــد في القدس عــــام 1944
وكانت عائلتــــه قد ُهجرت مــــن األراضي
الفلســــطينية إلى الواليات المتحدة حين
كان في الثانية عشرة من عمره.
وبعد انتقــــال العائلة مــــن نيويورك إلى
لــــوس أنجلــــوس ،عاد ســــرحان وحده إلى
الشــــرق األوســــط ،ولم يحصل أبــــدا على
الجنسية األمريكية.
وخاطبه الشاعر المصري الكبير أمل دنقل
مباشــــرة في قصيدة «الموت في الفراش»
والصمت قد
فقال له« :سرحان ،يا سرحان.
ُ
هدك .حتى متى وحدك؟».
ّ

تحقيق مســــتقل وشــــفاف في الظروف التي أدت الى
وفــــاة ابنتهم الكبرى .وتخشــــى العائلــــة على مصير
شــــقيقي شــــذى )محمد وأحمد( وتطالب الســــلطات
النرويجيــــة بضرورة لم شــــملهما على الفــــور لتوفير
الســــالمة الالزمة لهما ،والتي فشلت الهيئة بتوفيرها

ألختهما الكبرى.
ودعا المرصد األورومتوســــطي الحكومة النرويجية إلى
التدخل الفوري وإجراء تحقيق جدي في الظروف التي
أدت إلى وفاة شــــذى من أجل محاسبة أي شخص ربما
يكون ساهم في الوصول إلى هذا المصير.
كما طالب بإجراءات فورية لجمع شــــمل شقيقي شذى
مع والديهما اللذين يشــــعران بقلق عميق تجاه مصير
ابنيهما باإلضافة إلى حالة الخوف والصدمة النفســــية
التي يعانيانها منذ أن تم نقل حضانة األطفال بعيدا
عنهما.
وأكــــد المرصد األورومتوســــطي ضرورة منــــح الوالدين
فرصة أخــــرى إلثبات أنهمــــا جديــــران بالوصاية على
طفليهما ،وهو أقل ما يمكن للحكومة النرويجية فعله
للتعويض عن اإلهمال الذي أدى إلى وفاة شذى.
وحث المرصــــد الحقوقي الدولي الحكومــــة النرويجية
على مراجعة شــــاملة لآلليات واإلجــــراءات التي تحكم
سلوك هيئة حماية الطفل النرويجية ،واتخاذ إجراءات
تأديبيــــة فوريــــة ضد الهيئــــة لضمان ســــالمة وراحة
األطفــــال المحتجزيــــن لديهــــا وعدم تكــــرار الحادثة
المروعة لوفاة شذى.

»الكيان فقد الردع أمام صواريخ المقاومة«

تقرير :أكثر من  13ألف قذيفة
وصاروخ أطلقت من غزة منذ عام 2005
القدس المحتلة /االستقالل:
ذكر تقرير إخباري إســـرائيلي ،أمس الســـبت ،أن المقاومة في
غزة أطلقـــت أكثر من  13ألف صاروخ وقذيفـــة تجاه "المناطق
اإلســـرائيلية" من منذ االنســـحاب اإلســـرائيلي من القطاع عام
 .2005وبحســـب التقرير الذي نشـــره موقع صحيفة "يسرائيل
هيـــوم" ،فـــإن قبل هذه الفتـــرة منذ عام  1994مع بدء تســـلم
السلطة لألراضي الفلسطينية وحتى االنسحاب في أغسطس/
آب  ،2005بلغ عدد الصواريخ والقذائف  5آالف .وأشـــار التقرير

توسع بعد فترة االنسحاب وطال أسدود
إلى أن إطالق الصواريخ ّ
وبئر الســـبع بعد أن كان يقتصر على الغـــالف المجاور للحدود
مشيرة إلى أن الصواريخ باتت
مثل سديروت وعسقالن وغيرها،
ً
تطال مدنًا إسرائيلية رئيسية منها تل أبيب والقدس.
وأكـــد التقريـــر أن "إســـرائيل" فقـــدت بالحقيقة الـــردع أمام
مشـــيرة إلى اســـتمرار إطالقها
الصواريـــخ التي تطلق من غزة،
ً
بالتنقيـــط من غزة في الفترة األخيرة رغم اتفاق الهدوء الذي ال
تعترف به "إسرائيل"

اختفاء المواطن صالح حمد في
البوسنة والخارجية تتابع
رام الله /االستقالل:
قالــــت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تتابع عبر ســــفارتينا
لدى البوســــنة والهرســــك ،ولدى جمهورية صربيا ،باهتمام
كبير اختفاء المواطن صالح حمد ،وذلك منذ إبالغ والد الشاب
ســــفارتنا في ســــاراييفو عن فقدانه على الحدود الصربية.
وأوضحت الوزارة أن أصدقاء الشاب حمد الذين كانوا برفقته

وهــــم يحاولون العبور من صربيا الى البوســــنه في طريقهم
إلى دول أوروبا الغربية ،أدلوا بشــــاهداتهم لعائلته .وأشارت
إلى أن السفير رزق النمورة ،بتعليمات الوزير رياض المالكي،
يتواصل مع السلطات البوسنية ذات العالقة ،وأبلغها رسميا
عــــن فقدان الشــــاب حمد ،كما تــــم التواصل مع الســــلطات
الصربية عبر ســــفارتنا هناك ،وما يزال البحث جاريا.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /سليمان خليل عبدو ابو جامع ./ ..
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 935035766فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /احمد وليد نايف الغلبان./ ..
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 800196446فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /ريهام ابراهيم احســـين ابو ريدة ./ ..
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 804460038فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /عايشة علي انيس عمر ./ ..
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 921135349فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /هاله خليل ديب الكيالي ./ ..
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) (908746225فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد صالح احمد العرجا ./ ..
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 701027351فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /نصر هاني نصر شويخ ./ ..
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) (401177241فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /نجوى مصطفى عبد الرزاق الشيخ ./ ..
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 915547806فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /احمد سعود سعد العجلة ./ ..
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 800699167فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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وتحسين ظروف معيشتهن

نساء غزيات يساندن أزواجهن في العمل للتغلب على قسوة الحياة
غزة /دعاء احلطاب
بني قطع القما�س على ماكينة اخلياطة،
جتل�س الثالثينية فاطمة اأبو ح�صني ،مت�صك
بيديها قطعة قما�س مزخرفة حتركها ميين ًا
وي�صارا وفق ت�صميم معني ر�صمته مبخيلتها،
لت�صنع منها ف�صتانا لالأفراح بحرفية عالية،
رغم قلة الإمكانيات واملنغّ�صات التي تواجهها.
"اأبو ح�صني" فتاة دفعتها الظروف
القت�صادية واملعي�صية ال�صعبة ،جلعل
الغرفة اخلا�صة بها مبنزل عائلتها
املتوا�صع يف حي ال�صجاعية �صرق
مدينة غزة ،معمل خياطة اأ�صمته
بـ"زهرة الندمي للخياطة" ،اأمال بتح�صني
ظروف حياتهم.
حال " أبو حسين" يشبه حال عشرات
النساء الغزيات اللواتي قررن العمل،
في ســـبيل إعالة أســـرهن ومساندة
أزواجهن في مواجهة قســـوة الحياة
وأمـــواج الضيق التـــي تعصف بهم،
بهدف تحسين ظروف حياتهم ،في
ظل االزمات االقتصادية والمعيشية
المأســـاوية التي طالت كافة مناحى
الحياة في القطاع المحاصر.
ويعانـــي القطـــاع من ســـوء األوضاع
االقتصاديـــة والمعيشـــية جـــراء
الحصار اإلســـرائيلي المفروض عليه
منـــذ أكثـــر مـــن  ١٢عامـــا ،والحروب
واالعتداءات اإلســـرائيلية المتتالية
على مدار سنوات ســـابقة ،باإلضافة
إلـــى العقوبات التـــي فرضها رئيس
السلطة الفلســـطينية محمود عباس
على الموظفين فـــي القطاع العام ،إذ
بلغت نســـبة الفقر في القطاع %٨٠
فيما تجاوزت نسبة البطالة.%5٠

مركب احلياة

وتقول أبو حســـين خالل حديثها لـ"
االســـتقالل" " :منذ  5ســـنوات أعمل
بالخياطـــة لتوفيـــر لقمـــة العيـــش
إلخواني الســـبعة األيتام ،وتحسين
ظـــروف حياتنـــا خاصـــة أن األوضاع

االقتصاديـــة فـــي تدهور مســـتمر
بالتزامن مع تزايـــد متطلبات إخواني
اليومية".
وأضافـــت ":تلقيت تدريبا لمدة ثالثة
أشـــهر في أحـــد معامـــل الخياطة،
وتمكنت بعدها من إجادة فن الحياكة
حيـــث حصلت علـــى فرصـــة للعمل
بالمكان نفسه لمدة  ٤سنوات".
وأوضحت أبو حســـين أنها خســـرت
عملهـــا في معمـــل الخياطـــة العام
الماضي ،نتيجة االزمـــة االقتصادية
ألمت به كغيره من المنشـــآت
التـــي ّ
االقتصاديـــة بغـــزة ،حيـــث اضطر
صاحب المعمل إلغالقه.
شكل بالنسبة لي عامل
إغالق المعمل ّ
دفع جديد لألمـــل ،حيث تمكنت من
افتتاح معمـــل خاص بي بمنزلي رغم
قلة اإلمكانات وكثرة التحديات .تقول
"أبو حسين".
وأشـــارت الى أنها تـــروج لعملها عبر
صفحات مواقـــع التواصل االجتماعي
المختلفة؛ لجـــذب زبائن جددّ ،
معبرة
عن أملها في أن تســـتطيع االستمرار
بعملها وتطوير المـــكان بما يعينها
علـــى مواصلة الحياة ورعاية شـــؤون
اخوتها.

قهر وظلم

ّأما الخمسينية أم صابر زعرب ،فتغادر
منزلهـــا بمدينة رفح جنـــوب القطاع،
حاملة بيدها "الخيطـــان واإلبر" لتبدأ
رحلتهـــا اليومية في خياطة شـــباك
الصيادين بالبحر ،ففي تلك الشـــباك
رزقها .كما تقول.
وبينما تتســـاقط قطـــرات العرق من
جبينها ،تضيف زعرب لـ"االستقالل":
" نحـــن في غـــزة نعيـــش كل عوامل
القهر والظلم بســـبب الحصار والفقر
واألزمـــات التـــي تعصف بنـــا ،وهذا
ينعكس علينا كنساء مع مرور الوقت،
لذا نضطر للعمل بأي شـــيء من أجل
مســـاندة أزواجنا الذين يبدو عليهم
اليـــأس واأللـــم لعجزهم عـــن تلبية
احتياجات أبنائهم".
وأضافت بغصة تكسو صوتها ":زمان
حياتنا كانت أحســـن من اليوم ،كان
زوجي بشتغل وبيوفر مصروف البيت،
لكـــن فقد عمله بعـــد إصابته بمرض
السكري والفشل الكلوي قبل  ٤أعوام،
األمر الذي جعله عاجزًا تمامًا عن توفير
أدنى احتياجاتنا اليومية".
وأشـــارت إلى أنها منـــذ مرض زوجها
يمكنها من
وهـــى تعمل في أي عمل ّ

توفير قـــوت أبنائها في ظل األوضاع
معربه عن
الصعبة التي يعيشونها،
ً
فخرها بعملها وإن كان بسيطًا ،كونه
يكفيها سؤال الناس.
وأكـــدت أن عمل النســـاء بـــأي مجال
ســـواء كان مناســـبا لهـــا أم ال وفـــق
الضوابط الشرعية ،ال يعيبها بالعكس
يمنحها لقب المرأة الصابرة المكافحة
المســـاندة لعائلتها ،والعصية على
ظروف الحياة القاسية.

جنبا اإىل جنب مع زوجي

وفى إحـــدى زوايا ســـوق النصيرات
الشعبي وســـط القطاع ،افترشت أم
محمد عيـــد األرض ،وجلســـت خلف
صناديق بالستيكية ممتلئة بالجبنة
البيضـــاء ،وبجوارهـــا ســـالل ممتلئة
بالبيض ،وأخري بالنعنع والبقدونس
والجـــرادة الخضـــراء" ،تنتظـــر توافد
المشترين.
وتقـــول عيـــد خـــالل حديثهـــا
لـ"االستقالل" " :بعد اشتداد األوضاع
ســـوءًا في القطاع وعـــدم توفر فرص
عمـــل ألبنائي ،اضطـــررت للعمل في
صناعة الجبن منزليًا وتربية الدواجن
للحصـــول علـــى البيض ،في ســـبيل
زيادة دخل أسرتي وإعانة زوجي على

مصاعـــب الحياة" ،مســـتدركة" ليس
منطقيـــًا أن أرى زوجي يتعثر وعاجزًا
عن تلبية كافة احتياجاتنا اليومية وال
أسانده".
وأوضحـــت ،أنها تعمـــل في مهنتين
يوميـــًا ،ففي الصبـــاح الباكـــر ترافق
زوجهـــا إلـــى األرض لتســـاعده فـــي
أعمـــال الزراعة حتـــى أذان الظهر ،ثم
تعود لتنهى أعمال المنزل المختلفة
وتعد الطعام ألبنائها قبل العودة من
المدرســـة ،وحين تنتهي تبدأ تجهز
كمية" الجبن ،والبيض" المتوفر لديها
في صناديق بالســـتيكية ،استعدادًا
لبيعها في الســـوق بعد أذان العصر
مباشرة.
وأشـــارت إلى أنها تختار وقت العصر
تحديـــدا لبيع الجبـــن والبيض ،نظرًا
لبرودة الجو نســـبيًا مقارنة بســـاعات
الظهيرة ،وهو ما يضمن عدم فســـاد
بضاعتها.
وال تنكر "عيد" أنهـــا كثيرًا ما ُترهق
نتيجة العمـــل طوال اليـــوم ،لكنها
ســـعيدة بحياتهـــا وال تتذمر ،فهي
تكد وتثابر من أجل مساعدة أسرتها،
وتوفير مبلغ مالي يساهم بشكل كبير
في تحسين ظروفهم المعيشية .وفق

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /حسن عدنان عبدالقادر ناجي ./ ...
عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 802473470فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /فتحية رجب موسى الحسومي./ ...
عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 912556925فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /دالية صبحي سليمان االقرع ./ ...
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
)  ( 401214606فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عبد الله نصر عوده حسنين ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
)  (803553346فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /ناريمان مرزوق حموده ابو حليمة ./ ....
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
)  ( ٤٠٠٧٩٢٧٩٢فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /زبيدة فايز محمد ابوطه ./ ....
عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 908833726فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /سميره محمد موسى حموده ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ( ٩٣٤٨٧٣١٤٢فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /موسى سالم محفوظ ارميالت ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ( 961778438فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /فاطمة أحمد حماد النحال ./ .......
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم
 ( 908611585فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

األحد  2محرم  1440هــ  1سبتمبر  2019م

رأي
أمريكا تستجدي ألجل "إسرائيل"
عرضت الواليات المتحدة األمريكية على حزب الله اللبناني مقايضة الرد على االحتالل
الصهيوني في مقابل عدم اتخاذ واشنطن عقوبات ضد مؤسسات لبنانية ،وهو األمر
الذي رفضه حزب الله حســــب مصادر إعالمية لبنانية ,االستجداء األمريكي جاء بطلب
مــــن نتنياهو وحكومته ,اللذيــــن أصابهما الذعر بعد ان توعد حزب الله على لســــان
أمينــــة العام بالرد على جريمة تفجير الضاحية ,واستشــــهاد عنصرين من حزب الله
في تفجير بســــوريا ,اإلدارة األمريكية بكل جبروتها تســــتجدي من اجل «إسرائيل»,
وتقايض من اجل سالمتها ,بعد ان تحول شمال فلسطين المحتلة إلى منطقة خالية
من السكان ,وقد فر الجنود الصهاينة إلى داخل التحصينات خلف المنطقة الحدودية
مع لبنان ,بعيدا عن أعين المقاومة اللبنانية ,وتوقفت الطائرات المســــيرة التي كانت
تجتاح ســــماء لبنان ,ورأينا كيف استطاع مراسل قناة الميادين الدخول إلى األراضي
الفلسطينية المحتلة ,واجتياز الحدود ليؤكد للجميع ان المنطقة الحدودية الشمالية
ال يوجد بها قــــوات للجيش الصهيوني ,وان الجنود فروا منها ,والدوريات الســــيارة
توقفــــت تماما عن التجوال خوفا من اســــتهدافها من المقاوميــــن اللبنانيين الذين
توعدوا اإلسرائيليين بالرد.
«إســـرائيل» لم تجد أمامها إال اإلدارة األمريكية لتحتمي بها ,فلجأت لترامب كي يقدم
إغراءات لحزب الله حتى يعيد حســـاباته مجددا ,وال ينفذ تهديداته تجاه «إســـرائيل»,
وهذا األمـــر له دالالته التي نؤكد عليها دائما ,وهى ان «إســـرائيل» اجبن من ان تواجه
المقاومـــة اللبنانية التي تملك أســـلحة تطال أي مكان داخل فلســـطين المحتلة ,وان
«إســـرائيل» تعتمد بشكل أساســـي في مواجهاتها العســـكرية مع المقاومة اللبنانية
والفلســـطينية علـــى اإلدارة األمريكية ,وال تقدم على أي عمل عســـكري إال بموافقتها,
وتقديم ضمانات لها أنها ستقف إلى جانبها وتنفذ مطالبها ,وتدافع عنها إذا لزم األمر,
واإلدارة األمريكية ترى في وجود «إســـرائيل» وقوتها في المنطقة ,خدمة لها في تنفيذ
مشـــاريعها وأطماعها ومخططاتها ,وعندما تلتقي المصالح بين قوى الشـــر وتتشابك
األيدي بينها وتتحد المواقف ,فان الوســـيلة للوصول للهدف تصبح ســـهلة ومقبولة
ومتاحة بالنسبة لهما ,فما الذي يمنع أمريكا من التحاور مع حزب الله نيابة عن «إسرائيل»
وتقديم إغـــراءات له تضمن عدم توجيه ضربة إلســـرائيل خاصـــة عندما تدرك جدية
التهديد ,وقدرة الطرف األخر على اإليفاء بتعهداته وإيالم «إسرائيل» بضربة موجعة.
«إسرائيل» دائما ما تحتمي بالوسطاء ,وتستخدمهم وقت الحاجة لدرء األخطار عنها,
وهى تبحث دائما عن الوســــيط الذي ينتمي إليها ويدافع عن سياســــتها ,ويتدخل
في الوقت المناســــب الــــذي تطلبه «إســــرائيل» واالدارة األمريكية بقوتها وجبروتها
وســــطوتها على الجميع ,دائما متاحة أمــــام االحتالل ,ولديها وســــائلها في إجبار
اآلخريــــن على القبول بالحلول التي تطرحها ,حتى وان كانت حلوال جائرة ,لكن دائما
فصائــــل المقاومة متمردة على هذا الواقع ,وترفض ان يتحكم بها احد ,حتى لو كان
هذا األحد في قوة ومكانة اإلدارة األمريكية ,فمنطق المقاومة مختلف ,ومتمرد بطبعه
علــــى كل الضعف الذي يحيط به مــــن كل جانب ,وقابل للثبــــات والصمود في وجه
التحديات ,لذلك سيفشل استجداء اإلدارة األمريكية لحزب الله ,وستبقى «إسرائيل»
في حالة ترقب وانتظار لما ســــيحدث ,وســــتعيش حالة قلق وخــــوف ,ولن تنفعها
اإلدارة األمريكية ,فأمريكا ربما تملك وصاية على قرارات الرسميين العرب ومواقفهم
السياسية ,لكنها ال تستطيع فرض وصاية على الفصائل المقاومة ,التي لها موقف
مختلف في التعامل مع االحتالل الصهيوني باللغة التي يفهمها ,والتي تجبره على
التراجع واالنكسار امامها.

ماذا دار في عقل انتحاريي
غــزة قبيــل التفجيــر؟!
بقلم /د .وليد القططي
أن نشـــاهد جرائـــم التفجيـــر االنتحارية فـــي الدول
العربية المجاورة شيء ،وأن تحدث عندنا في فلسطين
شـــيء آخر ،في الحقيقة هي ليست شـــيئًا آخر ،نحن
ٌ
الذين اســـتبعدنا حدوث ذلـــك عندنا ألننا ال نريده أن
يحدث عندنا ولنا ،أو هكذا أوهمنا أنفســـنا على األقل،
فلســـنا بدعًا من الشـــعوب والمجتمعـــات ،فالظاهرة
التكفيرية طالت الجميـــع ،وال يمنع وصولها إلينا أننا
ٌ
شـــعب مقهور ُمحتل مقاوم ،وها هـــو يخرج من بيننا
ّ
من ُيفجر نفسه في نفسه اآلخر ...على كل حال هذا ما
المرة ،التي حدثت
حـــدث بالفعل ،وهذه هي الحقيقة ُ
في عمليتي التفجير األخيرتين في نقطتي الشـــرطة
الفلسطينية بمدينة غزة.
هذا ما حـــدث عندما أقدم انتحاريان )فلســـطينيان(
باقتحـــام حاجزين للشـــرطة وفجرا نفســـيهما بأفراد
الشـــرطة ،بعـــد أن نظروا فـــي أعينهـــم ورأوا مالمح
وجوههم ،فعرفوا أنهم يحملـــون نفس لون العيون،
ونفـــس مالمـــح الوجـــوه ،ويتحدثون نفـــس لغتهم
ولهجتهم ،وينتمون لنفس الدين والوطن ،وبعضهم
قليال ألدركوا أنهم
يســـكن نفس حارتهم ،ولو صبروا ً
شـــربوا من نفس المـــاء المخلوط بالبـــؤس والتعس،
وأكلوا مـــن نفس الخبـــز المغموس بالقهـــر والفقر،
واستنشـــقوا نفس الهواء الهارب من قيود االحتالل
والحصار والعقوبات .ولـــو تريثوا بعض الوقت لعرفوا
أن القاتـــل والمقتول هما ضحية لفكر ظالمي أســـود
ّ
متوحش كانا هما آخر حلقاته الدموية.
تلـــك الحلقات الدموية في مسلســـل الـــدم الطويل
يتـــم انتاجها في معمليـــن ،أحدهمـــا معمل النتاج
الفكر التكفيري األســـود الممتد فـــي خط إنتاجه من
مقـــوالت تراث عقيم ضـــار ُكتب بمـــاء الفتنة ومداد
الـــدم على صفحات التاريخ الصفـــراء المليئة بفتاوي
التكفير والتقتيل منذ أول التاريخ اإلسالمي في عهد
الكبرى وحتى تفجيري غـــزة ،والمعمل الثاني
الفتنة ُ
معمـــل أمني ُي ّركب التكفير علـــى التقتيل والتفجير
بواسطة تكوين المجموعات التكفيرية المجنونة ،هذا
المعادية التي
المعمـــل موجود في أروقة المخابـــرات ُ
ّ
يتولى كبرها أجهزة األمن اإلســـرائيلية في تل أبيب
ومن دار في فلكهم .وفـــي كل األحوال من المفيد أن
نعرف وال بد من االجتهاد في البحث عما دار في عقل
االنتحاريين قبيل التفجير األسود.

ربما دار في عقل انتحاريـــي غزة وهم امتالك اليقين
الكامل واحتـــكار الحقيقة المطلقـــة وحيازة حصرية
للدين يمنحهم شـــعورًا مريضـــًا باألفضلية والتميز،
ّ
بالتفوق واالســـتعالء ...يتطور إلى
وإحساســـًا خادعًا
العجب والكبـــر ،فينتهي بهم المطاف إلى
مركب من ُ
ّ
الغرور واحتقار ما عداهم من البشر ،ويتحول االحتقار
رغبة في االنتقـــام وهوس في
إلـــى ٍ
حقد وضغينـــةً ،
سفك الدماء ،تحت غطاء شرعي ُيخرج غير المسلمين
ُ
المخالفين من
من دائرة اإلنسانية ،ويخرج المسلمين ُ
ظنهّ ،
وزين لهم
إبليس
عليهم
فصدق
دائرة اإلسالمّ ..
ُ
وجمل لهم شر معتقداتهم،
الشيطان سوء أعمالهم،
ّ
ُ
وأغراهـــم باتخاذ فتاوي ُج ّهالهم دينـــًا ُي ّتبع ،وأهواء
سفهائهم آلهة ُتعبد.
ربما دار في عقـــل انتحاريي غزة أنهما ُيمثالن الفرقة
ّ
مشـــوه
الناجيـــة الوحيـــدة في األمة ،في استنســـاخ
لعقيـــدة شـــعب الله المختـــار عند اليهـــود ،لينتجا
معًا أصل الحقد ومنبع الكراهيـــة وأم الجرائم ،ممثلة
فـــي تقديس الذات واحتقار اآلخـــر ،فيتم نزع الصفة
اإلنســـانية عن اآلخرين باعتبارهم كفـــارًا أو )غوييم(
ووضعهم في مرتبة أدنى من البشر وأعلى من الحجر،
ليسهل قتلهم وإراقة دمائهم وإزهاق أرواحهم ،ولم
ال؟ أليســـت عقيدة الفرقة الناجية هي المسؤولة عن
إزهاق أرواح ماليين البشـــر على مدار التاريخ البشري،
ثم أليســـت هذه العقيدة هي المســـؤولة عن سفك
الدماء وإهالك الحرث والنسل وانتشار الفساد في البر
والبحر على مدار التاريخ ومنذ بدايته.
ربمـــا دار فـــي عقل انتحاريـــي غزة بأنهمـــا امتداد لـ
)جماعة المســـلمين( ممثلة بالخوارج ومن ســـار على
دربهم وســـلك نهجهم ،الذين ابتدعوا جريمة تكفير
المســـلم ،فقادهـــم ذلك إلى ســـفك الدمـــاء وإزهاق
األرواح ،واستباحة األعراض ،وســـرقة األموال ،فحملوا
متالزمـــة التكفير والتقتيل ،فذهبت ســـنة شـــريرة
ّ
الف ّجار،
وبدعة آثمـــة إلى يومنا هـــذا ،فتو ّلى كبرهـــا ُ
فسولت لهم أنفسهم
وحملها األشرار ،ونفذها األغرار،
قتل الخليفة الراشد الرابع باعتباره من الكفار واألشرار،
وتبعهم دعاة على أبواب جهنم اعتبروا فتاويهم هي
بدال من
اإلسالم نفســـه ،واجتهادهم هو الدين ذاتهً ،
آيات القرآن وأحاديث النبي العدنان.
ربمـــا دار في عقل انتحاريي غزة أنهما ينفذان عقيدة

ليلة التفجيرات اإلجرامية ..غزة أقوى من المؤامرة
الحدث اإلجرامي االســــتثنائي الذي إســــتهدف رجال الشرطة
الفلســــطينية في مدينة غــــزة  ,رغم نتائجــــه الصعبة بارتقاء
ثالثة شــــهداء وإصابــــة آخريــــن  ,إال أنه حادث معــــزول أبتر
ال يتمتع بــــأي حاضنة له ,يأتي في ســــياق محاوالت اإلختراق
اإلســــتعراضية لحالــــة األمن الســــائدة في قطاع غــــزة ,والتي
تنفذهــــا جهات مخابراتية معادية بأدوات متنوعة ,ومن بينها
أســــلوب التفجيرات والتي تحصل في فترات متباعدة  ,بفضل
جهود األجهزة األمنية ويقظتها والوعي الكبير الذي يتمتع به
أهلنــــا في قطاع غزة عبر نبذهم ورفضهم لكل ظواهر الفوضى
والفلتان والتطرف .
ما خلفه التفجير اآلثم خسارة كبيرة بفقدان ثالثة فلسطينيين
ليال علــــى الحواجز من أجل
من أفراد الشــــرطة كانــــوا يرابطون ً
ضبط الحالــــة األمنية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين
 ,كما هي الخســــارة مؤلمة على الصعيــــد العائلي لذوي هؤالء
الشــــهداء  ,ولكل واحد من هؤالء األطهار ,حكاية مؤثرة يرويها
حزن أطفالهم وعوائلهم وأصدقائهم على فقدانهم المفاجئ

 ,ولكن في قراءة ســــريعة للمشــــهد العام بعد حادثة التفجير
اإلرهابية يمكن أن نالحظ ما يلي -:
 1حالة الترقب والمتابعة العالية لسكان قطاع غزة لكل األحداثالسياسية والميدانية .فما أن حصل التفجير حتى وصلت أخباره
ألغلب البيوت في قطاع غزة  ,بل وصلت شريحة واسعة المتابعة
الحدث حتى ســــاعات الفجر في انتظار أي تفاصيل جديدة  ,إلى
جانب حالة التعاطــــف الكبير والدعم واإلســــناد ألفراد األجهزة
األمنيــــة في مواجهــــة الحدث التخريبي ,وهــــذا يعكس حيوية
المجتمع الغزي وتفاعله مع األحداث العامة .
راق واحترافــــي للمنظومة اإلعالمية فــــي وزارة الداخلية
2أداء ٍالفلســــطينية بغزة  ,فلقــــد أصدرت التصريحــــات المقتضبة
والتعميمــــات الموجزة عن التفجير اإلجرامــــي ,وبذلك أطلعت
الجمهــــور الفلســــطيني على مــــا نتج مــــن تحقيقــــات أولية
ومعلومات فورية عــــن طبيعة الحدث ,وحددت طبيعة الحادثة
بعدما اعتقدت بعض وســــائل اإلعالم المحلية ونشطاء مواقع
التواصل أن الحادثة جريمة اغتيال صهيونية .

 3تمتلك األجهــــزة األمنية في قطاع غــــزة  ,منظومة تحقيقميدانــــي ذات خبرة وكفــــاءة  ,تمكنت من كشــــف نقطة البدء
بمســــار التحقيق بحرفية عالية ,وبذلك حصرت كافة خياراتها
ووجهت مختلف أدواتها نحو الوجهة الحقيقية للكشــــف عن
الجريمة بكافة أركانها.
 4الرفــــض الشــــعبي والفصائلي العــــارم للجريمة البشــــعةوالحضــــور الجماهيري الكبير فــــي جنازات الشــــهداء الثالثة
بمثابة رســــالة تحصين للوعي المجتمعي أمام ظواهر التطرف
والتخريــــب ونزع أي غطاء عائلــــي أو فصائلي عن هذه الظواهر
والوقوف الحازم أمام أي تبريــــرات واهية من أصحاب النفوس
المريضة أو األدوات اإلعالمية المعادية.
 5درجة التنســــيق العالية ما بين األجهــــزة األمنية الحكوميةواألذرع العســــكرية الفاعلــــة للفصائــــل الفلســــطينية حيث
لوحظ االنتشار الســــريع لرجال المقاومة لمساندة أجهزة األمن
والمشاركة في ضبط الميدان تفاديا ألي طارئ.
 6-االحتضــــان ألفصائلي لألجهزة األمنيــــة في غزة عبر بيانات

ترى أولوية قتـــال المرتدين على الكفار األصليين من
األعداء المحتلين لفلســـطين وبيت المقدس ،تطبيقًا
لفتـــوى خليفتهم البغدادي القائـــل « ...فوالله لقتل
المرتدين َّ
أحب ّ
إلى من قتل مائة رأس صليبية» والذي
اســـتند في فتواه علـــى فتوى ابن تيميـــة بأن قتال
المرتديـــن ُمقدم علـــى قتال الكفـــار األصليين ،وفي
حالتنا الفلســـطينية فإن المرتدين هم كل المجتمع
بمـــا فيهم أفراد الشـــرطة الفلســـطينية ويدخل في
معيتهم فصائل المقاومة الفلسطينية ،وكل من سار
على طريقهم واتبـــع نهجهم في النضال والجهاد أو
اتبع درب الصمود والجهاد والمقاومة.
وربما لـــم يكن في عقل انتحاريي غزة أي شـــيء من
ذلك ســـوى أنها عقول ُغ ّيبت عن الوجود والشهود،
ُوف ّرغت من المعنـــى والمبنى ،فأصبحت أوعية فارغة
وأجهـــزة صمـــاء ُيوضع فيها مـــا يريده ُمرســـلهم
ومشـــغلهم وموجههم بهدف انتـــاج فتنة ُمخطط
لها إليقاع قطاع غزة بشعبه ومقاومته في أتون حرب
دموية وفتنة داخلية تكون ُنســـخة أخرى لما يحدث
في بلدان عربية مجاورة ،بعد أن فشـــلت كل محاوالت
االحتـــالل والحصـــار واإلفقـــار في تركيع الشـــعب
الفلســـطيني فـــي غـــزة وإخضاعـــه إلرادة االحتالل
ودفعه للتسليم بما ُيريده المحتل ،فأرادوا من خالل
ذلـــك تحقيق ما عجزت الحـــروب المتتالية والحصار
المتواصل عن تحقيقه.
وفي الختام ومهما كان المضمـــون الذي حمله هؤالء
المجرمـــون االنتحاريـــون داخل عقولهـــم المريضة،
ومهما كانت الدوافع التـــي تقف خلف من ُيحركهم
المجرمين التكفيريين ،ومهما كانت األهداف
من كبار ُ
التي يسعى إليها مشـــغلوهم من أجهزة أمن العدو؛
فـــال خيار أمامنا ســـوى بذل جهد كبيـــر في مختلف
المجاالت األمنية والسياســـية والثقافيـــة والدعوية
وغيرهـــا الجتثاث هذا الفكر وأصحابـــه من المجتمع،
وإخـــراج الفكر الداعشـــي التكفيـــري اإلقصائي من
تراثنا الثقافـــي والديني والسياســـي ،ومن مناهجنا
التعليمية والدعويـــة والحزبية ،وتطهير المجتمع من
رواســـب الثقافة ُاألحادية اإلقصائية ،وتنقية عقولنا
وقلوبنا مـــن منهج التفكير الداعشـــي وإذا لم نفعل
ذلك فال شـــك أن علينا انتظار المزيد من هذه الجرائم
الوحشية.

جبريل عودة
اإلدانة الصادرة من لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلســــالمية
ولجنة قوى المقاومة الفلســــطينية والزيارات التي نفذها قادة
الفصائل للحواجز األمنية ولمقرات الشرطة دعما وإسنادًا لهم
في أدائهم لواجبهم بفرض القانون وبسط األمن .
لقد كشــــفت الحادثــــة اآلثمة عن قــــوة ومنعة قطــــاع غزة من
محــــاوالت اإلختــــراق الناعمــــة والدموية على حد ســــواء ,وهذا
مــــا رأيناه من اإلجمــــاع الوطني على رفــــض الجريمة وإدانتها
بكل لغات الرفض والســــخط على مرتكبيها وأفكارهم الضالة
المتعارضة والمتصادمة مع نصوص الشريعة الغراء ,والخارجة
عن ثقافة وأعراف شــــعبنا الفلسطيني ,بعض األصوات النشاز
التي حاولت القراءة المشــــوهة للحادث اإلجرامي تكشــــف عن
نفــــوس مريضة باألحقــــاد منزوعة الوعي ,أو أنها شــــريكة في
العــــدوان اآلثم الذي يســــتهدف قطاع غــــزة كقلعة للصمود
الوطني ,الرحمة للشــــهداء والشــــفاء العاجل للجرحى  ,وحفظ
الله غزة وأهلها وفرســــانها  ,والخزي والعار للعدو الصهيوني
وأعوانه .
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االتفاق على منح صندوق التشغيل األولوية من انتقادات ألسلوب الحكومة
قبل « »UNDPفي تنفيذ المشاريع التشغيلية األلمانية في التعامل مع خطط
التوقف عن استخدام الفحم

رام الله /االستقالل:
اتفــــق الصنــــدوق الفلســــطيني
للتشــــغيل والحمايــــة االجتماعيــــة
للعمــــال ،وبرنامــــج األمــــم المتحدة
اإلنمائــــي « »undpعلــــى منــــح
«الصنــــدوق» األولوية فــــي التعاون
وتنفيذ المشــــاريع التشــــغيلية في
فلسطين وخصوصا في قطاع غزة.
كمــــا اتفقــــت المؤسســــتان علــــى
تعزيــــز قــــدرات «الصنــــدوق» فــــي
تقديــــم الخدمــــات الفنيــــة وتعزيز
التدخالت الهادفة لدعم المؤسسات
المجتمعية واالنتقال لمجال االعمال
لتحقيق االستدامة وتعزيز الخدمات
المقدمة.
جاء ذلك خالل لقاء خاص جرى السبت
بيــــن المديــــر التنفيــــذي لصندوق
التشــــغيل مهدي حمــــدان ،ونائب
الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي جيف بريوت،
بحضور مدير عام التشغيل في وزارة
العمل رامي مهداوي ،ومحلل تصميم
وتنفيــــذ البرامج فــــي البرنامج معتز
دوابشة.
وأشــــاد حمدان بالمســــؤولية والدور
الكبير لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
في تعزيز التنمية وتنفيذ مشــــاريع
التشــــغيل على مدار سنوات طويلة،
معربا عن اعتزازه بالعمل مع البرنامج
في أكثر من مشــــروع مميز ،خصوصًا

في قطاع غزة.
وأبــــدى اســــتعداده التــــام للتعاون
إلى أبعــــد الحدود مع البرنامج األممي
لتطوير برامجه التنموية والتشغيلية
في الضفة والقطاع بما يخدم شريحة
الشــــباب والخريجين والعاطلين عن
العمــــل والريادييــــن والراغبين في
تنفيذ المشاريع اإلنمائية.
وقال حمدان إن الصندوق سيستفيد
كثيرا مــــن العمل مع « »undpبالنظر
الى خبرتــــه المتراكمة فــــي العمل،
فضال عــــن اســــتفادته مــــن الدعم
والتعــــاون الالمحــــدود مــــع دائــــرة

تراجع مؤشر مديري
المشتريات الصيني للصناعات
التحويلية الشهر الجاري
االستقالل /وكاالت:
ذكرت مصلحة الدولة لإلحصاء في الصين ،الســـبت ،أن مؤشر مديري
المشـــتريات لقطاع الصناعات التحويلية فـــي الصين انخفض إلى
طبقا لما
 49.5في آب /أغسطس من  49.7في تموز /يوليو هذا العامً ،
ذكرته وكالة «شينخوا» لألنباء أمس.
وتشـــير القراءة فوق الـ  50إلى النمو ،بينما تشير لالنكماش فيما لو
كانت تحت الـ .50
وقال تشاو تشـــينج خه ،الخبير اإلحصائي في المصلحة إن البيانات
التفصيلية أظهرت أن اإلنتاج التصنيعية قد حافظت على توسعه،
معتدال وسط بيئة اقتصادية معقدة.
لكن الطلب في السوق بقي
ً
وانخفـــض المؤشـــر الفرعي لإلنتـــاج  0.2نقطة إلـــى  51.9في آب/
أغســـطس ،ما يشير إلى توسع مســـتمر ولكن بوتيرة أبطأ ،في حين
انخفض المؤشر للطلبيات الجديدة بنسبة  0.1نقطة إلى.49.7
ومع ذلك ،ارتفع المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة بمقدار0.3
نقط ليصل إلى .47.2
توسعا،
ومن بين  21صناعة شـــملها االستطالع ،شـــهدت  17منها
ً
بزيادة عن  12صناعة في تموز /يوليو ،بينما شهدت  11صناعة زيادة
على أساس شهري.
أيضا تواصـــل الترقية الصناعية،
وأضاف تشـــاو أن القراءة أظهرت ً
حيث حافظـــت القطاعات ذات الصلة بالتصنيع واالســـتهالك ذات
التقنية العالية على توسع سريع.
أيضا أن مؤشر مديري المشتريات المركب
وأظهرت بيانات الســـبتً ،
في الصين انخفض بنسبة  0.1نقطة إلى  ،53ليظل في نطاق 53.4
 -53للشـــهر الخامس على التوالي ،ما يشـــير إلى توســـع ثابت في
األعمال.

التشغيل في وزارة العمل.
وأشــــار إلى أن الفترة القريبة المقبلة
ستشهد قفزة نوعية وكمية في عمل
الصندوق والذي استطاع بناء شبكة
شــــراكة مع العديد من المؤسســــات
األمميــــة والدولية ذات العالقة بدعم
وتوجيــــه من وزير العمــــل نصري أبو
جيش.
بــــدوره ،أكــــد بريوت ثقتــــه بقدرات
الصندوق ،ســــيما وانــــه نفذ العديد
من المشاريع المشــــتركة مع برنامج
األمم المتحدة في مجاالت التشغيل
تحديدا.

وعبر عن أمله بتعزيز واتســــاع نطاق
التعاون بيــــن البرنامــــج والصندوق
خالل المرحلة المقبلة.
من جانبه ،شدد مهداوي على أهمية
المشــــاريع التشــــغيلية ذات البعد
التنموي في مكافحة البطالة.
وأكــــد اســــتعداد وزارة العمل على
تقديــــم كل الدعــــم الــــالزم وما هو
مطلوب منهــــا لتطوير المشــــاريع
التشــــغيلية التــــي تنفذهــــا
المؤسســــات الدوليــــة واالمميــــة
والمحلية وعلى رأسها برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي.

االستقالل /وكاالت:
اتهمـــت اتحادات اقتصادية كبيرة واتحـــاد النقابات العمالية
الحكومة األلمانية في خطاب بإغفال التنسيق في خط التوقف
عن استخدام الفحم في توليد الطاقة.
وفي خطاب لوزير االقتصاد األلماني ،بيتر ألتماير ،كتب رئيس
اتحاد الصناعـــات األلماني ،ديتر كيمبف ،ورئيس غرفة التجارة
والصناعة األلمانية إريك شفايتسر« :التصورات الحالية للوزارة
عـــن وقف محطـــات الطاقة العاملـــة بالفحم عـــن العمل تثير
مخاوفنا».
وشـــارك في توقيع الخطاب المدير التنفيذي الرئيسي لالتحاد
األلمانـــي ألرباح العمل ،شـــتيفن كامبتر ،وعضـــو مجلس إدارة
االتحاد األلماني للنقابات العمالية ،شتيفان كروتسل.
وبحســـب الخطـــاب ،الذي نشـــرته صحيفة «فيلـــت» األلمانية
الصادرة السبت يتهم الموقعون الحكومة باستبعاد أجزاء مهمة
من توصيـــات اللجنة الحكومي الخاصة بقضيـــة الفحم ،والتي
صيغت كـ»حزمة شاملة» ،خالل التخطيط لقانو جديد بشأن وقف
استخدام الفحم في توليد الطاقة.
وجاء في الخطـــاب« :عندما تركـــز وزارة االقتصاد األلمانية على
تشريع بشـــأن التوقف عن اســـتخدام الفحم ،وتعلن أنها غير
مختصة بموضوع تخفيض األعباء الخاصة بأســـعار الطاقة ،فإن
ذلـــك يتعارض مـــع التعهد بتطبيق توصيـــات اللجنة كحزمة
شاملة».
ومن المقـــرر أن تتوقف ألمانيا تدريجيا عن اســـتخدام الفحم
الملوث للبيئة ف إنتاج الطاقة بحلول عام  ،2038حســـبما قررت
اللجنة الحكومية ،التي ضم ممثلين عن األوســـاط االقتصادية
والنقابات ونشـــطاء حماية البيئة ،نهاية كانـــون الثاني/يناير
الماضي.

الذهب إلى «أفضل شهر» في  3سنوات
االستقالل /وكاالت:
ســــجل الذهب ارتفاعا طفيفا ،الجمعة ،متجها
صوب أكبر مكاسبه الشهرية في أكثر من ثالث
ســــنوات مع تعزز الرهان على المالذات اآلمنة،
في ظل بواعث القلق من تباطؤ النمو العالمي،
وآمال خفض البنوك المركزية في أنحاء العالم
أسعار الفائدة.
وكان الســــعر الفــــوري الذهــــب عند الســــاعة
 06:37بتوقيت غرينتش مرتفعا  % 0.2إلى
 1530.60دوالر لألوقية )األونصة( ،متجها نحو
تحقيق مكاســــب تتجاوز الثمانية  %للشهر،

ستكون األكبر منذ يونيو .2016
ووفقـــا لرويتـــرز ،فقـــد صعـــدت عقـــود
الذهـــب األميركيـــة اآلجلـــة  ،% 0.3إلى
1540.80دوالر.
وقالت فاندانا بهارتي ،نائب الرئيس المساعد
ألبحاث ســــوق الســــلع األولية في «إس.إم.سي
كومتريد»« :هذا مجــــرد انتعاش فني .الناس
تنظر للذهب كمالذ آمن حقا ...ويستغلون كل
تراجع كفرصة شراء».
وزادت الفضــــة  % 0.8في المعامالت الفورية
إلــــى  18.39دوالر لألوقيــــة ،بعــــد أن ضاهت

الخميس الماضي ذروة لم تسجلها منذ أبريل
 .2017والمعدن بصدد أكبر مكسب شهري له
منذ يونيو .2016
وصعد البالتين واحدا بالمئــــة إلى  925دوالرا
لألوقية ،بعد مالمســــة أعلى مســــتوياته منذ
أبريل  2018في الجلســــة الســــابقة .والمعدن
مرتفع أكثر من سبعة بالمئة منذ بداية الشهر
الحالي ،ويتجه ألكبر مكسب شهري منذ يناير
 .2018وتقدم البالديوم  % 0.9إلى 1487.15
دوالر لألوقيــــة ،لكنه بصدد التراجع للشــــهر
الثاني على التوالي.

ترمب يشعل الحرب التجارية مع الصين بقرار جديد
االستقالل /وكاالت:
أكد الرئيس األميركي دونالد ترمب ،أن رســـوما
جمركيـــة إضافيـــة ،بالغـــة  ،% 15على بضائع
صينية بقيمة مليارات الدوالرات ســـتدخل حيز
التنفيذ ،األحد.
وردا على أســـئلة صحفيين بشأن إمكان تأجيل
تلك الرســـوم إلـــى تاريخ الحق ،أجـــاب الرئيس
األميركي "لقد تم تثبيتها".
وستدخل الرســـوم حيز التنفيذ الساعة 00:01
بالتوقيت المحلـــي ) 04:01بتوقيت غرينتش(،
بحسب مكتب الممثل التجاري.
وتشـــمل البضائع المستهدفة مجموعة واسعة
مـــن البضائع ،ال ســـيما فـــي قطاعـــات األغذية
والنسيج واألثاث.

ويخوض الطرفان منذ عام نزاعا تجاريا مع تبادل
ّ
جمركية على مليـــارات الدوالرات
فرض رســـوم
من البضائع ،ويبـــدو أن المفاوضات بلغت طريقًا
مجـــد ًدا إن هناك
مســـدودا .غيـــر أن ترمب قال
ّ
ً
محادثات جارية بين واشنطن وبكين.
وأضاف "ليس باســـتطاعتي قول أي شيء ،لكننا
نتحدث مع الصين .لدينـــا محادثات مع الصين.
ّ
المقرر عقـــد اجتماعات .هنـــاك ّاتصاالت
ومـــن
جارية".
وأردف ترمب" :أعتقد أن اجتماع ســـبتمبر ال يزال
قائما .لم يتم إلغاؤه .سنرى ما سيحدث".
ً
وأشـــار ترمـــب إلـــى أن " % 13من الشـــركات
)األميركية( ستغادر الصين بالمستقبل القريب"،
مضيفا "أعتقد أن الرقم سيكون أعلى بكثير".
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أين ومتى وكيف سيرد حزب الله على «إسرائيل»؟
االستقالل /األناضول:
على وقع االعتداء اإلسرائيلي ثالثي األبعاد على حزب الله
اللبناني قبل أيام؛ تتجه األنظار نحو رد متوقع ،وربما يكون
حتميا ،كما يقول خبراء من قبل الحزب ،ال سيما بعد توعد
أمينه العام حســـن نصر الله إسرائيل بأن اعتداءاتها لن
تمر دون رد.
واالثنين الماضـــي ،توعد نصر الله -في كلمة متلفزة أمام
اآلالف من مناصريه -بأن قصف إسرائيل مركزا لحزبه في
دمشـــق وسقوط طائرتين إســـرائيليتين مسيرتين على
معقل الحزب في بيروت؛ لن يمر.
وكثـــرت التحليالت حول الرد المتوقـــع لحزب الله؛ فعين
ٌ
على كيفية الـــرد ،وأخرى على المـــكان والتوقيت وما قد
يحدث بعد الرد.
في هذا الســـياق نســـتعرض في النقاط التالية المكان
والزمان والسيناريوهات المتوقعة لرد حزب الله:
مصدر مقرب من حزب الله -طلب عدم نشر اسمه -قال "إن
الرد سيكون على مســـتوى الخروق أو االعتداءات الثالثة،
ً
جديدا
واقعا
التي حاولت فيها إســـرائيل أن تفرض أمرا ً
ً
له عالقة بتغيير قواعد االشـــتباك ،وليس فقط اغتيال أو
استهداف هدف ما أو منشأة معينة".
ّ
المرجح أن
وعـــن توقيت هذا الرد يقول المصـــدر ذاته إن

تكـــون ما بعد إحياء ذكرى تغييب اإلمام موســـى الصدر
في  31أغســـطس/آب الجاري ،وذكرى العاشـــر من ّ
محرم
في  10أو  11ســـبتمبر/أيلول المقبل ،منعًا لتعريض هذه
ً
تحسبا لرد الفعل اإلسرائيلي.
االحتفاالت الشعبية للخطر
وعن أبرز سيناريوهات الرد ،يرى المحلل العسكري هشام
جابـــر أنها قد تكون عبر "درون" )طائرة مســـيرة( أو طائرة

مكانا ما شـــمال
انتحارية مســـيرة من لبنان تســـتهدف ً
إســـرائيل ،خاصة أن لدى حزب الله طائرات مســـيرة في
لبنان وسوريا بتقنيات عالية.
أيضا -حسب جابر -عبر عملية كوموندوز
لكن الرد قد يتم ً
ســـريعة ومحدودة في مكان ما في الجليل األعلى )شمال
إسرائيل( ،وربما يكون الرد من البحر من حيث ال ينتظرون.

البشير يكشف تفاصيل جديدة عن استالمه أمواال من السعودية
االستقالل /وكاالت:
كشـــف الرئيـــس الســـوداني المعزول عمر البشـــير،
السبت ،عن تفاصيل جديدة بخصوص استالمه أمواال
بشـــكل شخصي من ولي العهد الســـعودي محمد بن
سلمان.
جاء ذلك خالل جلســـة محاكمته الثالثة في العاصمة
الخرطوم ،في قضايا تتعلق بالثراء الحرام والمشـــبوه،
والتعامل غير المشروع بالنقد األجنبي.
وشـــهدت المحكمة ،إجراءات أمنية مشـــددة ،وإغالق
الطرق الرئيســـية ،وحضور كبير ألفراد أســـرة البشير،
ومناصريـــه الذيـــن رددوا هتافـــات مؤيـــدة للرئيس
السابق.
وأقر البشير أثناء استجوابه ،تلقيه  25مليون دوالر من

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان" ،عبر اتصال دار
بين مدير مكتبه ومدير مكتبي ،حاتم حســـن بخيت"،
دون توضيح تاريخ ذلك.
وأضاف أن "محمد بن سلمان أرسل المبلغ بطائرة خاصة
اســـتقبلها "بخيت" ،وكان لدينا خياران ،إما أن نرفض
المبلغ ،أو التصرف فيه بصورة شـــخصية ،ولم نستطع
رفض استالم المبلغ ألنه يسبب إحراجا للسعودية".
وتابـــع بالقول" :ليس مـــن عادتي اســـتخدام األموال
للمنفعة الشخصية ،واستقررنا على االحتفاظ بالمبلغ
بالمنزل وصرفـــه على المصلحة العامـــة في التبرعات
والهبات".
وأردف" :أنفقنـــا المبلـــغ على جهات محـــددة ولدينا
المستندات ،كالسالح الطبي ،وقناة طيبة )تلفزيونية(،

وقوات الدعم السريع لعملها في المشتقات البترولية،
وجامعة إفريقيا العالمية".
وعن عـــدم إيداع المبلـــغ في البنـــوك الحكومية ،قال
البشـــير "اخترنا عـــدم إيداعه في بنك الســـودان ،ألن
البنك يلزمنا بمعرفة مصدر األموال ،ولم نرد الكشـــف
عن اسم محمد بن سلمان بناء على رغبته".
وفي ختام االســـتجواب ،قال القاضي مخاطبا البشـــير
"أوجه لك االتهام رسميا باستالم أموال من مصدر غير
مشروع وصرفها بطريقة غير مشروعة".
وسأل القاضي ،البشـــير قائال" :هل أنت مذنب أم غير
مذنب؟" .وفي جلســـة الســـبت الماضي ،أقر البشـــير
باستالم  90مليون دوالر من السعودية ،ومليون دوالر
من اإلمارات ،بشكل شخصي.

مرصد حقوقي يطالب بتدخل دولي
لحماية اليمنيين من القصف اإلماراتي
االستقالل /وكاالت:
حثت منظمة حقوقية أوروبية ،السبت" ،مجلس األمن على
التدخل العاجل لحمايـــة المدنيين من عمليات القصف
التي تنفذها طائـــرات حربية إماراتيـــة على عدن وأبين
)جنوبي اليمن(".
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد األورومتوسطي لحقوق
اإلنسان )غير حكومي ،مقره جنيف( ،السبت.
وقـــال المرصد في بيانـــه ،إن هناك "عمليـــات انتقامية
صادمة ومروعة ترقى إلى جريمة حرب".
والخميس ،ســـقطت مدينة عدن مجـــددا في أيدي قوات
"المجلـــس االنتقالي" االنفصالي المدعـــوم إماراتيا ،بعد

غارات جوية لطيران اإلمارات اســـتهدفت مواقع الجيش
اليمنـــي في عـــدن وأبين ،راح ضحيتها عشـــرات القتلى
والجرحى ،وفق مصادر متطابقة وشهود عيان.
والخميس أيضا ،أقرت اإلمارات ،في بيان لوزارة الخارجية،
بشن ضربات جوية جنوبي اليمن.
وحذر المرصد األورومتوســـطي ،من أن "تلك الممارســـات
وعمليـــات القتـــل واإلعدامات وحمـــالت االعتقاالت ،من
شـــأنها أن تثير حربا أهلية" .كما طالب األمم المتحدة بـ
"ضرورة اتخاذ خطوات ومواقف جدية تجاه عمليات القتل
واإلعدامات الميدانية ،وتوقيف المتورطين فيها ،واتخاذ
المقتضى القانوني بحقهم".

يقول عضو كتلة الوفاء للمقاومة )كتلة حزب الله النيابية(
الوليد سكرية إن "الدولة اللبنانية منحت الغطاء للمقاومة
في هذا الرد ،ولذلك ســـيكون الرد بغطاء رســـمي ،وعلى
األغلب على حـــدود  ،48أي األرض الممتـــدة من الناقورة
إلى شـــبعا والغجر والحدود الجنوبية اللبنانية المواجهة
للجليل ،لكن متى وكيف فهو أمر تحدده قيادة المقاومة.
رد أم حرب؟
أشار المصدر المقرب من حزب الله إلى أن الحزب استدعى
كافة المقاتلين العســـكريين منـــذ االثنين الفائت ،ورفع
وتيرة التأهب بنســـبة تجـــاوزت  90%على كافة المحاور
والجبهات.
لكن -حســــب هشــــام جابر -فــــإن "المؤكــــد أن الرد لن
يكون عبر إطــــالق صواريخ ألنه ال أحد يريد الحرب حتى
حزب الله ،وهناك معلومات تقول إن واشــــنطن أبلغت
إســــرائيل أن تهدأ ،واألخيرة ال تتحمــــل تداعيات فتح
الجبهة اللبنانية بشكل واسع ،لكن هذا ال يعني أننا لن
ندخل في أتون الرد والرد المضاد تحت ســــقف الحرب
الميدانية".
بدوره ،أكد الوليد سكرية أن الرد حتمي من حزب الله على
إسرائيل ،ألن نصر الله وعد بالرد ،ومصداقيته ومصداقية
المقاومة تستوجب هذا الرد لردع إسرائيل.

العراق :القبض على مجموعة
«أعدمت» ضابطًا عراقيًا 2017
االستقالل /وكاالت:
أعلنت القوات العراقية ،الســـبت ،أنها ألقت القبض على مجموعة من «داعش»
خطفت ضابطا ،في قضاء القائم غربي محافظة االنبار ،وأعدمته عام .2017
وذكرت هيئة الحشـــد الشـــعبي في بيان مســـاء الجمعة ،أنه تم العثور على
جثة المالزم أول أبو بكر الســـامرائي في قضاء القائم .وأضاف البيان ،أن «قوة
مشـــتركة من الحشد نفذت عملية كشـــف الداللة في صحراء األنبار النتشال
جثة السامرائي بعد معلومات اســـتخباراتية» .وأوضح البيان ،أن القوة «ألقت
القبض على المجموعة االرهابية التي نفذت عملية القتل»
وكان تنظيم داعش نشـــر بعد شـــهر من عملية االختطاف عام  2017مقطع
فيديو ألحد مسلحيه وهو ينحر المالزم أول أبوبكر أحمد السامرائي بعد خطفه.

 ٢٦مرشحًا للرئاسة التونسية
يبدؤون العملية االنتخابية
االستقالل /وكاالت:
أقـــرت المحكمـــة اإلدارية في تونس قبول  26مترشـــحا
لالنتخابات الرئاســـية المقرر إجراؤها في الخامس عشـــر
من الشـــهر المقبل ،بعد النظر فـــي الطعون التي قدمها
بعض المتنافسين.
وأفـــاد عضو الهيئة العليا المســـتقلة لالنتخابات أنيس
الجربوعي بأن األحكام التـــي أصدرتها المحكمة اإلدارية
باتة ونهائية.
وانطلقت الســـبت حملة االنتخابات بالنسبة للتونسيين
المقيميـــن في الخارج ،في حين تنطلق بداخل تونس غد
االثنين.

والجمعـــة دعا الرئيس التونســـي المؤقت محمد
الناصر مرشحي االنتخابات الرئاسية إلى االلتزام
بـــأن تكون الحملة االنتخابية في مســـتوى يليق
بالمجتمع.
وأكد الناصـــر على مبدأ االلتزام بحياد اإلدارة والمســـاجد
ووســـائل اإلعالم ،مشـــددا على ضرورة بقائها بعيدة عن
المناورات ومفتوحة أمام جميع المتنافسين.
ومن أبرز المتسابقين لرئاسة تونس مرشح حزب النهضة
عبد الفتـــاح مورو ،ورئيس الوزراء المســـتقيل يوســـف
الشـــاهد ،والرئيس الســـابق المنصـــف المرزوقي ،ووزير
الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عبد الباسط حسن محمد طعيمة ./ ..
عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 900646183فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /تمارا عمر حســـن العرجا ./ ...
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 901435008فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /معين محمود االخرس ./ ...
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 804757433فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /موسى عيسى حسن الداية ./ ...
عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) ( 401038377فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /ايهاب حسين صبحي خليفة ./ ...
عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) (801530122فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /أحمد عبد الهادي عبد الله النجيلي ./ ...
عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم
) (406073064فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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بيت حانون الرياضي يتخطى الشجاعية «بثنائية» و تعادل إيجابي بين «الهالل» و«األهلي»
غزة  /االستقالل
رغم األوضاع االقتصادية الصعبة التي ضربت قطاع غزة في
اآلونـــة األخيرة ،وتأثيرها من الناحية المادية على األندية
راع لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم،
الغزية ،وعدم وجود ٍ
إال أن االتحاد الفلســـطيني ّللعبة أبى إال أن يكمل المشوار
واستمرار عجلة البطوالت واالستحقاقات ،و مواصلة النجاح
في إقامة بطولة الدوري الممتاز للعام العاشر على التوالي .
فبدعم مالـــي ألندية الـــدوري الممتاز قـــدره  $ 3000من
مؤسسة أمواج برئاسة عبدالسالم هنية  ،ووعودات جبريل
الرجوب رئيس االتحاد الفلسطيني بتوفير  %50من منحة
الرئيس ،انطلقـــت صافرة بداية موســـم  2020 _ 2019و
الجولة األولى مـــن بطولة الدوري الممتاز بقطاع غزة  ،أمس
الســـبت بلقاءين  ،األول تغلب فيه الحوانين على المنطار
فيما فرض التعادل اإليجابي على لقاء الهالل و أهلي غزة.
وفرض التعادل اإليجابي نفســـه على لقاء الهالل وضيفه
األهلي الفلسطيني بهدف لكل فريق والتي أقيمت على
ملعب اليرموك في مدينة غزة.
وافتتح أهـــداف المباراة أحمد العـــكاوي العب الهالل من

تسديدة سكنت حارس فريق األهلي مجد أبو العمرين في
الدقيقة ) (8بينما عدل األهلي عن طريق نجمه محمد صالح
في الدقيقة).(22
فيما حقق الصاعد حديثا للدوري الممتاز فريق بيت حانون
الرياضي بداية مثالية له ،و الفوز على بطل الســـوبر فريق
اتحاد الشجاعية بهدفين دون مقابل ،في اللقاء الذي أقيم
على ملعب بيت حانون الرياضي.
واســـتطاع بيت حانون حصـــد أول ثالث نقاط بفضل تألق
نجم الفريق يوسف سالم مسجل الهدفين في الدقيقة 41
وعاد بالشوط الثاني وسجل سالم الهدف الثاني بالدقيقة
.74
هذا و تستكمل الجولة اليوم األحد بلقاءين مثيرين ،فاللقاء
األول والذي سينطلق الســـاعة الخامسة مساء على ملعب
فلسطين ،ســـيجمع بين الصداقة وشباب جباليا ،وتنفيذا
لعقوبة االتحاد الموقعة على خدمات رفح بنقل اللقاء خارج
أرضه ،يشـــهد ملعب الدرة الساعة السادســـة مساء لقاء
خدماتي "رفحاوي شطاوي" تحت األضواء الكاشفة ألول مرة
في تاريخ بطولة الدوري.

دوري الدرجة األولى

خدمات خانيونس يتخطى نماء ..والجالء «يأكل» التفاح!
غزة  /االستقالل"
انطلقــــت عجلــــة دوري الدرجــــة األولى في
قطاع غزة لعام  2020 _ 2019مســــاء أمس
السبت رغم شح االمكانيات المادية لألندية
 ،بلقاءين
حقــــق من خاللها فريقا خدمات خان يونس
والجالء ،انتصارين على حساب فريقي نماء
والتفاح على التوالــــي ،وذلك ضمن افتتاح
مباريــــات األســــبوع األول لمســــابقة دوري
الدرجة األولى الغزي.

وحقق فريق خدمــــات خانيونس الفوز على
حســــاب نماء بهدفيــــن دون رد ،وذلك في
مستهل مشواره في بطولة الدوري.
وسـ ّ
ـــجل هدفي الخدمات رامي البيوك في
الدقيقــــة الثالثة من الوقت بدل الضائع من
الشــــوط األول ،وعاد نفس الالعب بالدقيقة
 74وأضاف الهدف الثاني.
واســــتطاع فريق الجالء مــــن تحقيق ثالث
نقاط هامــــة ،بالفوز على التفــــاح بهدفين
دون مقابل ،ليتقاســــم الصدارة مع خدمات

خانيونس .وســــجل الهدفين إسماعيل أبو
دان في الدقيقة  15من الشــــوط األول وعاد
نفس الالعــــب و عزز النتيجــــة بهدف ثان
بالدقيقة . 76
وتســــتكمل الجولة اليوم األحــــد في تمام
الساعة الخامسة مساء ،عندما يغادر خدمات
البريج إلــــى ملعب خانيونس البلدي لمالقاة
العنيد فريق العطاء .
وعلى ملعب فلسطين يستضيف الزيتون
فريق خدمات المغازي.

مانشستر سيتي يكرم برايتون برباعية
ومانشستر يونايتد يواصل ترنحه

قطار برشلونة يتعطل
مجددًا في محطة أوساسونا
االستقالل  /وكاالت:
ســـقط برشـــلونة في فخ التعـــادل اإليجابـــي ) (2-2أمام
أوساســـونا ،في معقل األخير "ال سادار" ،ضمن منافسات
الجولة الثالثة من الدوري اإلسباني.
وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده للنقطة  4في المركز
الخامس بجدول الترتيب ،بينما حل أوساســـونا في المركز
الرابع برصيد  5نقاط.
بدأ أصحـــاب األرض بنزعـــة هجومية قويـــة ،ونجحوا في
تســـجيل هدف ُمبكر في الدقيقة  ،7حيث أرسل براندون
كـــرة عرضية من الجبهة اليمنى ســـددها روبرتو توريس
أقصى يســـار الحارس تير شتيجن  ،محافظا على التقدم
خالل الشوط األول .

وفي الشـــوط الثاني نجح البديل فاتي في تسجيل هدف
التعادل لبرشلونة ،حيث اســـتقبل كرة عرضية من زميله
كارليس بيريز
ُليســـدد بالرأس على يميـــن حارس أوساســـونا روبن في
الدقيقة  .51ونجح البديل الثاني للبارسا آرثر ،في ُمضاعفة
النتيجة بالهدف الثاني ،حيث استقبل تمريرة في منطقة
الجزاء من كارليس بيريز ،وسدد أقصى يسار الحارس روبن
في الدقيقة .64
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ألوساسونا ،بعدما لمس
جيرارد بيكيه مدافع البارسا الكرة بيده في منطقة الجزاء،
ونفذها توريس بنجاح ،ليمنح التعادل لفريقه في الدقيقة
 ،81لينتهي اللقاء بالتعادل اإليجابي . 2_2

االستقالل  /وكاالت:
استعرض مانشستر ســـيتي ،عضالته أمام ضيفه برايتون على
ملعب االتحاد ،وهزمه برباعية نظيفة  ،ضمن منافســـات الجولة
الرابعة من عمر الدوري اإلنجليزي الممتاز.
ســـجل رباعية الســـيتي ،كيفـــن دي بروين ،وســـيرجيو أجويرو
«ثنائية» ،وبرناردو ســـيلفا فـــي الدقائـــق  2و 43و 55و 79على
الترتيب .ورفع حامـــل لقب البريميرليج رصيده إلى  10نقاط في
الصـــدارة  ،بينما تجمد رصيد برايتـــون عند أربع نقاط في المركز
السادس عشر.
وسقط تشيلســـي في فخ التعادل اإليجابي بهدفين لكل فريق
أمـــام شـــيفيلد يونايتد ،في المبـــاراة التي أقيمـــت على ملعب
ستامفورد بريدج .

سجل ثنائية تشيلسي تامي أبراهام في الدقيقتين  19و ،43بينما
أحرز هدف شيفيلد األول كالوم روبنسون في الدقيقة  ،46وتعادل
للضيوف مدافع البلوز كورت زومــــا بالخطأ بمرماه في الدقيقة .89
وبهذا التعادل رفع كل من شــــيفيلد وتشيلسي رصيدهما إلى 5
نقاط ،في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب .
وواصـــل مانشســـتر يونايتـــد تعثـــره ،بتعادله مـــع مضيفه
ساوثهامبتون ) ، (1-1على ملعب «سانت ماري»
وسجل دانييل جيمس هدف اليونايتد في الدقيقة  ،10وعادل
يانيك فيســـترجارد النتيجة لســـاوثهامبتون ،في الدقيقة .58
وبهـــذه النتيجة ،رفع مانشســـتر يونايتد رصيـــده إلى  5نقاط،
ليرتقي إلى المركز الرابع  ،كما ارتفع رصيد ســـاوثهامبتون إلى 4
نقاط ،في المركز الـ.13
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نتنياهو يبحث عن حجة لالعتداء على لبنان

نصر الله :سنرد من لبنان ولدينا ما يكفينا من الصواريخ الدقيقة
االستقالل /وكاالت:
أكد األمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله
مشددا على
عدم وجود مصانع صواريخ دقيقة لدى حزبه،
ً
أن رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
يتخـــذ هذه القضية حجة لالعتداء على لبنان .وقال نصر
الله في خطاب له مســـاء أمس ،إن "الشماعة" التي ُيعلق
عليهـــا نتنياهو أعماله هي مصانـــع الصواريخ الدقيقة،
مضيفـــا "الكل يعرف أنـــه ال يوجد مصنـــع صواريخ وال
ً
صواريخ دقيقة وال أحذية وال ألبســـة ،ثم قالوا بعدها إنه
هدف يرتبط بصناعة الصواريخ الدقيقة".
وتابع "لـــو كان لدينـــا مصانع صواريـــخ دقيقة ألعلنت
ذلك ،ليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة ،وهذه شـــماعة
يعتمدها نتنياهو لممارسة العدوان".
وكشـــف األمين العام لحزب الله عـــن امتالك الحزب ما
يكفيـــه مـــن الصواريـــخ الدقيقة لخـــوض أي مواجهة
صغيرة أو كبيرة مع جيش االحتالل اإلسرائيلي.
ولفـــت إلى أن "نتنياهو يريد البحـــث عن حجة لالعتداء
على لبنان ،ويقنع كيانه أن األمر يستحق المغامرة ،وأنه
يعمل عمال عظيما ً
وجبارا".
ً
ً
وقال" :قد يســـتهدفون بعض األهـــداف هنا أو هناك،
وبعضها قد يكون له صلة بعتـــاد المقاومة وأجهزتها،

لكن ليس بشـــيء متعلق بما يســـمى مصانع الصواريخ
الدقيقـــة" .وبشـــأن ما حدث فـــي الضاحيـــة الجنوبية
فجر األحـــد الماضي ،قال نصـــر الله إن الخبـــراء وجدوا
المســـيرة األولى عبوة ناســـفة تزن 5.5
داخـــل الطائرة ُ
كيلـــو جرامات من مادة  C4شـــديدة االنفجـــار ،بمعنى
أن الطائرتين كانتا معدتيـــن للتفجير .وأضاف "هناك
احتماالت ،يمكـــن أن نصل إلى نتيجـــة واحدة أن هذه
الم ّ
سيرات كانت في وسط الليل ستهبط وتلقي العبوة
ُ
حيث تريد ،وتأتي الطائرة الثانية وتفعل نفس الشيء،
ثم تغـــادران ،وفي منتصـــف الليل تقوم مســـيرة من
الســـماء بتفجير الهدف ،ونكون أمام عملية تفجير دون
بصمات ودون دليل".
وأشـــار إلى أن "أول الـــرد على االعتداء يجـــب أن يكون
بدء مرحلة جديها من العمل على إســـقاط الم ّ
ســـيرات
ُ
واضحا
حقا ً
ُفي الســـماء اللبنانية ،وهذا يجـــب أن يكون ً
ويعمل به" .لكنه اســـتدرك بقوله" :هذا ال يعني إسقاط
كل ُمســـيرة في ســـماء لبنان ،ممكن أن يحدث ذلك كل
ساعة كل جمعة كل شهر ،والمهم أن يشعر اإلسرائيلي
مفتوحا أمامه".
أن الجو ليس
ً
وبشأن الرد على العملية ،أوضح نصرالله أن ردود الحزب
السابقة كانت داخل مزارع شبعا ،لكن هذه المرة ستكون

المنطقة مفتوحة .وأضاف "المقصود أن الرد سيكون من
شرطا في مزارع شبعا ،يمكن في مزارع شبعا
لبنان وليس ً
أو أي مكان من الحدود".
وشـــدد على أن "مزارع شـــبعا أرض لبنانية محتلة يجب
دائما على تحريرها".
العمل ً
مضيفا
وأكد أن "الرد على االعتداء اإلسرائيلي محسوم"،
ً
أن "الموضـــوع ليـــس رد اعتبار ،وإنمـــا تثبيت معادالت
وقواعد اشتباك ومنطق الحماية للبلد".
وذكر أن الم ّ
ســـيرات التي اســـتخدمها جيش االحتالل
ُ
تهبط بشكل عمودي ،ويستطيع من خاللها زرع أي عبوة
على ســـطح بناية أو ســـيارة أو غيرها ،ثم تهرب وتأتي
مسيرة أخرى ت ّ
فجرها من الجو.
ُ
ُ
وقال" :هذا سيفتح الباب أمام االغتياالت في لبنان ،إذ لم
يعد بحاجة لعميل يأتي بسيارة مفخخة أو عبوة".
وأضاف "ال يمكن التسامح مع هذا األمر ،ويجب أن يدفع
ثمن اعتدائه ،واألمور كلها ستكون في إطار المسؤولية".
وذكـــر أن "كل التهديد والتهويل لـــن يمنع حصول رد
من المقاومة ،والمسألة في يد القادة الميدانيين الذين
يعرفون ما عليهم فعله".
ودعـــا للجهوزية مـــن أجل التعاطي مـــع كل الفرضيات
واالحتماالت وردود األفعال.

الصالحي يطالب بضرورة مجابهة نقل سفارة هندوراس للقدس
رام الله /االستقالل:
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام
الصالحي ،بضرورة اتخاذ الدول العربية واالســـالمية
إجراءات ضد دولة هندوراسً ،ردا على قرارها افتتاح
بعثة دبلوماســـية لها في القـــدس المحتلة ،وذلك
تنفيذا لقرارات سابقة اتخذت بهذا الشأن.
ً
وقـــال الصالحي فـــي تصريحات إلذاعة فلســـطين

الرســـمية أمس الســـبت ،إن هناك موقفًا مسبقًا من
قبل االطراف العربية واالســـالمية اشـــتمل على أن
يكون هناك اجـــراءات ضد أي دولة تنتهك المكانة
القانونية والشـــرعية لمدينة القدس ،وذلك لجعل
هذه القضية ليست عابرة بالنسبة لهندوراس أو اي
دولة تفكر في نقل ســـفارتها الى القدس او افتتاح
مكتب يحمل أي صفة كانت في المدينة المحتلة.

وأضاف الصالحي أن هناك مصالح مشـــتركة تربط
هنـــدوراس بالـــدول العربية واالســـالمية واذا ما تم
الحديث معها بلغة المصالـــح يمكن ان تتراجع عن
تنفيذا
قرارها ،الفتًا إلى أن مجابهة هذا الفعل يعد
ً
لقرارات األمـــم المتحدة التي صادقـــت عليها هذه
الـــدول واعتبرت القدس أرض محتلـــة ويجب إنهاء
االحتالل.

اشتية :سندعم أي مشروع إنتاجي
أو فكرة رائدة تخرج من المخيمات
رام الله /االستقالل:
وفدا
التقـــى رئيـــس الوزراء محمد اشـــتية يوم الســـبت ً
ووفدا
من المكتـــب التنفيذي للجان الشـــعبية لالجئينً ،
مـــن مخيم طولكـــرم ،ضم فعاليات ومؤسســـات ووجهاء
المخيم ،كل على حدة ،حيث ّاطلع على أهم احتياجاتهم
ومطالبهم.
واســـتعرض المكتب التنفيذي للجان الشـــعبية أوضاع
المخيمات في الضفة الغربيـــة ،والصعوبات التي تواجه
عمل اللجان الشـــعبية فـــي ظل انخفاض المســـاعدات
والدعـــم المقـــدم ،واألزمة التـــي تواجههـــا وكالة غوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( ،ونتيجة ازدياد

احتياجات المخيمات على األصعدة كافة.
وأعـــرب رئيـــس الوزراء عن دعمـــه الكامـــل ألي مبادرة أو
مشـــروع إنتاجي أو فكرة رائدة تخرج من المخيم ،وتلبية
كافة االحتياجات الطارئة التي من شـــأنها تعزيز صمود
المواطنين فيها.
لتلمس احتياجات
وأشار إلى أن "الحكومة تسعى جاهدة ّ
مشددا على أن "التعامل
المواطنين ومعالجة همومهم"،
ً
مع المخيمات ال يتم على أســـاس أنها حالة أمنية بحاجة
الى حل ،وإنما حالة نضاليـــة اجتماعية اقتصادية ،يجب
على الجميع التكاتف مع بعضهم البعض لحل المشاكل
التي تواجهها".

عائلته إللقــــاء نظرة الوداع عليــــه ،وبعدها صلى
عليه المشيعون في المسجد ،ثم واروه التراب.
وصدحــــت حناجر المشــــاركين الغاضبين مطالبة
وتنديدا
بالرد على جريمة استشهاد "أبو موسى"،
ً
بقمع جنود االحتالل للمتظاهرين السلميين ،كما
ّردد المشــــاركون هتافات تؤكد اســــتمرارهم في
المشاركة بمسيرات العودة وكسر الحصار.
وتســــبب قمع قوات االحتــــالل للمتظاهرين في
جمعة أمس بإصابة  75فلسطينيا بجراح مختلفة
من بينهــــم  42بالرصاص الحي ،فيما بلغ إجمالي
عدد الشــــهداء  ،307والمصابيــــن بجراح مختلفة
أكثر من  31ألفا ،منذ انطالق مسيرات العودة في
 30آذار /مارس .2018

غزة /االستقالل:
أكد عضو المكتب السياســــي لحركة الجهاد اإلســــالمي في فلسطين
الشــــيخ نافذ عزام ،مساء الســــبت ،أن "التطرف ال أساس له في الدين،
والتشــــدد هو ابتعاد عن الدين ،وهجر لهــــدي النبي محمد صلى الله
عليه وسلم".
وقال عــــزام خالل حديثه إلذاعــــة صوت القــــدس إن "نتائج التطرف
كارثيــــة وخطيرة على المجتمعــــات ،ونحن مجتمع وســــطي ،وحاالت
التشدد في مجتمعنا منبوذة وعابرة".
ودعا عزام أبناء شــــعبنا مع بداية العام الهجري الجديد إلى "التكاتف
والتالحم وسعة الصدر ،وعدم االكتراث للمظاهر الخادعة".
وأضــــاف أن "الهجرة النبوية توضح لنا مالمح الدولة التي تحمل القيم
والعدل ولذلك اتخذت بداية للتاريخ اإلســــالمي" ،موضحا أن "التسامح
والمآخاة في اإلسالم أساس قيام مجتمع مسلم معافى مترابط".
وتابع عزام" :كفلســــطينيين أحوج ما نكون إلى التسامح وتعزيز القيم
االسالمية السمحة وال سيما بعدما شهدته غزة أخيرًا"

«إسرائيل» تشارك في
مناورات جوية ببريطانيا
القدس المحتلة /االسقالل:
تشـــارك طائرات حربية إسرائيلية في مناورات جوية بمشاركة دولية واسعة
بدء ا من اليوم وحتى ثالثة أسابيع.
ستستضيفها بريطانيا ً
وبحســـب قناة مكان اإلســـرائيلية الناطقة بالعربية ،فإن المناورات ستحمل
اســـم "كوبرا ووريور" ،بمشـــاركة عشرات الطائرات من ســـالح الجو البريطاني
واإلسرائيلي واألميركي واأللماني واإليطالي .
وقال نيل ويغان سفير بريطانيا لدى "إسرائيل" ،إن هذه المناورات المشتركة
تدل على عالقات الصداقة بين سالحي الجو البريطاني واإلسرائيلي.

مصدر مالحي يكشف مفاجآت
بشأن ناقلة النفط اإليرانية
االستقالل /وكاالت:
كشـــف مصدر مالحي في تركيا مساء الســـبت أن ناقلة
النفـــط اإليرانية "أدريـــان داريا" في طريقهـــا إلى ميناء
أسكندرون بوالية هتاي جنوب تركيا.
وقال المصدر وفقًا لوكالة "ســـبوتنيك"" :إن ناقلة النفط
اإليرانيـــة أدريان داريـــا  1كانت أغلقت جهـــاز المراقبة
الســـاعة  03:12فجرا ،بينما أغلقـــت إحدى ناقالت النفط
التي كانت متوجهة نحو الســـفينة جهـــاز المراقبة في
الســـاعة  02:55فجرًا ،كمـــا أغلقت الناقلتيـــن األخرتين
جهازهما في الســـاعة  06:00صباحا" ،مشـــيرا إلى أنه "ال
توجد أي ناقالت نفط إيرانية أخرى في المنطقة".

جماهري خانيون�س ..
إلى ذلك ،توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح
الســــبت ،بشــــكل محدود في األطراف الشــــرقية
لمخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأفاد مراســــلنا بتوغل جرافات من نوع  D9شــــرق
انطالقا من
مخيم البريج بمحاذاة السياج الفاصل
ً
بوابة "المدرسة" العسكرية.
وأشار الى أن الجرافات شرعت بأعمال تجريف في
منطقة التوغل ،بإســــناد من عدة آليات عسكرية
متمركزة داخل الشــــريط الحدودي ،وسط تحليق
مكثــــف لطائــــرات االســــتطالع علــــى ارتفاعات
منخفضة.
ويتعمــــد االحتــــالل تجريف أراضــــي المواطنين
المحاذية للسياج األمني لحرمانهم من االستفادة

عزام :نحن مجتمع «وسطي»
والتطرف نتائجه كارثية وخطيرة

ـــالكا شــــائكة بشكل دوري في
منها ،وينصب أسـ ً
أغلــــب المناطق الشــــرقية للقطــــاع؛ بغرض منع
المتظاهرين الســــلميين من الوصول إلى السياج
األمني شرقي القطاع.
وفــــي ذات الســــياق ،أفادت "لجــــان الصيادين"
بأن زوارق االحتالل الحربية "الســــريعة" انتشرت
بشــــكل مكثف في عرض بحر شــــمال غزة صباح
الســــبت ،وقامت بحركات دائريــــة مقابل منطقة
الواحة.
وأشــــارت اللجان فــــي تصريح لها إلــــى أن زوارق
االحتالل تقوم بإطالق النار بشــــكل متقطع تجاه
مراكب الصيادين الفلســــطينيين في عرض بحر
شمال قطاع غزة.

وحول إفـــراغ الناقلـــة لحمولتها في الناقـــالت التركية،
لم يؤكـــد المصدر ،لكنه قـــال "بما أنه تـــم إغالق أجهزة
المراقبـــة التابعة للناقالت فهنـــاك احتمال أن يكون قد
تـــم تفريغها" .وكان مصدر مالحـــي تركي آخر قال" :إن
عددا من ناقالت النفـــط التركية اقتربت من ناقلة النفط
اإليرانيـــة "أدريان داريا" قبالة ســـواحل ميناء مرســـين
بانتظار تفريغها من النفط.
وقـــال المصـــدر الذي فضل عدم الكشـــف عـــن هويته:
"عدد من ناقالت النفـــط التركية تقترب من ناقلة النفط
اإليرانية قبالة ســـواحل مرســـين .ميناء مرسين بانتظار
تفريغ الناقلة اإليرانية ونقل النفط إلى الناقالت التركية".

مدير عام الشرطة يتفقد حاجزي
التفجير بغزة ويصدر تعليمات جديدة
غزة /االستقالل:
تفقد مدير عام الشرطة الفلسطينية في غزة ،العميد محمود صالح برفقة عدد
من مســـاعديه ،السبت ،الحواجز الشرطية المنتشرة في قطاع غزة ،وكان أهمها
حاجزي التفجير «في نقطتي الدحدوح والساحل» ،والذي أدى إلى استشهاد 3
من ضباط الشرطة .ووفق بيان مقتضب ،فقد أعطى العميد صالح خالل الجولة،
تعليماته بإنشـــاء غرفة محصنة على الحواجز والنقاط األمنية المنتشـــرة على
المفترقات والطرق ،تجنبا ألي أعمال عدائية مماثلة.
وبين مدير عام الشـــرطة أن الجبهة الداخلية في قطاع غزة متماســـكة ،مؤكدا
جهوزية الشرطة الفلسطينية التامة للحفاظ على األمن والسلم المجتمعي.

األحد  2محرم  1441هــ  1سبتمبر  2019م

اكتشاف يشحن
المناهة ضد السرطان
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هيد ميالد جماهي لـ  18باندا
االستقالل /وكاالت:
احتفلت حديقـــة وولونغ الوطنيـــة الطبيعية بعيد ميالد
مجموعة من صغار البانـــدا بلغت عامها األول ،حيث ولدت
بين يونيو وسبتمبر العام الماضي.
احتفاال جماعيًا بعيد ميالد
وأقامت الحديقة الصينية أخيرًا
ً
 18من صغار الباندا.

تحمــل كلبهــا أثنــاء العمــل

وقال تانغ تينغ تشـــاو الزائر من منطقة تشـــينغداو
بعد حضـــوره حفل عيد ميالد الباندا إنـــه رأى الباندا
عدة مرات في مقاطعته لكن هـــذه هي المرة األولى
التي يرى فيها مجموعة كبيرة من صغار حيوان الباندا
الصيني الشـــهير معًا ،الفتًا إلـــى أن حيوانات الباندا
تعتبر كنزًا وطنيًا لبالده

مصر تعرض تابوت آخر ملكة
فرهونية من األسرة الـ 19
االستقالل /وكاالت:
تعـــرض وزارة اآلثار المصرية ألول مرة تابوت الملكة تاوســـرت ،آخر
ملكات األســـرة  19بعد مرور أكثر من عقدين على اكتشافه بمتحف
االقصر.
وأوضح األمين العام للمجلس األعلى لآلثار مصطفي وزيري ،أن عملية
النقل تمت مســـاء أمس الخميس بعد موافقة اللجنة الدائمة لآلثار
المصرية ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة واآلثار.
وأشار مدير عام آثار القرنة فتحي ياسين ،إلى أن التابوت مصنوع من
الجرانيت الوردي ومزين بمجموعة من الرسومات التي تصور األربعة
آلهـــة الحامية وأبناء حورس األربعة ،باإلضافـــة إلى نقوش الدعوات
والصلوات للمتوفى.

مستشفى أمريكي يصنع أكبر
جبيرة هظمية في العالم
االستقالل /وكاالت:
ســـجل مستشفى أمريكي في مدينة شيكاغو رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا ،دخل
به موســـوعة غينيس ،بعدما قام فريق من األطباء المختصين بأمراض العظام،
بصناعة أكبر جبيرة عظمية في العالم.
ووصـــل طول الجبيرة العمالقة إلى ما يقارب  12قدمًا أي ما يعادل  3.6متر ،في
حين بلغ عرضها  5أقدام أي ما يعادل  1.5متر .وقالت إدارة مستشفى نورثشور
لجراحـــة العظام والعمـــود الفقري ،إن الهـــدف من وراء صناعـــة هذه الجبيرة
الضخمة ،هو رفع مستوى الوعي لدى الناس حول صحة العظام والمفاصل.
ودخلت الجبيرة العظمية موســـوعة غينيس لألرقام القياسية كأكبر جبيرة تم
صنعها على اإلطالق على مستوى العالم.
يذكر بأن إدارة المستشـــفى دعت مواطني المدينة إلى مركز ويســـتفيلد أولد
أوركارد ،في منطقة سكوكي ،للتوقيع بأسمائهم على الجبيرة ،بحسب ما ورد في
موقع «يو بي آي» اإللكتروني.

االستقالل /وكاالت:
اكتشف باحثون في أســــتراليا طريقة جديدة لشحن جهاز
المناعة في الجسم للمساعدة في محاربة السرطان ،عن طريق
محاكاة الطريقة التي يعرقل بها أحد البروتينات عمل الخاليا
الطبيعية القاتلة المعروفة بـ «جنود المناعة» والمسؤولة عن
إيقاف نمو األورام وانتشار السرطان.
ويعتقد الباحثون من جامعــــة «كوينزالند» ومعهد «موناش
للطب الحيوي» ،أن أبحاثهم ستفتح الباب أمام أدوية جديدة
للتغلب على مشكلة تثبيط المناعة الذي نشهده في حاالت
السرطان.
وأفاد العلماء بأن الدراســــات َّ
بينت أن األورام الخبيثة مرتبطة
بكبت نشــــاط الخاليــــا القاتلة التــــي توقف نمو وانتشــــار
الســــرطان ،لكن اإلشارات التي تطلقها لتثبيط نشاط الخاليا
القاتلــــة كانت لغزًا ،وقد تمكنوا عبر أبحاثهم في المختبر من
تثبيط نشــــاط بروتين «األكتفين-إيه» المســــؤول عن إنتاج
أنزيم «غرانزايم بي» ،فالحظوا تباطؤًا في نمو ســــرطان الجلد
«الميلونوما».

االستقالل /وكاالت:
تحولت عاملة نظافة في بانكوك تدعى تيتيرات كيوارام،
إلى ظاهرة بعد انتشار صورتها على اإلنترنت ،وهي تحمل
كلبها على ظهرها بينما تكنس الشارع.
وقالت تيتيرات التي حملت كلبها على ظهرها يوميًا طوال
العـــام الماضي« :طلبت من صديق لي أن يشـــتري لي كلبًا

ُيسليني .فوافق بشـــرط أن اصطحبه معي إلى العمل ..لذا
أحضرته معي».
ويبلغ عمر الكلب «مـــازدا» عامًا واحدًا ،وهو هجين
بين فصيلتين ،ويصـــل وزنه إلى  10كيلوغرامات
تقريبًا .ويبدو أنها تســـتمتع بوجوده على ظهرها
وهي تعمل.

كيــف تشحــن بطاريــة دماغــك؟
االستقالل /وكاالت:
كما هو الحال في أية آلة تعمل بشـــكل مســـتمر ،يحتاج
الدمـــاغ إلى عمليات شـــحن ليؤدي وظائفـــه على النحو
األكمـــل .وبالطبع ال نقصد هنا بشـــحن الدمـــاغ بالطاقة
الكهربائية ،لكـــن عن طريق بعـــض الرياضات الفكرية
والممارســـات العقلية والجســـدية .وفيما يلي مجموعة
من النصائح ،التي تعزز من قوة دماغك ،بحسب صحيفة
بيزنس إنسايدر األمريكية:
 -1ممارسة هواية
إذا لم يكن لديك هواية ،احصل على واحدة ،فهي تحافظ
على نشاط عقلك دون إضافة أي ضغط سلبي ،وتمنحك
شـــيئًا تفتخر به .فاألنشـــطة الســـلبية ،مثل مشاهدة
التلفزيون أو تصفح الويب ،ال تقدم نفس المزايا.
وتســـاعد معظـــم الهوايات علـــى بناء المجتمـــع أيضًا،

وتربطك بأصدقائك ،الجدد والقدامى ،الذين يشاركونك
نفس اهتماماتك.
 -2حل األلغاز
كما يســـاعد النشـــاط البدني في الحفاظ على رشـــاقة
جسمك ،فإن األنشطة المحفزة عقليًا تساعد في الحفاظ
علـــى صحة عقلـــك ،ومن بينهـــا حل األلغـــاز والكلمات
المتقاطعـــة والمتاهـــات واألحاجي ،كمـــا يمكنك تعلم
العزف على آلة موســـيقية ،أو التطوع في مدرسة محلية
أو منظمة اجتماعية.
 -3ممارسة التمارين الرياضية
يعمل عقلك بشـــكل أفضل إذا كنت تحافظ على نشاط
جســـمك ،ويعرف أي شـــخص يحب الجري أو الســـباحة
أن هذه األنشـــطة توفـــر لنا قدرة أفضل علـــى التفكير،
وتساعدنا في توليد أفكار جديدة.

فأر ضخم يهاجم رضيعًا
أثناء نومه بسريره!
االستقالل /وكاالت:
أفاق ذوو طفل رضيــــع يبلغ من العمر  9أيام فقط ،على صراخه في
ســــاعات الفجر األولى ،ليجدوا وجه طفلهم الرضيع مغطى بالدماء
وجــــرذ ينهش بــــه ،حيث يعيش بمنزلــــه في منطقــــة المقابلين
عمان.
بالعاصمة ّ
وعلى الفور قام الوالد بإسعاف الرضيع إلى مستشفى البشير ،والزال
يتواجد بالمستشــــفى لتلقي العالج الــــالزم ،بعد متابعة الحالة مع
الطبيب المعالج.
ومــــن جانبه يروي األب أن المنظر كان صادمــــًا للغاية ،إذ كان الفأر
كبيــــرا والجروح والدمــــاء في كل مكان في وجــــه “الرضيع ” ،وتابع
“لألسف هناك المزيد من الجرذان في الحي”.

ويرجع العلماء السبب في ذلك ،إلى أن ممارسة التمارين
الرياضية تعـــزز اإلدراك المتعلق بتدفـــق الدم .وتظهر
األبحاث أنه عندما نمارس التمارين الرياضية ،يزداد تدفق
الدم في كل مكان من الجسم ،بما في ذلك الدماغ ،والمزيد
من الدم يعني المزيد من الطاقة واألكسجين ،مما يجعل
الدماغ يعمل بشكل أفضل.
 -4إشراك الجانبين األيسر واأليمن من الجسم
أي أنشـــطة تنطوي علـــى تفاعل بين الجانبين األيســـر
واأليمن من الجسم ستحفز نصفي الكرة األيمن واأليسر
من الدماغ ،وتسمح لهما بالتواصل بشكل أفضل.
ويمكـــن تحقيق ذلك بممارســـات بســـيطة ،مثل لمس
ركبتك اليســـرى بيدك اليمنى .وباإلضافة إلى كون هذه
التمارين مفيـــدة لعقلك ،فهي تســـاعدك على التعلم
واالحتفاظ بالمعلومات.

«السيلفي» ُي ّ
سبب
الشيخوخة المبكرة
االستقالل /وكاالت:
حذرت دراسة حديثة من خطر الضوء الصادر عن الهواتف الذكية ،عندما نقوم
ّ
بالتقاط صور السيلفي ،ألنه يمكن أن يسبب الشيخوخة المبكرة ،وفق صحيفة
«ميرور» البريطانية.
واكتشـــف باحثـــون في جامعة «شـــيراز» للعلـــوم الطبية ،أن أضـــواء الفالش
المســـتخدمة في معظم الهواتف الذكية يمكـــن أن تؤثر في قدرة الجلد على
تجديد خالياه ،ما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد.
وقال الدكتور نجمـــة آرجماندي ،رئيس فريق الدراســـة« :إن التعرض المتكرر
لألضواء عند التقاط صور الســـيلفي قد يسبب تلف الجلد وتسارع شيخوخته.
وعلى الرغم من وجود العديد من المزايا الســـتخدام مصابيح «ليد» ،فإن الكثافة
الطيفيـــة القصوى لهذه المصابيح تقع في المنطقـــة الزرقاء .وتظهر البيانات
المتوافرة أن التعرض للضوء األزرق يمكن أن يؤدي إلى مســـتويات مختلفة من
الضرر في العيون والجلد».

