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ليبرمان يتراجع عن قرار
 فتح معبر »كرم أبو سالم«  

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال موق���ع »وال���ال« العب���ري، إن وزي���ر الحرب 
اإلس���رائيلي أفيغدور ليبرمان تراج���ع عن قراره 

بفتح المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة.
ووف���ق الموقع العبري، فإن ليبرم���ان وبعد »تقييم 
أمن���ي«، رفض الس���ماح بفتح معبر كرم أبو س���الم 
اليوم الثالثاء، مبينا أن القرار س���يتم اتخاذه الحقا 
وفقا للوضع األمني. وكان ليبرمان قال األحد الماضي 

إن »إسرائيل« ستعيد فتح المعبر التجاري الرئيس 
في قطاع غزة وستوس���ع رقعة الصيد المخصصة 
للفلس���طينيين قبالة س���احل القط���اع المحاصر  
اليوم الثالثاء إذا صمد اله���دوء عبر الحدود. يذكر 
أن »إس���رائيل« أغلقت معبر كرم أبو سالم وقلصت 
المساحة المخصصة للصيد من 6 إلى 3 أميال قبل 
عدة أيام ، بزعم إطالق الفلسطينيين طائرات ورقية 

وبالونات هيليوم حارقة عبر الحدود.

الجهاد: مشروع االحتالل 
بالسيطــرة وتهويــد 

القدس واألقصى لن يمـر

عشرات المستوطنين يقتحمون
 األقصى وسط قيود مشددة

غزة/ قاسم األغا:
أّكد خضر حبيب القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن االقتحامات 
المتكررة لالحتالل وقطعان مس���توطنيه للمسجد األقصى المبارك تأتي في 
س���ياق »الهجمة والمؤامرة غير المس���بوقة«. جاء ذلك خ���الل وقفة دعت لها 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين يوم أمس، المسجد األقصى المبارك من 
جهة باب المغاربة بحراس���ة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة. وفتحت شرطة 
االحتالل باب المغاربة الساعة السابعة والنصف صباًحا، ونشرت وحداتها الخاصة 

  الستمرار خروقات االحتالل

تحليــل: تهدئــة غــزة 
علــى برميــل بــارود 

غزة / محمد مهدي:
لم تمض ساعات قليلة على إعالن التوصل التفاق وقف اطالق النار بين المقاومة 

الفلس���طينية وجيش االحتالل برعاية مصري���ة أممية، حتى جدد 
االحتالل خروقاته من خالل قصفه مرصدًا للمقاومة واستهداف عدد 

البرش لـ »االستقالل«: وزارة 
الصحة برام الله تساهم في 
انهيار الوضع الصحي بغزة 

غزة / سماح المبحوح:
أكد مدير ع����ام اإلدارة العامة للصيدلة بوزارة الصح����ة د. منير البرش على 

مس����اهمة وزارة الصح����ة برام الله في انهي����ار الوضع الصحي 
بقطاع غزة، وارتفاع نسبة العجز بالمستلزمات الطبية والخدمات 

بحر غزة.. باب رزق للهاربين 
مــن الفقــر والبطالــة ! 

غزة/ االستقالل:
شيع آالف الفلسطينيين يوم أمس، جثمان الفتي أركان مزهر )15 عاما( والذي 

قتل برصاص االحتالل اإلس���رائيلي، خ���الل مواجهات أحياء مخيم 
الدهيش���ة جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، فيما ش���يع 

غــزة تشيــع عرفــات 
والضفــة الشهيد مزهــر

مصــادر لـ »االستقــالل«: السلطــة تعانــي أزمــة
 ماليــة طاحنــة وعبــاس بــدأ يفقــد السيطــرة

  رواتب الموظفين عن يوليو في دائرة الخطر 

غزة/ نادر الصفدي:
كش���فت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى بالضفة الغربية 
المحتلة، أن الس���لطة ُتعاني من أزمة مالية طاحنة هي األشد 
واألخطر منذ س���نوات طويلة، بفعل التقليصات الكبيرة التي 

طال���ت المنح التي ُتقدمها الدول العربية واألجنبية لموازنتها 
السنوية. وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل�«االستقالل« 

إن: »الس���لطة برئاس���ة محمود عباس تعلم تماًما 
إنها تمر بأزمة مالية طاحنة وخطيرة للغاية، بسبب 

موظفو »أونروا« يشهرون 
ســالح التصعيــد!

غزة/ محمود عمر:
صعد موظفو وكالة غوث وتش����غيل الالجئي����ن »أونروا« أمس االثنين، 

خطواتهم االحتجاجية ردًا على تقليصات الوكالة الدولية 
الوظائ����ف والخدمات  المقدمة لالجئين الفلس����طينيين. 

الخضري يؤكد على 
ضرورة إخراج معابر 
غزة من أي معادلة

غزة/ خالد اشتيوي:
 دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب 

جم����ال الخض����ري، إلى ض����رورة فتح معبر 
كرم أبو س����الم جنوب قطاع غزة بش����كل 

روما/ االستقالل:
يواصل أس���طول الحرية رحلته ف���ي محطته األخيرة 

تجاه شواطئ قطاع غزة، بعد انطالق سفنه 
الصغي���رة من موان���ئ ايطالي���ة مختلفة، 

غزة/ االستقالل:
 أعلنت سلطة الطاقة في 
محطة  توق���ف  ع���ن  غزة 
توليد الكهرب���اء الوحيدة 
ع���ن العم���ل ي���وم أمس، 
نتيج���ة نق���ص الوق���ود 
بفع���ل إغالق معب���ر كرم 

توقف حمطة توليد 
الكهرباء بغزة

البحوث الفلكية:  
عيد الأ�ضحى  يوم 

القادم اآب   21

22

أهالي األسرى يرفضون سياسة السلطة تجاه أبنائهم
غزة/ االستقالل:

نظم عدد م���ن أهالي وعوائل األس���رى داخل س���جون 
االحت���الل الصهيون���ي، وقفة رافضة لحجب الس���لطة 

الفلسطينية رواتب أس���رى وعوائل شهداء قطاع غزة، 
وذل���ك ضمن سلس���لة إج���راءات اتخذتها 
الس���لطة ضد القطاع مؤخ���ًرا أمس االثنين . 

2 2

أسطول الحرية 
يواصــل رحلتــه 
األخيـرة تجاه غزة

2 2

غزة/ اال�ستقالل: 
احت�سييد مئييات ميين موظفي وكالة غييوث وت�سغيييل الالجئيين "اأونروا" 
�سباح اأم�س االثنن اأمام مكتب مدير العمليات ماتيا�س �سمايل يف املقر  
الرئي�سييي الوكالة بغييزة، يف وقفة غا�سبة، رف�سًا لقييرار الوكالة انهاء 

عقود عمييل الع�سرات ميين املوظفن يف برنامييج "الطوارئ" 
الذي تنّفذه الوكالة االأممية.

اعتصــام لموظفــي »أونــروا« بغــزة 
ومطالبــات برحيــل مديــر العمليــات

) APA images (  اعت�سام ملوظفي االأونروا بغزة �سد قرارات التقلي�س
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غزة/ قاسم األغا:
أّكد خضر حبيب القيادي بحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلس���طين، أن االقتحامات 
مستوطنيه  وقطعان  لالحتالل  المتكررة 
للمسجد األقصى المبارك تأتي في سياق 

"الهجمة والمؤامرة غير المسبوقة".
ج���اء ذلك خ���الل وقفة دع���ت لها حركة 
"الجهاد االس���المي"، بمدينة غزة، أمس 
اإلثنين؛ نصرًة لمدينة القدس المحتلة، 
المس���توطنين  القتحام���ات  ورفًض���ا 

المتواصلة للمسجد األقصى.
ورف���ع المش���اركون في الوقف���ة الفتات 
غاضب���ة تّندد بما تتع���ّرض له العاصمة 
المحتلة والمس���جد المب���ارك، ُكتب على 
األقصى مس���ؤوليتنا  "حماي���ة  بعضها 
جميًع���ا"، و "من غزة إلى الُقدس دٌم واحد 

ومصير ُمشترك".
وش���ّدد القي���ادي حبيب عل���ى أن هذه 
المس���بوقة" تمّثل  االقتحام���ات "غي���ر 
أعلى درج���ات االعتداء على أمتنا العربية 
واإلسالمية، وهي بمثابة حرب على شعبنا 
الفلس���طيني، محماًل االحت���الل واإلدارة 
األمريكي���ة المس���ؤولية الكاملة، حول ما 
س���يترتب على اس���تمرار هذه الجرائم 

المنّظمة والمدروسة.
وأش���ار إل���ى أن إدارة "دونال���د ترم���ب" 
الكي���ان، عبر  )األمريكية( تش���ارك هذا 
توفيره���ا الغطاء السياس���ي والمعنوي 
العتداءات���ه وانتهاكات���ه ضد ش���عبنا 
الفلس���طيني ومقّدس���اته، فض���اًل عن 

التواطؤ الدولي.    
الع���دو الصهيوني،  وقال: "إن مش���روع 
المتمث���ل بالس���يطرة والتهويد لن يمر 
إاّل على أجس���ادنا، وه���و بإجراءاته تلك 

يلعب بالن���ار، وهو يتحّمل المس���ؤولية 
الكاملة عّما س���يحدث، إذا ما اس���تمرت 
ممارس���اته التهويدية المنّظمة للقدس 
واألقصى"، مطالًبا "جماهير األّمة بتحّمل 
مس���ؤولياتها، ف���ي الدف���اع ع���ن أولى 

القبلتين وثالث الحرَمين الشريَفين".
وأضاف: "كما نطالب األنظمة الرس���مية 
للدول العربية بقطع عالقاتها واتصاالتها 
مع عدو األمة المرك���زي )كيان االحتالل(، 
مندًدا بم���ا وصفه "هرول���ة" بعض هذه 
األنظمة للتطبيع وتدشين عالقات معه. 

وتوّجه لتلك الدول بالقول: "نستصرخكم 
من غزة المحاصرة والمكلومة أن أفيقوا من 
ُسباتكم، وُكفّوا عن غّيكم؛ القدس ُتهّود، 
والمس���جد األقصى في خط���ر حقيقي، 
عازم���ون  الصهاين���ة  فالمس���توطنون 
على هدم المس���جد؛ ليشّيدوا هيكلهم 

المزعوم على أنقاضه".
وتابع: "نحن في حرك���ة الجهاد ماضون 
بجهادنا ومقاومتنا، حت���ى يتّحقق وعد 
الله لنا بالنصر والتمكين، وانتزاع الكيان 
الصهيوني من جس���د أمتنا، فال شرعية 

لهذا الكيان على أرض فلسطين".

تخاذل وت�اط�ؤ
من جهته، مسؤول ملف القدس بحركة 
"الجهاد االس���المي" األس���ير المقدسي 
المح���ّرر فؤاد ال���رازم، أوض���ح أن ارتفاع 
وتي���رة االقتحامات لألقص���ى في األيام 
األخيرة، خصوًصا بذكرى ما ُيسمى "خراب 
الهي���كل" جاءت نتيج���ة معطيات عّدة، 
أبرزه���ا االعتب���ار األمريكي ب���أن القدس 

عاصمة ل�كيان االحتالل.    

وخالل كلمة له بالوقف���ة، لفت الرازم إلى 
أن تضييق الخناق على القدس واألقصى 
يستند إلى مخططات صهيونية منّظمة 
للس���يطرة الكاملة عليهما، بدعم وغطاء 

سياسي وأمني أمريكي.
ونّدد بما أقره كنيس���ت االحتالل مؤخًرا، 
والمسمى ب�� "قانون القومية اليهودية"، 
مبيًن���ا أن هذا القانون يعني )بالنس���بة 
للصهاين���ة( أن كل فلس���طين المحتلة، 
والمس���جد األقصى، وكل مكان مقدس 
للمسلمين على أرضها مبنّي على "أرض 

يهودية". 
ب�"التخاذل  العربي���ة  واتّه���م األنظم���ة 
والتواط���ؤ" تجاه القدس والمقّدس���ات، 
وق���ال: "إن هذه األنظمة رغ���م تواطئها 
وتخاذله���ا؛ إاّل أنها ليس���ت معفّية عن 
الدفاع عن القدس وتعزيز صمود أهلها 

من الفلسطينيين والمقدسيين". 
وشهد صباح األحد الماضي، اقتحاًما غير 
مس����بوق من قبل قطعان المستوطنين 
لباحات المس����جد األقصى،  المتطرفين 
بذكرى م����ا ُيس����مى "خ����راب الهيكل" 
المزعوم، وسط حراسة مشّددة من قوات 
االحتالل، إذ وصلت أعداد المستوطنين 
المقتحمي����ن بحس����ب دائ����رة األوقاف 
اإلس����المية بالقدس المحتل����ة إلى نحو 

1400 مستوطن.
وج���اءت ه���ذه االقتحام���ات اس���تجابة 
لدع���وة ما تس���مى "جماع���ات الهيكل" 
الواس���عة  للمش���اركة  المس���توطنين 
باقتحام األقصى، حتى نهاية األس���بوع 
الجاري. وقوبل هذا التعدي الخطير بإدانة 
فلسطينية وعربية ودولية، كونه يشكل 

استفزاًزا كبيًرا لمشاعر المسلمين.
 

  خالل وقفة بغزة أمس

الجهاد: مشروع االحتالل بالسيطرة وتهويد القدس واألقصى لن يمر

جانب من ال�قفة التي نظمتها حركة اجلهاد بغزة اأم�س         ) اال�ستقالل (

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتح���م عش���رات المس���توطنين 
المتطرفي���ن يوم أمس، المس���جد 
األقص���ى المبارك م���ن جهة باب 
المغاربة بحراسة مشددة من شرطة 

االحتالل الخاصة.
باب  االحت���الل  ش���رطة  وفتح���ت 
المغاربة الساعة السابعة والنصف 
صباًحا، ونش���رت وحداتها الخاصة 
بش���كل  الس���ريع  التدخل  وقوات 
المس���جد األقصى  ف���ي  مكث���ف 
اقتحامات  لتأمي���ن  أبواب���ه،  وعند 

المتطرفين اليهود.
العامة  العالق���ات  مس���ؤول  وقال 
اإلس���المية  باألوق���اف  واإلع���الم 
بالقدس المحتلة فراس الدبس، "إن 
92 مستوطًنا و25 من عناصر شرطة 
االحتالل اقتحموا المسجد األقصى 
على عدة مجموعات، ونظموا جوالت 
بحراس���ة  باحاته  اس���تفزازية في 

أمنية مشددة".
يه���ودًا  مرش���دين  أن  وأوض���ح 
ش���روحات  للمس���توطنين  قدموا 
ع���ن "الهيكل" المزع���وم ومعالمه 
أثناء االقتحامات، فيما أدى بعض 
المقتحمين طقوًس���ا تلمودية في 
باحات األقصى وبين الدرج المؤدي 
إلى صحن قبة الصخرة المش���رفة 

وفي باب القطانين.
وذكر أن ش���رطة االحتالل شددت 

م���ن إجراءاتها على أبواب األقصى، 
الش���خصية  الهويات  واحتج���زت 
الوافدي���ن  المصلي���ن  لبع���ض 

للمسجد.
المصلين من أهل  وتوافد عشرات 
الق���دس والداخ���ل الفلس���طيني 
المحتل منذ الصباح إلى المس���جد 
األقصى، وتوزعوا على حلقات العلم 
وق���راءة الق���رآن الكري���م، وتصدوا 
القتحام���ات  التكبي���ر  بهتاف���ات 
واس���تفزازاتهم  المس���توطنين 

المتواصلة.
وشهد المسجد األقصى أول أمس، 

تصاعًدا كبيًرا في وتيرة االقتحامات، 
حي���ث بل���غ ع���دد المس���توطنين 
أدوا  مقتحمًا،   1336 المقتحمي���ن 
خاللها صلوات جماعية وطقوس���ًا 
في باحات األقص���ى ومنطقة باب 
القطانين والسلسلة  الرحمة وبابي 
بحماية ش���رطية مش���ددة، وذلك 
بمناسبة ما يس���مى ذكرى "خراب 

الهيكل" المزعوم.
المس���توطنين  اقتحامات  وأثارت 
واس���تفزازاتهم غضًب���ا وتندي���ًدا 
فلس���طينًيا واس���ًعا، وسط دعوات 
ألبناء الش���عب الفلسطيني للنفير 

الع���ام إل���ى المس���جد األقص���ى 
للتصدي القتحامات المستوطنين 
عربًيا  التحرك  وض���رورة  وحمايته، 
ووقف  المسجد  لنصرة  وإس���المًيا 

االعتداءات اإلسرائيلية بحقه.
يومًيا  األقصى  المسجد  ويتعرض 
)عدا الجمعة والس���بت( لسلس���لة 
واقتحام���ات من قبل  انته���اكات 
المستوطنين والجماعات اليهودية 
المتطرفة وعل���ى فترتين صباحية 
ومس���ائية، فيما تزداد وتيرة تلك 
االقتحام���ات خ���الل فت���رة األعياد 

اليهودية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
س���قط أمس االثنين حجر صخري كبي���ر من الجدار الغربي للمس���جد األقصى 
المبارك بسبب الحفريات اإلسرائيلية التي تجري في المنطقة، مما أثار مخاوف 

دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة من أن تتبعه انهيارات أخرى .
وقال مدير المسجد األقصى عمر الكسواني االثنين  في تصريحات صحفية إن 
حجًرا ضخًما س���قط اليوم) أمس( من أسفل منطقة المتحف اإلسالمي المالصق 

لباب المغاربة وحائط البراق بالجدار الغربي للمسجد األقصى.
وأوضح أن س���قوط الحجر ناجم عن أعمال حفريات إسرائيلية تجري في منطقة 
المتحف اإلسالمي، حيث كنا حذرنا سابًقا من وجود حفريات تجري أسفل القسم 

الشمالي من المنطقة.
وأش���ار إلى أن س���لطات االحتالل منعت مختصي ومهندس���ي دائرة األوقاف 

اإلسالمية من الدخول للموقع للتحقق وفحص ما يجري.
وتداول نش���طاء على مواق���ع التواصل االجتماعي ش���ريط فيديو قصير يظهر 

سقوط حجر من حائط البراق غربي األقصى.
وكان مدير عام دائرة أوقاف القدس وش���ؤون المس���جد األقصى عزام الخطيب 
كش���ف قبل عدة أيام عن حفريات إسرائيلية تجري أسفل القسم الشمالي من 
منطقة المتحف اإلس���المي الواقعة في الجزء الغربي من المسجد األقصى قرب 

باب المغاربة.
وقال الخطيب في بيان صحفي إن معلومات خطيرة جًدا تواردت إليه من مختصين 
عن حفريات تجري أسفل القسم الش���مالي من منطقة المتحف اإلسالمي، مما 
ُيدلل على نشاطات سرية وجهود لربط األنفاق المتعددة أسفل محيط األقصى، 

خاصة في منطقة القصور األموية أسفل مبنى المتحف اإلسالمي.
وأضاف إننا ننظر إلى هذا األمر ببالغ االهتمام والقلق، خاصة وأن شرطة االحتالل 

تقوم بالتصوير اليومي والمستمر لهذا المكان.
وقبل عدة أيام، أعلنت جمعية »العاد« االس���تيطانية وما يسمى »صندوق تراث 
الحائط الغربي« عن افتتاح تعديالت وتوسعة في نفق الطريق »الهيرودياني« 

من بلدة سلوان حتى المنطقة الغربية الجنوبية من أسوار المسجد األقصى.

انهيار حجر كبير من الجدار عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى وسط قيود مشددة
الغربي لألقصى بسبب الحفريات

امل�ست�طن�ن  ي�ا�سل�ن اقتحاماتهم لباحات امل�سجد االأق�سى 
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كم���ا حذرت "أون���روا" من تداعي���ات نفاد 
أموال الدول المتبرع���ة لميزانية الطوارئ 
وتداعيات ذلك على برامج طارئة وخدمات 
تغطى عبر هذه الميزانية، والتي تش���مل 
برنامج المال مقابل العمل، وبرنامج الصحة 
النفس���ية المجتمعية، مما سيطال قسما 
م���ن العاملين عل���ى نظام عق���ود العمل 

المؤقتة.

�أزمة مالية خانقة
وعبرت نائ���ب رئيس اتحاد موظفي وكالة 
غوث وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين 
"اونروا" آمال البطش، عن استهجانها إزاء 
اس���تخدام مرافقي شمالي قنابل الصوت 
لتفري���ق المتظاهري���ن، مؤك���دة أن قمع 
الموظفي���ن والالجئين ل���ن يوقفهم عن 

المطالبة بحقوقهم.

وقالت البطش ل�"االستقالل": "الوضع الذي 
تمر فيه الوكالة الدولية اليوم غير مسبوق، 
هناك تقليصات كبيرة تستهدف إنهاء 
عمل الوكالة الدولية في مناطقها الخمس، 
وإنه���اء قضية الالجئين الفلس���طينيين 

نهائيًا".
وأوضحت أن هن���اك ألف موظف بالوكالة 
على بند برنامج الطوارئ، مهددين بشكل 
مباش���ر بالفصل جراء األزمة المالية التي 
تعصف ب� "اون���روا"، مش���يرًة إلى برنامج 
الطوارئ مهدد في ظل هذه االزمة المالية، 
حيث يتضمن البرنام���ج مجاالت متعددة 
ف���ي المس���اعدات الغذائية والتش���غيل 

المؤقت وغيرها من البرامج االخرى.
ولفت���ت البطش النظ���ر إل���ى أن "اونروا" 
ل���م توفر حت���ى اآلن أي رصي���د للموازنة 
الغذائية  المساعدات  لتوفير  التشغيلية 

المعروفة باسم "الكابونات" خالل دورتها 
الرابعة في شهر أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن العجز في ميزانية "اونروا" 
يبلغ 246 ملي���ون دوالر، وفي حال لم يتم 
توفيرها فإن هناك احتمااًل بتوقف العام 
الدراس���ي المقبل، كما أن جمي���ع البرامج 

مهددة بالتوقف عن العمل.

مطالبة بلجنة حتقيق
بدوره، عب���ر مدير لجنة ش���ؤون الالجئين 
في منظمة التحرير ياس���ر أبو كش���ك عن 
اس���تهجانه م���ن طريقة تعام���ل حراس 
ش���مالي م���ع موظف���ي الوكال���ة الدولية 
المحتجين، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق 

إزاء الحادث.
وقال أبو كش���ك ل�"االس���تقالل": "ما جرى 
هو احتجاج سلمي يطالب فيه الموظفون 

العالم بإيفائهم حقوقهم وبإنقاذ الوضع 
في غ���زة، ولكن طريقة تعام���ل اونروا مع 
هذا االحتجاج ال تخدم قضيتهم وتحرف 
مسار الحراك لتخليص  الوكالة من عجزها 

المالي".
وأوض����ح أن تقلي����ص دع����م "اونروا" 
يص����ب ف����ي إط����ار مخط����ط أمريكي 
لحصار الشعب الفلسطيني وسلطته 
الفلس����طينية ماليًا بس����بب المواقف 
الفلسطينية الرافضة لمخطط صفقة 
القرن الذي بدأ باعتراف دونالد ترامب 

بالقدس عاصمة لدولة االحتالل.
ولف���ت أبو كش���ك النظر إل���ى أن "اونروا" 
مطالبة باالستمرار في السعي للبحث عن 
بديل ع���ن التمويل األمريكي الذي انقطع 
بقرار من ترامب، مؤكدًا أن الوضع في قطاع 
غزة يختلف عن الوضع في مناطق عمليات 

"اونروا" االخ���رى، في وقت تدعم المنظمة 
الدولية 70% من سكان القطاع.

وأض���اف:" إذا لم تس���تطع اون���روا توفير 
الدع���م واضط���رت لوقف برامجه���ا التي 
يعتمد عليها المواطنون الفلس���طينيون 
بش���كل أساس���ي، وأجبرت عل���ى تأجيل 
افتتاح العام الدراسي الجديد أمام الطلبة 
الفلسطينيين، فإن البديل سيكون فوضى 

عارمة".
وبّين أبو كش���ك أن محاوالت إنهاء الوكالة 
الدولي���ة تصب ف���ي إطار إنه���اء قضية 
الالجئين ومنها تذويب حق العودة الذي 
أقرته القوانين والقرارات الدولية وخاصة 

قرار 194 األممي.
وتأسس���ت "اونروا" عام 1949 لتش���غيل 
واغاث���ة الالجئين الفلس���طينيين المقدر 

عددهم حاليا ب�6 ماليين فلسطيني.

رفضًا الستمرار التقليصات الخدماتية بغزة
موظفــو »أونــروا« يشهــرون ســالح التصعيــد!

غزة/ حممود عمر:
�شعد موظفو وكالة غوث وت�شغيل �لالجئني 

»�أونرو�« �أم�س �الثنني، خطو�تهم �الحتجاجية 
ردً� على تقلي�شات �لوكالة �لدولية �لوظائف 

و�خلدمات  �ملقدمة لالجئني �لفل�شطينيني. 
و�حت�شد مئات من موظفي وكالة غوث 

وت�شغيل �لالجئني »�أونرو�« �شباح �أم�س، �أمام 
مكتب مدير �لعمليات ماتيا�س �شمايل يف مقر 

�لوكالة بغزة، يف خطوة �حتجاجية على 
�شيا�شية تقلي�س �لوظائف و�خلدمات. وجتمع 

ع�شر�ت �ملحتجني �أمام مكتب �شمايل ومنعوه 
من �خلروج، وطالبو� برحيله فورً�، �حتجاجا 

على �شيا�شة �لتقلي�شات ووقف �لعاملني �لتي 
تنتهجها »�ونرو�«، فيما ��شتخدم حر��س �شمايل 

قنابل �شوتية و�ألقوها بني �شفوف �ملحتجني 
لتفريقهم، يف �شابقة هي �الأوىل من نوعها. 
وكان �حتاد موظفي »�ونرو�« يف غزة �أ�شدر 

بيانًا موؤخرً� حذر فيه من �أن تقلي�شات �لوكالة 
�شتطال وقف رو�تب 22 �ألف موظف من كافة 

�ملناطق، ووقف كامل �مل�شاعد�ت �ملقدمة يف 
قطاع غزة. وقفة �حتجاجية رف�شًا ال�شتمر�ر �لتقلي�شات �خلدماتية بغزة

غزة/ نادر الصفدي:
كش���فت مصادر فلس���طينية رفيعة المستوى 
بالضفة الغربية المحتلة، أن الس���لطة ُتعاني من 
أزمة مالية طاحنة هي األشد واألخطر منذ سنوات 
طويل���ة، بفعل التقليصات الكبي���رة التي طالت 
المنح الت���ي ُتقدمها ال���دول العربية واألجنبية 

لموازنتها السنوية.
خاص���ة  تصريح���ات  ف���ي  المص���ادر  وقال���ت 
ل�"االستقالل" إن: "السلطة برئاسة محمود عباس 
تعلم تماًما إنها تمر بأزمة مالية طاحنة وخطيرة 
للغاية، بس���بب تقليص حجم الدعم والتمويل 
الخارج���ي له���ا، وهذا كله س���يؤثر س���لًبا على 
المؤسسات التي تشرف عليها وتمولها بشكل 

مباشر".

وأضاف���ت "عجز الموازنة في الس���لطة بات كبيرًا 
للغاية وتجاوز حاجز الملياري دوالر أمريكي، وهذا 
األمر مخيف ومقلق للغاية، نظَرا لتقليص حجم 
المس���اعدات المالية التي تقدم للس���لطة خالل 

العامين الماضي والحالي ألكثر من %70".
وتوقعت المصادر أن تشتد حلقات األزمة المالية 
على السلطة وتؤثر بشكل مباشر على عمل كافة 
المؤسسات الهامة التي تشرف عليها المدنية 
واألمنية، وقد تصل إلى رواتب موظفي الس���لطة 
الفلس���طينية التي قد يتأخر صرفها عن شهر 
يوليو الجاري إلى أسابيع، أو تضطر السلطة إلجراء 
تقليصات على قيمة رواتب الموظفين، وخاصة 
موظفيها في قطاع غزة كأحد الخيارات للتعامل 

مع األزمة الراهنة.

ولفت���ت إلى أن  رئيس الس���لطة محمود عباس، 
بدأ تدريجيًا، يفقد أدوات السيطرة على سلطته 
ومؤسس���اتها المختلفة، بعد أن اش���تدت عليه 
حلق���ات الخناق السياس���ي والمال���ي، وأوصلت 
س���لطته نحو حاف���ة االنهيار، في ظ���ل األزمات 

الكبيرة التي تعصف بها من كل جانب.
وبل���غ إجمالي موازنة الس���لطة ع���ام 2017 نحو 
4.460 ملي���ارات دوالر أمريكي، منه���ا الموازنة 
العامة و 452 ملي���ون دوالر للموازنة التطويرية، 
وصادق الرئيس عباس على موازنة جديدة لعام 
2018 بإجمال���ي موازنة عاٍم ق���دره 5.8 مليارات 
دوالر، ُخصص أكثر م���ن ربعها لألجهزة األمنية 

بالضفة الغربية.
وحس���ب بيانات وزارة المالية، يبلغ حجم إجمالي 

صافي اإليرادات العامة ضمن موازنة عام 2018 
نحو 3.8 ملي���ارات دوالر، أما المصروفات فتصل 
إلى 4.5 مليارات دوالر، بعج���ٍز قدره 498 مليون 

دوالر سنويًا.
وكانت الواليات المتح���دة األمريكية قد جمدت 
أموال المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية 
بموج���ب قانون "تايل���ور فورس"، ال���ذي يطلب 
من الس���لطة التوقف عن دفع مخصصات ُأس���ر 
الش���هداء والجرحى واألس���رى الفلس���طينيين، 
ووضعت شروطًا من أجل إعادة تقديمها مجددًا.

وتش���ير توقعات إل���ى تراجع الدع���م الخارجي 
للسلطة الفلسطينية هذا العام؛ فقد وصل الدعم 
إلى مليار دوالر عام 2015، و700 مليون دوالر في 

2016، و550 مليون دوالر في 2017.

مصــادر لـ »االستقــالل«: السلطــة تعانــي أزمــة
 ماليــة طاحنــة وعبــاس بــدأ يفقــد السيطــرة

  رواتب الموظفين عن يوليو في دائرة الخطر 
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كم���ا حذرت "أون���روا" من تداعي���ات نفاد 
أموال الدول المتبرع���ة لميزانية الطوارئ 
وتداعيات ذلك على برامج طارئة وخدمات 
تغطى عبر هذه الميزانية، والتي تش���مل 
برنامج المال مقابل العمل، وبرنامج الصحة 
النفس���ية المجتمعية، مما سيطال قسما 
م���ن العاملين عل���ى نظام عق���ود العمل 

المؤقتة.

�أزمة مالية خانقة
وعبرت نائ���ب رئيس اتحاد موظفي وكالة 
غوث وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين 
"اونروا" آمال البطش، عن استهجانها إزاء 
اس���تخدام مرافقي شمالي قنابل الصوت 
لتفري���ق المتظاهري���ن، مؤك���دة أن قمع 
الموظفي���ن والالجئين ل���ن يوقفهم عن 

المطالبة بحقوقهم.

وقالت البطش ل�"االستقالل": "الوضع الذي 
تمر فيه الوكالة الدولية اليوم غير مسبوق، 
هناك تقليصات كبيرة تستهدف إنهاء 
عمل الوكالة الدولية في مناطقها الخمس، 
وإنه���اء قضية الالجئين الفلس���طينيين 

نهائيًا".
وأوضحت أن هن���اك ألف موظف بالوكالة 
على بند برنامج الطوارئ، مهددين بشكل 
مباش���ر بالفصل جراء األزمة المالية التي 
تعصف ب� "اون���روا"، مش���يرًة إلى برنامج 
الطوارئ مهدد في ظل هذه االزمة المالية، 
حيث يتضمن البرنام���ج مجاالت متعددة 
ف���ي المس���اعدات الغذائية والتش���غيل 

المؤقت وغيرها من البرامج االخرى.
ولفت���ت البطش النظ���ر إل���ى أن "اونروا" 
ل���م توفر حت���ى اآلن أي رصي���د للموازنة 
الغذائية  المساعدات  لتوفير  التشغيلية 

المعروفة باسم "الكابونات" خالل دورتها 
الرابعة في شهر أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن العجز في ميزانية "اونروا" 
يبلغ 246 ملي���ون دوالر، وفي حال لم يتم 
توفيرها فإن هناك احتمااًل بتوقف العام 
الدراس���ي المقبل، كما أن جمي���ع البرامج 

مهددة بالتوقف عن العمل.

مطالبة بلجنة حتقيق
بدوره، عب���ر مدير لجنة ش���ؤون الالجئين 
في منظمة التحرير ياس���ر أبو كش���ك عن 
اس���تهجانه م���ن طريقة تعام���ل حراس 
ش���مالي م���ع موظف���ي الوكال���ة الدولية 
المحتجين، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق 

إزاء الحادث.
وقال أبو كش���ك ل�"االس���تقالل": "ما جرى 
هو احتجاج سلمي يطالب فيه الموظفون 

العالم بإيفائهم حقوقهم وبإنقاذ الوضع 
في غ���زة، ولكن طريقة تعام���ل اونروا مع 
هذا االحتجاج ال تخدم قضيتهم وتحرف 
مسار الحراك لتخليص  الوكالة من عجزها 

المالي".
وأوض����ح أن تقلي����ص دع����م "اونروا" 
يص����ب ف����ي إط����ار مخط����ط أمريكي 
لحصار الشعب الفلسطيني وسلطته 
الفلس����طينية ماليًا بس����بب المواقف 
الفلسطينية الرافضة لمخطط صفقة 
القرن الذي بدأ باعتراف دونالد ترامب 

بالقدس عاصمة لدولة االحتالل.
ولف���ت أبو كش���ك النظر إل���ى أن "اونروا" 
مطالبة باالستمرار في السعي للبحث عن 
بديل ع���ن التمويل األمريكي الذي انقطع 
بقرار من ترامب، مؤكدًا أن الوضع في قطاع 
غزة يختلف عن الوضع في مناطق عمليات 

"اونروا" االخ���رى، في وقت تدعم المنظمة 
الدولية 70% من سكان القطاع.

وأض���اف:" إذا لم تس���تطع اون���روا توفير 
الدع���م واضط���رت لوقف برامجه���ا التي 
يعتمد عليها المواطنون الفلس���طينيون 
بش���كل أساس���ي، وأجبرت عل���ى تأجيل 
افتتاح العام الدراسي الجديد أمام الطلبة 
الفلسطينيين، فإن البديل سيكون فوضى 

عارمة".
وبّين أبو كش���ك أن محاوالت إنهاء الوكالة 
الدولي���ة تصب ف���ي إطار إنه���اء قضية 
الالجئين ومنها تذويب حق العودة الذي 
أقرته القوانين والقرارات الدولية وخاصة 

قرار 194 األممي.
وتأسس���ت "اونروا" عام 1949 لتش���غيل 
واغاث���ة الالجئين الفلس���طينيين المقدر 

عددهم حاليا ب�6 ماليين فلسطيني.

رفضًا الستمرار التقليصات الخدماتية بغزة
موظفــو »أونــروا« يشهــرون ســالح التصعيــد!

غزة/ حممود عمر:
�شعد موظفو وكالة غوث وت�شغيل �لالجئني 

»�أونرو�« �أم�س �الثنني، خطو�تهم �الحتجاجية 
ردً� على تقلي�شات �لوكالة �لدولية �لوظائف 

و�خلدمات  �ملقدمة لالجئني �لفل�شطينيني. 
و�حت�شد مئات من موظفي وكالة غوث 

وت�شغيل �لالجئني »�أونرو�« �شباح �أم�س، �أمام 
مكتب مدير �لعمليات ماتيا�س �شمايل يف مقر 

�لوكالة بغزة، يف خطوة �حتجاجية على 
�شيا�شية تقلي�س �لوظائف و�خلدمات. وجتمع 

ع�شر�ت �ملحتجني �أمام مكتب �شمايل ومنعوه 
من �خلروج، وطالبو� برحيله فورً�، �حتجاجا 

على �شيا�شة �لتقلي�شات ووقف �لعاملني �لتي 
تنتهجها »�ونرو�«، فيما ��شتخدم حر��س �شمايل 

قنابل �شوتية و�ألقوها بني �شفوف �ملحتجني 
لتفريقهم، يف �شابقة هي �الأوىل من نوعها. 
وكان �حتاد موظفي »�ونرو�« يف غزة �أ�شدر 

بيانًا موؤخرً� حذر فيه من �أن تقلي�شات �لوكالة 
�شتطال وقف رو�تب 22 �ألف موظف من كافة 

�ملناطق، ووقف كامل �مل�شاعد�ت �ملقدمة يف 
قطاع غزة. وقفة �حتجاجية رف�شًا ال�شتمر�ر �لتقلي�شات �خلدماتية بغزة

غزة/ نادر الصفدي:
كش���فت مصادر فلس���طينية رفيعة المستوى 
بالضفة الغربية المحتلة، أن الس���لطة ُتعاني من 
أزمة مالية طاحنة هي األشد واألخطر منذ سنوات 
طويل���ة، بفعل التقليصات الكبي���رة التي طالت 
المنح الت���ي ُتقدمها ال���دول العربية واألجنبية 

لموازنتها السنوية.
خاص���ة  تصريح���ات  ف���ي  المص���ادر  وقال���ت 
ل�"االستقالل" إن: "السلطة برئاسة محمود عباس 
تعلم تماًما إنها تمر بأزمة مالية طاحنة وخطيرة 
للغاية، بس���بب تقليص حجم الدعم والتمويل 
الخارج���ي له���ا، وهذا كله س���يؤثر س���لًبا على 
المؤسسات التي تشرف عليها وتمولها بشكل 

مباشر".

وأضاف���ت "عجز الموازنة في الس���لطة بات كبيرًا 
للغاية وتجاوز حاجز الملياري دوالر أمريكي، وهذا 
األمر مخيف ومقلق للغاية، نظَرا لتقليص حجم 
المس���اعدات المالية التي تقدم للس���لطة خالل 

العامين الماضي والحالي ألكثر من %70".
وتوقعت المصادر أن تشتد حلقات األزمة المالية 
على السلطة وتؤثر بشكل مباشر على عمل كافة 
المؤسسات الهامة التي تشرف عليها المدنية 
واألمنية، وقد تصل إلى رواتب موظفي الس���لطة 
الفلس���طينية التي قد يتأخر صرفها عن شهر 
يوليو الجاري إلى أسابيع، أو تضطر السلطة إلجراء 
تقليصات على قيمة رواتب الموظفين، وخاصة 
موظفيها في قطاع غزة كأحد الخيارات للتعامل 

مع األزمة الراهنة.

ولفت���ت إلى أن  رئيس الس���لطة محمود عباس، 
بدأ تدريجيًا، يفقد أدوات السيطرة على سلطته 
ومؤسس���اتها المختلفة، بعد أن اش���تدت عليه 
حلق���ات الخناق السياس���ي والمال���ي، وأوصلت 
س���لطته نحو حاف���ة االنهيار، في ظ���ل األزمات 

الكبيرة التي تعصف بها من كل جانب.
وبل���غ إجمالي موازنة الس���لطة ع���ام 2017 نحو 
4.460 ملي���ارات دوالر أمريكي، منه���ا الموازنة 
العامة و 452 ملي���ون دوالر للموازنة التطويرية، 
وصادق الرئيس عباس على موازنة جديدة لعام 
2018 بإجمال���ي موازنة عاٍم ق���دره 5.8 مليارات 
دوالر، ُخصص أكثر م���ن ربعها لألجهزة األمنية 

بالضفة الغربية.
وحس���ب بيانات وزارة المالية، يبلغ حجم إجمالي 

صافي اإليرادات العامة ضمن موازنة عام 2018 
نحو 3.8 ملي���ارات دوالر، أما المصروفات فتصل 
إلى 4.5 مليارات دوالر، بعج���ٍز قدره 498 مليون 

دوالر سنويًا.
وكانت الواليات المتح���دة األمريكية قد جمدت 
أموال المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية 
بموج���ب قانون "تايل���ور فورس"، ال���ذي يطلب 
من الس���لطة التوقف عن دفع مخصصات ُأس���ر 
الش���هداء والجرحى واألس���رى الفلس���طينيين، 
ووضعت شروطًا من أجل إعادة تقديمها مجددًا.

وتش���ير توقعات إل���ى تراجع الدع���م الخارجي 
للسلطة الفلسطينية هذا العام؛ فقد وصل الدعم 
إلى مليار دوالر عام 2015، و700 مليون دوالر في 

2016، و550 مليون دوالر في 2017.

مصــادر لـ »االستقــالل«: السلطــة تعانــي أزمــة
 ماليــة طاحنــة وعبــاس بــدأ يفقــد السيطــرة

  رواتب الموظفين عن يوليو في دائرة الخطر 
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وكانت حدود غزة قد ش����هدت التوتر 
الماضية  الجمع����ة  ب����دأت  األعن����ف، 
باستش����هاد 4 فلسطينيين، بقصف 
مدفعي إس����رائيلي وبالرصاص الحي، 
وإصابة 120 على األقل، باستنشاقهم 
الغاز المس����يل للدموع، ال����ذي أطلقه 
المش����اركين في  جنود االحتالل على 
مس����يرات س����لمية على الحدود شرق 
قط����اع غ����زة. وردًا على ذل����ك، قنصت 
المقاومة الفلسطينية جنديًا إسرائيليًا 
من لواء "جفعاتي" عل����ى حدود قطاع 
غزة، ما أدى إل����ى مقتله، قبل أن يقوم 
جيش االحتالل بتنفيذ سلسلة غارات 

واسعة ضد أهداف للمقاومة.
وكان اول اختراق جيش االحتالل للتهدئة 
االخيرة باستهداف مرصد للمقاومة شمال 
القطاع بعدة قذائف مدفعية بحجة تسلل 
مجموعة من الشباب للحدود، صباح السبت 
الماضي، فيما اقدمت طائرات بدون طيار 
عل����ى اس����تهداف مجموعة من الش����بان 
الفلسطينيين أس����فر عن إصابتين مساء 
االحد الماضي، ادعى االحتالل أنهم كانوا 
يطلقون بالونات حارقة تجاه مستوطنات 
الغالف، فيما قصفت طائرة إس����رائيلية 
ُمسيرة مساء أمس االثنين، مجموعة شبان 
ش����رق جباليا ش����مال قطاع غزة دون وقوع 

اصابات .   
وأعلن���ت الفصائ���ل الفلس���طينية عن 
التوص���ل إلى اتفاق الس���تعادة الهدوء 
ووق���ف اط���الق الن���ار بي���ن المقاوم���ة 
الفلسطينية وجيش االحتالل ابتداء من 
فجر يوم السبت الماضي ، برعاية مصرية 
بع���د جولة اتص���االت مكثف���ة أجرتها 
المخابرات المصري���ة والمبعوث األممي 
لعملية الس���الم في الش���رق األوس���ط 

ميالدينيوف .

اأ�صباب الت�صعيد قائمة 
واعتبر المحلل السياس����ي وليد المدلل أن 
األس����باب التي من شأنها تفجير األوضاع 
عل����ى حدود غ����زة قائمة فعلي����ا من خالل 
ومواصلة  لعدوان����ه  االحت����الل  مواصل����ة 
اس����تهداف المدنيي����ن الفلس����طينيين 

ومواقع المقاومة .
وق����ال المدلل ل�����  »االس����تقالل« :" إن 
وعيا  تب����دي  الفلس����طينية  المقاومة 
وق����درة كبيرة عل����ى المن����اورة وضبط 
النف����س وكذلك الرد ب����كل حزم وقوة 
وبآلي����ة تتناس����ب مع حج����م العدوان 

المقترف بحق أبناء شعبنا " .
وأش����ار إلى وجود اختالف وتناقض واضح 
في المواقف بين المس����تويين السياسي 

والعس����كري لدى االحتالل، الفت����ا الى أن 
الجان����ب العس����كري االس����رائيلي يقدم 
وتقديم  التوت����ر  بتخفي����ف  توصيات����ه 
التسهيالت لغزة لعدم قدرته على تحقيق 
أهدافه بعملية عسكرية في ظل الظروف 
الراهنة ، فيما الجانب السياسي تستفزه 
األطراف المنافسة والضغوط الشعبية مما 
يدفعه التخاذ اجراءات تضيق الخناق على 
قطاع غزة المحاصر األمر الذي من ش����أنه 
تفجير األوضاع ونسف الهدوء في جبهة 

غزة ". 
وش����دد على ض����رورة اس����تمرار المقاومة 
الفلس����طينية في حالة تأه����ب وجاهزية 
ألي حماقة من قبل جيش االحتالل وعدم 
الركون إلى التحلي����الت والمعطيات التي 

تس����تبعد اقدام االحتالل على بدء عملية 
عسكرية في قطاع غزة .

وأوض����ح المدل����ل أن االحتالل ب����دأ فعليا 
بالحرب على قطاع غزة، ولكن الحرب الدائرة 
حاليا تقتصر على الس����احة السياس����ية 
واالعالمي����ة وتهدف إلخض����اع قطاع غزة 
والنيل من مقاومته؛ لتهيئة الميدان ألي 

مواجهة عسكرية قادمة.

طبخة �صيا�صية
بدوره، أك����د الكاتب والمحلل السياس����ي 
طالل عوكل أن العدوان االس����رائيلي على 
قطاع غزة ل����م يتوقف، موضح����ا أنه منذ 
انتهاء عدوان 2014 واالحتالل يواصل شن 
الغ����ارات بين الفينة واالخرى على أهداف 

متع����ددة ولم ينته عدوانه باس����تهداف 
في  المش����اركين  والمدنيي����ن  األطف����ال 
مس����يرات العودة الس����لمية على الحدود 

الشرقية والشمالية لقطاع غزة.
وق����ال عوكل ل� االس����تقالل :" م����ع تنامي 
مسيرات العودة واستمرارها لفترة طويلة 
واستحداث وس����يلة البالونات والطائرات 
الورقية الحارقة وجدت القيادة االسرائيلية 
نفس����ها في مواجهة جبهة داخلية ثائرة 
وحلب����ة سياس����ية تؤثر على الحس����ابات 
االنتخابي����ة األمر الذي دفعها لتش����ديد 
الحص����ار واتخ����اذ خطوات هيس����تيرية 
تكش����ف م����دى االرتباك ال����ذي يعصف 

بصناع القرار لدى االحتالل ".
وتابع :" اش����ترط االحتالل اس����تمرار حالة 
الهدوء على حدود غزة الس����تئناف العمل 
في معبر كرم أبو س����الم التجاري وتوسيع 
مساحة الصيد ، في خطوة للخلف تعكس 
ع����دم رغب����ة االحت����الل بتفجي����ر الجبهة 
والذه����اب لمواجهة مفتوحة مع المقاومة 

في غزة ".
ورج����ح أن تك����ون االدارة األمريكي����ة هي 
م����ن أجبرت االحت����الل على لج����م االعمال 
العس����كرية وعدم التصعيد مع غزة بالحد 
الذي يق����ود لمواجهة مفتوحة في اعقاب 
مقتل أحد جنود االحتالل قنصا على حدود 
غزة الش����رقية ، عازيا ذل����ك التدخل لرغبة 
االدارة االمريكية بتمري����ر "صفقة القرن" 
الت����ي نضجت ف����ي المطابخ السياس����ية 
وتنتظر الفرص����ة المواتية لتقديمها في 

المنطقة .
وبين الكاتب والمحلل السياسي أن تطبيق 
"صفقة القرن" يستوجب فرض حالة هدوء 
نس����بي وعدم االنزالق لمواجهة عسكرية 
قد تنس����ف كافة الطروحات السياس����ية 

المقدمة على طاولة البحث .

  الستمرار خروقات االحتالل

تحليــل: تهدئــة غــزة علــى برميــل بــارود 
غزة / حممد مهدي:

مل مت�ض �ص��اعات قليلة على اإعالن التو�صل التفاق وقف 
اطالق النار بني املقاومة الفل�صطينية وجي�ض االحتالل 
برعاية م�ص��رية اأممية، حتى جدد االحتالل خروقاته 
من خالل ق�ص��فه مر�ص��دًا للمقاومة وا�ص��تهداف عدد من 

املواطنني �صمال القطاع م�صاء االحد املا�صي، فهل �صي�صمد 
اتفاق التهدئة طويال يف ظل ا�صتمرار خروقات االحتالل 
ووعيد املقاومة مبوا�صلة فر�ض معادلة الق�صف بالق�صف 
والدم بالدم التي طبقتها عمليا خالل االأ�صابيع االخرية؟ 
واأكد حمللون ومراقبون لل�ص��اأن الفل�ص��طيني اأن االأ�صباب 

التي ادت اىل تفجري االأو�ص��اع على حدود غزة قبل ايام 
قائم��ة فعليا ، م�ص��ددين على اأن التهدئة االخرية ه�ص��ة 
وميك��ن ان تتعر�ض لالنهيار يف اأي حلظة يف ظل موا�ص��لة 
االحت��الل لعدوان��ه وا�ص��تهدافه املدنيني الفل�ص��طينيني 

ومواقع املقاومة. 

) APA images (          حلظة ا�صتهداف طائرات االحتالل الأحد مواقع املقاومة بغزة

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

املجل�ض االأعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة الو�صطى ال�صرعية االبتدائية

إعالن خصوم صادر عن 
محكمة الوسطى الشرعية

في القضية أس���اس 388 .389 / 2018 وموضوعها نفقة زوجة ونفقة 
أوالد.

إل���ى المدعى عليه أيمن عبد العظيم حس���ين أبو دحروج من الس���بع 
وس���كان البريج س���ابقًا ومقي���م حاليًا ف���ي ألمانيا ومجه���ول محل 
اإلقام���ة فيها اآلن يقتضى حضورك إلى ه���ذه المحكمة يوم األربعاء 
2018/8/29م الساعة التاسعة صباحًا وذلك لنظر الدعوى أساس 388 
.389 / 2018 وموضوعه���ا نفقة زوج���ة ونفقة أوالد مرفوعة عليك من 
قبل زوجتك بصحيح العقد الش���رعي المدعية حنان عوض س���الم أبو 
غرقود من السبع وسكان البريج وان لم تحضر في الوقت المعين أولم 
ترس���ل وكيال عنك يجِر بحقك اإليجاب الش���رعي غيابيًا وبذلك صار 

تبليغك حسب األصول.
وحرر في العاشر من ذي القعدة 1439 ه� وفق 2018/7/23م

قا�صي الو�صطى ال�صرعي

 غزة/ االستقالل:
استهدفت طائرة اس���تطالع إسرائيلية، يوم أمس 
االثنين، مجموعة من الش���بان بصاروخ شرق جباليا 

شمال قطاع غزة.
وأفادت المصادر الفلس���طينية بأن طائرة مس���يرة 
تابعة لالحتالل أطلق���ت صاروًخا تجاه مجموعة من 
الشبان قرب مخيم العودة شرق جباليا دون أن يبلغ 

عن وقوع إصابات.

كم���ا أطلق جن���ود االحتالل الرص���اص الحي باتجاه 
نقطتي رصد للمقاومة ش���رق المغ���ازي بالقرب من 

السياج األمني الحدودي وسط القطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن قوات االحتالل اس���تهدفت 
مرصًدا آخر لفصائ���ل المقاومة بإطالق النار من قبل 
آليات االحتالل شمال القطاع شرق بلدة بيت حانون.

وأقر جيش االحتالل اإلسرائيلي أن "طائراته نّفذت 
هجوما"، مدعًيا أن الهجوم استهدف "خلية أطلقت 

بالونات حارقة من شمال قطاع غزة" باتجاه األراضي 
المحتلة عام 1948.

وحّذرت األجنحة العس���كرية لفصائل المقاومة في 
بيان مش���ترك االحتالل من مغبة إصراره على كسر 
المع���ادالت م���ع المقاومة أو العدوان على ش���عبنا، 
مش���ددة على أن���ه "مضى الوقت ال���ذي يحدد فيه 
العدو قواعد المواجهة ومع���ادالت الصراع منفرًدا، 

فالقصف بالقصف".

االحتالل يستهدف موقعين للمقاومة 
وتجمعــًا للمواطنيــن شــرق القطــاع

القدس المحتلة/ االستقالل:
قدمت النيابة اإلس���رائيلية العامة إلى ما تس���مى 
محكمة "الصل���ح" بالقدس المحتل���ة، الئحة أتهام 
بحق ش���اب مقدسي تسبب بمصرع ثالثة جنود من 
الجيش اإلسرائيلي، جراء حادث طرق وقع على شارع 

عابر "إسرائيل" في شباط/فبراير الماضي.

وزعمت نيابة االحتالل في الئحة االتهام أن الشاب 
أنور أبو زينة )44 عاًما( من حي الطور بالقدس تسبب 
ع���ن طريق اإلهم���ال بمصرع الجن���ود الثالثة خالل 
حادث طرق. ونسبت للسائق أبو زينة تهمة "ارتكاب 
مخالفات س���ير بالجملة، وقيادة الس���يارة بش���كل 
متهور واإلهمال خالل قيادة الشاحنة التي تسببت 

بحادث الطرق"، كما لم يلتزم السائق، بحسب الئحة 
االتهام، بفترات االس���تراحة المس���موح بها خالل 

قيادة الشاحنة على شارع 6 ما تسبب بالحادث.
وذكرت نيابة االحتالل أن الس���ائق أبو زينة اصطدم 
بش���احنته بثالث سيارات عس���كرية، وأدعى بأنها 

كانت تقف في وسط الشارع.

اتهام مقدسي بالتسبب بمقتل 3 جنود بحادث سير
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حمام واحُد من أالف الغزيين الذين يواجهون 
الفقر والبطالة بأيسر الحلول، ويعتبرون المهن 
الموسمية المنتشرة على شاطئ البحر مع كل 
صيف، متنفسًا حقيقيًا للحصول على مصدر 
رزقه���م في ظل ما يعاني���ه القطاع من حصاٍر 
محكم و أوضاٍع اقتصادية ومعيشية مأساوية. 

مو�سم للرزق 
حم���ام الذي يبدأ رحلة البحث عن مصدر الرزق، 
بالتوجه يوميًا إلى مس���تودع المثلجات، لشراء 
بضاعت���ه، يقول ل�"االس���تقالل":" الصيف هو 
موس���م الرزق بالنس���بة لنا، ومتنفسنا الوحيد 

بحالة الفقر التي نعيشها". 
وأض���اف حم���ام، وقطرات الع���رق تنصب من 
جبينه:" من���ذ وفاة والدي قبل ثالث س���نوات 
نعيش حالة فقر ش���ديد، كانت والدتي تدبر 

أمورنا وتوفر احتياجاتن���ا، لكن  اآلن ما بتقدر 
توف���ر كل حاجة بدنا اياها،  على ش���ان هيك 
طلبت مني الذهاب للبح���ر وأبيع البارد والمياه 

الباردة للناس". 
وأوضح أنه يقوم يوميًا بشراء ثالجتين بارد ب�" 
30شيكال" ويبيعها للمصطفين بسعر) 0.5- 
1( شيكل للكاس الواحد، في حين تبلغ نسبة 

ربحه 25شيكال في الثالجة الواحدة. 

ال يوجد بديل 
وتحت أشعة الش���مس العمودية، الثالثيني 
أبو محمد س���الم يجوب الش���اطئ ذهابًا وايابًا 
عش���رات المرات في اليوم، حاماًل على رأسه " 
صنيه" كبيرة ممتلئة بحب���ات التفاح المحالة 
بالسكر األحمر" حالوة العنبر"، التي تعد مصدر 
رزق جي���د له، لكونه���ا حلوى منزلي���ة الصنع 

بسيطة التكلفة، وُمحببة لدى األطفال والكبار.  
ويقول سالم ل�"االستقالل":" الوضع االقتصادي 
الصعب في القطاع وانتش���ار البطالة والفقر، 
دفعن���ي للبحث ع���ن مص���ادر رزق بعيدة عن 
الوظائف الرسمية، لذا لجأت لبيع حالوة العنبر 
على ش���اطئ البحر  للحصول على بعض المال 

الذي أساهم به في سد رمق عائلتي". 
ويتابع :" أقوم بش���راء كميات من التفاح برأس 
مال بس���يط بما يقارب ال�20 شيكال، ثم أصنع 
الحل���وى الخاصة بها عبر تذويب الس���كر في 
الماء م���ع قليل من الليمون، وغلي���ه على النار، 
ثم تبريده وإضافة األلوان إليه وغمر التفاح به، 

وبيعه للحصول على ربح".   
ويبي���ن ، أن أغل���ب المصطافي���ن واألطف���ال 
ينجذب���ون  لحالوة العنبر ويبادرون ش���رائها ، 
خاصة أنها رخيصة الثمن، إذ إن الثمرة الواحدة 

تباع بنصف شيكل فقط، مبينًا أنه منذ الصباح 
حت���ى حلول المس���اء، يجني ما بي���ن 40_50 

شيكال يوميًا.
وأك���د أن لقمة العيش في غ���زة باتت صعبة 
ج���دًا ومعظ���م المواطنين المس���توري الحال 
ينتظرون بشغف البضائع الموسمية رخيصة 
الثم���ن كالعنب���ر والمثلجات وال���ذرة وألعاب 
البحار وغيرها لبيعها فهي بمثابة مصدر رزق 

موسمي.

توفري لالحتياجات 
ومع االنتهاء من أداء صالة العصر، يقف الشاب 
أشرف طه بحصانه على شاطي البحر، ويلتف 
حول���ة العديد من األطفال وهواة ركوب الخيل 
ينتظ���رون دوره���م في الصع���ود على ظهره 

مقابل شيكل واحد. 

ويق���ول ط���ه ل�"االس���تقالل":" البح���ر ال يعد 
المتنف���س الوحيد للمواطنين ف���ي غزة فهو 
أيضًا يعد فسحة الحياة لنا، فتوافد المواطنين 
بشكل كبير الى البحر يفتح لنا أبواب الرزق، لذا 
نقوم باس���تغالل موس���م الصيف المتهان ما 

يؤمن لنا الدخل". 
وأردف طه:" الحصان يعد مصدر دخلي الوحيد، 
أحاول اس���تغالله في كل وق���ت، ففي الصباح 
أقوم بجمع األحجار المكسرة وبيعها ألصحاب 
المصانع، ومع س���اعات العصر أس���تغله في 
ترفيه المصطافين على ش���اطئ البحر مقابل 
ش���يكل للش���خص الواحد"، مش���يرًا إلى أنه 

يحصل على 20شيكال يوميًا.  
وأعرب، عن سعادته بتوفير مصدر رزق يومي 
غير ثابت في ظل الحص���ار الخانق المفروض 

على القطاع و انتشار البطالة.  

بحر غزة.. باب رزق للهاربين من الفقر والبطالة ! 
غزة/ دعاء احلطاب:

على �ساطئ بحر غزة، كانت يداه 
ال�سغريتان مثقلتني بحمٍل يفوق قدرته، 

وعالمات االإرهاق حتتل مالمح وجهه 
الذي اأحرقته اأ�سعة ال�سم�س، وقدماه 
تغو�سان يف الرمال كلما وا�سل ال�سري، 

و�سوته يعلو مرددًا » بارد .. بارد«، 
وعيناه تراقبان امل�سطافني حتت املظالت 

اأو على الرمال، لعه يلقى اإ�سارة من زبون 
يرغب يف ال�سراء.  الطفل عالء حمام 

)14عاما( اتخذ من �ساطئ البحر 
املزدحم مكانًا يلتقط فيه رزقه، بعد 

اأن طلبت منه والدته التوجه اإليه، 
والعمل فيه طيلة ف�سل ال�سيف، من اأجل 

م�ساعدتها يف توفري لقمة العي�س الإخوانه 
ال�سغار، بعدما غلبها الفقر واحلاجة منذ 

وفاة زوجها املعيل الوحيد لهم. 

إعالن هام
صادر عن بلدية رفح

تعلن بلدية رفح لجميع المس���تأجرين السابقين في المركز التجاري 
برفح عن رغبة بلدية رفح في إعادة تنظيم وترتيب أوضاع المستأجرين 

السابقين خالل فترة أسبوع واحد من تاريخه.
فعلى جميع اإلخوة المس���تأجرين مراجعة البلدية فورًا حتى نهاية 
دوام يوم الخميس القادم 2018/7/26 مصحوبين بالتفاهم واالتفاق 
الواض���ح والتام بينهم وبين المس���تأجرين م���ن الباطن وذلك حتى 

يتسنى لبلدية رفح ترتيب أوضاع المستأجرين الجدد.
كما يجب على الجميع تسديد ما عليهم من متأخرات على المركز التجاري 
خالل هذه الفترة وكل من يتأخر عن تس���ديد األجرة أو إحضار التفاهم 

يفقد حقه في المطالبة بإعادة استئجار محل في المركز التجاري رفح.

رئي�س بلدية رفح
 اأ.�سبحي عبد الفتاح اأبو ر�سوان

إيطاليا/ االستقالل:
يواصل أسطول الحرية رحلته في محطته األخيرة 
تجاه ش���واطئ قطاع غ���زة، بعد انطالق س���فنه 
الصغي���رة من موان���ئ ايطالية مختلف���ة، أبرزها 
س���فينة "عودة" أكبر قوارب كس���ر الحصار، التي 
انطلق���ت من ميناء "باليرمو" ف���ي جزيرة صقلية 

االيطالية.
ويشارك في هذه المحاولة األحدث لكسر الحصار، 
والت���ي ينظمها تحالف أس���طول الحرية الدولي 

تحت شعار "من أجل مستقبل عادل لفلسطين"، 
25 من النش���طاء الدوليين والشخصيات العامة، 
بينما تحمل القوارب األخ���رى األصغر حوالي 20 

متضامًنا.
وقال رئيس اللجنة الدولية لكس���ر الحصار زاهر 
بيراوي، إن جميع المشاركين يتمتعون بمعنويات 
عالية ويأملون بالوصول إلى غزة إليصال رس���الة 

األمل والحب والسالم التي يحملونها ألهل غزة.
وشدد على أنهم ال يستبعدون السيناريو األسوأ 

المتمثل في القرصنة اإلسرائيلية، واالعتداء على 
الس���فن، واعتقال من على متنها من النش���طاء، 
موضح���ًا أن "تحالف أس���طول الحرية نظم لكافة 
المش���اركين دورات في المقاومة الالعنفية، وفي 

كيفية التعامل مع مثل هذا السيناريو".
وأوض���ح بي���راوي، أن لجنة المش���اركين واللجنة 
القانونية جه���زت كافة الوثائق واإلجراءات التي 
قد تلزم في حال اعتق���ال المتضامنين من أجل 
ضمان سالمتهم وعودتهم الى بالدهم سالمين.

رام الله/ االستقالل:
 قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن المساعدات المالية للسلطة تقلصت الى 
70%. وق���ال رئيس الحكومة في تصريح له، "مع انخفاض المس���اعدات بفعل 
هيمنة إس���رائيل على مصادرنا وقرصنتها على أموالن���ا، ومحاولتها إضعاف 
اقتصادن���ا الوطني، فأننا أحوج ما يكون إلى تعظي���م قدراتنا ومواردنا الذاتية 

واستنهاض قطاعاتنا وتعزيز فرص االستثمار".
وأضاف أنه ال يمكن ألية قرارات، مهما كان شكلها أو مصدرها، أن تعطي شرعية 
لالحتالل او االستيطان اإلس���رائيلّي، وسنكثف حراكنا القانونّي والدبلوماسي 

لتفعيل آليات الحماية الدولية لشعبنا ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها.

الحمد الله: المساعدات 
المالية تقلصت إلى 70 %

أسطول الحرية يواصل رحلته األخيرة تجاه غزة

رام الله/االستقالل:
 أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن الهج���وم 
والتحريض المستمر الذي يشنه االئتالف اليميني 
الحاكم في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على 

الشعب الفلسطيني وقيادته.
 واعتب���رت الوزارة ف���ي بيان لها، ه���ذا التحريض 
امتدادا للحرب الش���املة التي تش���نها "إسرائيل" 
على الوجود الوطني والحضاري واإلنساني للشعب 
الفلس���طيني ف���ي أرض���ه ووطن���ه، بما ف���ي ذلك 
المخططات االس���تيطانية الهادف���ة الى تصفية 

القضي���ة الفلس���طينية وحقوق ش���عبنا العادلة 
والمشروعة.

وأش���ارت إلى أن تفوهات الوزير الليكودي "يوفال 
ش���تاينتس"، الذي ح���اول تبرئة دولت���ه المحتلة 
م���ن جرائمها الجس���يمة وانتهاكاته���ا الصارخة 
للقانون الدولي عبر تحميل الس���لطة الفلسطينية 
المسؤولية وكيل االتهامات لها، تندرج تحت الحرب 
اإلسرائيلية ضد شعبنا وأرضه ومحاولة منه لتصدير 

األزمات إلى الفلسطينيين.
وأك���دت أن ه���ذه االتهامات ترمي إل���ى تكريس 

الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتعامل مع 
قضية شعبنا ك�”مسألة سكانية إغاثية”، ومواصلة 
العمل لضم أجزاء واسعة من الضفة لدولة االحتالل 

وفرض القوانين اإلسرائيلية عليها بالقوة”.
ونقلت القناة الس���ابعة  العبرية ع���ن الوزير يوفال 
شتاينتس، قوله بأن الس���لطة فشلت فشال ذريعًا 
بعد 20 عامًا من إقامتها , كما عقب على الوضع في 
قط���اع غزة قائال : »نحن في طريق إما تقودنا لهدوء 
مع تسوية أو اشتباك قد يكون أعنف مما كان عليه 

بما فيه القيام بعملية عسكرية واسعة«.

الخارجية: تصريحات شتاينتس محاولة 
لتصدير األزمات إلى الفلسطينيين

م�سطافون على �ساطئ بحر غزة           ) اأر�سيف (
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حمام واحُد من أالف الغزيين الذين يواجهون 
الفقر والبطالة بأيسر الحلول، ويعتبرون المهن 
الموسمية المنتشرة على شاطئ البحر مع كل 
صيف، متنفسًا حقيقيًا للحصول على مصدر 
رزقه���م في ظل ما يعاني���ه القطاع من حصاٍر 
محكم و أوضاٍع اقتصادية ومعيشية مأساوية. 

مو�سم للرزق 
حم���ام الذي يبدأ رحلة البحث عن مصدر الرزق، 
بالتوجه يوميًا إلى مس���تودع المثلجات، لشراء 
بضاعت���ه، يقول ل�"االس���تقالل":" الصيف هو 
موس���م الرزق بالنس���بة لنا، ومتنفسنا الوحيد 

بحالة الفقر التي نعيشها". 
وأض���اف حم���ام، وقطرات الع���رق تنصب من 
جبينه:" من���ذ وفاة والدي قبل ثالث س���نوات 
نعيش حالة فقر ش���ديد، كانت والدتي تدبر 

أمورنا وتوفر احتياجاتن���ا، لكن  اآلن ما بتقدر 
توف���ر كل حاجة بدنا اياها،  على ش���ان هيك 
طلبت مني الذهاب للبح���ر وأبيع البارد والمياه 

الباردة للناس". 
وأوضح أنه يقوم يوميًا بشراء ثالجتين بارد ب�" 
30شيكال" ويبيعها للمصطفين بسعر) 0.5- 
1( شيكل للكاس الواحد، في حين تبلغ نسبة 

ربحه 25شيكال في الثالجة الواحدة. 

ال يوجد بديل 
وتحت أشعة الش���مس العمودية، الثالثيني 
أبو محمد س���الم يجوب الش���اطئ ذهابًا وايابًا 
عش���رات المرات في اليوم، حاماًل على رأسه " 
صنيه" كبيرة ممتلئة بحب���ات التفاح المحالة 
بالسكر األحمر" حالوة العنبر"، التي تعد مصدر 
رزق جي���د له، لكونه���ا حلوى منزلي���ة الصنع 

بسيطة التكلفة، وُمحببة لدى األطفال والكبار.  
ويقول سالم ل�"االستقالل":" الوضع االقتصادي 
الصعب في القطاع وانتش���ار البطالة والفقر، 
دفعن���ي للبحث ع���ن مص���ادر رزق بعيدة عن 
الوظائف الرسمية، لذا لجأت لبيع حالوة العنبر 
على ش���اطئ البحر  للحصول على بعض المال 

الذي أساهم به في سد رمق عائلتي". 
ويتابع :" أقوم بش���راء كميات من التفاح برأس 
مال بس���يط بما يقارب ال�20 شيكال، ثم أصنع 
الحل���وى الخاصة بها عبر تذويب الس���كر في 
الماء م���ع قليل من الليمون، وغلي���ه على النار، 
ثم تبريده وإضافة األلوان إليه وغمر التفاح به، 

وبيعه للحصول على ربح".   
ويبي���ن ، أن أغل���ب المصطافي���ن واألطف���ال 
ينجذب���ون  لحالوة العنبر ويبادرون ش���رائها ، 
خاصة أنها رخيصة الثمن، إذ إن الثمرة الواحدة 

تباع بنصف شيكل فقط، مبينًا أنه منذ الصباح 
حت���ى حلول المس���اء، يجني ما بي���ن 40_50 

شيكال يوميًا.
وأك���د أن لقمة العيش في غ���زة باتت صعبة 
ج���دًا ومعظ���م المواطنين المس���توري الحال 
ينتظرون بشغف البضائع الموسمية رخيصة 
الثم���ن كالعنب���ر والمثلجات وال���ذرة وألعاب 
البحار وغيرها لبيعها فهي بمثابة مصدر رزق 

موسمي.

توفري لالحتياجات 
ومع االنتهاء من أداء صالة العصر، يقف الشاب 
أشرف طه بحصانه على شاطي البحر، ويلتف 
حول���ة العديد من األطفال وهواة ركوب الخيل 
ينتظ���رون دوره���م في الصع���ود على ظهره 

مقابل شيكل واحد. 

ويق���ول ط���ه ل�"االس���تقالل":" البح���ر ال يعد 
المتنف���س الوحيد للمواطنين ف���ي غزة فهو 
أيضًا يعد فسحة الحياة لنا، فتوافد المواطنين 
بشكل كبير الى البحر يفتح لنا أبواب الرزق، لذا 
نقوم باس���تغالل موس���م الصيف المتهان ما 

يؤمن لنا الدخل". 
وأردف طه:" الحصان يعد مصدر دخلي الوحيد، 
أحاول اس���تغالله في كل وق���ت، ففي الصباح 
أقوم بجمع األحجار المكسرة وبيعها ألصحاب 
المصانع، ومع س���اعات العصر أس���تغله في 
ترفيه المصطافين على ش���اطئ البحر مقابل 
ش���يكل للش���خص الواحد"، مش���يرًا إلى أنه 

يحصل على 20شيكال يوميًا.  
وأعرب، عن سعادته بتوفير مصدر رزق يومي 
غير ثابت في ظل الحص���ار الخانق المفروض 

على القطاع و انتشار البطالة.  

بحر غزة.. باب رزق للهاربين من الفقر والبطالة ! 
غزة/ دعاء احلطاب:

على �ساطئ بحر غزة، كانت يداه 
ال�سغريتان مثقلتني بحمٍل يفوق قدرته، 

وعالمات االإرهاق حتتل مالمح وجهه 
الذي اأحرقته اأ�سعة ال�سم�س، وقدماه 
تغو�سان يف الرمال كلما وا�سل ال�سري، 

و�سوته يعلو مرددًا » بارد .. بارد«، 
وعيناه تراقبان امل�سطافني حتت املظالت 

اأو على الرمال، لعه يلقى اإ�سارة من زبون 
يرغب يف ال�سراء.  الطفل عالء حمام 

)14عاما( اتخذ من �ساطئ البحر 
املزدحم مكانًا يلتقط فيه رزقه، بعد 

اأن طلبت منه والدته التوجه اإليه، 
والعمل فيه طيلة ف�سل ال�سيف، من اأجل 

م�ساعدتها يف توفري لقمة العي�س الإخوانه 
ال�سغار، بعدما غلبها الفقر واحلاجة منذ 

وفاة زوجها املعيل الوحيد لهم. 

إعالن هام
صادر عن بلدية رفح

تعلن بلدية رفح لجميع المس���تأجرين السابقين في المركز التجاري 
برفح عن رغبة بلدية رفح في إعادة تنظيم وترتيب أوضاع المستأجرين 

السابقين خالل فترة أسبوع واحد من تاريخه.
فعلى جميع اإلخوة المس���تأجرين مراجعة البلدية فورًا حتى نهاية 
دوام يوم الخميس القادم 2018/7/26 مصحوبين بالتفاهم واالتفاق 
الواض���ح والتام بينهم وبين المس���تأجرين م���ن الباطن وذلك حتى 

يتسنى لبلدية رفح ترتيب أوضاع المستأجرين الجدد.
كما يجب على الجميع تسديد ما عليهم من متأخرات على المركز التجاري 
خالل هذه الفترة وكل من يتأخر عن تس���ديد األجرة أو إحضار التفاهم 

يفقد حقه في المطالبة بإعادة استئجار محل في المركز التجاري رفح.

رئي�س بلدية رفح
 اأ.�سبحي عبد الفتاح اأبو ر�سوان

إيطاليا/ االستقالل:
يواصل أسطول الحرية رحلته في محطته األخيرة 
تجاه ش���واطئ قطاع غ���زة، بعد انطالق س���فنه 
الصغي���رة من موان���ئ ايطالية مختلف���ة، أبرزها 
س���فينة "عودة" أكبر قوارب كس���ر الحصار، التي 
انطلق���ت من ميناء "باليرمو" ف���ي جزيرة صقلية 

االيطالية.
ويشارك في هذه المحاولة األحدث لكسر الحصار، 
والت���ي ينظمها تحالف أس���طول الحرية الدولي 

تحت شعار "من أجل مستقبل عادل لفلسطين"، 
25 من النش���طاء الدوليين والشخصيات العامة، 
بينما تحمل القوارب األخ���رى األصغر حوالي 20 

متضامًنا.
وقال رئيس اللجنة الدولية لكس���ر الحصار زاهر 
بيراوي، إن جميع المشاركين يتمتعون بمعنويات 
عالية ويأملون بالوصول إلى غزة إليصال رس���الة 

األمل والحب والسالم التي يحملونها ألهل غزة.
وشدد على أنهم ال يستبعدون السيناريو األسوأ 

المتمثل في القرصنة اإلسرائيلية، واالعتداء على 
الس���فن، واعتقال من على متنها من النش���طاء، 
موضح���ًا أن "تحالف أس���طول الحرية نظم لكافة 
المش���اركين دورات في المقاومة الالعنفية، وفي 

كيفية التعامل مع مثل هذا السيناريو".
وأوض���ح بي���راوي، أن لجنة المش���اركين واللجنة 
القانونية جه���زت كافة الوثائق واإلجراءات التي 
قد تلزم في حال اعتق���ال المتضامنين من أجل 
ضمان سالمتهم وعودتهم الى بالدهم سالمين.

رام الله/ االستقالل:
 قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن المساعدات المالية للسلطة تقلصت الى 
70%. وق���ال رئيس الحكومة في تصريح له، "مع انخفاض المس���اعدات بفعل 
هيمنة إس���رائيل على مصادرنا وقرصنتها على أموالن���ا، ومحاولتها إضعاف 
اقتصادن���ا الوطني، فأننا أحوج ما يكون إلى تعظي���م قدراتنا ومواردنا الذاتية 

واستنهاض قطاعاتنا وتعزيز فرص االستثمار".
وأضاف أنه ال يمكن ألية قرارات، مهما كان شكلها أو مصدرها، أن تعطي شرعية 
لالحتالل او االستيطان اإلس���رائيلّي، وسنكثف حراكنا القانونّي والدبلوماسي 

لتفعيل آليات الحماية الدولية لشعبنا ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها.

الحمد الله: المساعدات 
المالية تقلصت إلى 70 %

أسطول الحرية يواصل رحلته األخيرة تجاه غزة

رام الله/االستقالل:
 أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن الهج���وم 
والتحريض المستمر الذي يشنه االئتالف اليميني 
الحاكم في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على 

الشعب الفلسطيني وقيادته.
 واعتب���رت الوزارة ف���ي بيان لها، ه���ذا التحريض 
امتدادا للحرب الش���املة التي تش���نها "إسرائيل" 
على الوجود الوطني والحضاري واإلنساني للشعب 
الفلس���طيني ف���ي أرض���ه ووطن���ه، بما ف���ي ذلك 
المخططات االس���تيطانية الهادف���ة الى تصفية 

القضي���ة الفلس���طينية وحقوق ش���عبنا العادلة 
والمشروعة.

وأش���ارت إلى أن تفوهات الوزير الليكودي "يوفال 
ش���تاينتس"، الذي ح���اول تبرئة دولت���ه المحتلة 
م���ن جرائمها الجس���يمة وانتهاكاته���ا الصارخة 
للقانون الدولي عبر تحميل الس���لطة الفلسطينية 
المسؤولية وكيل االتهامات لها، تندرج تحت الحرب 
اإلسرائيلية ضد شعبنا وأرضه ومحاولة منه لتصدير 

األزمات إلى الفلسطينيين.
وأك���دت أن ه���ذه االتهامات ترمي إل���ى تكريس 

الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتعامل مع 
قضية شعبنا ك�”مسألة سكانية إغاثية”، ومواصلة 
العمل لضم أجزاء واسعة من الضفة لدولة االحتالل 

وفرض القوانين اإلسرائيلية عليها بالقوة”.
ونقلت القناة الس���ابعة  العبرية ع���ن الوزير يوفال 
شتاينتس، قوله بأن الس���لطة فشلت فشال ذريعًا 
بعد 20 عامًا من إقامتها , كما عقب على الوضع في 
قط���اع غزة قائال : »نحن في طريق إما تقودنا لهدوء 
مع تسوية أو اشتباك قد يكون أعنف مما كان عليه 

بما فيه القيام بعملية عسكرية واسعة«.

الخارجية: تصريحات شتاينتس محاولة 
لتصدير األزمات إلى الفلسطينيين

م�سطافون على �ساطئ بحر غزة           ) اأر�سيف (
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إعالن صادر عن جمعية
 دمعة فلسطين الخيرية 

يعل���ن مجل���س إدارة  جمعية دمعة فلس���طين الخيري���ة  عن عقد 
االجتم���اع العادي للجمعية العمومية للعام )2018( وذلك يوم األحد 
الموافق2018/8/18 الس���اعة 11 صباحًا  في مق���ر الجمعية الكائن 
في ش���ارع جمال عبد الناصر بناية ش���بير الطابق األول بمقر المركز 

الفلسطيني للتعليم والتدريب.
 وذلك لمناقشة ) جدول األعمال ( 

وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي في 
مقر الجمعية الرئيس في أوقات الدوام الرس���مي : من الساعة 

11ص حتى 1 م  
1- اس���تمرار فتح باب االنتس���اب وتسديد االش���تراكات للجمعية 

العمومية للعام 2018 وذلك حتى تاريخ 2018/7/28م
2- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة 3 أيام   من 

تاريخ 2018/7/30م إلى تاريخ 2018/8/1م .
3- فتح باب االعتراض على المرش���حين وذلك لمدة 3 أيام  من تاريخ 

2018/8/4م حتى تاريخ 2018/8/6م .
4- ال���رد على االعتراضات : 2018/8/7م وانتهاء فترة االنس���حاب من 

الترشح بتاريخ 2018/8/2م 

مع فائق االحرتام والتقدير
  جمل�س اإدارة اجلمعية   

غزة/ االستقالل:
شيع آالف الفلس����طينيين يوم 
أمس، جثمان الفتي أركان مزهر 
)15 عاما( وال����ذي قتل برصاص 
االحت����الل اإلس����رائيلي، خ����الل 
مواجهات أحياء مخيم الدهيشة 
جن����وب مدين����ة بي����ت لحم في 
الضفة الغربية، فيما شيع جثمان 
الشاب كرم عرفات )26عاما( في 
مدينة خان يونس جنوب قطاع 
غزة، وال����ذي أعلنت وزارة الصحة 
عن استش����هاده متأث����رًا بجراح 

أصيب بها في مسيرة العودة.
تش����ييع  مس����يرة  وانطلق����ت 
الش����هيد مزهر من مستش����فى 
بيت جاال الحكوم����ي وصوال إلى 
مخيم الدهيشة، إذ ألقيت نظرة 

الوداع األخيرة على الجثمان.
وردد المشاركون شعارات تدعو 
والش���عارات  الوطنية  للوحدة 
وجرائمه،  باالحت���الل  المنددة 
االقتحام  عمليات  وتس���تنكر 
المتكررة الت���ي تنفذها قوات 
وعمليات  للمخي���م  االحت���الل 

االعتقال المتواصلة للشبان.
وف����ي غزة ت����م تش����ييع جثمان 
وانطل����ق  عرف����ات،  الش����هيد 

المستش����فى  من  المش����يعون 
األوروبي ش����رقي خ����ان يونس، 
تجاه منزل الش����هيد في البلدة 
عبس����ان الصغيرة، إللق����اء نظرة 
ال����وداع عليه، ومن ثم لمس����جد 
خليل الرحمن ألداء صالة الجنازة 
قبل أن يوارى الث����رى في مقبرة 

البل����دة. وأعلنت وزارة الصحة عن 
استش����هاد عرفات متأثرا بجراح 
أصيب بها قبل نحو 3 أس����ابيع 
لمدينة  الش����رقية  الحدود  قرب 
خانيون����س، جنوبي قط����اع غزة، 
خالل مشاركته بمسيرة "العودة 

وكسر الحصار".

ويتظاهر آالف الفلس���طينيين، 
قرب الس���ياج األمن���ي، منذ 30 
م���ارس/ آذار الماضي، بمس���يرة 
العودة وكسر الحصار، للمطالبة 
بعودة الالجئين الفلسطينيين، 

ورفع الحصار عن قطاع غزة.

غــزة تشيــع عرفــات والضفــة مزهــر

) APA images (       ت�شيع جثمان ال�شهيد اأركان مزهر يف خميم الدهي�شة يف بيت حلم اأم�س

نابلس/ االستقالل:
نجح مركز القدس للمس���اعدة القانونية وحقوق اإلنسان بانتزاع قرار يقضي بإلغاء أمر 
إخالء ألرض المواطن إبراهيم وادي من قرية قصرة قضاء نابلس ش���مال الضفة الغربية 
المحتل���ة. وأوض���ح المركز أن القرار الص���ادر عن لجنة االعتراضات العس���كرية التابعة 
لالحتالل جاء بعد مرور حوالي ثالثة أعوام على تسلم المواطن وادي إنذاًرا بأمر اإلخالء غير 

القانوني من قبل سلطات االحتالل، ليرفع عن هذه األرض خطر المصادرة.
ويش���مل األمر حوالي دونم من األرض التي كانت مهددة باإلخالء، وهي جزء من قطعة 
أرض تبلغ مس���احتها حوالي ثمانية دونمات يملكها المواطن وادي ويتصرف بها منذ 

عشرات السنين.
وق���ال محامي مركز القدس وائ���ل القط الذي تابع الملف منذ حوالي ثالث س���نوات إن 
س���لطات االحتالل تدعي في هذا النوع من القضايا أن األراضي المس���تهدفة من هذه 
األوامر كانت قد تركت لفترة 10 سنوات متتالية دون استخدام او استغالل، وأنه قد تم 

اإلعالن عنها بأنها أراٍض متروكة وحكومية من خالل أوامر عسكرية سابقة.
واعتب���ر أن المتابعة القانونية لخروقات االحتالل ضد األرض واإلنس���ان في فلس���طين، 
وإصرار المواطنين على الدفاع عن أرضهم ومجتمعهم في وجه سياسة االحتالل تمثل 
أح���د األدوات الهامة أمام الفلس���طينيين للدفاع عن حقوقهم وتكريس���ها، رغم قهر 

االحتالل وقوانينه العنصرية.
وأوضح أنه من هذا المنطلق، فإنه يعتبر الخطوات القانونية إجراًء مسانًدا لعمل المزارع 
الفلس���طيني في أرضه والتواجد فيها باس���تمرار وإغالق الطريق أمام سلطات االحتالل 
بإعالن األراضي الفلس���طينية بأنها متروكة ومن ثم تحويلها إلى أراٍض حكومية تخدم 

المشروع االستعماري التوسعي في األراضي المحتلة.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي ي���وم أمس، حملة 
مداهمات واس���عة لمختلف مناط���ق الضفة الغربية 
للمنازل  والق���دس المحتلتي���ن، تخلله���ا تفتي���ش 

واعتقاالت في صفوف المواطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن االحتالل اعتقل يوم أمس، 
11 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 

المحتلتين.
وفي نابل���س، اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، 
خمسة شبان وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل 
اقتحمت قرية برقة شماال، واعتقلت أربعة شبان وهم: 
تامر ياسر دغلس )18 عاما(، ومصطفى أحمد عمر )21 
عاما(، وسعيد محمد حجي )25 عاما(، وماهر عطا صالح 

)24 عاما(، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
وأضافت المصادر أن قوات االحتالل اقتحمت بلدة بيتا 
جنوبا، واعتقلت الش���اب أحمد إس���ماعيل حمايل )23 

عاما(، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.
وف���ي قلقيلية، قال ش���هود عيان إن ق���وات االحتالل 
اقتحمت مدينة قلقيلية، واعتقلت اس���ماعيل نضال 
أبو الش���يخ قلقيلية )21 عاما(، ومهدي داود )21 عاما(، 
ومحمد فري���ج )25 عام���ا(، بعد أن داهم���ت منازلهم 

وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
وف���ي الخليل، اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، 
مواطنا من بلدة نوبا، وفتش���ت من���ازل المواطنين في 

مدينة الخليل.
وأفادت مص���ادر محلية، بأن ق���وات االحتالل اعتقلت 
المواطن محمود دعيس حرب من بلدة نوبا شمال غرب 

الخليل، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.
كما فتش���ت قوات االحت���الل عدة من���ازل في مدينة 
الخليل عرف من أصحابها: األسير المحرر إلى غزة ناهد 

الفاخوري، وعاثت بمحتوياتها خرابا.
وفي س���ياق متص���ل، نصبت ق���وات االحت���الل عدة 

حواجز عس���كرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية 
والجنوبي���ة، ومداخل بلدات س���عير وحلحول، وأوقفت 
مركبات المواطنين وفتش���تها، ودقق���ت في بطاقات 

راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
وفي بيت لحم، اقتحمت قوات االحتالل المخيم، وشنت 
حملة دهم لمن���ازل المواطني���ن، واندلعت مواجهات 
أطلق خالله���ا الجنود الرص���اص الح���ي وقنابل الغاز 
والصوت، ما أدى إلى استشهاد الفتى مزهر برصاصة 
ف���ي الصدر، نقل على إثرها إلى مستش���فى بيت جاال 

الحكومي، حيث ارتقى شهيدا.
فيما أشارت مصادر محلية إلى اعتقال الشابين محمد 
عدنان أبو عي���اش 25 عاما، وجمال عماد الصرعاوي 26 
عاما، بعد دهم منزلي ذويهما في المخيم وتفتيشهما.

ويواصل االحتالل اإلس���رائيلي حمالت���ه المتكررة من 
مداهم���ات وتفتيش المن���ازل واعتق���ال المواطنين 

بالضفة والقدس المحتلتين بشكل يومي.

غزة/ االستقالل:
نظم عدد من أهالي وعوائل األس���رى 
الصهيوني،  االحتالل  س���جون  داخل 
الس���لطة  لحج���ب  رافض���ة  وقف���ة 
الفلس���طينية رواتب أس���رى وعوائل 
شهداء قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة 
إجراءات اتخذتها السلطة ضد القطاع 

مؤخًرا أمس االثنين .
وش���ارك في الوق���ف ام���ام الصليب 
االحمر بمدينة غزة  ع���دد  من النخب 
وجمعية  والسياس���ية،  الفلسطينية 
"حسام" لألسرى والمحررين، وعدد من 
أبناء وأهالي الش���هداء واألسرى داخل 

سجون االحتالل.
وعبر اهالي االس���رى عن استنكارهم 
قطع س���لطة رام الله لرواتب أبنائهم 
وال���ذي أثر عل���ى حياته���م وأدى إلى 
إضرابهم عن الطعام داخل الس���جون، 
وتس���اءل األهالي: "أليس من الواجب 
على الس���لطة أن تدعم هؤالء األسرى 
الذين ضحوا بزهرة ش���بابهم من أجل 

وطنهم؟«.
وطالب أهالي األس���رى السلطة بوقف 
قراره���ا، وتحيي���د قضي���ة األس���رى 
داعين  السياس���ية،  المناكف���ات  عن 

إلنه���اء معاناة أبنائهم ف���وًرا، وإعادة 
المستحقات لهم دون أي تأخير.

بدوره، ق���ال رئيس جمعية "حس���ام" 
لألس���رى والمحررين، موفق حميد: إن 
"الوص���ول إل���ى قطع رواتب األس���رى، 
منحنى خطير في سياس���ات السلطة 
الفلس���طينية"، مؤكًدا عل���ى أن راتب 
األسير داخل السجون الصهيونية خط 

أحمر ال يمكن االقتراب منه.

وأض���اف حميد: "األس���ير الذي ناضل 
من أجل الوطن، ولم ُيناضل لمكتسب 
خاص به، لذلك يتوجب على الس���لطة 
مراجع���ة حس���اباتها وإع���ادة رواتب 
 من 

ٍّ
األس���رى، دون المس���اس بأي حق

حقوقهم". وطالبت طفلة أحد األسرى 
الفلسطينية  السلطة  السجون،  داخل 
بإعادة صرف رواتب األس���رى، مضيفًة 
"نحن نعي���ش في بي���ت باإليجار، وال 

نس���تطيع أن ُنس���دد قيمته لصاحب 
المنزل، ونعتاش على مساعدة شقيق 

والدي وشقيق والدتي".
ُيذك���ر أّن األس���رى داخ���ل س���جون 
االحت���الل الصهيوني أعلن���وا إضراًبا 
مفتوًحا عن الطعام احتجاًجا على قرار 
السلطة الوطنية قطع رواتبهم وحجب 
منها  يعت���اش  التي  مخصصاته���م 

عوائلهم.

مركز القدس ينجح 
بإلغاء أمر إخالء أراض 

في قصرة بنابلس

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن الناطق بلس���ان جيش االحتالل اإلسرائيلي رونين منليس مساء 
أمس  االثنين، عن بدء الجيش مناورات عسكرية بمناطق في غالف غزة 
وتستمر حتى الخميس المقبل. وذكر الناطق العسكري في بيان له أن 
المناورة ستتركز بمناطق تجمع مستوطنات "شاعر هنيغيف" شمالي 

شرق القطاع بما في ذلك مستوطنة "سديروت".
ولفت إلى أنه س���يالحظ خالل المناورات حركة نش���طة لقوات جيش 

االحتالل.

مناورات عسكرية لجيش 
االحتالل  تستمر حتى الخميس

حملة اعتقاالت واسعة بالضفة والقدس المحتلتين

أهالي األسرى يرفضون سياسة السلطة تجاه أبنائهم

االعت�شام االأ�شبوعي الأهايل االأ�شرى بغزة اأم�س    ) ت�شوير/ حممود عجور (

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن / محمد جهاد محمد الحمايدة  عن 
فقد هويتي التي تحمل رقم : )410912372( فعلى 
من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورًا إلى أقرب مركز 

شرطة
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وما إن انتهت العملية االنتخابية بعد حوالي 
6 س����اعات م����ن اجرائه����ا أول أم����س ،  وفق 
مس����وغات قانونية ومراقب����ة محكمة من قبل 
نقابة المحامين ، حتى أعلن عن وصول نسبة 
المش����اركة لحوال����ي 89 % بواق����ع 103 من 
أصوات أصحاب االقتراع والبالغ عددهم 116 

عضوًا بواقع صوت لكل وحدة سكنية.
وخلصت النتائج بحصول المرش����ح أيمن أبو 
عيش����ة على 98 صوتًا ،  والمرشح عبد العزيز 
الغاليين����ي على 81 صوتًا ، و79 صوتًا لصالح 
أنور الطويل ، و 75 صوتًا ألنور أبو هزاع ،  و 65 
صوتا لحاتم مطير ، من أصل تسعة مرشحين.

المواطن يمارس حقه 
المرش����ح أبو عيشة أكد أن عقد مؤسسات برج 
الوطن انتخابات داخلية وخاصة بسكان البرج 
، يأت����ي في الوقت الذي يح����رم فيه المواطن 
الفلس����طيني من ممارس����ه حق����ه باالنتخاب 
واختيار من يمثله ، لذا حرصت مؤسسات البرج 
على إجراء انتخابات لما لها أهمية في تقديم 
خدمات أفضل ألصحاب الشقق والمؤسسات 

المتواجدة بداخله . 
وأش����ار المحامي أبو عيشة ل�"االستقالل " إلى 
أن العملية االنتخابية التي جرت داخل البرج 
، أش����به بعملية انتخابية رس����مية يعيشها 
المواط����ن بع����د حرمان����ه من ممارس����ة حقه 
باالنتخ����اب والترش����ح من قبل المس����ئولين 
والسياسيين في الوطن ، الفتا إلى أنها عقدت 
وفق القانون الفلس����طيني الخاص بالش����قق 
الس����كنية والطبقات رقم واحد لعام 1996 ، 

الختيار مجلس إدارة لمدة ثالث سنوات . 
وأوضح أنه تم إعالن أسماء المرشحين التسعة 
وفتح باب الطع����ن على قائمة المرش����حين، 
وإع����الن البرنامج االنتخاب����ي والخدمات التي 
يح����رص على تقديمها كل مرش����ح ، وكذلك 
التنس����يق مع نقابة المحامين للمشاركة في 
العملي����ة االنتخابية، قبل اج����راء االنتخابات 

بعدة أيام.
وبين أن االنتخابات  جرت بحضور 5 أعضاء من 
نقابة المحامين كمراقبين على سير العملية 
االنتخابية ، التي انته����ت وتم فرز األصوات 
بعد ما يقارب 6 ساعات  من فتح باب االنتخاب 

، وإعالن الخمسة المرشحين  الحاصلين على 
أعلى أصوات لتمثيل مجلس إدارة البرج . 

نتائج مر�ضية
بدوره، أكد المرش����ح زين عوض الله مس����ئول 
المبيعات بالش����ركة الوطني����ة للمصاعد ، أن 
مشاركته باالنتخابات تأتي في سياق حرصه 
على تقديم أفضل الخدمات ألصحاب الشقق 
الس����كنية والمؤسس����ات في البرج، مش����ددا 
على تش����جيعه ودعمه للمرشحين الذين تم 

انتخابهم . 
وأوضح عوض الله ل�"االس����تقالل " أن العملية 

االنتخابي����ة الخاصة بالبرج ج����رت كما تجري 
االنتخابات الرس����مية العامة في أي دولة ، إذ 
حرص القائمون عليها على اس����تكمال كافة 

مراحل العملية االنتخابية حتى نهايتها .
ورأى أن النتائ����ج الت����ي أفرزته����ا العملي����ة 
االنتخابية مرضية لكافة الناخبين  والمرشحين 
، وعلى الرغم من حصول خمس����ة مرش����حين 
على أعلى نس����بة أصوات ، إال أن المرش����حين 
المتبقين سيدعمون ويش����جعون قراراتهم 
التي سيتخذونها لصالح أصحاب المؤسسات 

والشقق السكنية . 

خطوة مهمة
م����ن جانبه عبر الثالثيني رفيق العش����ي عن 
س����عادته الكبيرة بالمش����اركة ف����ي العملية 
االنتخابية الخاصة بمؤسسات البرج ، وانتخاب 
من لديه الخبرة والكفاءة في إدارة المش����اكل 

التي تواجه أصحاب المؤسسات . 
وأش����ار العشي ل�"االس����تقالل " إلى أنه للمرة 
األول����ى طيل����ة حياته يش����ارك ف����ي عملية 
االنتخاب����ات ويتع����رف على المراح����ل التي 
تتم بها ، الفتا إل����ى أنه خالل اجراء انتخابات 
المجلس التشريعي والرئاسة قبل عدة أعوام 

، كان خارج البالد .  
ورأى العش���ي أن العملية االنتخابية مهمة 
على صعيد المؤسس���ات األهلية والرسمية 
، لم���ا لها دور من كبير ف���ي تحمل المواطن 
المس���ؤولية الكاملة عن اختي���ار من يمثله 

ويطالب بحقوقه . 

برج الوطن.. عرس ديمقراطي لم يصل السياسيين بعد!  
غزة / �ضماح املبحوح:

يف الوق��ت ال��ذي تغيب في��ه االنتخابات عن املوؤ�ض�ض��ات 
الر�ضمية واالأهلية بقطاع غزة ، ر�ضمت جمموعة �ضركات 
وموؤ�ض�ض��ات  ومكاتب بربج الوطن بغزة ، �ضورة حقيقية 

لعملي��ة انتخابي��ة بكاف��ة تفا�ض��يلها ، ته��دف الختي��ار 
جمل���س اإدارة لل��ربج ، عاك�ض��ة م��ا يفتق��ده املواطن��ون 
يف فل�ض��طني ، م��ن اأدن��ى حقوقه��م املتمثل��ة باختيار من 
ميثلهم و ويقدم لهم اخلدمات التي ي�ض��تحقونها. ويعزز 

اج��راء ه��ذه االنتخاب��ات يف ب��رج الوطن  م��دى حاجة 
الفل�ض��طينيني الإجراء انتخابات باملوؤ�ض�ض��ات الر�ضمية 
الت��ي تع��اين من غياب احلال��ة الدميقراطي��ة ، وفقدان 

دور املواطن يف اختيار من ميثله . 

رام الله /االستقالل:
 أعلنت وزارة الصح���ة بدء تطعيم حجاج بيت الله الحرام، وذلك في جميع 

مديريات الصحة بالضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الوزارة في بيان وصل االس���تقالل نس���خة منه، أن المستودعات 
المركزية وزعت الطعومات على جمي���ع المديريات، حيث بإمكان الحجاج 
التوجه إلى مديريات الصحة كل حس���ب محافظته، ألخد التطعيم الالزم، 

والحصول على البطاقة الخاصة التي تثبت أخذه للتطعيم.
وأكدت جهوزية الوفد الطبي الذي س���يرافق حجاج فلسطين لهذا العام، 
مشيرة إلى التنسيق والتعاون الكبير ما بين وزير الصحة جواد عواد ووزير 
األوقاف الش���يخ يوس���ف ادعيس، لتهيئة الظروف المناس���بة لحجاجنا 

ورعايتهم صحًيا أثناء تأديتهم المناسك.

رام الله/ االستقالل:
حّذرت وزارة التربية والتعليم العالي يوم أمس، من تبعات توقف خدمات 
التعليم التي تقدمها وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
"األونروا" خالل األس���ابيع القليلة القادمة وهو ما وصفته الوزارة بالكارثة، 
مؤك���دًة أن أمرًا كهذا س���يؤثر على موعد انطالق العام الدراس���ي، وتولد 
الحاجة المباش���رة لتوفير خدمات بديلة. وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى 
أن الطاقة االستيعابية لمدارس���ها وإمكاناتها التدريسية والتشغيلية 

غير جاهزة ألي توقف محتمل في خدمات الوكالة.
ودعت الوزارة دول العالم والمؤسس���ات الدولية والحقوقية واإلنس���انية 
والمدافعة عن الحق في التعليم إلى س���رعة التدخ���ل لوقف احتمالية 
توق���ف الوكالة عن تقديم كامل خدماتها؛ وهو ما س���يؤثر على أبس���ط 
حقوق اإلنسان من توفير الخدمات التعليمية والصحية وما دأبت الوكالة 

على تقديمه خالل عقود كاملة من عملها.

الصحة تعلن بدء تطعيم 
حجاج بيت الله الحرام

التربية: كارثة في حال 
توقف خدمات »أونروا«

رام الله/ االستقالل:
ق���ال وال���د »عه���د التميم���ي«، المعتقل���ة 
الفلسطينية في الس���جون اإلسرائيلية، إنه 

يتوقع اإلفراج عنها يوم األحد القادم.
وذك���ر »باس���م التميمي«،  ف���ي تصريحات 
صحفي���ة، أن آخر موع���د لإلفراج ع���ن ابنته 
»عه���د«، هو يوم 19 أغس���طس/ آب القادم، 
لكنه يتوق���ع أن تحصل على ق���رار باإلفراج 

المبكر.
وقال: فوات االحتالل عادة ال تبلغ المعتقل أو 
عائلته بموعد اإلفراج عنه، لكنني أعتقد أنها 

ستحصل على قرار )منهلي(.
و«المنهل���ي«، هو قرار تتخ���ذه ادارة مصلحة 
السجون اإلس���رائيلية يقضي بتخفيض 21 
يوما من مدة المحكومية لبعض المعتقلين، 

بعد عملية تقييم خاصة.

ول���م تصدر أي معلومات عن ادارة الس���جون 
اإلسرائيلية، حول موعد اإلفراج عن »التميمي«.

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية، قد قضت 
م���ارس/ آذار الماضي بس���جن »التميمي«، 8 
شهور، بتهمة »إعاقة عمل جندي إسرائيلي 
ومهاجمته«، بموج���ب صفقة توصلت إليها 
النيابة العس���كرية في إس���رائيل مع فريق 

الدفاع عنها.

توقعــات باإلفــراج عــن
 عهــد التميمــي األحــد المقبــل

رام الله/ االستقالل:
 س���لم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري 
صيدم الي���وم، رئيس جامعة األقصى د. كمال 
البكالوريوس في  الش���رافي اعتماد تخصص 

تكنولوجيا الشبكات والهواتف النقالة.
ولفت صيدم إلى أن اعتماد التخصص المذكور، 
سيس���هم في تحقي���ق خدمة نوعي���ة لطلبة 
الجامعة، مؤكدًا أن الوزارة وضمن خطتها تركز 
على التخصصات النوعية غير المكررة وبشكل 
خاص التخصص���ات المهنية والتقنية، والتي 
تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

وتمنى الوزير التوفيق للجامعة، وأن يس���هم 
هذا التخصص في تحقي���ق الفائدة النوعية 
لطلبتها، مش���يدًا بم���ا وصلت إلي���ه الجامعة 
من تطور س���واًء على الصعي���د األكاديمي أو 

العمراني.

صيدم يسلم اعتمادًا لتخصص جديد بجامعة األقصى

�ضيدم خالل ت�ضليم اعتماده تخ�ض�ضًا جديدًا بجامعة االأق�ضى بغزة اأم�س
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وما إن انتهت العملية االنتخابية بعد حوالي 
6 س����اعات م����ن اجرائه����ا أول أم����س ،  وفق 
مس����وغات قانونية ومراقب����ة محكمة من قبل 
نقابة المحامين ، حتى أعلن عن وصول نسبة 
المش����اركة لحوال����ي 89 % بواق����ع 103 من 
أصوات أصحاب االقتراع والبالغ عددهم 116 

عضوًا بواقع صوت لكل وحدة سكنية.
وخلصت النتائج بحصول المرش����ح أيمن أبو 
عيش����ة على 98 صوتًا ،  والمرشح عبد العزيز 
الغاليين����ي على 81 صوتًا ، و79 صوتًا لصالح 
أنور الطويل ، و 75 صوتًا ألنور أبو هزاع ،  و 65 
صوتا لحاتم مطير ، من أصل تسعة مرشحين.

المواطن يمارس حقه 
المرش����ح أبو عيشة أكد أن عقد مؤسسات برج 
الوطن انتخابات داخلية وخاصة بسكان البرج 
، يأت����ي في الوقت الذي يح����رم فيه المواطن 
الفلس����طيني من ممارس����ه حق����ه باالنتخاب 
واختيار من يمثله ، لذا حرصت مؤسسات البرج 
على إجراء انتخابات لما لها أهمية في تقديم 
خدمات أفضل ألصحاب الشقق والمؤسسات 

المتواجدة بداخله . 
وأش����ار المحامي أبو عيشة ل�"االستقالل " إلى 
أن العملية االنتخابية التي جرت داخل البرج 
، أش����به بعملية انتخابية رس����مية يعيشها 
المواط����ن بع����د حرمان����ه من ممارس����ة حقه 
باالنتخ����اب والترش����ح من قبل المس����ئولين 
والسياسيين في الوطن ، الفتا إلى أنها عقدت 
وفق القانون الفلس����طيني الخاص بالش����قق 
الس����كنية والطبقات رقم واحد لعام 1996 ، 

الختيار مجلس إدارة لمدة ثالث سنوات . 
وأوضح أنه تم إعالن أسماء المرشحين التسعة 
وفتح باب الطع����ن على قائمة المرش����حين، 
وإع����الن البرنامج االنتخاب����ي والخدمات التي 
يح����رص على تقديمها كل مرش����ح ، وكذلك 
التنس����يق مع نقابة المحامين للمشاركة في 
العملي����ة االنتخابية، قبل اج����راء االنتخابات 

بعدة أيام.
وبين أن االنتخابات  جرت بحضور 5 أعضاء من 
نقابة المحامين كمراقبين على سير العملية 
االنتخابية ، التي انته����ت وتم فرز األصوات 
بعد ما يقارب 6 ساعات  من فتح باب االنتخاب 

، وإعالن الخمسة المرشحين  الحاصلين على 
أعلى أصوات لتمثيل مجلس إدارة البرج . 

نتائج مر�ضية
بدوره، أكد المرش����ح زين عوض الله مس����ئول 
المبيعات بالش����ركة الوطني����ة للمصاعد ، أن 
مشاركته باالنتخابات تأتي في سياق حرصه 
على تقديم أفضل الخدمات ألصحاب الشقق 
الس����كنية والمؤسس����ات في البرج، مش����ددا 
على تش����جيعه ودعمه للمرشحين الذين تم 

انتخابهم . 
وأوضح عوض الله ل�"االس����تقالل " أن العملية 

االنتخابي����ة الخاصة بالبرج ج����رت كما تجري 
االنتخابات الرس����مية العامة في أي دولة ، إذ 
حرص القائمون عليها على اس����تكمال كافة 

مراحل العملية االنتخابية حتى نهايتها .
ورأى أن النتائ����ج الت����ي أفرزته����ا العملي����ة 
االنتخابية مرضية لكافة الناخبين  والمرشحين 
، وعلى الرغم من حصول خمس����ة مرش����حين 
على أعلى نس����بة أصوات ، إال أن المرش����حين 
المتبقين سيدعمون ويش����جعون قراراتهم 
التي سيتخذونها لصالح أصحاب المؤسسات 

والشقق السكنية . 

خطوة مهمة
م����ن جانبه عبر الثالثيني رفيق العش����ي عن 
س����عادته الكبيرة بالمش����اركة ف����ي العملية 
االنتخابية الخاصة بمؤسسات البرج ، وانتخاب 
من لديه الخبرة والكفاءة في إدارة المش����اكل 

التي تواجه أصحاب المؤسسات . 
وأش����ار العشي ل�"االس����تقالل " إلى أنه للمرة 
األول����ى طيل����ة حياته يش����ارك ف����ي عملية 
االنتخاب����ات ويتع����رف على المراح����ل التي 
تتم بها ، الفتا إل����ى أنه خالل اجراء انتخابات 
المجلس التشريعي والرئاسة قبل عدة أعوام 

، كان خارج البالد .  
ورأى العش���ي أن العملية االنتخابية مهمة 
على صعيد المؤسس���ات األهلية والرسمية 
، لم���ا لها دور من كبير ف���ي تحمل المواطن 
المس���ؤولية الكاملة عن اختي���ار من يمثله 

ويطالب بحقوقه . 

برج الوطن.. عرس ديمقراطي لم يصل السياسيين بعد!  
غزة / �ضماح املبحوح:

يف الوق��ت ال��ذي تغيب في��ه االنتخابات عن املوؤ�ض�ض��ات 
الر�ضمية واالأهلية بقطاع غزة ، ر�ضمت جمموعة �ضركات 
وموؤ�ض�ض��ات  ومكاتب بربج الوطن بغزة ، �ضورة حقيقية 

لعملي��ة انتخابي��ة بكاف��ة تفا�ض��يلها ، ته��دف الختي��ار 
جمل���س اإدارة لل��ربج ، عاك�ض��ة م��ا يفتق��ده املواطن��ون 
يف فل�ض��طني ، م��ن اأدن��ى حقوقه��م املتمثل��ة باختيار من 
ميثلهم و ويقدم لهم اخلدمات التي ي�ض��تحقونها. ويعزز 

اج��راء ه��ذه االنتخاب��ات يف ب��رج الوطن  م��دى حاجة 
الفل�ض��طينيني الإجراء انتخابات باملوؤ�ض�ض��ات الر�ضمية 
الت��ي تع��اين من غياب احلال��ة الدميقراطي��ة ، وفقدان 

دور املواطن يف اختيار من ميثله . 

رام الله /االستقالل:
 أعلنت وزارة الصح���ة بدء تطعيم حجاج بيت الله الحرام، وذلك في جميع 

مديريات الصحة بالضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الوزارة في بيان وصل االس���تقالل نس���خة منه، أن المستودعات 
المركزية وزعت الطعومات على جمي���ع المديريات، حيث بإمكان الحجاج 
التوجه إلى مديريات الصحة كل حس���ب محافظته، ألخد التطعيم الالزم، 

والحصول على البطاقة الخاصة التي تثبت أخذه للتطعيم.
وأكدت جهوزية الوفد الطبي الذي س���يرافق حجاج فلسطين لهذا العام، 
مشيرة إلى التنسيق والتعاون الكبير ما بين وزير الصحة جواد عواد ووزير 
األوقاف الش���يخ يوس���ف ادعيس، لتهيئة الظروف المناس���بة لحجاجنا 

ورعايتهم صحًيا أثناء تأديتهم المناسك.

رام الله/ االستقالل:
حّذرت وزارة التربية والتعليم العالي يوم أمس، من تبعات توقف خدمات 
التعليم التي تقدمها وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
"األونروا" خالل األس���ابيع القليلة القادمة وهو ما وصفته الوزارة بالكارثة، 
مؤك���دًة أن أمرًا كهذا س���يؤثر على موعد انطالق العام الدراس���ي، وتولد 
الحاجة المباش���رة لتوفير خدمات بديلة. وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى 
أن الطاقة االستيعابية لمدارس���ها وإمكاناتها التدريسية والتشغيلية 

غير جاهزة ألي توقف محتمل في خدمات الوكالة.
ودعت الوزارة دول العالم والمؤسس���ات الدولية والحقوقية واإلنس���انية 
والمدافعة عن الحق في التعليم إلى س���رعة التدخ���ل لوقف احتمالية 
توق���ف الوكالة عن تقديم كامل خدماتها؛ وهو ما س���يؤثر على أبس���ط 
حقوق اإلنسان من توفير الخدمات التعليمية والصحية وما دأبت الوكالة 

على تقديمه خالل عقود كاملة من عملها.

الصحة تعلن بدء تطعيم 
حجاج بيت الله الحرام

التربية: كارثة في حال 
توقف خدمات »أونروا«

رام الله/ االستقالل:
ق���ال وال���د »عه���د التميم���ي«، المعتقل���ة 
الفلسطينية في الس���جون اإلسرائيلية، إنه 

يتوقع اإلفراج عنها يوم األحد القادم.
وذك���ر »باس���م التميمي«،  ف���ي تصريحات 
صحفي���ة، أن آخر موع���د لإلفراج ع���ن ابنته 
»عه���د«، هو يوم 19 أغس���طس/ آب القادم، 
لكنه يتوق���ع أن تحصل على ق���رار باإلفراج 

المبكر.
وقال: فوات االحتالل عادة ال تبلغ المعتقل أو 
عائلته بموعد اإلفراج عنه، لكنني أعتقد أنها 

ستحصل على قرار )منهلي(.
و«المنهل���ي«، هو قرار تتخ���ذه ادارة مصلحة 
السجون اإلس���رائيلية يقضي بتخفيض 21 
يوما من مدة المحكومية لبعض المعتقلين، 

بعد عملية تقييم خاصة.

ول���م تصدر أي معلومات عن ادارة الس���جون 
اإلسرائيلية، حول موعد اإلفراج عن »التميمي«.

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية، قد قضت 
م���ارس/ آذار الماضي بس���جن »التميمي«، 8 
شهور، بتهمة »إعاقة عمل جندي إسرائيلي 
ومهاجمته«، بموج���ب صفقة توصلت إليها 
النيابة العس���كرية في إس���رائيل مع فريق 

الدفاع عنها.

توقعــات باإلفــراج عــن
 عهــد التميمــي األحــد المقبــل

رام الله/ االستقالل:
 س���لم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري 
صيدم الي���وم، رئيس جامعة األقصى د. كمال 
البكالوريوس في  الش���رافي اعتماد تخصص 

تكنولوجيا الشبكات والهواتف النقالة.
ولفت صيدم إلى أن اعتماد التخصص المذكور، 
سيس���هم في تحقي���ق خدمة نوعي���ة لطلبة 
الجامعة، مؤكدًا أن الوزارة وضمن خطتها تركز 
على التخصصات النوعية غير المكررة وبشكل 
خاص التخصص���ات المهنية والتقنية، والتي 
تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

وتمنى الوزير التوفيق للجامعة، وأن يس���هم 
هذا التخصص في تحقي���ق الفائدة النوعية 
لطلبتها، مش���يدًا بم���ا وصلت إلي���ه الجامعة 
من تطور س���واًء على الصعي���د األكاديمي أو 

العمراني.

صيدم يسلم اعتمادًا لتخصص جديد بجامعة األقصى

�ضيدم خالل ت�ضليم اعتماده تخ�ض�ضًا جديدًا بجامعة االأق�ضى بغزة اأم�س
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /  خميس  عوض يوس���ف عوض 
ع���ن فقد هويتي التي تحمل رق���م : )900745316( 
فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورًا إلى أقرب 

مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / عالء محم���د محمد الغره عن فقد 
هويتي الت���ي تحمل رق���م:  )900784174(  فعلى 
من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورًا إلى أقرب مركز 

شرطة.

 أعلن أنا المواطن / عبد الرازق محمد حس���ن العوضي 
ع���ن فقد هويتي التي تحمل رق���م:  )930679774( 
فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورًا إلى أقرب 

مركز شرطة

غزة / سماح المبحوح:
أك����د مدير ع����ام اإلدارة العام����ة للصيدلة بوزارة 
الصحة د. منير البرش على مساهمة وزارة الصحة 
برام الله في انهي����ار الوضع الصحي بقطاع غزة، 
وارتفاع نس����بة العج����ز بالمس����تلزمات الطبية 
والخدمات المقدم����ة للمرضى والذي تعاني منه 

الوزارة .
وق����ال الب����رش ل�"االس����تقالل "  إن وزارة الصحة 
برام الله أرس����لت من بداية العام الجاري إلى اآلن 
كميات من األدوية تكفى حاجة مستش����فيات 
القطاع لثالثة أشهر فقط ، مشددًا على أن حاجة 
القط����اع تفوق ما يتم ارس����اله م����ن رام الله بين 

الفينة واألخرى". 
وأوض����ح أن تقرير البنك الدول����ي الصادر حديثا 
يؤكد عل����ى أن وزارة الصحة برام الله تس����رق ما 
مجموع����ة 22 % من الموازنة العامة المخصصة 
لغزة ، لصالح مشاريع بالضفة الغربية ، األمر الذي 
يدلل على أن وزارة الصح����ة برام الله تضع حياة 

المرضى في خطر شديد .
ولف���ت إلى نفاد أكثر م���ن 48 % من األدوية 
األساسية بالوزارة وكذلك أكثر من 30% من 
المس���تلزمات الطبية  بمراكز الرعاية األولية 
، فضال عن توقف خدمات مرضى الس���رطان 

لنحو 90 % . 

وبين أن الوزارة شكلت لجانًا متخصصة لترشيد 
الواقع الصحي واتخاذ إجراءات  وتدابير تقشفية 
م����ن أجل الحد م����ن معدالت الص����رف في أنواع 
كثيرة من األدوية  التي تستلمها المستشفيات 
ومراكز الرعاية األولية بنسبة تتراوح ما بين 30-

50 % ، موضحا أن األزمة التي تعاني منها وزارة 
الصحة وخاصة في شح أنواع كثيرة من األدوية 

، ألق����ت بظاللها الس����وداوية عل����ى المواطنين 
من ناحية تقلي����ص الخدم����ات المقدمة لهم ، 
ودفعت عددًا منهم إلى تحمل أعباء شرائها من 

الصيدليات الخارجية. 
و ذكر مدير عام الصيدل����ة أن الوزارة عملت على 
تقليص العمليات الجراحي����ة االختيارية ، بعد 
ارتفاع أعداد الجرحى بمسيرات العودة ، وأجلت 
نحو7000 عملية جراحية مجدولة خالل الشهور 
القليلة الماضية ، بس����بب األع����داد الهائلة من 
المصابين ، وش����ح الموارد المتاحة ، لالستجابة 

للطلب على الخدمات الطبية . 
وحذر من تعرض أكثر من 2000 مريض يرقدون 
في مستش����فيات غزة ويعتمدون على األجهزة 
الكهربائية ، بمن فيهم األطفال حديثو الوالدة 
في الحاضنات ، و مرضى القلب ومرضى غس����يل 

الكلي للخطر جراء نقص االدوية.
وحمل االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية استمراره  
بتش����ديد الحصار و إغالق المعاب����ر ومنع إدخال 
األدوية والوقود وغيرها من االمدادات األساسية 
للقطاع  ، كذلك حرمان المرضى من السفر  لتلقي 
العالج بالخارج ، مطالبا الجهات الدولية والمانحة 
بتحم����ل مس����ؤولياتها تجاه القط����اع ، و تحمل 
تبع����ات التدهور الصحي الخطير الذي تتعرض 

له  المستشفيات ومراكز الرعاية األولية .

نفاد أكثر من 48 % من األدوية األساسية 

البرش لـ »االستقالل«: وزارة الصحة برام الله 
تساهم في انهيار الوضع الصحي بغزة 

د. منري الرب�ش

البيرة/ االستقالل:
 ق���ال أمين س���ر اللجن���ة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، يوم 
أمس االثنين، ان إقرار "قانون القومية" وقبول 
األمم المتحدة له���ذا القانون يجعل عضوية 
إسرائيل في األمم المتحدة محل تساؤل كبير.

وأكد عريقات، خ���الل مؤتمر صحفي، عقده في 
مقر منظمة التحرير الفلسطينية في البيرة، إن 
"قانون القومية"، يعرف أرض اسرائيل بأنها كل 
أرض فلس���طين التاريخية، وهذا يتناقض مع 

جميع قرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية.
وأضاف "بتعليمات م���ن الرئيس تحدثت مع 
س���فيرنا في األمم المتحدة ري���اض منصور 
واتفقنا م���ع وزير الخارجية ري���اض المالكي، 
وسنطرح اليوم السؤال على الدائرة القانونية 
في األمم المتحدة، هل ه���ذا القرار والقانون 
االسرائيلي يتوافق مع ميثاق األمم المتحدة 
أم ال؟" وأردف " س���نضع النقاط على الحروف، 

وبم���ا أن القانون اإلس���رائيلي يخالف كل ما 
قامت عليه األمم المتحدة من أمن واس���تقرار 
وسلم دوليين، ويتعارض بشكل كامل وفاضح 
مع القانون الدولي والتعايش والمساواة بين 
البشر، فإن عضوية إسرائيل في األمم المتحدة 

سيكون عليها تساءل كبير".
وأش���ار إلى ان القانون يش���رع االس���تيطان، 
ويمه���د "لقوننة" التطهي���ر العرقي، والخان 
األحمر بداية لذلك، وهو يهدف إلى نس���ف 
الش���رعية الدولية، وتدمير خي���ار الدولتين، 
واس���تبداله "باالبرتهاي���د"، وتحويل الصراع 
إلى صراع ديني، وتنفيذ الرواية االس���رائيلية 

بأرض إسرائيل الكبرى.
وأوض���ح أن القانون يعمل على إس���قاط ملف 
الالجئين، والقدس، وإبقاء القوات اإلسرائيلية 
على غور االردن، واس���تمرار سيطرة إسرائيل 
على المياه االقليمية، والجو،  وتمرير سياسة 

"االبرتهايد" عبر االمن.

وأشار إلى أن اميركا شريك كامل إلسرائيل في 
هذا القانون، وصفقة القرن بدأت التنفيذ بقرار 
نقل السفارة، وتجفيف دعم "االونروا" بهدف 

اسقاط ملف الالجئين من طاولة المفاوضات.
ولفت إلى أن هناك اتصاالت مع دول العالم، 
الطالعهم عل���ى خطورة القان���ون، والتوجه 
إلى محكمة الع���دل الدولي���ة، لتقديم رأي 
كام���ل حول اعتراف اميركا بالقدس عاصمة 
إلس���رائيل، وحول ه���ذا القان���ون، لمعرفة 
موقفه، خاصة وأنه يدمر كل ما سعت األمم 

المتحدة لتطبيقه.
وش���دد عريقات عل���ى أن إق���رار القانون هو 
نس���ف لكل المرجعي���ات والقوانين وقرارات 
الش���رعية الدولية، التي اتخ���ذت منذ العام 
1947، ألن القانون يس���حق حق تقرير مصير 
الشعب الفلسطيني س���واء في مناطق 48 أو 
67، ويعطي اليهودي فقط األحقية في تقرير 

مصيره.

عمان/ االستقالل:
أدانت األمان���ة العامة للجمعية العربي���ة للحريات األكاديمية 
ما تقوم به س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي من جرائم وإجراءات 

تعسفية بحق التعليم واألكاديميين الفلسطينيين.
 وطالب���ت الجمعية في بيان لها، بوقف اإلجراءات التعس���فية 
التي تس���تهدف حرمان األكاديميين الفلسطينيين واألجانب 
العاملين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية من حرية 

التنقل والوصول إلى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
واس���تنكرت الجمعي���ة، السياس���ة العنصري���ة والتهويدية 
االس���رائيلية المتبعة بحق المؤسسات التعليمية في القدس،  
والتي كان آخرها منع عقد المؤتمر األكاديمي الرابع حول الوقف 

اإلسالمي في القدس.
 وأدانت الجمعية األفعال التي تقوم بها سلطات االحتالل والتي 
تدخل ضمن خانة التطرف العنيف وتعتبر هذه الممارس���ات 
العنصرية خطوة يجب على المجتم���ع الدولي التنبه لها ألنها 
تدعو للتمييز العنصري الذي تس���عى الس���لطة اإلس���رائيلية 

تكريسه.
وأكدت أن هذه السياسيات اإلسرائيلية الممنهجة تستهدف 
حرمان الفلس���طينيين من التعلم والتقدم الذي يمكنهم من 
بناء وتطوير مؤسس���ات دولته���م واثبات جدارته���م بالحياة 
واالستقالل والسيادة على أرض وطنهم، معتبرة إياها انتهاكًا 
صارخًا لحقوق الش���عب الفلس���طيني الذي أثبت ويثبت يوميا 

قدرته على التميز والتفوق في العلم والمعرفة. 
ودعت األكاديميين العرب ومنظمات حقوق اإلنس���ان، للوقوف 
إلى جانب الحق الفلسطيني ودعم الموقف الفلسطيني الرافض 

لسياسات وإجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلية.

الجمعية العربية للحريات 
األكاديمية تدين

 الجرائم اإلسرائيلية

رام الله/ االستقالل:
وأكد االئتالف التربوي الفلسطيني، يوم أمس االثنين، أنه ينظر بخطورة بالغة للمخاطر 

التي يواجهها أهالي منطقة الخان األحمر، والمدرسة الوحيدة المقامة هناك.
وبين االئتالف في بيان صحفي، أن خطر اإلزالة الذي يتهدد المدرس����ة، وأهالي الخان 
األحمر بش����كل عام، ما هو إال نموذج لما يواجهه المواطن، من قبل س����لطات االحتالل، 

وامعانها في ارتكاب أكبر االنتهاكات والجرائم بحقه.
وأوض����ح أن الوضع الذي يواجهه الخ����ان األحمر، يبرز مدى االنتهاكات اإلس����رائيلية 
الجس����يمة لحقوق اإلنسان، ومدى االس����تهتار الواضح بالقانون الدولي، مشيرًا إلى أن 
القانون الدولي اإلنساني يحظر هدم ومصادرة الممتلكات الخاصة من السلطة القائمة 
باالحت����الل، وهو ما يب����دو جليا في المناطق المصنفة "ج" وم����ن ضمنها منطقة الخان 

األحمر.
وأكد أن مواجهة المخاطر المحدقة بالخان األحمر، تستدعي أوسع تحرك على المستوى 
الدولي، واللجوء لكافة اآلليات المتاحة ال س����يما القانونية منها، من أجل العمل باتجاه 

انقاذ الخان األحمر وأهله مما يحدق بهم من خطر داهم.
ودعا االئتالف، الجميع إلى الوقوف عند مس����ؤولياتهم تجاه الخان األحمر، ووضح حد 
لجرائم وانتهاكات االحتالل، خاصة تلك التي تس����تهدف التعليم، ليس على صعيد 

الخان األحمر فحسب، بل سائر أرجاء األرض الفلسطينية المحتلة ال سيما قطاع غزة.

االئتالف التربوي: حماية 
التعليم في الخان األحمر 

مسؤولية عالمية

عريقات: نجري اتصاالت دولية 

حول مخاطر قانون القومية اإلسرائيلي

غزة/ االستقالل:
دعت حرك���ة المقاوم���ة اإلس���المية )حماس( 
يوم أم���س االثني���ن، حركة التحري���ر الوطني 
الفلسطيني )فتح( إلى "ضبط خطابها وتغليب 
اللغ���ة الوطنية الت���ي تراعي مطالب ش���عبنا 
ومشاعره، وتتعاطى مع اإليجابية التي قدمتها 

حركة حماس في موضوع المصالحة الوطنية".
وقال مسؤول ملف العالقات الوطنية في حركة 
حماس حس���ام بدران في بيان ل���ه، إن حركته 
"تعبر عن أس���فها من المواقف اإلعالمية التي 
تص���در عن قي���ادة فتح وتلفزيونها الرس���مي 

ومواقعه���ا وصحفه���ا وكّتابه���ا التي تنضح 
بالمواقف السلبية المناقضة لمسيرات العودة 
وكس���ر الحصار، والمب���ررة لمج���زرة العقوبات، 
والش���امتة بدماء شهداء المسيرات، والمحبطة 

آلمال شعبنا في الحرية والكرامة".
وأضاف أن "حماس ُتقّدر عالًيا تضحيات شعبنا 
المدافع عن الثوابت الفلس���طينية، وال س���يما 
الش���هداء األب���رار والجرحى األبطال واألس���رى 

العظام".
وذك���ر أن "المواقف اإلعالمية الس���لبية التي 
تصدر عن حركة فت���ح تأتي في الوقت الذي 

يتالحم الشعب الفلس���طيني بكل فصائله 
وق���واه الحي���ة المجتمعة في جبه���ة واحدة 
لتشكل لوحة وطنية رائعة، تقف حجر عثرة 
في وجه كل المؤامرات وكل الضغوط؛ في هذا 

الوقت".
وثّمن بدران سعي كل األطراف العربية والدولية، 
وال س���يما الدور المصري، إل���ى رفع الحصار عن 
الشعب الفلسطيني في غزة، وتعزيز المصالحة 
الوطنية القائم���ة على الش���راكة والوحدة في 
مواجهة العدوان والمؤامرة المس���ماة بصفقة 

القرن.

حماس تدعو فتح لـضبط خطابها اإلعالمي
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ال ش���ك أن هؤالء الش���بان واألش���بال 
الثائري���ن ف���ي قط���اع غ���زة الذين 
يصنعون الطائ���رات الورقية الحارقة 
التي  الفلس���طينية  باألعالم  المزينة 
يس���تخدمونها كأس���لوب جديد من 
مقاومتهم الس���لمية ض���د االحتالل 
حققوا أهدافه���م من خالل إطالقهم 
مس���توطنات غالف  تجاه  طائراتهم 
غزة , والتي أحدث���ت ارتباكًا حقيقيًا 
ف���ي صفوف جن���وده ومس���توطنيه 
وقيادت���ه عل���ى نط���اق المس���توى 
العسكري والسياسي , وهذا ما ظهر 
جليًا في القرارات التعسفية الهمجية 
واإلجرامي���ة التي اتخذه���ا االحتالل 
مؤخرًا بتفويض جيش���ه للقضاء على 
, فنص���ب صواريخه  الظاه���رة  هذه 
والجوي���ة,  األرضي���ة  ومدفعيت���ه 
وصواري���خ قبت���ه الحديدية لقصف 
مطلق���ي تل���ك الطائ���رات الورقية , 
وإليقاع األذى بهؤالء األشبال والشبان 
أبطال مس���يرات العودة , وتزامنًا مع 
إغالق���ه للمعابر والح���دود التي ُتعد 

شريان الحياة لشعب غزة .
لقد أبدع هؤالء الش���باب بطائراتهم 
الحارق���ة التي نجحت نجاحًا باهرًا في 
وهزت  االحت���الل,  ومقارعة  مقاوم���ة 
وأوجع���ت كيانه بسلس���لة  أركان���ه 
حرائ���ق اندلعت في المس���توطنات 
المتاخمة  والمس���تودعات والم���زارع 
لحدود قطاع غ���زة , وال تزال ُتلِحق به 
خس���ائر فادحة , كما وأنها أرس���لت 
له من خ���الل تلك الطائرات رس���ائل 

ومنش���ورات تحذيرية ُكتب عليها } 
إليك���م أيها الصهاينة .. ال مكان لكم 
في وطنن���ا , عودوا أدراجكم من حيث 
أتيتم وال تستجيبوا لقياداتكم فهم 
يخدعونكم , ويرس���لونكم إلى الموت 
أو األس���ر , فالوطن وطنن���ا والقدس 

عاصمتنا { .
ال شك أن هذا النوع من المقاومة أجدى 
نفعًا وحقق األه���داف المرجوة , رغم 
أن هؤالء الشباب الذين يصنعون تلك 
انتمائهم  البالونات ال يملكون سوى 
وعقيدته���م  والدين���ي  الوطن���ي 
وعقولهم الناضجة وعزيمتهم القوية 
ورغباتهم بتحقيق أحالمهم بالعودة 

إلى أراضيهم وبلدانهم ووطنهم .
والوعي���د  التهدي���د  اس���تمرار  إن 
والتصعيد واالس���تهداف العسكري 
الحربي المباش���ر لش���عبنا ولمطلقي 
أبطال مس���يرات  الحارقة  البالون���ات 
العودة لن يجدي نفعًا لوقف مقاومتنا 
التحرير  نحو  الس���لمية  ومس���يراتنا 
وتحقيق المصير ولن يرهب شعبنا , 
بل على العكس من ذلك , ستتواصل 
مس���يرات العودة الكبرى وستتوسع 
صناعة تل���ك الطائ���رات لتصل كل 

مدننا المحتلة .
إن الدع���م األمريكي الغي���ر المحدود 
لدول���ة االحت���الل ال يمك���ن أيضًا أن 
يوق���ف زح���ف ش���عبنا ومس���يراته 
التحريرية , بل على العكس من ذلك 
س���يزيده إصرارًا وعنادًا على مواصلة 
جهاده ونضاله حت���ى تحقيق كافة 

العودة  ف���ي  وأهداف���ه  انتصارات���ه 
والحرية واالستقالل .

على االحت���الل وأعوانه أن يدركوا بأن 
الش���عوب إذا هبت س���تنتصر آجاًل 
أم عاجاًل , وش���عبنا ال يخرج عن هذه 
القاع���دة أبدًا , والدلي���ل الواضح على 
ذلك هو أن���ه رغم القت���ل والقصف 
والدمار س���يواصل ش���عبنا مسيرته 
ونضاله بأس���اليب عدة تتالءم مع كل 
مرحلة من مراحل الجهاد , فش���عبنا 
الفلسطيني أدرك مكرهم ودهاءهم .

فكل جرائمهم االنتقامية وتلويحهم 
بحروب جدي���دة , وقطع كل إمدادات 
الحياة عن شعبنا أصبحت غير مجدية 
, إذ لم يعد لش���عبنا ما يخس���ره بعد 
أن ُطِرد من أرض���ه وُأحِتل وطنه وفقد 
معظم أهل���ه وأحباب���ه , وُأغلقت كل 
أب���واب الحي���اة ف���ي وجه���ه , وهي 
المعادل���ة التي ال يري���د أن يفهمها 
االحتالل الذي ال يزال يتخبط بقراراته 
وأفعاله وجرائم���ه وتهديداته بحرب 
جدي���دة , وه���و ي���درك أن أي حرب 
يقررها ضد أبناء شعبنا لن تكون نزهة 
لجنوده , وال يوجد لغاية اآلن أي إجماع 
صهيوني على تلك الحرب , وبالتالي 
ال يمكن لالحتالل إال الرضوخ لمطالب 
, فإن  بالحرية واالس���تقالل  ش���عبنا 
كان االحت���الل يريد أن يوقف مقاومة 
شعبنا عليه االعتراف بحقوقه بالعودة 
وحق تقري���ر المصي���ر وإقامة دولته 
الفلسطينية المس���تقلة بعاصمتها 

القدس الشريف .

الطائرات الورقية 
تقض مضاجع االحتالل 

الصهيونية

رأي

مش���اهد قتل األطفال الفلسطينيين على يد الجيش النازي الصهيوني, باتت مشاهد طبيعية لدى 
»المشاهدين« من العرب والمس���لمين وأحرار العالم, وأصبح الحديث عن قتل األطفال ال يعدو كونه 
مجرد أرقام تتزايد كل لحظة وكل دقيقة, وفي الوقت الذي يعلو فيه صوت جمعيات الرفق بالحيوان, 
يغيب صوت جمعيات حقوق اإلنسان, ومؤسسات وجمعيات تعنى بحقوق األطفال حول العالم عندما 
يتعلق األمر بالطفل الفلسطيني, فالجنود الصهاينة قتلوا بدم بارد أمام عدسات الكاميرا الطفل محمد 
الدرة, والطفل فارس عودة, والطفلة الرضيعة إيمان حجو, مرورا بش���هداء انتفاضة القدس وشهداء 
مس���يرات العودة من األطفال وعددهم 18 شهيدا حتى اآلن, وصوال إلى الشهيد الطفل أركان مزهر 
الذي قتله الحت���الل الصهيوني أول أمس أثناء اقتحامه لمخيم الدهيش���ة بمحافظة بيت لحم بدم 
بارد, وكالعادة لم يحرك احد ساكنا, ولن تتحرك مؤسسات حقوق الطفل ألنها عاجزة أمام االحتالل. 

الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار اعتبرت أن استمرار التصعيد اإلسرائيلي وتركيزه 
على قتل األطفال ومحاوالته المتكررة ترويج األخبار واألكاذيب بهدف إنهاء مس���يرات العودة، والتي 
ما زال عاجزًا عن وقفها على مدار األسابيع الماضية  دعت إلى اعتبار الجمعة القادمة جمعة » أطفالنا 
الشهداء« وفاء لبراءتهم المغتالة التي يس���تهدفها االحتالل, وعهدا لهم على االستمرار بالنضال 
حتى تحقيق أهداف شعبنا بالعودة والحرية واالستقالل, وطالبت بمشاركة جماهيرية واسعة حتى 
تتض���ح الصورة أمام العالم, ويتم فضح الجيش الصهيوني قاتل األطفال الذي يدعي كذبا وزورا انه 
األكثر أخالقية أمام العالم, فدماء الش���هداء غالية على شعبنا وال يمكن التخاذل عن نصرة الشهداء 
والوفاء لدمائهم الطاهرة الزكية, فهؤالء الشهداء هم الذين يقربوننا من لحظة النصر, ويصنعون من 

أجسادهم الطاهرة جسرا لنعبر من فوقه إلى حريتنا واستقاللنا واستعادة أرضنا .
إن تواط���ؤ العال���م مع االحتالل الصهيوني, واصراراه على إخف���اء جرائم القتل حتى تلك التي تطال 
األطفال األبرياء, هو الذي ش���جع الكيان الصهيوني المجرم عل���ى ارتكاب المزيد من الجرائم, وهو ما 
جعل الفلس���طيني يدرك ان هذا العالم ال يحترم الضعفاء, وال يناصرهم أو يسعى إلعادة حقوقهم 
المسلوبة إليهم,  وان اللغة التي تحكم هذا العالم تستند إلى شريعة الغاب والقانون الذي يحكمهم 
هو قانون الغاب, فالقوي يأكل الضعيف والطاغية المجرم يس���ود بقوانينه الخاصة ويعلو على كل 
القوانين اإلنسانية التي تحكم العالم, وإال كيف يمكن تبرير الحراك العربي واإلقليمي والدولي ألجل 
تحريك ملف الجنود الصهاينة المحتجزين لدى كتائب القس���ام, والمحاوالت المس���تمرة لفتح هذا 
الملف وجلب معلومات عنهم لصالح »إس���رائيل«, في نفس الوق���ت الذي يتجاهل فيه العالم ملف 
األسرى الفلسطينيين لدى االحتالل والذين بلغ عددهم نحو سبعة آالف أسير, منهم من قضى نحو 

35 عاما في سجون االحتالل وال زال معتقال حتى اآلن ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.
األطفال الفلس���طينيون يقتلون بدم بارد, والعالم كله يتفرج عليهم ونحن نش���يعهم إلى مثواهم 
األخير, واالحتالل ال يرف له جفن وهو يستهدف األطفال, حتى أولئك األطفال الذين يقومون بتطيير 
الطائرات الورقية التي تش���كل بعلم فلس���طين يتم اس���تهدافهم بصاروخ من طائرة استطالع, ان 
المجتمع الدولي بمؤسس���اته المختلفة يفقد مصداقيته بقوة من اجل عيون »إسرائيل«, ويجبن عن 
فضح جرائم االحتالل, وهذا ما يجعل الفلسطينيين يتمسكون أكثر بحقوقهم ويقاتلون من اجلها, 
فالحق الفلسطيني لن يضيع ودماء الشهداء لن تضيع, ودماء األطفال لن تذهب هدرا, فما ضاع حق 

وراءه مطالب.         

جمعة أطفالنا الشهداء
بقلم /  عاطف المشهراوي 

القضي���ة تحول���ت إل���ى أمني���ة بامتياز… 
مسؤولون أمريكيون س���ابقون، لم يكتفوا 
باإلشارة إلى قمة هلسنكي بين الرئيسين 
األمريكي دونالد ترامب والروسي فالديمير 
بوتين االثنين باعتبارها كارثة سياس���ية 
الدولي  لمركزه���م  وإهان���ة  لألمريكيي���ن 
ولمؤسساتهم في وجه رئيس روسي صلب 
وغير مس���تعد ألي تنازالت ولو لفظية، بل 
تحول عند بعضهم إلى إش���ارات أكثر حدة 
وتتعلق مباش���رة بش���خص ترامب ومدى 
إخالصه لبل���ده وهو أمر ال يع���رف التاريخ 

األمريكي الحديث وضعا شبيها له. 
ضرب���ة البداية كانت من مدي���ر المخابرات 
المركزية الس���ابق جون برينان وقذف بها 
إلى أعلى نقطة ممكن���ة: يجب عزل ترامب، 
وأداؤه في ه���ذه القمة يتجاوز حد الجريمة 
الكب���رى واإلثم بل والخيان���ة. بعده تتالت 
الضربات ومن مسؤولين أمنيين وعسكريين 
س���ابقين بارزين، أقربها إلى ما س���بق قول 
العضو الجمهوري في الكونغرس ويل هارد 
إنه: » خالل مس���يرتي كضابط استخبارات، 
شهدت تالعب عمالء االستخبارات الروسية 
بأشخاص عديدين، ولكنني لم أتوقع يومًا 
أن يك���ون الرئي���س األمريك���ي من ضمن 

هؤالء«.
وزير الدف���اع األمريكي الس���ابق )في عهد 
الرئي���س باراك أوباما( تش���اك هيغل، قال 

إن: »الرئيس ترامب خذل الواليات المتحدة 
ومصالحه���ا، وهذا يوم حزي���ن لنا وللعالم« 
معتق���دا أن »الوق���ت ق���د ح���ان ليتدخل 
الكونغرس وأخشى أنه في حال لم يتدخل 
س���تكبر هذه المشكلة وسينتهي بنا األمر 
ب���دون حلفاء لنا في العالم، ونحن نتجه إلى 
ه���ذا المصي���ر، حيث لم يع���د أحد يعتمد 
علين���ا أو يثق بنا«. أما وزير الدفاع األمريكي 
الس���ابق )في عهد الرئيس بيل كلينتون( 
ويليام كوهين فيرى أن »الرئيس األمريكي 
دونال���د ترام���ب يجد صعوبة ف���ي تحليل 
األوضاع وتس���مية األمور بمسمياتها )…( 
وبالتالي حينم���ا يقول الرئيس إن الواليات 
المتحدة س���اهمت في هذا الجفاء الطويل 
ف���ي العالق���ات بي���ن الوالي���ات المتحدة 
وروس���يا، فإن هذا دليل تن���ازل من ترامب 
عن صالحياته كرئيس«. ويضيف كوهين 
»أصبحنا أضعف على الصعيد السياس���ي، 
وما يفعله الرئيس األمريكي حاليا هو قلب 
للحقائق وتخل عن قيمن���ا ومبادئنا، وأظن 
أن لدى الجميع سببا للقلق مما يحدث ومن 
خسارتنا لقيم دولتنا وتخلينا عن مجتمعنا 
االس���تخباراتي الذي بدونه نصبح عراة أمام 

أعدائنا«.
وإذا كان برين���ان ص���رخ محتج���ا »أيه���ا 
الجمهوري���ون الوطني���ون.. أي���ن أنتم؟؟!!« 
ف���ي دعوة صريح���ة لقادة ح���زب الرئيس 

للتحرك والتمرد على ه���ذا الوضع الذي رآه 
مزريا ومذال، فإن البعض األخير بدأ يش���ير، 
وبدرجات متفاوتة القوة، إلى ضرورة تدخل 
الكونغرس لردع الرئيس وحتى عزله بعد أن 
وصلت األمور إلى حد اس���تعداء الحلفاء في 
أوروبا والناتو ومهادنة روس���يا وحتى كوريا 
الش���مالية، فهيغل مثال اكتفى بالقول إن 
»عل���ى الكونغرس القيام بما يعتقد أنه من 
مصلحة الواليات المتحدة ومستقبلها« دون 

أن يفصل أكثر. 
ما أثارته قمة هلس���نكي من غضب سيزداد 
أكث���ر مع األيام مختلف، تمام���ا ونوعيا، عما 
س���بق أن واجهه ترامب في الس���ابق. اآلن 
لم يع���د الرجل يوص���ف بالمتعجرف فقط 
واألرع���ن، وغي���ر المت���زن ف���ي تصريحاته 
وتصرفاته، والمعادي للصحافيين، والمقدم 
على تصرفات حمقاء تخص مساعديه الذين 
عملوا معه في الحكومة وفي البيت األبيض، 
والمناه���ض لألجانب واألقلي���ات والمرأة و 
للتحقيقات القضائية الجارية حاليا في بالده 
بخصوص التدخل الروس���ي في االنتخابات 
األخيرة… لم يعد يوصف بكل ذلك فقط، بل 
تحول األمر اآلن إلى الطعن في وطنيته وفي 
جدارته بأن يكون رئيسا يدافع أوال وقبل كل 

شيء عن مصالح بالده. 
نظ���رة س���ريعة عل���ى عناوي���ن مق���االت 
وافتتاحيات الصح���ف األمريكية الصادرة 

بعد قمة هلسنكي تظهرها جميعها تصب 
في هذا االتجاه فف���ي صحيفة »نيويورك 
تايمز« نج���د »ترامب يظهر للعالم أنه كلب 
بوتين المدلل« و»لم���اذا لن يتحدث ترامب 
باس���م أمريكا في لقائه م���ع بوتين«، وفي 
»واشنطن بوست« نرى أن »ترامب تواطأ مع 
روس���يا علنا«، فيما عنونت »ذي إنترسبت« 
أن »المخابرات األمريكية كان لديها قاعدة 
ضد لقاء المخابرات الروسية على انفراد لكن 

ترامب تجاهلها باستهتار مع بوتين«.
األغلب أن ترامب ارتكب في قمة هلسنكي 
غلطته القاتلة، لق���د أذل الواليات المتحدة 
وصف���ع كبرياءها وهذا ما ال تتحمله الطبقة 
السياس���ية األمريكية والمؤسسة الحاكمة 
خاص���ة  وديمقراطييه���ا،  بجمهورييه���ا 
وأن ه���ذه القم���ة تأتي بعد قم���ة الحلف 
األطلس���ي وزي���ارة الرئي���س األمريكي إلى 
بريطانيا وكلتاهما أظهرتا كم باتت القيادة 
األمريكية محل كره وريبة في نفس الوقت. 
هؤالء حلفاء واشنطن التاريخيون عبر عقود 

فما بالك بمن له معها حسابات قديمة؟!!
الطعن في وطنية ترامب طعنة قاتلة ليس 
من السهل له التصدي لها أو الشفاء منها 
س���ريعا، خاصة وأنها أعادت إحياء تكهن 
قدي���م، ال دليل عليه حت���ى اآلن، مفاده أن 
بوتين يمسك على ترامب مذلة ما يبتزه بها، 
وأن هذا االبتزاز يزداد افتضاحا مع كل لقاء.

محمد كريشانتــرامب »الخائــن«؟!
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غزة/ خالد اشتيوي:
 دع����ا رئي����س اللجن����ة الش����عبية 
النائ����ب جمال  الحصار  لمواجه����ة 
إل����ى ضرورة فت����ح معبر  الخضري، 
ك����رم أبو س����الم جنوب قط����اع غزة 
بشكل فوري والسماح بحرية الحركة 

التجارية ووقف قوائم الممنوعات.
وأكد الخضري ف����ي مؤتمر صحفي 
عقده ف����ي مدينة غزة يوم أمس، أن 
االحتالل يمارس عقوبة جماعية ضد 
غ����زة، ويجب إخ����راج المعابر من أي 
معادالت أمنية وسياسية ، ألن هذه 
المعابر يجب أن تبقى مفتوحة أمام 

الحركة التجارية واألفراد.
وقال الخض����ري: »الوضع الحالي في 
غزة األخطر واألس����وأ مما كان عليه 
في السابق، خاصة بعد خطة الخنق 
اإلس����رائيلية وإغالق معب����ر كرم أبو 

سالم المتواصل لألسبوع الثاني." 
وأضاف" فكرة خنق غزة تستهدف 
بشكل أساسي القطاعين الصناعي 
والتجاري"، الفتا إلى أن االحتالل منع 
ألف سلعة من دخول القطاع، إضافة 
للم����واد الخام ف����ي الصناعة ووقف 

التصدير نهائيا«.
وأش����ار الخضري إلى خطورة الواقع 

االقتص����ادي الذي يمر به س����كان 
القط����اع، حيث وصل تقليص إنتاج 
المصانع بغزة إل����ى أكثر من %60 
بس����بب عدم توفر مواد الخام، ومن 
المحتم����ل وصولها لإلغ����الق التام 
خ����الل األيام المقبلة وع����دم القدرة 

على تلبية حاجات سكان القطاع،
للمجتمع  رس����الة  الخض����ري  ووجه 

الدول����ي وأح����رار العالم ب����أن "غزة 
تعيش ظروفا صعبة وتنتظر إسنادًا 
عربي����ًا ودوليًا حت����ى تنتهي هذه 
الحال����ة الخطيرة التي نعيش����ها«، 
داعي����ًا  إل����ى ض����رورة الضغط على 
إجراءاتها  عن  للتراجع  "إس����رائيل" 
وخطواتها ضد غزة، وصوال إلى رفع 

الحصار بشكل كامل عن القطاع.

وش����دد على حاجة القطاع لمشاريع 
تش����غيل وتأهيل ل����كل القطاعات 
الحيوية، وفت����ح المعابر كلها دون 
اس����تثناء، والعم����ل على تدش����ين 
ميناء غ����زة، وإعادة بناء المطار، وممر 
آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، 
باعتب����ار ذلك من الحق����وق الواجبة 

والمشروعة.

إغالق »كرم أبو سالم« يتسبب بانهيار اقتصادي تدريجي 

الخضري يؤكد على ضرورة إخراج معابر غزة من أي معادلة

رام الله/ االستقالل:
أظهر آخر مس���ح نفذه الجه���از المرك���زي لإلحصاء حول 
التج���ارة الخارجية، ووزعت نتائجه أمس االثنين، أن العجز 
في الميزان التجاري الفلس���طيني بلغ 399.3 مليون دوالر 
في أيار الماض���ي، بزيادة 5.6% عن الش���هر المناظر من 

العام 2017.
وارتفعت الصادرات خالل ش���هر أيار من عام 2018 بنسبة %4.5 
مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما انخفضت بنسبة 1.4% مقارنة 
مع شهر أيار من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 95.6 مليون دوالر.
كما ارتفعت الصادرات إلى الكيان اإلس���رائيلي خالل ش���هر أيار 
2018 بنس���بة 5.8% مقارنة مع الش���هر الذي س���بقه، وشكلت 
الصادرات إلى »إس���رائيل« 88.2% من إجمال���ي قيمة الصادرات 
لشهر أيار من عام 2018. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول 

العالم بنسبة 4.2% مقارنة مع الشهر السابق.
في المقابل ارتفعت الواردات خالل شهر أيار من عام 2018 بنسبة 
4.5% مقارنة مع الش���هر الس���ابق، كما ارتفعت بنس���بة %4.2 
مقارنة مع ش���هر أيار من ع���ام 2017، حيث بلغت قيمتها 494.9 

مليون دوالر.
فيما انخفضت الواردات من الكيان خالل ش���هر أيار 2018 بنسبة 
1.1% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات منه 56% من 
إجمالي قيمة الواردات لش���هر أيار م���ن عام 2018. بينما ارتفعت 
الواردات من باقي دول العالم بنس���بة 12.7% مقارنة مع الش���هر 

السابق.

اإلحصاء: ارتفاع العجز 
التجاري بنسبة 5.6 % 

بمايو الماضي

اخل�سري خالل م�ؤمتر �سحفي عقد بغزة اأم�س          ) اال�ستقالل (

رام الله/ االستقالل:
أكد مسؤولون فلسطينيون وأجانب، على ضرورة دعم 
موازنة السلطة الفلس����طينية ووكالة غوث وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين "اونروا".
جاء ذلك خالل االجتماع التكميلي للمانحين الذي ُعقد 
في أوسلو مؤخًرا، لمتابعة حشد الدعم المالي لموازنة 
السلطة، ولصالح العديد من المشاريع التنموية خاصة 
في قط����اع غزة، والمناط����ق "ج" في الضف����ة الغربية، 

باإلضافة إلى توفير الدعم لصالح "أونروا".
وحضر االجتماع الذي عق����د أمس االثنين في مكتب 
رئي����س الوزراء برام الله، العديد من قناصل وس����فراء 
ال����دول والمؤسس����ات الدولية المانح����ة، حيث عبرت 

ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد، على 
أهمية دعم وإقامة المش����اريع التنموية في قطاع غزة 
خاص����ة لصالح قطاعات المي����اه والطاقة وخلق فرص 
عمل، من أجل التغلب على الواقع المعيشي الصعب 

الذي يواجهه المواطنون في غزة.
بدورها أكدت مستش����ارة رئيس الوزراء الفلسطيني 
خيرية رص����اص على أهمي����ة دعم موازنة الس����لطة 
الفلسطينية و"أونروا" وتنفيذ المشاريع التنموية في 

قطاع غزة.
من جهته، شدد مبعوث األمين العام لألمم المتحدة 
لعملي����ة التس����وية في الش����رق األوس����ط نيكوالي 
ميالدين����وف على ض����رورة رفع الحصار االس����رائيلي 

المفروض عل����ى قطاع غزة، وإنهاء االنقس����ام وإعادة 
الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأك����د أهمية وض����ع الدول المانحة خططًا ومش����اريع 
تنموي����ة لصال����ح غزة، وتوفي����ر الدعم المال����ي الالزم 
لتنفيذها، باإلضافة إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي 
"ألون����روا" لضمان اس����تمرارها في تقدي����م الخدمات 
لالجئين الفلس����طينيين، في ظل األزمة المالية التي 

تواجهها.
من جانبه، قال ممثل االتحاد األوروبي لدى فلس����طين 
رالف تراف "يجب دعم جهود األمم المتحدة ال سيما 
أون����روا، وتوفير الدعم الالزم له����ا للتخفيف من واقع 

معاناة الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة".

االستقالل/ األناضول:
يّع���ول األردن على عودة أبنائ���ه المغتربين، لقضاء 
عطالتهم الس���نوية إلنعاش أس���واقه التي تعاني 
رك���ودًا واقتص���اده المتردي، بعد ف���رض الحكومة 

ضرائب مطلع العام الجاري، أدت إلى زيادة األسعار.
وبدأ األردن، منذ مطلع العام الحالي، بتطبيق سلسلة 
إجراءات، تهدف إلى تأمين إيرادات تقدر بنحو 500 
مليون دوالر، كجزء م���ن البرنامج اإلصالحي المتفق 

عليه مع صندوق النقد الدولي.
وعقب إق����رار الموازنة العامة للعام الحالي من مجلس 

النواب منتصف يناير/ كانون ثاني الماضي، أخضعت 
الحكومة نحو 164 سلعة لضريبة 10 بالمائة.

فيما أخضعت سلعا أخرى )كانت معفاة( لضريبة 4 
بالمائة و5 بالمائة، إل���ى جانب رفع الدعم عن الخبز 

ورفع أسعار الوقود وأجور النقل.
وقال مس���ؤولون ف���ي أحاديث مع "األناض���ول"، إن 
الضرائب المفروضة، أدت إل���ى حالة من الركود في 
القطاعات االس���تهالكية كافة، بالتزامن مع تراجع 
القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين، وهو ما أدى 

النخفاض في المبيعات.

وبحس���ب اإلحصائي���ات الرس���مية، ارتف���ع الرقم 
القياسي ألسعار المس���تهلك )التضخم( الشهري 
في األردن، بنسبة 0.1 بالمائة خالل يونيو/ حزيران 

الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
ويقترب ع���دد المغتربين األردنيين من مليون فرد، 
موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب إحصاءات عن 

وزارة الخارجية األردنية.
وتش���ير بيانات الوزارة إلى أن 79.5 بالمائة منهم، 
متواجدون في دول الخليج العربي، و11 بالمائة في 

أميركا وكندا، والباقي موزعين حول العالم.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / خالد عاهد صالح أبو س���كران عن 
فقد هويتي التي تحمل رقم:  )407082486( فعلى 
من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورًا إلى أقرب مركز 

شرطة 

أعل���ن أن���ا المواط���ن / ايم���ن احمد عبد المحس���ن 
س���عد الدي���ن عن فقد هويت���ي التي تحم���ل رقم:  
)407183516( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورًا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / حس���ن معالي س���ليمان الفرا عن 
فقد هويتي التي تحمل رقم:  )402203657( فعلى 
من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورًا إلى أقرب مركز 

شرطة

أعلن أنا المواطن /  علي ياسين علي االسطل عن فقد 
هويت���ي التي تحمل رق���م:    )963761044(  فعلى 
من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورًا إلى أقرب مركز 

شرطة

خالل اجتماع تكميلي للمانحين بـ "أوسلو"

رام الله: مسؤولون يؤكدون على أهمية دعم موازنة السلطة و »أونروا«

األردن يعول على سياحة المغتربين إلنعاش اقتصاده المتردي

االستقالل/ وكاالت:
تراج���ع إنت���اج االردن من النفط والغ���از العام الماضي بنس���بة 4.5 % مقارنة 
بمستواه في العام قبل الماضي، بحسب أحدث األرقام الصادرة عن وزارة الطاقة 

والثروة المعدنية.
وبحس���ب األرقام، فقد بلغ إنتاج األردن المحلي من النفط الخام والغاز الطبيعي 
العام الماض���ي 83 ألف طن مكافئ نفط متراجعا من 87 ألف طن مكافئ نفط 
بنهاية الع���ام 2016، فيما كان إجمالي اإلنتاج في 2015 يقارب 102 ألف طن 

مكافئ نفط.
يأتي ذلك في وقت بلغ فيه كامل استهالك المملكة من مصادر الطاقة األولية 
كام���ال العام الماضي 10.009 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة مع 9.614 مليون 

طن مكافئ نفط في 2016.
وعلى صعيد اإلنتاج، توزع ه���ذا اإلنتاج بين 3.6 مليارات قدم مكعبة من الغاز 
الطبيعي مقارنة م���ع 4.1 مليارات قدم مكعبة حجم اإلنتاج في 2016 وبتراجع 
نسبته نحو 12.2 %، وبنسبة 16.3 % عن حجم اإلنتاج في 2015 والمقدر بنحو 

4.6 مليارات قدم مكعبة في ذلك الوقت.
كم���ا تراجع اإلنتاج من النفط الخام العام الماضي بنس���بة 25 % إلى 0.3 ألف 
ط���ن من 0.4 ألف طن في 2017، و40 % عن حجم اإلنتاج في 2015 عندما بلغ 

نحو 0.5 ألف طن.

األردن: إنتاج النفط والغاز 
يسجل تراجعا بـ 4.5 %

االستقالل/ وكاالت:
تعتزم الحكومة المصرية، إصدار أدوات دين محلية )س���ندات وأذون 
خزانة( تق���در بنحو 475.5 مليار جنيه )26.7 ملي���ار دوالر(، في الربع 

األول من العام المالي الجاري لتمويل عجز نفقات جارية غير منتجة.
وبخ���الف أدوات الدين المحلي���ة، تخطط الحكوم���ة المصرية لطرح 
سندات دولية في العام المالي الجاري، بجانب مفاوضات مع مؤسسات 

دولية للحصول على قروض أخرى. 
ومن المنتظر أن تحصل مصر خالل العام الجاري 2018، على شريحة 
بقيمة ملي���اري دوالر من صندوق النقد الدولي، في إطار قرض بقيمة 

12 مليار دوالر على 3 سنوات. 
ويب���دأ العام المالي ف���ي مصر مطلع يوليو/ تم���وز، وينتهي بنهاية 

يونيو/حزيران من العام التالي.

مصر تتوسع في 
إصدارات الدين لتمويل 
نفقاتها غير اإلنتاجية
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االستقالل/ وكاالت:
طالبت محكمة العدل الدولي���ة أمس االثنين، من دولة اإلمارات العربية 
المتحدة ض���رورة اتخاذ إجراءات مؤقتة، وبصفة ملزمة، تضمن إعادة لم 
شمل أسر القطريين والقطريات الذين فصلوا عن عوائلهم، ومنح الطلبة 
القطريين فرصة استكمال دراستهم في اإلمارات أو منحهم السجالت 
التعليمية إن أرادوا مواصلة دراس���تهم في م���كان آخر، إلى جانب منح 

القطريين حق الوصول إلى المحاكم والمؤسسات القضائية األخرى.
وجاء قرار المحكمة لصالح دولة قطر بقبول الش���كوى التي تقدمت بها 
قط���ر ضد اإلمارات في م���ا يعرف ب�”التدابير الوقتي���ة”، والتي تطالب 
بموجبها دولة قطر أبو ظبي بوقف كافة أشكال التمييز ضد القطريين، 

والوقف الفوري النتهاكات حقوق اإلنسان المتصلة بالقطريين.
وذكر قاضي محكمة العدل الدولي���ة اإلمارات العربية المتحدة بضرورة 
تطبيق التزاماتها، داعيًا إلى ضرورة أن تضمن بأن األس���ر التي تشمل 
قطريين او قطريات فصلوا عن عوائله���م بموجب قرارات اإلمارات ال بد 

أن يعاد لم شملهم.
وأكدت المحكمة على ضرورة أن يمن���ح الطلبة القطريون الذين فصلوا 
من جامعات اإلمارات الفرصة الستكمال دراستهم أو منحهم السجالت 

التعليمية إن أرادوا مواصلة دراستهم في مكان آخر.
ودعت محكم���ة العدل الدولية إلى ضرورة اتخاذ اإلمارات وقطر إجراءات 
مؤقتة لمنع تفاقم واتساع الخالف بين البلدين، وفي هذه الحالة، قررت 
المحكمة أنه من الضروري الدعوة إلى إجراءات إضافية موجهة للطرفين 

بهدف ضمان عدم تفاقم الخالف بينهما.

االستقالل/ وكاالت:
أخلت السلطات الفرنسية أمس 
للمهاجرين  مخيم����ا  االثني����ن 
يض����م أكثر من 455 ش����خصا، 
بعد أكثر من شهر من إقامتهم 
في وس����ط مدين����ة نانت غرب 

فرنسا.
وش����ملت العملي����ة التي بدأت 
في الصباح الباكر، 455 مهاجرا، 
وفق الس����لطات التي قالت إن 
الس����ودانيين  من  معظمه����م 

واالريتريين.
وحيال الوضع الصحي في هذا 
المخيم المقام في حديقة عامة 
صغيرة مزودة بخزان مياه واحد 
ومرفق صحي واحد، وحيث تم 
االبالغ عن وجود فئران وتفشي 
حاالت جرب، أجرت مدينة نانت 

وجمعيات اتصاالت بالدولة.
وبعد رفض البلدية طلب اإلخالء 
من دون تأمين استقبال "الئق 
ومنظ����م" للمهاجري����ن، رفعت 

إلى  عاجلة  المحافظة ش����كوى 
القضاء الذي أمر باإلخالء.

وق����ال عض����و جمعي����ة تدعم 
المهاجرين فرنسوا بروشاسون 
"تم أعطاؤه����م ورقة تمثل أمال 

زائفا ألن معاناتهم لم تنته".
وأض����اف "حت����ى اآلن، وع����دت 
المديرية بحوال����ى مائة مكان، 
وه����ذا يعني أن 300 ش����خص 
على األقل سينامون في الشارع 

هذا المس����اء، م����ن دون خيمة. 
سيستقرون في مكان آخر، في 
حديقة عامة أخ����رى ولن نكون 
قد توصلنا إلى حل أي مشكلة، 

أنها عودة إلى نقطة البداية".

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / احالم نعيم عبد الله عيس���ي عن 
فقد هويتي التي تحمل رقم :  )801495524( فعلى 
من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورًا إلى أقرب مركز 

شرطة.

أعل���ن أنا المواطن / محمد جب���ارة محمد العبادلة عن 
فقد هويتي التي تحمل رقم:  )410607550( فعلى 
من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورًا إلى أقرب مركز 

شرطة

أعلن أنا المواطنة /  ناريمان ماجد اس���ماعيل أبو دقة 
عن فقد هويتي التي تحم���ل رقم:   )401216155( 
فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورًا إلى أقرب 

مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /  ش���ادي احم���د محمد مقداد عن 
فقد هويتي التي تحمل رقم:  )908982028( فعلى 
من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورًا إلى أقرب مركز 

شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
طالبت وسائل إعالم كورية شمالية المواطنين باالستعداد ل�«شد الحزام«، في ظل دالالت 

على جمود مباحثات نزع السالح النووي مع الواليات المتحدة األميركية.
وذك���رت وكالة يونه���اب الكورية الجنوبي���ة لألنباء أمس االثني���ن، أن صحيفة رودونغ 
س���ينمون الرسمية الناطقة باسم حزب العمال الكوري الحاكم في العاصمة بيونغ يانغ 
ذّكرت المواطنين بالفترة الصعبة التي ش���هدتها البالد خالل المس���يرة الش���اقة في 
تس���عينيات القرن الماضي عندما عانت البالد من فقر شديد ومجاعة في أعقاب انهيار 
االش���تراكية في روسيا وأوروبا الش���رقية. وأضافت الصحيفة »حتى إذا اضطررنا لقضاء 
فترة طويلة وس���ط العواصف الثلجية ونحن نش���د األحزمة فس���وف نصل مباشرة إلى 
طريق الشعب وإلى طريق االشتراكية«. وتأتي هذه الدعوة في ظل تزايد المخاوف بشأن 
مباحثات نزع الس���الح النووي بين كوريا الش���مالية والواليات المتحدة، فالتقدم البطيء 
يلقي بظالله على فرص إلغاء فورى للعقوبات، وهو ربما ما كانت تأمل بيونغ يانغ تحقيقه 

لتعزيز اقتصادها الهزيل مقابل التخلي عن األسلحة النووية.

االستقالل/ وكاالت:
تعتزم زعيمة الحزب الصالح المعارض في تركيا ميرال أكشنار االستقاله من منصبها 
بع���د اجتماع طارئ للح���زب، وذلك بعد انتقادات متزايدة داخل���ه تتعلق بأدائها في 

االنتخابات.
وأسست أكشنار -وكانت سابقا وزيرة داخلية ونائبة عن حزب الحركة القومية- الحزب 
الصالح الع���ام الماضي، بعد أن انفصلت عن الحزب القومي الذي يدعم الرئيس رجب 

طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.
وكان ينظر إلى أكشنار قبيل االنتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الماضي على أنها 
أكبر تحدٍّ ألردوغان يمكن الوثوق فيه والتعويل عليه، قبل أن يسحب البساط من تحت 

أقدامها محرم إنجه، مرشح المعارضة الرئيسي.
ويعرف عن أكشنار معارضتها الشديدة للرئيس أردوغان وحكومته، وكانت قد وقفت 
ضد االستفتاء الدستوري في 16 أبريل/نيسان 2017 الذي خلص إلى إقرار تعديالت 

دستورية تتضمن االنتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

السلطات الفرنسية تشرد 455 مهاجرًا

االستقالل/ وكاالت:
أعرب����ت تونس عن إدانتها الش����ديدة لقانون القومية 
العنص����ري الذي أق����ره الكنيس����ت اإلس����رائيلي يوم 

الخميس الماضي.
وقالت وزارة الخارجية التونس����ية في بيان صادر مساء 
أمس، إن القانون المذكور "ُيكرس مرة أخرى اس����تهتار 
"إسرائيل" بقرارات الشرعية الدولية، وتنكرها للحقوق 
التاريخية للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير 
المصير وإقامة دولته المس����تقلة وعاصمتها القدس 
الشريف، التي بدونها ال يمكن أن تنعم المنطقة باألمن 

واالستقرار".
وأك����دت خطورة هذا اإلجراء غي����ر القانوني على جهود 
إحي����اء عملية التس����وية وم����ا ينطوي علي����ه من نزعة 
تمييزية وعنصرية، داعية في المقابل المجتمع الدولي 
ومجل����س األمن إل����ى تحمل مس����ؤولياتهم، لوضع حد 

لسياس����ات "إسرائيل" الرعناء، وتوفير الحماية الدولية 
للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع 
القانوني والتاريخي لألراضي الفلس����طينية المحتلة، 

وفي مقدمتها القدس الشريف.
يش����ار إلى أن الكنيست اإلس����رائيلي صادق الخميس 
الماضي على مش����روع قانون ينص على أن "إس����رائيل 
هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير 
المصير فيها يخص "الش����عب اليه����ودي" فقط، مما 
أثار غض����ب النواب العرب الذين مزق����وا نص القانون، 
باعتباره س����يعطي طابعا رسميا للتمييز العنصري في 

"إسرائيل".
وأثار هذا القانون ردود فعل عربية ودولية غاضبة، حيث 
اعتبره االتحاد األوروبي أنه يهدد بتعقيد حل الدولتين، 
فيما وصفته جامعة الدول العربية بالقانون "العنصري" 

الذي يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

االستقالل/ وكاالت:
نددت دمش���ق أمس االثني���ن بإجالء دولة االحتالل "اإلس���رائيلي" "المئات من 
عناصر “الخوذ البيضاء”، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، 
م���ن جنوب س���وريا الى األردن اس���تجابة لطلب دول غربية ع���دة، واصفة ذلك 

ب�”العملية االجرامية”.
ونقلت وكالة األنباء الس���ورية الرس���مية “س���انا” عن مصدر مسؤول في وزارة 
الخارجية والمغتربين إن “العملية اإلجرامية التي قامت بها "إسرائيل" وأدواتها 
في المنطقة فضحت الطبيعة الحقيقية لتنظيم ما يسمى "الخوذ البيضاء" الذي 

حذرت سوريا من مخاطره”.
وأعلن���ت الخارجي���ة األردنية أول أم���س األحد أن 422 م���ن عناصر “الخوذ 
البيضاء” دخلوا المملكة “لفترة انتقالية مدتها االقصى ثالثة أشهر” بناء 
عل���ى طلب بريطانيا وألمانيا وكندا التي “قدمت تعهدًا خطيًا ملزما قانونيا 
بإعادة توطينهم خالل فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم”. 

على حد تعبيرها.
وتتهم الحكومة الس���ورية وأنصارها مجموعة “الخ���وذ البيضاء” بأنها “أداة” 
في أيدي المانحين الدوليين الذين يقدمون الدعم لها، وباالنضواء في صفوف 

الجهاديين.

دمشق تندد بإجالء عناصر 
“الخوذ البيضاء” وتصفها 

بـ”العملية اإلجرامية”

»العدل الدولية« تنتصر 
لقطر في وجه اإلمارات

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت مجموعات شبابية على مواقع التواصل االجتماعي 
ف���ي األردن، عن عزمها تنفيذ وقفة احتجاجية مس���اء 
اليوم الثالثاء، وذلك من أجل دعم الحكومة لمساعيها 

في مكافحة الفساد.
وأثيرت، الخمي���س الماضي، تحت قبة البرلمان، قضية 
فس���اد مرتبطة بتصني���ع وتهريب دخان مغش���وش، 
وباتت حديث وسائل اإلعالم المحلية ووسائل التواصل 
االجتماع���ي، بعد تقارير عن فرار "المتورط" الرئيس���ي 
فيه���ا، ويدعى عوني مطيع وهو رجل أعمال أردني، إلى 

خارج البالد.
وقال الناش���ط األردني، هشام الحيصة، إن هدف هذه 
الوقفة مس���اندة أي جهة أو صاحب مسؤولية لمحاربة 
الفس���اد، والضغط على أصحاب القرار بعدم التوس���ط 

إلنهاء هذا الملف المهم.

وأضاف الحيصة في حديث ل� "قدس برس"، إن هروب 
رجل األعم���ال، عوني مطيع، إلى خارج البالد، هو امتداد 

طويل لمسلسل الفساد المنتشر في األردن.
يش���ار إلى أن قضية مطي���ع، أثيرت في 26 نيس���ان/ 
أبريل 2017 بعد ش���كوى من ش���ركتي سجائر عالمية 
بتقليد عالمتهما، وت���م تقدير مبلغ التهرب الضريبي 
آن���ذاك بمبلغ 155 مليون، ولك���ن تم تخفيضها إلى 5 
ماليين وإعادة الماكينات األربع المضبوطة للمصنع غير 
المرخص، ليعود للعمل بدون موافقة دائرة المواصفات 

والمقاييس.
من جهتها، كشفت وزير الّدولة لشؤون اإلعالم الناطق 
الرسمي باس���م الحكومة، جمانة غنيمات، إّن الجهات 
المختّصة أصدرت قرارًا بمنع س���فر 7 أشخاص يشتبه 
بتوّرطهم في قضّية إنتاج وتهريب ماّدة الدخان بطرق 

غير قانونّية.

تونس تدين قانون »القومية« 
وتطالب بحماية للفلسطينيين

األردن: دعوات للتظاهر أمام مقر 
الحكومة دعمًا لمكافحة الفساد

بيونغ يانغ لشعبها: 
شدوا الحزام تحسبًا

منافسة أردوغان تستقيل 
من رئاسة حزبها
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االستقالل/ وكاالت:
طالبت محكمة العدل الدولي���ة أمس االثنين، من دولة اإلمارات العربية 
المتحدة ض���رورة اتخاذ إجراءات مؤقتة، وبصفة ملزمة، تضمن إعادة لم 
شمل أسر القطريين والقطريات الذين فصلوا عن عوائلهم، ومنح الطلبة 
القطريين فرصة استكمال دراستهم في اإلمارات أو منحهم السجالت 
التعليمية إن أرادوا مواصلة دراس���تهم في م���كان آخر، إلى جانب منح 

القطريين حق الوصول إلى المحاكم والمؤسسات القضائية األخرى.
وجاء قرار المحكمة لصالح دولة قطر بقبول الش���كوى التي تقدمت بها 
قط���ر ضد اإلمارات في م���ا يعرف ب�”التدابير الوقتي���ة”، والتي تطالب 
بموجبها دولة قطر أبو ظبي بوقف كافة أشكال التمييز ضد القطريين، 

والوقف الفوري النتهاكات حقوق اإلنسان المتصلة بالقطريين.
وذكر قاضي محكمة العدل الدولي���ة اإلمارات العربية المتحدة بضرورة 
تطبيق التزاماتها، داعيًا إلى ضرورة أن تضمن بأن األس���ر التي تشمل 
قطريين او قطريات فصلوا عن عوائله���م بموجب قرارات اإلمارات ال بد 

أن يعاد لم شملهم.
وأكدت المحكمة على ضرورة أن يمن���ح الطلبة القطريون الذين فصلوا 
من جامعات اإلمارات الفرصة الستكمال دراستهم أو منحهم السجالت 

التعليمية إن أرادوا مواصلة دراستهم في مكان آخر.
ودعت محكم���ة العدل الدولية إلى ضرورة اتخاذ اإلمارات وقطر إجراءات 
مؤقتة لمنع تفاقم واتساع الخالف بين البلدين، وفي هذه الحالة، قررت 
المحكمة أنه من الضروري الدعوة إلى إجراءات إضافية موجهة للطرفين 

بهدف ضمان عدم تفاقم الخالف بينهما.

االستقالل/ وكاالت:
أخلت السلطات الفرنسية أمس 
للمهاجرين  مخيم����ا  االثني����ن 
يض����م أكثر من 455 ش����خصا، 
بعد أكثر من شهر من إقامتهم 
في وس����ط مدين����ة نانت غرب 

فرنسا.
وش����ملت العملي����ة التي بدأت 
في الصباح الباكر، 455 مهاجرا، 
وفق الس����لطات التي قالت إن 
الس����ودانيين  من  معظمه����م 

واالريتريين.
وحيال الوضع الصحي في هذا 
المخيم المقام في حديقة عامة 
صغيرة مزودة بخزان مياه واحد 
ومرفق صحي واحد، وحيث تم 
االبالغ عن وجود فئران وتفشي 
حاالت جرب، أجرت مدينة نانت 

وجمعيات اتصاالت بالدولة.
وبعد رفض البلدية طلب اإلخالء 
من دون تأمين استقبال "الئق 
ومنظ����م" للمهاجري����ن، رفعت 

إلى  عاجلة  المحافظة ش����كوى 
القضاء الذي أمر باإلخالء.

وق����ال عض����و جمعي����ة تدعم 
المهاجرين فرنسوا بروشاسون 
"تم أعطاؤه����م ورقة تمثل أمال 

زائفا ألن معاناتهم لم تنته".
وأض����اف "حت����ى اآلن، وع����دت 
المديرية بحوال����ى مائة مكان، 
وه����ذا يعني أن 300 ش����خص 
على األقل سينامون في الشارع 

هذا المس����اء، م����ن دون خيمة. 
سيستقرون في مكان آخر، في 
حديقة عامة أخ����رى ولن نكون 
قد توصلنا إلى حل أي مشكلة، 

أنها عودة إلى نقطة البداية".

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / احالم نعيم عبد الله عيس���ي عن 
فقد هويتي التي تحمل رقم :  )801495524( فعلى 
من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورًا إلى أقرب مركز 

شرطة.

أعل���ن أنا المواطن / محمد جب���ارة محمد العبادلة عن 
فقد هويتي التي تحمل رقم:  )410607550( فعلى 
من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورًا إلى أقرب مركز 

شرطة

أعلن أنا المواطنة /  ناريمان ماجد اس���ماعيل أبو دقة 
عن فقد هويتي التي تحم���ل رقم:   )401216155( 
فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورًا إلى أقرب 

مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /  ش���ادي احم���د محمد مقداد عن 
فقد هويتي التي تحمل رقم:  )908982028( فعلى 
من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورًا إلى أقرب مركز 

شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
طالبت وسائل إعالم كورية شمالية المواطنين باالستعداد ل�«شد الحزام«، في ظل دالالت 

على جمود مباحثات نزع السالح النووي مع الواليات المتحدة األميركية.
وذك���رت وكالة يونه���اب الكورية الجنوبي���ة لألنباء أمس االثني���ن، أن صحيفة رودونغ 
س���ينمون الرسمية الناطقة باسم حزب العمال الكوري الحاكم في العاصمة بيونغ يانغ 
ذّكرت المواطنين بالفترة الصعبة التي ش���هدتها البالد خالل المس���يرة الش���اقة في 
تس���عينيات القرن الماضي عندما عانت البالد من فقر شديد ومجاعة في أعقاب انهيار 
االش���تراكية في روسيا وأوروبا الش���رقية. وأضافت الصحيفة »حتى إذا اضطررنا لقضاء 
فترة طويلة وس���ط العواصف الثلجية ونحن نش���د األحزمة فس���وف نصل مباشرة إلى 
طريق الشعب وإلى طريق االشتراكية«. وتأتي هذه الدعوة في ظل تزايد المخاوف بشأن 
مباحثات نزع الس���الح النووي بين كوريا الش���مالية والواليات المتحدة، فالتقدم البطيء 
يلقي بظالله على فرص إلغاء فورى للعقوبات، وهو ربما ما كانت تأمل بيونغ يانغ تحقيقه 

لتعزيز اقتصادها الهزيل مقابل التخلي عن األسلحة النووية.

االستقالل/ وكاالت:
تعتزم زعيمة الحزب الصالح المعارض في تركيا ميرال أكشنار االستقاله من منصبها 
بع���د اجتماع طارئ للح���زب، وذلك بعد انتقادات متزايدة داخل���ه تتعلق بأدائها في 

االنتخابات.
وأسست أكشنار -وكانت سابقا وزيرة داخلية ونائبة عن حزب الحركة القومية- الحزب 
الصالح الع���ام الماضي، بعد أن انفصلت عن الحزب القومي الذي يدعم الرئيس رجب 

طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.
وكان ينظر إلى أكشنار قبيل االنتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الماضي على أنها 
أكبر تحدٍّ ألردوغان يمكن الوثوق فيه والتعويل عليه، قبل أن يسحب البساط من تحت 

أقدامها محرم إنجه، مرشح المعارضة الرئيسي.
ويعرف عن أكشنار معارضتها الشديدة للرئيس أردوغان وحكومته، وكانت قد وقفت 
ضد االستفتاء الدستوري في 16 أبريل/نيسان 2017 الذي خلص إلى إقرار تعديالت 

دستورية تتضمن االنتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

السلطات الفرنسية تشرد 455 مهاجرًا

االستقالل/ وكاالت:
أعرب����ت تونس عن إدانتها الش����ديدة لقانون القومية 
العنص����ري الذي أق����ره الكنيس����ت اإلس����رائيلي يوم 

الخميس الماضي.
وقالت وزارة الخارجية التونس����ية في بيان صادر مساء 
أمس، إن القانون المذكور "ُيكرس مرة أخرى اس����تهتار 
"إسرائيل" بقرارات الشرعية الدولية، وتنكرها للحقوق 
التاريخية للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير 
المصير وإقامة دولته المس����تقلة وعاصمتها القدس 
الشريف، التي بدونها ال يمكن أن تنعم المنطقة باألمن 

واالستقرار".
وأك����دت خطورة هذا اإلجراء غي����ر القانوني على جهود 
إحي����اء عملية التس����وية وم����ا ينطوي علي����ه من نزعة 
تمييزية وعنصرية، داعية في المقابل المجتمع الدولي 
ومجل����س األمن إل����ى تحمل مس����ؤولياتهم، لوضع حد 

لسياس����ات "إسرائيل" الرعناء، وتوفير الحماية الدولية 
للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع 
القانوني والتاريخي لألراضي الفلس����طينية المحتلة، 

وفي مقدمتها القدس الشريف.
يش����ار إلى أن الكنيست اإلس����رائيلي صادق الخميس 
الماضي على مش����روع قانون ينص على أن "إس����رائيل 
هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير 
المصير فيها يخص "الش����عب اليه����ودي" فقط، مما 
أثار غض����ب النواب العرب الذين مزق����وا نص القانون، 
باعتباره س����يعطي طابعا رسميا للتمييز العنصري في 

"إسرائيل".
وأثار هذا القانون ردود فعل عربية ودولية غاضبة، حيث 
اعتبره االتحاد األوروبي أنه يهدد بتعقيد حل الدولتين، 
فيما وصفته جامعة الدول العربية بالقانون "العنصري" 

الذي يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

االستقالل/ وكاالت:
نددت دمش���ق أمس االثني���ن بإجالء دولة االحتالل "اإلس���رائيلي" "المئات من 
عناصر “الخوذ البيضاء”، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، 
م���ن جنوب س���وريا الى األردن اس���تجابة لطلب دول غربية ع���دة، واصفة ذلك 

ب�”العملية االجرامية”.
ونقلت وكالة األنباء الس���ورية الرس���مية “س���انا” عن مصدر مسؤول في وزارة 
الخارجية والمغتربين إن “العملية اإلجرامية التي قامت بها "إسرائيل" وأدواتها 
في المنطقة فضحت الطبيعة الحقيقية لتنظيم ما يسمى "الخوذ البيضاء" الذي 

حذرت سوريا من مخاطره”.
وأعلن���ت الخارجي���ة األردنية أول أم���س األحد أن 422 م���ن عناصر “الخوذ 
البيضاء” دخلوا المملكة “لفترة انتقالية مدتها االقصى ثالثة أشهر” بناء 
عل���ى طلب بريطانيا وألمانيا وكندا التي “قدمت تعهدًا خطيًا ملزما قانونيا 
بإعادة توطينهم خالل فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم”. 

على حد تعبيرها.
وتتهم الحكومة الس���ورية وأنصارها مجموعة “الخ���وذ البيضاء” بأنها “أداة” 
في أيدي المانحين الدوليين الذين يقدمون الدعم لها، وباالنضواء في صفوف 

الجهاديين.

دمشق تندد بإجالء عناصر 
“الخوذ البيضاء” وتصفها 

بـ”العملية اإلجرامية”

»العدل الدولية« تنتصر 
لقطر في وجه اإلمارات

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت مجموعات شبابية على مواقع التواصل االجتماعي 
ف���ي األردن، عن عزمها تنفيذ وقفة احتجاجية مس���اء 
اليوم الثالثاء، وذلك من أجل دعم الحكومة لمساعيها 

في مكافحة الفساد.
وأثيرت، الخمي���س الماضي، تحت قبة البرلمان، قضية 
فس���اد مرتبطة بتصني���ع وتهريب دخان مغش���وش، 
وباتت حديث وسائل اإلعالم المحلية ووسائل التواصل 
االجتماع���ي، بعد تقارير عن فرار "المتورط" الرئيس���ي 
فيه���ا، ويدعى عوني مطيع وهو رجل أعمال أردني، إلى 

خارج البالد.
وقال الناش���ط األردني، هشام الحيصة، إن هدف هذه 
الوقفة مس���اندة أي جهة أو صاحب مسؤولية لمحاربة 
الفس���اد، والضغط على أصحاب القرار بعدم التوس���ط 

إلنهاء هذا الملف المهم.

وأضاف الحيصة في حديث ل� "قدس برس"، إن هروب 
رجل األعم���ال، عوني مطيع، إلى خارج البالد، هو امتداد 

طويل لمسلسل الفساد المنتشر في األردن.
يش���ار إلى أن قضية مطي���ع، أثيرت في 26 نيس���ان/ 
أبريل 2017 بعد ش���كوى من ش���ركتي سجائر عالمية 
بتقليد عالمتهما، وت���م تقدير مبلغ التهرب الضريبي 
آن���ذاك بمبلغ 155 مليون، ولك���ن تم تخفيضها إلى 5 
ماليين وإعادة الماكينات األربع المضبوطة للمصنع غير 
المرخص، ليعود للعمل بدون موافقة دائرة المواصفات 

والمقاييس.
من جهتها، كشفت وزير الّدولة لشؤون اإلعالم الناطق 
الرسمي باس���م الحكومة، جمانة غنيمات، إّن الجهات 
المختّصة أصدرت قرارًا بمنع س���فر 7 أشخاص يشتبه 
بتوّرطهم في قضّية إنتاج وتهريب ماّدة الدخان بطرق 

غير قانونّية.

تونس تدين قانون »القومية« 
وتطالب بحماية للفلسطينيين

األردن: دعوات للتظاهر أمام مقر 
الحكومة دعمًا لمكافحة الفساد

بيونغ يانغ لشعبها: 
شدوا الحزام تحسبًا

منافسة أردوغان تستقيل 
من رئاسة حزبها
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القدس المحتلة/االستقالل:
من الُمفارقات العجيبة-الغربّية أّن الرجل الذي وضع قانون القومّية العنصرّي 
هو النائب عن حزب )ليكود( الحاكم في »إسرائيل«، آفي ديختر، الذي شغل 
في السابق منصب رئيس جهاز األمن الّعام )الشاباك(، واليوم ينبري “وريثه” 
في رئاسة »الشاباك«، يوفال ديسكين، لُيعِلن جهاًرا ُمعارضته الجارفة لما 
ُيطلق عليه قانون القومّية، الذي سّنه الكنيست فجر يوم الخميس الماضي. 
ففي مقاٍل نش���ره أمس بموقع )WALLA(، اإلخبارّي-العبرّي، قال ديسكين 
إّن قانون القومّية هو “ليس قانون قوميتي، وكمواطٍن في إسرائيل، ال ُأريد 
أْن أكون شريًكا، ولو بصمٍت، لهذا العمل الرجس والمؤذي”، الفًتا في الوقت 
، كما يزعم الُمعارضون  عينه إل���ى أّن الحديث ال يدور عن قانوٍن غيُر ضروريٍّ
من اليسار واليمين، إنّما هو قانون مرفوض جملًة وتفصياًل، على حّد تعبيره.

وأش���ار إلى أن الحكومة الحالّية قامت بسّن قانون مرفوٍض وخطيٍر، ُيقصي 
بتوجهه غير الديمقراطّي وتجاهله الّفظ لحقوق اإلنس���ان، أكثر من خمس 
سّكان »إسرائيل«، من دروز ومسلمين ومسيحيين، هذا القانون الذي ُيلحق 

أضراًرا بسمعة »إسرائيل«. كما أّكد.
وس���خر ديس���كين من بنود قانون القومّية، وقال إّنه قانون عنصرّي، ُيمّثل 
التطّرف القومّي اليهودّي في إس���رائيل، ُمش���يًرا ف���ي الوقت عينه إلى أّن 
االحتفاظ بمكانٍة خاّصٍة للغة العربّية هدفه اس���تخدام هذه اللغة لألعمال 

الشاّقة وللشتائم فقط.
ورأى رئيس الشاباك األسبق أّنه من وراء “تلطيف” بعض الكلمات والبنود 
التي وردت في مشروع القانون األصلّي، هدف الُمشّرعون إلى إخفاء طبيعة 
القانون الخطيرة، إْذ أّن القان���ون الذي يلتحف بالُمواطنة ظاهرًيا هو عملًيا 
قانون قومّي خطير، وليس ديمقراطًيا، و تناسى عمًدا وليس صدفًة، التوازن 
بي���ن الُمواطنة وبين الديمقراطّية وحقوق اإلنس���ان في »إس���رائيل« وفق 

تعبيره.

الداخل المحتل/ االستقالل:
صّعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
من اعتداءاتها بحق منازل وممتلكات 
المواطنين الفلسطينيين في الداخل 
المحتل، وذلك في سياق التضييق 
الممنهج الذي تتبعه تلك السلطات 

بحق الوجود الفلسطيني.
مواطني���ن  س���تة  أصي���ب  فق���د 
فلسطينيين؛ بينهم ُمسنة، واعتقل 
ش���ابان، أمس االثنين، عقب اعتداء 
شرطة االحتالل "اإلس���رائيلي" على 
مواطنين تجمهروا لمنع هدم منزل 
عربي في مدينة س���خنين ش���مالي 

فلسطين المحتلة.
حس���ين  المنزل،  وص���ّرح صاح���ب 
عثم���ان، بأن���ه "بذل الجه���د الكبير 
من أجل إنش���اء المنزل، وفي سبيل 
اس���تصدار تراخيص بناء من لجنة 
التنظيم والبناء في سخنين"، منوًها 
إلى أنها "ماطلت في ذلك وصادقت 

أخيًرا على قرار الهدم".
االحت���الل هدم  وتواصل س���لطات 
من���ازل في بل���دات عربي���ة بذريعة 
البناء دون ترخيص، في حين يعاني 

فلسطينيو ال� 48 من أزمة خانقة في 
األرض والمسكن.

ونفذت قوات االحتالل، مؤخًرا، حملة 
هدم مكثفة في أم الفحم وقلنسوة 
وطمرة ومنش���ية زب���دة ورهط واللد 
والعراقي���ب وغيره���ا، وحاولت هدم 

منزل ف���ي الطيرة قبل أن يفش���لها 
للجراف���ات  بتصديه���م  األهال���ي 

واآلليات.
ويقدر عدد المنازل العربية المهددة 
بالهدم ما بين ألفين إلى ثالثة آالف، 
فيما يقدر عدد المنازل غير المرخصة 

بس���بب غياب التخطيط وسياس���ة 
محاصرة البل���دات العربية بنحو 65 
ألًفا، ويبلغ عدد المباني غير المرخصة 
ف���ي منطقة النق���ب حوالي 55 ألف 
مبنى؛ وهي منازل مصنوعة من ألواح 

الصفيح، حظائر، ومعرشات زراعية.

إصابات خالل هدم منزل بسخنين 

االحتــالل يصعــد مــن استهــداف 
منــازل الفلسطينييــن بالداخــل المحتــل

رئيس الشاباك األسبق: 
قانون القومية خطير 

ومرفوض جملة وتفصيال 

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف ُمحّلل شؤون الش���رق األوسط في 
صحيف���ة )هآرت���س( العبرّية، د. تس���في 
بارئيل، النقاب عن أّن "إس���رائيل" تتّدخل 
في الحرب الدائرة في س���ورّية، مؤّكًدا على 
أّن ه���ذا التّدخل ال يقتصر على ما أس���ماه 
الُمس���اعدات اإلنس���انّية لس���ّكان القرى 
الواقعة في المنطق���ة العازلة في الجوالن 

العربّي السورّي الُمحّرر.
ونق���ل المحلل ع���ن مصادره السياس���ّية 
واألمنّية في "تل أبيب" أّنه في منطقة فّض 
االشتباك بين س���ورّية و"إسرائيل"، وهي 
التي يضمنها اتفاق فصل القّوات الُموّقع 
بي���ن البلدين في العام 1974، س���ُتواصل 
المليش���يا الُمعارضة للنظام في دمش���ق، 

والتي ُتدعى “فرسان الجوالن” نشاطها.
ع���الوة على ذل���ك، جاء ف���ي تقري���ٍر أّعده 

موقع اإلنترني���ت )the intercept(، الذي 
ُيعنى في التحقيقات االس���تقاصئّية، أّنه 
منذ ش���هر كانون الثاني )يناير( من العام 
الجاري، حصل عناصر هذه الميلش���يا على 
ُمس���اعداٍت م���ن "إس���رائيل"، تمثّلت في 
التدريب العسكرّي والحصول على أسلحٍة 

من كيان االحتالل.
باإلضاف���ة إل���ى ذل���ك، أوض���ح الُمحّل���ل 
اإلس���رائيلّي أّن���ه في الصفحة الرس���مّية 
لميليشيا “فرسان الجوالن” ُنشرت صورة 
يظهر فيه���ا أحد عناصر المليش���يا وهو 
يقوم بتحميل المواد الغذائّية على حافلٍة 
تابع���ٍة ل�”فرس���ان الجوالن”، من ش���ركة 
“تنوفا” اإلسرائيلّية لألغذية، وعليها ختم 

“حالل” بالعبرّية.
وأش���ار الُمحّل���ل بارئيل إلى أّنه بحس���ب 
موق���ع )the intercept(، فإّن "إس���رائيل" 

تنش���ط لتفعيل هذه المليشيا في الجزء 
الُمحّرر من هضبة الجوالن الس���ورّية، على 
ش���اكلة ما كان قائًما في جنوب لبنان إّبان 
 ،)2000-1982( اإلس���رائيلّي  االحت���الل 
أْي إقام���ة الجيش الش���بيه بجيش لبنان 
الجنوبّي )قوات لحد(، الذي كان عمياًل بكّل 
م���ا تحمل هذه الكلمة من معاٍن للمخابرات 
اإلس���رائيلّية، وذل���ك بهدف من���ع قّواٍت 
إيرانّيٍة من الدخول إلى المنطقة، على حّد 

تعبير الموقع.
وأشار الُمحّلل اإلسرائيلّي إلى أّن "إسرائيل" 
استغّلت ووظّفت الُمس���اعدات اإلنسانّية 
ل�”فرسان الجوالن” لكي تتمّكن من اختراق 
هذا التنظيم عس���كرًيا بهدف تس���هيل 
مهمتها على ضوء اقتراب الجيش العربّي 
الس���ورّي من ال�”حدود” مع دولة االحتالل 

في هضبة الجوالن.

القدس المحتلة/ األناضول:
ذك����رت القن����اة العبرية الثاني����ة أن وزير 
االتصاالت "اإلس����رائيلي" أيوب قرا، وهو 
م����ن الطائفة الدرزية، تلق����ى تهديدات 
بالقتل إثر تصويته لصالح قانون القومية 

اليهودي المثير للجدل.
وقالت القناة الثانية الليلة قبل الماضية 
إن قس����م حراسة ش����خصيات الحكومية 
"اإلسرائيلية" أبلغ قرا أن عليه أخذ الحيطة 
والح����ذر، وأن حارس����ا إضافي����ا قد يعين 
لمرافقته ف����ي أعقاب تلقي����ه التهديد 

بالقتل.
ورد ق����را على التهدي����دات بالقول إنها ال 

تخيفه. ودافع عن قان����ون القومية قائال 
:“إنه ال يجعل الدروز مواطنين من الدرجة 
الثانية، بل إنه يكّمل قانون أساس كرامة 
اإلنسان وحريته وال يتناقض معه”. على 

حد زعمه.
وتتناقض أقوال ق����را مع أعضاء دروز في 
الكنيس����ت قال����وا األحد الماض����ي إنهم 
طعنوا في قانون القومية أمام ما يسمى 

"محكمة العدل العليا".
وفجر الخميس الماضي، أقر الكنيس����ت 
نهائي����ة “قانون  "اإلس����رائيلي" بصورة 
القومية” الذي ينص على أن “حق تقرير 
المصي����ر ف����ي "إس����رائيل" يقتصر على 

اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة 
المباشرة هي لليهود فقط”.

كما ين����ص “قانون القومي����ة”، على أن 
“القدس الكب����رى والموحدة هي عاصمة 
إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة 
الرسمية”، وهو ما يعني أن اللغة العربية 

فقدت مكانتها كلغة رسمية.
انتقادات  القومي����ة”،  والق����ى “قان����ون 
فلس����طينية وعربي����ة ودولية واس����عة، 
باعتب����اره محاول����ة جدي����دة للقضاء على 
عنصرًيا  و”قانوًنا  الفلسطينيين،  حقوق 
يمه����د لتطهير عرقي ض����د المواطنين 

العرب في الداخل المحتل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اتفق رئيس »المعس���كر الصهيوني«، آفي غباي، مع رئيس���ة »هتنوعاه«، تس���يبي ليفني، على أن تشغل 
منصب رئيسة المعارضة.  وكانت ليفني قد طلبت، الشهر الماضي، تعيينها في المنصب خلفا ليتسحاك 

هرتسوغ، الذي عين في منصب رئيس ما تسمى »الوكالة اليهودية«. 
واعتبرت ذلك، في حينه، شرطا لمواصلة الشراكة بين حزبي »هتنوعاه« و«العمل«.

وقالت في حينه إن رئاس���ة المعارضة بالنس���بة لها ضرورة الستمرار الشراكة، وأنها تشكل فرصة لتعزيز 
الشراكة، وأيضا فيما يتصل بالقرارات المستقبلية. يشار إلى أن غباي التزم بتعيين رئيس جديد للمعارضة 
بس���بب عدم كونه عضو كنيس���ت، كما أنه لم يكن هناك أية بدائل لليفني، بالنسبة له، خاصة وأن شيلي 
يحيموفيتش لم ترغب بهذا المنصب. واعتبر غباي، بعد اتخاذ القرار بتعيين ليفني، أن الحديث عن »خطوة 
مهمة لبناء البديل للسلطة الحالية«، باعتبار أن ليفني لديها »خبرة كبيرة، خاصة في المواضيع السياسية 
واألمنية«. من جهتها قالت ليفني إن القرار يهدف إلى تعزيز »المعس���كر الصهيوني« كأساس لتشكيل 
كتلة واس���عة، مضيفة أنها »كرئيس���ة للمعارضة، وغباي كرئيس للمعسكر الصهيوني والمرشح لرئاسة 

الحكومة بهدف استبدال السلطة«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
هاجمت كاتبة »إسرائيلية« السياسة األيرلندية، على خلفية مواقفها من القضية الفلسطينية، وذلك عقب 
قرار مجلس الش���يوخ األيرلندي األخير بفرض مقاطعة على منتجات المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة 
الغربية المحتلة. وقالت الكاتبة س���مدار بيت-آدم، في مقالها بصحيفة »إسرائيل اليوم«، إن »أيرلندا دولة 
قوية في اإلرهاب، ضعيفة في التاريخ؛ ألنها أقرت فرض عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، أو دفع غرامة 
مالية بقيمة 250 ألف يورو، لكل من يحضر بضائع ومنتجات من مس���توطنات الضفة، وفقا لقانون الرقابة 

على النشاطات االقتصادية في المناطق المحتلة، الذي أقره قبل أيام مجلس الشيوخ األيرلندي«.
وأضافت أن »هذا القانون جاء احتجاجا على السياس���ة »اإلس���رائيلية« التي يتلقاها الفلس���طينيون على 
أراضيهم، وفقا لما أعلنه الس���يناتور تيري ليندون، وتناسى أن أيرلندا ذاتها هي أرض بريطانية سيطرت 
عليها المملكة المتحدة عدة مئات من السنين«. وأشارت الكاتبة، وهي رئيسة ديوان وزير الطاقة اإلسرائيلية 
يوفال شتاينيتس، إلى أن »أيرلندا تزعم أنها ال تستطيع تجاهل معاناة أمة كاملة تواجه التدمير، وتقصد 
بذلك الفلس���طينيين، مع أن هذه األمة الفلسطينية التي تتحدث عنها أيرلندا موزعة في األردن، حيث إن 

ثمانين بالمائة من سكانه فلسطينيون، وفي قطاع غزة، حيث تسيطر حماس هناك«، حسب زعمها.
وزعمت أن »الغريب أن أيرلندا ذات الغالبية المس���يحية بنس���بة تس���عين بالمئة من سكانها تتناسى أن 

اليهود تعود ملكيتهم في هذه األرض آلالف السنين، كما هو موجود في التوراة«، وفق تعبيرها.
وتضي���ف أن »إيرلن���دا انضمت لحركة المقاطع���ة العالمية BDS، بعد أن قامت »إس���رائيل« بتنفيذ خطة 
االنفصال عن غزة في 2005، وتخللها اقتالع المس���توطنات منها، وإخالؤها بالكامل، وكأن ذلك االنسحاب 
جاء جائزة للهجمات المسلحة، مع أن أيرلندا تفهم هذا الواقع جيدا؛ ألنها عاشت ما يشبهه لديها، وهكذا 

منذ االنسحاب من غزة قبل 13 عاما، باتت حماس معنية بتمرير حياة اليهود، والتنغيص عليهم«.
وأوضحت الكاتبة أن »القانون األيرلندي األخير يشكل استمرارا النتشار ظاهرة معاداة السامية فيها بصورة 

متنامية ومقلقة«.

»هآرتس«: »إسرائيل« وظفت “المساعدات 
اإلنسانية” للسوريين كبوابة للتدخل العسكري

وزير »إسرائيلي« درزي مهدد 
بالقتل لتأييده “قانون القومية” 

ليفني رئيسة للمعارضة الصهيونية

»إسرائيل« تهاجم أيرلندا بسبب 
قانون مقاطعة المستوطنات
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االستقالل/ وكاالت:
منذ س���نوات طويلة، يس���ود اعتق���اد بأن أحم���اض أوميغا 3 
الدهنية مفي���دة لصحة القلب، لكن دراس���ة تحليلية جديدة 
وجدت أن تناولها بشكل مكمالت غذائية ليس له فائدة كبيرة 

في الحماية من أمراض القلب.
وجمعت الدراس���ة بيانات من 112059 مريضًا شاركوا في 79 
تجربة عشوائية أصغر. ووجد الباحثون أن تأثير المكمالت التي 
تحتوي على األوميغا 3 قليل أو معدوم بالنسبة لخطر الوفاة أو 

التعرض ألزمة قلبية أو ذبحة صدرية.
كما أفادت الدراسة، التي ُنشرت نتائجها في دورية "كوكرين 
اليبراري"، بأن الباحثين وجدوا مع ذلك بعض الفائدة من تناول 
هذه المكمالت، إذ إنها تقلل مس���تويات الدهون الثالثية. إال 
أن الجانب الس���لبي في األمر هو أنها تقلل أيضًا مستويات ما 

يعرف بالكوليسترول المفيد.
وتوصلت الدراسة إلى فوائد من تناول زيت الكانوال والمكسرات، 
خاصة في منع اضطراب ضربات القلب. غير أن كبيرة الباحثين 
في الدراس���ة وأخصائية التغذية والباحثة في كلية نوريتش 
للطب بجامعة إيس���ت أنجليا في بريطاني���ا، لي هوبر، قالت إن 

التأثير محدود.
كذلك أشارت هوبر إلى أنه على سبيل المثال لو زاد 143 شخصًا 
من تناول زيت الكانوال فإن واحدًا منهم فقط س���يتجنب هذه 
المشكلة الصحية، مضيفة أنه لو زاد ألف شخص الكمية التي 
يتناولونها من زيت الكانوال أو المكسرات فإن واحدًا منهم فقط 
سيتجنب الوفاة بأمراض القلب أو التعرض لذبحة أو أزمة قلبية.

 يرفض أطفالنا النوم مبكرا وُيصرون على الس���هر 
رغم جميع محاوالت األم المس���تميتة في إقناعهم 
ت���ارة وردعهم تارة أخرى ، وفي الصباح تعاود الَكرة 
في محاوالت جديدة ، تهدف إلى  إيقاظه للذهاب 
إلى المدرس���ة ، ُتعد اإلفطار ومالبس المدرسة ، 
تغسل وجهه ، تلبسه الحذاء تقوم 
بكل ش���يء؛ ثم تجد أن���ه تأخر 
بالفع���ل فتصطحبه مهرولة إلى 
المدرسة مقدمة األعذار ، عن تأخيره 
، مطالبة بمس���امحته قاطعة الوعود بعدم 

تكرار ذلك - إال أن األمر يتكرر- .
هذا واحد من مئات األمثلة 
اليومية الت���ي نؤدي بها 
كآباء وأمه���ات دور المنقذ 
في حي���اة أبنائنا، ولم نس���أل 

أنفسنا 

عقب أي محاول���ة من هذه المح���اوالت، ماذا تعلم 
ابني اليوم ؟، ولو أن أيًا منا س���أل وَتفكر في اإلجابة 
لوجدها واحدة في كل المرات ، ومفادها أن محاوالتنا 
المس���تمرة في إنقاذه وتخطيط حياته لم تفد ولم 

تنتج إال مزيدا من  االتكال ، والكسل ، والالمباالة  .
إنن���ا أمام إصرارن���ا على ذلك نح���رم أطفالنا من أن 
يعيش���وا الواقع ويتعلموا م���ن أخطائهم، وهو ما 
يس���مى في التربي���ة )التعلم بالعواق���ب( فعندما 
يعيش الطفل عواقب اختياره لس���لوك ما يدرك ما 
في ذلك من سوء بش���كل أفضل وأسرع بكثير من 
أن نستمر نحن في شرح هذه العواقب له وتحذيره 
م���ن نتائج أفعاله ، فلو أن األم في المثال الس���ابق 
ترك���ت للطفل حري���ة اختيار الس���هر ووفرت على 
نفس���ها معاناة إقناعه ، واكتفت بإبداء ثقتها في 
قراره ، معلل���ة قلقها بأنها تخش���ى أن يتأخر عن 
مدرسته صباح الغد التالي ، وتركته يعيش عواقب 
اختياره من تأخير، وإحراج ، وتأنيب من مدرس���يه ، 
فهو ببساطة سيتعلم ويحمل في ذاكرته تجربة 
حقيقة أدرك من عواقبها س���وء ه���ذا االختيار 
وعدم مالءمته ، ف���ي المقابل يجب أن نأخذ 
كأهل في هذا الموقف دور المتعاطف مع 
االبن ، دون كيل التهم وعبارات الشماتة له 
، ببساطه نأسف على ما حدث معه ونخبره أننا 

ما زلنا نثق باختياراته ونتمنى له قرارات أكثر حكمة 
في المستقبل .

فلنتوقف عن عيش حياتهم بدال منهم ، ولنترك 
لهم لذة التجرب���ة والتعلم بالمحاول���ة ، والخطأ ، 
مكتفين بدور المراقب حفاظا على سالمتهم دون 
التدخ���ل ، وربما نحتاج أن نك���ون في دور الموجه 
أحيان���ا معبرين عن رأينا دون ف���رض العقوبات ، 
واختيار جميع مس���ارات يومه���م باإلجبار ، تبدو 
لن���ا األيام أجم���ل ، واقل توترا ونح���ن نختار لهم 
ونقرر نياب���ة عنهم ، ولكننا به���ذا نضعهم في 
زاوية العاجزي���ن عن إدارة ابس���ط أمور حياتهم 
، وفي ظل غيابنا س���يبحثون بالتأكيد عمن يدير 
لهم دفة حياتهم بما يرونه مناس���با ، ونكون قد 
غرسنا بداخلهم أنهم لن يكونوا يوما قادرين على 
اتخاذ القرار الصحيح ، وسنخلق داخلهم إما التردد 
والخوف من السير قدما في أي موقف يعيشونه 
، أو س���نخلق فيهم االندفاع والتهور دون حساب 

لعواقب األمور .
أبناؤنا أقوياء بالتجربة ، وبمعايشة الواقع ، ننقذهم 
اليوم ونس���تمر في ذلك ، ولكن من سينقذهم من 
الفجوة التي س���يجدون أنفس���هم فيها يوما ما ؟، 
فبالتأكيد سيأتي يوم لن نكون معهم فيه ، فهل 

أعددناهم لمواجهة هذا اليوم ؟

دعـــوا أطفالنــا يعيشــوا حياتهــم!
مي�ساء �أبو �ستة 

احذر من إنجاز عملك في سرير النوم! مفاجأة.. 
»أوميغا 3« ال 
تحمي قلوبنا!

االستقالل/ وكاالت:
يحس���ب نظام مايكروس���وفت ويندوز كمي���ات البيانات 
التي تتدفق عبر واجهات الش���بكة بالحاسوب. وإذا رغب 
المس���تخدم في التعرف على كمية البيان���ات التي تمر 
أثناء جلس���ة عمل أو طوال اليوم، فيمكنه اس���تدعاء هذه 

اإلحصائيات.
وللقيام بذلك، يتعين على المستخدم فتح موّجه األوامر 
م���ن خالل إدخال األمر “cmd” ف���ي خانة البحث بقائمة 
 ،”netstat –e“ ابدأ، وفي النافذة التالية يتم إدخال األمر
وعندئذ يمكن اس���تقراء قيم البيانات التي تم إرسالها 

واستقبالها.
وع���ادة ما تكون القيم مكونة من 7 إلى 10 أرقام، ولكن يجب 
مراع���اة أن هذه اإلحصائية تس���تمر حتى إعادة تش���غيل 
الحاس���وب مجددا، وبعد ذلك يقوم نظ���ام ويندوز بتصفير 

العدادات.

كيف تعرف
 حجم استهالك 

الحاسوب للبيانات؟

االستقالل/ وكاالت:
يلج����أ 80% من الناس إلى قض����اء معظم أعمالهم 
مس����تلقين أو جالسين على أس����رتهم، لكونهم ال 
يعلم����ون العواقب الجس����دية والصحية والعملية 
لهذا األمر، وإن كنت أنت من بين هؤالء فتوقف عن 

ذلك حااًل.
فمن جانبه أكد رئيس قسم طب النوم في  جامعة 
“هارفارد” أن العمل في المكان الذي تنام فيه يؤثر 
بشكل كبير في قدرتك على النوم، فإن كنت تعمل 
في سريرك وأردت النوم لن تستطيع ذلك بسهولة، 
إذ س����يصعب على الدماغ الفص����ل بين رغبتك في 
النوم واستمرارك في العمل, ولن تستطيع التركيز 
على عمل����ك وإنجازه بإبداع مقارنة بجلوس����ك على 
كرس����ي مكتبك، وبالتالي فس����تقّل إنتاجيتك، لذا 
فم����ن األفضل أن تخصص مس����احة للعمل وأخرى 

للراحة.
باإلضافة إلى أن العمل قبل النوم يؤثر على مستوى 
الميالتونين الذي تحتاجه للنوم خصوصًا في حالة 
النظر إلى شاشة مشعة كثيرًا، مما يجعلك تعاني 
كثي����را لتتمكن أخي����را من النوم، وتذك����ر أن النوم 
السليم يعني إنتاجية أكثر ونشاطًا أكبر في اليوم 

التالي.
ولتتجنب هذه األع����راض كاملة، احرص على إبعاد 
أجهزت����ك اإللكترونية عن الس����رير ك����ي ال تضطر 
للعمل من هناك، وبهذا تخلق مساحة بين سريرك 
وعملك، وأنشئ مس����احة خاصة للعمل في منزلك، 
وإن كان ه����ذا األمر صعبًا اذه����ب ألقرب مقهى أو 

حديقة واعمل من هناك.
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االستقالل/ وكاالت:
منذ س���نوات طويلة، يس���ود اعتق���اد بأن أحم���اض أوميغا 3 
الدهنية مفي���دة لصحة القلب، لكن دراس���ة تحليلية جديدة 
وجدت أن تناولها بشكل مكمالت غذائية ليس له فائدة كبيرة 

في الحماية من أمراض القلب.
وجمعت الدراس���ة بيانات من 112059 مريضًا شاركوا في 79 
تجربة عشوائية أصغر. ووجد الباحثون أن تأثير المكمالت التي 
تحتوي على األوميغا 3 قليل أو معدوم بالنسبة لخطر الوفاة أو 

التعرض ألزمة قلبية أو ذبحة صدرية.
كما أفادت الدراسة، التي ُنشرت نتائجها في دورية "كوكرين 
اليبراري"، بأن الباحثين وجدوا مع ذلك بعض الفائدة من تناول 
هذه المكمالت، إذ إنها تقلل مس���تويات الدهون الثالثية. إال 
أن الجانب الس���لبي في األمر هو أنها تقلل أيضًا مستويات ما 

يعرف بالكوليسترول المفيد.
وتوصلت الدراسة إلى فوائد من تناول زيت الكانوال والمكسرات، 
خاصة في منع اضطراب ضربات القلب. غير أن كبيرة الباحثين 
في الدراس���ة وأخصائية التغذية والباحثة في كلية نوريتش 
للطب بجامعة إيس���ت أنجليا في بريطاني���ا، لي هوبر، قالت إن 

التأثير محدود.
كذلك أشارت هوبر إلى أنه على سبيل المثال لو زاد 143 شخصًا 
من تناول زيت الكانوال فإن واحدًا منهم فقط س���يتجنب هذه 
المشكلة الصحية، مضيفة أنه لو زاد ألف شخص الكمية التي 
يتناولونها من زيت الكانوال أو المكسرات فإن واحدًا منهم فقط 
سيتجنب الوفاة بأمراض القلب أو التعرض لذبحة أو أزمة قلبية.

 يرفض أطفالنا النوم مبكرا وُيصرون على الس���هر 
رغم جميع محاوالت األم المس���تميتة في إقناعهم 
ت���ارة وردعهم تارة أخرى ، وفي الصباح تعاود الَكرة 
في محاوالت جديدة ، تهدف إلى  إيقاظه للذهاب 
إلى المدرس���ة ، ُتعد اإلفطار ومالبس المدرسة ، 
تغسل وجهه ، تلبسه الحذاء تقوم 
بكل ش���يء؛ ثم تجد أن���ه تأخر 
بالفع���ل فتصطحبه مهرولة إلى 
المدرسة مقدمة األعذار ، عن تأخيره 
، مطالبة بمس���امحته قاطعة الوعود بعدم 

تكرار ذلك - إال أن األمر يتكرر- .
هذا واحد من مئات األمثلة 
اليومية الت���ي نؤدي بها 
كآباء وأمه���ات دور المنقذ 
في حي���اة أبنائنا، ولم نس���أل 

أنفسنا 

عقب أي محاول���ة من هذه المح���اوالت، ماذا تعلم 
ابني اليوم ؟، ولو أن أيًا منا س���أل وَتفكر في اإلجابة 
لوجدها واحدة في كل المرات ، ومفادها أن محاوالتنا 
المس���تمرة في إنقاذه وتخطيط حياته لم تفد ولم 

تنتج إال مزيدا من  االتكال ، والكسل ، والالمباالة  .
إنن���ا أمام إصرارن���ا على ذلك نح���رم أطفالنا من أن 
يعيش���وا الواقع ويتعلموا م���ن أخطائهم، وهو ما 
يس���مى في التربي���ة )التعلم بالعواق���ب( فعندما 
يعيش الطفل عواقب اختياره لس���لوك ما يدرك ما 
في ذلك من سوء بش���كل أفضل وأسرع بكثير من 
أن نستمر نحن في شرح هذه العواقب له وتحذيره 
م���ن نتائج أفعاله ، فلو أن األم في المثال الس���ابق 
ترك���ت للطفل حري���ة اختيار الس���هر ووفرت على 
نفس���ها معاناة إقناعه ، واكتفت بإبداء ثقتها في 
قراره ، معلل���ة قلقها بأنها تخش���ى أن يتأخر عن 
مدرسته صباح الغد التالي ، وتركته يعيش عواقب 
اختياره من تأخير، وإحراج ، وتأنيب من مدرس���يه ، 
فهو ببساطة سيتعلم ويحمل في ذاكرته تجربة 
حقيقة أدرك من عواقبها س���وء ه���ذا االختيار 
وعدم مالءمته ، ف���ي المقابل يجب أن نأخذ 
كأهل في هذا الموقف دور المتعاطف مع 
االبن ، دون كيل التهم وعبارات الشماتة له 
، ببساطه نأسف على ما حدث معه ونخبره أننا 

ما زلنا نثق باختياراته ونتمنى له قرارات أكثر حكمة 
في المستقبل .

فلنتوقف عن عيش حياتهم بدال منهم ، ولنترك 
لهم لذة التجرب���ة والتعلم بالمحاول���ة ، والخطأ ، 
مكتفين بدور المراقب حفاظا على سالمتهم دون 
التدخ���ل ، وربما نحتاج أن نك���ون في دور الموجه 
أحيان���ا معبرين عن رأينا دون ف���رض العقوبات ، 
واختيار جميع مس���ارات يومه���م باإلجبار ، تبدو 
لن���ا األيام أجم���ل ، واقل توترا ونح���ن نختار لهم 
ونقرر نياب���ة عنهم ، ولكننا به���ذا نضعهم في 
زاوية العاجزي���ن عن إدارة ابس���ط أمور حياتهم 
، وفي ظل غيابنا س���يبحثون بالتأكيد عمن يدير 
لهم دفة حياتهم بما يرونه مناس���با ، ونكون قد 
غرسنا بداخلهم أنهم لن يكونوا يوما قادرين على 
اتخاذ القرار الصحيح ، وسنخلق داخلهم إما التردد 
والخوف من السير قدما في أي موقف يعيشونه 
، أو س���نخلق فيهم االندفاع والتهور دون حساب 

لعواقب األمور .
أبناؤنا أقوياء بالتجربة ، وبمعايشة الواقع ، ننقذهم 
اليوم ونس���تمر في ذلك ، ولكن من سينقذهم من 
الفجوة التي س���يجدون أنفس���هم فيها يوما ما ؟، 
فبالتأكيد سيأتي يوم لن نكون معهم فيه ، فهل 

أعددناهم لمواجهة هذا اليوم ؟

دعـــوا أطفالنــا يعيشــوا حياتهــم!
مي�ساء �أبو �ستة 

احذر من إنجاز عملك في سرير النوم! مفاجأة.. 
»أوميغا 3« ال 
تحمي قلوبنا!

االستقالل/ وكاالت:
يحس���ب نظام مايكروس���وفت ويندوز كمي���ات البيانات 
التي تتدفق عبر واجهات الش���بكة بالحاسوب. وإذا رغب 
المس���تخدم في التعرف على كمية البيان���ات التي تمر 
أثناء جلس���ة عمل أو طوال اليوم، فيمكنه اس���تدعاء هذه 

اإلحصائيات.
وللقيام بذلك، يتعين على المستخدم فتح موّجه األوامر 
م���ن خالل إدخال األمر “cmd” ف���ي خانة البحث بقائمة 
 ،”netstat –e“ ابدأ، وفي النافذة التالية يتم إدخال األمر
وعندئذ يمكن اس���تقراء قيم البيانات التي تم إرسالها 

واستقبالها.
وع���ادة ما تكون القيم مكونة من 7 إلى 10 أرقام، ولكن يجب 
مراع���اة أن هذه اإلحصائية تس���تمر حتى إعادة تش���غيل 
الحاس���وب مجددا، وبعد ذلك يقوم نظ���ام ويندوز بتصفير 

العدادات.

كيف تعرف
 حجم استهالك 

الحاسوب للبيانات؟

االستقالل/ وكاالت:
يلج����أ 80% من الناس إلى قض����اء معظم أعمالهم 
مس����تلقين أو جالسين على أس����رتهم، لكونهم ال 
يعلم����ون العواقب الجس����دية والصحية والعملية 
لهذا األمر، وإن كنت أنت من بين هؤالء فتوقف عن 

ذلك حااًل.
فمن جانبه أكد رئيس قسم طب النوم في  جامعة 
“هارفارد” أن العمل في المكان الذي تنام فيه يؤثر 
بشكل كبير في قدرتك على النوم، فإن كنت تعمل 
في سريرك وأردت النوم لن تستطيع ذلك بسهولة، 
إذ س����يصعب على الدماغ الفص����ل بين رغبتك في 
النوم واستمرارك في العمل, ولن تستطيع التركيز 
على عمل����ك وإنجازه بإبداع مقارنة بجلوس����ك على 
كرس����ي مكتبك، وبالتالي فس����تقّل إنتاجيتك، لذا 
فم����ن األفضل أن تخصص مس����احة للعمل وأخرى 

للراحة.
باإلضافة إلى أن العمل قبل النوم يؤثر على مستوى 
الميالتونين الذي تحتاجه للنوم خصوصًا في حالة 
النظر إلى شاشة مشعة كثيرًا، مما يجعلك تعاني 
كثي����را لتتمكن أخي����را من النوم، وتذك����ر أن النوم 
السليم يعني إنتاجية أكثر ونشاطًا أكبر في اليوم 

التالي.
ولتتجنب هذه األع����راض كاملة، احرص على إبعاد 
أجهزت����ك اإللكترونية عن الس����رير ك����ي ال تضطر 
للعمل من هناك، وبهذا تخلق مساحة بين سريرك 
وعملك، وأنشئ مس����احة خاصة للعمل في منزلك، 
وإن كان ه����ذا األمر صعبًا اذه����ب ألقرب مقهى أو 

حديقة واعمل من هناك.
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بربخ :
 هدفنا املناف�سة 

على املراكز 
املتقدمة  وال 

عودة للوراء

خانيونس/ االستقالل:
أكد المدير الفني لفريق خدمات خانيونس 
احميدان بربخ أن طموحهم خالل الموس���م 
المقبل المنافس���ة على المراكز المتقدمة 
والظهور بشكل قوي، مشددا على أن ذلك 
ليس س���هال في ظل تعزي���ز باقي األندية 
لصفوفها بالعديد من الالعبين المميزين. 

وأشار بربخ ل�"االستقالل" إلى أنه وضع خطة  
واضحة للفريق للظهور بمستوى رائع خالل  
الموسم المقبل تحت شعار" ال عودة للوراء".

وأض���اف :":أن الفريق لديه مجموعة مميزة 
من الالعبين القادرين على المنافسة وليس 
البقاء فقط  في الدوري الموس���م المقبل"، 
مبينًا أن فريق الخدمات من الفرق العنيدة 
والقوية وس���يظهر بش���كل مغاير  خالل 

الفترة المقبلة.
وع���ن احتياج���ات الفريق، قال برب���خ: "إن 
الفري���ق اكتف���ى بالتعاقد م���ع  5العبين 
مميزين قادرين على إظهار الفريق بشكل 
مغاير مع أبناء النادي"، مشيرًا إلى أن جميع 
المراكز ممتلئة، وأن المنافسة ستكون قوية 

بين الالعبين لحجز مكان لهم بالتش���كيلة 
األساسية.

وبّين بربخ أنه بحاجة لكل العب مميز، وأن من 
يثبت نفسه سيكون له الفرصة للمشاركة 
مع الفريق، مش���يرًا إلى ان وجود الروح بين 
الالعبي���ن والقتال بالملعب س���يكون أحد 

أسباب المنافسة على المراكز المتقدمة.
ولفت بربخ إلى أن الفريق يخوض حاليا فترة 
اعداد س���تكون طويلة في مالعب معشبة  
تتضمن التركي���ز على العناص���ر البدنية 
والتحم���ل باإلضاف���ة إلى الجان���ب الفني 
والتكتيكي، مش���ددًا أن جمي���ع الالعبين 
سيأخذون فرصتهم مع الفريق ومن يثبت 
نفسه سيحجز مكانه للمشاركة مع الفريق.

وس���بق لبرب���خ تدريب  اتح���اد خانيونس 
وش���باب خانيونس، وهالل غ���زة وخدمات 
الشاطئ وقدم مس���تويات رائعة مع الفرق 
التي قاده���ا، ويعتب���ر من أفض���ل وأكفأ 
المدربي���ن في قطاع غزة ويمت���از بالجانب 
التكتيكي العالي وتقربه لالعبين بش���كل 

كبير.

غزة/ االستقالل:
وزع اتحاد كرة السلة  السبت الماضي  
األندية  عل���ى  الرياضي���ة  المالب���س 
المشاركة في دوري جوال لكرة السلة، 
قبي���ل افتت���اح بطولة ال���دوري التي 
البريج وغزة  جمعت فريقي خدم���ات 
الرياض���ي على صال���ة المرحوم خلف 

العجلة.
وحضر حف���ل التوزيع أعض���اء اتحاد 
اللعبة، ومحمد الشرفا مدير التسويق 
بش���ركة ج���وال ومندوب���ي األندي���ة 

المشاركة.
الش���كر  اللعب���ة  اتح���اد  وق���دم 

عل���ى  ج���وال  لش���ركة 

دعمها ورعايتها لبطولة الدوري خالل 
المواس���م الماضي���ة، مش���يدًا بالدور 
الكبير الذي تلعبه من أجل اس���تمرار 
النش���اط الس���لوى ف���ي المحافظات 

الجنوبية.
ب���دوره تمن���ى ممث���ل ش���ركة جوال 
التوفيق لألندية المشاركة في بطولة 
الدوري، مؤكدًا أن جوال ستبقى راعية 

الرياضية الفلسطينية.
وأشاد الش���رفا بالجهود الكبيرة التي 
يق���وم بها اتحاد الس���لة ف���ي إقامة 
وتنظيم المسابقات الرياضية، مشيرًا 
إل���ى أن لعبة كرة الس���لة من األلعاب 

التي تحظى باهتمام جماهيري كبير.

احتاد ال�سلة يوزع املالب�س الريا�سية على االأندية امل�ساركة بدوري جوال ال�سلوى

االستقالل / وكاالت:
أعلن مس����عود أوزيل، العب وسط 
آرس����نال اإلنجليزي، اعتزاله اللعب 
الدولي، بعد االنتقادات التي نالها 

مؤخًرا من الجماهير األلمانية.
وقال أوزيل بحس����ب بيان رسمي: "إنه 
أم����ر ثقيل على قلبي، ولكن بعد الكثير من التفكير 
بسبب األحداث األخيرة، لن أعود أللعب أللمانيا على 
المستوى الدولي، حيث أش����عر بالعنصرية وعدم 

االحترام".
وأضاف: "اعتدت على ارتداء القميص األلماني بمثل 

هذا الفخر واإلثارة، لكنني اآلن لن أفعل ذلك .
كان م����ن الصعب للغاي����ة اتخاذ هذا الق����رار ألنني 
كنت دائما أعطي كل ش����يء لزمالئ����ي، والمدربين، 

ولألشخاص الجيدين في ألمانيا".
وتاب����ع: "حي����ن يعاملني المس����ؤولون ف����ي االتحاد 
األلماني بهذه الطريقة، وعدم احترام جذوري التركية 

وتحويلي إلى دعاية سياسية فهذا يكفي".
ُيذك����ر أن أوزي����ل أصدر بيان����ا ، لتوضيح 
مالبس����ات صوره مع الرئيس التركي 
رج����ب طي����ب أردوغ����ان، وأكد أن 
الص����ورة لم يكن له����ا أي غرض 

سياسي .

العن�سرية تدفع 
اأوزيل العتزال 
اللعب الدويل

بوفــون يتقا�ســى مبلــغاً خيالــياً
 مــن بــاري�س �ســان جريمــان

االستقالل / وكاالت: 
كش���فت تقاري���ر صحفية ع���ن قيمة 
الراتب الشهري الضخم الذي يتقاضاه 
جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس 

سان جيرمان.
وأشارت صحيفة )ليكيب( الفرنسية إلى 
أن بوفون يتقاضى راتًبا ش���هرًيا قيمته 

410 ألف يورو خالًصا من الضرائب.
وأضاف���ت الصحيف���ة أن ه���ذا الراتب 
الضخم من الصعب أن يتقاضاه حارس 
مرمى آخر ف���ي العالم مع بلوغه 40 عاًما، 
إال أن خبرات بوفون وش���عبيته الطاغية 
تكسران أي قاعدة، وهو ما ظهر جليا في 

المباراة الودية أمام بايرن ميونخ .
وأش���ارت إل���ى أن جميع العب���ي الفريق 
األلمان���ي حرصوا على مصافحة الحارس 
اإليطالي المخضرم أثناء اس���تبداله بعد 
م���رور 67 دقيقة إضاف���ة إلى تصفيق 
23 أل���ف متف���رج كان���وا حاضرين في 

المدرجات.
وانتق���ل بوفون إلى صفوف بي إس جي 
هذا الصيف قادما م���ن يوفنتوس في 

صفقة انتقال حر .
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رام الله/ االستقالل: 
بحث وزي���ر الصّحة جواد ع���واد مع فريق البنك الدولي س���ير عمل 
المشاريع التي يدعمها البنك بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية.

وناقش االجتماع س���ير عمل مش���روع تعزيز صمود النظام الصحي 
الفلس���طيني ومش���روع تعزيز رعاية الطوارئ في المستش���فيات 

الحكومّية.
من جانبه أشاد الوزير عواد بدور البنك الدولي الكبير في دعم القطاع 

الصّحي في فلسطين.
وقال " نعتز بالعالقة المتينة بين وزارة الصّحة الفلسطينية والبنك 

الدولي، باعتباره الداعم األساسي   لقطاع الصحة".
وخ���الل االجتماع أثنى فريق البنك على ال���دور الريادي الكبير الذي 
تقوم به وزارة الصحة الفلس���طينية في تطوير القطاع الصّحي في 

فلسطين بالشراكة معه.
وأك���د البن���ك اس���تمراريته في تعزيز ودعم القط���اع الصحي في 

فلسطين.

غزة/ االستقالل:
التق���ى رئيس بلدي���ة المغازي 
وزارة  بوكي���ل  النج���ار  محم���د 
واإلس���كان  العاّم���ة  األش���غال 
ناجي سرحان، في مكتب األخير 

بمدينة غزة.
الزيارة  أن  البلدي���ة  وأوضح���ت 
ج���اءت لتلبي���ة طلبه���ا وطلب 
مواطني مخيم المغازي، بتركيب 
المدخل  عل���ى  إش���ارة ضوئية 
لتنظي���م  للمخّي���م؛  الرئي���س 
الحركة المرورية وتوفير س���بل 
السالمة واألمان لحركة السيارات 

والمواطنين.
وأضاف���ت: "كم���ا يأت���ي اللقاء 
لمناقش���ة إعادة فت���ح المدخل 
الشمالي المعروف )شارع أبو بكر 
الصديق( ذوي االتجاهين، الذي 
يخدم عدًدا كبيًرا من المواطنين 

واألحياء والمؤسس���ات، ويعمل 
عل���ى تخفيف ضغ���ط الحركة 
المغازي،  مرك���ز  ع���ن  المرورية 
الشرقية  بالمنطقة  حيث يوجد 

المغازي(,  )شهداء  مستوصف 
ومدارس ثانوية للبنين والبنات". 
وأوضح���ت البلدي���ة أن الوكيل 
س���رحان "وعد بالتعاون وسرعة 

توجيه اللجنة المكلفة من وزارة 
وتلبية  باالهتم���ام  المواصالت 
هذه المطالب، وأصدر توجيهاته 

لدائرة الطرق بمباشرة العمل".

القدس المحتلة/ االستقالل:
التقى رئيس الوزراء االس���رائيلي بنيامي���ن نتنياهو، امس االثنين، 
المنس���ق الخاص لعملية الس���الم في الش���رق األوس���ط نيكوالي 
مالدينوف، لبحث الوض���ع األمني المتوتر في قطاع غزة. وذكر موقع 
واال العبري أن نتنياهو ومالدينوف ناقشا سبل الحفاظ على الهدوء 

في قطاع غزة.

نتنياهو ومالدينوف
 يبحثان الوضع في غزة

أبو سالم جنوب ش���رق قطاع غزة. وقالت شركة توزيع الكهرباء بغزة، إن 
خط الشعف المغذي لمدينة غزة متعطل منذ أيام ما يفاقم أزمة إمداد 

الكهرباء لقطاع غزة.
وتمد المحطة س���كان غزة بنحو 25 ميجا واط حيث تعمل بالحد االدنى 

بمولد واحد فقط.
وفي ظل توقف عمل المحطة ترتفع ساعات قطع الكهرباء من 16 ساعة 
يوميا إلى 18 س���اعة مقابل 4 س���اعات وصل فقط م���ا يزيد من معاناة 

السكان في غزة.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين إن األوضاع الصحية لألسرى المرضى 
والجرحى القابعين في عيادة معتقل "الرملة" في تدهور مستمر، في ظل غياب 

المتابعة الصحية وتركهم فريسة لألمراض.
وأشار محامي الهيئة معتز ش���قيرات عقب زيارته للمعتقل يوم أمس، إلى أن 
إدارة معتقل الرملة تتعمد المماطلة في تقديم العالج لألسرى المرضى بعدم 
تشخيص أمراضهم كما يجب، والتقاعس عن فحصهم واالستهتار بحاالتهم 

الصحية الصعبة.

هيئة األسرى: استمرار 
معاناة األسرى المرضى 

بعيادة »الرملة«

المحتجي���ن   م���ن  عش���رات  أن  مراس���لنا  وأف���اد 
والمعتصمي���ن حاص���روا مكت���ب مدي���ر عمليات 
اونروا بغزة ماتياس ش���مالي ومنع���وه من الخروج، 
وطالبوا برحيل���ه ف���ورا، احتجاج���ا عل���ى سياس���ة 
تنتهجها  العاملين الت���ي  ووق���ف  التقليص���ات 

"اونروا".
وأش���ار مراس���لنا بأن مرافقي ش���مالي ألقوا  قنابل 
صوتية على الموظفين المحتجين في ساحة الوكالة 

لتفريقهم حتي يتمكن من  الخروج من مكتبه.
ولفت إلى أنه تم منع دخول الصحفيين إلى المكان 

للتصوير بأمر من ماتياس شمالي.
وقال أمير المس���حال، رئي���س االتحاد، في كلمة له 
خالل الوقف���ة: " إذا كانت األزمة وراء تقليص أعداد 
موظف���ي األونروا بغزة مالية، فنحن نقدم مقترحات 
وحلوال لمواجهة األزمة ومنع التخّلي عن الموظفين".

وتابع: " لكن إذا كانت األزمة سياسية فنحن نطالب 
بإبالغنا من أجل اللجوء إلى الشارع الفلسطيني".

وأوضح أن "فصل أعداد من الموظفين سيؤدي إلى 
إشعال فتيل األزمة في قطاع غزة".

وم���ن جانبها ، نف���ت "اونروا" الخبر ال���ذي تناقلته 
وبع���ض وكاالت االنباء بأن "ح���راس مدير عمليات 
وكال���ة األون���روا بغزة الق���وا قنابل صوتي���ة تجاه 

المحتجين على التقليصات أمام بوابة الوكالة" في 
قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الخبر عار عن الصحة.

وفي تعليقه على الحادثة، طالب اتحاد الموظفين 
ب���� "اونروا" بفتح تحقيق ف���وري بعد إطالق القنابل 
الصوتي���ة باتج���اه المحتجي���ن من قب���ل مرافقي 

ماتياس.
واعل���ن االتحاد البدء باعتص���ام مفتوح امام مكتب 
مدير العمليات حتى ترجع الوكالة عن قراراتها بحق 

الموظفين.
فيما قال الرئيس الس���ابق التح���اد الموظفين في 
وكال���ة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
"اونروا" س���هيل الهندي االثني���ن في تصريحات 
صحفية إن إدارة الوكالة في غزة رفضت التراجع عن 

قراراتها األخيرة بفصل الموظفين.
أش���ار الهندي إلى أن مدير عملي���ات الوكالة ما زال 
محتجز في مكتبه بغزة بس���بب اعتصام الموظفين 

خارجه وعدما لسماح له بالخروج.
ومن جهتها، أدانت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق 
العام  الالجئين، اس���تخدام فري���ق حماية المدير 
لوكالة "اونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي القنابل 
الصوتي���ة لتفريق المعتصمين الذين احتش���دوا 
صباح االثنين أم���ام المكتب اإلقليم���ي، مطالبين 

الوكالة بالرجوع ع���ن قرارات مجحفة اتخذتها بحق 
موظفي برنامج الطوارئ في قطاع غزة.

وقالت الهيئة: إننا نؤيد الحراك السلمي للموظفين 
لمطالبته���م بحقوقه���م المش���روعة، وحقهم في 
التعبير السلمي عن رأيهم ومطالبهم وفق األنظمة 

والقوانين الدولية.
ف���ي الوقت ال���ذي حذرت  في���ه لجن���ة الالجئين 
والعاملين باألونروا التابع���ة للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين، من خطورة انهيار خدمات اونروا 
المقدمة لالجئين، داعيًة الي تشكيل لجنة تحقيق 

في االحداث التي وقعت امس االثنين .
وكان اتحاد موظفي اونروا في غزة أصدر بيانا مؤخرا 
ح���ذر فيه من أن تقليصات األونروا س���تطال وقف 
روات���ب 22 ألف موظف من كاف���ة المناطق، ووقف 

كامل المساعدات المقدمة في قطاع غزة.
وتعان���ي الوكالة األممي���ة من أزم���ة مالية خانقة 
جراء تجميد واش���نطن 300 ملي���ون دوالر من أصل 

مساعدتها البالغة 365 مليون دوالر.
وتقول األمم المتحدة إن "أونروا" تحتاج 217 مليون 
دوالر، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض 
برامجها بش���كل حاد، والتي تتضمن مس���اعدات 

غذائية ودوائية.

اعت�صام  ملوظفي  ...

توقف حمطة   ...

الصحة تبحث مع البنك 
الدولي المشاريع المشتركة

المحافظة الوسطى/ االستقالل:
عقدت جمعية الشباب والبيئة بالتعاون مع مكتب 
العم����ل بالمحافظة الوس����طى حف����ل تخريج 120 
طالبًا وطالبة ممن حضروا سلس����لة دورات تدريبية 
ضمن برنامج فرص تدريب الشباب 2018 وشملت 
الدورات تدريبات في كتابة المش����اريع والمبادرات 
وكتابة الس����يرة الذاتي����ة وعدد آخر م����ن الدورات 

التدريبية.
وحضر الحفل الس����فير الس����ابق رفي����ق ابو ظلفة 
ورئيس جمعية مخاتير فلسطين سيف أبو رمضان 

وع����ن مكت����ب العمل أيم����ن كريم مدي����ر مديرية 
المحافظة الوسطى في مكتب العمل.

وقالت رئيس مجلس ادارة الجمعية فاتن حرب إن 
جمعية الشباب والبيئة فتحت الباب امام ابداعات 
المجموعات الش����بابية وأصبحت حاضنة لعدد من 

الفرق الشبابية الفعالة بالمحافظة الوسطى.
من ناحيته اشاد كريم بدور جمعية الشباب والبيئة 
في المحافظة الوس����طى ودروها الفعال في خدمة 
الشباب في المنطقة ، مؤكدا على ان مكتب العمل 
ف����ي المحافظة الوس����طى يعمل ب����كل جهد على 

خلق ف����رص لتمكين الش����باب وإتاحة فرص عمل 
لهم, وهناك دور كبير يقع على الشباب انفسهم 
من ناحية االب����داع والمبادرة لخل����ق افكار جديدة 
والحصول على قروض حسنة لتمويل مشاريعهم 
وافكارهم بدال من البحث عن بطاالت لعدة ش����هور 

فقط.
وخالل الحفل قدمت فرقة دير البلح للتراث والدبكة 
الش����عبية عرض دبكة كما قدم الفنان حسام جابر 
وعزف اغنية للوطن وف����ي نهاية الحفل تم توزيع 

الشهادات على الطالب والطالبات.

غزة/ االستقالل:
ثمن بس���ام مس���لم مدير تمريض المستشفيات 
بوزارة الصحة بغ���زة جهود الطواق���م التمريضية 
العاملة داخل أقس���ام العملي���ات بمبنى الجراحات 

التخصصي.
وأوضح مس���لم أن طاقم التمري���ض يواصل الليل 
بالنه���ار منذ احداث مس���يرة الع���ودة الكبرى في 
الثالثي���ن م���ن م���ارس الماض���ي لتق���دم الرعاية 

التمريضية للجرحى.
وأضاف، أن طاقم التمريض يساند الطواقم الطبية 
خ���الل اجراء العمليات الجراحي���ة لهم والتي وصل 
عددها ما يقارب من 1500 عملية، كما يساند جميع 

الوفود الطبية التي كانت تصل مستشفيات قطاع 
غزة للمساهمة في تقديم الرعاية للجرحى .

ج���اء ذلك خ���الل جول���ة تفقدية لعم���ل الطواقم 
التمريضية في أقس���ام عمليات المبنى الجراحات 

التخصصي بمجمع الشفاء الطبي.
كما وأش���اد مس���لم بدورهم خالل اجراء العمليات 
العاجلة للمرض���ى من عمليات اس���تئصال األورام 
والقلب المفتوح والكس���ور التي ال تحتمل التأجيل 
والت���ي كان آخرها زراعة الكلي والبالغ عددها 1200 

عملية من مجمل التخصصات .
ولفت مس���لم الى أن الخبرات الت���ي تمتلكها فرق 
التمريض هي محلية وطنية ولم يتلقوا أي تدريب 

خارجي . من جانبها عبرت الطواقم التمريضية عن 
س���عادتهم بالزيارة واهتمام ادارة التمريض بهم، 
داعين الي ضرورة زيادة الكادر التمريضي ليناسب 
حجم العمل وأهمية اش���راكهم في دورات دراسية 
متخصص���ة خارج القط���اع إلكس���ابهم المزيد من 

المعرفة والخبرة .
وأكدت على أنهم باقون لجانب شعبهم يضمدون 

الجراح ويخففون األآلم دون كلل أو ملل.
ه���ذا ورافق���ه في الجول���ة الحكيم أحم���د الجبالي 
ومش���رف العمليات الحكيم ناص���ر حماد ورئيس 
قس���م العمليات الحكيم رامي حم���دان، و أ . طارق 

المحروق من دائرة تمريض المستشفيات.

القاهرة/ االستقالل:
أعلن رئي���س المعهد القومي للبحوث الفلكية ف���ي القاهرة الدكتور حاتم 
عودة أن وقفة عرفات س���تكون يوم االثنين القادم بتاريخ 20 آب وأول أيام 
عيد االضحى المبارك يوم الثالثاء الموافق 21 آب من الش���هر القادم وذلك 

طبقا للحسابات الفلكية.
وستكون غرة ش���هر ذي الحجة لعام 1439 هجرية هي يوم االحد الموافق 

12 آب من الشهر المقبل

البحوث الفلكية:  عيد 
األضحى  يوم 21 آب القادم

رئيس بلدية المغازي يلتقي وكيل وزارة األشغال بغزة 

وزارة العمل وجمعية الشباب والبيئة تخرجان 120 طالًبا

مدير تمريض المستشفيات يثمن دور الطواقم التمريضية

جانب من اللقاء 
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االستقالل/ وكاالت:
نج���ا طف���ل هن���دي م���ن الموت 
بأعجوب���ة، وتح���دى كل توقعات 
األطباء، ليصبح أصغر طفل يبقى 
على قيد الحياة في الهند، بعد أن 

ُولد وهو يزن 375 غرامًا فقط.
وقالت تقارير محلية، إن رضاهيما 
عجماني، ولد قبل األوان قبل نحو 4 
أشهر، وهو اآلن بصحة جيدة، بعد 
أن تغل���ب على جميع الصعوبات، 
على الرغم م���ن أن األطفال الذين 
يولدون بوزن أق���ل من 500 غرام، 
ال تزيد فرص���ة بقائهم على قيد 

الحياة عن %50.
وكانت السيدة نيكيتا قد أنجبت 
مولوده���ا في مستش���فى رينبو 
بمدينة حيدر أباد، على بعد 440 
مياًل ش���رقي مومباي، وذلك بعد 
أن تعرضت ألربع حاالت إجهاض 

قبل الحمل بهذا الطفل، بحس���ب 
صحيفة ديلي ميل البريطانية.

خشي األطباء من ضعف احتمال 
بقاء الطف���ل على قيد الحياة، ألن 
تدفق ال���دم بينه وبي���ن والدته 
خالل فترة الحم���ل كان ضعيفًا 
للغاي���ة، وُيعتقد أنه كان يعاني 
م���ن قصور في المش���يمة، وهي 
حالة نادرة لكنها خطيرة، تحدث 
عند ضع���ف تدفق الدم بين األم 

والمشيمة.
ونتيج���ة له���ذه الحال���ة النادرة، 
يكاف���ح الطفل للبق���اء على قيد 
الحياة ف���ي الرح���م، ويصبح غير 
قادر عل���ى تلقي كمية كافية من 
الغذاء واألوكسجين، وتترافق مع 
مضاعفات خطيرة، مثل انخفاض 
ال���وزن وال���والدات المبكرة وحتى 

العيوب الخلقية.

االستقالل/ وكاالت:
اكتشف باحثون أميركيون 12 قمرا جديدا تدور حول كوكب المشتري، 
ووصفوا أحدها بأنه قمر غريب يدور في مدار سيقوده حتما إلى الدمار.

وقال الباحثون تحت قيادة عالم الفلك س����كوت شيبارد من مؤسسة 
كارنيغ����ي للعل����وم أمس  إن القم����ر الغريب الذي أطلقوا عليه اس����م 

“فاليتودو” ال يتجاوز قطره كيلومترا واحدا.
ويدور القمر حول المش����تري في مدار غير مس����تقر يتقاطع مع مسار 
أجرام سماوية أخرى. وقال شيبارد إن “فاليتودو” أشبه بسيارة تسير 

في الطريق السريع في اتجاه معاكس لباقي السيارات.
وبهذا االكتشاف يرتفع عدد أقمار المشتري -أكبر كواكب المجموعة 
الشمسية- إلى 79 قمرا. وقد َلَمح الباحثون األقمار الجديدة في مارس/

آذار 2017 من مرصد في تشيلي، لكنهم استغرقوا مدة تزيد على عام 
كامل للتأكد من أن هذه األجرام تدور في أفالك واضحة حول الكوكب.

االستقالل/ وكاالت:
حصلت مول����ودة على طع����ام مجاني مدى الحي����اة وضمنت 
وظيفة ل� "سبب غير متوقع"، حيث لم يكن في حسبان والدي 
المولودة "غريس����لين"، أن تكافأ بعطاء ال محدود، لمجرد أنها 
ولدت بداخل مطعم للوجبات السريعة في الواليات المتحدة 

األمريكية.
وبعد أن طلب الزوجان فالون وروبرت، من إدارة مطعم الدجاج 
"تشيك فيال" في والية تكساس األمريكية، استخدام دورة 
المياه، في مساء الثالثاء 17 يوليو/تموز، استعدادًا للذهاب 
إل���ى المستش���فى لوض���ع مولودتهما، فوجئ���ت األم بآالم 

المخاض.
وقالت بريندا إنريكيز، مديرة المطعم، لشبكة "إيه بي سي نيوز" 
األمريكية، أنها كانت على وشك االتصال برقم االستغاثة 911 
م����ن أجل إنقاذ األم، الت����ي كانت تصرخ م����ن آالم الوالدة، ولكن 
لم يمر وقت طويل حتى وضعت طفلتها "غريس����لين"، خالل 6 

دقائق، وبمساعدة من زوجها روبرت.
وذكر والد غريسلين عبر حس����ابه على "فيسبوك" أنه كتب في 
ش����هادة ميالدها أنها ولدت في مطعم "تش����يك فيال"، كما أن 
المطعم منحها ش����هادة من نوع آخ����ر، وهي أن لها األحقية في 
الحصول على طعام مجاني من المطعم مدى الحياة، بل ووظيفة 

به، عندما تبلغ 14 عاما.

مطعم يهدي رضيعة 
طعامًا مجانيًا ووظيفة 
مدى الحياة.. والسبب؟!

االستقالل/ وكاالت:
تس���تعد إدارة الطيران والفضاء األميركية 
)ناسا( إلرس���ال مسبار إلى مس���افة قريبة 
من الش���مس أكثر مما حققت���ه أي مركبة 
فضائي���ة أخرى بحي���ث يمر عب���ر الهالة 
الشمس���ية متحم���اًل الح���رارة الالفحة في 
الوقت الذي يدرس فيه الجزء الخارجي من 
الغالف الجوي للشمس والذي يتسبب في 

حدوث الرياح الشمسية.
ومن المتوقع إطالق باركر سوالر بروب، وهي 
سفينة فضاء آلية بحجم سيارة صغيرة من 
قاعدة كيب كنافي���رال بوالية فلوريدا في 
السادس من آب/أغس���طس لتلك المهمة 
التي من المقرر أن تس���تمر سبع سنوات. 
وم���ن المق���رر أن تدخ���ل المركب���ة الهالة 
الشمس���ية لتصبح على بع���د 6.1 ماليين 
كيلومتر من س���طح الشمس، وهي مسافة 
أقرب س���بع مرات مما وصلت إليه أي مركبة 

فضاء أخرى.
وقال���ت نيكوال فوك���س وهي م���ن علماء 
المشروع في مؤتمر صحافي "إرسال مسبار 
إلى مكان لم تصل إليه من قبل عمل طموح. 
وإرساله إلى مثل هذه األوضاع الصعبة أمر 

طموح للغاية". 
وكان مس���بار ُيطلق عليه اسم هيليوس 2 
قد وصل في عام 1976 إلى أقرب مس���افة 

سابقة للشمس وهي 43 مليون كيلومتر.
وتسبب الهالة الشمسية الرياح الشمسية 
الت���ي تمث���ل تدفق���ًا مس���تمرًا لجزئيات 
مشحونة تتخلل النظام الشمسي. وتسبب 
الرياح الشمسية التي ال يمكن التكهن بها 
خلاًل في الحقل المغناطيسي لكوكب األرض 
ويمكن أن تدمر تكنولوجيا االتصاالت على 
األرض. وتأمل ناس���ا في أن تمكن النتائج 
العلماء م���ن التكهن بالتغيرات في البيئة 

الفضائية لألرض.

االستقالل/ وكاالت:
لقيت امرأة حتفها على يد حشد غاضب في 
الهند، بعد انتش���ار ش���ائعات على تطبيق 
»واتس���اب« عن خط���ف أطفال، بحس���ب ما 
أعلنت الش���رطة األحد، بعد أي���ام من فرض 
التطبيق قيودا على نقل الرسائل في الهند، 
في خط���وة تهدف إلى كب���ح ترويج األخبار 

الكاذبة.
وأسفرت شائعات عبر اإلنترنت بشان مزاعم 
بوجود خاطفي أطفال عن مقتل 20 ش���خصا 
ف���ي عمليات ضرب حتى الم���وت في الهند 
خالل الش���هرين األخيرين، بحس���ب إحصاء 

لوسائل إعالم محلية.
وذكرت الش���رطة أنها أوقفت 9 أش���خاص، 
فيما ال تزال تس���عى لتوقي���ف المزيد، بعد 
أن عث���رت، األحد، على جثة مش���وهة المرأة 
في منتصف العم���ر قرب منطقة غابات في 
منطقة سينغراولي بوالية ماديا براديش في 

وسط البالد.
وأبل���غ المتهمون الش���رطة أنه���م اعترضوا 
طريق المرأة، مس���اء السبت، بعد أن شكوا في 
تصرفاتها خصوصا بعد إطالعهم على رسائل 
»واتس���اب« عن عصابات لخطف األطفال في 
المنطقة، حسب ما قال قائد الشرطة المحلية 

رياض إقبال لوكالة »فرانس برس«.
وأضاف: »نس���عى للتعرف عل���ى الضحية 

ومررنا صورتها لكافة مراكز الشرطة«.
وكانت الحكومة الهندية هددت، الخميس، 
بمالحقة التطبيق، الذي تملكه »فيسبوك«، 
على اعتبار أنه »قناة لنش���ر أخبار زائفة« وال 

يمكنه اإلفالت من مسؤوليته« في األمر.
يذك���ر أن ف���ي الهند أكثر م���ن 200 مليون 
مستخدم من 1,25 مليار نسمة، ل�«واتساب« 
وهي بالتالي أكبر أسواقها. ويتلقى الهنود 
يومي���ا ع���ددا كبيرا م���ن الن���كات والدعاية 

السياسية عبر الرسائل والمشاهد.

طفل ينجو بأعجوبة بعدما ولد بوزن 375 غرامًا اكتشاف أقمار 
لكوكب المشتري 
أحدها “طائش”

»إشاعــة واتســاب« تقتــل
 امــرأة فــي الهنــد

ناسا تتحدى »الشمس الحارقة« 
في مهمة غير مسبوقة!

�صبان مكفوفون يحفظون القراآن الكرمي بلغة برايل يف مدينة غزة        )ت�صوير / حممود عجور(


