
AL-HAYAT AL-JADIDAصحيفة يومية سياسية شاملة

الجزء األول

تأسست سنة 1995م                      Monday Monday   21   August   2017     No. 7812   Twenty Three Yearاالثنين  2017/8/21 -  29  ذو القعدة  1438هــــ، العدد 7812  السنة الثالثة والعشرون - 1 شيقل - 24  صفحة

بسم اهللا الرحمن الرحيم (يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي  الى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)  صدق اهللا العظيم

 تعزية ومواساة
 رام اهللا – اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس االعلى للشــباب والرياضة، 
ووكيل المجلس، منذر مسالمة، والوكيالن المساعدان: مروان وشاحي، وغسان 
قبها، وكوادر المجلس، يشــاطرون اميــن عام المجلس االعلى، الوزير عصام 
القدومي، وآل القدومي في الوطن والشتات احزانهم بوفاة والدته، وفقيدتهم 

المرحومة الحاجة:

ام عدنان القدومي
التي انتقلت الى رحمة اهللا تعالى، مساء يوم امس، تغمد اهللا الفقيدة بواسع 

رحمته واسكنها فسيح جناته، وألهم آلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.
مالحظة: سيتم فتح بيت عزاء في مدينة رام اهللا يوم الخميس المقبل، اعتباراً 

من الساعة الخامسة عصرا وحتى التاسعة مساًء في قاعات أبراج الزهراء.
 إنا هللا وإنا اليه راجعون
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الرئيس خالل استقباله وفدا من حزب ميرتس .            (وفا)

أطفال من قطاع غزة في المسجد األقصى المبارك.          (أ.ف.ب)

عناصر من شرطة االحتالل يقتحمون ساحات المسجد األقصى.                        (أ.ف.ب)

 الشوبكي ينقل تعازي الرئيس بوفاة 
رئيس حزب التجمع السابق رفعت السعيد

القاهرة -وفا- قدم ســفير دولة فلسطين لدى مصر جمال 
الشــوبكي، أمس، واجب العزاء بوفــاة رئيس حزب التجمع 
الســابق رفعت السعيد، وذلك في دار العزاء الذي أقيم في 
مســجد عمر مكــرم بميدان التحرير، وســط حضور جموع 

غفيرة من الشخصيات الوطنية والدبلوماسية.

 «التربية» تدعو المتقدمين بطلبات وظائف 
تعليمية من السجل األساسي لمراجعة بياناتهم

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أعلنــت وزارة التربية والتعليم 
العالي، أمس، أن بإمكان المتقدمين بطلبات وظائف تعليمية 
من الســجل األساســي مراجعــة بياناتهم المنشــورة على 
صفحات التواصل االجتماعــي لمديريات التربية والتعليم؛ 

للتأكد منها وتدقيقها.  

 استقبل وفدا من «ميرتس» وعزى السيسي  بوفاة السعيد والعاهل المغربي بوفاة مدير عام وكالة بيت مال القدس

الرئيس يؤكد على الدور الهام الذي تلعبه 
قوى السالم في إسرائيل لتحقيق السالم

اســتقبل  وفــا-   - اهللا  رام 
الرئيــس محمود عباس، في 
مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا 
أمــس، وفد حزب «ميرتس» 
اإلســرائيلي، برئاسة زهافا 
جلــؤون، وبحضــور عضــو 
اللجنة المركزية لحركة فتح 

محمد المدني.
وأطلع الرئيــس، الوفد على 
العمليــة  مســتجدات  آخــر 
السياسية، مؤكدا على الدور 
الهام الذي تلعبه قوى السالم 
في إسرائيل من أجل تحقيق 
قالــت  بدورهــا،  الســالم. 
جلــؤون: إننــا نحضــر إليكم 
اليــوم، ألننــا نؤمــن بوجود 

قيادة

 اليوم الذكرى الـ48 إلحراق 
المسجد األقصى.. الجريمة متواصلة

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة- 
وفــا- تصادف اليــوم الذكرى 
الثامنــة واألربعــون إلحــراق 
المبارك.  المســجد األقصــى 
ففي الحادي والعشــرين من 
آب عام 1969 أقدم المتطرف 
اليهودي مايكل دينس روهن 
على إشــعال النار في الجناح 
الشرقي للمســجد، حيث أتت 
النيران على كامل محتوياته، 
بما في ذلــك منبره التاريخي 
المعروف بمنبر صالح الدين، 
كما هدد الحريق قبة المسجد 
األثرية المصنوعة من الفضة 
الخالصة. واستطاع المواطنون 
إنقاذ مــا تبقى في المســجد 

األقصى قبل أن تجهز 

 في اطار برنامج تبادل تقوم به «االونروا» 

اطفال من غزة يزورون القدس للمرة االولى
أ.ف.ب-  المحتلــة-  القــدس 
تمكن عشــرات األطفال من 
قطــاع غزة أمس مــن زيارة 
القــدس للمــرة االولــى في 
حياتهــم، في اطــار برنامج 
تبادل تقوم به احدى وكاالت 

األمم المتحدة.
وافادت وكالة غوث وتشغيل 
لفلســطينيين  ا جئيــن  لال ا
(األونروا) ان 91 طفال تتراوح 
اعمارهــم بيــن 8 و14 عاما 
عبروا الحدود بين قطاع غزة 
واســرائيل قبــل التوجه الى 
القدس. وزار األطفال الحرم 

القدسي وكنيسة القيامة.

 السعودية تحول 30,8 مليون دوالر 
لوزارة المالية لدعم الموازنة الفلسطينية

القاهرة - وفا- قال سفير المملكة العربية 
الســعودية لــدى جمهورية مصــر العربية 
والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، 
عميــد الســلك الدبلوماســي العربي أحمد 
قطــان، إن الصنــدوق الســعودي للتنميــة 
قــام بتحويل مــا يعادل مبلــغ 30,8 مليون 
دوالر أميركــي إلــى حســاب وزارة الماليــة 
الفلســطينية، قيمــة مســاهمات المملكة 

الشهرية لدعم الموازنة الفلسطينية ألربعة 
أشهر (من نيسان وحتى تموز 2017)، بواقع 

7.7 مليون دوالر شهريا.
وأكــد الســفير قطان، في بيــان صادر عن 
المكتب االعالمي للسفارة أمس، أن المملكة 
العربية السعودية ستستمر دوما في دعم 
القضية الفلســطينية على كافة األصعدة 

السياسية واالقتصادية واإلنسانية.

 الوزارة األميركية أقرت بوجودها واعتمدت اسمه على الئحة شرف خاصة

طالب في «القدس المفتوحة» 
يكتشف ثغرة في موقع «البنتاغون»

 رام اهللا- الحياة الجديدة- اكتشف الطالب 
أمجــد نايف محمود قبها فــي فرع جامعة 
القــدس المفتوحــة فــي جنيــن ثغرة في 
الموقــع اإللكتروني الخاص بوزارة الدفاع 
األميركية- البنتاغــون. وقال قبها الطالب 
في كليــة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 
لمعلومــات  ا تكنولوجيــا  تخصــص   –
واالتصاالت، إنه تمكن من اكتشــاف ثغرة 
فــي موقــع البنتاغون، حيث قــدم تقريرا 
لموقع (HACKERONE) عن وجود نقطة 
ضعــف حساســة مــن نــوع (CSRF) في 
موقــع الوزارة.  بدوره، أكــد موقع الوزارة 
مصداقية التقرير المقدم والعمل جار على 
معالجة الثغرة، وتمت إضافة اسم الطالب 
على لوحة الشرف لمكتشفي الثغرات في 
الموقع.  وتمكن الطالب قبها من اكتشاف 
نحــو (48) ثغرة في مواقــع عالمية بارزة، 
وتواصل معها من أجل إغالق تلك الثغرات 

وقد فعلوا. 

عريقات يرحب بالمبادرات
 الصينية إلحياء عملية السالم

رام اهللا -شــينخوا- رحب أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر صائــب عريقــات بالمبــادرات التي أطلقهــا الرئيس 
الصيني شي جين بينغ إلحياء عملية السالم بين الفلسطينيين 

وإسرائيل.
وقال عريقات، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شــينخوا)، إن 
الرئيس شي «عرض مرات عديدة عقد لقاءات في بكين وآخرها 
عقد ندوة بشأن السالم بين فلسطين وإسرائيل في وقت الحق 
هذا العام، إضافة إلى تشكيل لجان ثالثية سياسية واقتصادية 

تناقش جميع الملفات».

 اعتقال 18 مواطنا واستدعاء الشيخ الرجبي للتحقيق

قوات القمع تقتحم قسم 6 في «ريمون» 
ومستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في الخليل

محافظــات- الحياة الجديــدة- وكاالت- أفادت 
هيئة شــؤون األســرى والمحررين، أن أعدادا 
كبيرة من قــوات القمع االحتالليــة، اقتحمت 
صباح أمس، قسم رقم 6 في سجن «ريمون»، 
ونقلت 120 أسيرا من أسرى فتح الى سجون 

أخرى. وهاجمت مجموعة من المســتوطنين، 
عددا من منازل المواطنين في منطقة حي واد 
الحصين المتاخم لمستوطنة كريات اربع شرق 

 الشرطة تقبض على مواطنة بتهمة النصب واالحتيال في رام اهللا
مصرع مواطنة وطفلتها دهسا
 في غزة ومقتل مواطن بالخليل

محافظات- الحياة الجديدة- لقيت مواطنة وابنتها مساء أمس، 
مصرعهما جراء حادث ســير وقع في شارع الرشيد غرب مدينة 
غــزة. وقالت مصادر طبية ان مواطنة فــي الثالثين من العمر 
وابنتهــا (ثالث ســنوات) توفيتــا بعد أن صدمتهما ســيارة قرب 
البيدر على شــارع الرشيد الســاحلي غرب غزة. وقتل مواطن، 

مساء أمس، جراء إطالق نار 

االعالم يتعرض المتحان جديد في «الحرب» مع الرئيس األميركي

الغيوم السوداء تتكثف في اجواء والية ترامب
واشــنطن- أ.ف.ب- يعــود الرئيس األميركي 
دونالد ترامب اليوم الى واشنطن منهيا اجازة 
اســتمرت اسبوعين شــهدت مشــاكل أججت 
الحمالت ضده حتى من قلب فريقه الجمهوري، 
وال شيء يوحي بأنها مرشحة لالنتهاء قريبا.

وتتكثــف الغيــوم الســوداء في اجــواء والية 

الرئيس السبعيني الذي لم يمض على دخوله 
البيــت األبيــض أكثر من ســبعة أشــهر، في 
حين تسجل شعبيته انخفاضا قياسيا مقارنة 
بأسالفه. ولم يجد ترامب حتى اآلن لغة جامعة 

يخاطب بها األميركيين، 

 الليكود يسعى لمنع انضمام «الليكوديين الجدد» .. ومحكمة تلزم 
بلدية االحتالل في القدس بالكشف عن عقد عمل سارة نتنياهو

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة- 
ذكــرت صحيفــة «اســرائيل 
العبريــة أمــس ان  اليــوم» 

اللجنة الدســتورية في حزب 
الليكــود، ســتعقد اجتماعــا 
قريبا للمصادقة على سلسلة 
من الخطوات التي تهدف الى 
منــع انضمــام «الليكوديين 

الجدد» الى الحزب.
 يشــار الى ان حــزب الليكود 
لليكودييــن  «ا فــي  يــرى 
الجدد» مجموعة تمكنت من 

التســلل الى صفوف الحزب 
مــن خالل اســتغالل حقيقة 
الحــزب ديمقراطــي  كــون 
يدير ســجل انتســاب واســع 
لألعضــاء. وبســبب التخوف 
من ازديــاد المجموعة داخل 
صفــوف الحزب وتحولها الى 

قوة مؤثرة، 

 االشتباه بإمام مغربي غسل ادمغة شبان ودفعهم الرتكاب اعتداءي اسبانيا 

مسلمون يخشون ردود فعل 
عنيفة في برشلونة المتسامحة 

برشــلونة- أ.ف.ب- يقترب موعد الصالة في 
هذا المســجد الصغير في قلب برشلونة لكن 
االمام رجا ميا ال يتوقع مشاركة عدد كبير من 
المسلمين لخوفهم من ردود فعل عنيفة بعد 
اعتــداءي الخميس الدامييــن اللذين تبناهما 

تنظيم «داعش».
منذ وقوع االعتداءين المتزامنين في برشلونة 
وكامبريلــس الســاحلية المجــاورة، يخشــى 
المسلمون في حي رافال بوسط برشلونة من 

ردود فعل انتقامية ازاء المسلمين.
ويقول ميا (23 عاما) جالسا في غرفة صغيرة 

في المســجد الواقع في حي رافال فيما يقوم 
عــدد صغير مــن األطفال في غرفــة مجاورة 

بحفظ القرآن إن «الناس خائفون جدا».
يقــع رافــال الــى الغرب مــن شــارع الرامبال 
المزدحم في برشــلونة حيث اجتاحت شاحنة 
صغيرة المارة يوم الخميس فقتلت 13 شخصا 
وجــرح نحــو 120 آخرين. وبعد ســاعات وقع 
اعتداء مماثل في بلدة كامبرليس الســياحية 
فقتــل شــخص واطلقت الشــرطة النار على 

خمسة مشتبه بهم وقتلتهم.

 فعاليات أرثوذوكسية: البطريرك ثيوفيليوس باع عقارات 
وتنازل عن ملكية األوقاف المسيحية لجهات استيطانية

بيــت لحــم- الحياة الجديدة- أســامة العيســة- نــددت فعاليات 
أرثوذوكســية غيــر رســمية، ببيــع أوقــاف وعقارات الكنيســة 
األرثوذوكســية في فلســطين االنتدابية، متهميــن البطريرك 

ثيوفيليوس بذلك.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته المؤسسات األرثوذوكسية، 
العربــي  والشــباب  األرثوذوكســي،  المركــزي  والمجلــس 
األرثوذوكســي أمس في مدينة بيت لحم تحــت عنوان (الدفاع 
عن أمالك الكنيســة األرثوذوكســية من البحر إلى النهر واجب 

مقدس)، وأداره جورج حزينة.
وتلــى شــكري العابــودي، بيانــا باســم المجلــس المركــزي 
األرثوذوكســي والشــباب العربي األرثوذوكســي، أكد فيه «ان 
البطريــرك ثيوفيليوس باع أوقــاف وعقارات األرثوذوكس بيعا 
كامال وتنازل عن ملكية األوقاف المســيحية لجهات استيطانية 
وشركات مجهولة الهوية مسجلة في جزيرة العذراء البريطانية 
وجزر أخرى في الكاريبي، وانه يتواطأ في دفاعه عن العقارات 

في باب الخليل والقدس الشرقية».


