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القدس المحتلة/ االستقالل:
سمح جهاز األمن العام اإلس���رائيلي الشاباك بالنشر أنه اعتقل 
الفلس���طيني عادل أبو هضيب من رهط في النقب الفلسطيني 

المحتل، بدعوى أنه كان يخطط لتفجير فندق إسرائيلي.
وزعم الش���اباك وفق ما أوردته قن���اة »كان« العبرية أمس، أن أبو 
هضيب كان يشرع في إعداد عبوة ناسفة لتفجيرها داخل فندق 
في »إس���رائيل« قريب من مكان عمله، وشراء مواد مختلفة إلعداد 

قذيفة صاروخية.

وادع���ى أن المعتقل اعترف خالل التحقيق معه أنه يدعم حركة 
»حماس« بعد التأثر بمضامين نشرت عبر اإلنترنت.

وأشار الشاباك إلى أنه ُضبط بحوزت المعتقل خمس قنابل يدوية 
من أنواع مختلفة، وبندقية كارلو.

ولفت���ت القناة إلى أنه تم تقديم الئحة اته���ام ضّده األحد، في 
المحكمة المركزية في بئر السبع. 

وأكد الشاباك أنه ينظر ببالغ الخطورة إلى ضلوع إسرائيليين في 
»اإلرهاب«. وفق تعبيره.

»الشاباك« يزعم اعتقال شاب
 من رهط كان يخطط لتفجير فندق

مــاذا تخبــئ طائــرات
 االستطالع اإلسرائيلية لغزة؟

بيروت/ االستقالل:
ق���ال األمين الع���ام لحركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين، القائ���د زي���اد النخال���ة، إن الفصائل 

الفلس���طينية في لبنان تناقش ق���رار وزير العمل 
اللبنان���ي المتعل���ق بالالجئي���ن الفلس���طينيين، 
وتعم���ل عل���ى إيجاد صيغ���ة تفاهم بعي���ًدا عن 

تصعيد األوض���اع. وقال النخالة ف���ي تصريحات 
صحفي���ة أورده���ا موق���ع »الجهاد« 
عصر األحد: »ال نريد تصعيد الوضع 

االستقالل/ وكاالت:
التقى وفد قيادي من حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) برئاسة 
نائب رئيس المكتب السياس���ي للحركة صال���ح العاروري أمس 

النخالة: الفصائل تناقش قرار »العمل« اللبنانية وتعمل إليجاد صيغة تفاهم

وفد »حماس« برئاسة العاروري 
يلتقي خرازي في طهران

غزة / محمد أبو هويدي:
على مدار الس���اعة.. طنين ال يفارق مس���امع المواطنين في 
قطاع غزة، والسبب طائرات االس���تطالع اإلسرائيلية التي ال 

استقالة المسؤول المباشر عن
 فشل عملية التسلل لخانيونس

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت صحيفة »يديعوت أحرون���وت« العبرية األحد، 
النقاب عن استقالة المسؤول اإلسرائيلي المباشر لعملية 

غزة/ االستقالل:
شارك عش���رات الصحفيين والحقوقيين والسياس���يين في وقفة احتجاجية 

أمس األحد للتنديد بتعّمد استهداف جنود االحتالل اإلسرائيلي 
للصحفي س���امي مصران مصّور قناة األقصى الفضائية. وأصيب 

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت وزارة خارجي���ة االحتالل اإلس���رائيلي مس���اء األحد، عن 
اس���تضافتها هذا األس���بوع في "إس���رائيل" وفًدا مكوًنا من ستة 

إعالميون عرب من بينهم سعوديون 
وعراقيون يزورون »إسرائيل«

تدهور الوضع الصحي لألسير 
المضرب جعفر عز الدين 

الخليل/ االستقالل:
قال���ت لجنة إعم���ار الخلي���ل، إن قاض���ي المحكمة 
العليا "االس���رائيلية"، الذي بّت ف���ي قضية منزلي 

الزعت���ري أمس األح���د، منحاز تمامًا للمس���توطنين 
"االسرائيليين" الذين اقتحموا المنزلين 
قبل 10 أشهر، كما أن الشرطة والنيابة 

محكمة االحتالل تنحاز للمستوطنين:
 قرار يقضي ببقائهم في عقاري الزعتري

قلقيلية/ االستقالل:
قررت محكمة »الصلح« التابعة للسلطة الفلسطينية في قلقيلية، 
اليوم األحد، اإلفراج عن المعتقلة السياس���ية آالء البش���ير، بكفالة 

السلطة تقرر اإلفراج عن المعتقلة 
السياسية آالء البشير بكفالة مالية

رام الله/ االستقالل:
يواصل س���بعة أسرى في معتقالت االحتالل اإلس���رائيلي، إضرابهم المفتوح 
عن الطعام، رفضا العتقالهم اإلداري، وس���ط ظروف صحية صعبة تتفاقم مع 

مرور الوقت. وأكد نادي األس���ير في بيان صحفي، األحد، أن الوضع 
الصحي لألس���ير جعفر عز الدين، المضرب عن الطعام منذ (36) 

7 أسرى يواصلون اإلضراب عن 
الطعام وسط إجراءات انتقامية

جنين/ االستقالل:
أكدت عائلة األس���ير القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي جعفر إبراهيم محمد 

عز الدين من بلدة عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية، أمس 
األحد أنه مازال مستمًرا في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال� 36 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصي���ب الش���اب زاي���د العجلوني بوجهه بش���ظايا 
الرص���اص الحي الذي أطلقته قوات االحتالل مس���اء 
األحد، خالل تواجده في منزله بقرية العيسوية شمال 

ش���رق القدس المحتلة. وذكر شهود عيان أن قوات 
االحتالل أطلقت الرص���اص الحي واألعيرة المطاطية 
بعشوائية نحو المنازل، خالل مواجهات اندلعت مع 
الش���بان في »حي عبيد«. وأضافوا أن الرصاص الحي 

دخل إل���ى منزل الش���اب، ما أدى إلصابته بش���ظايا 
وتضرر منزله، كما تضرر زج���اج النوافذ والتلفاز في 

منزل المقدسي وليد عبيد جراء دخول 
األعيرة المطاطية إليه.

مستوطنون و»حاخامات» يقتحمون األقصى 

إصابة بالرصاص في العيسوية ومحكمة االحتالل ترفض طلب تجميد قرار الهدم بصور باهر

الـ »كابينت« يناق�ض 
تقدمي ت�سهيالت 
لل�سلطة بدال من 

اأموال املقا�سة
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جنين/ االستقالل:
أكدت عائلة األسير القيادي في حركة 
الجهـــاد اإلســـالمي جعفـــر إبراهيم 
محمد عز الدين من بلدة عرابة جنوب 
جنين شـــمال الضفة الغربية، أمس 
األحد أنه مازال مســـتمًرا في إضرابه 
المفتـــوح عـــن الطعام لليـــوم الـ 36 
على التوالي، رفًضا لتحويله لالعتقال 

اإلداري.
ونقلـــت عائلتـــه في رســـالة جديدة 
له نشـــرتها في مناشـــدة صحفية، 
اطلعت عليها "االستقالل" أنه يعاني 
آالًمـــا صعبـــة ومؤلمة وأرق شـــديد 
ومتواصل، ودوار في الرأس ما يتسبب 
في ســـقوطه علـــى األرض وحالة من 
الغثيـــان، وتقيؤ مســـتمر ألحماض 
الحموضة  مؤلمة وكريهة وشـــديدة 
والحرقة، حيث تســـببت له بالتهاب 

في الحلق من شدة حرارتها.
وأضاف أنه يعاني أيًضا من التهاب 

حاد في أضراســـه تســـببت له بآالم 
ووجـــع في الرأس، إضافـــة إلى هبوط 
حـــاد وملموس في الســـكر والضغط 
رغم عـــدم إجرائـــه للفحوصات لكنه 

يشعر بذلك، وأيًضا هبوط في الوزن.
وكانـــت محكمة ســـالم العســـكرية 

أصدرت حكًما بتاريـــخ 2019/05/27 
بحق األسير عزالدين بالسجن الفعلي 
لمدة خمســـة أشـــهر وغرامـــة مالية 
قدرها خمسة آالف شـــيكل، بعد أن 
وجهت لـــه تهمة االنتماء والعضوية 
في حركة الجهاد والقيام بنشـــاطات 

في صفوفها.
وكان من المقـــرر أن يتم اإلفراج عنه 
أن  إال  2019/06/16م  األحـــد  يـــوم 
ســـلطات االحتالل حولتـــه لالعتقال 
اإلداري التعســـفي لمدة ثالثة أشهر 

بدون أي اتهام.

بيوم إضرابه الـ 36
تدهور الوضع الصحي لألسير المضرب جعفر عز الدين 

الخليل/ االستقالل:
قالت لجنة إعمار الخليل، إن قاضي المحكمة العليا "االسرائيلية"، الذي 
بّت في قضية منزلي الزعتري أمس األحد، منحاز تمامًا للمســـتوطنين 
"االســـرائيليين" الذيـــن اقتحمـــوا المنزليـــن قبل 10 أشـــهر، كما أن 
الشـــرطة والنيابة العسكرية "االســـرائيلية" انحازت في هذه القضية 

للمستوطنين.
وكانت المحكمة العليا "االســـرائيلية"، قد رفضت التماســـا تقدمت به 
الوحدة القانونيـــة في لجنة إعمار الخليل، نيابة عـــن أصحاب المنزل، 
وادعى قاضـــي المحكمة أن الفلســـطينيين لم يثبتوا بشـــكل قاطع 
ملكيتهم للعقارين، لذلك قررت عدم إخالء المستوطنين منهما. على 

حد زعمها.
وقال عماد حمدان مدير عام لجنة إعمار الخليل: " إن قضية اثبات ملكية 
المنزلين لم تبدأ بعد، وقرار المحكمة وتواطئ الشـــرطة "االسرائيلية" 
ُيشجع المســـتوطنين على التمادي وإطالق العنان العتداءاتهم على 
الممتلكات الفلسطينية سواء في البلدة القديمة من الخليل أو في أي 
منطقة فلسطينية أخرى، ونحن مستمرون في إجراءاتنا القانونية ضد 

المستوطنين".

محكمة االحتالل تنحاز 
للمستوطنين: قرار يقضي 
ببقائهم في عقاري الزعتري

قلقيلية/ االستقالل:
قررت محكمة »الصلح« التابعة للسلطة الفلسطينية 
فـــي قلقيلية، اليـــوم األحد، اإلفراج عـــن المعتقلة 
السياســـية آالء البشـــير، بكفالة مالية عن كل ملف 

متهمة فيه.
وقال المحامي مهند كراجة؛ مـــن هيئة الدفاع عن 
البشـــير، إن محكمة صلح قلقيلية قررت اإلفراج عن 
المعتقلة البشير بكفالة مالية قدرها 3 آالف دينار 

أردني عن كل ملف.
ولم ُيوضـــح كراجة في تصريحـــه المقتضب متى 

ســـيتم اإلفراج عن المعتقلة البشير أو هل سُتنفذ 
األجهزة األمنية التابعة للسلطة القرار.

وفـــي تصريحات ســـابقة، أوضح كراجـــة أن جهاز 
األمن الوقائي اعتقل البشـــير بتهمة إثارة النعرات 

الطائفية والمذهبية.
واعتقل »األمن الوقائي« الفتـــاة آالء (23 عاًما)، في 
المرة األولـــى بتاريخ 9 أيار/ مايو الماضي، من داخل 
مســـجد عثمان بن عفـــان بقريـــة جينصافوط في 
قلقيليـــة، أثناء تحضيرها لـــدروس تحفيظ القرآن 
خالل شهر رمضان، بعد مداهمته من قبل 25 عنصر 

أمن بزي مدني ورسمي دون إبراز إذن قضائي.
وأفرج الوقائــــي عن الفتاة الفلســــطينية، في 11 
حزيران/ يونيــــو الماضي، بعد قــــرار من المحكمة 
بإخالء ســــبيلها بكفالة مالية، إال أنه أعاد اعتقالها 
بعد يوميــــن من اإلفــــراج عنها؛ فــــي 13 حزيران 

الماضي.
وخاضت البشـــير إضراًبا عن الطعام في سجون أمن 
السلطة الفلسطينية بقلقيلية؛ قبل أن يتم نقلها 
إلـــى إحدى الســـجون التابعة للوقائـــي في مدينة 

جنين، تنديًدا باعتقالها والتمديد لها.

قدرها 3 آالف دينار أردني عن كل ملف!
السلطة تقرر اإلفراج عن المعتقلة السياسية آالء البشير بكفالة مالية

الخليل/ االستقالل:
أفـــادت وســـائل إعالم عبريـــة، بأن قـــوات االحتالل 
اإلســـرائيلي اعتقلت صبـــاح أمس األحـــد، أكثر من 
100 عامل فلســـطيني، بزعم محاولتهم اجتياز معبر 
"الظاهرية" العســـكري جنوبي الخليـــل، دون حيازة 

التصاريح الالزمة.
وقال موقـــع إذاعة "مكان" العبريـــة، إن قوات "حرس 
الحدود" اعتقلت 102 فلســـطيني بعد تسللهم من 
معبر "ميتار" جنوب الخليل (في اإلشـــارة للظاهرية)، 

إلى "إسرائيل"، خالًفا للقانون.
وأشـــارت اإلذاعة العبرية، إلـــى أن المعتقلين دخلوا 
لــــ "إســـرائيل" بحًثا عـــن عمـــل، وأن بعضهم تمت 
إعادته إلى المناطق الفلســـطينية، وإحالة جزء آخر لـ 

"التحقيق".

وادعـــت بأن التســـلل بحًثا عن عمل مـــن المرجح أن 
"ُيســـتغل" من قبل منظمات تدعم المقاومة لتنفيذ 

عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
ويتعرض العمال الفلســـطينيون للمالحقة من قبل 
االحتالل أثنـــاء محاولتهم الوصـــول ألماكن عملهم 
بالداخـــل المحتل، خاصة الشـــبان وممن ال يمتلكون 

"تصاريح" لدخول األراضي المحتلة عام 1948.
يشـــار الـــى أن قـــوات االحتـــالل تمنـــع العمال 
الفلســـطينيين من الضفة الغربيـــة من الدخول 
لألراضـــي المحتلـــة 48، إال عبـــر تصاريح خاصة 
تمنح للمتزوجين، وممن تجاوزوا العشـــرينات من 
أعمارهم، ضمن شروط محددة للعمل في قطاعات 
البناء والزراعة من خـــالل معابر تربط مدن الضفة 

بالداخل المحتل.

رام الله/ االستقالل:
يواصل ســـبعة أســـرى في معتقالت االحتالل اإلســـرائيلي، 
إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا العتقالهم اإلداري، وسط 

ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت.
وأكد نادي األســـير في بيان صحفي، األحد، أن الوضع الصحي 
لألســـير جعفر عز الدين، المضرب عـــن الطعام منذ (36) يوما، 

والقابع في معتقل "عيادة الرملة" يتفاقم بشكل ملحوظ.
وأفاد بأن األســـير "عز الدين" بدأ يتقيأ األحماض، في مؤشـــر 
خطير على ما وصلت إليه حالته الصحية، عدا عن اآلالم الشديدة 

المنتشرة في أنحاء جسده كافة.
كمـــا يقبع فـــي ذات المعتقل (الرملة) األســـير أحمـــد زهران، 
المضرب عن الطعام منذ 29 يوما، ويواجه كذلك ظروفا صحية 

صعبة.
ولفت إلى أن إدارة معتقالت االحتالل نقلت من معتقل "النقب" 
نهاية األســـبوع المنصرم، ثالثة أســـرى مضربين عن الطعام 

منذ (21) يوما وهم: األســـير حذيفة حلبيـــة، إلى عزل معتقل 
"أيال"، ومحمد أبو عكر، إلى عزل معتقل "عســـقالن"، ومصطفى 

الحسنات، إلى عزل معتقل "أوهليكدار".
كذلك يواصل األسير حسن الزغاري، إضرابه عن الطعام منذ 13 
يوما في زنازين معتقل "عوفر"، وانضم لإلضراب عن الطعام منذ 

(4) أيام األسير سلطان خلوف، وهو من محافظة جنين.
وأوضح نادي األسير أن إدارة معتقالت االحتالل تفرض إجراءات 
عقابية وانتقامية بحق المضربين، من خالل حرمانهم من زيارة 
العائلة، وعرقلت تواصل المحامين معهم، ونقلهم المتكرر من 
معتقل إلى آخر، وعزلهم فـــي زنازين ال تصلح للعيش اآلدمي، 
وقيام الّســـجانين بمضايقـــات على مدار الســـاعة، وكل ذلك 
بهدف ثنيهم عن االستمرار في خطوتهم الرافضة لالعتقال 
اإلداري. وكان األسير جمال الطويل من محافظة رام الله، قد شرع 
بإضراب عن الطعام، وعلقه بعد اتفاق يقضي بتحديد ســـقف 

اعتقاله اإلداري.

قوات االحتالل تعتقل 102
 عامل فلسطيني جنوب الخليل

7 أسرى يواصلون اإلضراب عن 
الطعام وسط إجراءات انتقامية

رام الله/ االستقالل:
أفادت وكالة األنباء الفلســـطينية »وفا«، مساء أمس، أنه جرى انتخاب خولة األزرق نائبا 

ألمين سر المجلس الثوري لحركة »فتح«، خلفا لزميلتها في المجلس مي كيلة .
وأوضحت »وفـــا« أن ذلك جاء وفقا للنظام الداخلي للحركة الذي يمنع الجمع بين هيئة 
أمانة الســـر والوظيفة العمومية، حيـــث تم تكليف كيلة بوزارة الصحة ما اســـتدعى 

استقالتها من موقعها كنائب أمين سر المجلس.
يذكر أن أمانة ســـر المجلس الثوري تتكون من أمين الســـر ونائبيـــن يتم انتخابهم 

جميعا من أعضاء المجلس وفق النظام الداخلي.
وتواصلـــت أمس لليوم الثاني، اجتماعات الدورة السادســـة للمجلـــس الثوري لحركة 

»فتح«، بحضور أعضاء اللجنة المركزية للحركة، ومن المجلس االستشاري.

انتخاب خولة األزرق نائبا 
جديدا ألمين سر »ثوري فتح«
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ورغــــم حالة المد والجزر فــــي تفاهمات 
التهدئة وكســــر الحصار بين المقاومة 
في قطــــاع غزة واالحتالل اإلســــرائيلي، 
إال أن الظــــروف الميدانيــــة والتحركات 
اإلسرائيلية من خالل التحليق المكثف 
لطائرات االســــتطالع التي يطلق عليها 
الفلســــطينيون لقــــب "الزنانة"، يفرض 
على المقاومين االنتباه والحذر الشديد. 
بحســــب مراقبين ومختصين في الشأن 

اإلسرائيلي.

حتت املجهر 
الشــــأن  فــــي  والمختــــص  الكاتــــب 
يــــرى في  العمور،  ثابــــت  اإلســــرائيلي 
المكثــــف لطائرات  التحليق  اســــتمرار 
االحتالل االستطالعية في أجواء القطاع، 
عدة دالالت مهمة منها، أن القطاع بات 
مهمــــًا لجيش االحتــــالل لمعرفة ورصد 
كل التحركات التي تجري داخله وخاصة 

فيما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية.
وأوضح العمور لـ "االستقالل": أن مهمات 
طائرات االستطالع التي تجوب وبكثافة 
أجواء القطــــاع تختلف من طائرة ألخرى 
فهناك طائرات تهتــــم برصد تحركات 
المقاومة ومتابعة كل ما يجري من خالل 
التصوير المســــتمر والمتابعة الكثيفة 
وهناك طائــــرات أخرى مجهزة بتقنيات 
آلية يتــــم من خاللها رصــــد المكالمات 
واالتصاالت التي تجري بين المواطنين 

الفلسطينيين وخاصة المقاومة.
وأكد المختص بالشــــأن اإلسرائيلي، أن 
االحتالل مــــن خالل تكثيفــــه لطائرات 
االســــتطالع في أجواء القطاع يأتي من 
بــــاب تحديث العــــدو الصهيوني لبنك 

أهدافه في غزة، ووضعها تحت المجهر 
لمعرفــــة ما يدور داخلها وأيضًا من باب 
التحسب ألي تصعيد أو عملية مفاجئة 

قد تقوم بها المقاومة فجأة.
وبّين العمور: أن قائــــد جيش االحتالل 
"أفيــــف كوخافــــي" قام مؤخــــرًا بوضع 
ســــيناريوهات وتصورات تتعلق بشن 
عمليــــة مفاجئة تجاه قطاع غزة، مضيفًا 
أيضًا أن التهدئة الحالية، هّشــــة، كما 
أنــــه ليس هنــــاك تطــــورات مهمة قد 
حدثت تبشــــر بانفراجات في تفاهمات 
وإجــــراءات كســــر الحصــــار بمعنى أن 
الموجود حاليًا هدوء مقابل هدوء، وهذا 

األمر ترفضه المقاومة وفي أي لحظة قد 
تنفجر األوضاع في القطاع.

الشأن اإلسرائيلي،  المختص في  ولفت 
أن جيــــش االحتالل ضّحــــى بقوة كاملة 
تعتبر من أشــــد وأعقد الوحدات األمنية 
واالســــتخباراتية لديــــه  وأرســــلها إلى 
داخــــل قطــــاع غــــزة لمعرفة مــــا بجعبة 
المقاومة، وخاصــــة أن التصعيد األخير 
أعطى دالالت ومؤشرات أن أداء المقاومة 
أصبح متطــــورًا جدًا والفتــــًا وهذا جعل 

االحتالل يكثف مراقبته لقطاع غزة.
تهدئة ه�صة

مــــن جانبــــه أكــــد الخبيــــر في الشــــأن 

المتقاعد يوســــف  اللــــواء  العســــكري 
الشــــرقاوي، أن دولة الكيان تسعى من 
خالل مراقبتها وتكثيف متابعة كل ما 
يجري من داخل فــــي القطاع، وضع كل 
ما في القطاع تحت دائرة االســــتهداف 

استعدادًا ألي جولة تصعيد مقبلة.
وقــــال الشــــرقاوي لـ "االســــتقالل": "إن 
دولــــة االحتالل وجيشــــها تضع خططًا 
 2008 عــــام  فــــي  بــــدأت  متدحرجــــة 
فــــي عدوانهــــا الهمجي علــــى القطاع 
آنذاك، مــــرورا بعــــدوان 2012، ومن ثّم 
حــــرب ت201، ومــــا أعقبها مــــن جوالت 
عدوانيــــة متفرقــــة، حيــــث تقــــوم كل 

تلــــك الخطط علــــى إبادة أكبــــر قدر من 
المواطنين والمقاومين لكسر معنويات 

الفلسطينيين.
وأشار الخبير العسكري، إلى أن جيش 
االحتـــالل يحـــاول مـــن خالل نشـــره 
لطائرات االســـتطالع في أجواء قطاع 
غزة يأتي من بـــاب المراقبة والمتابعة 
الدائميـــن لمـــا يجري داخـــل القطاع 
ومتابعة  الجيش،  جهوزية  والستمرار 
تحركات قـــادة المقاومـــة ورجاالتها، 
داعيًا رجال المقاومة إلى توخي الدقة 
والحـــذر فـــي تحركاتهـــم، الفتًا إلى 
أن الطائـــرات الصهيونيـــة أغراضها 
وأجهزة  معـــدات  وتحمـــل  متنوعـــة 

وصواريخ دقيقة.
وشــــدد الشــــرقاوي، علــــى أن التهدئة 
الحاصلــــة اآلن هــــي تهدئــــة هّشــــة، 
وقــــد تنهار فــــي أية لحظــــة، ألن العدو 
الصهيوني ال يمكن أن يسمح للمقاومة 
بأن تكــــون قويــــة وأن احتمالية شــــن 
عدوان مفاجــــئ من قبل جيش االحتالل 

كبيرة جدًا.
ولفــــت إلــــى أن رعــــاة اتفــــاق التهدئة 
مع غــــزة، ال يســــعون لمصلحة ســــكان 
القطــــاع، بالقدر الذي تعنيهم المصالح 
اإلســــرائيلية، وهو مــــا يدعونا إلى عدم 

التعويل عليهم كثيرا. وفق قوله.
وشــــدد على ان مــــا تشــــهده المنطقة 
من حراك يدور في إطــــار صفقة القرن، 
والتي يقف في وجهها بشكل حقيقي 
هــــي غــــزة ومقاومتهــــا، لذلــــك يحاول 
الجميع النيل منهــــا وإخضاعها لتمرير 

مشاريعهم.

تحليق مكّثف» على مدار الساعة

مــاذا تخبــئ طائــرات االستطــالع اإلسرائيليــة لغــزة؟
غزة / حممد اأبو هويدي:

على مدار ال�صاعة.. طنني ال يفارق م�صامع املواطنني 
اال�صتطللاع  طائللرات  وال�صبللب  غللزة,  قطللاع  يف 

االإ�صرائيلية التي ال تفارق �صماء القطاع ولو للحظة 
واحللدة من ليللل اأو نهار, لتبث مع هللذا الطنني الذي 
ال ينقطللع اأجواًء من الرعللب والرتقب ملا قد حتمله 

ال�صاعللات اأو االأيللام املقبلة يف ظللل التهديدات التي 
يطلقهللا قللادة االحتللال االإ�صرائيلللي �صللد القطاع 

املحا�صر بني الفينة واالأخرى.

بيروت/ االستقالل:
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلســـطين، القائـــد زيـــاد النخالة، إن 
الفصائل الفلســـطينية في لبنان تناقش 
المتعلق  اللبنانـــي  العمـــل  وزيـــر  قـــرار 
بالالجئيـــن الفلســـطينيين، وتعمل على 
إيجاد صيغة تفاهم بعيـــًدا عن تصعيد 

األوضاع.
وقـــال النخالـــة في تصريحـــات صحفية 
أوردها موقع »الجهاد« عصر األحد: »ال نريد 

تصعيد الوضع وإحداث شـــرخ في الساحة 
اللبنانية، لنضمن حقوق الشعب الفلسطيني 
المدنيـــة وحقوق العمال، نحن نســـعى لحل 

الموضوع بالحوار«.
وأضـــاف: »لدينا عتب كبيـــر على اإلخوة في 

لبنان عندما يســـاوون العامل الفلســـطيني 
بالعامـــل الوافـــد، ألن ذلك ســـيترتب عليه 
إجـــراءات كبيرة؛ في حيـــن أنه هو الجئ تقع 

عليه ظروف مختلفة.
وتابع النخالة بالقول: »نتوقع من المؤسســـة 

الرســـمية اللبنانية ومن الشعب اللبناني 
أن يكـــون هنـــاك خصوصيـــة لالجئين 

الفلسطينيين«.
وأكـــد األمين العام للجهاد وجود مســـاٍع 
إلبرام صيغة تفاهم ترضي الجميع بما ال 

يجحف بحق العمال الفلسطينيين.
وكان وزيـــر العمل اللبنانـــي، أطلق حملة 
لمكافحة العمالة األجنبية »غير الشرعية« 
في 10 يوليـــو الجاري، طالـــت الالجئين 

الفلسطينيين.
وتشـــمل هذه الحملة إغـــالق المحال التي 
تشـــغل عمااًل أجانب بشـــكل غيـــر قانوني، 
التي  بالشـــركات  وتنظيـــم محاضر ضبـــط 
تشغل العمال األجانب من دون إجازات عمل 

لهم.

االستقالل/ وكاالت:
التقى وفـــد قيادي من حركة المقاومة اإلســـالمية (حماس) برئاســـة نائـــب رئيس المكتب 
السياســـي للحركـــة صالح العـــاروري أمس األحد، رئيـــس المجلس االســـتراتيجي للعالقات 

الخارجية اإليرانية كمال خرازي.
وأفـــاد موقع حماس اإللكتروني، بأنه دار خالل اللقاء حـــوار معمق حول التطورات على صعيد 
القضية الفلسطينية، ال سيما "صفقة القرن" وتداعياتها، وما يرتبط كذلك باألوضاع اإلقليمية 
والدولية. كما جرى استعراض للعدوان الصهيوني المتواصل على مدينة القدس واستهداف 

أهلها ومقدساتها.
وأكد وفد حماس التمســـك بحقوق شعبنا ورفض التنازل عن أي من حقوق شعبنا مهما كانت 
الضغوط والتحديات. وشـــدد على جهوزية المقاومة واستعدادها للدفاع عن شعبنا وحقوقنا، 

والرد على أي عدوان صهيوني.
وعبـــر الجانبان عن توافقهما الكامل على خطورة الســـلوك األمريكي والصهيوني تجاه قضية 

فلسطين وعلى المنطقة بشكل عام واألمة بأسرها.
وجـــرى خالل اللقاء التأكيـــد على رفض العدوان األمريكي في المنطقة ال ســـيما الحصار على 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ومحاوالت التحرش العسكري بها.
بدوره، ثمن خرازي موقف المقاومة وصمود الشـــعب الفلســـطيني في القدس وغزة والضفة، 
وأيضًا تمســـك أبناء الشـــعب الفلسطيني في الشـــتات بحقوقهم ال ســـيما حق العودة إلى 

فلسطين.

نسعى لحل الموضوع بالحوار

النخالة: الفصائل تناقش قرار »العمل« 
اللبنانية وتعمل إليجاد صيغة تفاهم

وفد »حماس« برئاسة العاروري 
يلتقي خرازي في طهران
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ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
�صلطة االأرا�صي الفل�صطينية

االإدارة العامة لت�صجيل االأرا�صي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )336 / 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
رجب حامد سليم سكيك من سكان غزة هوية رقم 916841521 بصفته 

وكيال عن: منى ومي ومها بنات عرنوس حامد سكيك
بموجب وكالة رقم: 53468 / 2010 الصادرة عن جدة + 38994 / 2010 جدة 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 643  قسيمة 15  المدينة غزة  الزيتون

 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضه إلـــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 7/21/ 2019م

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

ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
�صلطة االأرا�صي الفل�صطينية

االإدارة العامة لت�صجيل االأرا�صي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )235 / 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
إســـحاق محمـــد حســـين الزعانين من ســـكان بيت حانـــون هوية رقم 

935347120 بصفته وكيال عن: عبد الكريم خليل إسماعيل أحمد 
بموجب وكالة رقم: 230 / 2018 الصادرة عن مصر االسكندرية

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  585 قسيمة 19  المدينة بيت حانون

 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليـــه التقدم باعتراضه إلـــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 7/21/ 2019م

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

ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
�صلطة االأرا�صي الفل�صطينية

االإدارة العامة لت�صجيل االأرا�صي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )341 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
طارق ســـليمان داود الجبالي من ســـكان غزة هوية رقـــم 901359760 

بصفته وكيال عن: نادي سمير محمد أبو زناده
بموجب وكالة رقم: 732 / 2019 الصادرة عن تركيا

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 89  قسيمة  3 المدينة خانيونس

 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضه إلـــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 7/21/ 2019م

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

غزة/ االستقالل:
شـــارك عشـــرات الصحفييـــن 
والحقوقيين والسياســـيين في 
وقفـــة احتجاجية أمـــس األحد 
اســـتهداف  بتعّمد  للتنديـــد 
جنـــود االحتـــالل اإلســـرائيلي 
للصحفي ســـامي مصران مصّور 

قناة األقصى الفضائية.
وأصيب الصحفي مصران بقنبلة 
غـــاز أطلقهـــا جنـــود االحتالل 
بشـــكل مباشـــر نحوه فضربت 
عينه اليسرى وأّدت إلى إصابتها 

بتهّتك.
وقال مديـــر دائـــرة البرامج في 
فضائية األقصى راجي الهمص 
إن هذه "جريمة جديدة لقناص 
(إســـرائيلي) مجـــرم أراد قتـــل 
الحقيقـــة" بتعّمد اســـتهداف 

المصور مصران.
وشـــّدد الهمص علـــى أن "مثل 
هـــذه الجرائم لـــن تثنينا على 
المضي قدما في كشـــف جرائم 
متواصلـــون  نحـــن  االحتـــالل. 
وسنســـتمر في نقـــل الحقيقة 

والصورة".
من جانبه، اعتبـــر عضو الهيئة 
العليا لمســـيرات العودة وكسر 
الحصار هاني الثوابتة أن جريمة 
اســـتهداف جنـــود االحتـــالل 

للمصور الصحفي سامي مصران 
جريمة جديدة تضاف إلى سجله 

الحافل بالجرائم.
وأشـــار الثوابتة إلى أن االحتالل 
أراد بهذا االستهداف المتعّمد 
الحقيقـــة"،  عيـــن  "اغتيـــال 
مســـتدرًكا بالقول إن "فرســـان 
اإلعـــالم ال يتراجعـــون أمام هذا 
اإلعـــدام المنّظم" من قبل جنود 

االحتالل.
وأّكـــد أن هذا االســـتهداف لن 
يوقفنا عن االستمرار في واجبنا 

وأداء دورنـــا في هذه المســـيرة 
النضالية لشعبنا، داعًيا إلى وقف 
مـــا يتعّرض لـــه الصحفيون من 

انتهاكات واستهداف متعّمد.
الهيئـــة  مديـــر  أّكـــد  بـــدوره، 
المستقلة لحقوق االنسان بغزة 
جميل سرحان أن قوات االحتالل 
العـــودة  مســـيرات  واجهـــت 
الســـلمية "بعنف مجرم وجرائم 

ارتقب إلى جرائم حرب".
وذكـــر ســـرحان أن 41 صحفًيا 
أصيبوا أكثر مـــن مرة وفي أكثر 

من مكان باستهداف متعّمد من 
 على 

ّ
جنود االحتـــالل وهذا يدل

إصرار الصحفيين على كشـــف 
الحقيقة وجرائم االحتالل".

الحقوقي على  المختـــص  وأّكد 
أن هذه االنتهاكات اإلسرائيلية 
الجســـيمة مخالفة لـــكل قواعد 
التي  الدولي  القانـــون  ومعايير 
الحمايـــة  توفيـــر  تســـتوجب 
ســـلطات  محّمل  للصحفييـــن، 
االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية 

الكاملة عن هذه الجرائم.

وقفة بغزة تنديدًا باستهداف االحتالل للصحفي مصراب

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشـــفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
العبرية األحـــد، النقاب عن اســـتقالة 
المسؤول اإلســـرائيلي المباشر لعملية 
خان يونس الفاشـــلة والتـــي نفذتها 
وحدة إســـرائيلية خاصة مطلع نوفمبر 

الماضي.
وبّينت الصحيفـــة أن الضابط الملقب 
بالرمـــز "ي" هو المســـئول عن العملية 
الـــذي جّهـــز القـــوة الخاصـــة لتنفيذ 

المهمـــة، حيـــث تبين وجـــود ثغرات 
جوهرية في إعـــداد القوة للمهمة ومن 

بينها اختيار العناصر.
وذكـــرت الصحيفـــة أن عناصـــر القوة 
وصلـــوا إلى منطقة عالية الحساســـية 
وتبيـــن وجـــود خلل فـــي تعيين قائد 
القوة، فيما أظهرت التحقيقات أنه كان 
يتوجب اختيـــار عناصر آخرين لتنفيذ 
المهمة ليكمل بعضهـــم اآلخر، حيث 
تحمل الضابط "ي" المسئولية عن فشل 

العملية وطلب إنهاء مهام منصبه.
يأتي ذلك بعد شهرين من اإلعالن عن 
توجه قائد األركان لضابط ســـابق في 
الوحدة ويلقب بالرمز "أ" ليعود لترميم 
الوحدة بعد الهزة التي لحقت بها جراء 
تلك العملية ما أثار حفيظة قائد وحدة 
المهام الخاصة في شعبة االستخبارات 
"أمـــان" وطلب هـــو اآلخر إنهـــاء مهام 

منصبه.
وُنقل عن الناطق بلســـان الجيش قوله 

بأن تغييرات كبيرة تجـــري مؤخرًا في 
وحـــدة المهـــام الخاصة فـــي الجيش 
لضمـــان قيامها بمهامهـــا على أكمل 
وجـــه. وكان قائد أركان جيش االحتالل 
اإلســـرائيلي أفيف كوخافـــي أقّر هذا 
الشهر أن العملية "فشلت في تحقيق 

أهدافها".
ونشـــرت كتائب القســـام، في نوفمبر 
صوًرا لعدد من أفراد القوة اإلسرائيلية 
الخاصـــة التي حاولـــت تنفيذ مخطط 

أمني خطير في قطاع غزة.
واشـــتبك عناصر من كتائب القســـام 
مساء األحد 11 نوفمبر الماضي مع قوة 
إســـرائيلية خاصة شـــرقي خانيونس، 
ما أّدى لمقتل قائدهـــا وإصابة آخرين 
بحســـب اعتـــراف جيـــش االحتـــالل 
اإلسرائيلي، قبل أن تتمكن المقاتالت 
اإلســـرائيلية من إخـــالء الوحدة وإنقاذ 
باقي أعضائها باســـتخدام غطاء ناري 

كثيف وقصف جّوي عنيف للمنطقة.

استقالة المسؤول المباشر عن فشل عملية التسلل لخانيونس

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األســـرى والمحررين بأن األسير المريض سامي 
عاهد عبد الله أبو دياك (38 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة 
جنيـــن، قد دخل قبل أيام عامه الثامن عشـــر في ســـجون االحتالل 

اإلسرائيلي.
ولفتت الهيئة في بيان صحفي األحد إلى أن األســـير أبو دياك، 
اعتقل بتاريـــخ 2002/7/17، وأصدرت محاكـــم االحتالل بحقه 
حكمًا يقضي بالســـجن المؤبد ثالث مـــرات إضافة إلى 30 عاما 

أخرى.
وأوضحت أن األســـير أبو دياك لم يكن يعاني حـــال اعتقاله من أي 
أمراض تذكر، ونتيجة تعرضه لإلهمال الطبي المتعمد منذ سنوات، 
أصيب األسير بمرض السرطان في األمعاء، وأصبحت حالته الصحية 

خطيرة للغاية.
وبينت أنه أجريت لألســـير أبو دياك عملية إزالة أورام في األمعاء في 
مستشـــفى سوروكا، وقد تم قص 80 ســـم من أمعائه الغليظة في 
شـــهر ســـبتمبر من العام 2015، ومن ثم جرى نقله إلى مستشفى 
الرملـــة حيث أصيب هناك بالتلوث والتســـمم نتيجـــة عدم نظافة 
الســـجن، ما أدى إلى تدهور خطير طرأ علـــى حالته الصحية، وأصبح 

معرضا للموت في أية لحظة.
وذكرت أن األســـير ال يستطيع الحركة ويتعرض لجريمة قتل بطيء 
داخل سجون االحتالل، وقد انخفض وزنه إلى أقل من النصف، بينما 
يعانى من استهتار االحتالل بحياته، ويقدم له العالج الكيماوي على 

فترات متباعدة، ما يشكل خطرًا على حياته.

األسير المريض سامي 
أبو دياك يدخل عامه 

الـ18 في األسر



االثنين 19 ذو القعدة 1440 هــ 22 يوليو 2019 م

 تعلـــن جمعية افاق للتنمية المجتمعية عن اســـتدراج عروض اســـعار 
لمدقق حسابات خارجي للجمعية بالشروط التالية:

١. ان يكون مرخصا حسب االصول.
٢.ان يكون لديه خبرة في مجال تدقيق الحسابات الربع سنوات على االقل..

٣. الجمعية غير ملزمة باقل العروض.
٤. سيتم فتح المظاريف يوم االربعاء ٢٠١٩/٧/٢٤ الساعة ١٢ ظهرا.

تسلم العروض في مقر الجمعية الكائن في مخيم البريج بلوك 
٩ خلف ملعب ابو هويشـــل المعشـــب. من الســـاعة ١٠ حتى 

الساعة ١ ظهرا.
لالستفسار االتصال على هاتف رقم ٠٨٢٥٥٤٣٣٠

 ا�ستدراج عرو�ض ا�سعار مدقق 
ح�سابات خارجي جلمعية اآفاق 

للتنمية املجتمعية الربيج 

 اعالن �سادر عن جمعية فل�سطني 
للتنمية والعدالة اخلريية

تعلن جمعية فلســـطين للتنمية والعدالة عن عقد االجتماع (العادي ) 
للجمعيـــة العمومية عن العام (2019) وذلك يوم االثنين الموافق 8-5-

2019م الســـاعة 11:00 (صباحا) في مقر الجمعية الكائن في محافظة 
رفح / مشروع عامر – خلف سعد صايل وذلك لمناقشة ( جدول االعمال ) 

-1 قراءة التقرير المالي واإلداري لعام 2018
-2 وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية 
-3 اعتماد مدقق حسابات خارجي قانوني 

وذلك بعد اســـتكمال االتي في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 
الى الساعة 2:00

-1 استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 
لعام (2019) وذلك حتي 25-7-2019م

-2 فتـــح باب الترشـــيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلـــك لمدة 3 أيام من 
تاريخ 28-7-2019م حتى تاريخ 30-7-2019م 

-3 فتح باب االعتراض والطعون لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية العمومية 
وذلك لمدة يومين من تاريخ 31-7-2019م حتي تاريخ 1-8-2019م 

-4 فتح باب االنسحاب لمدة يوم1 بتاريخ 4-8-2019م

 ومع فائق االحرتام والتقدير ,,,
  جمل�س اإدارة اجلمعية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلـــن أنا المواطن رفيق عبد الرازق عبد المجيد المجايدة  
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم  
944056340 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة.

ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
�صلطة االأرا�صي الفل�صطينية

االإدارة العامة لت�صجيل االأرا�صي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )337 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
-1هايل عبد الفتاح عبد الله أبو الحصين من سكان جباليا هوية رقم 906520630 
-2معين عبد الفتاح عبد الله أبو الحصين من سكان جباليا هوية رقم 800347957

بصفته وكيال عن: فاطمة أحمد رشـــيد النجار ومحمد كايد محمد حسين 
النجار ومحمد محمد حسين النجار 

بموجب وكالة رقم: 3673 / 2013 الصادرة عن غزة + 12749 / 2010 غزة 
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 972  قسيمة  11 المدينة النزلة
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 7/21/ 2019م

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

رام الله/ االستقالل:
أكدت وزارة الصحة »أن نسبة تطعيم 
األطفال في فلسطين تتجاوز الـ99%، 
في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات 
منظمـــة الصحة العالميـــة إلى أن 20 
مليون طفل على نطاق العالم بمعدل 
أكثر من واحد في كل عشرة أطفال لم 
يحصلوا علـــى لقاحات ُمنِقذة لألرواح، 
مثـــل: لقاحات الحصبـــة، والدفتيريا، 

والتيتانوس في العام 2018.
الـــوزارة في بيـــان صحفي،  وأضافت 
فـــي  التطعيـــم  برنامـــج  أن  األحـــد، 
فلســـطين يعد مـــن أفضـــل البرامج 
على مســـتوى العالم، من حيث نوعية 
الطعومات وقبـــول األهالي وحرصهم 

على تطعيم أطفالهم. 
القـــرار  تأثيـــر  مـــن  حـــذرت  فيمـــا 
اإلســـرائيلي بمنـــع فلســـطين مـــن 
برنامج  اللقاحات على نجاعة  استيراد 
التطعيم، وما قد يحدثه من خلل على 

مستوى اإلقليم.
من جهتها، أكـــدت وزيرة الصحة مي 
كيلـــة أنهـــا عرضت بشـــكل مكثف 
خالل اجتماعات عديدة مع المنظمات 
الدولية أزمة منع االحتالل اإلسرائيلي 

دخول بعض التطعيمات الالزمة.

ونوهت إلى أن سلطات االحتالل تمنع 
هذه التطعيمات إال عـــن طريق دول 
معينة، األمر الذي يشـــكل عبًئا مالًيا 
كبيًرا، مشيرة إلى تحركات فلسطينية 
للضغـــط على ســـلطات االحتالل من 
أجل السماح بإدخال هذه التطعيمات 

الضرورية.
وقالـــت منظمة الصحـــة العالمية في 

بيـــان علـــى موقعهـــا اإللكتروني إن 
»اللقاحات هـــي إحدى أهـــم أدواتنا 
للوقاية من الفاشـــيات والحفاظ على 
سالمة العالم،« على حد قول الدكتور 
غيبريســـوس،  أدحانـــوم  تيـــدروس 
الصحـــة  لمنظمـــة  العـــام  المديـــر 

العالمية.
وأشـــارت إلى إن معظـــم األطفال غير 

ميـــن يعيشـــون فـــي البلدان  المطعَّ
األكثر فقرا، ويوجدون بنسب متفاوتة 
في دول هشـــة أو متأثـــرة بالنزاعات، 
بالمرض،  وإذا أصيب هؤالء األطفـــال 
فإنهـــم يتعّرضـــون ألشـــد العواقب 
الصحيـــة، ويكونـــون األقـــل احتماال 
الالزمة  والرعاية  العالج  للحصول على 

من أجل إنقاذ أرواحهم«.

الصحة: نسبة تطعيم األطفال في فلسطين تتجاوز الـ99 %

 الخليل/ االستقالل:
لقي الطفل اياد يوســـف أبو الكباش (4 سنوات) مصرعه، أمس األحد، نتيجة 

تعرضه لالختناق داخل مركبة ببلدة السموع .
وأوضح الناطق باسم الشـــرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الطفل أبو الكباش قد 
وصل إلى مستشـــفى يطا الحكومي متوفيا، وبناء على ذلك تحركت الشـــرطة 

إلى المستشفى للوقوف على مالبسات الحادثة.
وأكد أن الطفـــل قد تعرض لالختناق أثناء وجوده داخل مركبة مغلقة بالقرب 
من منزله، وجرى نقله ومحاولة اسعافه الى المستشفى لكنه فارق الحياة قبل 

وصوله إلى المستشفى.
وبين ارزيقات أن الشرطة قد باشرت التحقيق في الحادثة .

رام الله/ االستقالل:
قـــرر الرئيس محمود عباس تبنيه التعليم الجامعـــي الكامل للتوائم األربعة 

حافظات القرآن من عائلة »الشنيطي« .
وتـــم إبالغ عائلة الشـــنيطي أمس خـــالل زيارة محافظ القـــدس عدنان غيث 
ومسؤولة ملف المساعدات اإلنسانية في ديوان الرئاسة اللواء رائدة الفارس 

لمنزل العائلة في أم طوبا جنوب القدس المحتلة.

الرئيس يتكفل بالتعليم الجامعي
 للتوائم األربعة من عائلة الشنيطي

مصرع طفل اختناقا داخل مركبة 
ببلدة السموع جنوب الخليل

رام الله/ االستقالل:
شجب نقيب المحامين الفلسطينيين جواد 
عبيــــدات وأعضاء مجلس نقابــــة المحامين 
وكافة أعضاء الهيئة العامة حوادث إطالق 
النار على المواطنين والزمالء المحامين في 

الضفة الغربية المحتلة.
وخص بيان للنقابة نشــــرته على صفحتها 
على »فيســــبوك« مســــاء األحد االعتداءين 
القواسمي  بســــام  المحامي  األخيرين على 
والمحامي محمــــد عابدين والمحامي رياض 

اطميزة من »ِقبل ُثلة خارجة عن القانون«.

وقالــــت: إن »مثل هــــذه الحــــوادث والتي 
الوقوف  لألسف أصبحت ظاهرة تستدعي 
إجراءات جدّيــــة ومالحقة  واتخــــاذ  عندها 
وتقديمهــــم  والمســــؤولين  المتســــببين 
القانونــــي  للعدالــــة واتخــــاذ المقتضــــى 

اتجاههم«.
وأضافــــت النقابــــة »أننــــا وبصــــدد هــــذه 
االعتــــداءات الســــافرة التي تَمــــسَّ أفراد 
هيئتنــــا العامــــة ُنهيــــُب برئيــــس الوزراء 
بِصفتــــه وزير الداخليــــة واألجهزة األمنية 
والنائــــب العام بمتابعة هــــذه االعتداءات 

التــــي تخل بمقومــــات األمــــن واألمان في 
أركان«.

كما دعــــت رئيس الــــوزراء محمد اشــــتية 
للوقوف علــــى حيثيات هــــذه االعتداءات 
الســــافرة والضــــرب بيــــٍد من حديــــد لكل 
مــــن يتجرأ علــــى المس بالنســــيج الوطني 
واالجتماعــــي »وخاصــــة في ِظــــِل الظروف 
بهــــا قضيتنــــا  َتُمــــر  التــــي  السياســــية 
الداخليــــة  وزارة  وطالبــــت  الفلســــطينية. 
بوضع نقابــــة المحامين بمجريات التحقيق 

ونتائجه بأسرع وقت ممكن.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشـــفت وزارة خارجية االحتالل اإلســـرائيلي مساء األحد، عن اســـتضافتها هذا األسبوع في 

"إسرائيل" وفًدا مكوًنا من ستة إعالميين عرب، من بينهم ألول مرة سعوديون وعراقيون.
وقـــال رئيس قســـم مواقع التواصل الصـــادرة باللغة العربية في الـــوزارة يوناتان جونين عبر 
حسابه في "تويتر" إن الزيارة "خطوة مهمه لبناء جسر السالم وتعزيز التفاهم بين الشعوب".
وأضاف: تأتي مبادرة وزارة الخارجية في إطار مســـاعي الوزارة لكشـــف الحقيقة عن "إسرائيل" 
ومواقفها إزاء مختلف القضايا إضافة إلى تعريف الوفد على المجتمع اإلسرائيلي على اختالف 

أطيافه.
ولفت جونين إلى أن الوفد ســـيزور "الكنيســـت ومتحف تخليد ذكرى الهولوكوســـت وأماكن 
مقدســـة في القدس، ويعقد اجتماعات مع أعضاء كنيست ودبلوماسيين إلى جانب جولة في 

"إسرائيل".

نقابة المحامين تستنكر حوادث إطالق 
النار على مواطنين ومحامين بالضفة

إعالميون عرب من بينهم سعوديون 
وعراقيون يزورون »إسرائيل«
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أعلن أنا المواطنة/ مريم مصطفى عثمان ابو شمالة 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
932210842 ) فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ اياد ماجد محمود عبد اللطيف...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801556168) فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/سمية خميس مصباح العقاد...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
900501156 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطن/ حســـين  محمـــد زكـــي عبدالرزاق 
المجـــدالوي...... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية 
التي تحمل رقم 400764619 فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد العزيز عمر عبد العاطي عبيد...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803122738 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد زكي صادق منصور...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802884635

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد محمد نمر ابو شنب...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   910931120

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنـــا المواطنة بســـمه أحمد حمـــوده حنيف   عن 
فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم  
٩٤٥٧٥٠٦٧٧ فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/كمال كامل عوض ابودقة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   957120447

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ضياء عمر علي اربيع عن فقد بطاقة 
هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 905324802 ) 
فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشكورا إلى أقرب 

مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
حذرت هيئة شؤون األســـرى والمحررين األحد 
من تفاقم الحالة الصحية لألسيرين المريضين 
محمد خميس أبراش (٤٠ عاما) وعثمان أبو خرج 
(٤8 عاما)، اللذين يقبعان في ســـجن عسقالن، 
ويتعرضـــان إلهمال طبي متعمد من قبل إدارة 

سجون االحتالل.
وبينت الهيئة في بيان صحفي أن األســـير أبو 
خرج وهو مـــن بلدة الزبابـــدة بمحافظة جنين، 
تعـــرض لوعكة صحيـــة قبل عدة أيـــام فقد 
إثرها قدرته على التنفس، وجرى نقله حينها 
من معتقل "نفحة" الى مستشـــفى "سوروكا" 
اإلســـرائيلي، وخضع لعملية قســـطرة بالقلب 

استمرت لـ٧ ساعات.
وأوضحت أن األسير أبو خرج ومنذ عدة سنوات، 
يعاني من التهاب في الكبد تسببت به حقنه 
اعطيـــت له مـــن قبـــل أطبـــاء إدارة معتقالت 
االحتـــالل عام 2٠٠٦، كما يعاني من مشـــاكل 
واضطرابـــات في عمـــل القلب، وقـــد تعرض 
إلهمال طبي ومماطلة في تقديم العالج خالل 

السنوات الماضية.
ُيشار إلى أن األســـير أبو خرج معتقل منذ عام 
2٠٠3 ومحكوم بالســـجن المؤبد و2٠ عاما، وقد 

وصلت مجموع اعتقاالته الى 22 عاما.
كما حذرت الهيئة مـــن تفاقم الحالة الصحية 
لألسير المريض والُمقعد محمد خميس إبراش 

(٤٠ عاما)، من سكان مخيم األمعري، بمدينة رام 
الله، والمحكوم بالسجن المؤبد.

وأوضحـــت أن ابـــراش يعتبر مـــن الحاالت 
المرضية األكثر صعوبة في سجون االحتالل 
االســـرائيلي، إذ فقد الســـمع والبصر داخل 
المعتقـــالت، كمـــا أنه يعاني مـــن بتر في 
القدم اليسرى بسبب شظية أصيب بها عند 

اعتقاله عام 2٠٠3.
ولفتت إلى أنه وقبل أيام قامت إدارة الســـجون 
بإجراء تفتيشـــات في سجن عســـقالن، وعلى 
إثرهـــا قامت وحدات القمـــع بتمزيق وتحطيم 
طرفه االصطناعي وتخريبه، ما حرمه القدرة على 

الوقوف والحركة.

رام الله/ االستقالل:
محمد  الــــوزراء  رئيــــس  التقــــى 
اشــــتية، أمس األحد، في مكتبه 
بمدينة رام الله، وفدا من المجلس 
الطبي الفلسطيني برئاسة وزيرة 
الصحة مي الكيلة، لبحث عدد من 

القضايا الهامة.
وشدد اشــــتية على أهمية قيام 
الفلســــطيني  الطبي  المجلــــس 
الطبيــــة  الكفــــاءات  بجــــذب 
إلــــى  باإلضافــــة  الفلســــطينية، 
تدريــــب الكــــوادر العاملــــة في 
قطــــاع الصحة، معتبــــرا أن ذلك 
يســــاهم في توطيــــن الخدمات 
الطبيــــة، والتقليل مــــن االعتماد 
على التحويالت الطبية الى خارج 

مشافي وزارة الصحة.
وفي سياق متصل، شدد رئيس 
الوزراء علــــى أن االعتداءات على 
المشــــافي الحكوميــــة والكوادر 

الطبيــــة أمر خطير ومــــدان، وأنه 
للمؤسسة  تعليماته  ســــيصدر 
األمنية بتوفيــــر الحماية الفورية 
والدائمة للمشافي لحمايتها من 

االعتداءات عليها وعلى كوادرها، 
مشــــيرا إلى أنــــه ســــيتم اتخاذ 
القانونية بحق  اإلجــــراءات  كافة 

المعتدين.

اشتية: سنعمل على يوفير الحماية
 الفورية والدائمة للمشافي الحكومية

بسبب اإلهمال الطبي المتعّمد

هيئة يحذر من يردي صحة األسيرين المريضين أبراش وأبو خرج
غزة/ االستقالل:

عاد نائب الســـفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة خالد 
الحردان، مساء أمس االحد، إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون/ ايرز، بعد مغادرته 

لساعات.
وأعلن المكتب اإلعالمي للمعابر في تصريح صحفي عبر صفحته الرسمية على 
(فيســـبوك) وصول نائب السفير القطري السيد » خالد الحردان » بعد مغادرته 

لعدة ساعات عبر المعبر متوجها لقطاع غزة.
ويوم الخميس الماضي، وصل إلى غزة، وفد قطري برئاســـة الحردان، عبر حاجز 
بيت حانون/ ايرز، لمناقشـــة إنشاء مستشفى جديد شـــمالي القطاع، وتنفيذ 
عملية امداد خط كهرباء للقطاع، وذلك في إطار تنفيذ تفاهمات التهدئة وكسر 
الحصار بين حركة »حماس« و«إسرائيل«. وكانت اللجنة القطرية أعلنت السبت 
عن صرف مســـاعدات نقدية بقيمة 1٠٠ دوالر لـ٦٠ ألف أسرة فقيرة في قطاع 

غزة اعتبارا من األحد عبر فروع البريد وفق اآللية السابقة.

بعد مغادريها لساعات.. عودة 
نائب السفير القطري إلى غزة

 القدس المحتلة/ االستقالل:
قدمـــت مؤسســـة منيب رشـــيد المصـــري منحة 
قيمتهـــا 1٠٠ ألف دوالر لصالح مؤسســـة النيزك 
للتعليـــم المســـاند والبحث العلمـــي، ضمن حفل 
توقيع اتفاقيات مع عدد من المؤسســـات واألندية 

والجامعات الفلسطينية.

وجرى تنفيـــذ المنحة من خالل صنـــدوق ووقفية 
القدس الشريك االســـتراتيجي لمؤسسة المصري 

في مدينة القدس.
وقالت رئيس مجلس إدارة مؤسســـة منيب وإنجال 
المصري دينا المصري، أن هذه المنحة مقدمة ضمن 
اهتمام المؤسسة بدعم التعليم والبحث العلمي في 

فلسطين معتبرة مؤسسة النيزك مؤسسة ريادية 
في هذا المجال. من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة 
مؤسســـة النيزك عارف الحسيني دور منيب رشيد 
المصري في دعمه ومســـاندته لمؤسســـة النيزك، 
مشيرا إلى مســـيرة المؤسســـة في تطوير ورعاية 

المواهب العلمية واإلبداعية.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس األحد، عن توفر منح دراسية 
في بولندا وفيتنام وكوبا ومصر وســـلطنة ُعمان  للعـــام 2٠1٩ - 2٠2٠ بمجال 
البكالوريوس. ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها 
االلكترونـــي www.mohe.pna.ps  لالطالع علـــى كامل وتفاصيل وتعليمات 

والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

يقديم منحة بقيمة 100 ألف دوالر لمؤسسة النيزك

الخليل/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل، ظهر أمس األحد، عن األسيرة صفاء أبو سنينة، من مدينة الخليل 

جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أمضت 13 شهًرا في السجون »اإلسرائيلية«.
وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل أفرجت عن األسيرة أبو سنينة من سجن »الدامون« 

التابع لالحتالل، عبر حاجز »الجلمة« العسكري غربي مدينة جنين.
وكانت قوات االحتالل، قد اعتقلت السيدة أبو سنينة من منزلها بالخليل فجر الـ 1٧ من 
حزيران (يونيو) 2٠18، وحولتها للتحقيق في سجن عسقالن، وحكم عليها بالسجن 13 
شهًرا وغرامة مالية مقدارها ٩٠٠٠ شيقل، وهي أم ألربعة أبناء. يذكر أن سلطات االحتالل 
تعتقل في ســـجونها قرابة الـ ٥٧٠٠ أسير فلســـطيني؛ بينهم ٤8 سيدة و23٠ طفاًل، 

باإلضافة لـ ٥٠٠ معتقل إداري وقرابة الـ 1٠٠٠ أسير مريض، وفق إحصائيات رسمية.

سلطات االحتالل يفرج عن
 أسيرة فلسطينية من الخليل

التعليم العالي يعلن عن
 منح دراسية بخمس دول
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لليـــوم الســـابع والثالثين على التوالي يخوض األســـير القائـــد المجاهد جعفر عز 
الدين إضرابه المفتوح عن الطعام في ســـجون االحتالل الصهيوني, ويزداد وضعه 
الصحي سوءا يوما بعد يوم, في ظل تعجت مصلحة السجون في التعامل مع إضرابه, 
والتعاطي مع مطالبة المشروعة بجيل حريته من سجون االحتالل, بعد ان أمضى مدة 
محكوميته البالغة خمســـة أشهر, وقبل ان يتم اإلفراج عجه أحالة االحتالل لالعتقال 
اإلداري لمدة ثالثة أشهر دون ان توجه له أية تهمة, ليخوض األسير القائد جعفر عز 
الدين إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لهذا القرار التعســـفي, ويصر على المضي 
بإضرابه المفتوح عن الطعام حتى يتحرر من األسر, فجعفر عز الدين امضي سجوات 
طويلة في ســـجون االحتالل, وفي كل مرة يفرج عجه, يعيد االحتالل اعتقاله مجددا, 
بحجة انه يمثل خطرا على امن »إسرائيل« وهذا المبرر الذي يلجأ إليه االحتالل دائما 

لتجديد اعتقال األسرى دون تهمة.  
األســـير القائد جعفر عز الدين بعث برسالة إلى شعبه الفلسطيجي قال فيها »إنجي 
بفضل الله عز وجل أعيش في معية الله وبكجفه وحراســـته وأقول كما قال ســـيدنا 
يوســـف عليه السالم إنه من يتق ويصبر فإن الله ال يضيع أجر المحسجين. وأضاف: 
»هذا عدونا ونعلم جيدًا كيف نتعامل معه وكيف نحقق الجصر والتمكين ونجتصر 
لعزتجـــا وكرامتجا ونفـــرض حريتجا عليه, وســـججالها بإذن اللـــه ألن قوتجا أقوى من 
جبروتهم، نعم أجسادنا ضعيفة وال نقوى على العراك والتحدي, ولكن صلب إرادتجا 
وقوة عزيمتجا تجعلجا أعزاء أقوياء ال نجكســـر وال نجظر خلفجا, وسيتحقق هذا الجصر 
بإذن الله »وســـيعلم الذين ظلموا أي مجقلب يجقلبون«, إنها إرادة الفلسطيجي التي 
ال تجكســـر, وإيمانه المطلق بعدالة قضيته, انه يتحدى الموت, ويتحدى الســـجان, 
ويتحدى اإلعياء والتعب واأللم, فعجدما يؤمن الفلسطيجي بمعركته ال يخرج مجها إال 

رابحا, وجعفر كان قراره ان  يتحدى االحتالل بمجعه من نيل حريته.   
جعفـــر عز الدين قال في رســـالته، أنـــه يعاني من آالم صعبة ومؤلمة وأرق شـــديد 
ومتواصـــل، ودوران في الرأس وســـقوط أرضـــًا وحالة من الغثيان، وتقيؤ مســـتمر 
ألحماض مؤلمة وكريهة وشـــديدة الحموضة والحرقة حيث تسببت له بالتهاب في 
الحلق من شدة حرارتها، وأيضًا لديه التهاب حاد في أضراسه تسببت له بألم ووجع 
فـــي الرأس، مضيفًا أن هجاك هبوطًا حادًا وملموســـًا في الســـكر والضغط رغم عدم 
إجرائه للفحوصات لكجه يشـــعر بذلك، وأيضًا نقص في الوزن, ورغم كل ذلك يصر 
على المضي بإضرابه المفتوح عن الطعام, واالحتالل الصهيوني الذي احاله لالعتقال 
اإلداري, كان يعلم يقيجا قبل ان يتخذ قرار تجديد االعتقال ان جعفر ســـيواجه هذا 
القرار التعسفي الجائر بإضراب مفتوح عن الطعام, وانه سيمضي بإضرابه مهما كان 
صعبا وشـــاقا ويمثل خطرا على حياته, لكن دوافع االحتالل التخاذ هذا القرار كانت 

اكبر من تججب هذه المعركة, ألن جعفر عز الدين قائد كبير.
نعم العدو يخشـــى هـــؤالء القادة الكبار, ويحاول ان يحـــول بيجهم وبين حريتهم, 
وقد استخدم االحتالل هذا األســـلوب »القذر« الذي يدل على نازيته, مع العديد من 
القادة الكبار, إلى ان اســـتطاع األسير المحرر والشيخ القائد خضر عدنان تحدي هذا 
القرار بصالبة وقوة وإرادة حديدية, وســـار على ذات الجهج العديد من األسرى الذين 
انتزعـــوا حريتهم بمعاركهم مع االحتالل – معارك األمعاء الخاوية- وفي كل معركة 
كان يجتصر األســـير على السجان, وحتما سيجتصر جعفر عز الدين, ألنه قائد صلب 
وشـــجاع وقوي, وقادر على كســـر إرادة الســـجان خاصة أنه  أحد أبرز األسرى الذين 
شـــاركوا في معركة األمعاء الخاوية ضد سياسة االعتقال اإلداري التعسفية, فصبرا 
جعفـــر فان الجصر قادم ال محالة, وان موعـــدك مع الحرية اقترب رغم انف االحتالل, 
حرية ستجتزعها انتزاعا أيها القائد الكبير بجوعك وآالمك وأهاتك وأمعائك الخاوية, 

ولن توهب لك من هذا االحتالل البغيض.   

جعفر عز الدين ممنوع من الحرية 
رأي

ُظلمت المرأة في المجتمعات العربية بين تيارين 
متجاقضين: أحدهما مستورد من الثقافة األوروبية 
الغربية، يذهـــب باتجاه تحرير المرأة وفق نموذج 
العلمانية  بجزعتـــه  المعاصرة  الغربيـــة  الحضارة 
المتطرفة، هذا التيـــار يريد تحرير المرأة العربية 
المسلمة من اإلسالم والفطرة. وثانيهما ُمستجلب 
من عصر االنحطاط العربي ُأعيد إنتاجه في إحدى 
الصحـــراوات العربيـــة القاحلـــة، يذهـــب باتجاه 
تقييد المرأة وفـــق الجموذج الصحراوي المتطرف 
بعد ارتدائه الثوب اإلســـالمي، هـــذا التيار يريد 
تقييد المرأة العربية المســـلمة باإلسالم والشرع. 
المتطرفين  المتجاقضين  التياريـــن  وبين هذين 
يقف الجموذج اإلسالمي الوسطي الحضاري الذي 
يهـــدف إلى تحريـــر المرأة باإلســـالم وليس من 
اإلسالم، ويسعى لعتق المرأة من الظلم وليس من 
الفطـــرة. هذا الجموذج الحضاري هو ما يميز الفكر 
االجتماعي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
وهـــذا واضـــح مـــن خـــالل وثائقهـــا وأدبياتها 

األساسية التي نستعرض جزءًا مجها. 
الدكتور الشـــهيد فتحي الشقاقي نشر في مجلة 
المختار اإلسالمي العدد العاشر إبريل عام 1980 
مقااًل بعجوان (المرأة المســـلمة: تيار جديد.. مهام 
جديدة) وضح فيـــه رؤيته للمرأة وفـــق الجموذج 
الحضاري اإلســـالمي، وانتقد تيار التغريب الذي 
يســـعى إلى تعليم المرأة بجـــاء على قواعد الفكر 
الغربي العلماني بداًل من الفكر اإلسالمي. وانتقد 
دعوات نزع خمـــار المرأة تمهيدًا لجزع حجابها ثم 
تعريتهـــا تمامًا، بيجما اإلســـالم بمعظم فقهائه 
يـــرون في الحجـــاب وليس الخمـــار (الجقاب) هو 
الزي الشـــرعي للمرأة.  ورأى فـــي الهجمة الغربية 
المســـتهدفة للمرأة أهم جوانب الهجمة الغربية 
على المجتمع المســـلم، لتفقد المرأة أنوثتها ثم 
إنســـانيتها ثم كرامتها وديجهـــا، ويجتهي األمر 
بتدمير البيت المسلم والجشء المسلم والمجتمع 
المســـلم بأكمله. ودعا إلى مســـاواة المرأة بالرجل 
ولكن ليس على األســـس الغربية، ولكن المساواة 
المضبوطـــة بالشـــرع والفطرة. فلكل مـــن الرجل 
والمـــرأة مجاله وتخصصه وإمكانياته، واإلســـالم 
وحده هو الذي يقدم الفرصة المجاسبة المتكافئة 
لكل مجهما في إطار قدراته الجســـمية والجفسية 

التي ُفطر عليها. 
الشهيد الشقاقي في رؤيته لمكانة المرأة ودورها 
في المجتمـــع يرى أن أمامها مســـؤوليات ذاتية 

وأخرى موضوعية، فالمســـؤوليات الذاتية تتعلق 
ببجـــاء الـــذات اإلســـالمية كجموذج حـــي يتحرك 
اتجاه الوصول إلـــى رضى الله ســـبحانه وتعالى 
لتصبـــح قدوة  ُتحتـــذى أمام اآلخريـــن. وتتعلق 
كذلك بأهمية الوعي باإلسالم وااللتزام به، ليكون 
اإليمـــان والوعي لدى المرأة أهـــم عوامل الصمود 
والمقاومـــة أمام الضغوط واإلغـــراءات من حولها، 
وال بد للمرأة المســـلمة كما الرجل المســـلم تمثل 
مفاهيم األصالـــة واالنتصار والفعالية واإليجابية 
والمســـؤوليات  االجتماعـــي.  تحركهـــم  فـــي 
الموضوعيـــة تتلخـــص في فهم المـــرأة لقضية 
التحدي الذي تواجهه األمة باعتباره أول خطوات 
تجاوز هذا التحدي الذي يريد تدمير إسالم المرأة 
كمقدمة لتدمير المجتمع المسلم، لذلك ركز على 
دور المرأة فـــي مختلف المجاالت، أهمها: مقاومة 
السياســـات التربوية والتعليمية غير اإلسالمية، 
واقتحام مجال العمل دون اإلخالل بضوابط الشرع 
والفطرة، ومشـــاركتها في كافـــة مجاالت العمل 
االجتماعي التطوعي الخيري في مختلف مياديجه 
لجقترب من الجماهير وآالمها تمهيدًا لترشيدها. 
الدكتـــور رمضـــان شـــلح األميـــن العـــام الثاني 
لحركـــة الجهاد اإلســـالمي في كتابه (األســـس 
والمفاهيم اإلسالمية) المجشور في فبراير 2018 
كتب تحـــت عجوان (المرأة) مـــا ُيعبر عن الجموذج 
اإلســـالمي الحضاري اســـتكمااًل لفكر الشـــقاقي 
االجتماعي حول المرأة »الجســـاء شـــقائق الرجال، 
وقد أرســـى اإلســـالم العدل والمســـاواة بيجهما 
في اإلنســـانية والكرامة، وفي التكليف الشرعي، 
وحـــض علـــى حفـــظ حقـــوق المـــرأة وواجباتها 
الفردية واالجتماعية، وضمان مشاركتها في بجاء 
المجتمع، والجهاد للدفاع عـــن الوطن، وذلك في 
حدود الضوابط واآلداب اإلسالمية«. هذه الفقرات 
ُتّلخص الفكر االجتماعي في نظرته للمرأة مرسخة 
مبدأ المســـاواة بين المرأة والرجل في اإلنســـانية 
والكرامة والتكليف الشـــرعي، ومبدأ التوازن بين 
واجبات المرأة وحقوقها على المستويين الفردي 
واالجتماعـــي، ومبـــدأ المشـــاركة الفاعلـــة للمرأة 
الصادرة عام 2013، وفيها » يتأسس وضع المرأة 
في اإلســـالم على المســـاواة مع الرجل سواء في 
مكانتها اإلنســـانية، أو من حيـــث عضويتها في 
المجتمع، وتقوم العالقـــة بين الرجل والمرأة على 
المسؤولية المشـــتركة... وللمرأة حقوق سياسية 

واقتصادية مساوية للرجل.« 

وفـــي (الوثيقـــة السياســـية) لحركـــة الجهـــاد 
اإلسالمي في فلســـطين الصادرة في فبراير عام 
2018 جـــاء تحت عجوان (قضايـــا ومهام وطجية) 
في البجـــد الرابع ما نصه » تعزيـــز الدور الجضالي 
للمرأة، ورفع مســـتوى مشـــاركتها في المقاومة، 
وفي العمـــل الوطجي واإلســـالمي، والتأكيد على 
حقوقهـــا وواجباتها، وتحقيق كرامتها ومكانتها 
في المجتمع، ركيزة أساسية تمد مشروع المقاومة 
والتحرير بأهم أســـباب القوة واالســـتمرار.« وهذا 
يدل بوضوح على الُبعد الجضالي للمرأة ، وهو تطور 
مهم فـــي الفكر السياســـي واالجتماعي للحركة 
اإلســـالمية الفلســـطيجية، فقد ربطـــت الوثيقة 
السياســـية للحركـــة بين تعزيز الـــدور الجضالي 
للمرأة ومشـــاركتها الفاعلة في المقاومة والعمل 
الوطجـــي واإلســـالمي بتقـــدم مشـــروع المقاومة 
والتحرير واعتبر هذا الدور الجضالي والمشـــاركة 
فـــي المقاومـــة والعمل الوطجي من أهم أســـباب 
القوة واالستمرار. والوثيقة لم تغفل أهمية عالقة 
نيل المرأة لحقوقها وتحقيق كرامتها ومكانتها 
االجتماعيـــة بانجـــاز مشـــروع التحريـــر والعودة 
واالســـتقالل في عالقة جدلية تربـــط بين التحرر 

الوطجي والتحرر االجتماعي. 
وهكذا نجد أن المرأة في الفكر االجتماعي للجهاد 
اإلسالمي مستمد من الجموذج اإلسالمي الوسطي 
الحضـــاري بعيـــدًا عـــن التياريـــن المتطرفين – 
الغربـــي والصحراوي- وتوضيحـــًا وتلخيصًا لهذا 
الفكـــر اقتبس هذا الجزء من مقال ســـابق لكاتب 
هذا المقال ُنشـــر قبل عامين بعجوان (المرأُة ُتوأُد 
من جديد) جـــاء فيه »... إن قيمة المرأة في ذاتها 
كإنسان قبل كل شيء، فهي قيمة في حد ذاتها 
كإنسان له ذات مســـتقلة تتساوى مع الرجل في 
القيمة والكرامة اإلنسانية، كما تتساوى معه في 
المسؤولية والتكاليف الشرعية (الجزاء والعقاب)، 
وتعارض الرجل فـــي الججس الذي يفرض بعض 
الوظائف المختلفة على كال الججسين. والخالصة 
كـــي ال ُتوأُد المرأة من جديد ال خيار أمامجا ســـوى 
التصدي لجمطي الثقافـــة المتقابلتين: ثقافة إن 
المرأة عورة كلها يجبغي سترها وحجبها، فُتدفن 
حية فوق التراب بعد أن كانت ُتدفن تحت التراب 
فـــي الجاهلية، وثقافة مقابلة ال ترى في المرأة أي 
عورة يجبغي ســـترها وحجبها، فُتدفن حية أيضًا 
فوق التراب. لكجه تراب الحضارة المتقدمة وغبار 

التحرر الراقي.«.

المرأة في الفكر االجتماعي 
للجهــاد اإلسالمــي

 بقلم د. وليد القططي

فـــي تصريح مثير وغير مســـبوق فـــي توقيته، قال رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي نتجياهو قبل يومين أنه في الحـــرب القادمة لن تكون 
هجاك حصانـــة لمطلقي الصواريخ أو قادتهم حتى لو كانوا وســـط 
المدنيين العـــزل؛ موجها فى ذلك حديثه عن جبهتي غزة أو ججوب 

لبجان.
ومن الواضـــح ان مثل هـــذا التصريح هو تتويج لعـــدة تصريحات 
ســـبقته فى اآلونة األخيرة من قادة عسكريين وأمجيين إسرائيليين 
مشـــابهة تحمـــل في طياتها رســـالة ال لبس فيها إلـــى العالم بأن 
إســـرائيل لن تلتزم في حربها القادمة باتفاقية ججيف الرابعة التي 

تعطى حصانة وحماية للمدنيين خالل المعارك العسكرية.
ماذا يعجى هذا؟!! .. ببســـاطة يعجى أن إسرائيل تهيئ العالم لتقبل 
ما ســـترتكبه من مجازر بحق المدنيين فـــي كل من غزة أو لبجان في 
الحرب القادمة؛ والتي من الواضح أن خططها العســـكرية قد أنجزت 
طبقا الســـتراتيجية األرض المحروقة ولم يبق إال إشـــارة البدء التي 

ســـيطلقها نتجياهو أو أى رئيـــس وزراء قادم ليبـــدأ تطبيقها على 
األرض في توقيت خادع ســـتحدده إسرائيل لتحفظ لجفسها عجصر 

مفاجأة ومباغتة الطرف اآلخر.
إن تلك التصريحات باستهداف مطلقي الصواريخ وقادتهم وليس 
مجصات الصواريخ ومخازنها العســـكرية؛ إنما هي في الحقيقة خلط 
مقصود بين الجبهة العســـكرية والجبهة الداخلية المدنية، وتريد 
من خاللها إسرائيل تحويلهما أمام العالم إلى جبهة واحدة ليسهل 
تبرير اســـتهداف أي هدف أيا كان تصجيفه فـــي أي حرب قادمة، 
ومخطـــئ من يعتقد أن مـــا تفوه به نتجياهو هو رســـالة تخويف أو 
ردع لغزة أو ججوب لبجان؛ فالرســـالة ليست لهم إنما هي للعالم بأن 
يتحلى برباطة الجأش عجدما تجقل له عدســـات كاميرات المراسلين 
صور المجازر التي ســـيرتكبها الجيش اإلســـرائيلي في قطاع غزه أو 
لبجان، وعليه أن يدرك حيجها بأن إســـرائيل تدافع عن نفسها تجاه 

إرهابيين تخفوا بين المدنيين .

والغريـــب في األمـــر أن التصريح لـــم يثر اهتمام أحد فـــي العالم؛ 
علـــى الرغم بأنه إعالن بإهدار دم لمئـــات إن لم يكن آالف المدنيين 
العزل؛ والتي تقول إســـرائيل وبكل ووضوح أنها ستقتلهم في أي 
مواجهة قادمة تحت حجة اســـتهدافها إلرهابيين في جوارهم، ولم 
تدين أي مجظمة لحقوق اإلنســـان هذا التصريـــح اإلجرامي الخطير 
مـــن رئيس وزراء دولة معترف بها في األمم المتحدة؛ ويفترض بها 
مراعاتهـــا لالتفاقات الدولية الموقعة عليهـــا؛ وأول تلك االتفاقات 
اتفاق ججيف لحماية المدنييـــن أثجاء الحرب، واألغرب هجا هو حالة 
الصمت الفلسطيجية وعلى كل المستويات وخاصة مجظمات حقوق 
اإلنســـان تجاه تلك التصريحات اإلجرامية خاصة وأن إســـرائيل لها 
سجل كبير من المجازر ضد المدنيين خالل مواجهاتها السابقة في 
مع الفلسطيجيين وخاصة في قطاع غزة الذي ال يوجد فيه أي مالجئ 
للمدنيين عالوة على كونه مغلق المجافذ بالكامل أمام حركة سكانه .

هذا التصريح يســـتوجب مذكرة إحاطة لمحكمـــة الججايات الدولية 

بخطورة ما تجوى إســـرائيل تجفيذه تجـــاه آالف المدنيين في قطاع 
غـــزة أو ججوب لبجان؛ وإن لم يكن لمجعها فليس أقل من ردعها لكي 
ال توغل فـــي فاتورة الدم المجبية؛ ومع األســـف فـــإن التصريح مر 
مرور الكرام، وهو ما ســـتعتبره إســـرائيل بالضرورة ضوء أخضر لها 
للمضي قدما فيما تخطط له من مجازر في أي حرب قادمة. وأمام هذا 
المخطط الخطير تجاه المدنيين التي تجوي عليه إسرائيل فيتوجب 
على المقاومة في قطاع غزة وججوب لبجان أن توضح في تصريحات ال 
تقبل اللبس أنها ال تستهدف المدنيين وليس هجاك من ضرر البتة 
لو أعلجت أنها ســـتلتزم باتفاقية ججيف لحمايـــة المدنيين في أي 
مواجهة مع إسرائيل؛ ألن إعالنا من هذا القبيل سوف يكون ببساطة 
نسف للمخططات العسكرية اإلسرائيلية اإلجرامية التي من الواضح 

أنها بجيت على استراتيجية جبى أكبر ثمن من الدمار والدم .
يجب االســــتفادة من أخطــــاء عدونا والتعلم مجهــــا حتى ال ندفع 

فاتورة باهظة من ممتلكاتجا ودمائجا وأرواحجا..

د. عبير عبد الرحمن ثابت كيف نحمى غزة من المحرقة اإلسرائيلية القادمة ؟
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أعلن أنا المواطن/ محمد نجيب رشاد الحويطي  ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
906519400   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن خالد منير محمد الرقب عن فقد بطاقة 
هويتـــي الشـــخصية  التي تحمل رقـــم  804748853  
فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى أقرب 

مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عاهد سهيل نعمان زويد...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801490749

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنـــا المواطن تامر فؤاد حســـين ابو شـــبيكة  عن 
فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم   
906673447فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ بكر خضر معروف...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
405952524  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنا المواطن عايشـــة محمد محمـــود حويله    عن 
فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم   
906046420فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل:
انخفضت الصادرات خالل شهر أيار 
من عام 2019 بنسبة 1% مقارنة مع 
الشـــهر الذي ســـبقه، كما انخفضت 
بنسبة 6% مقارنة مع نظيره من عام 
2018، حيـــث بلغـــت قيمتها 89.7 

مليون دوالر أميركي.
وأفاد الجهـــاز المركزي لإلحصاء، في 
تقريـــر أعـــده بهذا الخصـــوص، بأن 
الصـــادرات إلى "إســـرائيل" ارتفعت 
خالل الشـــهر المرصود بنســـبة %4 
مقارنـــة مـــع الشـــهر الذي ســـبقه، 
وشـــكلت الصادرات إلى "إســـرائيل" 
91% مـــن إجمالي قيمـــة الصادرات 
لشـــهر أيار مـــن عـــام 2019. بينما 
انخفضت الصـــادرات إلى باقي دول 
العالم بنسبة 33% مقارنة مع الشهر 
الســـابق، حيث بلغـــت قيمتها 8.1 

مليون دوالر أميركي.
كما انخفضت الواردات خالل شـــهر 
أيار الماضي بنســـبة 4% مقارنة مع 

شهر نيســـان، كما انخفضت بنسبة 
2% مقارنة مع نظيره من عام 2018، 
حيث بلغت قيمتهـــا 483.3 مليون 

دوالر أميركي.
وانخفضت الواردات من "إســـرائيل" 
خالل شـــهر أيار 2019 بنســـبة %6 
مقارنـــة مـــع الشـــهر الذي ســـبقه، 

وشكلت الواردات من إسرائيل %57 
مـــن إجمالي قيمـــة الـــواردات. كما 
انخفضت الـــواردات مـــن باقي دول 
العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر 

الذي سبقه.
الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق 

بين الصادرات والواردات، فقد سجل 
انخفاضـــا فـــي قيمة العجز بنســـبة 
5% خالل شـــهر أيـــار 2019 مقارنة 
مع الشـــهر الذي سبقه، كما انخفض 
بنســـبة 1% مقارنة مع شهر أيار من 
عـــام 2018، حيث بلـــغ العجز 393.6 

مليون دوالر أميركي.

»اإلحصاء«: انخفاض الواردات السلعية 
المرصــودة بنسبــة 4 % خــالل أيـار 2019

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف دفعة راتب شهر مايو 2019م ابتداًء من اليوم االثنين، 

بآلية جديدة، تحقق زيادة نسبية ألصحاب الرواتب من فئة 1200 إلى 3600 شيكل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس األحد، أنه سيتم احتساب الرواتب كما يلي:

أواًل: الرواتب بنسبة 100% لمن راتبه 1200 شيكل فما دون.
ثانيًا: الرواتب من 1200 إلى 3600 شيكل صرف ( 1200 شيكل + 10% من  (إجمالي الراتب 

المتبقي بعد خصم  1200 شيكل).
من 1200 إلى 1500 شيكل متوسط نسبة الصرف 91% من الراتب.

ثالثًا: الرواتب من 3600 شيكل فما فوق بنسبة 40% من الراتب.
وعليه تتراوح نسبة صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر وفق ما يلي:

- الرواتب بنسبة 100% لمن راتبه 1200 شيكل فما دون.
- من 2501 إلى 3000 شيكل متوسط نسبة الصرف 50% من الراتب بمتوسط 

زيادة 155 شيكال.
- من 1501 إلى 2000 شيكل متوسط نسبة الصرف 73% من الراتب بمتوسط 

الزيادة 50 شيكال.
- من 2001 إلى 2500 شيكل متوسط نسبة الصرف 57% من الراتب بمتوسط 

زيادة 110 شواكل.
- من 3001 إلى 3599 شيكال متوسط نسبة الصرف 43% من الراتب بمتوسط 

زيادة  105 شواكل.
- ســـيتم البدء بصرف الفئة األولى للرواتب ما دون 1200 شيكل اليوم االثنين 

22 يوليو 2019.
- من 3600 فما فوق بسنبة 40% من الراتب.

المالية توضح آلية صرف 
دفعة شهر مايو لموظفي غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكــــد رئيس مجلــــس إدارة شــــركة كهرباء 
محافظــــة القــــدس ومديرها العام هشــــام 
العمري، أنه مع نهاية العام الجاري سيصل 
االنتاج مع الشركاء من الكهرباء إلى ما يقارب 
20 ميغــــا واط، مــــن خالل مشــــاريع الطاقة 
الشمسية التي تنفذها الشركة في مناطق 
امتيازها، مشدد على التزام الشركة بمواصلة 
االستثمار في قطاع الطاقة البديلة لتحقيق 

األمن الكهربائي للمواطن.

وأوضــــح العمري في بيان صحفــــي، أن هذا 
االنجاز من شــــأنه أن ينعكــــس إيجابا على 
مستوى الخدمات الكهربائية التي تقدمها 
الشركة لمشــــتركيها، معتبرا هذه الخطوة 
»بمثابــــة إنجاز هام لفلســــطين على صعيد 
القطاع الطاقي«؛ كونها ستساهم في تعزيز 
االستقرار االقتصادي واالجتماعي والتنموي، 
خصوصا مع تزايد الطلب على هذه الســــلعة 
الهامة وتنوع استخداماتها في ظل ارتفاع 

معدالت النمو السكاني والعمراني.

وشدد على ضرورة البحث عن مصادر جديدة 
للطاقة مع مختلف األطــــراف المعنية بهذا 
القطاع عبر االســــتثمار في مشاريع الطاقة 
للظروف  الكهرباء، نظرا  الشمســــية، إلنتاج 
السياسية االســــتثنائية التي نعيشها في 
ظــــل تحكم الجانــــب اإلســــرائيلي، بالموارد 
والمصادر الطبيعية، بما فيها قطاع الطاقة، 
إلــــى محدوديــــة المصــــادر، وزيادة  إضافة 
التنافــــس عليها مــــع ارتفــــاع الطلب على 

الكهرباء.

التحديــــات والمعوقات  بالرغم  »أنه  وأوضح 
التي تجابه قطاع الطاقة الفلسطيني بشكل 
عام، بما فيها الطاقة المتجددة، إال أن هناك 
إصرارا مــــن القطاعين العــــام والخاص على 
المضــــي قدما باتجــــاه تطوير هــــذا القطاع 
الحيوي، واللحاق بركــــب الدول األخرى التي 
قطعــــت شــــوطا طويال فــــي مجــــال الطاقة 
الشمســــية، لما لــــه من تأثيــــر إيجابي على 

مختلف الجوانب الحياتية«. 
وأشــــار إلى »أنه في خضم هــــذه المبادرات 

ســــواء كانت من الحكومة أو القطاع الخاص، 
إال أن هــــذه المشــــاريع والمبــــادرات ما زالت 
تصطــــدم بالعراقيل، في ظل التشــــريعات 
والقوانيــــن الفلســــطينية الحاليــــة التي ال 
تشجع شــــركات توزيع الكهرباء على السير 
قدمــــا بهذه المشــــاريع، وهو ما يســــتنزف 
مقدرات الشركات، ولألســــف لم تقم حتى 
اليوم الجهات المعنية الحكومية بأي دراسة 
حقيقية ومراجعة لألنظمة المؤقتة الحالية 

التي تتعلق بالطاقة«.

كهرباء القدس: إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية سيصل إلى 20 ميغا واط نهاية 2019

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعـــت ايرادات المواقع األثرية في المغرب في 
الفترة الممتدة ما بين ينايـــر والنصف األول من 
يوليـــو 2019، لتبلغ 90 مليـــون درهم (8 ماليين 
و367 ألف يورو)، بحســـب وزارة الثقافة واالتصال 

المغربية.
وقالـــت الوزارة في بيـــان لها األحـــد، إن عدد زوار 
المواقـــع األثرية بالمملكة ســـجل »ارتفاعا مهما« 
خالل النصف األول من سنة 2019، حيث بلغ أزيد 

من مليون و500 ألف زائر.

وأكدت الوزارة، في هذا الســـياق، أنها تعمل على 
تحســـين وتطوير الخدمات الالزمة الســـتقطاب 

أمثل لزوار هذه المواقع وكذلك رفع ايراداتها.
ويعتبر المغرب عناصر تراثـــه الحضاري المادي 
ومواقعـــه األثريـــة رافـــدا مـــن روافـــد التنمية 
التنمية  االقتصادية ودعامة أساســـية لتحقيق 

المستدامة في المملكة.
ويعـــد القطاع الســـياحي بشـــكل عـــام من أهم 
القطاعات االقتصادية في المغرب سواء من حيث 

جلب العملة الصعبة أو تشغيل اليد العاملة.

االستقالل/ وكاالت:
هبطت أســــعار النيكل مع انحسار موجة مشتريات 
قوية اســــتمرت أســــبوعين رفعت المعــــدن الذي 
يستخدم في صناعة الصلب غير القابل للصدأ إلى 

أعلى مستوى في أكثر من عام.
ومن ناحية أخرى قفز النحاس إلى أعلى مستوى في 
شــــهرين مع تزايد مراهنات المســــتثمرين على أن 
البنك المركزي األميركي ســــيخفض أسعار الفائدة 

في اجتماعه في نهاية الشهر الحالي.
وأنهت عقود النيكل القياســــية جلسة التداول في 
بورصة لنــــدن للمعادن منخفضــــة 0.7 بالمئة إلى 
14750 دوالرا للطن لكنها سجلت مكاسب تزيد على 

9 في المئة على مدار األسبوع.

وفي جلســــة الخميــــس، قفزت أســــعار النيكل إلى 
15115 دوالرا وهو أعلى مســــتوى لهــــا منذ يونيو 
2018 وســــجلت مكاســــب بلغــــت 20 بالمئــــة في 

أسبوعين فقط.
وأغلقت عقود النحــــاس مرتفعة 1.4 في المئة عند 
6055 دوالرا للطن بعد أن المســــت 6170.50 دوالر 

وهو أعلى مستوى لها منذ العاشر من مايو .
وينهي المعدن األحمر األسبوع على مكاسب بأكثر 

من 2 في المئة.
ومن بين المعادن الصناعيــــة األخرى، أغلقت عقود 
األلومنيوم منخفضة 0.3 بالمئــــة عند 1848 دوالرا 
للطــــن وهبطت عقود الزنــــك 1.6 بالمئة إلى 2425 

دوالرا للطن.

المواقع األثرية بالمغرب تدر 8 
ماليين يورو على خزينة الدولة

النحاس يقفز ألعلى مستوى في شهرين
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أعلن أنا المواطن/ رائد صالح الدين احمد دبابش   ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
926755026  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطـــن/ ابراهيـــم وصفـــي عبـــد الرحمن 
الجاروشـــة...... /. عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية 
التي تحمل رقـــم 96666677 فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رائد علي خالد األدهم...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
903570141 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ علي بهجت جمعه ابو عجينه...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400897484

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد علي عبدالله أبوعبدو...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
407771641  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ انتصار رمضان حسين ابو غبن...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
974824138   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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فقد 
هوية
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فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ اديب ابراهيم ديب عويص...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800805095 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ تامر عاهد ياسر الحلو...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404140949

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اسماعيل محمود احمد البريم...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926654930

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ الجزيرة نت:
بينما يتصاعـــد التوتر في منطقة الخليج ُتســـلط األضواء على 
الحرس الثوري اإليراني الذي يؤكد سيادته على مضيق هرمز وال 
يتردد في إسقاط الطائرات المسيرة األميركية واحتجاز ناقالت 

النفط البريطانية.
والحرس الثوري هو الجيش العقائدي المخلص للمرشـــد األعلى 
للجمهورية اإلسالمية في إيران، وال يعد من الناحية التنظيمية 
جـــزءا من القوات المســـلحة بل يتمتع بقيادة مســـتقلة تتلقى 

أوامرها من علي خامنئي مباشرة.

قدرات عالية
يتألف الحرس الثـــوري اإليراني -وفق تقديرات المعهد الدولي 
للدراسات اإلستراتيجية في لندن- من 350 ألف عنصر، في حين 
يقول معهد الدراســـات اإلستراتيجية والدولية في واشنطن أن 

عدد أفراده ال يتجاوز 120 ألفا.
وقـــد ظهر الحرس الثـــوري في 5 مايو/أيـــار 1979 بعد انتصار 
الثورة اإلســـالمية واإلطاحة بنظام الشـــاه، عبر مرسوم من قائد 
الثورة اإلمام آية الله الخميني، ووضع تحت إمرة المرشد مباشرة.
وكان الهـــدف الرئيـــس من إنشـــاء هـــذه القوة جمـــع القوات 
العســـكرية المختلفة التي نشـــأت بعد الثورة في بنية واحدة 
موالية للنظام لحمايته وإقامة توازن مع الجيش التقليدي الذي 

لم يشارك في الثورة وظل بعض ضباطه أوفياء لحكم الشاه.
ويعرف عن أعضاء الباسدران حماسهم الديني ووالؤهم المطلق 
للنظـــام وجاهزيتهم للدفاع عنه ضد »أعـــداء الداخل والخارج«، 
مما جعلهم موضـــع تكريم القيادة، ومنحهم نفوذا كبيرا داخل 

أجهزة الدولة على الصعيدين السياسي واالقتصادي.
ويرى المراقبون أن أكبر دليل على نفوذ الحرس الثوري في جسم 
الدولة وصول أحد أعضائه إلى رئاســـة الجمهورية اإلســـالمية، 

وهو الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

مفا�صل الدولة
ودخل العديد من كوادر الحرس إلى مفاصل الدولة الحساســـة، 
ومـــن أبرزهـــم ســـكرتير المجلس األعلـــى لألمـــن القومي علي 
الريجاني وقائد الشـــرطة محمد باقر قاليبـــاف، كما أصبح عدد 

منهم ناشطين في قطاعات البناء والنفط.
ولعب الحرس الثوري دورا أساســـيا فـــي الحرب ضد العراق بين 
1980 و1988. وينظـــر إليه على أنه جيش مواز يملك ســـالحي 

الطيران والبحرية الخاصين به.
ورغـــم أن الحرس الثوري يســـهم مع الجيش فـــي مهام مراقبة 
الحدود فإن تجهيزاته أكثـــر تطورا، وتحديدا بطاريات صواريخ 

»شهاب 3« بعيدة المدى.
خالل االحتالل األميركي للعراق، اتهمت واشنطن الباسدران -من 
خالل جيش القدس التابع له- بمســـاعدة المجموعات المسلحة 

في العراق، وهو ما نفته طهران. ويرى مراقبون أن الحرس الثوري 
يدعم حركات المقاومة وعلى رأسها حزب الله في لبنان.

يشـــار إلى أن الباسيج وهم منظمة شبه عســـكرية قوامها من 
الشـــباب وطالب الجامعات تتبع هي األخـــرى بأفرادها -المقدر 
عددهم بعشرة ماليين شخص- أوامر الحرس الثوري الذي يقوم 

بتدريبها وتزويدها بالسالح.

النفط وال�صواريخ
ينخـــرط الحرس الثوري فـــي كثير من المشـــاريع االقتصادية، 
التي تقدر بمليـــارات الدوالرات في مجاالت النفط والغاز والبنى 
التحتية، وتتبعه مؤسســـات مالية واســـتثمارية ضخمة داخل 
إيران تشـــمل قطاعات إنتاجية وخدماتية عدة، منها اإلنشاءات 

والطرق والنفط واالتصاالت.
ولدى الحرس الثوري اإليراني قدرات دفاعية رادعة، مثل أنظمة 

صواريـــخ بإمكانها حمل رؤوس عنقوديـــة، يمكنها رمي 1400 
قنبلة صغيرة على الهدف.

ويصرح مســـؤولون بالحـــرس الثوري فيه بأن لديـــه اآلالف من 
الجنود المدربين على القيام بعمليات انتحارية.

حّسن الحرس الثوري اإليراني من قدراته العسكرية في العقود 
الماضية بشـــكل الفـــت، وباإلضافة إلى عدة مناورات عســـكرية 
-يقـــوم بها من وقت آلخر على مدار الســـنة- طور القائمون على 
هذا الجهاز العديد من األســـلحة خاصة فيمـــا يتعلق بصناعة 
الطائـــرات من دون طيـــار والصواريخ التي مـــن بينها صواريخ 
شـــهاب 1 و2 و3 باإلضافة إلى منظومات الدفاع الجوي والحرب 
اإللكترونيـــة. وبينما يصل مدى شـــهاب ثالثة إلى حوالي 300 
كيلومتر، يطور الخبراء اإليرانيون صواريخ شـــهاب 4 وشهاب 5 

التي من المتوقع أن يصل مداها إلى 5000 كيلومتر.
وضمن إطار الحرب النفســـية، يقوم الباســـدران بشـــكل دوري 
بالكشـــف عن أســـلحة متطورة جديدة واختبار أخرى مؤكدا أن 

اختراعها أو تطويرها جرى على يد كوادر إيرانية.

عقوبات اأمريكية
وتفـــرض الواليـــات المتحدة عقوبات مالية علـــى قوات الحرس 

الثوري اإليراني بسبب ما تردد عن االرتباط باإلرهاب.
 ويهدف هذا اإلجراء إلى عرقلة الشـــبكات المالية لهذا الجهاز. 
كما يجمد أي أصول مرتبطة بالحرس الثوري بموجب التشـــريع 

األميركي.
ويحظر على الكيانـــات التجارية األميركيـــة إقامة أي عالقة مع 
الحرس الثوري اإليرانـــي ويعرقل الوصول إلى النظام المصرفي 

األميركي، األمر الذي يعّقد المعامالت الدولية.
وســـبق أن اســـُتهدف الحرس الثوري بعقوبات قانونية ومالية 
فرضتها الواليات المتحدة بســـبب البرنامج البالســـتي لطهران 

واتهامها بانتهاك حقوق اإلنسان.

تعــّرف علــم قــدرات الحــرس الثــوري اإليرانــي 

االستقالل/ وكاالت:
قال المتحدث باسم حركة »النهضة« التونسية، 
عماد الخميري، إن الحركة صادقت على ترشـــيح 
رئيســـها، راشـــد الغنوشـــي، على رأس قائمة 
»توتس 1« (العاصمة)، لالنتخابات التشريعية، 

في 6 أكتوبر المقبل.
وأضاف الخميري، أن اجتماع المكتب التنفيذي 
االستثنائي للحركة (إســـالمية)، صادق السبت 
فـــي ختام أعماله التـــي انطلقت الخميس، على 

كل القوائم لالنتخابات التشريعية.
وتنطلق اإلثنين مرحلة قبول الترشـــحيات لتلك 

االنتخابات.
واعتبر أنه من الضروري اليوم أن ترشح األحزاب 
السياســـية في تونس أبرز قياداتها لـ«تجسيد 

الممارسة الديمقراطية«.
وكانـــت »النهضة« أعلنـــت الثالثـــاء الماضي، 

احتمـــال أن يترشـــح الغنوشـــي لالنتخابـــات 
التشريعية. وأجرت الحركة، في يونيو/ حزيران 
الماضـــي، انتخابـــات داخليـــة على مســـتوى 
المحافظـــات، اختـــار خاللهـــا كبـــار الناخبين 
المحليـــة والجهوية  المكاتـــب  فيها (أعضـــاء 
والمستشـــارون البلديـــون التابعـــون للحركة) 
المرشـــحين المحتمليـــن على قوائـــم الحركة 

لالنتخابات التشريعية.
وحزب حركة »النهضة« هـــو األكثر تمثيالاً في 

ا من أصل 217. البرلمان الحالي، بـ 68 نائباً
التشـــريعية، تشـــهد  االنتخابات  إلى  وإضافة 
ا أول من  تونـــس، فـــي 17 نوفمبر المقبـــل، دوراً

انتخابات رئاسية.
وأعلنـــت »النهضة«، فـــي يونيـــو الماضي، أن 
الغنوشي مرشحها الحالي لالنتخابات الرئاسّية، 

بمقتضى النظام الداخلي للحركة.

االستقالل/ وكاالت:
اعلنت لجنة أطباء الســـودان المركزية (المعارضة)، األحـــد، عن مقتل مواطن 
تحت التعذيب، في أحد المقرات األمنية، بمدينة الدلنج بوالية جنوب كردفان 
(جنوب). وقالت اللجنة في بيان لها، إن حســـن شـــرف الدين، توفي السبت، 
بعد اعتقاله قبل ثالثة أيام، وتعرضه للتعذيب في مكاتب األمن والمخابرات 

بمدينة الدلنج بوالية جنوب كردفان.
وأدانت اللجنة »تلك الممارســـات البشعة«، مضيفة أنها »ال زالت تحصد أرواح 

المواطنين بطرق غير قانونية وال تخضع لمحاكمات عادلة«.
ولم يتســـن الحصول على تعقيب من قبل الجهات األمنية بالسودان، على ما 
أعلنته اللجنة. والخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن »عدد قتلى 
االحتجاجات في الســـودان منذ ديســـمبر/ كانون أول الماضي وحتى اآلن بلغ 

246، وعدد المصابين المسجلين لديها 1.353«.
ووقـــع المجلس العســـكري وقوى التغييـــر، األربعاء، باألحـــرف األولى اتفاق 

»اإلعالن السياسي«.
ورغم توقيع االتفاق ما يزال ســـودانيون يخشـــون مـــن التفاف الجيش على 

مطالب الحراك الشعبي لالحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

»أطباء السودان«: مقتل مواطن 
تحت التعذيب جنوبي البالد 

االستقالل/ وكاالت:
قال نائب رئيس الوزراء اإليطالي، وزير الداخلية ماتيو ســـالفيني، 
إن بـــالده لم تعد ترغب في اســـتضافة المهاجرين القادمين إلى 

ا لبروكسل وباريس وبرلين. أوروبا، ولن تكون بعد اليوم مخيماً
جـــاء ذلك في رســـالة بعثها الوزيـــر اإليطالي، األحـــد، إلى نظيره 
الفرنسي كريستوف كاستانير، حول موقف بالده إزاء أزمة الهجرة.
وأشـــار سالفيني، إلى أن إيطاليا تنتظر من الدول األخرى احترامها 

في قضية المهاجرين.
وتابـــع: "لم تعد إيطاليا راغبة في اســـتضافة جميـــع المهاجرين 

القادمين إلى أوروبا".
وانتقد الوزير اإليطالي، تجاهل فرنسا وألمانيا، مطالب الدول التي 
تتعـــرض لموجات الهجرة مثل بالده ومالطـــة. وأضاف: "ال يمكننا 

بعد اليوم أن نكون مخيم مهاجرين لبروكسل وباريس وبرلين".

»النهضة« تصادق علم ترشيح 
الغنوشي في االنتخابات التشريعية

وزير الداخلية اإليطالي: 
لن نكون بعد اليوم مخيم 

أوروبا للمهاجرين
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االستقالل / وكاالت:
أكد بييتـــرو أكاردي، المدير الرياضي لنـــادي إيمبولي بأن 
الجزائري إســـماعيل بن ناصر في طريقه بالفعل إلى نادي 
ميالن. وأشارت التقارير على مدى األيام الماضية أن ميالن 

اتفق على شراء النجم الجزائري مقابل 16 مليون يورو.
وتألق العب وســـط الفريق التوسكاني مع منتخب الجزائر 
بصورة الفتة فـــي نهائيات كأس األمـــم األفريقية، التي 
توجت بها الجزائر، ونال إســـماعيل جائزة أفضل العب في 

البطولة.
وقال أكاردي لصحيفة ال جازيتا ديلو ســـبورت: “إنه العب 
مثير على الجانب التكتيكي، إنـــه كان على الدوام محبوبًا 

من قبل زمالئـــه، الجميع كان يحبه في غرفة المالبس ألنه 
لم يكن يرد طلب أي أحد، إنه يريد الذهاب ألعلى مســـتوى 

ُممكن وأعتقد أنه قادر على ذلك”.
أضاف مدير إيمبولي: “عليه أن يكون ممتنًا إليمبولي ألننا 
النادي الذي يؤمن بالالعبين الشبان وينجح في تطويرهم”.
وواصـــل بييتـــرو: “أرى فيه جاتوزو من ناحيـــة الرغبة في 
القتال، أتذكر شيئًا فعله أمام فيورنتينا، إسماعيل استرجع 
الكرة، وســـقط الخصم عليه، لقد تعرض لإلصابة واحتجنا 
لسبع غرز لمعالجته”. وختم أكاردي: “سيحبه المشجعون 
في سان سيرو، ألنهم يريدون رؤية هذا النوع من الالعبين، 

الذين يتعرقون ويقاتلون حتى صافرة النهاية”.

االستقالل / وكاالت:
أكد النجم البرازيلي الشاب رودريجو جوس المنضم حديثًا 
لنادي العاصمة اإلسبانية ريال مدريد، أن اللعب في القلعة 
البيضاء حلم بالنســـبة له ألنه أفضل ناِد في العالم، وذلك 

عقب المباراة التي جمعت فريقه ببايرن ميونخ األلماني.
وحقـــق بايرن ميونـــخ األلماني فـــوزًا كبيـــرًا ومثيرًا على 
حساب ريال مدريد اإلسباني بنتيجة ثالثة أهداف مقابل 
هدف واحد في المبـــاراة التي جمعتهما فجر األحد ضمن 
منافسات بطولة الكأس الدولية لألبطال بالواليات المتحدة 

األمريكية.
وأدهش البرازيلي رودريجو جوس الجميع بتسجيله هدفًا 

خرافيًا من ركلة حرة مباشرة سكنت أعلى شباك مرمى بايرن 
ميونخ، لينال إعجاب الجميع.

وتحدث رودريجو في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” 
اإلســـبانية قائاًل: “كنت معتادًا على أخـــذ الركالت الحرة 
المباشرة في سانتوس، ولهذا السبب طلبت تنفيذها أمام 

بايرن ميونخ، لكنني أشعر بخيبة أمل إزاء النتيجة”.
وأضاف: “أنا متحمس للغاية وسعيد لوجودي هنا، إنه حلم 
بالنسبة لي أن ألعب مع ريال مدريد، الذي أعتقد أنه أفضل 
ناٍد في العالم”، وعن تغيير مركزه: “زين الدين زيدان يريد 
منـــي أن ألعب أكثر في المنتصـــف، وأنا معتاد أكثر على 

اللعب في األجنحة، ولكن هذا ما يريده المدرب”.

إيمبولي 
يؤكد انتقال 

بن ناصر
 إلى ميالن

رودريجو: 
ريال مدريد 
أفضل ناٍد 
في العالم

االستقالل / وكاالت:
يدرس مســـؤولو نادي يوفنتوس جميع االحتماالت الممكنة للتخلص 
من جونزالـــو هيجواين، الذي يرغـــب في البقاء والقتـــال لحجز مكان 

أساسي في تشكيل السيدة العجوز، خالل الموسم الجديد.
ولدى إدارة السيدة العجوز خطة مختلفة، حيث تضع جونزالو هيجواين 
خارج حسابات المشروع الجديد للنادي، تحت قيادة المدرب ماوريسيو 

ساري.
وذكر موقع “كالتشـــيو ميركاتو” اإليطالـــي، أن يوفنتوس أوقف بيع 
أي قمصان لهيجواين على متجره اإللكتروني، تحسبًا لرحيل المهاجم 

األرجنتيني إلى روما خالل االنتقاالت الصيفية الراهنة.
وفقد هيجواين رقمـــه المفضل في يوفنتوس، حيث ســـيرتدي في 
الجولـــة الصيفية الرقـــم 21 بداًل من الرقـــم 9، الذي ارتـــداه في أول 

موسمين له مع الفريق، وهو ما ينذر بقرب رحيله عن السيدة العجوز.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الفرنســـي هيرفي رينارد استقالته من تدريب المنتخب المغربي 
لكرة القدم، بعد الخروج المخيب من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا التي 

أقيمت في مصر مؤخرًا.
وجاء إعالن رينارد لقرار االســـتقالة عبر تدوينة بحسابه الرسمي بموقع 

"فيسبوك".
وقال رينـــارد في تدوينة أخرى: "ال يســـعني إال أن أتقدم بخالص 
عبارات الشكر للملك محمد السادس، أعانه الله على مهامه، على ما 
يبذله من جهود لتطوير الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص، 
كما ال تفوتني الفرصة ألشـــكر األمير موالي الحسن وباقي األسرة 

الملكية".
وكانت مصادر قد أكدت أن رينارد وجه رســـالة شـــكر لمساعديه داخل 

الطاقم الفني "لألسود"، قبل اإلعالن عن استقالته.

رينارد يعلن 
استقالته من 
تدريب المغرب

خطوة جديدة تقرب 
هيجواين من الرحيل 

عن يوفنتوس

غزة / االستقالل:
واصـــل فريـــق نـــادي المجمع 
اإلســـالمي زحفـــه المثير نحو 
لقب دوري جوال ألندية الدرجة 
الممتـــازة لكـــرة الطاولة, عقب 
فـــوزه الغالي, علـــى الوصيف 
ومنافســـه فريق نادي شـــباب 
(3-0), ضمـــن  يونـــس  خـــان 
منافسات الجولة التاسعة, من 

مرحلة اإلياب.
ورفع المجمع االسالمي  رصيده 
إلى 39 نقطة عزز فيها مكانته 

في الصـــدارة مع بقـــاء جولتين 
للمســـابقة الرياضية, وتجّمد فريق نادي شـــباب خان 
يونس في مركز الوصافة  برصيـــد  37 نقطة, وبفارق 
نقطة عن فريق نادي فلســـطين برصيد 36 نقطة في 
المركز الثالث قبل لقائهما المباشر في األسبوع المقبل.

وفي نتائج أخرى حقق فريق نادي فلســـطين انتصارًا 
مســـتحقًا, على الفريق العنيد في دوري جوال, شباب 
البريـــج  (3- 1), وتخطى شـــباب كنـــدا فريق خدمات 

المغـــازي (3-1 ), ليرفـــع فيها رصيده إلـــى 31 نقطة, 
ليستقر بالمركز الخامس في جدول الترتيب, في حين 

بقي ترتيب فريق المغازي سادسًا برصيد 30 نقطة.
وتخطـــى خدمات البريج فريق اليرموك (3-1), وفي لقاء 
صعـــب ومثير حقق نادي الصداقـــة الرياضي انتصارًا 
صعبًا علـــى فريق نـــادي خدمات خان يونـــس (2-3), 
وتخطى فريق غزة الرياضي نظيره فريق نادي األقصى 

بـ (0-3).

وبهـــذه النتائج، تبقى صدارة دوري 
جوال لفريق نادي المجمع االسالمي 
عبـــر هزيمـــة وحيـــدة  برصيد 39 
نقطة, فيما يحتـــل الوصافة نادي 
شباب خانيونس برصيد 37 نقطة, 
متقدما على فريق نادي فلســـطين 
صاحـــب المركـــز الثالـــث بفـــارق 

نقطة  36 نقطة.
فيما تذّيل البطولة كل من خدمات 
نقطـــة،   22 برصيـــد  خانيونـــس 
واليرمـــوك الرياضـــي برصيـــد 21 
نقطة. ومن المقرر أن يلتقي األسبوع 
المقبـــل ضمن الجولة العاشـــرة, من 
مرحلة اإلياب, المتصدر المجمع اإلســـالمي على ملعبه 
مع نادي خدمات المغازي، وشـــباب كندا على ملعبه مع 
اليرموك، فيما يســـتضيف نادي شـــباب البريج نادي 
خدمـــات خانيونس، ويلتقي الصداقـــة باألقصى على 
ملعب األول وفي لقاء من المتوقع أن يكون قويا يلتقي 
نادي فلسطين مع نادي شـــباب خانيونس على طاولة 

فلسطين.

غزة / االستقالل:
سحب االتحاد الفلسطيني لكرة اليد قرعة دوري "جوال" في المحافظات 

الجنوبية للموسم الرياضي 2020-2019.
وحضر ســـحب القرعة, التـــي أجريت أمس بمقر اللجنـــة األولمبية غرب 
غزة, كل من ماهر الملخ عضو اتحاد اليد, ويوســـف سلمان رئيس لجنة 

المسابقات, ومندوبو األندية المشاركة.
ويشـــارك في الدوري 8 فـــرق هم خدمات البريج, وخدمـــات النصيرات, 
والصالح, واتحـــاد دير البلح, وغزة الرياضي, وخدمـــات جباليا, وخدمات 

المغازي, وشباب خانيونس .
وتنطلق المسابقة في األول من سبتمبر المقبل على صالتي سعد صايل 

بغزة, وأبو يوسف النجار بخانيونس جنوب القطاع.
وجاءت مباريات األسبوع األول على الشكل التالي:

خدمات البريج يصطدم بفريق اتحاد دير البلح و يلتقي خدمات المغازي 
بجاره الصالح، وخدمات جباليا في مواجهة شـــباب خانيونس، وأخيرا غزة 

الرياضي يواجه خدمات النصيرات.

سحب قرعة دوري 
اليد للموسم الجديد

المجمع اإلسالمي يحسم لقاء القمة و يقترب من اللقب
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واندلعــــت عصر أمــــس مواجهات عنيفة في حــــي عبيد بين 
الشــــبان وقــــوات االحتــــال، لدى قيامهــــا بإنــــزال ومصادرة 
األعام الفلســــطينية ويافطات تحمل صورة الشهيد محمد 
ســــمير عبيد. وتصدى شــــبان العيســــوية لقــــوات االحتال 
بإلقــــاء الزجاجــــات الحارقة نحوها والمفرقعــــات والحجارة، ما 
حــــال دون مواصلتها إزالة األعــــام واليافطات. كما اقتحمت 
القوات مدرسة العيسوية الثانوية للبنين في حي عبيد خال 

المواجهات، بعد خلع األبواب الرئيسية.

توتر ب�صور باهر
إلى ذلك، يشــــهد حي واد الحمص ببلدة صــــور باهر جنوبي 
القــــدس المحتلة حالة من التوتر والقلق، عقب رفض محكمة 
االحتال العليا أمس األحد، طلب المحامين بتجميد قرار هدم 
المنــــازل بالحي. وأصدرت بلدية االحتــــال مؤخرًا، قراًرا بهدم 
١٥ منشأة سكنية، تضم ١٠٠ شقة، ومعظمها مأهول يقطن 

فيها العشرات من المقدسيين.
وكان المحاميــــان هيثم الخطيب وســــاهر علي تقدما بطلب 
لمحكمة االحتــــال الخميــــس الماضي، بالحصــــول على أمر 
احترازي لوقف عمليــــة الهدم في الحي، لحين انتهاء قضية 
المحامي غيــــاث ناصر ضد حرم (منطقة عازلة) جدار االحتال 

األمني.
وصــــدر قــــرار هــــدم تلك المنــــازل عــــن الحاكم العســــكري 

االســــرائيلي، بحجــــة أن المنــــازل قريبــــة من جــــدار الفصل 
العنصري، وحسب القانون اإلسرائيلي يجب أن تبعد البنايات 

٢٥٠ متًرا عنه.
وأفادت مصادر مقدسية باقتحام العشرات من جنود االحتال 
صباح أمس حــــي وادي الحمص، لفحص كيفية انتشــــارهم 
فــــي المكان لمنع الناس من الوصــــول للمنطقة لحظة تنفيذ 
هدم المنــــازل. وأفاد رئيس لجنة الدفاع عن البيوت المهددة 
بالهدم حمــــادة حمادة بأن األهالي المهددة بيوتهم بالهدم 
في حالة يرثــــى لها، بعد صدور قــــرار المحكمة برفض طلب 

المحامين، وينتظرون في أي لحظة تنفيذ هدم بيوتهم.
وأضاف: »هناك حشــــد آلليات الهدم حالًيا عند حاجز مزموريا 
جنــــوب القدس، القريب جًدا من الحــــي، ومن المتوقع تنفيذ 

هدم المنازل في أي لحظة«.
وأوضح حمادة أن عمليات الهدم تهدف إلى تفريغ المنطقة 
من ســــكانها، للسماح للمســــتوطنات االســــرائيلية بالتمدد 

جنوب القدس، وبالتالي تهويد المنطقة.
ولفت إلى ان المنشــــآت تتضمن بيوًتــــا مأهولة يقطن فيها 
نحو ٣٠ فرًدا من عائلة أبو هدوان وعبيدية والكسواني، وأخرى 

غير مأهولة.
وذكر أن هناك ١١ منشــــأة سكنية ما زالت قضاياها متداولة 
في المحاكم، ونحو ١٠ منشآت قضاياها لم يجر تداولها بعد.

ولفت حمادة إلى أن هناك ٢٢٠ منشأة سكنية معرضة للهدم 
في حــــي واد الحمص، بنيت بعد عــــام ٢٠١١ في حرم الجدار 

األمني المزعوم.
مــــن جانبها، قالت وزارة الخارجيــــة والمغتربين، إنها تواصل 
بذل الجهود مع الجنائية الدولية لإلســــراع في إجراء تحقيق 
رســــمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في صور باهر، وعمليات 

التطهير العرقي وغيرها.
واعتبــــرت الــــوزارة فــــي بيان لها، أمــــس األحــــد، أن منظومة 
القضاء في »إســــرائيل« جزء ال يتجزأ من منظومة االســــتعمار 
االسرائيلي، وال تمت بصلة للقانون والقضاء، بل توفر الغطاء 
والحماية النتهــــاكات االحتال وجرائمه، بمــــا فيها عمليات 
التهجيــــر القســــري للمواطنين الفلســــطينيين مــــن أماكن 
ســــكناهم وهدم منازلهم ومنشآتهم وتدمير مصادر رزقهم 
ومقومــــات صمودهم فــــي أرضهم.  وأدانت الــــوزارة اقتحام 
قوات االحتال حي وادي الحمص، وقرار »العليا اإلسرائيلية«، 
محــــذرة  من مغبة إقدام ســــلطات االحتال علــــى هدم تلك 
البنايات، لما ســــتخلفه هــــذه الجريمة من أوضاع مأســــاوية 
علــــى العائات الفلســــطينية بمــــن فيها األطفال والنســــاء 
والشيوخ. واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات 
االحتال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة 
التفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، 

ان لم يكن تواطؤا حقيقيا وغطاء لتلك االنتهاكات.
وشــــددت الوزارة على أنها تواصل مســــاعيها مــــع المجتمع 
الدولي ومؤسســــات األمــــم المتحدة ومجالســــها ومع الدول 
لحثها للضغط على سلطات االحتال للتراجع عن هذا القرار.

م�صتوطنون يقتحمون االأق�صى
وفي ســــياق آخر، اســــتأنفت الجماعات اليهودية المتطرفة، 
أمس، اقتحاماتها االســــتفزازية للمســــجد األقصى المبارك 
من جهة باب المغاربة بحراســــة مشــــددة من قوات االحتال 
الخاصة. وتقدم مجموعات المســــتوطنين عدد من كبار رجال 
الديــــن اليهود »حاخامات«، ُعرف منهــــم: الحاخام المتطرف 

الياهو ويبر، والحاخام المتطرف يوئل إليتسور.
وتأتي تلك االقتحامات تزامنا مــــع دعوات لجماعات متطرفة 
منضوية فــــي إطار ما يســــمى بـ«اتحاد منظمــــات الهيكل« 
المزعوم، باســــتباحة المســــجد األقصى بأعداد واســــعة من 
المســــتوطنين. وكانت عناصر من الوحدات الخاصة بشــــرطة 
االحتــــال اقتحمت منتصف الليلة الماضية ســــاحة ومحيط 
ومصلى باب الرحمة في الجزء الشــــرقي من المسجد األقصى، 
بأحذيتهم ودّنســــوا المصلى، في حين لم يتم التعرف على 
حقيقة مــــا جرى في هــــذه المنطقة باألقصى مــــن األوقاف 
االسامية باعتبارها الجهة الرسمية المخولة في الحديث عن 

كل ما يتعلق بالمسجد المبارك.

القدس المحتلة/ االستقال:
قالت صحيفة »يسرائيل هيوم« العبرية في عددها 
الصـــادر، أمس األحـــد، إنه من المتوقـــع أن يناقش 
مجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية 
والسياســـية »كابينيت«، قريبًا، تقديم تســـهيات 
اقتصادية للفلســـطينيين من أجـــل االلتفاف على 
قانون خصم »رواتب عوائل الشـــهداء واألسرى« من 

أموال المقاصة المستحقة للسلطة.
وذكرت الصحيفة العبريـــة، أن محادثات جرت بين 
الجانبيـــن خال األســـابيع األخيرة إليجاد وســـيلة 
لتخفيـــف الضغـــط االقتصـــادي داخل الســـلطة 

الفلسطينية.
وجـــاء أن المحادثـــات بين الطرفين جـــرت بموافقة 
المســـتوى السياســـي في »إســـرائيل« بسبب قلق 

أجهزة األمن اإلسرائيلية من أن السلطة الفلسطينية 
مهددة بخطر االنهيار االقتصادي.

ووفًقا للفكـــرة المقترحة، لن تفـــرض وزارة المالية 
اإلسرائيلية رسوًما على الفلسطينيين مقابل الوقود 
الذي يشـــترونه من شـــركات الوقود اإلســـرائيلية. 
ومن شـــأن تخفيض المبلغ المقدر بنحو 200 مليون 
شيكل سنويًا (56 مليون دوالر)، أن يخفف الضغط 

االقتصادي على السلطة الفلسطينية.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى منذ دخـــول قانون خصم 
رواتب عوائل الشهداء واألســـرى« اإلسرائيلي حيز 
التنفيذ، سعى المستوى السياسي والجهاز األمني 
في »إسرائيل« إلى إيجاد طرق لتجاوز تحويل األموال 
إلى الفلسطينيين دون انتهاك القانون وبطريقة ال 

تثير انتقادات الرأي العام.

ونقلت الصحيفة عن ديوان رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو أن وزير المالية موشيه كحلون هو المسؤول 
عن ســـلطة الضريبة، بينما قالوا فـــي مكتب الوزير 
كحلون إن المســـألة سياسية، وان الوزير سيتصرف 

وفًقا لقرارات مجلس الوزراء.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ 
قرار تل أبيب في شباط/فبراير الماضي اقتطاع مبالغ 
من أموال الضرائب الفلســـطينية، بذريعة ما تقدمه 
الســـلطة من مســـتحقات مالية إلى أســـر الشهداء 

واألسرى.
ورفضت السلطة استام أي مبالغ من أموال عائدات 
الضرائب منقوصة من »إســـرائيل«، وتمسكت حتى 
اآلن بموقفها بضرورة تحويل األموال كاملة دون أي 

استقطاع.

القدس المحتلة/ االستقال:
أبلغت شركة إسرائيلية لبرامج التجسس 
أنهـــا قرصنـــت  المعلوماتـــي، يعتقـــد 
الماضـــي، زبائنها  موقع واتســـاب فـــي 
أنها تســـتطيع أن تحصل علـــى بيانات 
المســـتخدمين من أكبـــر مواقع التواصل 
االجتماعـــي فـــي العالم، وفـــق ما ذكرت 

صحيفة فاينانشال تايمز.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن شـــركة »أن.

أس.أو« أبلغـــت عماءهـــا أن »التكنولوجيـــا 
التي تملكها تســـتطيع إزالـــة جميع بيانات 
المســـتخدم ســـرًا من خـــوادم أبـــل وغوغل 
طبقا ألشخاص  ومايكروســـوفت،  وفيسبوك 
علـــى اطـــاع بأســـاليب الشـــركة لترويـــج 

مبيعاتها«.

ونفى متحدث باســـم الشركة ذلك، في بيان 
مكتـــوب، ردا على استفســـار لفرانس برس 

حول التقرير.
وقـــال »هنـــاك ســـوء فهـــم كبير للشـــركة 
أن  وخدماتهـــا وتكنولوجياتهـــا«. وأوضـــح 
منتجـــات الشـــركة »ال توفـــر قـــدرات جمع 
المعلومـــات والدخول إلى تطبيقات وخدمات 
والبنى التحتية للســـحابة كما يشـــير مقال 

فاينانشال تايمز«.
وفي مايـــو الماضـــي، أعلن موقع واتســـاب 
المملوك لشـــركة فيسبوك أنه أطلق تحديثًا 
لســـد ثغـــرة أمنية فـــي تطبيقه للرســـائل 
كانت تســـمح بإدخال برامـــج متطورة، يمكن 
اســـتخدامها للتجســـس علـــى الصحفيين 

والنشطاء وغيرهم.

وأشار إلى أن الهجوم »يحمل بصمات شركة 
خاصة تعمـــل مع عدد مـــن الحكومات حول 

العالم«، لكنه لم يكشف عن هوية الشركة.
إال أن جوزف هول المحلل في واشنطن وكبير 
خبراء التكنولوجيا فـــي مركز »الديموقراطية 
والتكنولوجيا«، قال آنذاك إن عملية القرصنة 
مرتبطـــة ببرنامج »بيغاســـوس« الذي تنتجه 

شركة »أن.أس.أو«، كما يبدو.
ويباع هذا البرنامج عادة ألجهزة إنفاذ القانون 

واالستخبارات.
وأفاد تقرير فاينانشـــال تايمز، الذي استند 
إلى وثائق اطلعـــت عليها الصحيفة ووصف 
للبرنامـــج، أنه تم تطويره »لجمع قدر أكبر من 
المعلومات المخزنة خارج أجهزة الهاتف في 
الســـحابة مثل التاريخ الكامل لبيانات موقع 

الشخص المســـتهدف، والرســـائل أو صور 
األرشيف«.

وتؤكـــد شـــركة »أن.أس.أو« أنها ال تشـــّغل 
برنامج »بيغاســـوس«، بـــل إن عملها يقتصر 
على منح رخصة العمل به لمســـتخدمين من 
حكومات، بعد التأكد من ســـجاتهم بشكل 
وثيق »بهـــدف منع وقوع جرائم خطيرة مثل 

اإلرهاب أو التحقيق فيها«.
وســـلطت األضواء على الشـــركة في 2016، 
عندمـــا اتهمها باحثـــون بالمســـاعدة على 

التجسس على أحد النشطاء في اإلمارات.
فـــي مدينـــة »هرتزليا«  والشـــركة مقرهـــا 
اإلســـرائيلية، قرب »تل أبيب«، والتي تعتبر 
مركـــزًا للتكنولوجيا المتطـــورة. وتقول إنها 
توظف 600 شـــخص في »إســـرائيل« وحول 

العالم.
و«بيغاســـوس« برنامج تجســـس قوي يتردد 
أنه يمكن أن يشـــّغل الكاميـــرا والميكرفون 
في هاتف الشـــخص المستهدف والدخول 
إلـــى بياناته، أي أنه يحـــول الهاتف إلى أداة 

للتجسس.
وذكرت الشركة في بيانها أن »أعدادا متزايدة 
مـــن اإلرهابييـــن والمجرميـــن المتطوريـــن 
يســـتفيدون مـــن التكنولوجيات المشـــفرة 
للتخطيـــط لجرائمهم والتغطيـــة عليها، ما 
يخفي المعلومات عن أجهزة تطبيق القانون 
واالستخبارات ويعرض ســـامة عامة الناس 

واألمن القومي للخطر«.
للرصـــد  أن.أو.أس  »منتجـــات  أن  وأضافـــت 

القانوني مصممة لمواجهة هذا التحدي«.

تحذير من نشاط تجسسي خطير لشركة إسرائيلية

القدس المحتلة/ االستقال:
أفادت القنـــاة العبرية الســـابعة بأن 6 
أشخاص قتلوا منذ بداية األسبوع خال 

جرائم في "إسرائيل".
وأشـــارت القناة إلى أنه منـــذ بداية عام 
2019، ُقتل 182 شخًصا في "إسرائيل" 

وأصيـــب 842 بينهم 7 بجـــراح حرجة، 
مقارنة بـ 166 شـــخًصا قتلـــوا في العام 

الماضي.

غزة/ االستقال:
دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلســـطين األحد، بقّوة زيارة شخصيات إعامية عربية 
إلى الكيان اإلســـرائيلي واإلعداد إلجراء مقابات صحفية مع قادته المجرمين والتي لن 

يكون ُمحصلتها إاّل الترويج للرواية اإلسرائيلية وإشاعة مناخات التطبيع.
ورأت الجبهة في بيان تلقت »االستقال« نسخة عنه، أن هذه الزيارة لبعض اإلعاميين 
العرب غيـــر معزولة عن توجيه ودعـــم حكومات عربية اعتمدت سياســـاٍت وخطواٍت 

منظمة للتطبيع مع االحتال.
وأوضحت أنه أتى في ســـياقها التصريحات الُمدانـــة لوزير الخارجية البحريني ولقاءه 
وزير الخارجية اإلســـرائيلي، وإبـــداء الموافقة لعقد مؤتمر دولـــي جديد في البحرين 

يستهدف إدماج الكيان في تكتات ضد شعوب المنطقة ومصالحها.
وقالت الشعبية إنها تنظر بخطورٍة بالغٍة لخطوة بعض اإلعاميين العرب زيارة الكيان 
الصهيوني، فإنها تدعو إلى محاصرتهم ونبذهم ووضعهم على قوائم ســـوداء، وإلى 
توحيـــد جهـــود اإلعاميين العرب ونقاباتهـــم واتحاداتهم من خال ميثاق شـــرف 

وسياسة ُتجّرم التطبيع وتعزل من ُيقدم عليه.
وجـــددت دعوتها للقـــوى الوطنية والتقدميـــة العربية إلى ضرورة تنظيم وتوســـيع 
نشاطاتها ضد التطبيع، ومواجهة الحكومات التي تدعم وتعمل على إشاعته وفرضه 
أمًرا واقًعا بالنقيض مع مصالح شـــعوبها وشـــعوب األمة العربية، وباعتباره تشجيًعا 
للعدو في استمرار احتاله لألراضي العربية والفلسطينية، وسياساته وإجراءاته التي 

ال تتوّقف لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ودعت الشعبية للقاء وطني فلســـطيني عاجل لبحث سبل ووسائل التصدي 
لعجلة التطبيع الُمتسارعة من ِقبل بعض األنظمة العربية، وبما ُيعيد للموقف 
الفلســـطيني مكانته في لجم أي سياســـات أو إجـــراءات ُيمكن لها أن تمس 

قضيته وحقوقه الوطنية.

182 إسرائيليًا قتلوا خالل جرائم منذ بداية 2019

الشعبّية تدين زيارة شخصيات 
إعالمية عربية لـ »إسرائيل«

الـ »كابينت« يناقش تقديم تسهيالت 
للسلطة بدال من أموال المقاصة

اإ�صابات بالر�صا�س   ....
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االستقالل/ وكاالت:
حقق عداء متقاعد أمريكي رقما قياسيا عالميا 
جديدا في العدو للفئـــة العمرية من 95 إلى 

99 سنة.
وذكرت مجلة »Runner›s World«، أن المسن 
األمريكي من مدينة أميـــس بوالية فرجينيا 
والبالغ من العمـــر 96 عاما، روي إنغلرت، قطع 
فـــي 11 يوليو الجـــاري 5 آالف متر في فترة 

زمنية بلغت 42 دقيقة و30 ثانية.
وبهذا يكون إنغلرت قد حطم الرقم القياسي 
السابق لصاحبه فرانك ليفين بفارق 8 دقائق 
تقريبا. فقد قطع ليفين المســـافة نفســـها 

خالل 50 دقيقة و11 ثانية. وســـجل إنغلرت، 
في وقت سابق، رقما قياسيا جديدا في سباق 
800 متر و1.5 ألف متر ضمن فئته العمرية.

وأكد صاحب الرقم القياسي العالمي الجديد، 
أن الفـــوز فـــي البطوالت الرياضيـــة يتطلب 
الكثير من العمل الـــدؤوب. لذلك كان يعدو 
من 3 إلى 5 كيلومترات يوميا وقبل المنافسة 
بأيام رفع من نشـــاطه البدني وركز أكثر على 

السرعة.
وقـــال إنغلرت:«أعتقد أنني عشـــت أكثر من 
الكثيرين الذين توفوا قبلي. ما سهل لي الفوز، 

ألنه لم يتبق أمامي تقريبا أي منافسين«.

االستقالل/ وكاالت:
حذر خبراء في أمن المعلومات من خطورة الولوج إلى شبكات اإلنترنت 
الالســـلكية العامة “الواي فاي”، حيث تشـــكل هذه الشبكات بيئة 
خصبـــة لقراصنة المعلومات ما يجعل مســـتخدميها صيدًا ســـهاًل 
لهم. وتوجد هذه الشـــبكات في األماكن العامة بالمطاعم والمقاهي 

والمطارات والفنادق.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أوضح خبير أمن المعلومات 
كولين تانكارد أن هذه الشـــبكات تسمح للصوص البيانات باختراق 
أجهزتك الشـــخصية مثل الكمبيوتر العـــادي أو اللوحي أو الهاتف 
المحمول، والتلصص علـــى معلوماتك الخاصة، وربما تحويل أموالك 

من حسابك البنكي خالل ثواٍن.
وقال تانكارد إن المتســـللين يســـتخدمون معـــدات اختراق ذكية، 
منها جهاز في حجم علبة الســـجائر ُيعرف باسم “األناناس”، ُتطلق 
موجات مزيفة تحمل نفس اســـم شـــبكة الـ”واي فاي” المستخدمة 
في المكان؛ لكن بإمكانها تعقب كل من يحاول استخدامها للوصول 

إلى اإلنترنت.
ومن بين البيانات التي يمكـــن لـ”األناناس” التعرف عليها: جهات 
االتصال، وكلمات المـــرور للبريد اإللكتروني، وأرقام بطاقات االئتمان 

البنكية، وغير ذلك.
كما يمكن للمتسللين استخدام برامج التجسس على شبكات الـ”واي 
فـــاي”، للولوج إلى أنظمـــة الفنادق ومطالعة الحجـــوزات وتفاصيل 

الغرف، وأرقام بطاقات االئتمان المخزنة، الخاصة بالنزالء.

خطر حقيقي.. هذا »الواي فاي« 
يسرق حسابك البنكي في ثواٍن!

االستقالل/ وكاالت:
كشـــف علماء مـــن جامعة برن السويســـرية عن 
المشـــروب األكثـــر ضررا باألســـنان، بعـــد إجراء 
تجربة مخبرية على عدد كبير من األسنان اللبنية 

والدائمة.
واستخدم المتخصصون السويسريون 300 سن 
لبني و1020 سنا دائما، موجودة في عيادات أطباء 

األسنان.
وغمـــر األطباء األســـنان فـــي كل ســـائل (من 
المشـــروبات) لمدة دقيقتين ثم قاسوا صالبة 
المينا. فوجدوا أن مشروب الكركديه هو األكثر 
خطرا على األســـنان ويتســـبب بتآكلها بسرعة 

كبيـــرة. وأوضح الخبراء أن المشـــروبات الغازية 
كالفانتا والبيبســـي كوال والكوكا كوال تأتي في 
الدرجـــة الثانية بعد الكركديـــه في تهديدها 

لألسنان.
وتعد مكمالت الكالســـيوم من المواد التي تحّيد 
فعل المشروبات الحامضة. وينصح الخبراء محبي 
هذه المشروبات الضارة باألسنان، تناول ما يودونه 
منها على أن يتناولونها بسرعة للتقليل من زمن 

تفاعل األسنان مع البيئة الحمضية.
كما يؤكد الخبراء على ضرورة تنظيف األسنان، بعد 
تناول المشـــروبات الضارة، بالفرشاة والمضمضة 

بالماء إذا لم تكن الفرشاة بمتناول اليد.

رقم عالمي جديد يسجله مسن في الجري!مشروب الكركديه يدمر األسنان!

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت موسوعة غينيس العالمية لألرقام القياسية، عن تصنيف 
شارع منعرج شمال غربي ويلز، بمثابة أكثر شوارع العالم انحدارا.

ويصـــل انحدار شـــارع فورش بن شـــيش في مدينـــة هارلك 
التاريخية، التي تشتهر بقلعة من القرون الوسطى، إلى 37.45 

في المئة.
وتفوق الشـــارع الويلزي على نسبة 35 في المئة التي كانت من 
نصيب شارع بولدوين بمدينة دونيدين في نيوزيلندا، الذي كان 

يحمل الرقم القياسي السابق.
ويستند القياس المحدد إلى أشـــد انحدار في جزء يتكون من 
10 أمتار في الطريق، وطبقا لمعايير »غينيس« العالمية لألرقام 
القياسية فإن الشارع يجب أن يكون شارعا عاما رئيسيا ومسطحا 

بالكامل وبه مبان على طول الطريق.
وشهد شارع بولدوين ازدهارا سياحيا ضخما بعدما حمل الرقم 
القياســـي، حيث كانت توجد الفتة في الشارع ُتباهي بأهمية 

انحداره.
وقال كريج غلينداي، رئيس تحرير موســـوعة »غينس«: »آمل أن 
تتمتـــع هارلك بنفس االحتفاالت، وأن يؤدي اللقب الجديد إلى 
حضور أناس كثيرين إلى المدينة الجميلة، لتجربة أكثر شوارع 

العالم انحدارا بأنفسهم«.

أكثر شوارع العالم انحدارا 
يدخل موسوعة »غينيس«

االستقالل/ وكاالت:
تعتبر فرشــــاة األســــنان بيئــــة حاضنة 
لظهــــور أمــــراض كثيــــرة نظــــرًا لتكاثر 
البكتيريــــا والجراثيــــم إذا لم تســــتبدل 
بالوقت الصحيح، وذلك بحســــب دراسة 
جديدة نشــــرتها جمعية طب األســــنان 

األميركية.
متى يجب تغييرها؟

في التفاصيل، حذر أطباء الفم واألسنان 
فــــي دراســــة حديثــــة من ترك فرشــــاة 
األســــنان ملوثــــة وغير جافــــة، ألن ذلك 

ض صحة اإلنسان لمشكالت، وأكدوا  يعرِّ
أن لفرشاة األســــنان صالحية محددة، ال 

يمكن تجاوزها.
وأوصــــت الجمعيــــة بتنظيف الفرشــــاة 
مباشرة بعد اســــتخدامها، كذلك أكدت 
أنه على المستخدم وضع فرشاة األسنان 
بشــــكل عامودي، كي تجف الشــــعيرات 

فيها من خالل الهواء.
كما يشير باحثون إلى أن فشل االهتمام 
بفرشــــاة األســــنان، يجعل الفــــم عرضة 
لبكتيريــــا جديدة، قد تســــبب األمراض 

المســــتعصية، وأشــــاروا إلى أن الفرشاة 
تحتوي على كميات كبيرة من الجراثيم، 

ألنها تتواجد غالبا في بيئة رطبة.
من جهة أخرى، ينصــــح العلماء بتغيير 
الفرشــــاة كل 3 أشــــهر، وأيضا استبدال 
رأس الفرشــــاة الكهربائية بشكل دوري، 
ألنــــه يشــــهد نمــــو البكتيريا بشــــكل 

مضاعف.
يذكر أنه من المهم إبقاء الفرشاة بعيدة 
عن المرحاض، ألن هــــذه المناطق تكون 

ملوثة بالجراثيم والكائنات الدقيقة.

االستقالل/ وكاالت:
غرمت شـــركة بريطانية ســـيدة بمبلغ 
يفوق 100 ألف دوالر، بســـبب سلوكها 
الخطيـــر، الذي غيـــر من مســـار إحدى 
رحالتها، ودفع ســـالح الجـــو البريطاني 
للتدخـــل بمقاتالته، فـــي حادثة كادت 

تسبب في وقوع مأساة.

وذكرت صحيفة »متـــرو« البريطانية أن 
شـــركة »جيت تو دوت كـــوم« اتهمت 
كولـــي هينـــز، باتبـــاع ســـلوك خطير 
وعدواني، تمثل  فـــي محاولة فتح باب 
الطوارئ في الطائرة فـــي األجواء، أثناء 
رحلة من لندن إلى مدينـــة داالمان في 

جنوب غربي تركيا في يونيو الماضي.

وتسبب هذا السلوك في إحداث ارتباك 
لدى طاقم الطائرة، ووقع هدير قوي سمع 
على بعـــد أميال بعيدة، كما غّير الطاقم 
من مسار الطائرة، األمر الذي دفع سالح 
الجو البريطاني إلى إرسال مقاتلين من 
طراز تايفون لمرافقة طائرة الركاب حتى 

هبوطها في أحد مطارات لندن.

بيئة حاضنة للمرض.. احذر من فرشاة أسنانك!

تصرف امرأة يربك طائرة ركاب.. ويجبر سالح الجو على التدخل!


