
رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس الوزراء محمد اشتية امس األحد إن »إسرائيل لم 
تعد تحت���رم أيا من االتفاقيات الموقعة، وأصبحت تتعامل 

م���ع كافة المناطق والتصنيفات على أنها مناطق »ج«، وبناء 
عليه فإننا س���نتعامل مع كافة المناطق على 
أنها مناطق »أ«. جاء ذلك خالل استقباله أمس 
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غزة/ االستقالل: 
اس���تنكر مركز حماية لحقوق اإلنس���ان بأشد العبارات 
ع���دم إدراج األمم المتح���دة ل� »إس���رائيل« في قائمة 
»العار« بش���أن االنتهاكات التي ترتكبها بحق األطفال 
الفلس���طينيين للع���ام 2018، وهو العام الذي س���جل 
أعلى نس���بة انته���اكات بحق أطفال فلس���طين. وأكد 
مدير المركز عمر القاروط في بيان وصل »االس���تقالل« 
أن أح���كام القانون الدولي تكفل حماية خاصة لألطفال 
الذي���ن يبلغون أقل من 18 عام���ا، إال أن قوات االحتالل 

تنتهج سياس���ة مس���تمرة ف���ي اس���تهداف األطفال 
وانتهاك حقهم في الحياة. وشدد على أن هذه الجرائم 
ما هي إال نتيجة إلمع���ان المجتمع الدولي في تكريس 
ثقافة اإلفالت من العقاب وعدم مس���اءلة االحتالل على 

انتهاكاته المستمرة بحق األطفال.
وأبدى القاروط استغرابه من عدم استجابة األمين 
الع���ام لألمم المتحدة حتى اللحظ���ة لطلب المركز 
السابق بضرورة إدراج االحتالل ضمن قائمة » العار 

» السنوية للجهات المنتهكة لحقوق األطفال.

»حماية« يستنكر عدم إدراج »إسرائيل« ضمن قائمة »العار«

رام الله/ االستقالل: 
اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة معتقالت االحتالل  أمس األحد قس����م 
(20) في معتقل »عوفر«، وأجرت تفتيش����ات وعمليات تخريب داخل غرف 
األس����رى، في الوقت  الذي سيش����رع في����ه اليوم االثنين (40) أس����يرًا في 

معتقل »النقب الصحراوي  بإضراب إسنادي جديد مع األسرى 
الثمانية المضربين عن الطعام في سجون االحتالل. 

غزة / سماح المبحوح: 
يوما بعد يوم يزداد أعداد االس���رى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل 
االس���رائيلي رفضا سياس���ة االعتقال اإلداري بحق زمالئهم، في الوقت الذي 
تتصاعد فيه االنتهاكات واالعتداءات بحقهم، وتهرب ومماطلة مصلحة ادارة 

غزة / محمد أبو هويدي:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين أحمد، إن األسرى في 
سجون االحتالل يواصلون حالة االشتباك مع العدو الصهيوني، في سبيل نيل 
حريتهم، داعيا كافة الجهات المحلية والدولية للوقوف معهم ومساندتهم.

وقال المدلل خالل وقفة دعم واسناد نظمتها حركة الجهاد اإلسالمي تضامنًا 

غزة/ دعاء الحطاب: 
ف���ي قاعٍة مغلقة لمدة س���اعتين متواصلة، تس���تلقي الطفل���ة أنعام العطار 

(13عاما) على كرس���ي غس���يل الفش���ل الكلوي في مستشفى 
الرنتيس���ي بمدينة غزة، بجس���دها الضعيف المنهك من ش���د 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم عشرات المستوطنين، أمس األحد، المسجد االقصى 
المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة ومعززة من 

عناصر الوحدات الخاصة بش���رطة االحتالل. وقالت مصادر 
مقدسية، إن 84 مستوطنا اقتحموا األقصى، 
ونف���ذوا جوالت اس���تفزازية في المس���جد 

رام الله/ االستقالل: 
اصيب ثالث���ة مواطنين، ظه���ر امس األحد، 
بجروح طفيفة، إثر اعتداء مستوطنين عليهم 

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى« بحراسة مشددة

األمم المتحدة تحذر »إسرائيل« من استمرار سياسة هدم المنازل إصابة ثالثة مواطنين إثر اعتداء 
القدس المحتلة/ االستقالل: للمستوطنين شمال رام الله

حذرت اأُلمم المتحدة من سياسة االحتالل المتمثلة بهدم 
المنازل وتهجير الفلس���طينيين واقتالعهم من منازلهم، 

معتب���رة ذلك من الجرائم التي يحاس���ب عليه���ا القانون 
الدولي، مؤكدة أن الفلس���طينيين الواقعين 
تحت االحت���الل محميون بموج���ب القانون 

رام الله/ االستقالل: 
قالت وزارة التنمية والش���ؤون االجتماعية إن شيكات الشؤون االجتماعية لألسر 

الفقي���رة لن يت���م صرفها بالتزام���ن مع رواتب موظفي الس���لطة 
الفلسطينية كما أعلنت الوزارة في وقت سابق. وقال مسئول اإلعالم 

رام الله/ االستقالل: 
أعلن مس���ؤول فلس���طيني، امس األحد، عن خطة فلسطينية للتحرك على عدة 

مستويات لدعم تجديد والية تفويض وكالة األمم المتحدة لغوث 
وتشغيل الالجئين الفلس���طينيين »أونروا« لثالثة أعوام تمتد من 

)40(  أسيرًا يشرعون اليوم بإضراب إسنادي للمضربين 

قوات القمع االسرائيلية تقتحم قسم (20) بـ »عوفر« وتهدد األسرى

 المدلل: معركة اإلرادة ال زالت 
مستمرة والعدو لن يكسر األسرى

إضراب األسرى.. بقعة زيت تتسع 

نقص األدوية يزيد أوجاع 
مرضى الفشل الكلوي بغزة 

خطة فلسطينية لدعم تجديد والية 
تفويض »أونروا« لثالثة أعوام

التنمية االجتماعية: مخصصات الشؤون لن 
تصرف مع الرواتب وستؤجل لنهاية الشهر

اشتية: سنتعامل مع كافة المناطق والتصنيفات على أنها مناطق »أ«

حماس: الجئونا بلبنان 
يعيشون أوضاعًا ال إنسانية

الجزائر/ االستقالل: 
أك���د القيادي بحرك���ة المقاومة اإلس���المية 
(حم���اس) س���امي أبو زهري أم���س األحد، أن  »هآرتس«: نتنياهو يخشى التورط بحرب مع غزة
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
حـــذرت اأُلمـــم المتحـــدة مـــن 
سياسة االحتالل المتمثلة بهدم 
الفلسطينيين  وتهجير  المنازل 
واقتالعهم من منازلهم، معتبرة 
ذلك من الجرائم التي يحاســـب 
عليهـــا القانـــون الدولي، مؤكدة 
الواقعيـــن  الفلســـطينيين  أن 
تحت االحتالل محميون بموجب 
الدولي  والقانون  الدولي  القانون 

اإلنساني.
وقـــال مكتـــب األمـــم المتحدة 
في  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
األرض الفلســـطينية المحتلـــة 
(أوتشـــا) إن ســـلطات االحتالل 
اإلســـرائيلي هدمـــت 44 مبًنى 
يملكه فلســـطينيون في الضفة 
الغربية المحتلة خالل األسبوعين 
الماضيين كمـــا هدمت أكثر من 
70 شـــقة ســـكنية في منطقة 
وادي الحمص بصور باهر داخل 
جـــدار الفصـــل فـــي األراضـــي 
وفي  "ج"  المصنفة  الفلسطينية 

أراضي القدس.
وأوضـــح المكتـــب فـــي تقريره 
"حمايـــة المدنيين" الذي يغطي 

الفتـــرة مـــا بيـــن 16 -29 تموز 
الماضي، أن عمليات الهدم هذه 
أدت إلى تهجير 38 فلسطينًيا، 

وتضرر أكثر من 6000 آخرين.
وأضـــاف أن 34 مبنـــى من هذه 
المبانـــي ُهدمـــت بذريعة عدم 
البنـــاء، وكان 32  وجود رخـــص 
مبًنى منها يقع في المنطقة (ج)، 

واثنان في شرقي القدس.

وذكـــر إلى أنـــه كان مـــن جملة 
المباني التي ُهدمت في المنطقة 
(ج) 14 مبًنـــى ممـــّواًل مـــن قبل 
مانحيـــن، بينها أربعـــة خزانات 
مياه تضّرر علـــى إثرها تجّمَعْي 
أم الخير وخشـــم الـــدرج جنوبّي 
التجمعـــان  وهـــذان  الخليـــل، 
األخرى  التجمعات  كغيرهما من 
الخليل  التي تقـــع في جنـــوب 

يعانيان أصاًل من نقص حاّد في 
إمدادات المياه. ولفت إلى تضّرر 
ما يزيد عن 4,000 شـــخص من 
ســـكان قرية عصيرة الشـــمالية 
في نابلس بعد أن جّرفت سلطات 
االحتـــالل مقاطع مـــن أربع طرق 
تؤدي إلى أراض زراعية تّم التبّرع 
بشقها، وأعاد السكان فتح هذه 

الطرق في اليوم التالي.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم عشرات المستوطنين، أمس األحد، المسجد االقصى المبارك من 
جهة باب المغاربة بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة 

بشرطة االحتالل.
وقالت مصادر مقدســـية، إن 84 مســـتوطنا اقتحمـــوا األقصى، ونفذوا 
جوالت استفزازية في المسجد واســـتمعوا إلى شروحات حول أسطورة 

»الهيكل« المزعوم.
وذكـــرت المصادر، أن عدد من المســـتوطنين حاولـــوا إقامة طقوس 
وشـــعائر تلمودية فـــي منطقة »باب الرحمة« بالجهة الشـــرقية من 

األقصى المبارك.

رام الله/ االستقالل: 
اصيب ثالثة مواطنين، ظهر امس األحد، بجروح طفيفة، إثر اعتداء مستوطنين 

عليهم قرب قرية النبي صالح، شمال رام الله.
وذكر الناشــــط في مقاومة الجدار واالســــتيطان بالل التميمي إن مستوطني 
»حلميش« المقامــــة على أراضي القرية، هاجموا عددا مــــن المواطنين، أثناء 
مرافقتهــــم موظفين مــــن هيئة تســــوية األراضي والمياه والمســــاحة في 
أراضيهــــم، وألقوا الحجارة باتجاههم، مــــا أدى الى إصابة ثالثة منهم بجروح 

طفيفة.
وأشـــار إلى أن قوة مـــن جيش االحتالل اقتحمـــت المنطقة، وأمنـــت الحماية 

للمستوطنين.
وبيـــن التميمـــي أن األرض التـــي وقـــع فيها االعتـــداء تقع بمحاذاة الشـــارع 

االستيطاني، وتحاول سلطات االحتالل االستيالء عليها.

عشرات المستوطنين يقتحمون 
»األقصى« بحراسة مشددة

األمم المتحدة تحذر »إسرائيل« من استمرار سياسة هدم المنازل

بيت لحم/ االستقالل: 
هدمت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، امس األحد، منزال قيد اإلنشـــاء، في قرية واد 

رحال جنوب بيت لحم. 
وأفـــاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالســـتيطان في بيت لحم 
حســـن بريجية، بأن قـــوات االحتالل هدمت منزال قيد اإلنشـــاء تبلغ 
مســـاحته 79 مترا، ويعود للمواطن جهاد حسين الفاغوري، بذريعة 

عدم الترخيص.

االحتالل يهدم منزال قيد 
اإلنشاء جنوب بيت لحم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت معطيات نشـــرها مركـــز »القدس« 
لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني، 
بأن ســـلطات االحتالل نفذت خالل شـــهر 
تموز الماضي، 43 عملية هدم ضد منشآت 

وآبار فلسطينية.
وأشار المركز في تقرير له امس األحد، إلى 
أن االحتالل هـــدم أيًضا قريـــة العراقيب 
مسلوبة االعتراف في النقب المحتل مرتين 
خالل تمـــوز، ليرتفع عدد مرات هدمها إلى 

147 توالًيا.
وقال المركز، إن ســـلطات االحتالل هددت 
عشرات المنشآت الفلسطينية بـ »الهدم«، 

ونفذت التهديدات على فترات متالحقة.

وشهد شهر تموز أكبر عملية هدم مؤخًرا، 
حيث هدم االحتالل 100 شقة سكنية في 
وادي الحمص بالقـــدس المحتلة، من بين 
237 شـــقة ُأخطرت بالهدم، وشرد عشرات 

المواطنين.
وأشـــار مدير مركز القدس، عماد أبو عّواد، 
 السياسة اإلسرائيلية الممنهجة في 

ّ
إلى أن

عمليات الهدم، باتت تؤكد توجه االحتالل 
نحـــو تمييز مناطق جغرافيـــة ُمعينة في 

الضفة الغربية من أجل ضمها.
وعّد أن »سياسة الهدم تهدف إلى معاقبة 
الفلســـطيني وقتل روح الصمود والتحدي 
في أرضه، وتفتيت ما ُيبديه الفلســـطيني 

من تعلق في أرضه ووطنه«.

 الهـــدم في واد 
ّ

ولفـــت أبو عـــّواد إلـــى أن
 االحتالل تجاوز ما ُيشاع 

ّ
الحمص، يؤكد أن

حول نيته ضم مناطق »ج« فحســـب، وبات 
ينوي التحكم في المناطق التي أقّر سيطرة 

السلطة عليها وفق اتفاق أوسلو.
 حكومة 

ّ
واســـتطرد: »هذا ُيشـــير إلـــى أن

اليميـــن الصهيوني، لم تعد ترى في تلك 
االتفاقات وبدور الســـلطة، أكثر من كونه 
دور وظيفـــي لتقديـــم خدمات أساســـية 

للفلسطينيين«.
واســـتدرك مدير مركز القدس: »بمعنى أن 
االحتالل ينظر للســـلطة على أساس أنها 
حكم ذاتي ُمصغر على شاكلة بلديات، دون 

وجود سقف سياسي لهذا الوجود«.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس األحد، اثني 
عشـــر مواطنًا، في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس 

المحتلة ،عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها.
وأفاد بيان لجيش االحتالل أن قواته اعتقلت أربعة مواطنين من 
الضفة الغربية، ممن يصفهم بـ«المطلوبين«، بدعوى ممارسة 

نشاطات تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية.
وطالـــت االعتقاالت فجر امس الشـــابين فراس محمود أبو 

الرب، وأحمد عبد اللطيف زكارنة من قباطية جنوب جنين.
ونفذت قوات االحتالل حملة اعتقاالت في القدس المحتلة، 

تركزت في بلدة العيسوية ومخيم شعفاط.
وفي بلدة العيسوية اعتقل االحتالل محمد مرعي درباس، 

وعلي محمد علي عبيد، وعدي داري، وعالء أحمد داري.
أما في ســـلوان فقـــد اعتقل االحتالل الشـــابين أحمد 
وجمـــال الغـــول، وفي مخيم شـــعفاط اعتقـــل أحمد 

الغزاوي، ونصار جابر.

غزة/ االستقالل: 
أطلقت بحرية االحتالل اإلســــرائيلي أمس األحد النار 
تجاه قــــوارب الصيادين في بحر شــــمال مدينة غزة 

وجنوب القطاع.
وقالــــت مصادر محليــــة، إن زوارق االحتــــالل الحربية 
فتحت نيران أســــلحتها الرشاشة صباح أمس، تجاه 
قوارب الصيادين والشاطئ، غرب منطقة السودانية 
شــــمال مدينة غزه وغرب ميناء رفح جنوب قطاع غزه 

بدون خسائر.
يشــــار إلى أن قــــوات االحتالل تســــتهدف مراكب 
الصياديــــن وأراضــــي المواطنيــــن فــــي المناطــــق 
الحدودية بشــــكل شــــبه يومي تتمثل بإطالق النار 
واعتقــــال الصيادين ومصــــادرة مراكبهم، باإلضافة 
إلى عدم التزام االحتــــالل باالتفاقيات المعقودة مع 
الفلسطينيين، حيث تفرض بالقوة حدودًا غير ثابتة 

فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.

االحتالل يستهدف قوارب 
الصيادين شمال وجنوب القطاع

االحتــالل يعتقــل 12
 مواطنــًا بالضفــة والقــدس

»إسرائيل« نفذت 43 عملية هدم خالل تموز الماضي إصابة ثالثة مواطنين إثر اعتداء 
للمستوطنين شمال رام الله
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ويواصـــل ثمانية أســـرى فـــي معتقـــالت االحتالل 
اإلســـرائيلي إضرابهم عن الطعـــام رفضًا العتقالهم 
اإلداري، أقدمهم األســـرى محمـــد أبو عكر، ومصطفى 
الحســـنات، وحذيفة حلبية، وهم مضربون منذ (35) 
يومًا وســـط ظروف صحية واعتقاليـــة ، يواجهونها 

داخل عزل معتقل "نيتسان الرملة".
كما يواصل خمسة آخرون إضرابهم لمدد متفاوتة وهم: 
أحمد غنام مضرب عن الطعام منذ (22) يومًا، وســــلطان 
خلوف منذ (18) يومًا، وإســــماعيل علــــي منذ (12) يومًا، 
ووجدي العواودة منذ سبعة أيام، كما انضم مؤخرًا األسير 

طارق قعدان وهو في اليوم الخامس من اإلضراب.
كما اقتحمـــت قوات القمع التابعـــة إلدارة معتقالت 
االحتـــالل صباح أمس األحد قســـم (20) في معتقل 
"عوفر"، وأجرت تفتيشـــات وعمليـــات تخريب داخل 
غرف األسرى، وأبلغت اإلدارة األسرى عن نيتها بنقل 

مجموعة من ممثلي األطر التنظيمية في المعتقل.
معركة مفتوحة 

مســـئول ملف االســـرى في الجبهة الشـــعبية عالم 

الكعبي أكد أن 40 أســـير من أسرى الجبهة الشعبية 
في ســـجني " النقب" و "عوفر"  قرروا خوض االضراب 
عـــن الطعام بأمعائهـــم الخاوية مســـاندة زمالئهم 
االســـرى المضربين عن الطعام المفتوح ألكتر من 35 

يوما على التوالي رفضا العتقالهم االداري.
وطالـــب الكعبـــي لـ"االســـتقالل" بضـــرورة تصعيد 
االضراب داخل السجون الى أن يصل لمعركة مفتوحة 
وشـــاملة بكافة سجون االحتالل اإلســـرائيلي لتعيد 
إدارة مصلحة السجون االسرائيلية التفكير بسياسة 

التمديد المستمرة ضد االسرى اإلداريين .  
أوضـــح أن االســـرى حذيفـــة حلبية ومحمـــد أبو عكر 
ومصطفى الحسنات المضربين عن الطعام المفتوح 
أوضاعهـــم الصحية باتت خطيرة ، مـــا دفع زمالءهم 
للتضامن معهم كوسيلة ضغط آمال بانتزاع قرار من 
محكمة االحتالل اإلسرائيلي بوقف تمديد اعتقالهم 

اإلداري . 
 وبين أن مخابرات االحتالل اإلســـرائيلي قدمت أكثر 
من مرة وعود شـــفهية بوقف تمديد اعتقال األسرى 

الثالثـــة إال أنها إلـــى اآلن لم تصبـــح حقيقة ، لذلك 
اختار عدد من أسرى وسيلة االضراب لتحويل الوعود 
الشفهية إلجراء قانوني يضمن لألسرى بعدم تراجع  

إدارة مصلحة السجون عنه . 
وحذر من خطورة الوضع الصحي لألسير أبو حلبية 
نتيجة اصابته بمرض سرطان الدم والفشل الكلوي 
وحروق من الدرجـــة الرابعة، في ظل تعنت ورفض 
إدارة مصلحة الســـجون لنقله ألحد المستشفيات 
التابعة لها لتوفيـــر العالج الرعايـــة الصحية له، 
مشـــيرا إلى أن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية 
تستخدم الوضع الصحي الخطير لألسير أبو حلبية 
كوسيلة ضغط على األســـرى لفك اضرابهم ، عدا 
عن تعمدها لســـحب الفراش منه ومن زمالئه كل 
صباح وتعيده لهم بســـاعات المساء مما يزيد من 

معاناتهم. 

تفعيل ق�سيتهم 
حسن عبد ربه المستشار اإلعالمي لهيئة شؤون األسرى 
والمحررين أن إعالن األســـرى خوض معركة االضراب 

المفتـــوح عن الطعام لمســـاندة زمالئهم اإلداريين ، 
يأتي في سياق تفعيل قضيتهم والتضامن معهم 
بشكل أوسع ، بهدف توجيه رسالة للعالم بأن األسرى 
ليسوا وحدهم وكذلك تعميق دائرة التفاعل الشعبي 
والمؤسســـاتي جماهير وإعالميا وزيادة حراك الشارع 
الفلسطيني والقوة السياسية انتصارا لعدالة قضية 

االسرى خاصة اإلداريين  . 
وأشـــار  عبد ربه لـ "االســـتقالل" إلى أن إدارة مصلحة 
الســـجون تحـــاول الضغـــط على األســـرى من خالل 
التنكيل بهم لفك اضرابهـــم عن الطعام كما فعلت 
حين اقتحمت أمس قسم " 20 " بسجن عوفر، وأيضا 
ســـتلجأ إلى سياسة اســـتهداف بعضهم الترهيب 
كتفتيش الغرف واألقســـام وفـــرض غرامات مالية 

والحرمان من الكنتين و الزيارة . 
و توقـــع انضمـــام عـــدد آخر من األســـرى مـــن كافة 
التنظيمات وســـجون االحتالل اإلســـرائيلي لخوض 
معركة االضـــراب المفتوح عن الطعـــام مع زمالئهم 

بالجبهة الشعبية.

مطالبين بإنهاء االعتقال االداري 

إضــرةب ةألســرى.. بقعــة زيــت تتســع 

غزة / محمد أبو هويدي:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلســـالمي في 
فلســـطين أحمد المدلل، إن األسرى في سجون 
االحتـــالل يواصلون حالة االشـــتباك مع العدو 
الصهيوني، في ســـبيل نيـــل حريتهم، داعيا 
كافة الجهات المحلية والدولية للوقوف معهم 

ومساندتهم.
وقال المدلل خالل وقفة دعم واسناد نظمتها 
حركة الجهاد اإلســـالمي تضامنًا مع القيادي 
في حركـــة الجهاد طـــارق قعـــدان المضرب 
عن الطعام لليوم الســـادس على التوالي:"إن 
االحتالل سيفشـــل في كســـر إرادة األســـرى 
فـــي معركـــة األمعـــاء الخاوية التـــي بدأها 
الشـــيخ المحرر خضر عدنان قبل عدة سنوات، 
ويواصل على خطاه عدد من األســـرى ومنهم 
األســـير جعفر عز الدين والـــذي انتصر على 
االحتالل قبل عدة أيـــام ليعود القيادي طارق 
قعـــدان ليخوض المعركة متســـلحًا بســـالح 

األمعاء الخاوية.
وأضـــاف المدلل: لم تزل معركـــة اإلرادة داخل 
الســـجون الصهيونية مستمرة في وجه الجالد 
الصهيوني الـــذي يمارس أبشـــع االنتهاكات 
بالجرائـــم  يقبلـــوا  ولـــن  ال  فهـــم  بحقهـــم، 
والممارســـات الالإنســـانية التي ترتكبها إدارة 
مصلحة السجون ضدهم، فقد أشهروا سيفهم 

في وجه السجان".
وشـــارك فـــي الوقفـــة العشـــرات مـــن كوادر 
ومناصري حركة الجهاد اإلســـالمي، يتقدمهم 
عدد من قادة الحركة، ورفعوا صورا لألسير طارق 

قعدان، والفتات تحمل عبارات مســـاندة له في 
إضرابه عن الطعام.

وأوضح القيادي في الجهاد، أن االعتقال اإلداري 
بدون تهمـــة وأي دليل هو جريمـــة  يقترفها 
االحتـــالل الصهيوني بحق األســـرى ويلجأ إلى 
ذلك عندما ال يملك دليل يدين األسير، مضيفا" 
نحن على ثقة أن القائد قعدان ســـينتصر على 

سجانه في معركة األمعاء الخاوية".
ووجه رســـالة لألســـير قعدان قال فيها:" أنت 
لســـت وحدك في هذه المعركة بل إن شعبك 

الفلســـطيني خلفـــك كله ويقـــود معك نفس 
المعركـــة ضد العدو الصهيونـــي وهي معركة 

اإلرادات ،إرادتنا هي التي ستنتصر".
وشـــدد المدلل على أن هـــذا النوع من االعتقال 
الذي ترفضـــه كل المواثيق الدولية والحقوقية 
يجب أن يـــزول وينتهي إلى األبـــد؛ ولكن هذا 
العـــدو المتغطرس يلقي بكل هـــذه القوانين 
القرارات خلـــف ظهره غير مباٍل بالمؤسســـات 
الحقوقية والدولية ومؤسسات الصليب األحمر 

ومنظمات حقوق اإلنسان .

جـــدد التأكيد على دعم حركة الجهاد لألســـير 
قعدان في معركة االمعـــاء الخاوية التي بدأها 
قبل أيام، مشددا على أن قضية األسرى ستظل 

مشتعلة حتى ينالوا حريتهم.
وبّين المدلل أن خيارات المقاومة ال تزال قائمة 
"وال يمكن أن تقر لنا عين طالما أن هناك أسيرا 
واحدا داخل الســـجون.. تحرير أسرانا هو أمانة 
فـــي رقابنا، وســـيف المقاومة لـــن يغمد حتى 

يتحرروا جميعا". بحسب قوله.
وطالب المدلـــل المنظمات والهيئات الحقوقية 

واألممية التي تدعي أنها تدافع عن اإلنسانية، 
بالتحرك لدعم األســـرى، بدل أن تقف مكتوفة 
األيـــدي وهي تـــرى اإلنســـانية تنتهك بحق 
األســـرى الفلســـطينيين على مرأى ومســـمع 
العالم، وتعاين اإلهمال الطبي بحق المعتقلين 
خلف قضبان ســـجون االحتالل، حيث أن كثيرا 
منهم يتحررون حاملين لألمراض، وكان آخرهم 

األسير "عطوان".
تحمـــل  إلـــى  الفلســـطينية  الســـلطة  دعـــا 
مســـئولياتها، وحمل ملفـــات العزل االنفرادي 
والتفتيشـــات الليلة والتنقالت فيما يســـمى 
بـ "البوســـطة" ومنع زيارات األهالي والتعليم، 
إلى محكمـــة الجنايات الدوليـــة، باعتبار هذه 

اإلجراءات جرائم حرب.
والجدير ذكره، أن 8 أسرى في سجون االحتالل 
الصهيوني يواصلـــون إضرابهم المفتوح عن 
الطعـــام احتجاًجا علـــى اســـتمرار اعتقالهم 
اإلداري، وذلك بعد تعليق 3 أســـرى إلضرابهم 

خالل اليومين الماضيين.
ويواصل االســـير قعدان االضـــراب عن الطعام 
منذ ســـتة ايام رفًضا لالعتقـــال اإلداري بحقه، 
حيث اعاد، االحتالل اعتقاله في فبراير الماضي 
وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شـــهور، 
وهو أســـير سابق أمضى في سجون االحتالل ما 

يقارب 15 عاًما. 
ومـــن المقـــرر أن ينضـــم قرابة 40 أســـيرا من 
أســـرى الجبهة الشـــعبية المعتقليـــن اداريا، 
اليـــوم االثنين، لإلضراب المفتـــوح عن الطعام 
في ســـجون االحتالل؛ رفضـــا لالعتقال اإلداري 

غزة / �سماح املبحوح: 
يوم��ا بعد يوم ي��زداد اأعداد الأ�س��رى امل�سربني 
ع��ن الطع��ام يف �سج��ون الحت��الل ال�سرائيلي 
رف�سا ل�سيا�سة العتقال الإداري بحق زمالئهم، 

النته��اكات  في��ه  تت�ساع��د  ال��ذي  الوق��ت  يف 
ومماطل��ة  وته��رب  بحقه��م،  والعت��داءات 
م�سلح��ة اإدارة ال�سج��ون م��ن تنفي��ذ وعوده��ا 
بوق��ف متدي��د اعتقاله��م الإداري.  وافاد نادي 

ال�سري اأم�س الحد ب��اأن )40( اأ�سريًا يف معتقل 
»النقب ال�سحراوي« �سي�سرعون،  اليوم الثنني، 
باإ�س��راب اإ�سن��ادي جديد مع الأ�س��رى الثمانية 

امل�سربني عن الطعام . 

خالل وقفة اسناد للقيادي قعدان

 ةلمدلل: معركة ةإلرةدة ال زةلت مستمرة وةلعدو لن يكسر ةألسرى
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" أنعام" نموذج لحال مئات المرضي بالفشل 
الكلوي في قطاع غزة، الذين يواجهون ظروفًا 
صعبه، وكثيــــر منهم يواجهون خطر الموت 
جــــراء النقص الحــــاد في االدويــــة العالجية 
الخاصة بهم، كأدوية " أالب ركس، والحديد، 
والكالســــيوم"،كما ُيشــــكل عبء ثقيل على 
كاهل أســــرهم في ظل الظروف االقتصادية 
الصعبة التي يعانون منها، اذ يضطرون في 
أغلب األوقات شــــراء االدوية على حســــابهم 

الخاص بتكاليف باهضة. 

حياة مهددة 
وتضطر سلوى العطار والدة الطفلة ألن تأتي 
برفقة ابنتها من بيت الهيا شمال القطاع إلى 
مستشفى الرنتيســــي، ثالث مرات أسبوعيًا 
إلجــــراء عمليــــة غســــيل الكلي، األمــــر الذي 
ينهكها نفســــيًا وماديًا، لتأتي أزمة االدوية 
لُتضاعــــف مخاوفها وتهدد حيــــاه طفلتها 

بشكٍل مباشر. 
" حياة ابنتي معرضــــه للخطر، واألدوية التي 
تعطيهــــا الحيــــاة نفدت من المستشــــفى، 
وبالكاد أســــتطيع شــــرائها من الصيدليات 
الخارجيــــة، وال أدري ماذا ســــيكون مصيرها 
في حال لم أستطع توفيرها"، بهذه الكلمات 
أعربت العطار عن مخاوفها من نقص العالج 

الالزم البنتها. 

وقالت العطار لـ"االســــتقالل":" أنعام تحتاج 
للغســــيل ثالث مرات باألسبوع، عشان تبقي 
على قيــــد الحياة، لكن الغســــيل بدون عالج 
ال يكفي، فهــــي تحتاج إلى ابــــر األب ركس 

والحديد بشكل دائم". 
وأضافــــت:" االدويــــة التي تحتاجهــــا انعام 
غير موجودة في مستشــــفيات وزارة الصحة، 
ومتوفرة في بعض الصيدليات، لكن أسعارها 
مرتفعة جــــدًا وال تســــتطيع توفيرها، فهي 
تحتاج إلى كميات يجب أخذها باستمرار دون 
انقطاع، وهذا يكلــــف الكثير في ظل الوضع 
المادي الصعب"، مشــــيرة الى أن سعر االبرة 

الواحدة يبلغ 40شيكل. 
وناشدت المسؤولون بوزارة الصحة والجهات 
المعنية بالضفــــة وقطاع غزة أن يجدوا حلواًل 
جذرية ألزمة نقص االدوية المتجددة دائمًا، 
والتي باتت تهدد حياة أبنائهم وتعرضهم 

للموت في كل لحظة.
اأج�ساد ميتة 

وليس بعيدًا، يواري أبــــو جميل ديب وجهه 
جانبــــًا وهو يحــــاول إخفاء دموعــــه حزنًا على 
المصيــــر المجهــــول لطفلتــــه "رؤي" البالغة 
من العمر 10ســــنوات، فهو ال يتيقن إن كان 
سيستطيع إجراء غسل كلوي لها خالل الفترة 

المقبلة أم أنها ستكون الضحية الجديدة. 

وبينما يعمــــد "ديب" إلى كفكفة دموع ابنته 
التي تتلوي من شدة األلم بعد ثالث ساعات 
قضتهــــا بغســــلها الكلوي، يجلــــس متأماًل 
في األطفال المنهكين على أســــّرة الغسيل 
الكلوي، وقلوب آبائهــــم وأمهاتهم تعتصر 
ألما على مصيرهم المجهــــول، جراء النقص 

الحاد في االدوية العالجية الخاصة بهم.
ويقــــول ديب لـ"االســــتقالل":" الكل يعلم أن 
مريض الكلى يحتاج إلى أخذ عالجه بانتظام 
دون نقص ألي نوع من األدوية الخاصة بهم، 
وفي حالة عدم اكتمال دورته العالجية بشكل 
كامل فذلك يؤثر على صحته، ويســــاهم في 

تراجعها، وزيادة معاناته مع المرض". 
ويتابع بألم:" حالة ابنتي ليســــت افضل من 
غيرها مــــن مرضي الكلى، فهــــي تحتاج الى 
عدد مــــن االدوية و خاصة "مثبطــــات الدم" و 
العالج الخاصة بتقوية المناعة كالكالسيوم 
والحديد، باإلضافة الى الغســــيل ثالثة مرات 

اسبوعيا". 
وأضــــاف:" منذ فترة طويله لــــم تتلق ابنتي 
عالجها بالمستشــــفي نتيجة نفــــاذ االدوية 
التي تحتاجها ، مما يضطرني لشــــرائها من 
الصيدليات الخارجية على حســــابي الخاص 
بأســــعار غالية، االمر الــــذي يكبدنا مصاريف 
كثيرة و يراكم الديون علينا، فحالتنا المادية 

صعبه للغاية"، مشــــيرا الى أن العشرات من 
المرضى لــــم يتنولوا األدويــــة الخاصة بهم 
منذ تلــــك الفترة بســــبب صعوبــــة االوضاع 

االقتصادية.
وأشار الى ان تكاليف العالج ال تقتصر فقط 
على شــــراء األدويــــة، فهم بحاجــــة الى ثمن 
المواصالت للتنقل من حي الشــــجاعية شرق 
القطاع لمستشفى الرنتيسي 3ايام اسبوعيا، 
باإلضافة الى ثمن بعــــض الوجبات الصحية 

التي تحتاجه طفلته. 
وفــــي نهاية حديثــــه، يتســــاءل "أيعقل أن 
تتحول بــــراءة األطفــــال إلى أجســــاد ميتة" 
مضيفًا بغضب "ال مجال للمســــاومة أو التلكؤ 
بحياة المرضى، أنقذوا مرضى الفشل الكلوي 

قبل فوات األوان".
نق�س كبري 

ونظم مرضى الفشــــل الكلوي بقسم الباطنة 
بمجمع ناصــــر الطبي بمدينة خــــان يونس، 
الجمعة الماضية ، وقفة احتجاجية للمطالبة 
بتوفير األدوية الخاصة بهم، ووضع سلســــلة 
من اإلجراءات التي تضمن استمرارية تقديم 

الخدمة الصحية لهم دون انقطاع.
وفي كلمــــه، لمدير عام مجمــــع ناصر الطبي 
د.محمــــد زقــــوت، شــــدد علــــى أن الوقفــــة 
االحتجاجيــــة تمثــــل حالة من رفــــع الصوت 

عالًيــــا للجهات المســــؤولة، بضــــرورة توفير 
مقومات عمل قســــم الكلى، للذين يقدمون 

للمستشفيات ثالث مرات أسبوعيا.
وأكدَّ زقــــوت أن مرضى الكلــــى يعانون جراء 
غيــــاب األدوية والعالجات بشــــكل مباشــــر، 
الفتا إلى أن األدويــــة الخاصة بمرضى الكلى 
كانت تورد إلى المستشــــفى باســــتمرار، عبر 
المنظمات الدولية التي تتبرع لمرضى الضفة 
والقطاع، غير أنها تصل الضفة ويبقى القطاع 

في حالة انتظار وبحث مستمر عنها.
وتوجــــه زقوت إلى رجال األعمال من المجتمع 
المحلي لســــد االحتياجــــات الخاصة بمرضى 

الكلى التي زادت عن الحد المعقول.
وفي وقت ســــابق، كشف رئيس قسم الكلى 
 

َّ
في مجمع ناصــــر الطبي، د. ريــــاض بربخ، أن
ســــبعة من مرضى الكلى توفوا نتيجة نقص 
الكثير من األدوية الخاصة بهم خالل شــــهر 

يوليو/ تموز الماضي.
وأكد بربخ، أن نقــــص األدوية لمرضى الكلى 
تســــتدعي الحاجــــة لتلقي األدوية بشــــكل 
منتظــــم، وأنه ومنذ ثمانية شــــهور لم تصل 
األدوية الخاصة بهم باستثناء نسب ضئيلة 
جــــدا، محذرا فــــي الوقت ذاته من اســــتمرار 
حاالت الوفاة في صفــــوف المرضى في حال 
لم يتلقوا بانتظام األدوية والعالجات الطبية.

نقص األدوية يزيد أوجاع مرضى الفشل الكلوي بغزة 
غزة/ دعاء احلطاب: 

يف قاعٍة مغلقة ملدة �ساعتني متوا�سلة، 
ت�ستلقي الطفلة اأنعام العطار )13عاما( 

على كر�سي غ�سيل الف�سل الكلوي يف 
م�ست�سفى الرنتي�سي مبدينة غزة، بج�سدها 

ال�سعيف املنهك من �سد الأمل، حماولًة 
ت�ستيت ذهنها باللعب على الهاتف املحمول، 

كي ل ت�سعر بالأمل الذي ينه�س بج�سدها 
يومًا بعد يوم، نتيجة اأزمة نق�س الأدوية 

اخلا�س مبر�سي الف�سل الكلوي يف قطاع غزة 
املحا�سر. وتخت�سر تفا�سيل وجه والدة 

الطفلة حالة القلق والتوتر التي ت�سيطر 
عليها، خ�سية تعر�س فلذة كبدها مل�ساعفات 

قد تودي بحياتها، خ�سو�سًا واأن الغ�سيل 
الكلوي بدون عالج ل يكفي لبقائها على 

قيد احلياة.

غزة/ االستقالل: 
رصد المكتــــب اإلعالمي الحكومــــي، التابع لوزارة 
ا" بحق  اإلعالم في قطاع غزة، 74 انتهاًكا "إسرائيلًيّ

الصحفيين خالل شهر يوليو/ تموز الماضي.
وذكرت وحــــدة الرصــــد والمتابعة فــــي المكتب 
اإلعالمــــي الحكومي، أن االنتهــــاكات تمثلت في 
االعتداءات، واالعتقاالت، واالقتحامات، واإلهانات، 

وتكسير ومصادرة معدات، ومنع تغطية، والطرد.
وقالت إن االحتالل شن حملة مسعورة عبر محاربته 
المنشــــور عبــــر الفضاء  الفلســــطيني  للمحتوى 
اإللكتروني، في ظل تواطؤ إدارات مواقع التواصل 
االجتماعي وشــــراكتهم مع سياســــات االحتالل 

ومخابراته.
وبيــــن التقريــــر أن االحتــــالل اعتقل واســــتدعى 

واحتجز وفرض أمر إبعاد في شهر تموز المنصرم 
بحق أكثر من 7 صحفييــــن، وتم تمديد وتجديد 
اعتقــــال وتأجيل محاكمة وإصــــدار حكم لعدد 4 

صحفيين.
ا في  وأحصى التقرير إصابة أكثــــر من 17 صحفًيّ
غزة والضفــــة الغربية؛ 8 خالل تغطية مســــيرات 

العودة السلمية، و9 في الضفة والداخل المحتل.
كما رصد التقرير 3 حاالت اقتحام ومداهمة لمنازل 
الصحفييــــن وتفتيشــــهم، والعبــــث بمحتويات 
المنزل قبل اعتقالهم، إضافة الى مداهمة مطبعة، 

وما أعقبه من مصادرة معداتها.
ومنع االحتالل الصحفيين من "التغطية" ودخول 
المناطق التي تمت فيها االعتداءات "اإلسرائيلية" 

بحق الممتلكات الفلسطينيين، 5 مرات.

وصادرت قوات االحتالل بطاقات صحفية للعديد 
من الصحفيين عرف منهــــم 2، في حين فرضت 

غرامة وكفالة مالية بحق صحفي واحد.
ا من الســــفر،  ا فلســــطينًيّ ومنــــع االحتالل صحفًيّ
باإلضافــــة لـــــ 2 حالــــة مضايقات داخل ســــجون 
االحتالل عدا عن اإلهمال الطبي والمعاملة القاسية 
والمهينة بحق األســــرى الصحفيين، ما يتســــبب 
إلصابتهم بأمــــراض خطيرة كاألســــير الصحفي 

بسام السايح.
وفي إطار محاربة المحتوى الفلســــطيني، ســــجل 
التقريــــر 31 حالــــة تم خاللها حــــذف الصفحات 
والحســــابات الشــــخصية، والحظر المؤقت وعدم 
النشر، وحذف المنشورات للصحفيين واإلعالميين 

والنشطاء، تحت ذرائع واهية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
بدأ جيش االحتالل اإلسرائيلي، امس األحد، تمريًنا لسالح البحرية بمشاركة 10 
أساطيل أجنبية لمحاكاة سيناريو "عمليات إغاثة حال وقوع هزة أرضية قوية".

وذكر جيش االحتالل في بيان له أن التمرين سيكون في ميناء حيفا، وسيستمر 
حتى الخميس المقبل، بمشاركة 10 أساطيل أجنبية، وُيعد "تعاوًنا دولًيا على 

األراضي اإلسرائيلية"، وفق تعبيره.
وقال إن التدريب "يحاكي سيناريو عمليات إغاثة اإلنسانية في حال وقوع هزة 

أرضية قوية".
وأضـــاف جيش االحتالل أنه "تـــم التخطيط لهذا التمرين مســـبًقا، كجزء من 
خطة التدريبات الســـنوية لعام 2019 وهـــو ُمَعّد للحفاظ على جاهزية القوات 

وقدراتها".

ا« بحق الصحفيين خالل تموز مناورة لبحرية االحتالل بمشاركة اإلعالم الحكومي: 74 انتهاكًا »إسرائيلًيّ
10 أساطيل أجنبية في ميناء حيفا
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعية
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية البتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية 
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار جباليا المؤرخة في 2019/8/4 تتضمن 
ان / خديجة احمد مصطفي الباشـــا من جباليا وقد توفيت بتاريخ 1964/3/2م وانحصر 
ارثها الشـــرعي واالنتقالي في زوجها ظاهر خليل يوســـف دردونـــه وفي أوالدها منه 
وهم محمد ذيب ومحمد وامنه وعايشـــة وحليمة وفاطمة ومريم ثم بتاريخ 2007/2/2م 
توفي محمد ذيب المذكور وانحصر ارثه الشـــرعي واالنتقالـــي في زوجته زينب عزات 
خليل دردونه وفي أوالده منها الذكور وهم ظاهر وغســـان ويوســـف ويونس واالنثى 
وهي ابتســـام فقط وال وارث للمتوفين المذكورين ســـوى من ذكر وليس لهما وصية 
واجبـــة او اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياتهما وتركوا ورثة ســـوى من ذكر ومن 
له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الشجاعية الشرعية خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ النشر  وحرر في 3ذو الحجة 1440هـ وفق 2019/8/4م

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ جميل فؤاد يوسف ابو ليله...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
802072587 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبدالوهاب سامي محمد مزروع...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
402578009 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد عبد المجيد عبدالله ابو عكر...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803782960

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ هاني حكمت عبد القادر سرحان...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   903491017

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ شريف عز الدين عطا المصري...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   908960917

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ شكرية حمدان ابراهيم طبش...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   935786335

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل: 
قال مركز أسرى فلســـطين للدراسات إن 
االحتالل االســـرائيلي يعتقل في سجونه 
االعتقال  أسيرًا فلســـطينيًا تحت   (500)
اإلداري دون تهمـــه، بأوامـــر مباشـــرة من 
جهـــاز المخابـــرات الـــذي يتحكـــم في 
مجريات هذا الملف من بينهم 5 من نواب 
وطفالن  وســـيدتان  التشريعي  المجلس 

قاصران.
وأوضح الناطق باسم المركز رياض األشقر 
في بيـــان صحفي أمس األحد أن االحتالل 
يلجأ الى سياسة االعتقال اإلداري الحتجاز 
المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف 
القضبان لفترات طويلة دون لوائح اتهام 
او تحقيق معهم أليام أو أسابيع، ويكتفى 
باالدعاء بوجود ملف سرى لكل أسير تتم 

على أثره عملية االعتقال والتجديد.
واتهـــم االحتالل بتنفيذ سياســـة عقاب 
جماعـــي من خالل فـــرض األوامر االدارية 
بنـــاًء على الهواجس األمنيـــة دون مراعاة 
وضعها  التـــي  والمحـــددات  للمعاييـــر 
القانـــون الدولـــي، مما يعتبر اســـتهتار 
بـــكل األعراف والقوانيـــن التي حدت من 
استخدامه، وخاصه انه طال كافة شرائح 
المجتمع الفلســـطيني من نـــواب وقادة 
فصائل ونســـاء وأطفـــال ومرضى، وحتى 

ذوي االحتياجات الخاصة.

وأكد أن محاكم االحتالل الصورية أصدرت 
منذ بداية العام وحتى نهاية تموز (532) 
قرارًا إداريًا، من بينها (366) قرارًا بتجديد 
االعتقال اإلداري لفترات جديدة ألســـرى 
اداريين، بينمـــا (166) قرار جديد تصدر 
ألول مرة، غالبيتهم أســـرى محررون اعيد 
اعتقالهـــم، وتراوحـــت ما بين شـــهرين 

وستة أشهر.

واعتبر أن هذه األرقام نسب مرتفعة جًدا، 
مما يؤشـــر على تصاعد سياسة االعتقال 

اإلداري.
وأوضح أن األسرى اإلداريين موزعون على 
عدة ســـجون أبرزها ســـجن عوفر والنقب، 
وأن %70 منهـــم تـــم تجديـــد االعتقال 
اإلداري لهم لمرات متعـــددة، وقد طالت 
االوامر االدارية األطفال والنســـاء، حيث ال 

يزال طفالن في ســـجن عوفـــر يخضعان 
لالعتقـــال اإلداري، اضافة إلى أســـيرتين 
وهمـــا » فداء محمد دعمـــس« (24 عاما)، 
من الخليل وهي معتقله منذ 15 شـــهرًا 
متتالية، حيث جدد لها 4 مرات متتالية، 
وصدر بحقها مؤخرًا قرار جوهري، وبذلك 
يطلق سراحها في الثالث عشر من شهر 

اغسطس القادم.

كما أصدرت محكمة االحتالل قرار اعتقال 
ادارى لمدة ســـتة أشـــهر بحق األسيرة » 
شـــروق محمد البـــدن« (25 عامًا) من بيت 
لحـــم وهـــي ام لطفليـــن، وكان اعتقلها 
االحتـــالل بتاريـــخ 2019/7/15 بعد دهم 
منزل ذويها قبل نقلها إلى التحقيق »ثم 
سجن »الدامون«، وبعد أسبوع حولتها إلى 

االعتقال اإلداري.
وأشار إلى أن االحتالل ال يزال يعتقل (7) 
نواب في ســـجونه، منهم (5) يخضعون 
لالعتقال اإلداري المتجـــدد، وهم النائب 
األسير الشيخ حســـن يوسف« (61 عاما) 
من رام الله، وقد أعيد اعتقاله في نيسان 
الماضي، وصدر بحقه قراًرا إدارًيا، والنائب 
محمـــد إســـماعيل الطـــل (54 عاًما) من 
مدينة الخليل، وهو معتقل منذ ديسمبر 
2018، وصدر بحقـــه قراًرا إدارًىا وجدد له 
مرتيـــن وكان أمضى مـــا يزيد عن 12 عام 
في سجون االحتالل، نصفها في االعتقال 

اإلداري.
كما يعتقل االحتالل النائب محمد مطلق 
أبو جحيشـــه (63 عامًا) مـــن الخليل، وهو 
معتقـــل منذ نوفمبر من العـــام الماضي، 
صـــدر بحقه قرار اعتقـــال إدارى وجدد له 
3 مـــرات متتاليـــة، وكان أمضى ما يقارب 
10 سنوات في سجون االحتالل، جزء كبير 

منها تحت االعتقال اإلداري.

مركز: 500  أسير إداري بسجون االحتالل بينهم سيدتان وطفالن و7 نواب

غزة/ االستقالل: 
دعا مدير مركز األســـرى للدراســـات د. رأفت 
الحقوقيـــة  المؤسســـات  األحـــد  حمدونـــة 
واإلنســـانية لحماية األســـرى الفلسطينيين 
من عنجهية ما يســـمى بالمحاكم العسكرية 
الصورية اإلســـرائيلية، والتي وصفها بأنها 
وردعية وغيـــر قانونية، وتصل األحكام فيها 
لســـبع وســـتين مؤبدًا (مـــدى الحيـــاة) على 

الشخص الواحد.
وأشـــار د. حمدونـــة فـــي بيـــان صحفي إلى 
االنتهـــاكات اليومية من خـــالل االعتقاالت 
العشوائية عبر مداهمات البيوت في الضفة 
الغربية ومن خالل نصب الحواجز والتوغالت 
واقتحامـــات الجيش واالعتقـــاالت عبر البحر 

وحاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، وعمليات 
التحقيـــق والتعذيب النفســـي والجســـدي 
والحصول على االعترافـــات بالقوة واألحكام 

الجائرة المبنية عليها.
وقال إن ســـلطات االحتـــالل تحاول من خالل 
تلـــك األحـــكام تصوير األســـرى ( ارهابيين 
يرتكبون جنح خارجة عن القانون ، في محاولة 
لمصادرة المكانة القانونية عنهم  من خالل 
تجاوز قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة 
، ونزع حقوقهم األساســـية واالنسانية التي 
أكدت عليها االتفاقيـــات والمواثيق الدولية 
، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة .

وشـــدد علـــى مكانـــة األســـرى والمعتقلين 
الفلســـطينيين كطـــالب حريـــة، اســـتنادًا 

لتوصيـــة الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة 
التي تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق 
الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان المعدة من 
قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب 
في تقريـــر مصيرها وأن تعمـــل الدول على 

احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.
وطالـــب المنظمـــات الحقوقية واالنســـانية 
بالضغط على »اســـرائيل« لوقـــف المحاكم 
العســـكرية الردعية ، واالطـــالع على ظروف 
اعتقالهـــم ، وأســـاليب الضغط الجســـدية 
والنفسية  لنيل االعتراف منهم ، والتعريف 
بماهيـــة »إســـرائيل« البعيدة عـــن األعراف 
والقيم واالتفاقيات الدولية والقانون الدولي 

اإلنساني.

رام الله/ االستقالل : 
حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين أمس األحد من تفاقم الوضع الصحي لألسرى المضربين 
عن الطعام، وال ســـيما المعزولين في "نيتســـيان الرملة"، وهم كل من األســـير محمد أبو عكر، 
ومصطفى الحســـنات، وحذيفة حلبية. وأوضحت الهيئة أن األسرى الثالثة يواصلون إضرابهم 
المفتوح عـــن الطعام ضد اعتقالهم االداري، لليوم (35) علـــى التوالي، ويعانون من آالم حادة 
بجميـــع أطرافهم، وأرق دائم ال يســـتطيعون النـــوم، وآالم حادة بالمعـــدة، وأوجاع بالرأس، وال 
يستطيعون المشي لمسافات طويلة ويتنقلون على كرسي متحرك. وبينت الهيئة أن ثمانية 
أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد االعتقال االداري، وهم كل من األسير أحمد 
غنام المضرب منذ (22) يوًما، وســـلطان خلوف منذ (18) يوًما، وإســـماعيل علي منذ (12) يوًما، 
ووجدي العواودة منذ سبعة أيام، واألسير جعفر عز الدين والمضرب عن الطعام منذ أربعة أيام.

وقالت إن األســـير قعدان (46 عامًا) من محافظة جنين، أســـير ســـابق قضى نحو (11) عاًما في 
معتقالت االحتالل ما بين أحكام واعتقال إداري، وكان آخر اعتقال له بتاريخ 23 شـــباط/ فبراير 
2019، وصدر بحقه حكًما بالّســـجن الفعلي مدة شـــهرين وبعد انقضـــاء مدة الحكم، أصدرت 
سلطات االحتالل أمر اعتقال إداري بحقه قبل اإلفراج عنه بأيام، علمًا أنه متزوج وله ستة أبناء.

»هيئة األسرى« تحذر من تفاقم الوضع 
الصحي لألسرى المضربين بعزل »الرملة«

حمدونة يدعو لتدخل حقوقي لحماية 
األسرى من المحاكم العسكرية



األحد 4 ذو الحجة 1440 هــ 5 أغسطس 2019 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/همام محمود احمد شلموت 
 عن فقـــد بطاقة هويمي الشـــخصية  المي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   801178427

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/عمر سالم محمد ابو ركاب...... /.
عـــن فقد بطاقة هويمي الشـــخصية المـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800179814

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حازم صحبي محمد الزعانين...... /.
عـــن فقد بطاقة هويمي الشـــخصية المـــي تحمل رقم 
407682079 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ كمال جمال خميس عليان...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويمـــي الشـــخصية المـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800842502

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فارس محمد فارس المغربي...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويمـــي الشـــخصية المـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400129771

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/نور كامل عبد الفماح حمدان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويمي الشـــخصية المـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   804814655

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سعدي ياسر سعدي الجمال...... /.
عـــن فقد بطاقة هويمي الشـــخصية المـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402539597

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االسمقالل: 
أعلن مســـؤول فلســـطيني، امس األحـــد، عن خطة 
فلســـطينية للمحـــرك على عدة مســـمويات لدعم 
تجديد والية تفويـــض وكالة األمم الممحدة لغوث 
وتشغيل الالجئين الفلســـطينيين »أونروا« لثالثة 

أعوام تممد من 2020 إلى 2023.
وصرح عضـــو اللجنة المنفيذيـــة لمنظمة المحرير 
الفلسطينية رئيس دائرة شـــؤون الالجئين أحمد 
أبو هولي، في بيان صحفي، بأن الخطة المذكورة تم 
اعممادها في اجمماع اللجنة المنفيذية األخير الذي 

عقد يوم الخميس الماضي في مدينة رام الله.
وأوضح أبو هولي أن المحرك الفلسطيني يسمهدف 
»قطـــع الطريق علـــى اإلدارة األمريكية وإســـرائيل 
من تمريـــر مخططها إلنهـــاء عمل أونـــروا أو إلغاء 
تفويضها، وحشد الدعم السياسي لها بما يضمن 
المصويت بأغلبية مطلقة لصالح تجديد تفويضها 

الممنوح لها بالقرار 302«.
ومـــن المقرر أن يمـــم المصويت علـــى تجدد والية 
أونروا خالل االجمماعات الســـنوية للجمعية العامة 
لألمم الممحدة رقم 74 في نيويورك المقررة الشهر 
المقبل، ويمخللها كذلك اجمماعات للجهات المانحة 

للوكالة الدولية.
وتمضمن الخطة الفلســـطينية بحســـب أبو هولي 
حراكًا على المســـموى السياســـي والدبلوماســـي 
الخارجيـــة  ووزارة  المحريـــر  منظمـــة  ســـمقوده 
والمغمربين ومندوبية فلســـطين الدائمة في األمم 
الممحدة لدعم أونروا في مواجهة حملة المشـــويه 

األمريكي اإلسرائيلية ضد الوكالة الدولية.
وأضاف أن الخطة تمضمن كذلك حملة دعم شعبي 
وإطالق حملة مناصرة إلكمرونية إلى جانب اتصاالت 
دبلوماســـية لمطالبـــة الـــدول األعضاء فـــي األمم 

الممحدة المصويت لصالح تجديد تفويض أونروا.

وذكر أبو هولي أن الخطة الفلســـطينية سمؤكد أن 
الوظيفـــة المي أنشـــأت الوكالة مـــن أجلها ما زالت 
قائمة في إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، 
وأن تجديد تفويض عملها سيشكل عامل اسمقرار 

للمنطقة مع غياب الحل السياسي لقضيمهم.
وتقدم أونروا المي تأسســــت بقــــرار من الجمعية 
العامــــة لألمــــم الممحدة العــــام 1949، خدماتها 
لحوالي خمســــة مالييــــن من الجئي فلســــطين 
المســــجلين لديها في مناطقهــــا الخمس وهي 
األردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة 
ليممكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال 
المنمية البشــــرية وذلك إلى أن يمم الموصل لحل 

عادل لقضيمهم.
وتشـــممل خدمات أونـــروا على المعليـــم والرعاية 
الصحيـــة واإلغاثة والخدمـــات االجمماعية والبنية 

المحمية وتحسين المخيمات واإلقراض الصغير.

رام الله/ االسمقالل: 
الـــوزراء محمد اشـــمية  قال رئيـــس 
امـــس األحـــد إن »إســـرائيل لم تعد 
تحمـــرم أيا من االتفاقيـــات الموقعة، 
وأصبحت تمعامل مـــع كافة المناطق 
أنهـــا مناطق »ج«،  والمصنيفات على 
وبنـــاء عليه فإننا ســـنمعامل مع كافة 

المناطق على أنها مناطق »أ«.
جاء ذلـــك خالل اســـمقباله أمس في 
مكمبه برام الله وســـط الضفة الغربية 
المحملة لجنة الدفاع عن واد الحمص، 
واألهالـــي الممضرريـــن المي هدمت 
بيوتهم، والمي سمهدم، بحضور وزير 
شـــؤون القدس فادي الهدمي، ووزير 

الحكم المحلي مجدي الصالح.
وأضاف اشـــمية ان »ما جـــرى في واد 
الحمص، جريمة بشـــعة لـــن نقبلها، 
يهدف االحمالل من خاللها الى تفريغ 
مدينة القـــدس من ســـكانها ضمن 

مخطط القـــدس 2020، والقائم على 
أن ال يمجاوز عدد الفلســـطينيين في 

المدينة 19% من مجمل السكان«.
وبحث رئيس الـــوزراء مع لجنة الدفاع 
عن واد الحمص واألهالي الممضررين، 

كافـــة الســـبل، ال ســـيما القانونيـــة 
لمحاسبة »إســـرائيل« على جريممها، 
وحصـــر األضرار المي وقعـــت، واتخاذ 
اإلجراءات لمنع وقوع أي ضرر مسمقبلي 

في المنطقة وأي منطقة أخرى.

وشدد اشمية على ان الحكومة سمقدم 
كافة أشـــكال الدعـــم لمعزيز صمود 
المواطنيـــن، وثباتهم علـــى أرضهم، 
وســـمعوض الممضررين من إجراءات 

االحمالل.

اشتية: سنتعامل مع كافة المناطق والتصنيفات على أنها مناطق »أ«

القدس المحملة/ االسمقالل: 
أعلن المفمي العام للقدس والديار الفلســـطينية، رئيس مجلس اإلفماء األعلى 
الشـــيخ محمد حسين، أن موعد صالة عيد األضحى المبارك لهذا العام 1440هـ 
هو الساعة السادسة وخمس وثالثون دقيقة من صباح يوم األحد 10 ذي الحجة 

1440هـ، الموافق 2019/8/11م حسب الموقيت الصيفي.
وحث المفمي المواطنين على المقرب إلى الله تعالى بأعمال البر والمقوى خالل 
العشـــر األولى من أيام ذي الحجة، المي أقسم الله تعالى بها في فاتحة سورة 
ْفِع َواْلَوْتِر} (الفجر:1-3)، والمي  الفجر، فقال عز وجل: {َواْلَفْجِر *َوَلَياٍل َعْشٍر * َوالشَّ
منها يوم عرفة، الذي يباهـــي الله فيه المالئكة بالحجاج، كما جاء في الحديث 
ُه  اِر من َيْوِم َعَرَفَة، َوِإنَّ  الله فيه َعْبًدا من النَّ

َ
الصحيح: (ما من َيْوٍم َأْكَثَر من َأْن ُيْعِمق

الِء). (صحيح مسلم)
ُ
َلَيْدُنو، ُثمَّ ُيَباِهي ِبِهْم الَمالِئَكَة، فيقول: ما َأَراَد َهؤ

وأكد المفمي على ســـنة صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد ُســـِئَل رســـول الله، صلى الله 
َنَة اْلَماِضَيَة َواْلَباِقَيَة). (صحيح مسلم) ُر السَّ عليه وسلم، عن صوم يوم عرفة، فقال: (ُيَكفِّ

وناشـــد المواطنين زيارة عائالت الشـــهداء والجرحى واألســـرى في هذه األيام 
المباركة ومواساتهم فيها، وبخاصة أيام العيد، وحث الموسرين والقادرين على 
الجـــود باألضاحي والمقرب إلى الله تعالى، لما يعـــزز الصلة بين األهل واألقارب 

واألرحام ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحماجين.

المفتي: صالة عيد 
األضحى الساعة 6:35

الجزائر/ االسمقالل: 
أكد القيادي بحركة المقاومة اإلسالمية (حماس) سامي أبو زهري أمس األحد، أن 
هناك وضًعا ال إنسانيًا يعيشه الالجئ الفلسطيني في لبنان، وهو أمر ناتج عن 

حرمانه من حقوقه األساسية.
وشدد أبو زهري في حوار صحفي، على ضرورة إعادة النظر في الحقوق المدنية 

المحروم منها الالجئ الفلسطيني في لبنان.
وحول قرار وزيـــر العمل اللبناني األخير، قال أبو زهري إن »قراره مفاجئ وخطير 

وغير مبرر ونعمبر أنه قرار مسيس وتوقيمه غير بريء«.
وأضـــاف: »لذلك أجرينا اتصاالت مع الحكومة اللبنانية ووعدوا بإعادة النظر في 
هـــذا الموضوع، وأكدوا على عمق العالقة مع فلســـطين وعلى مكانة الالجئين 

الفلسطينيين في لبنان«.
وأكـــد أبو زهري أن حماس »مع اســـممرار الفعاليات المـــي تجري في مخيمات 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان حمى العدول عن هذا القرار، ونعمقد أن وضع 
الالجئ الفلســـطيني في لبنان يجب إعادة النظر فيه من حيث حقوقه المدنية 

المحروم منها«.
وشدد على أنه »ال يمكن القبول أن ُيمعامل مع الالجئ الفلسطيني الذي يعيش 
في لبنان منذ 70 عاما بصفة أجنبي، وهو أصال يعيش حالة هجرة اضطرارية، ال 

يمكن أن يعامل مثل غيره من األجانب اآلخرين«.
وتابع بالقول: »اليوم وصل األمر للمنع من العمل، لكن باألســـاس هناك وضع ال 
إنساني يعيشه الالجئ الفلسطيني في المخيمات ناتج عن حرمانه من حقوقه 

األساسية، ولذلك، كل هذه المواضيع يجب فمحها«.
ولفــــت إلــــى أن »هناك لجنة للحوار الفلســــطيني اللبناني شــــكلت في 
الفمرة القليلة الماضيــــة وكان هدفها معالجة هذه القضايا ووضع آلية 
تنسيق وعالج، لكن فوجئنا بقرار وزير العمل الذي تجاوز كل الموافقات 

والنقاشات«.

حماس: الجئونا بلبنان 
يعيشون أوضاعًا ال إنسانية

خطة فلسطينية لدعم تجديد والية تفويض »أونروا« لثالثة أعوام

رام الله/ االسمقالل: 
قالت وزارة المنمية والشئون االجمماعية إن شيكات 
الشـــئون االجمماعية لألسر الفقيرة لن يمم صرفها 
بالمزامن مع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية كما 

أعلنت الوزارة في وقت سابق.
وقال مســـئول اإلعالم في الوزارة برام الله حســـني 
شـــيلو في تصريحـــات صحفيـــة »إن مخصصات 
الشئون االجمماعية لن ُتصرف مع الرواتب غًدا، وإنما 

في الثلث األخير من شهر أغسطس الجاري«.

وكان وكيـــل وزارة المنمية والشـــئون االجمماعية 
أحمد مجدالني أعلن يوم االثنين الماضي عن صرف 
مخصصات األســـر الفقيرة (الشـــؤون) في الضفة 
الغربيـــة المحملة وقطـــاع غزة بالمزامـــن مع رواتب 

الموظفين.
وأعلنت وزارة الماليـــة امس أن رواتب الموظفين في 
غزة والضفة سيمم صرفها اليوم االثنين عبر البنوك.
ومن شـــأن تأخر صـــرف مخصصـــات األســـر الفقيرة 
المســـبب بمفاقم ظروفهم وحرمان أرباب األسر من سد 

احمياجاتهم لعيد األضحى المبارك ولبدء العام الدراسي 
القادم والذي سيبدأ في الـ25 من الشهر الجاري.

وتعمبـــر هذه الدفعة من المخصصات األولى للعام 
2019 بمأخر نحو أربعة أشـــهر، إذ من المفمرض أن 

تملقى األسر الفقيرة كل ثالثة أشهر دفعة مالية.
ويصل إجمالي عدد المسمفيدين في الضفة وغزة 
من برنامج الشـــؤون االجمماعية إلى نحو 111 ألف 
أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريًبا، وفق 

الوزارة.

التنمية االجتماعية: مخصصات الشؤون لن 
تصرف مع الرواتب وستؤجل لنهاية الشهر
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قرار تشكيل لجنة لمتابعة قرارات رئيس السلطة الفلسطينية بوقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع 
االحتــــال الصهيوني, يعني ان الرئيس عباس يأخذ خطوة إلى الوراء, فهو ال يريد ان يتحمل وحده 
هذا القرار حتى ال يدفع الثمن, الرئيس قرر تشكيل اللجنة لمتابعة القرارات, مع ان القرار السيادي 
الذي يصدر عن الرئيس ال يحتاج للجان, فتطبيقه ملزم وقاطع, لكن الرئيس يبحث عن جدار حماية 
لنفســــه, فاختار أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة لكي يوفروا له الحماية المطلوبة, واختارهم بلون 
واحد, وموقف واحد, وقرار واحد بحيث يبقى النقاش والحوار في دائرة المقبول, وال يخرج عن مساره, 
خاصة ان هذا القرار ليس اســــتراتيجي, إنما هو وسيلة ضغط على االحتال واإلدارة األمريكية التي 
تتجاهل السلطة الفلســــطينية تماما, وفور إعادة االعتبار إلى السلطة الفلسطينية كجهة ال يجب 

تجاهلها, ستعود األمور إلى سابق عهدها, ولن يتم الحديث عن تلك القرارات مطلقا.
وقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع االحتال الصهيوني, يعني ان ال تشــــارك السلطة في »مؤتمر 
االشــــتراكية الدولية« الذي ينعقد في رام الله و«تل أبيب« بشــــكل مشترك ومتزامن؛ وهو استمرار 
لسياســــة التطبيع التي تمارسها قيادات السلطة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني, وهذا ما دفع 
الناطق باسم حماس حازم قاسم للقول » أن عقد المؤتمر بهذه الطريقة يدلل على أن قيادة السلطة 
ما زالت تعول على العاقة مع االحتال وإمكان التسوية معه، بالرغم من الفشل الذريع لهذا المسار، 
وتنّكر االحتال لكل االتفاقات، كما أن ذلك يتناقض مع حديث السلطة عن وقف العمل باالتفاقات 
مع االحتال« وهذا يعني ان خطوة الســــلطة بوقف العمل باالتفاقيات الموقعة كانت شكلية فقط, 
وانه لم يســــبقها أي إجراءات تدل على جدية لدى السلطة, ولم يتبعها أي إجراءات تدل على جدية 

السلطة في إنفاذ هذا القرار, لذلك لجأت السلطة لهذه اللجنة ألنها قررت اخذ خطوة إلى الوراء.
الحظنا ان ردة فعل »إســــرائيل« على خطوة السلطة جاءت باهته, ولم تتعامل بجدية مع قرار رئيس 
الســــلطة محمود عباس, ألنها اعتبرته قرارا شــــكليا لحفظ ماء وجه السلطة بعد الخطوات األحادية 
التي اتخذها االحتال في القدس والتوســــع االســــتيطاني في الضفة, كما ان »إسرائيل« لديها من 
وســــائل الضغط على السلطة ما تســــتطيع ان تفرض رؤيتها عليها, فهناك دول عربية تلعب هذا 
الدور, وهناك متنفذون داخل السلطة مجندون لتمرير أي قرارات تريدها »إسرائيل« وهؤالء ساحهم 
»التعقل والروية وعدم االنجرار وتفويت الفرصة« وما إلى ذلك, لذلك طالما بقي قرار رئيس الســــلطة 
في هذه الدائرة, فســــيبقى مجرد قرار شــــكلي ال قيمة له, وإذا أراد رئيس الســــلطة تشــــكيل لجنة 
لمتابعــــة تنفيذ قراره بوقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع االحتال, فكان عليه ان يشــــكل لجنة 

بألوان سياسية مختلفة, من كافة فصائل منظمة التحرير, وبمشاركة حماس والجهاد اإلسامي. 
لو اخذ هذا القرار طابعا جديا فيقينا ســـيكون له تبعات, لذلك كان يجب ان يســـبقه أو 
يتبعه قرار بإنهاء االنقسام الفلسطيني, ورفع العقوبات عن قطاع غزة, وحل أزمة رواتب 
الشهداء واألسرى والجرحى, ودعوة اإلطار القيادي الموحد لانعقاد لاتفاق على برنامج 
وطني يلتـــف حوله الجميع, ويحكم العاقة بين الفصائـــل, لكن عدم اتخاذ مثل هذه 
القرارات يبقينا في حالة تشـــكك من إمكانية تخلي السلطة عن االتفاقيات الموقعة مع 
االحتال, ونتمنى ان يخيب ظننا وتستطيع السلطة تنفيذ هذا القرار وتحمل تبعاته.  

لجنة بقرار الرئيس 
رأي

ال يكاد يمر يوم إال وتتناقل فيه وســـائل 
اإلعـــام المختلفـــة خبر قيـــام الطائرات 
الزراعيـــة اإلســـرائيلية بـــرش األراضـــي 
الزراعية شـــرق قطـــاع غـــزة, بالمبيدات 
الســـامة مجهولة المصدر, في مســـعى 
إللحاق أكبر ضرر بالمحاصيل والمزروعات, 
وتدمير التربـــة والحقول, كـــي ال تصلح 
لاستخدام الزراعي خال األعوام القادمة.

الخطـــورة تكمن فـــي التقريـــر الحديث 
الذي نشـــرته وكالـــة األبحـــاث اللندنّية 
»فورنســـيك أركيتكتشـــر«, وفيه قدمت 
 لمبيدات 

ّ
الجوي الـــرش  تحليًا لعمليات 

األعشـــاب التي قامت بها إسرائيل على 
طول الســـياج الفاصل مع قطاع غزة بين 

األعوام 2014م وحتى 2018م.
ويكشـــف التقريـــر الذي اعتمد بشـــكل 
أبحـــاث ميدانّيـــة وجهود  كبيـــر علـــى 
قانونّيـــة، قامـــت بها مؤسســـات حقوق 
اإلنســـان »چيشـــاه – مســـلك« و«عدالة« 
و«مركز الميزان لحقوق اإلنســـان – غزة«، 
اعتراف إســـرائيل بتنفيذ ثاثين عملية 
رش مـــن الجو خال خمس ســـنوات, وأن 
تلك العمليات تمـــت عندما كانت الرياح 
شـــرقّية، لكي تحمل المـــواد الكيميائية 
ذات التركيز العالي والمضر إلى األراضي 

في عمق قطاع غزة.
مـــا جرى كشـــفه, يؤكـــد نيـــة االحتال 
البيئة  الســـتهداف  المبيتة  اإلسرائيلي 
الفلســـطينية وإحداث أضرار عشـــوائية 
وغير محســـوبة في خصائصها بعد فترة 
زمنيـــة تقدرها إســـرائيل, كونها تعرف 
تركيبة المواد التي تقوم برشها عبر الجو, 
هذا مع اإلشـــارة إلى أن الضرر لن يتوقف 
عند التربة, بل وســـيطال المواشي التي 

ترعى فيها, والعمال, والســـكان بشـــكل 
عام.

وتقّدر مساحة األراضي الزراعية في قطاع 
غزة بـ »75.2« كم2, أي بنســـبة %20 من 
مســـاحة القطـــاع الكليـــة، منهـــا مناطق 
»مقيدة الوصول«, بســـبب إطاق االحتال 
اإلسرائيلي الرصاص صوب من يقترب من 
الحدود, وقيامه بتجريف األراضي الزراعية 
بشكل شـــبه يومي في تلك المناطق, أمر 

يكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة.
ويغطي القطاع الزراعي -وفق إحصائيات 
وزارة الزراعـــة- حوالـــي %11 من نســـبة 
القوى العاملة في قطاع غزة، أي ما يقارب 
44 ألـــف عامل, بات معظمهـــم عاطلين 
عن العمل بســـبب اإلجراءات اإلسرائيلية 
البيئـــة  التـــي تســـتهدف  المتعـــددة 
الفلسطينية, في حين يقول مركز الميزان 
لحقوق اإلنسان, إن عدد المزارعين الذين 
أثناء ممارســـة أعمالهم في  استشهدوا 
األراضي الزراعيـــة الحدودية خال الفترة 
الممتدة بيـــن »2009-2018م« بلغ »16« 
مزارعـــًا فلســـطينيًا، بينهم امـــرأة، و«4« 

أطفال.
وفي حال أخذنا الحرب اإلســـرائيلية على 
قطاع غزة عام 2014م أنموذجًا, للكشـــف 
عن حجم األضرار والخســـائر التي لحقت 
بالبيئة, فقد قدرت وزارة الزراعة الخسائر 
بأكثـــر من »400« مليـــون دوالر, تجاوزت 
القيمـــة التقديريـــة منها لألضـــرار غير 

المباشرة »150« مليون دوالر.
وهذه األضرار شـــملت القطاعات الزراعية 
المختلفة, فاإلنتاج النباتي سجل خسائر 
بواقع »131« مليـــون دوالر، والتربة والري 
بأضـــرار تجـــاوزت الـ »56« مليـــون دوالر، 

واإلنتاج الحيواني بنحو »55« مليون دوالر، 
أما قطاع الصيد البحري والثروة السمكية 

فقد بلغت خسائره »8« مليون دوالر.
إسرائيل ورغم انضمامها لعدة اتفاقيات 
دولية تنص على حمايـــة البيئة, وأهمها 
اتفاقيـــات حمايـــة البحر وســـواحله من 
خطـــر الملوثـــات, ويندرج تحتهـــا اتفاق 
برشـــلونة, واتفاقيـــات حمايـــة التنـــوع 
البيولوجـــي والتراثـــي, ومنهـــا معاهدة 
»رامســـار«، ومعاهدات التخلص من المواد 
الخطـــرة, وأهمها اتفاقيات بازل وروتردام 
وستوكهولم، وكذلك مواثيق جودة الهواء 
والمناخ وأبرزها ميثـــاق فيينا وبروتوكول 
مونتريال, إال أنها ال تنفك عن استهداف 
البيئـــة الفلســـطينية والعامليـــن فيها, 
بهدف القضاء على االقتصاد الفلسطيني 

الذي تشكل الزراعة جزءًا منه.
وفـــي مقابل ذلـــك, لم يشـــكل انضمام 
المعاهـــدات  عديـــد  إلـــى  فلســـطين 
واالتفاقيات البيئيـــة والمناخية الدولية، 
رادعًا لاحتال اإلســـرائيلي للتوقف عن 
تدمير البيئة الفلسطينية وسرقة الموارد 

الطبيعية.
خاصة القول, االحتال اإلســـرائيلي ومن 
خال ممارساته بحق البيئة في قطاع غزة 
الفلسطينية  بشـــكل خاص وفي األرض 
بشـــكل عـــام, إنمـــا يهدف إلبقـــاء على 
لمخرجات  الفلســـطينية  التبعيـــة  حالة 
االحتال في كل المجاالت, فتدمير البيئة 
الفلســـطينية, يؤثر بشـــكل مباشر على 
القطاع الزراعـــي والعاملين فيه, وبالتالي 
ســـتكون النتيجة اقتصـــادًا متدهورًا ال 
يقوى على المواجهـــة, كما يرنو ويتطلع 

له الفلسطينيون في دولتهم مستقبًا.

بشكل بطيء .. »إسرائيل« تقتل البيئة الفلسطينية
باسل القاضي

يعيش األســـرى المرضى داخل السجون اإلسرائيلية أوضاعًا 
استثنائية صعبة وتستمر إسرائيل في مماطلتها في تقديم 
العـــاج الازم لهم، فسياســـة اإلهمال الطبي بحق األســـرى 
المرضى ُتهدد أجســـادهم وتنال مـــن كرامتهم وحقهم في 
الحياة والعيش الكريم. حيث وصل عدد األســـرى المرضى ما 
يزيد عن 750 أسير مريض فيما بينهم نحو 200 أسير بحاجة 
لتدخل عاجل، بينهم 34 يعانون من مرض السرطان وآخرين 
بأمـــراض خطيرة ومزمنـــة، وبحاجة لعمليـــات جراحية إلنقاذ 
حياتهم، و70 أســـير يعانون من إعاقات جســـدية ونفسية 
وحســـية باإلضافة إلى وجود عشـــرات الجرحـــى والمصابين 
نصفهم تمت بعد إصابتهـــم بإطاق الرصاص الحي عليهم 
خـــال عملية االعتقال، فيما فقد بعضهم القدرة على الحركة 

في ظل استمرار سياسة اإلهمال الطبي المتعمد.
قضية األســـرى المرضى من أصعب القضايـــا الحالية فهي 
قضيـــة وطـــن تحتاج إلـــى إســـناد وان يصبح هذا اإلســـناد 
ثقافة في عقول أبناء الشـــعب الفلسطيني والعربي، وبحاجة 
قضيتهم إلى التفاف جماهيري ُيساعد في ُنصرتهم. قضية 
األســـرى المرضى فاقت الخطوط الحمـــراء حيال االنتهاكات 
بحقهم، من قمع وظلم وإهمال وعزل عنصري فاشي، ومن ابرز 

هذه االنتهاكات التي يتعرض لها األسرى المرضى:-
1. اإلهمـــال الطبي المتعمد والبطء فـــي تقديم العاج الازم 

لألسرى المرضى.
2. معالجة األسرى المرضى بشكل عام بقرص االكامول وقد ال 
يتائم هذا القرص لكافة اشكال األمراض التي يعاني منها 
األســـرى المرضى، فمريض الســـرطان بحاجة لعاج كيماوي 

وصور طبقية، وكل مرض بحاجة لعاج معين.
3. عدم وجـــود أطبـــاء اختصاصيين داخل الســـجن، كأطباء 

العيون واألنف واألذن والحنجرة، والمرض النفسي.
4. عدم توفر المستلزمات الطبية الخاصة لاحتياجات الخاصة.
5. عدم توفر أغذية تتناســـب مع مرضى السكري، والضغط، 

والقلب، والكلى، وغيرها.
6. عدم نقل األســـرى المرضى في ســـيارات إسعاف مجهزة 

ومريحة.
7. يعانـــي األســـرى المرضى من غرف مكتظـــة ال تتائم مع 

االحتياج اآلدمي.
8. استخدام العنف واالعتداء على األسرى، بما فيهم المرضى.
9. تعاني األسيرات من عدم وجود أخصائية أمراض نسائية.

10. عدم توفر طبيب أطفال لألسرى األطفال.
11. محاولة تجنيد بعض األسرى المرضى وابتزازهم بتقديم 

العاج مقابل المعلومة.
أمـــراض مزمنة داخل الســـجون بحاجة لعـــاج حقيقي:- من 
األمراض المزمنة التي يعاني منها األسرى المرضى السرطان، 
والفشـــل الكلى، والقلب، والغضروف، وضغط الدم، والسكر، 
والروماتيزم، وضعف النظر، وأمراض المعدة واألمعاء، والشلل، 
وأمراض الدم والعظام، والعيـــون، والرئتين، وأمراض الجهاز 

الهضمي والبولي والتناسلي واألمراض الجلدية.
شهداء داخل الســـجون اإلســـرائيلية:- وصل عدد الشهداء 
داخل السجون اإلسرائيلية إلى 222 أسير شهيد من بينهم 
أسرى مرضى، جاءتهم المنية بسبب اإلهمال الطبي المتعمد 
أداة ووســـيلة ترمـــي إلى تعريض األســـير للمـــوت البطيء، 

دون مراعـــاة للقوانين واألعراف الدولية والقواعد اإلنســـانية 
واألخـــاق المهنيـــة التي تحكم مهنة الطـــب وترعى حقوق 

األسرى.
دور المؤسســـات الدولية والصليب األحمـــر:- ُيحتم على كل 
من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والصحية وعلى رأسها 
األمم المتحـــدة واللجنـــة الدولية للصليـــب األحمر ومنظمة 
أطباء با حدود والمؤسسات الحقوقية الدولية متابعة أحوال 
األســـرى المرضى باتجاه تحقيق أدنـــى متطلبات الحياة وفق 
معايير حقوق اإلنسان ومتطلباته اإلنسانية ويتمحور دورها 

وفق التحرك التالي:-
1. الضغـــط على االحتـــال من اجل توفيـــر الرعاية الصحية 

الكاملة لألسرى المرضى.
2. إرسال مندوبين طبيين لمتابعة الحاالت المرضية الصعبة 

وعمل اإلجراءات الطبية الازمة.
3. تنظيـــم وفود طبيـــة دائمـــة لتوثيق الحـــاالت المرضية 

واألمراض بين المعتقلين داخل السجون الصهيونية.
4. توفير المستلزمات الطبية والعاجات الازمة بشكل دائم 

وإدخالها لألسرى.
حق األســـير في العاج:- حق األسير في الحصول على العاج 
وان تجري له فحوصات دورية وبانتظام مرة كل ســـنة حسب 
المادة فـــي اتفاقية جنيف الرابعـــة (م90,91) والتي كفلت 
حق العاج والرعاية الطبية وتوفير األدوية المناسبة لألسرى 

المرضى.
المطلـــوب:- ما يجري داخل قضبان المعتقات اإلســـرائيلية 
مـــن إذالل ومجاوزة لكل أعراف أهل األرض وديانات الســـماء 

واالتفاقيات والمواثيق الدولية بحق األســـرى المرضى، ُيحتم 
علـــى الجميع إتباع سياســـة أعمـــق وأقوى ورؤيـــة ممنهجة 
لاهتمام باألسرى المرضى. على الصليب األحمر ان يستعمل 
أســـلوبا ضاغطا ضد االحتال ويتحمل مســـؤولية اكبر تجاه 
األسرى المرضى، ويجب اســـتنهاض الطاقات وأيدي العمل 
الحقوقي واإلنســـاني من اجل دعم وإســـناد األسرى النتزاع 
حقوقهـــم من أنياب الســـجان. اســـتمرار مماطلة إســـرائيل 
بتقديم العاج يســـتدعي من المجتمـــع الدولي وقفة جادة 
بتحمل مســـؤوليتها تجاه األسرى واألســـيرات المرضى وان 

تنفذ المواد التي أقرتها لحمايتهم وحماية حقوقهم.
ختامًا:- يجـــب االهتمام بملف األســـرى المرضى هم بحاجة 
إلـــى التضامن أو االســـتنكار والدعـــاء، وإنقـــاذ حياتهم من 
العبث واالســـتهتار المتعمد من قبل إدارة الســـجون، ووقف 
سياســـة الموت المؤجل بحقهم الذي يخالف األعراف وكافة 
الشـــرائع الســـماوية واألرضية التي احترمـــت حرية وآدمية 
اإلنسان وكرامته. على الجميع أن يتركوا ألوانهم وان يجعلوا 
ضميرهـــم مرجعهم ومصدرهـــم لرفع ذات اإلنســـانية في 
نفوسهم ليعملوا بما يليق بكرامة األسرى، فهم الشموع التي 
ال تنطفئ والخيوط الذهبية التي تنبعث من شـــمس الحرية 
وحجارة الصوان إلنارة طريق الظام. فالقلم يعجز عن الكتابة 
من شـــدة األلم، فلألسرى ســـام ولن يطول االنتظار فالصبح 
آت ال محالة وسيشـــرق فجرهم وشعاعهم، وسيضيء الشمع 
فرحا الن رؤوســـهم مرفوعة وفلســـطين اكبر مثال وستبقى 
قضيتهم رمز الصمود واإلصرار وسيســـتمدونها من األحرار 

خلف القضبان...

تمارا حداداألسرى المرضى وسياسة الموت البطيء
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غزة/ االستقالل:
عقدت حاضنة يـــوكاس التكنولوجية 
التابعة للكلية الجامعية في غزة أمس، 
لقاءهـــا الســـنوي األول 2019، بحضور 
رياديي وشركاء الحاضنة من المبتكرين 
والوكاالت  والشـــركات  األعمـــال  ورواد 
التنموية المحلية والدولية، واألوســـاط 

المختلفة.
وأكـــد مديـــر الحاضنة ســـعيد الزبدة 
أهميـــة اللقاء فـــي تعزيـــز العالقات 
وتبادل األفـــكار والخبرات بين أصحاب 

المشاريع الريادية ورواد األعمال.
وأوضـــح أن الحاضنة تهـــدف إليصال 
رسالة بشأن اهتمامها بالشباب وريادة 
األعمال منذ عام 2011، وحرصها على أن 
تكون السباقة في مجال ريادة األعمال.

وذكـــر الزبـــدة أن حاضنـــة يـــوكاس 
دخلت خالل عـــام 2019 فـــي العديد 
من القطاعـــات المختلفة ومنها (قطاع 
الزراعة، الصناعـــة، وقطاعات خدماتية) 
والمشاريع الســـنوية التي تتجاوز 40 
مشـــروًعا ريادًيـــا، تهدف إلـــى خدمة 

الشباب الريادي في قطاع غزة.
مـــن جهتـــه، قـــال مديـــر البرامج في 
الحاضنة طارق ثابـــت إن اللقاء تتويج 
لمرحلـــة ماضية في حاضنـــة يوكاس 
وتأسيس لمرحلة قادمة، لخدمة الشباب 

الريادي في قطاع غزة.
تعزيـــز  اللقـــاء  هـــدف  أن  وأوضـــح 
العالقـــة وتبـــادل األفـــكار والخبـــرات 

بين الشـــباب الريادي وشركاء حاضنة 
يوكاس الداعمين للمشـــاريع الريادية 

والمساهمين في إنجاحها.
وشـــكر ثابت شـــركاء حاضنة يوكاس 
لمســـاهمتهم  للمشـــاريع  والممولين 
في دعـــم المشـــاريع الرياديـــة، وهم 
الصندوق الكويتي للتنمية، مؤسســـة 
الرحمـــة، UNDP، األوكســـفام، الوكالة 
السويســـرية، والوكالـــة الدانيماركية، 
وكل مـــن ســـاهم في إنجاح مشـــاريع 
حاضنة يـــوكاس التكنولوجية، متمنيا 
ان تســـتمر الشـــراكة والعمـــل دائما 

لخدمة الشباب الريادي في قطاع غزة.
وأعلن ثابت عن مجموعة من القطاعات 
عليهـــا  ســـتعمل  التـــي  المختلفـــة 
الحاضنة خالل الفتـــرة القادمة، ومنها 
دعم مشـــاريع جديدة في مجال البحث 
والتطوير واإلبداع والقطاع الزراعي الذي 

سيتم تنفيذه خالل الشهر الحالي.
وأشار إلى أن هناك فرًصا كثيرة للشباب 
الريـــادي ليـــس فقط على المســـتوى 

المحلي ولكن على المستوى الدولي.
 UPA بدوره تحـــدث رئيس مؤسســـة
حليم حلبي، في كلمة أصدقاء الحاضنة، 

عـــن تجربة الريادييـــن والخريجين من 
برنامج  خالل  الفلســـطينية  الجامعات 
المشاريع  الخريجين واحتضان  تدريب 

الريادية "والتي حققت نجاًحا كبيًرا".
وأكد أن جودة إدارة مشاريع الخريجين 
والمســـاندة الفنية الواعيـــة والعملية 
والخبرة الحقيقية تمثل 80% من نجاح 

المشروع.
وتطـــرق إلـــى قصص نجاح لمشـــاريع 
ريادية ناجحة من غزة فازت بمسابقات 
دولية رغم الصعوبات والتحديات التي 

تواجهها.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية، أمس األحد، أن رواتب الموظفين ســـتصرف اليوم االثنين 

بنسبة %60.
وأوضحـــت الوزارة، أنه بناًء علـــى توجيهات الرئيس والقـــرارات المعتمدة من 
الحكومـــة والقاضية بتوحيد معايير وآليات احتســـاب الرواتب لجميع موظفي 

الدولة، ستصرف رواتب شهر حزيران على النحو التالي:
1- صرف كامل مخصصات الجرحى وأسر الشهداء واالسرى واالسرى المحررين 

في جميع محافظات الوطن.
2. صرف ما نســـبته 60% مـــن رواتـــب الموظفين المدنيين والعســـكريين 
والمتقاعدين بحد أدنى 2000 شيكل لجميع الموظفين في الضفة وقطاع غزة.

3. صرف كامل بدل التنقل الثابت للموظفين المدنيين في المحافظات الجنوبية 
والشمالية على حد سواء حسب االصول.

رام الله/ االستقالل:
ناشـــدت سلطة النقد، األحد، المواطنين أخذ الحيطة والحذر فيما يخص تنفيذ 

أية عمليات مالية مع أطراف مجهولة.
وأوضحت سلطة النقد، في بيان صحفي،  أن بالغات قد وردت حول تعرض عدد 
من المواطنين لعمليات احتيال عبر تلقيهم رســـائل أو اتصاالت من أشخاص 
مقيمين خارج دولة فلســـطين تحثهم على إرســـال حواالت مالية سريعة لهم 
بهدف اإلسراع وتسهيل إرسال الجوائز والتبرعات لهم تحت مسميات فوزهم 
بمبالغ مالية أو ســـيارات فارهة من خالل برامج معينة، أو استخدام أسماء ألمراء 

وأثرياء عرب لتلقي تبرعات، وغير ذلك من الوعود الكاذبة.
ودعت المواطنين إلى عدم التعاطي مع هذا النوع من األساليب الجرمية، وذلك 
حماية للمواطنين من التعرض لعمليات نصب أو احتيال وحفاظا على االستقرار 

المالي.

اليوم.. صرف رواتب موظفي 
السلطة بنسبة 60 %

»النقد« تحذر المواطنين من تنفيذ 
عمليات مالية مع أطراف مجهولة

بحضور رواد األعمال والشركات
»يوكاس« التكنولوجية تعقد لقاءها السنوي األول

رام الله/ االستقالل:
لإلحصـــاء  المركـــزي  الجهـــاز  قـــال 
الفلسطيني، إن الرقم القياسي لكميات 
اإلنتاج الصناعي ســـجل ارتفاعًا نسبته 
1.01% خـــالل شـــهر حزيـــران 2019 
مقارنة بشهر أيار 2019، إذ ارتفع الرقم 
القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي إلى 
97.09 خالل شهر حزيران 2019 مقارنة 

بـــ 96.12 خالل شهر أيار 2019.
وأوضح االحصاء في بيـــان له األحد،  أن 

أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي 
ســـجلت  ومعالجتها  النفايـــات  وإدارة 
ارتفاعًا نســـبته 5.52% والتي تشكل 
أهميتها النســـبية 2.39% من إجمالي 

أنشطة الصناعة.
كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية 
ارتفاعـــًا نســـبته 2.82% خالل شـــهر 
حزيران 2019 مقارنة بالشـــهر السابق 
والتـــي تشـــكل أهميتهـــا النســـبية 

82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين، ســـجلت أنشـــطة إمـــدادات 
الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 
انخفاضًا مقداره 12.29% والتي تشكل 
أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي 

أنشطة الصناعة.
واستغالل  التعدين  أنشـــطة  وسجلت 
المحاجر انخفاضًا طفيفًا مقداره %0.04 
والتي تشكل أهميتها النسبية %2.68 

من إجمالي أنشطة الصناعة.
أما على صعيد األنشـــطة الفرعية، التي 

لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم 
القياســـي، فقد ســـجلت بعض أنشطة 
الصناعـــات التحويليـــة ارتفاعـــًا خالل 
شـــهر حزيران 2019 مقارنة بشهر أيار 
2019 أهمها صناعة منتجات المعادن 
المشـــكلة عـــدا الماكنـــات والمعدات، 
صناعة منتجات التبغ، صناعة منتجات 
المعادن الالفلزية األخرى، صناعة الورق 
ومنتجـــات الـــورق، صناعـــة المنتجات 

الغذائية، وصناعة المشروبات.

من ناحية أخرى، ســـجل الرقم القياسي 
انخفاضًا في  اإلنتاج الصناعي  لكميات 
بعض أنشـــطة الصناعـــات التحويلية 
منهـــا صناعة المنتجـــات الصيدالنية 
صناعة  ومســـتحضراتها،  األساســـية 
المالبس، نشـــاط الطباعة واستنســـاخ 
وسائط األعالم المسجلة، صناعة األثاث، 
صناعـــة منتجـــات المطـــاط واللدائن، 
والمنتجـــات  الكيماويـــات  وصناعـــة 

الكيميائية.

االحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي في حزيران المنصرم

االستقالل/ وكاالت:
ألقي القبض على شــــاب يبلغ من العمــــر (22 عاما) في 
عملية احتيال ألكبر متاجــــر التجزئة على اإلنترنت بلغ 
مجموعها حوالي 370 ألف دوالر عن طريق إرسال طرود 

مليئة بالتراب.
ويزعم جيمس جيلبرت كوارتنغ، من بالما دي مايوركا في 
إسبانيا، أنه خدع أمازون عن طريق ملء صناديق البضائع 
-التي اشــــتراها عن طريق اإلنترنت- باألوساخ بعد إفراغ 
محتوياتها وتســــجيل الوزن الدقيق للمنتج. ثم يردها 
ألمازون مدعيا أنها ليســــت ما يريــــد، ثم يبيع البضائع 
األصلية مستردا أمواله مصحوبا باعتذار، وفًقا لصحيفة 

»أل إسبانيول«.

ويبــــدو أن أمازون ال تقوم بالتدقيق في تلك المواد التي 
أرجعت بــــل تكتفي بالتأكــــد من وزن الطرد وحســــب، 
وتنتهي الطــــرود في مســــتودعاتها. ولهــــذا لم يتم 
اكتشاف عملية االحتيال إال من خالل البحث العشوائي 
حيــــث فتح أحدهم صندوقا واكتشــــف أنه كان مملوءا 

بالتراب.
وتنص سياســــة اإلرجاع الخاصة بشركة أمازون على أنه 
يمكن إرجاع العناصر التي يتم شحنها من موقع الويب 
-بما في ذلك مســــتودع أمازون- في غضون 30 يوًما من 
االســــتالم. وتتم معالجة عمليات رد األموال في غضون 
يومــــْي عمل، ويمكن للعمالء توقــــع ظهور أموالهم في 

حساباتهم خالل ثالثة إلى خمسة أيام عمل.

االستقالل/ وكاالت:
بلغت قيمة الصادرات والواردات بين منطقة شـــينجيانج 
الويغورية ذاتية الحكم شمال غرب الصين، ودول منظمة 
شـــنغهاي للتعاون، اليوم األحد، خـــالل النصف األول من 
العام الحالـــي 107.93 مليار يوان ، حوالـــي 15.56 مليار 

دوالر أمريكي.
وذكرت جمارك أورومتشـــي األحد، أنه خـــالل تلك الفترة 
وصلت قيمة صادرات منطقة شـــينجيانج لدول المنظمة 
إلـــى 65.41 مليار يـــوان، بزيادة4.3 بالمئة على أســـاس 
سنوي، فيما بلغت قيمة وارداتها42.52 مليار يوان، بزيادة 

13 بالمئة.
وشـــملت الصادرات الرئيســـة إلى دول منظمة شانغهاي 

للتعاون عبر شينجيانج، منتجات ميكانيكية والكترونية 
ومنسوجات وأقمشة وأحذية، بينما كان النفط الخام والغاز 

الطبيعي يمثالن الواردات الرئيسة.
ومثلت كازاخســـتان وروسيا وقرغيزســـتان أكبر الشركاء 
التجاريين لموانئ شينجيانج إلى دول منظمة شانغهاي 
للتعاون. ويعد ميناءا أالشـــانكو وهورجوس الداخليان في 
شينجيانج، هما الميناءان التجاريان الرئيسان بالمنطقة، 

وفقا للجمارك.
وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001 من قبل 
الصين وكازاخســـتان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان 
وأوزبكســـتان. وانضمت الهند وباكستان بعضوية كاملة 

للمنظمة في عام 2017.

15.6 مليار دوالر قيمة التجارة الخارجية لمنطقة 
شينجيانج الصينية مع »منظمة شنغهاي للتعاون«

شاب يستولي على 370 ألف
 دوالر من أمازون بحيلة بسيطة
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االستقالل/ وكاالت:
أعلن الحرس الثوري اإليراني، األحد، احتجازه ســـفينة أجنبيـــة كانت تهرب وقود قرب جزيرة 

»فارسي« في مياه الخليج.
وحســـب بيـــان القوات البحرية فـــي الحرس الثوري فقـــد »تم احتجاز الســـفينة قرب جزيرة 

»فارسي«، وسحبها إلى ميناء »بوشهر« جنوبي البالد«.
وقـــال قائد المنطقة الثانية في القوات البحرية للحرس الثـــوري العميد رمضان زيراهي، في 
تصريح صحفي، إنه تم احتجاز الســـفينة، األربعاء الماضي، باإلضافة إلى طاقمها المكون من 

7 أفراد.
وأوضح أن »السفينة األجنبية كانت تهرب النفط إلى إحدى دول الخليج«.

وشـــدد المســـؤول اإليراني على أن »الحرس الثوري سيواصل الدفاع عن مصالح إيران القومية 
في مياه الخليج ولن يتراجع عن ذلك قيد أنملة«.

وفي السياق نفســــه، ذكر تلفزيون »برس تي في« إن »إيران احتجزت الناقلة في مياه 
الخليــــج لتهريبها الوقود لبعــــض الدول العربية«، دون ذكر مزيــــد من التفاصيل عن 

هوية السفينة.

االستقالل/ وكاالت:
وقعت قوى إعـــالن الحرية والتغيير 
والمجلس العسكري االنتقالي األحد، 
باألحرف األولى علـــى وثيقة اإلعالن 
الدســـتوري علـــى أن يتـــم التوقيع 
النهائي في 17 أغسطس/آب الجاري 

ومن ثم إعالن هيكل الحكم بالبالد.
الصداقـــة  بقاعـــة  التوقيـــع  وتـــم 
بالخرطـــوم بحضور مبعـــوث االتحاد 
لبـــات،  حســـن  محمـــد  األفريقـــي 
والمبعوث الخـــاص اإلثيوبي محمود 

درير.
ونقلت رويتـــرز عن مصادر مطلعة 
اليوم األحد أنه سيعلن عن تشكيل 
مجلـــس الســـيادة في الســـودان 
في 18 من أغســـطس/آب، على أن 
يعقبـــه بعد يومين تعيين رئيس 
للوزراء، ثم تشـــكيل الحكومة في 
28 من الشهر نفســـه، وفي األول 
المقبل سيعقد  من سبتمبر/أيلول 

أول اجتماع لمجلس الوزراء.
عـــن مصادر  -نقال  الوكالة  وذكـــرت 
بيـــن  المفاوضـــات  علـــى  مطلعـــة 
المجلس العســـكري االنتقالي وقوى 
إعالن الحريـــة والتغيير- أن التوقيع 
الدســـتوري  اإلعالن  علـــى  النهائي 

سيجري يوم 17 من الشهر الحالي.
ومـــن المتوقـــع أن يتـــم التوقيـــع 
باألحرف األولى علـــى وثيقة اإلعالن 
انتهاء لجنة  اليوم بعد  الدســـتوري 
فنيـــة من إتمـــام صياغـــة الوثيقة، 
وذكـــر مدني عباس مدنـــي القيادي 

بقوى الحريـــة والتغيير -في مؤتمر 
صحفي أمـــس بالخرطوم- أن اإلعالن 
الدســـتوري حدد فترة شـــهر »حدا 
أقصى« لتشـــكيل اللجنة المستقلة 
لتقصـــي الحقائق في فض اعتصام 

الخرطوم قبل نحو شهرين.

السودان: التوقيع باألحرف األولى على وثيقة اإلعالن الدستوري

االستقالل/ وكاالت:
لقي 10 على األقل مصرعهم وأصيب العشـــرات بجروح في إطالق 

نار بوالية »أوهايو« األمريكية األحد.
وذكرت صحيفـــة »دايتون ديلي نيوز« المحليـــة أن »الهجوم وقع 
وســـط منطقة »دايتون« وتســـبب بمقتل 10 وإصابة العشـــرات 

بجروح«.
ونقلت الصحيفـــة عن مصادر محلية قولها إن »الشـــرطة تصدت 
للمسلح األول، فيما تبحث عن مطلق النار الثاني وسط توقعات أنه 

قد غادر المنطقة«.
وأضافـــت المصادر أنه »تم نقـــل المصابين إلى المستشـــفيات 

القريبة«.
وجاء هجوم »أوهايو« بعد ســـاعات من إطالق نار بوالية »تكساس« 
الجنوبية تســـبب بمقتل 20 شخصا على األقل وإصابة 26 بجروح، 

حسب آخر إحصائية رسمية نشرتها أسوشييتد برس.

بعد ساعات من مقتل 20 بهجوم آخر

مقتل 10 أشخاص في إطالق 
نار بوالية »أوهايو« األمريكية

االستقالل/ وكاالت:
تواجـــه واشـــنطن صعوبـــات في تشـــكيل 
تحالـــف دولي فـــي الخليج لحماية الســـفن 
التجاريـــة التـــي تعبر مضيق هرمز بســـبب 
مخاوف حلفاء الواليات المتحدة من االنجرار 

إلى نزاع مع إيران.
ومع تصاعد التوتر في الخليج منذ االنسحاب 
األميركي فـــي ايار/مايـــو 2018 من االتفاق 
النووي اإليراني، وإعادة واشـــنطن للعقوبات 
الصارمة ضـــد طهران، مـــا يـــزال الغربيون 
يرفضون حتى اآلن االقتراح االميركي بنشـــر 
وسائل عســـكرية إضافية لمرافقة سفنهم 

في هذه المنطقة.
وأعلنت أســـتراليا، وهي آخر حليف يعبر عن 

شـــكوكه، انها »تدرس بشكل جدي« الطلب 
»المعقد« للواليات المتحدة، لكنها لم تتخذ 

قرارا بعد.
وقالـــت وزيـــرة الدفـــاع األســـترالية لينـــدا 
رينولـــدز االحـــد »نحـــن قلقون للغايـــة ازاء 
التوتر المتصاعد في المنطقة وندين بشدة 
الهجمات علـــى التجارة البحريـــة في خليج 

عمان«.
وأضافـــت في مؤتمر صحافـــي عقب اجتماع 
في ســـيدني مع وزيـــر الخارجيـــة االميركي 
مايك بومبيو ووزير الدفاع الجديد مارك إسبر، 
»في نهاية االمر، ســـنقرر كما نفعل دائما، ما 

هي مصلحتنا الوطنية«.
وأطلقت الواليات المتحدة فكرة التحالف في 

حزيران/يونيو اثر هجمات تعرضت لها عدة 
سفن في منطقة الخليج، بعد ان نسبتها الى 

إيران التي تنفي ذلك.
وتقضي الفكرة بان ترافق كل دولة عسكريا 
سفنها التجارية بدعم من الجيش األميركي 
الـــذي ســـيتولى المراقبة الجويـــة للمنطقة 

وقيادة العمليات.
ورفض األوروبيون العرض، ألنهم ال يريدون 
المشـــاركة في سياســـة الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامـــب المتمثلـــة فـــي ممارســـة 
»الضغـــوط القصوى« على إيـــران، كما أنهم 
يحاولون الحفاظ على االتفـــاق حول النووي 

اإليراني.

واشنطن تواجه صعوبات في تشكيل 
تحالف دولي لحماية السفن في الخليج

الحرس الثوري اإليراني يعلن 
احتجاز سفينة في مياه الخليج

االستقالل/ وكاالت:
أعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالمية، 
األحد، انطالق حملة تطعيم ضد وباء 

الكوليرا في 3 محافظات باليمن.
جـــاء ذلك فـــي تغريـــدة نشـــرتها 
المنظمـــة األمميـــة عبـــر الحســـاب 
الرســـمي لمكتبهـــا فـــي اليمن على 

»تويتر«.
وأضافت المنظمـــة أن« الحملة تأتي 
فـــي إطار الجولة الثانية من التطعيم 
ضـــد وبـــاء الكوليـــرا، وتســـتهدف 
محافظـــات عـــدن والضالع(جنـــوب) 

وتعز(جنوب غرب)«.

ولفتت إلى أن الحملة تم تدشـــينها 
بالشـــراكة مع منظمة األمم المتحدة 

للطفولة«يونيسف«.
وتابعت »ما زلنا على قدم وســـاق في 
كفاحنا ضد مرض الكوليرا في اليمن«.

وقبـــل أقل من شـــهر، أعلنـــت األمم 
المتحـــدة، أن عـــدد حـــاالت اإلصابة 
المحتملة بالوباء في اليمن بلغت هذا 
العام أكثر من 460 ألف حالة، مقارنة 
بـ380 ألفا في الفترة ذاتها من العام 

الماضي.
وأفادت بأنه تم تسجيل 705 حاالت 
وفاة جراء اإلصابة بالكوليرا هذا العام، 

مقابل 75 في الفترة ذاتها من العام 
الماضي«.

و«الكوليرا«، مرض يسبب إسهاال حادا 
يمكن أن يودي بحياة المريض خالل 
ســـاعات إذا لم يتلق العـــالج، وعادة 
يصاب به الذين ال يهتمون بالنظافة 

الشخصية.
ويشـــهد اليمـــن منذ نحـــو 5 أعوام، 
حربـــا بين القـــوات الموالية للحكومة 
مـــن جهة، ومســـلحي جماعة »أنصار 
الله« من جهة أخـــرى، مخلفة أوضاعا 
إنســـانية وصحية صعبـــة، فضال عن 

تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

االستقالل/ وكاالت:
قتـــل المتشـــدد بالل العرقوب فـــي اشـــتباكات بين مجموعتـــه والقوة األمنية المشـــتركة 
الفلسطينية، في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوبي لبنان، حسبما أفادت مراسلة »سكاي 

نيوز عربية« األحد.
ولقـــي العرقوب مصرعه بعـــد رصده وتتبع تحركاتـــه، إثر فراره على خلفية اشـــتباكات بين 
مجموعته المسلحة والقوة األمنية المشتركة في صيدا، كما اعتقل نجاله يوسف وأسامة، وتم 
تسليمهما عبر القوة المشتركة الفلسطينية إلى مخابرات الجيش اللبناني، فيما يجرى البحث 

عن ابنه الثالث محمد، العتقاله وتسليمه إلى السلطات اللبنانية.
وكان العرقـــوب فر من مربعـــه األمني في حي الرأس األحمر، بعدما شـــهد عملية عســـكرية 
مشـــتركة بين »عصبة األنصار اإلســـالمية« و«حركة فتح« فجر السبت، لتنفذ عملية أمنية عند 
منتصف الليل لعصبة األنصار وشـــباب من حي المنشـــية في مخيم عين الحلوة فتمكنوا من 
مالحقته مع أبنائه واالشتباك معهم. وكان العرقوب، الذي يتزعم مجموعة متشددة، نفذ عددا 
من االغتياالت في مخيم عين الحلوة، أدت إلى اندالع أكثر من جولة اشتباكات مسلحة داخلية.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ فيصل فريد سالم عمران...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410526743

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلـــن أنا المواطنـــة/ نيرمين مرضي محمد ابو اســـحاق  
...... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800668576

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ نعمه محمود رشيد ابو ضاحي...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   923270425

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

لبنان: مقتل المتشدد بالل 
العرقوب في مخيم عين الحلوة

الصحة العالمية: انطالق حملة تطعيم 
ضد الكوليرا في 3 محافظات يمنية
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غزة / االستقالل: 
افتتح االتحاد الفلسطيني لكرة السلة بطولة كأس الشهيد 
" غسان كنفاني " للمحافظات الجنوبية لكرة السلة برعاية 
مؤسسة أمواج اإلعالمية وذلك بصالة سعد صايل بمدينة 
غزة، بحضور العديد من الشخصيات الفصائلية والرياضة.

 وشهد يوم االفتتاح اقامة مباراتين جمعت األولى خدمات 
البريج حامل اللقب ومنافســــه غزة الرياضي ، فيما جمعت 

المباراة الثانية خدمات دير البلح وشباب المغازي .
و في اللقاء األول ســــيطر خدمات البريج على نتائج معظم 
أرباع المبــــاراة ، بالرغم من البداية القوية التي ظهر عليها 
العبي غزة الرياضي بفضل العبه شــــادي عابــــد بإحرازه 6 
نقاط باإلضافة الختراقات محمد شعالن ومعتز الحويحي, 
فيمــــا ظهر عدم التركيز على العبي البريج بالرغم من تألق 
إبراهيــــم أبو رحال بإحرازه 8 نقاط, لينتهي الربع لمصلحة 

الرياضي بنتيجة 13_12.
و فــــي الربع الثاني بدأت بصمــــات توجيهات أحمد كمال 
مدرب البريج في الظهــــور ، بالضغط على العبي الرياضي 
، ليتقــــدم البريج في النتيجة بفضل ثالثيتي إبراهيم أبو 
رحال وثائر عيســــى ، لينتهي الربع لمصلحة البريج بفارق 

كبير بنتيجة 28_8.
و فــــي الربع الثالث اســــتمر البريج في تفوقه مع تحســــن 
ملحــــوظ في أداء العبــــي الرياضي بعد إجــــراء العديد من 

التبديالت ، لينتهي الربع بنتيجة متقاربة 22_10 لمصلحة 
البريج.

و فــــي الربع الرابع و األخير ،انخفــــض أداء العبي الرياضي, 
األمــــر الذي أعطى الفرصة لالعبي البريج للتالق وتوســــيع 
الفــــارق عن طريق عبد الرحمن العمصــــي القادم بقوة من 
دكة البدالء ليحرز 10نقــــاط في هذا الربع, ليتمكن البريج 

من حســــمه لمصلحته بنتيجــــة 23_8, وبنتيجة اجمالية 
.47_85

و في اللقاء الثاني ظهر شــــباب المغــــازي بقوة مع بداية 
المبــــاراة بفضــــل ثنائيات خريس خريس وبراء موســــى ، 
قابله تســــرع من العبــــي الدير في إنهــــاء الهجمة وظهر 
عليهم عدم االنسجام ليحسم الشباب موقعة الربع األول 

لمصلحته بنتيجة 22_11.
و في الربع الثاني شعر العبو الدير بصعوبة الموقف فظهر 
أكثر من العب بشكل مميز ، أبرزهم أحمد مهنا بتسجيله 4 
نقاط فيما ظهر عدم التركيز والتسرع على العبي الشباب 
نتيجــــة الضغط القوي من دفاع ابنــــاء دير البلح, لينتهي 

الربع لمصلحة خدمات الدير 14_9.
و فــــي الربع الثالث واصل العبو ديــــر البلح تفوقهم باألداء 
والنتيجة لهذا الربــــع, لينتهي الربع لمصلحتهم بنتيجة 

.10_15
و فــــي الربع الرابع و األخير وصلت المبــــاراة لقمة اإلثارة مع 
تعــــادل الفريقان بنتيجــــة 43_43 قبل خمس دقائق من 
نهاية المباراة, ثم 45_45 قبل النهاية بدقيقتين ونصف, 
ليحرز باسل ريان 5 نقاط متتالية لمصلحة الشباب, تبعها 
طارق المصدر برمية حرة ليزيد الفارق لمصلحة الشــــباب, 
األمر الذي اضطر العبي الدير الرتكاب عدة أخطاء شخصية 
إليقاف الســــاعة, لكن شــــباب المغازي حافظ على الفارق 
لينهي الربع لمصلحتــــه بنتيجة 11_8, وبنتيجة اجمالية 

.47_52
هذا وتســــتكمل مباريات الجولة األولى بعــــد غد األربعاء 
، بلقائي خدمات المغازي وجمعية الشــــبان المســــيحية 
السادسة مساء وخدمات رفح وخدمات خانيونس الثامنة 

مساء على صالة أبو يوسف النجار بمدينة خانيونس .

فوزان للبريج  والمغازي في افتتاح كأس الشهيد »غسان كنفاني« لكرة السلة

غزة/ االستقالل: 
أعلن النادي األهلي الفلســـطيني عـــن تجديد عقد 
الالعبين الشقيقين هيثم وشادي الشريف لموسم 
آخر والدفاع عن ألوان الفريق في موسم 2020/2019.

وقرر المدافع هيثم الشـــريف االستمرار مع األهلي 
لموسم آخر بعد أن فسخ عقده مع التفاح ،  في حين 
سيستمر الجناح األيمن شـــادي مع األهلي للموسم 

الثالث على التوالي .

وفي سياق ُمتصل أكد مجلس إدارة األهلي تمسكه 
بالالعب سامي الداعور وعدم التفريط به بمقابل مادي 

، مشيرًا إلى أنه أحد أهم ركائز الفريق األساسية.
هذا و كشـــف نادي شـــباب خانيونس عن صفقته 
الســـابعة خالل فترة االنتقـــاالت الصيفية الجارية 

استعدادا للموسم الكروي المقبل 2020-2019.
وأكد شباب خانيونس انضمام الحارس عطايا جودة 

لصفوفه رسميا عقب رحيله عن نظيره خدمات رفح.

وســـبق لـ«النشـــامى« التعاقد مع ســـتة العبين هذا 
الصيـــف ، وهم عمر أبو شـــقرة وخليل مطـــر وإياد 
النبريـــص وعـــالء النبريص وخليل أبو جـــزر ومحمد 

بركات .
يشـــار إلى أن شـــباب خانيونس يطمح للعودة إلى 
اعتالء منصـــات التتويج من جديد ، بعدما تنازل عن 
لقبي الدوري والكأس في الموســـم األخير لمصلحة 

خدمات رفح .

األهلــي ُيجــدد عقــد الشقيقيــن الشريف
 و»النشامــى« يضــم الحــارس جــودة

مدريد/ االستقالل: 
أعلن نادي برشـــلونة االســـباني لكرة القدم، امـــس األحد، التعاقد 
رســـميا مع الالعـــب جونيور فيربـــو قادما من نـــادي ريال بيتيس 

االسباني للمواسم الخمسة المقبلة لغاية 30 يونيو 2024.
وقال النادي في بيان على موقعه االلكتروني إنه عزز صفوف 
الفريق األول بضم الظهير االسباني بصفقة مقابل 18 مليون 
يورو (نحو 19.9 مليــــون دوالر)، باإلضافة إلى متغيرات بقيمة 
12 مليون يورو (نحو 13.3 مليون دوالر) فيما تبلغ قيمة الشرط 
الجزائي في عقــــد الالعب 200 مليون يورو (نحو 222.1مليون 

دوالر).
وأضاف أن الالعب ســـينضم إلى كتيبة المدرب إرنستو فالفيردي 

في معسكرها التحضيري في الواليات المتحدة األميركية.
يذكر أن الالعب الذي سيبلغ 22 عاما مع نهاية أغسطس الجاري هو 
من الالعبين الواعدين في مركز الظهير األيسر في أوروبا ولعب على 
الرغم من انه ولد في جمهورية الدومينيكان مع المنتخب االسباني 

تحت 21 سنة وساهم في فوزه ببطولة أمم أوروبا 2019.
ووصل جونيور إلى نادي ملقا االســـباني وهو بعمر 6 سنوات ونشأ 
في صفوفـــه وانتقل بعد اللعب فـــي عدة أندية إلـــى نادي ريال 
بيتيس في 2014 حيث واصل اللعب في فرق الشـــباب ثم خاض 

في فبراير 2018 مباراته الرسمية األولى مع الفريق األول.
ولعب 29 مباراة في الموسم 2018-2019 منها 24 مباراة في الدوري 
اإلسباني وأربع مباريات في الدوري األوروبي ومباراة في كأس الملك 

اإلسباني كما سجل ثالثة أهداف في الدوري اإلسباني.

برشلونة يضم 
مدافع ريال بيتيس

لندن/ االستقالل: 
نجح فريـــق ليفربول في حصد بطولة 
كأس الـــدرع الخيريـــة على حســـاب 
مانشستر ســـيتي عن طريق ركالت 
الترجيـــح بنتيجـــة 5-4 ، فـــي مباراة 
مثيرة أقيمـــت بيـــن الفريقين على 

ملعب ويمبلي. 
المبـــاراة انتهت بالتعـــادل اإليجابي 
األول  الشـــوط  شـــهد  بعدمـــا   ،1-1
تقدم المان ســـيتي عن طريق رحيم 
ســـترلينج في الدقيقـــة 12 من عمر 
الشوط، وخالل مجريات الشوط أهدر 
محمد صالح فرصتين  في الدقيقة 8، 

بعدما وصلته الكرة ولكنه سدد بجوار 
القائم، وفي الدقيقة 28، أهدر صالح كرة خطرة لليفربول، بعدما 
وصلته من مدافع مانشســـتر ســـيتي، ولكنه سددها بيمينه 
خارج المرمى. ومع بداية الشوط الثاني أهدر "سترلينج" فرصة 
هدف مؤكد، في الدقيقة 48 بعدما انفرد بأليسون بيكر حارس 
ليفربول، وسدد الكرة ببراعة على يسار الحارس البرازيلي، إال أن 

القائم األيسر أنقذ الريدز من الهدف الثاني.
وفي الدقيقة 61، انفرد سترلينج للمرة الثانية بمرمى ليفربول، 
إال أن أليسون بيكر حرمه من تسجيل الهدف الثاني للسيتي، 
في فرصة غريبـــة ، بعدما توقف فجأة، ونجح الحارس البرازيلي 
في اقتناص الكرة منـــه. وفي الدقيقة 69، عاد "صالح" للظهور 

مرة أخرى، وسدد كرة رائعة من داخل منطقة جزاء السيتي، إال أن 
برافو حارس مرمى السيتي حرم صالح من هدف رائع.

وفي الدقيقة 77 نجح جول ماتيب في تسجيل هدف التعادل 
للريدز بعد رأسية رائعة من داخل منطقة جزاء السيتي.

وشـــهدت الدقيقة 83 تســـديدة رائعة من الغيني نابي كتيا 
ولكـــن برافو واصل التألق وأخرج الكرة بنجـــاح، وحرم الريدز من 
تســـجيل الهدف الثاني. في الدقيقة 93 شهدت إهدار صالح 
فرصة خطيرة بعدما إنفرد ببرافو حارس الســـيتي وسدد الكرة 
ليتصدى الحارس لها، قبل أن تعود لها ويلعبها صالح برأســـه 
وكادت أن تسكن الشـــباك إال أن كايل ووكر تألق وأنقذ فريقه 

قبل أن تسكن الكرة الشبكة.

مانشستر سيتي يفوز على
 ليفربول ويتوج بالسوبر اإلنجليزى 
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واقتحمــــت قــــوات القمــــع التابعــــة إلدارة 
معتقالت االحتالل صباح أمس األحد قســــم 
(20) في معتقل »عوفر«، وأجرت تفتيشات 
وعمليــــات تخريــــب داخــــل غرف األســــرى، 
وأبلغــــت اإلدارة األســــرى عــــن نيتها بنقل 
مجموعــــة من ممثلي األطــــر التنظيمية في 

المعتقل.
ولفت نادي األسير الى أن عملية القمع هذه 
هي الثانية التــــي تنفذها قوات القمع منذ 
األسبوع الماضي، حيث اقتحمت سابقًا قسم 

(14) ونقلت مجموعة من األسرى.
وحــــذر من تصاعــــد الهجمة بحق األســــرى، 
ومحاولة إدارة معتقالت االحتالل استهداف 
األطر التنظيمية داخــــل بعض المعتقالت، 

منها معتقل »عوفر«.
وألقت قوات القمع قنابل الغاز واعتدت على 
األســــرى في قسمي (20) و(19) في معتقل 
»عوفر«، علمًا أن قسم (19) أحد األقسام التي 

تضم األسرى األشبال.
وأبلغت إدارة المعتقل األسرى أنها سُتنفذ 
عمليــــة النقل حتى وإن أدى ذلك إلى عملية 

قمع شاملة.
وأشــــار إلــــى أن إدارة معتقــــالت االحتــــالل 
صعــــدت منذ بدايــــة العام الجــــاري 2019 
عمليات القمع، وكانت أبرز المواجهات التي 
حدثت في معتقــــل »عوفر«، وخاللها ُأصيب 
العشــــرات من األســــرى، حيث اســــتخدمت 
قــــوات القمع مســــتوى عاٍل مــــن العنف لم 
يســــبق أن اســــتخدمته خالل العشرة أعوام 
الســــابقة. وما يزال عدد من األسرى يعانون 
جراء ما تعرضوا له، وتال ذلك مواجهة كبيرة 
في شــــهر آذار الماضي في معتقل »النقب 
الصحراوي«، خاللها أيضا ُأصيب العشــــرات 

من األسرى.
والحقا، قال نادي األسير الفلسطيني، أمس 
األحد: إن حالة من التوتر الشــــديد تســــود 

معتقل »عوفر« منذ ساعات الصباح .
وأكد نادي األسير أن إدارة المعتقالت أبلغت 
األســــرى أن عملية النقل هــــي أمر من جهاز 
»شــــاباك«، وســــُتنفذ  حتى لو أدى ذلك إلى 

عملية قمع شاملة داخل المعتقل.
وعّد نادي األســــير أن تصاعد المواجهة في 
معتقل »عوفر« واستهداف األطر التنظيمية 
أمر فــــي غاية الخطورة، وهو جزء من عمليات 
القمع والسلب التي ارتفعت ارتفاًعا ملحوًظا 
منذ بداية العام الجــــاري مقارنة مع األعوام 
الســــابقة، وذلك من حيث مســــتوى العنف 

المستخدم بحق األسرى.
ُيشــــار إلى أن معتقل »عوفر« شــــهد مطلع 
العام الجــــاري مواجهة كانــــت األعنف منذ 
ســــنوات، وعلى إثرها ُأصيب العشــــرات من 

األسرى. 
كما أفاد نادي األســــير بأن (40) أســــيرًا في 
معتقــــل »النقب الصحراوي« سيشــــرعون،  

اليــــوم االثنين، بإضراب إســــنادي جديد مع 
الطعام،  عــــن  المضربين  الثمانية  األســــرى 
عقب أن أنهت الدفعة األولــــى من البرنامج 
اإلســــنادي إضرابها، التي ضمت (20) أسيرًا 
جميعهــــم من الهيئــــة التنظيمية للجبهة 

الشعبية.
ويواصــــل ثمانيــــة أســــرى فــــي معتقالت 
االحتالل اإلســــرائيلي إضرابهم عن الطعام 
رفضًا العتقالهم اإلداري، أقدمهم األســــرى 
محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة 
حلبية، وهم مضربون منذ (35) يومًا وســــط 
ظروف صحية واعتقالية ، يواجهونها داخل 

عزل معتقل »نيتسان الرملة«.
كما يواصل خمســــة آخرون إضرابهم لمدد 
متفاوتــــة وهــــم: أحمــــد غنام مضــــرب عن 
الطعــــام منــــذ (22) يومًا، وســــلطان خلوف 
منذ (18) يومًا، وإســــماعيل علــــي منذ (12) 
يومًا، ووجدي العواودة منذ ســــبعة أيام، كما 

انضم مؤخرًا األســــير طارق قعدان وهو في 
اليوم الخامس مــــن اإلضراب. وتواصل إدارة 
معتقالت االحتالل إجراءاتها التنكيلية بحق 
األســــرى المضربين، التي بــــدأت بتنفيذها 
األولــــى إلعالنهــــم اإلضراب،  اللحظــــة  منذ 
والمتمثلــــة بعزلهــــم في زنازيــــن ال تصلح 
للعيش اآلدمي، ووضعهم على مدار الساعة 
تحت اســــتفزازات الســــجانين ال سيما في 
محاولتهــــم عرض الطعام علــــى المضربين، 
عــــدا عــــن عمليات النقــــل المتكــــررة عبر ما 
تســــمى »بالبوســــطة« وهي رحلــــة العذاب 
اإلضافية بالنســــبة لألســــير المضرب، وكل 
ذلك في محاولة مســــتمرة لكسر معركتهم 

ضد سياسة االعتقال اإلداري.
ُيشــــار إلى أنــــه وحتى اليوم ترفــــض ادارة 
السجون اي حوارات جدية يمكن أن ُتفضي 
إلــــى تحقيــــق هــــدف األســــرى المضربين 

والمتمثل بإنهاء اعتقالهم اإلداري.

قوات القمع ..

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة »هآرتـــس« العبرية، امس األحد، إن 
رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو، يخشـــى التورط 
بمواجهة واســـعة في قطاع غزة، قبـــل انتخابات 
»الكنيســـت« المقرر إجراؤها في أيلول/ ســـبتمبر 

المقبل.
وذكر المعلق العســـكري فـــي الصحيفة العبرية، 
عامـــوس هارئيـــل، أن المخاوف مـــن التورط في 
المواجهـــة، قبل االنتخابات، تدفـــع نتنياهو، إلى 
احتواء عمليـــات إطالق النار التي تتم على الحدود 

مع غزة.
ولفـــت هارئيل إلـــى أن نتنياهو مشـــغول حالًيا 
بالعمـــل على تعزيـــز فرص فوزه فـــي االنتخابات 

القادمة وضمان حصول تحالف اليمين على أغلبية 
مطلقة بدون حزب »يسرائيل بيتنا«.

وأردف: »نتنياهـــو يخشـــى أن تســـهم مواجهة 
عســـكرية مع غزة  بالمـــس بمكانته السياســـية 

بشكل يفضي إلى تراجع الدعم الجماهيري له«.
وأشار إلى أن »التجربة العملية دللت على أن نتنياهو 

يخسر فقط في أعقاب أية مواجهة مع حماس«.
ونبه إلى أن جميع األحزاب والحركات السياســـية 
من اليسار واليمين انتقدت »تخاذل نتنياهو« في 

مواجهة حماس وميله الستيعاب عملياتها.
وأوضـــح أن نتنياهو يحرص على اعتماد سياســـة 
تقوم على ضبط النفس إزاء المواجهة مع »حماس«.

وأفاد المحلل العســـكري، بـــأن »نتنياهو يعي أنه 

باإلمـــكان تحديـــد موعـــد اندالع الحـــرب لكن من 
الصعب جًدا تحديد موعد انتهائها«.

وأردف: »من ناحية نظرية، فإن الخطة التي أعدها 
الجيش للمواجهة القادمة مع غزة تتضمن القيام 
بعملية برية فـــي عمق قطاع غـــزة بهدف تدمير 
البنى التحتية للمقاومة دون أن تســـفر الخطة عن 
إعادة احتالل القطاع وإسقاط حكم حركة حماس«.

واســـتدرك هارئيل: »حتى قيادة الجيش ال تبدي 
في هذا الوقت حماًســـا لشـــن عمل عسكري على 
القطاع. قيادة المنطقة الجنوبية سارعت لإليضاح 
أن الفلسطيني الذي نفذ قبل 3 أيام عملية إطالق 
النار أســـفرت عن إصابة ضابط وجنديين تصرف 

بمفرده ولم يعمل بناء على تعليمات حماس«.

»هآرتس«: نتنياهو يخشى التورط بحرب مع غزة

رام الله/ االستقالل: 
أعلنــــت وزارة التعليم العالــــي والبحث 
العلمــــي، امــــس األحد، عــــن توفر منح 
دراســــية فــــي الجزائر  للعــــام 2019 - 

2020 بمجال البكالوريوس والدراســــات 
العليا.

ودعت الوزارة في بياٍن لها، المعنيين بالمنافسة 
على هــــذه المنح إلى زيــــارة موقعها اإللكتروني

كامــــل  علــــى  لالطــــالع   ،www.mohe.pna.ps
التفاصيــــل، والتعليمــــات والوثائــــق المطلوبة 
والشــــروط والتخصصــــات والموعــــد النهائــــي 

للتقديم.

»التعليم العالي« تعلن عن منح دراسية في الجزائر

غزة / االستقالل: 
نظمت اإلدارة العامة لنظم المعلومات ورشـــة عمل 
بعنـــوان » توحيـــد األنظمة المحوســـبة للبلديات 
وللوصول لبلدية إلكترونية وذلك بمقر وزارة الحكم 

المحلي.
واســـتضاف اللقـــاء كافـــة الهيئـــات المحليـــة 
وموظفي اإلدارة العامة لنظم المعلومات، وبحضور 
المهندس علي جودة مدير عـــام نظم المعلومات 

بوزارة الحكم المحلي.
وأكد جودة على أن الهدف من اللقاء هو توحيد 
األنظمة المحوســـبة في البلديات للوصول الي 
بلدية الكترونية بناًء على قرار من األمانة العامة 

لمجلس الوزراء.
وأضـــاف«  هناك الكثير مـــن البلديات تعاني من 
عـــدم توافر طواقم بشـــرية إلنجـــاز البرامج، وذلك 
كان علينا التوجيه إلنشـــاء مركز حوســـبة بالوزارة 
للقيام بالمهام البرمجية لتوحيد األنظمة المطلوبة 

للبلديات.
وأوصـــي الجميـــع  اســـتعداده إلنجاز  المشـــروع 
والخطة المقدمة ألهميتها على مستوي البلديات 

والوزارة.
كما نظمت الوزارة لقاء مفتـــوح مع رئيس متابعة 
العمـــل الحكومي، د.م. محمد عـــوض، وذلك بمقر 
الوزارة ، بحضـــور م. إبراهيم رضوان، وكيل الوزارة، 

و م. ســـعيد عمار وكيل المساعد، والمدراء العامون 
ومدراء الدوائر بوزارة الحكم المحلي.

ورحب المهندس رضـــوان، بجميع الحضور، مؤكدا 
على أهمية هذه اللقاءات التي تقوي العالقة بين 

اإلدارات العليا والموظفين.
وأكد عوض على أن اللقاء يأتي في إطار مشـــاركة 
الوزارة لرســـم مســـتقبل جديد ضمن إطار الواقع 
الذي نعيشـــه ,الفتا الى أن الوزارة تقوم باحتضان 
(25) بلديـــة، حيـــث إن الخدمـــات التـــي تقدمها 
على احتكاك مباشـــر مع الجمهور، وبالتالي فهي   
استطاعت أن نقدم واقع أفضل من خالل االهتمام 

في تقديم الخدمات.

خانيونس/ االستقالل: 
ثمن وفد شـــبابي مـــن حي األمل الواقـــع غرب مدينة 
خان يونـــس الجهود المبذولة من قبـــل إدارة البلدية 
وفي مقدمتها مساعي رئيســـها م. عالء الدين البطة 
في خدمة أبناء شـــعبنا وتطوير واقع خان يونس نحو 

األفضـــل وإحياء التواصـــل المجتمعـــي وتعزيز دور 
الشباب للنهوض بواقعهم.

وكان م. البطة قد اســـتقبل في مكتبه الوفد الشبابي 
ممثـــاًل في مدير عام حملة "انفع غيرك" الداعية حامد 
أبو علوان، ووفد إداري من مكتب "الســـفينة" برئاسة 

أحمـــد أبو مصطفى، حيث تـــم التباحث في محددات 
العمل المجتمعي ودعم الحمالت والمبادرات الشبابية 
وكذلك تعزيز وتيرة التعـــاون البناء بما يخدم أهالي 
خان يونس ويســـاعد على تطوير المدينة في شـــتى 
المجـــاالت. وطـــرح المجتمعـــون في اللقـــاء مجموعة 

مـــن الخطط والبرامج واألنشـــطة التـــي يمكن لها أن 
تسهم في دعم قضايا الشباب والمرأة والطفل وتعزز 
الخدمات المقدمة لهم وزيادة التشـــبيك. واختتمت 
الزيارة بتســـليم رئيس البلديـــة درع تذكاري تقديرًا 

لجهوده في خدمة شعبنا.

غزة/ االستقالل: 
عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســـطين عن اســـتنكارها الشـــديد لعدم إدراج 
األمم المتحدة "إسرائيل" ضمن »قائمة العار«، رغم اإلحصائيات واألرقام الصادمة في 
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األطفال الفلســـطينيين والتي رصدتها األمم المتحدة 

في تقريرها.
وذكر تقرير األمم المتحدة أن عام 2018 ســــّجل أعلى نســــبة قتــــل وإصابة أطفال منذ 
2014، إذ استشــــهد 59 طفال فلســــطينيا وأصيب 2756 بجروح، معظمها كانت خالل 
مســــيرات العودة في قطاع غزة وشــــملت اإلصابات إعاقات دائمــــة وبتر لألطراف، وفي 
الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة تقاسم جيش االحتالل والمستوطنون المسؤولية 
عــــن حاالت العنف ضد األطفال. ووفق تحقيقات األمــــم المتحدة، فإن 203 من األطفال 
يقبعــــون في ســــجون االحتالل اإلســــرائيلية معظمهم قيد االعتقــــال اإلداري أي دون 
محاكمــــة، وحتى نهاية كانون األول 2018، ســــّجل التقرير وجود 87 طفاًل في ســــجون 

االحتالل بحكم قضائي، ويخضع هؤالء األطفال لظروف اعتقال صعبة وسوء معاملة.
وأكدت الجبهة أن عدم إدراج األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيرش "إسرائيل" 
ضمـــن »قائمة العار« يجعل مـــن مصداقية المنظمة الدوليـــة لرضوخها للضغوطات 
األميركية واإلسرائيلية موضع شك وتساؤل، ومن »قائمة العار« محط انتقاد، وتشجع 
حكومة االحتالل اإلســـرائيلية علـــى التمادي في جرائمها بحق أبناء شـــعبنا وخاصة 
األطفال.وتوجهت الجبهة بالتحية لألطفال الشـــهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة 
الفلســـطينية والقدس المحتلة، ضحية العدوان اإلسرائيلي المتواصل، وإلى المئات 

من األطفال القاصرين المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

الديمقراطية: عدم إدراج »إسرائيل« 
في »قائمة العار« يزيد من جرائمها

الحكم المحلي تنظم ورشة لتوحيد األنظمة المحوسبة للهيئات المحلية

وفــد شبابــي يثمــن دور بلديــة خــان يونــس

نابلس/ االستقالل: 
أغلق شبان غاضبون امس األحد شــــارع القدس جنوب مدينة نابلس، على 
إثر وفاة الشــــاب هاشــــم عمر عطا الله الطيراوي من مخيــــم بالطة، متأثًرا 

بإصابته برصاص األجهزة األمنية.
وفــــور اإلعــــالن عن وفاة الطيراوي، أغلق عشــــرات الشــــبان شــــارع القدس 
باإلطارات المطاطية المشــــتعلة. وكان الطيراوي أصيب بجراح خطيرة قبل 
نحو أســــبوعين عندما أطلقت قوة مــــن األجهزة األمنية النار على ســــيارة 
بالقرب من مخيم بالطة، ونقل إلى أحد المشافي الصهيونية، قبل أن يعلن 

عن وفاته صباح اليوم.

إغالق شارع بنابلس احتجاًجا على  
مقتل شاب برصاص األجهزة األمنية
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الرياض/ االستقالل: 
وصل 8 بريطانيين إلى السعودية، السبت، على متن دراجات هوائية، بعد 

أن قطعوا رحلة استغرقت شهرين ألداء فريضة الحج.
ووفق صحيفة »عكاظ« المحلية، اســــتقبل أهالــــي المدينة المنورة الحجاج 
البريطانيين بأنشــــودة »طلع البدر علينا«، الذين أجهشــــوا بالبكاء وسجدوا 

شكرا لله عقب وصولهم، قاطعين مسافة 6500 كم.
وذكرت فضائية »العربية« الســــعودية أن الحجــــاج البريطانيين قدموا من 
بلدهم عبر درجات هوائية بعد أن مروا بـ 17 دولة للوصول إلى المملكة، في 

رحلة استغرقت شهرين.
ونقلــــت عن قائد فريق الحجاج، طاهر أختر، قولــــه إن الرحلة روحانية ورغم 

صعوبتها تظل من أروع الرحالت.
وأشار أختر إلى »صعوبات« مر بها فريقه خالل الرحلة، منها تقلبات الطقس 
والمطر والعواصف والرطوبة ونقص األكسجين، إضافة إلى الطرق الصعبة 

والحيوانات واألفاعي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل البريطانيين الثمانية في 

13 يوليو/تموز الماضي إثر وصولهم إلى إسطنبول في طريقهم إلى مكة.
ومن المقرر أن يكمل الحجاج البريطانيين رحلتهم من المدينة المنورة إلى 

مكة المكرمة، للشروع في أداء مناسك الحج.
وانطلــــق الوفــــد البريطاني من العاصمة لنــــدن بتاريــــخ 7 يونيو/حزيران، 

بالدراجات الهوائية بهدف الوصول إلى مكة المكرمة ألداء فريضة الحج.
وفي وقت ســــابق السبت، أعلنت السعودية وصول أكثر من مليون ونصف 

مليون شخص، إلى البالد ألداء مناسك الحج.

8  بريطانيين يصلون السعودية 
على دراجات هوائية ألداء الحج

االستقالل/ وكاالت:
نجح المغامر الفرنســـي، فرانكـــي زاباتا، في 
محاولته الثانية الجتياز بحر المانش على لوح 
طائر (فالي بورد) يعمل بالطاقة النفاثة، يوم 

األحد.
وكان المغامر الفرنسي قد فشل في محاولة 
أولى، الشهر الماضي عندما سقط في المياه 
قرب مركب كان سيتزود منه بالوقود إلكمال 

رحلته.
وانطلـــق فرانكي زاباتـــا، (40 عاما)، وهو بطل 
أوروبا والعالم في رياضة »جت سكي« سابقا، 
على لوحه الطائر من ســـانغات (شمال غرب 
فرنسا) في رحلة مدتها 20 دقيقة إلى خليج 
ســـانت مارغريت في دوفر في مقاطعة كنت 

(جنوب شرق إنجلترا).
ورافقته فـــي رحلته ثـــالث مروحيـــات إلى 
حين هبوطه في الخليـــج حيث كان ينتظره 

العشرات من المتفرجين والصحافيين.
أما لوحه الطائر فيعمل بالكيروسين المخزن 
في حقيبة ظهر، وهو مزود بخمســـة محركات 
نفاثة مصغـــرة أتاحت له التحليق بســـرعة 
وصلت إلى 190 كيلومترا في الساعة في الجو، 

مع استقاللية حركية لحوالي عشر دقائق.
واقتضت خطة زاباتا اجتياز المسافة البالغة 
35 كيلومتـــرا في 20 دقيقة، مع الحفاظ على 
ســـرعة 140 كيلومترا في الساعة على ارتفاع 

ما بين 15 و20 مترا فوق المياه.
وفي 25 يوليو، سقط هذا المغامر في المياه 

اإلنجليزيـــة قـــرب مركب كان ســـيتزود منه 
بالوقود إلكمال رحلته وانتشله غواصون.

وقال وقتهـــا »الجزء األكثر صعوبة هو التزود 
بالوقـــود. اخترع الطيران أشـــخاص عانوا من 
إخفاقات، ومن خالل المحاولة مجددا نستطع 

المضي قدما«.
وهذه المـــرة كان قارب التـــزود بالوقود أكبر 
وكانت هناك مســـاحة أوسع للهبوط وكانت 
السفن التابعة للبحرية الفرنسية في المنطقة 

متأهبة استعدادا لحدوث أي مشكل.
وقد منحت السلطات البحرية الفرنسية فريق 
زاباتـــا اإلذن بإبقاء قارب التـــزود بالوقود في 
المياه الفرنســـية، وهو أمر رفضته في المرة 

األولى بسبب مخاوف تتعلق بالسالمة.

االستقالل/ وكاالت:
دخلت شركة (DELO) األلمانية موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية، 
عبر تطويرها لغراء الصق رفع شـــاحنة تزن أكثر مـــن 17 طنًا. وأثناء 
اختبار قدرات الغراء على لصق األشياء، قام الخبراء في الشركة بوضع 
الغراء على أسطوانات خاصة موصولة برافعة عمالقة، وبشاحنة كبيرة، 

وتمكنوا من رفع الشاحنة وإبقائها في الهواء.
وحول التجربة، أفادت الشريك اإلداري بالشركة، سابين هيرولد »نعم، 
لقد فعلنا ذلك، وبحضور ممثلين عن موســـوعة »غينيس«، تمكنا من 
االعتماد على الغراء، الذي طورناه ورفعنا الشـــاحنة وأبقيناها ســـاعة 
كاملة فـــي الهواء، وحطمنا رقمًا قياســـيًا عالميًا«. يذكـــر أن المركز 
األلماني لعلوم الطيران، أجرى تجربة شـــبيهة، وتمّكن من رفع 16.9 

طنًا في الهواء باستعمال غراء الصق طوره خبراؤه.

غراء الصق يرفع 
شاحنة تزن 17 طنًا

مخترع فرنسي يقطع بحر المانش على لوح طائر

االستقالل/ وكاالت:
رصـــد خبراء كويكبا يتراوح قطـــره بين 187 و427 
قدما على مسافة قريبة جدا من األرض قدرت بنحو 
70 ألـــف كيلو مترا، أي أقرب من القمر إلى كوكبنا. 
 OK„ وأطلـــق العلماء على هـــذا الكويكب اســـم

.“2019
ويشدد البروفيسور مايكل براون من كلية الفيزياء 
وعلم الفلك بجامعة موناش األسترالية بأنه »قريب 
بشـــكل مدهش«. ووفقا، للخبراء فإن اصطدم هذا 
الكويكب باألرض، فسوف يحدث انفجارا مشابها 

النفجار »قنبلة نووية«، وفقا لدويتشه فيله.
ويخشـــى آالن دوفي عالم الفلك بجامعة سوينبرن 
األسترالية، من أن يصل حجم الدمار الذي سيخلفه 
هذا الكويكب إلى »أكثر من 30 ضعف حجم دمار 

انفجار القنبلة الذرية في هيروشيما« اليابانية.
ووصف دوفي في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة 

سيدني مورنينغ هيرالد، الكويكب بأنه »مدمر«.

وهذا الكويكب ســـبق له أن مّر بالقرب من األرض، 
لكنه لم يكن قريبا بهذه المسافة. حيث شوهد في 
األول من فبراير 2017، على الرغم من أنه كان يبعد 

أكثر من 40 مليون كيلومتر عن األرض.
وحذرت ناســـا من هذا الكويكب الذي هو واحد من 
أربعة كويكبات قريبة من األرض، باعتباره »األخطر« 
نظرا لكونـــه »األكبر« حجما و«األقرب« مســـافة من 

األرض، حسب الوكالة األمريكية.
وتتوقع ناســـا أيضا أنه لن يكون الكويكب الوحيد 
الذي يهدد كوكبنـــا، بل إنه واحد من 165 كويكبا 
ضخما يهدد األرض في الفتـــرة من العام الجاري 
وحتى عام 2116، وفقا لصحيفة ديلي إكسبريس 

األسترالية.  
ويتفق العلماء بشـــكل كبير أن كويكبا مشـــابها 
قـــد وضع حـــدا للحيـــاة علـــى األرض فـــي عصر 
الديناصورات. فإمكانية اصطـــدام كويكب بهذا 

الحجم باألرض يتكرر كل 100 مليون عاما.

االستقالل/ وكاالت:
أمضى عاشــــق للقطارات أكثر من 3 سنوات وأنفق 
آالف الدوالرات على بناء سكة حديد حول الحديقة 

االمامية والخلفية والمرآب في منزله.
ويملك ستيف بيتس (70 عامًا) قاطرة بخارية يطلق 
عليها اســــم »نورمان«، يمكنها جر 20 راكبًا لو كان 
يملك المقطورات الالزمة، ويستخدم القطار والسكة 

في جولته عبر الحديقة إلزالة األعشاب الضارة.
وحظي المسار الذي صممه السيد بيتس -الرئيس 
السابق لشركة بناء خاصة به- والذي تكلف نحو 30 
ألف جنيه اســــترليني (42 ألف دوالر) على ثناء من 
الجميــــع، من جيرانه إلى عمال التوصيل. ولحســــن 
الحظ زوجته بيريل (69 عامًا) هي أيضًا من عشــــاق 

السكك الحديدية.
ويقول بيتس عن ذلك »هواية زوجتي األساســــية 
هــــي العنايــــة بالحديقة، لكنها تحــــب أيضًا هذه 

الســــكة الحديديــــة، ألنها تســــاعدها فــــي أعمال 
البستنة«.

وأضــــاف »ال تحــــب بيريل قيــــادة القطــــار، لكنها 
تستمتع بمشاهدته يجوب المكان«.

ويعود عشــــق الســــيد بيتس وزوجتــــه للقطارات 
والســــكك الحديديــــة إلى طفولتهما، حيث نشــــأ 
كل منهمــــا في منــــزل قريب إلى خطوط الســــكك 

الحديدية.
غير أن إنشاء السكة الحديدية والعناية بها وبالقطار 
ليس بالعمل البســــيط، كما أن هنــــاك العديد من 
أعمال الصيانة، باإلضافة إلى إزالة األعشاب الضارة 

التي تنمو على السكة من وقت آلخر.
أما القاطرة البخارية فهي من النوع القديم، وتحتاج 
إلى عملية تحضير تستمر 45 دقيقة، وعبوة كبيرة 
من الفحم لجعلها تنطلق على السكة. وعلى الرغم 
من كل ذلك، يشعر بيتس بمتعة كبيرة ال توصف.

كويكــب بقــوة 30 قنبلــة
 نوويــة يقتــرب مــن األرض

سبعينــي يبنــي سكــة 
حديــد حــول منزلــه


