
غزة/ دعاء الحطاب: 
صدم���ة كبيرة تلقاها عدد من موظف���ي وكالة الغوث 
وتشغيل الالجئين )أونروا( في قطاع غزة، بعد وصول 

رس���ائل نصية على هواتفهم المحمولة 
وصفحاته���م الوظيفية ُتعلمهم بانتهاء 

غزة/ االستقالل: 
أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
"أون���روا" أن إدارة الوكالة أنه���ت خدمات ألف من 
الموظفين العاملين على بند الطوارئ عبر إرس���ال 
رس���ائل نصية لهم صب���اح امس االربع���اء. وأكد  

االتح���اد ، أن إدارة الوكال���ة أبلغ���ت، صب���اح امس 
األربعاء، عددًا م���ن الموظفين بالفص���ل التام من 
عملهم  عبر ارس���ال رسائل لبعضهم تفيد بإنهاء 

خدمتهم واعتبار وظيفتهم ملغاة، وذلك 
عبر البريد االلكتروني وبوابة الموظفين.
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سرايا القدس والقسام : جريمة 
االحتالل لن تمر وسيدفع العدو الثمن

غزة/ االستقالل: 
أكدت س���رايا القدس، أمس األربعاء، أن 
جريم���ة االحت���الل التي ارتكبه���ا اليوم 
)ام���س(  لن تمر دون عق���اب فالمقاومة 
ستحمي دماء شعبنا وستدافع عن هذه 

الدماء الطاهرة.
وقالت الس���رايا في تصريح مقتضب:« ندرس 
كل الخي���ارات للرد على ه���ذه الجريمة وعلى 
العدو أن يعلم أنه ليس بيده أن يبدأ المعركة 

وينهيها«. وجددت س���رايا القدس تمسكها 
بمعادلة القصف بالقصف ولن تس���قط هذه 

المعادلة من حساباتها.
وبدوره���ا  زف���ت  كتائب الش���هيد عز الدين 
القسام  الشهداء الثالثة وهم : محمد العرعير، 
والش���هيد أحمد البس���وس، والشهيد عبادة 
فروان���ة، مؤكدة  على  أن دماءهم ودماء جميع 
شهداء شعبنا لن تذهب هدرًا وسيدفع العدو 

الثمن غاليًا .

إضراب األسرى يتسع.. والسلطة 
تضرب بمعاناتهم عرض الحائط!  

غزة/ سماح المبحوح: 
  صعدت الحركة االسيرة بسجون االحتالل اإلسرائيلي من خطواتها االحتجاجية، 
ردًا على استمرار قرار  السلطة الفلسطينية  القاضي بقطع رواتب عدد كبير من 
أسرى قطاع غزة ، بانضمام  عدد من رؤساء ومنسقي الهيئات التنظيمية للحركة 
االسيرة ، لإلضراب المفتوح عن الطعام ، من أجل استعادة مستحقاتهم المالية. 
و أعلنت  الحركة األس���يرة عن انضمام عدد من الرؤس���اء والهيئات التنظيمية 

القيادي حبيب يحمل 
االحتالل المسؤولية عن 
حياة األسرى بالسجون

غزة/ خالد اشتيوي:
حم���ل القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي خضر حبيب س���لطات االحتالل 
المس���ؤولية الكاملة عن حياة االس���رى واالسيرات في الس���جون خاصة األسير 
حسن ش���وكة والذي يصر على المضي قدمًا في مواجهة السجان اإلسرائيلي. 
ج���اء ذلك خالل وقفٍة نظمتها مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألس���رى، 

موظفو »أونروا« ينتفضون: 
حقوقنا خط أحمر ونحذر 

من المساس بها 
 غزة/ قاسم األغا:

عّبر عضو المكتب السياس���ي لحركة "حماس" حسام 
بدران ع���ن رفض حركته لقرار وكالة غوث وتش���غيل 

الالجئين الفلس���طينيين )أونروا( إنهاء 
خدمات نحو ألف من الالجئين العاملين 

بدران لـ »االستقالل«: قرار 
»أونروا« مرفوض وتوقيت 

اتخاذه حساس للغاية

الأجهزة الأمنية 
برام اهلل تعرت�ض 

م�سرية  تطالـب برفع 
العقوبات عن غزة

رام الله/ االستقالل:
اعترض���ت األجه���زة األمني���ة 
التابعة للس���لطة الفلسطينية 
في رام الله، مس���يرة س���لمية 

خرجت م���ن أمام مقر 
األحم���ر  الصلي���ب 

»أونروا« تنهي خدمات ألف  من 
موظفيها واالتحاد يبدأ »نزاع عمل« 

2 2

2 2

  هل ت�سحي ال�سلطة 
مبوظفي غزة حلل 

اأزمتها املالية؟ 
غزة / محمد مهدي:

حبس���ت التصريحات واألخبار 
المتس���ربة ح���ول تعاظم أزمة 
أنف���اس  المالي���ة  الس���لطة 

موظفيه���ا بش���كل 
في  وخاص���ة  ع���ام 

غزة/ ملرا�سلنا: 
ا�ست�سهد ثالثة مواطنني واأ�سيب رابع بجراٍح 

خطرة جراء ق�سف مدفعية االحتالل 
االإ�سرائيلي ملواقع ر�سد للمقاومة على احلدود 

ال�سرقية لقطاع غزة، فيما زعم جي�ش االحتالل 
اإ�سابة �سابط بنريان اأطلقت من غزة. وقالت 

وزارة ال�سحة اإن 3 �سهداء ارتقوا اإثر ق�سف 
اإ�سرائيلي ا�ستهدف مواطنني يف منطقة ملكة 

�سرق مدينة غزة، فيما ا�سيب مواطن بجراح 
خطرة. واو�سحت الوزارة  اأن ال�سهداء هم:  

ال�سهيد اأحمد منري الب�سو�ش )28عامًا( 
،  وال�سهيد عبادة اأ�سعد فروانة )29عامًا(، 

وال�سهيد حممد توفيق العرعري )27عامًا(. 

إصابة ضابط بجيش االحتالل 

 3 شهداء وإصابات في قصف »إسرائيلي« شرق القطاع

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد االس���المي خضر حبيب  
أن االحتالل االسرائيلي  يحاول جر قطاع غزة لمواجهة 
عسكرية للخروج من األزمات المتالحقة بداخله، مشددا 
على أن  ساعة الحساب ستأتي  وستكون عسيرة عليه .

فصائل: االحتالل يجر 
القطاع لمواجهة عسكرية 

وساعة الحساب آتية 

حلظة و�سول جثمان اأحد ال�سهداء اإىل م�ست�سفى ال�سفاء بغزة اأم�ش             )ت�سوير/ حممود عجور (
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القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت الهيئة اإلسالمية العليا في القدس المحتلة 
إل���ى هبة مباركة نصرة للمس���جد األقصى المبارك 
بمناسبة مرور عام واحد على الهبة الشعبية لنصرة 

األقصى.
وأش���ارت الهيئة في بيان صحف���ي، إلى أن مدينة 
ا حاسمة وحرجة في تاريخها  القدس ش���هدت أياًمّ
المعاصر، حيث بدأت الهب���ة يوم الجمعة في 14-

7-2017، وانتهت يوم الخميس في 2017-7-27.
وأوضحت أن االنتصار كان حليًفا للمسلمين، وذلك 
بإعادة الس���يادة اإلس���المية على األقصى، ورفض 
اإلجراءات اإلسرائيلية الباطلة والتي تتمثل بتركيب 
البوابات اإللكتروني���ة وبالكاميرات الذكية، ونصب 

الجسور المعدنية ووضع المسارات الوهمية.
ولفتت إلى أنه حصل خالل هذه األيام مواجهات مع 

قوات االحتالل التي بطشت بالمرابطين، ما أدى إلى 
جرح المئات واعتقال العش���رات، في الوقت نفسه 
كان التعاون والتعاضد والتكاتف فيما بين الناس 

في أسمى وأبهى صورة.
وأردف البي���ان "اضطرت س���لطات االحت���الل إلى 
تفكي���ك البواب���ات وإزال���ة الجس���ور والكاميرات 
والمسارات. وكل ما تم استحداثه بعد 2017-7-14، 
وهذا ما أكدت عليه المرجعيات الدينية، فال دخول 

إلى األقصى إال بإزالتها جميعها.
وبينت أنه في 27-7 ذلك قررت المرجعيات الدينية 
دخ���ول األقصى بع���د صالة العصر، لكن س���لطات 
االحتالل تمس���كت ببق���اء باب حطة )أح���د أبواب 
األقص���ى( مغلًقا! فامتنع���ت المرجعيات الدينية 
عن دخول األقصى حتى يتم إعادة فتح باب حطة، 

فاضطرت سلطات االحتالل إلعادة فتحه.

القدس المحتلة/ االستقالل:
شرعت قوات االحتالل يوم أمس األربعاء بنقل حجر سور األقصى الذي سقط من 

الجدار الغربي للمسجد األقصى المبارك.
وقال ش���هود عيان ، إن رافعة ضخمة تابعة لس���لطة آثار االحتالل نقلت الحجر 

الذي يزن 100 كلغ، ووضعته في مكان قريب من باب المغاربة.
وكانت بلدية االحتالل، أعلنت أنها أغلقت قس���ما من حائط البراق بعد سقوط 

الحجر يوم االثنين الماضي دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات.
ودعا مدير عام األوقاف، الش���يخ عزام الخطيب، مؤسس���ة اليونس���كو للتدخل 
بإرسال بعثة رسمية للكشف عن ال�مواقع التي تجري فيها الحفريات في محيط 
ال�مسجد األقصى المبارك وذلك في أعقاب انهيار جزء من الجدار الغربي أسفل 

المتحف اإلسالمي بالمسجد األقصى.
كما طلب أيضا من الشرطة "اإلسرائيلية" السماح للجنة خاصة تعينها الحكومة 
األردنية بالدخول إلى هذه المواقع لمعرفة ما يجري فيها من حفريات قد تضر 
بالمسجد األقصى المبارك، وأن تعمل هذه اللجنة بحرّية تاّمة دون تقييدات من 

الشرطة في تحركها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادقت الحكومة "اإلس���رائيلية" عل���ى بناء )270( 
وحدة استيطانية في مس���توطنة "دانيال" والبؤرة 

االستيطانية وكفار الداد، جنوب وشرق بيت لحم.
وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان في 
بيت لحم حس���ن بريجية، في تصريحات صحفية، 
يوم أمس األربع���اء، بأنه تمت المصادقة على إقامة 
170 وحدة اس���تيطانية على أراضي المواطنين في 

بلدة الخضر جنوب بيت لحم المحاذية لمس���توطنة 
"دانيال"، وإضافة 100 وحدة في البؤرة االستيطانية 
"كفار الداد" الجاثمة على أراضي المواطنين ش���رقا 

وتحديدا منطقة التعامرة.
وأش���ار إل���ى أن هناك سياس���ة متصاعدة من 
االحتالل بتوس���يع حدود المستوطنات والبؤر 
االستيطانية كافة، وكان آخرها الشهر الماضي 
عندما أعلن عن بناء 500 وحدة استيطانية في 

البؤرة االستيطانية "الداد".
وأك���د "بريجية" أن هذه الق���رارات تخالف المواقف 
الصادرة عن هيئات ومنظم���ات دولية والعديد من 
دول العالم وعلى رأس���ها االتحاد األوروبي، مش���ددا 
عل���ى أهمية اتخاذ خطوات حقيقية من دول العالم 
للضغط على دولة االحتالل لوقف االستيطان، وبناء 
الجدار، ومصادرة األراضي، وع���دم االكتفاء ببيانات 

اإلدانة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
مددت "محكمة" سالم العسكرية الصهيونية، يوم أمس األربعاء، اعتقال األسير 

خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، للمرة ال�24 على التوالي.
وذكرت عائلة األس���ير عدنان لوكالة "وفا"، أن المحكمة العس���كرية في س���الم 
مددت توقيفه حتى الثامن من الش���هر القادم، الس���تكمال التحقيق بعد أن 
تم إحضاره من معتقل ريمون الصحراوي في رحلة عذاب تس���تمر لمدة 3 أيام 
وهو مقيد اليدين والس���اقين، مشيرة الى أنه أمضى ما يزيد عن 8 سنوات رهن 

االعتقال إداريا.
والش���يخ األسير خضر عدنان ولد بتاريخ )24-3-1978(، وهو متزوج ولديه ستة 
أطفال؛ واعتقل سابقا في س���جون االحتالل الصهيوني أحد عشر اعتقاال على 

خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد اإلسالمي.
ويّعد مفجر ثورة األمعاء الخاوية ضد سياس���ة االعتقال اإلداري، وأول من خاض 
اإلضراب المفتوح عن الطعام ضد هذه السياسة، إذ خاض إضرابا لمدة 66 يوما 
على التوالي في اعتقال س���ابق، ولم يعلقه إال باتفاق مع إدارة مصلحة سجون 

االحتالل الصهيوني بعدم تجديده.

عمان/ االستقالل:
أعلنت المملكة األردنية عن تشكيل "خلية 
أزمة" لمتابع����ة التطورات التي تش����هدها 
مدين����ة الق����دس المحتل����ة والمقدس����ات 

اإلسالمية.
وقال����ت وزارة األوق����اف األردني����ة في بيان 
صحفي ، إن الوزير التقى اإلدارات والجهات 
المعنية للتباحث ح����ول المخاطر المحدقة 

بالمسجد األقصى.
وأضافت أنه عقدت في مكتب وزير األوقاف 
اجتماعات مكثفة لبحث سبل التصدي ألي 
محاوالت للمساس بالمسجد األقصى، مشيرًة 

إلى أنه تم تشكيل "خلية أزمة" لمواكبة أي 
تطورات ميدانية في األماكن المقدسة.

ويت����رأس الخلية وزير األوق����اف عبد الناصر 
أب����و البص����ل وعضوي����ة مدير ع����ام أوقاف 
القدس وش����ؤون المس����جد األقصى محمد 
ع����زام الخطيب، ووصف����ي الكيالني المدير 
التنفي����ذي للصن����دوق الهاش����مي إلعمار 

المسجد وقبة الصخرة.
كما تضم الخلية في عضويتها، يوسف أبو 
سنينة مدير المسجد األقصى وإمامه، وناجح 
بكيرات مدير التعليم الشرعي في المسجد 

األقصى.

وناقش����ت خلي����ة األزمة األحداث الجس����ام 
ومحاوالت  الس����احة  عل����ى  والمس����تجدات 
السلطة القائمة باالحتالل تهويد المسجد 
األقص����ى ومحاوالت العب����ث بالوضع القائم 
وقيام االحتالل بدع����م وتنظيم االقتحامات 
التي يقوم به����ا المتطرف����ون داخل الحرم 

القدسي الشريف، وفق الوزارة.
وجرى بحث الخط����ط التفصيلية للدفاع عن 
المس����جد األقصى والحفاظ على س����المته 
والمعنوية  المادي����ة  والقيمية  الوجودي����ة 
وتس����خير كافة اإلمكانات األردنية لتحقيق 

هذه الغاية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
جددت مجموعات من المستوطنين المتطرفين يوم أمس 
األربعاء، اقتحاماتها للمسجد األقصى المبارك من جهة باب 

المغاربة.
وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين عددهم 
116 مس���توطنًا و110 ط���الب يه���ود وعددًا م���ن عناصر 
المخابرات، اقتحموا المسجد األقصى، بمرافقة عناصر من 

ش���رطة االحتالل التي وفرت الحراسة لهم خالل تجوالهم 
وأداء الطقوس التلمودية، األمر الذي حول المسجد لثكنة 

عسكرية لكثرة قوات الشرطة.
ويتعمد المس���توطنون اقتحام باحات المس���جد األقصى 
في ساعة مبكرة من كل يوم، وهي الساعة السابعة صباحًا 
مستغلين قلة أعداد المرابطين في مثل هذا الوقت وحماية 

الشرطة.

المصادقة على بناء 270 وحدة استيطانية في بيت لحم

�الحتالل يو��شل بناء �مل�شتوطنات بال�شفة �لغربية     ) �أر�شيف (

األردن ُيشكل »خلية أزمة« لمتابعة التطورات باألقصى

الهيئة اإلسالمية العليا 

تدعو لهبة نصرة لألقصى

تمديد اعتقال األسير 
خضر عدنان للمرة 
الـ24 على التوالي

االحتالل يستولي 
على الحجر الذي سقط 

من سور األقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى 

�مل�شتوطنون يو��شلون �قتحاماتهم لباحات �مل�شجد �الأق�شى 
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وكان���ت الحركة األس���يرة في س���جون 
االحت���ال اإلس���رائيلي أعلن���ت األربعاء 
الماض���ي ، خ���وض إض���راب تصاعدي 
مفتوح عن الطعام ، حتى تعيد السلطة 
الفلس���طينية رواتب أس���رى قطاع غزة 

المقطوعة منذ عدة أشهر. 
الس���لطة لألس���رى من  ويتزامن حرمان 
هذا الحق مع إج���راءات عقابية فرضتها 
من���ذ أبريل 2017 ض���د القطاع ، تمثلت 
بتقلي���ص كمي���ة الكهرباء ال���واردة له 
م���ن قبل االحتال اإلس���رائيلي ، وفرض 
خصومات على رواتب موظفي الس���لطة 
تتراوح ما بين 30 – 50 % ، وإحالة أكثر 
من 20أل���ف موظف للتقاع���د اإلجباري 
المبك���ر ، إضافة إلى تقليص التحويات 
التحري���ر  وق���ف منظم���ة  و   ، الطبي���ة 
األسرى  الفلسطينية صرف مخصصات 

والشهداء والجرحى.

اخلطوات �صتت�صاعد 
مدير مركز إعام األس���رى عب���د الرحمن 
ش���ديد اعتبر أن خطوة انضمام رؤس���اء 
ومنسقى الهيئات التنظيمية من الحركة 
األس���يرة بس���جون االحتال اإلسرائيلي 
لإلضراب المفتوح ع���ن الطعام تضامنا 
مع أسرى القطاع ، خطة باالتجاه الصحيح 
، إذ تع���زز وتوطد العاقة بين األس���رى ، 
وتظه���ر لقي���ادة الس���لطة والجميع أن 

األسرى برهنوا أن ال فرق بينهم .
وتوقع شديد ل�"االستقال" أن تتصاعد 
خطوات األسرى االحتجاجية بانضمام 
المزيد من األسرى لإلضراب عن الطعام  
بش���كل جماع���ي ، في خط���وة تؤكد 
رفضهم القاطع لما يحدث مع زمائهم 

ألسرى القطاع . 
وأش���ار إلى أن الس���لطة الفلسطينية لم 
تدرك أبع���اد ما جاء بالبي���ان األول الذي 
أصدرته الحركة األس���يرة  قبل عدة أيام 
، بل ضربت عرض الحائط ولم تس���تجب 
لمطالبه���م ، األمر ال���ذي دفعها التخاذ 
خطوات تصعيدية أكبر ، لعل رس���التها 
تص���ل وتتراج���ع الس���لطة ع���ن قرارها 

المستمر منذ عدة أشهر .
وأوضح أن قرار السلطة  التعسفي ألقى 
بظاله الس���وداء على عوائل األس���رى 
، مبين���ا أن الحركة األس���يرة لن تتنازل 
عن ح���ق وكرامة عوائل األس���رى ، ولن 
تدفعهم لمد أيديهم ، ستستمر حتى 
تستجيب السلطة للمطالب اإلنسانية 

والقانونية العادلة ألسرى القطاع . 

ان�صمام املزيد
ب���دوره،  ش���دد مصطفى المس���لماني  
مس���ئول مل���ف األس���رى ف���ي الجبهة 
الديمقراطية عل���ى أن ما قام به عدد من 
الرؤس���اء والهيئات التنظيمية بالحركة 
اإلسرائيلية  االحتال  األسيرة بس���جون 
خطوة متوقعة وليس���ت مستغربة على 
األس���رى ، متوقع���ا انضم���ام مزيد من 
األسرى إلى االضراب المفتوح عن الطعام 
، حت���ى يس���تعيد كافة أس���رى القطاع 

حقوقهم المالية . 
وأشار المس���لماني ل�"االس���تقال " الى 
أن األس���رى اعتادوا عل���ى مواجهة كافة 
المش���اكل التي تواجهه���م وهم على 
قلب رجل واحد، مش���ددا على أن الحركة 
س���تتخذ خطوات تصاعدية خال األيام 

القريب���ة القادم���ة في حال ل���م تتراجع 
السلطة عن قرارها . 

وأوض���ح أن ما يطالب به أس���رى القطاع 
هو ح���ق قانوني ووطني م���ن حقوقهم 
المش���روعة و أحد الثوابت الفلسطينية 
التي تعزز صمودهم ، والتي نص عليها 
القان���ون الفلس���طيني ، معتب���را أن ما 
قامت به السلطة معيب بحق من ناضلوا 

وكافحوا ضد عدوهم الصهيوني  .
وبين  المس����لماني أن قرار السلطة بحق 
أس����رى القطاع ، يحرف بوصلة التضامن 
والدعم في وسائل اإلعام  عن االنتهاكات 
التي يتعرض لها كافة األس����رى من قبل 
إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية ، األمر 
الذي يعط����ي الضوء األخض����ر لاحتال 

باإلمعان في جرائمها بحقهم . 

انضمام قادة الحركة األسيرة إليه 

إضراب األسرى يتسع.. والسلطة تضرب بمعاناتهم عرض الحائط!  

غزة/ �صماح املبحوح: 
  �صعدت احلركة اال�صرية ب�صجون 

االحتالل االإ�صرائيلي من خطواتها 
االإحتجاجية، ردًا على ا�صتمرار 

قرار  ال�صلطة الفل�صطينية  القا�صي 
بقطع رواتب عدد كبري من اأ�صرى 

قطاع غزة ، بان�صمام  عدد من 
روؤ�صاء ومن�صقي الهيئات التنظيمية 
للحركة اال�صرية ، لالإ�صراب املفتوح 

عن الطعام ، من اأجل ا�صتعادة 
م�صتحقاتهم املالية.

و اأعلنت  احلركة االأ�صرية عن 
ان�صمام عدد من الروؤ�صاء والهيئات 

التنظيمية باحلركة لالإ�صراب 
املفتوح عن الطعام ، وهم نا�صر 

عوي�س و ماجد امل�صري حركة فتح ، 
و حممد عرمانة من حركة حما�س 

، وعن حركة اجلهاد االإ�صالمي 
زيد ب�صي�صي ، و اجلبهة ال�صعبية 
كميل اأبو حني�س ، و عن اجلبهة 

الدميقراطية الرفيق حممد امللح. 

غزة/ خالد اشتيوي:
حم���ل القيادي في حركة الجهاد اإلس���امي خضر حبيب 
س���لطات االحتال المس���ؤولية الكاملة عن حياة االسرى 
واالسيرات في السجون خاصة األسير حسن شوكة والذي 

يصر على المضي قدمًا في مواجهة السجان اإلسرائيلي.
جاء ذلك خ���ال وقفٍة نظمتها مؤسس���ة مهجة القدس 
للشهداء واألس���رى، بمشاركة العش���رات من المواطنين 
وأهالي األس���رى وسط مدينة غزة، دعما لألسرى اإلداريين 
وخاصة األس���ير حس���ن ش���وكة والذي يخ���وض إضرابه 
المفت���وح عن الطعام لليوم 53 على التوالي في س���جون 

االحتال.
وبين حبيب، أن األسرى في س���جون االحتال يتعرضون 
للتنكي���ل واالضطهاد ولمزيٍد من اإلجراءات التعس���فية، 
مس���تنكرًا ما يقوم ب���ه االحتال تجاه النس���اء واألمهات 

الفلسطينيات من اعتداءات واعتقاالت.
وأش���ار إلى وجود مجموعة من األسيرات بعضهن أمهات، 
م���ن بينهم األس���يرة لمى خاط���ر الت���ي اعتقلتها قوات 
االحتال من منزلها، معتبرًا ذل���ك عما إرهابيًا ويجب أن 

تحاسب عليه سلطات االحتال.
وطالب الس���لطة الفلس���طينية بالقي���ام بواجباتها تجاه 
األسرى ورفع  قضيتهم إلى محكمة الجنايات الدولة حتى 
يتم محاس���بة االحتال على جرائمه التي يمارسها يوميًا 

تجاه الشعب الفلسطيني واألسرى البواسل.  
وناش���د األمم المتحدة ومؤسسات حقوق االنسان بالنظر 
إلى قضايا األسرى الفلس���طينيين وما يتعرضون له في 

سجون االحتال ومناصرة قضاياهم العادلة.
بدوره، قال الناطق باسم مهجة القدس، طارق أبو شلوف، 
إن تدهورًا يطرأ على صحة األس���ير ش���وكة، مش���يرًا إلى 
أن���ه أصيب بغباش في الرؤية وفق���دان 30 كجم من وزنه 

وخذالن في األطراف.
وأضاف أبو شلوف أن األسير شوكة يرفض االمتثال أمام 

المحكمة اإلسرائيلية ويرفض إجراء الفحوصات الطبية".

وأوضح أبو ش���لوف، أن الوقفة التضامنية تأتي من وسط 
غ���زة للفت نظ���ر العالم نح���و قضية األس���رى اإلداريين، 
وتس���ليط الضوء عل���ى جرائم االحتال بحقه���م، مطالبًا 

السلطة الفلسطينية بماحقة االحتال دوليًا.
يشار إلى أن األس���رى اإلداريين في سجون االحتال بدُأوا 
خطواته���م التصعيدية ف���ي اإلضراب ع���ن الطعام في 

مواجهة االعتقال اإلداري منذ 15-2 الماضي.

بيت لحم/ االستقال:
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى يوم أمس 
األربعاء، أن ممثلين عن إدارة مصلحة سجون االحتال وجهاز 
"الشاباك" يضغطون على األسير المضرب عن الطعام حسن 
ش���وكة من أجل ف���ك إضرابه مقابل أن يت���م تمديده لمرة 
أخرى لمدة أربعة أشهر غير األمر الحالي، إال أنه يرفض ذلك 

ويطالب بإنهاء االعتقال اإلداري الحالي واإلفراج عنه.
وأوضحت المؤسس���ة في بيان صحفي أن األس���ير ش���وكة 
مازال يواصل إضرابه لليوم ال� )53( على التوالي رفًضا لقرار 
االحتال تحويله لاعتقال اإلداري، وس���ط تجاهل ومماطلة 
االحتال في االستجابة لمطلبه المشروع في الحرية وإنهاء 

اعتقاله اإلداري التعسفي بدون أي تجديد ألوامر اعتقاله.
ونقلت عن األس���ير شوكة في رسالة وصلتها يوم أمس، أن 
وضعه الصحي بات سيئًا جدًا، ويوم األحد الماضي تم نقله 
إلى مشفى "كابان" ومكث فيها حتى مساء اإلثنين الماضي 
بسبب عدم تمكنه من الرؤية في عينيه، وهناك عرض عليه 

من قبل األطباء إعطاؤه فيتامينات إال أنه رفض ذلك.
وحمل���ت مؤسس���ة مهجة القدس س���لطات االحت���ال وأجهزة 
مخابراتها المس���ئولية الكاملة عن حياة األسير شوكة المهددة؛ 
نتيج���ة تدهور حالته الصحية، مطالبة المؤسس���ات الرس���مية 
وغير الرسمية وجماهير الشعب الفلسطيني والعربي بتكثيف 
جهودها للضغط على االحتال من أجل انقاذ حياة األسير شوكة.

القيادي حبيب يحمل االحتالل
 المسؤولية عن حياة األسرى بالسجون

جانب من الوقفة التي نظمتها مهجة القد�س بغزة اأم�س          ) اال�صتقالل (

مهجة القدس: 
ضغوطات على األسير 
شوكة إلنهاء إضرابه
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مكافاأتنا الف�صل 
وداخ���ل مقر الوكالة الرئيس���ي في غزة، 
كانت الموظفة بدائرة الصحة النفس���ية 
منال أبو محيسن تسند رأسها على أحد  
الجدران وعيناها تذرفان الدموع محاولًة 
استيعاب المصيبة التي حلت بها صباح 
امس، المتمثل���ة بإنهاء عقد عملها بعد 

خدمة دامت 15 عامًا. 
وتقول أبو محيس���ن ل�"االستقالل":" قرار 
الفصل من العمل كان صادمًا وقاس���يًا 
ج���دًا علينا، فحن لم نفكر ولو في أس���وأ 
الظروف انه يتم االستغناء عن خدماتنا، 
خاصة ألننا موظفو منظمة دولية ونعمل 
ضمن اطار وظيفي محدد ومحمي دوليًا". 

وتتاب���ع بحرقة :"15س���نة قضيتها في 
خدم���ة الوكال���ة ضمن برنام���ج الصحة 
النفس���ية، بذل���ت خالله���ا كل جهدي 
لتقدي���م الدع���م النفس���ي والتأهي���ل 
المصابين  واألطفال  للطالب  المجتمعي 
والعائ���الت التي فق���دت أبناءها خالل 
الحروب التي عاش���تها غ���زة، إلى جانب 
الظ���روف والمش���كالت المعق���دة التي 
تس���ببت في دخول الكثيري���ن بحاالت 

نفسية قاسية ". 
وأضافت:" بعد كل الخدمات المميزة اللي 
قدمناها للوكالة، اليوم تكافئنا بالفصل 
وتنك���ر وجودنا، بالرغم م���ن أننا الجئون 
ووجدت م���ن أجلنا«، مش���ددًة على أنها 
مس���تمرة باالعتصام الس���لمي مع باقي 

زمالئها الموظفين الى حين التراجع عن 
قرار الفصل، وأن اعتصامهم بحاجة الى 
قوى فصائلية وسياس���ية داعمه لزيادة 

الضغط على  ادارة "اونروا".

املوظف ال�صحية 
" الوكال���ة رفعت ش���عار الكرامة ال تقدر 
بثمن لجل���ب التموين، ف���كان الموظف 
ه���و الثمن والضحية، باس���تغنائها عن 
خدم���ات 1000م���ن موظفيه���ا"، هكذا 
أعربت المرشدة النفس���ية لدى "اونروا" 
اس���راء العطاونة عن استيائها وغضبها 
من ق���رار الوكالة بإنهاء عم���ل عدد من 

موظفي برنامج الطوارئ.   
وتق���ول العطاونة ل�"االس���تقالل":" قرار 
الوكال���ة بفصلن���ا كان خب���رًا صادمًا لنا، 
فجميعنا كموظفين ُمثبتين منذ سنوات 
مازلن���ا معتصمين داخل مق���ر الوكالة و 
نرف���ض التوقيع عليه ول���ن نتعامل به 
مهما كلفنا األم���ر، ألننا االحق بالوظيفة 

من غيرنا". 
وأردفت:" الجميع ال يخفي عليه الظروف 
االقتصادي���ة التي نعيش���ها ف���ي غزة، 

نحن لنا عائالت وأبن���اء نعيلهم وأقارب 
نس���اعدهم ، جميعن���ا علين���ا التزامات 
مالية وقروض للبنوك وأصحاب المحال، 
كيف س���نوفيها بعدما تم فصلنا؟، هل 
يعق���ل أن نتحول من موظفي���ن وكالة 
إلى مجرمين في الس���جون عليهم ذمم 

مالية؟". 
وفي نهاي���ة حديثها، طالب���ت "اونروا" 
بض���رورة التراجع ع���ن قراراه���ا الجائر، 
والنظر بعين الرحم���ة لموظفيها الذين 
أفنوا س���نوات عمرهم بخدمتها، والرأفة 
بحالهم خاصًة وأنهم يعانون مع ذويهم 
من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة. 

قرار �صيا�صي 
في حي���ن أكد الموظ���ف إبراهي���م أبو 
الحصي���ن، أن ق���رار فصلهم ه���و قرار 
سياس���ي وجائر بحجج مالية، موضحًا أن 
" اونروا" تمارس تلك السياسة من فترة 
طويلة، وأنها هي الداعم الوحيد لقضية 
الالجئي���ن، وأن ازاحته���ا عن المش���هد 
ه���و تحقيق لصفق���ة الق���رن وخضوع 

للسياسات األمريكية.  

وق���ال أبو الحصين ل�"االس���تقالل":" قرار 
فصلنا من العمل ليس بسبب أزمة مالية 
وإنما مسألة سياسية بحته، والدليل على 
ذلك أن مس���ؤول االتحاد في غزة عرض 
على إدارة اونروا حلواًل لسد العجز المالي، 
تتمثل بتبرع ال�1000موظف براتب يوم 
كامل أو يتم خص���م 20% من رواتبهم، 

لكنه رفض". 
وأضاف:" الشهر الماضي كان للموظفين 
لقاء م���ع مدير العملي���ات ومدير برنامج 
الصحة النفس���ية في غزة، أخبرونا به أن 
االزمة لن تمس أمانه���م الوظيفي وفي 
بداية ش���هر أغس���طس القادم سيتم 
عقد دورات تدريب���ة لتطوير مهاراتهم 
وبعدم���ا  المقب���ل،  للع���ام  اس���تعدادًا 
اطمأنن���ا عل���ى وظيفتنا تفاجأن���ا اليوم 
بقرار الفص���ل".  وأعلن اتحاد الموظفين 
ف���ي وكالة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين )أونروا( عن سلسلة من 
الخط���وات التصعيدي���ة احتجاجا على 
قرار إدارة الوكالة إنهاء خدمات ألف من 
الموظفين العاملين على بند الطوارئ في 

قطاع غزة.
وكان المئات من موظفي )أونروا( احتجوا 

بغض���ب داخل مق���ر الوكال���ة الرئيس 
بمدينة غ���زة يوم أمس األربع���اء، رفًضا 
لقرار بإنه���اء خدمات نح���و ألف منهم 
ضم���ن تقليصات مّس���ت الالجئين في 

قطاع غزة.  
ووقعت ح���االت إغماء بي���ن الموظفين 
بعد تلقيهم إش���عارات خطي���ة بإنهاء 
عملهم، فيما مّزق عدد آخر اإلش���عارات، 
وصرخوا بأعلى صوته���م "ارحل ارحل يا 
ماتياس" )مدير عملي���ات أونروا في غزة 
ماتياس ش���مالي(، فيما أق���دم أحدهم 
على حرق نفس���ه أمام المقر رفًضا لقرار 
فصله، وللضغط على إدارة الوكالة لوقف 

"مذبحة التقليصات".
أما رئيس االتحاد أمير المسحال فتوعد 
بإجراءات مقبلة كاإلضراب الش���امل ضد 
قرارات أونروا، مضيًف���ا أن "كل الخطوط 
الحمراء سقطت أمام هذا اإلجراء المجرم".

أم���ام  ل���ه  كلم���ة  خ���الل  ودع���ا، 
وفصائل���ه  المعتصمين، الش���عب 
ومؤسس���اته ل�"إع���الن االس���تنفار وحالة 
الطوارئ للرد على هذه المجازر التي ترتكب 
بحق الموظفين والالجئين، ألن األمر ليس 

مقتصًرا على رواتب الموظفين".

بعد إنهاء خدمات ألف موظف

موظفو »أونروا« ينتفضون: حقوقنا خط أحمر ونحذر من المساس بها 

غزة/ دعاء احلطاب: 
�صدمة كبرية تلقاها عدد من موظفي وكالة الغوث 

وت�صغيل الالجئني "اأونروا" يف قطاع غزة، بعد و�صول 
ر�صائل ن�صية على هواتفهم املحمولة و�صفحاتهم 

الوظيفية ُتعلمهم بانتهاء خدماتهم التي اأفنوا فيها 
�صنوات عمرهم، فمنهم من اأُ�صيب بنوبات انهيار 

واإغماء، واأخرون عربوا عن غ�صبهم بهتافات والعبارات 
الراف�صة ، واأحدهم حاول حرق ج�صدهم من �صدة 
ال�صدمة.  واأبلغت الوكالة اأم�س االربعاء 125 من 

املوظفني بف�صلهم نهائًيا، وحتويل 580 اإىل الدوام 
اجلزئي، فيما �صيتم توزيع 248 منهم على برامج اأخرى 

حتى نهاية العام اجلاري، بح�صب  احتاد املوظفني يف 
الوكالة.  واإثر هذا القرار، �صادت حالة من الغ�صب 
والغليان يف �صفوف املوظفني وذويهم املحتجني اأمام 

بوابات الوكالة بغزة، حيث كانت االأجواء م�صحونة 
بالتوتر والقلق بعدما بات م�صريهم جمهواًل ومهددًا 

باالنهيار، خا�صة يف ظل االأو�صاع االقت�صادية املاأ�صاوية 
وقفة ملوظفي »اأونروا« بغزة اأم�س                 ) APAimages (التي يعي�صونها منذ وقت طويل. 

غزة/ االستقالل:
دعت األطر الصحفية الفلس���طينية في قطاع غزة يوم أم���س األربعاء، إدارة وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين )أونروا( بوقف التعليم���ات القاضية بمنع تغطية 
األنش���طة والفعاليات النقابي���ة التي ينفذها العاملون في الوكال���ة والمهددون بقطع 

أرزاقهم وطردهم من العمل.
 وطالب���ت األطر في بيان لها، اإلدارة بالس���ماح التحاد الموظفين العرب في "أونروا" بأخذ 
دوره في الدفاع عن حقوق العاملين، ونشر ما يعانيه هؤالء من اضطهاد وتهديد يمس 
خبزهم وحلي���ب أطفالهم. وأكدت األطر الصحفية مجتمعة على دعوة وس���ائل اإلعالم 
الفلسطينية والعربية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها الوطنية واألخالقية واإلنسانية 

في إبراز قضية الالجئين الفلسطينيين المهددة بالتصفية.
وش���ددت على ضرورة التركي���ز في برامجها ونش���راتها اإلخبارية عل���ى هذه القضية 
الخطيرة التي تمس أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات الشتات المنتشرة في قطاع 
غزة والضفة الغربية والش���تات. وكانت "أونروا" أرسلت يوم أمس، رسائل إنهاء عمل من 
الخدمة أللف موظف، منهم 125 موظًفا بشكل نهائي، فيما ستغير عقود اآلخرين للبقاء 

في عملهم حتى نهاية العام الجاري )دوام جزئي(.

األطر الصحفية بغزة تدعو 
»أونروا« للسماح بتغطية 

الفعاليات النقابية

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

املجل�س االأعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة بني �صهيال ال�صرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة 
بني سهيال الشرعية

تقدم لمحكمة بني س���هيال مضبطة موقعة من مختار عائلة فياض 
مؤرخة ف���ي: 2018/7/24م تتضمن أن: فايزة عبد الكريم عبد الكريم 
فياض من بني سهيال وس���كانها توفيت إلى رحمته تعالى بتاريخ 
2000/5/3م وانحصر إرثها الشرعي واالنتقالي في زوجها عبد الرحمن 
عبد المطلب عبد الرحمن في���اض وفي أوالدها منه وهم راجح وخالد 
فضة ثم بتاري���خ 2002/1/17م توفى عبد الرحمن المذكور وانحصر 
إرثه الش���رعي واالنتقالي في أوالده م���ن زوجته المتوفاة قبله فايزة 
المذكورة وهم راجح وخالد وفضة فقط وال وارث للمتوفين المذكورين 
سوى من ذكر وليس لها وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا 
حال حياتهما وتركوا ورث���ة، فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة 
بني س���هيال الشرعية خالل خمسة عش���ر يومًا من تاريخ نشر هذا 

االعالن وحرر في 12 ذو القعدة لسنة 1439ه وفق 2018/7/25م

القائم باأعمال قا�صي حمكمة بني �صهيال ال�صرعية
هاين حمادة الهوبي

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

املجل�س االأعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة بني �صهيال ال�صرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة بني سهيال الشرعية

تق���دم لمحكمة بني س���هيال مضبطة موقعة م���ن مختار عائل���ة فياض مؤرخة 
ف���ي 2018/7/24م تتضمن أن : عبد الكريم عبد الكريم  موس���ى فياض من بني 
س���هيال وس���كان القرارة توفي إلى رحمته تعالى بتاريخ 1969/10/22م وانحصر 
إرثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته األولى حامدة عبد الغني قنديل فياض وفي 
أوالده منه���ا وهم فاطمة وفطوم وتمام وفايزة وزاي���دة  وفي أوالده ابنته مرزوقة 
المتوفاة قبله وهم محم���د وفايز وهادية المتولدين لمرزوقة  من زوجها إبراهيم 
محمد الش���امي وفي زوجته الثانية فاطمة  بنت عبد المطلب عبد الرحمن فياض 
وفي أوالده منها وهم يوسف ومحمد وعبد الرحمن وعبد ربه وعايشة وفوزية ونهاد 
وعفاف ثم بتاريخ 2005/9/5 م توفي محمد بن عبد الكريم المذكور وانحصر إرثه 
الشرعي واالنتقالي في فاطمة بنت عبد المطلب وفي زوجته دينا عبد الرحمن عبد 
الرازق فياض وفي أوالده منها وهم سراج وفراس وعمر ومحمود ومالك وتماضر ثم 
بتاريخ 2010/1/5م توفيت فاطمة عبد المطلب والمذكورة وانحصر إرثها الشرعي 
واالنتقالي في أوالدها من زوجها عبد الكريم المتوفى قبلها وهم يوس���ف وعبد 
الرحمن وعبد ربه وعايش���ة ونهاد وعفاف وفوزية وفي أوالد ابنها محمد المتوفى 
قبلها وهم فراس وسراج وعمر ومحمود ومالك وتماضر المذكورون المتولدون إلى 
محم���د من زوجته دينا عب���د الرحمن عبد الرازق فياض فق���ط وال وارث للمتوفين 
المذكورين سوى من ذكر وليس لهم وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا 
حال حياتهم وتركوا ورثة س���وى من ذكر ، فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة 
بني سهيال الشرعية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن . وحرر في 

12 ذو القعدة لسنة 1439 ه� وفق 2018/7/25م 

القائم باأعمال قا�صي حمكمة بني �صهيال 
اأ.هاين حمادة الهوبي
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عطاء رقم 06/2018 لتوريد عجول حية  
تعلن هيئة االغاثة االنس���انية والحريات التركي���ةIHH   عن طرح عطاء لتوريد 
عج���ول حية لصالح الهيئة تبعًا للش���روط والمواصف���ات الموضحة في كراس 
ووثائق العطاء فعلى الش���ركات ذات االختصاص والمس���جلة رس���ميًا وترغب 
المش���اركة في العطاء مراجعة مقر الهيئة الكائن في غزة – دوار أنصار – أرض 
الكتيبة – مقابل ديوان الموظفين العام -مبنى المؤسس���ة التركية IHH خالل 
أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا للحصول على 

كراس المواصفات ووثائق العطاء.
 آخر موعد لقبول عروض األس���عار بالظرف المختوم هو الساعة الواحدة من بعد 
ظهر يوم األربعاء الموافق 2018/08/01 وتفتح المظاريف الساعة الواحدة وعشر 

دقائق من ظهر نفس اليوم بحضور ممثلي الشركات في مقر الهيئة. 
مالحظ�����ات: 

تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.
يجب إرفاق كفالة بنكية أو ش���يك بنكي من بنك محلى معتمد من سلطة النقد 
الفلس���طينية كتأمين دخول العطاء بقيمة )5000$( فقط خمس���ة آالف دوالر 
أمريكي ال غير والهيئة غير مس���ؤولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع المناقصة وال 

يلتفت إلى المناقصة غير المصحوبة بالتأمين المذكور. 
يجب احضار السجل التجاري أو الصناعي للشركة.

يجب احضار شهادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
رسوم هذا اإلعالن ولمدة يومين على من يرسو عليه العطاء. 

يلتزم من يرسو عليه العطاء بإحضار شهادة خصم منبع.
الهيئة غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

العرض قابل للتجزئة. 

للمراجعة وال�ستف�سار على الأرقام التالية 
جوال:  0599706273، هاتف:082626553

دعـوة لتقديـم عـر�ض اأ�سعـار/ اعمال 
بلديـة رفح 

)MDPIII-CI( ا�سم امل�سروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الأوىل

ا�سم امل�سروع الفرعي: تطوير �سوارع داخلية بحى تل ال�سلطان 

 1( حصل���ت منظم���ة التحرير الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية 
الفلسطينية - صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية -  على منحة من 
مجموعة من الشركاء والممولين باإلضافة إلى مساهمة السلطة الوطنية 
الفلسطينية بسبة 10% من تكلفة في برنامج تطوير البلديات المرحلة 
الثالث���ة / الدورة األولى.  وقد حصلت بلدية رف���ح  على منحة فرعية من 
صن���دوق تطوير وإقراض الهيئات المحلي���ة )المتلقية للمنحة( لتنفيذ 
مش���روع تطوير ش���وارع داخلية بحى تل الس���لطان ، وتنوي استعمال 
ج���زء من أموال هذه المنحة الفرعية في عم���ل دفعات تحت العقد رقم 

)MDPIIICI-1421117-07( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( المقاولون المعنيون يمكنهم الحص���ول على المعلومات الالزمة من 
بلدية رفح ، دائرة اعداد وتصميم المش���اريع  ، السيد/ م. سهيل موسى 
، هات���ف: 082145170 فاكس: 082145196، وذلك ابتداًء من الس���اعة 
الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا من تاريخ 2018/07/26 وحتى 

تاريخ 2018/08/08.
3( عروض األس���عار يجب أن تق���دم على العنوان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2018/08/08 الساعة الثانية عشر ظهرًا.
4( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

5( زي���ارة الموق���ع واالجتم���اع التمهي���دي: جميع المقاولي���ن مدعوون 
للمش���اركة في الجولة الميدانية واالجتم���اع التمهيدي يوم الخميس   
الموافق 2018/08/02 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث أن االجتماع 

التمهيدي سيعقد في بلدية رفح  وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية
6( العنوان المشار إليه أعاله هو: 

بلدية رفح، شارع عمر بن الخطاب .

بلديـة رفح بتمويل من:

  

رام الله/ االستقالل:
 أوصى مجلس���ا تش���غيل محافظتي القدس واريحا واالغوار، يوم أمس األربعاء، بضرورة 
توفير فرص عم���ل ألهالي الخان األحمر وتجهيز احتياج���ات المدارس من خالل مراكز 
التدريب المهني وإنش���اء جمعية تعاونية، م���ن أجل تعزيز صمود المواطنين في تلك 

المنطقة.
جاء ذلك خالل اجتماع عقد في الخان االحمر، بمشاركة وزير القدس ومحافظها د. عدنان 
الحس���يني، ووكيل وزارة العمل سامر س���المة، ورئيس هيئة العمل التعاوني يوسف 
الترك، وممثل محافظ اريحا واالغوار هشام بالو، وعدد من مسؤولي وموظفي وزارة العمل 

ومديريتي القدس واريحا، وبحضور العديد من المؤسسات والوزارات.
ويأتي هذا االجتماع ضمن توجهات الحكومة الفلسطينية بضرورة دعم وصمود اهالي 
منطقة الخان االحم���ر، والمناطق المهددة بالمصادرة والتهجي���ر، وكذلك ضرورة اقامة 

النشاطات والفعاليات للمؤسسات والوزارات الفلسطينية هناك.
وأكد الحس���يني، على أن ه���ذا االجتماع الضروري يأتي في س���ياق دعم وصمود أهالي 
منطقة الخان االحمر، وتواصل االدوار ما بين القيادة والمؤسسات الفلسطينية المهنية 
والفني���ة لتوفير االمكانيات لبق���اء المواطنين في هذه المناطق، ومواجهة السياس���ة 
والقوانين االس���رائيلية التي تهدف لتهجير ومصادرة االراضي، واقتالع ابناء الشعب 

من أرضه ووطنه.
وأشار الحس���يني، إلى أن هذا الصمود والتحدي والمواجهة امام السياسة االسرائيلية 
العنصرية اس���تطاعت جلب انتب���اه وانظار العالم نحو منطقة الخ���ان االحمر، والمناطق 
االخرى المهددة بالمصادرة، منوها الى ان هذه السياس���ة س���تؤدي الى انهيار امكانية 

حل الدولتين.
بدوره، أكد سالمة على ان التوجه لدى الوزارة تسخير امكانياتها نحو توفير االحتياجات 
المطلوبة لدى اهالي منطقة الخان االحمر، الفتا الى ان مراكز التدريب المهني س���تعمل 
على توفير ما تحتاجه المدارس من مس���تلزمات، واثاث ومقاعد دراس���ة وهذا سيكون 

ضمن االولويات.
واعلن س���المة عن البدأ بالعمل في مركز تدريب مهني العيزرية مع نهاية العام الحالي، 
وس���يكون هن���اك اولوية وخصوصية لطلبة الخ���ان االحمر، داعيا اياه���م للتوجه حاليا 
ال���ى مديرية عمل القدس للتس���جيل لدورات تدريبية خاصة به���م وفق احتياجاتهم 
واولوياتهم مضيفا ان هناك امكانية العطاء النس���اء دورات تدريبية وفق االحتياجات 

والمتطلبات من اجل تسويق اعمالهن ومنتوجاتهن.
من جانبه، اكد بالو على اهمية دعم وصمود ابناء منطقة الخان االحمر، وتوفير االمكانيات 
المطلوبة لكي يس���تطيعوا مواجهة سياسة التهجير والمصادرة، والعقوبات الجماعية 

والحفاظ على بقائهم في االرض.
ب���دوره، اعلن الترك عن توفر الجاهزية وبالس���رعة الممكنة من اجل تأس���يس جمعية 
تعاونية للث���روة الحيوانية في منطقة الخان االحمر، وتوفير الدعم الفني والمهني لها، 
وتسويق المنتوجات من الثروة الحيوانية وااللبان وغيرها من خالل الداعمين والمؤسسات 

الشريكة، واعطاء دورات تدريبية للنساء في المنطقة من اجل دعمهن وصمودهن.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف رئيس هيئة تس���وية األراضي والمي���اه القاضي 
موسى كشارنه يوم أمس األربعاء، أن األراضي التي يسعى 
االحتالل للسيطرة عليها وإخراج المواطنين "البدو" منها في 
الخان األحمر، هي أراٍض مطّوبة حسب قانون الطابو األردني 
ف���ي العام 1952، وهي أراضي ملكي���ة خاصة ال يحق ألحد 

السيطرة عليه.
وأوضح ش���كارنه أن ملكية أغلب أراضي الخان األحمر تعود 
لمواطنين من بلدة عناتا بالق���دس المحتلة، ويوجد وثائق 
ملكي���ة لتلك األراض���ي، وهم من قاموا بمن���ح منفعة تلك 

األراضي لصالح بدو الخان األحمر.
وأوضح أن االس���تيالء على هذه األراض���ي هو مخالف لكل 
قواني���ن وأعراف الملكية الفردية الت���ي تمنع أي دولة من 
االستيالء على األراضي التي تعود ملكيتها لمواطنين ,مبينا 
أن االستيالء على هذه االراضي يعني مصادرة حق الملكية، 

الذي هو محرم شرعا بكل القوانين المحلية والدولية.
وأش���ار شكارنه إلى أن س���ندات الطابو ومخططات مساحة 
األرض تم تزويدها لهيئة مقاومة الجدار واالستيطان، من 
أجل وقف االس���تيالء على تلك األراض���ي عبر تقديم هذه 
األوراق الثبوتية لمحكمة االحتالل التي عادًة ما تنحاز لصالح 

دولة االحتالل.
ولفت إلى أن سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي تعمل 
بشكل س���ريع، وليل نهار، من أجل إنهاء مشاريع التسوية 
في محي���ط القدس، رغ���م أن كل األراضي الفلس���طينية 
مس���تهدفة، واالس���تهداف األكبر يتم حالي���ا في مدينة 

القدس المحتلة.

رام الله/ االستقالل:
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام 
جيش االحتالل على هدم الروضة والمركز 
النس���وي في المجمع الب���دوي في جبل 
البابا قرب العيزرية في القدس المحتلة، 
ف���ي تصعيد اس���تيطاني اس���تعماري 
متواصل وتطهير عرقي مس���تمر إلخالء 
المنطق���ة م���ن أي مواطن فلس���طيني، 
بهدف ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" 
بالقدس  فيها  المحيطة  والمستوطنات 
المحتل���ة ضمن ما يس���مى  الش���رقية 
التوسعي.  االس���تعماري   "E1" بمخطط 
وأوضح���ت الخارجية في بي���ان لها، أن 
ذل���ك يأتي تمهيدًا لضم ه���ذه الكتلة 
االستيطانية الضخمة وقطع أي تواصل 
ممكن بين القدس الش���رقية ومحيطها 
الفلس���طيني من الجهة الش���رقية، بما 
ي���ؤدي إلى إغالق الب���اب نهائيًا أمام أي 
فرص���ة لقي���ام دولة فلس���طينية قابلة 

للحياة ومتصلة جغرافيًا وذات سيادة. 
ال���وزارة الحكومة اإلس���رائيلية  وحملت 
برئاس���ة بنيامين نتنياهو المس���ؤولية 

الكامل���ة والمباش���رة عن ه���ذه الجريمة 
وغيره���ا م���ن الجرائ���م االس���تيطانية 
اس���تخفافًا  ذل���ك  معتب���رة  البش���عة، 
بالمجتمع الدولي وأن عنصرية إسرائيل 
كدولة احتالل تتجلى بأبش���ع مظاهرها 
في ه���دم روضة أطف���ال، وأن الكراهية 
التي ُتسيطر على عقلية حكام إسرائيل 

لكل ما هو فلسطيني عربي متواجد على 
أرض فلسطين ال تفوقها أي كراهية.

وكان جي����ش االحت����الل هدم ي����وم أمس 
األربعاء روضة األطفال والمركز النس����وي 
ف����ي تجمع جب����ل الباب����ا ق����رب العيزرية 
ش����رقي القدس في إطار سياسة مالحقة 
التجمع����ات البدوية ف����ي محيط محافظة 

الق����دس وتدميره����ا وترحيل س����كانها، 
محذرًا م����ن العودة إلى بنائ����ه من جديد، 
وهدد بفرض غرامات باهظة واعتقال كل 
م����ن يقوم بذلك. وتعمل ق����وات االحتالل 
على مالحقة التجمعات البدوية المحيطة 
بمحافظة القدس، وهدمها وهدم مرافقها، 

وطرد تلك التجمعات بالقوة. 

ناقش الكابينت اإلس���رائيلي، يوم أم���س األربعاء، 
مش���روع قانون عقوبة اإلعدام لمنف���ذي العمليات 

الفلسطينيين ضد اإلسرائيليين.
وقال وزير الجيش اإلسرائيلى أفيجدور ليبرمان،  إن 
قانون إعدام منفذى العمليات يجب التصديق عليه، 

ألن دولة االحتالل بحاجة إلى محاربة اإلرهاب.
ووفًقا لموقع "0404" اإلس���رائيلى، غرد ليبرمان عبر 
تويتر: "فى النهاية سيتم إقرار قانون إعدام منفذي 
العمليات" مضيًفا أن "الوزراء س���يتفهمون أهمية 

هذا القرار ألنهم بحاجة إلى مكافحة اإلرهاب بجميع 
الوسائل الممكنة، فال يجب أن يعود الفلسطينيون 

منفذى العمليات إلى ديارهم".
وكان الكنيس���ت اإلس���رائيلي قد ص���ادق بالقراءة 
األولى مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على 
مش���روع قانون طرحه حزب "إس���رائيل بيتنا" الذي 
يتزعمه ليبرمان إليقاع عقوبة اإلعدام على معتقلين 

فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.
وينص مش���روع القان���ون على أنه في ح���ال إدانة 

منفذ عملية فلس���طيني من سكان الضفة الغربية 
بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر 
المحكمة العسكرية بفرض عقوبة اإلعدام، وأال يكون 
ذلك مش���روطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية 

فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويس���مح القانون اإلس���رائيلي الحالي بفرض هذه 
العقوب���ة فقط في حال طلبت ذل���ك النيابة العامة 
العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة 

في الهيئة القضائية العسكرية.

اجتماع لبحث دعم وصمود 
أهالي الخان األحمر

الخارجيــة: هــدم روضــة أطفــال 
جبــل البابــا استخفــاف بالمجتمــع الدولــي

ليبرمان: إقرار عقوبة اإلعدام للفلسطينيين قريبًا

اأطفال جتمع جبل البابا البدوي جنوب �سرق القد�س املحتلة يتفقدون حمتويات رو�ستهم

مختص يؤكد أن »الخان 
األحمر« ملكية مطوبة 
لمواطنين فلسطينيين
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عطاء رقم 06/2018 لتوريد عجول حية  
تعلن هيئة االغاثة االنس���انية والحريات التركي���ةIHH   عن طرح عطاء لتوريد 
عج���ول حية لصالح الهيئة تبعًا للش���روط والمواصف���ات الموضحة في كراس 
ووثائق العطاء فعلى الش���ركات ذات االختصاص والمس���جلة رس���ميًا وترغب 
المش���اركة في العطاء مراجعة مقر الهيئة الكائن في غزة – دوار أنصار – أرض 
الكتيبة – مقابل ديوان الموظفين العام -مبنى المؤسس���ة التركية IHH خالل 
أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا للحصول على 

كراس المواصفات ووثائق العطاء.
 آخر موعد لقبول عروض األس���عار بالظرف المختوم هو الساعة الواحدة من بعد 
ظهر يوم األربعاء الموافق 2018/08/01 وتفتح المظاريف الساعة الواحدة وعشر 

دقائق من ظهر نفس اليوم بحضور ممثلي الشركات في مقر الهيئة. 
مالحظ�����ات: 

تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.
يجب إرفاق كفالة بنكية أو ش���يك بنكي من بنك محلى معتمد من سلطة النقد 
الفلس���طينية كتأمين دخول العطاء بقيمة )5000$( فقط خمس���ة آالف دوالر 
أمريكي ال غير والهيئة غير مس���ؤولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع المناقصة وال 

يلتفت إلى المناقصة غير المصحوبة بالتأمين المذكور. 
يجب احضار السجل التجاري أو الصناعي للشركة.

يجب احضار شهادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
رسوم هذا اإلعالن ولمدة يومين على من يرسو عليه العطاء. 

يلتزم من يرسو عليه العطاء بإحضار شهادة خصم منبع.
الهيئة غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

العرض قابل للتجزئة. 

للمراجعة وال�ستف�سار على الأرقام التالية 
جوال:  0599706273، هاتف:082626553

دعـوة لتقديـم عـر�ض اأ�سعـار/ اعمال 
بلديـة رفح 

)MDPIII-CI( ا�سم امل�سروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الأوىل

ا�سم امل�سروع الفرعي: تطوير �سوارع داخلية بحى تل ال�سلطان 

 1( حصل���ت منظم���ة التحرير الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية 
الفلسطينية - صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية -  على منحة من 
مجموعة من الشركاء والممولين باإلضافة إلى مساهمة السلطة الوطنية 
الفلسطينية بسبة 10% من تكلفة في برنامج تطوير البلديات المرحلة 
الثالث���ة / الدورة األولى.  وقد حصلت بلدية رف���ح  على منحة فرعية من 
صن���دوق تطوير وإقراض الهيئات المحلي���ة )المتلقية للمنحة( لتنفيذ 
مش���روع تطوير ش���وارع داخلية بحى تل الس���لطان ، وتنوي استعمال 
ج���زء من أموال هذه المنحة الفرعية في عم���ل دفعات تحت العقد رقم 

)MDPIIICI-1421117-07( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( المقاولون المعنيون يمكنهم الحص���ول على المعلومات الالزمة من 
بلدية رفح ، دائرة اعداد وتصميم المش���اريع  ، السيد/ م. سهيل موسى 
، هات���ف: 082145170 فاكس: 082145196، وذلك ابتداًء من الس���اعة 
الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا من تاريخ 2018/07/26 وحتى 

تاريخ 2018/08/08.
3( عروض األس���عار يجب أن تق���دم على العنوان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2018/08/08 الساعة الثانية عشر ظهرًا.
4( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

5( زي���ارة الموق���ع واالجتم���اع التمهي���دي: جميع المقاولي���ن مدعوون 
للمش���اركة في الجولة الميدانية واالجتم���اع التمهيدي يوم الخميس   
الموافق 2018/08/02 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث أن االجتماع 

التمهيدي سيعقد في بلدية رفح  وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية
6( العنوان المشار إليه أعاله هو: 

بلدية رفح، شارع عمر بن الخطاب .

بلديـة رفح بتمويل من:

  

رام الله/ االستقالل:
 أوصى مجلس���ا تش���غيل محافظتي القدس واريحا واالغوار، يوم أمس األربعاء، بضرورة 
توفير فرص عم���ل ألهالي الخان األحمر وتجهيز احتياج���ات المدارس من خالل مراكز 
التدريب المهني وإنش���اء جمعية تعاونية، م���ن أجل تعزيز صمود المواطنين في تلك 

المنطقة.
جاء ذلك خالل اجتماع عقد في الخان االحمر، بمشاركة وزير القدس ومحافظها د. عدنان 
الحس���يني، ووكيل وزارة العمل سامر س���المة، ورئيس هيئة العمل التعاوني يوسف 
الترك، وممثل محافظ اريحا واالغوار هشام بالو، وعدد من مسؤولي وموظفي وزارة العمل 

ومديريتي القدس واريحا، وبحضور العديد من المؤسسات والوزارات.
ويأتي هذا االجتماع ضمن توجهات الحكومة الفلسطينية بضرورة دعم وصمود اهالي 
منطقة الخان االحم���ر، والمناطق المهددة بالمصادرة والتهجي���ر، وكذلك ضرورة اقامة 

النشاطات والفعاليات للمؤسسات والوزارات الفلسطينية هناك.
وأكد الحس���يني، على أن ه���ذا االجتماع الضروري يأتي في س���ياق دعم وصمود أهالي 
منطقة الخان االحمر، وتواصل االدوار ما بين القيادة والمؤسسات الفلسطينية المهنية 
والفني���ة لتوفير االمكانيات لبق���اء المواطنين في هذه المناطق، ومواجهة السياس���ة 
والقوانين االس���رائيلية التي تهدف لتهجير ومصادرة االراضي، واقتالع ابناء الشعب 

من أرضه ووطنه.
وأشار الحس���يني، إلى أن هذا الصمود والتحدي والمواجهة امام السياسة االسرائيلية 
العنصرية اس���تطاعت جلب انتب���اه وانظار العالم نحو منطقة الخ���ان االحمر، والمناطق 
االخرى المهددة بالمصادرة، منوها الى ان هذه السياس���ة س���تؤدي الى انهيار امكانية 

حل الدولتين.
بدوره، أكد سالمة على ان التوجه لدى الوزارة تسخير امكانياتها نحو توفير االحتياجات 
المطلوبة لدى اهالي منطقة الخان االحمر، الفتا الى ان مراكز التدريب المهني س���تعمل 
على توفير ما تحتاجه المدارس من مس���تلزمات، واثاث ومقاعد دراس���ة وهذا سيكون 

ضمن االولويات.
واعلن س���المة عن البدأ بالعمل في مركز تدريب مهني العيزرية مع نهاية العام الحالي، 
وس���يكون هن���اك اولوية وخصوصية لطلبة الخ���ان االحمر، داعيا اياه���م للتوجه حاليا 
ال���ى مديرية عمل القدس للتس���جيل لدورات تدريبية خاصة به���م وفق احتياجاتهم 
واولوياتهم مضيفا ان هناك امكانية العطاء النس���اء دورات تدريبية وفق االحتياجات 

والمتطلبات من اجل تسويق اعمالهن ومنتوجاتهن.
من جانبه، اكد بالو على اهمية دعم وصمود ابناء منطقة الخان االحمر، وتوفير االمكانيات 
المطلوبة لكي يس���تطيعوا مواجهة سياسة التهجير والمصادرة، والعقوبات الجماعية 

والحفاظ على بقائهم في االرض.
ب���دوره، اعلن الترك عن توفر الجاهزية وبالس���رعة الممكنة من اجل تأس���يس جمعية 
تعاونية للث���روة الحيوانية في منطقة الخان االحمر، وتوفير الدعم الفني والمهني لها، 
وتسويق المنتوجات من الثروة الحيوانية وااللبان وغيرها من خالل الداعمين والمؤسسات 

الشريكة، واعطاء دورات تدريبية للنساء في المنطقة من اجل دعمهن وصمودهن.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف رئيس هيئة تس���وية األراضي والمي���اه القاضي 
موسى كشارنه يوم أمس األربعاء، أن األراضي التي يسعى 
االحتالل للسيطرة عليها وإخراج المواطنين "البدو" منها في 
الخان األحمر، هي أراٍض مطّوبة حسب قانون الطابو األردني 
ف���ي العام 1952، وهي أراضي ملكي���ة خاصة ال يحق ألحد 

السيطرة عليه.
وأوضح ش���كارنه أن ملكية أغلب أراضي الخان األحمر تعود 
لمواطنين من بلدة عناتا بالق���دس المحتلة، ويوجد وثائق 
ملكي���ة لتلك األراض���ي، وهم من قاموا بمن���ح منفعة تلك 

األراضي لصالح بدو الخان األحمر.
وأوضح أن االس���تيالء على هذه األراض���ي هو مخالف لكل 
قواني���ن وأعراف الملكية الفردية الت���ي تمنع أي دولة من 
االستيالء على األراضي التي تعود ملكيتها لمواطنين ,مبينا 
أن االستيالء على هذه االراضي يعني مصادرة حق الملكية، 

الذي هو محرم شرعا بكل القوانين المحلية والدولية.
وأش���ار شكارنه إلى أن س���ندات الطابو ومخططات مساحة 
األرض تم تزويدها لهيئة مقاومة الجدار واالستيطان، من 
أجل وقف االس���تيالء على تلك األراض���ي عبر تقديم هذه 
األوراق الثبوتية لمحكمة االحتالل التي عادًة ما تنحاز لصالح 

دولة االحتالل.
ولفت إلى أن سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي تعمل 
بشكل س���ريع، وليل نهار، من أجل إنهاء مشاريع التسوية 
في محي���ط القدس، رغ���م أن كل األراضي الفلس���طينية 
مس���تهدفة، واالس���تهداف األكبر يتم حالي���ا في مدينة 

القدس المحتلة.

رام الله/ االستقالل:
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام 
جيش االحتالل على هدم الروضة والمركز 
النس���وي في المجمع الب���دوي في جبل 
البابا قرب العيزرية في القدس المحتلة، 
ف���ي تصعيد اس���تيطاني اس���تعماري 
متواصل وتطهير عرقي مس���تمر إلخالء 
المنطق���ة م���ن أي مواطن فلس���طيني، 
بهدف ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" 
بالقدس  فيها  المحيطة  والمستوطنات 
المحتل���ة ضمن ما يس���مى  الش���رقية 
التوسعي.  االس���تعماري   "E1" بمخطط 
وأوضح���ت الخارجية في بي���ان لها، أن 
ذل���ك يأتي تمهيدًا لضم ه���ذه الكتلة 
االستيطانية الضخمة وقطع أي تواصل 
ممكن بين القدس الش���رقية ومحيطها 
الفلس���طيني من الجهة الش���رقية، بما 
ي���ؤدي إلى إغالق الب���اب نهائيًا أمام أي 
فرص���ة لقي���ام دولة فلس���طينية قابلة 

للحياة ومتصلة جغرافيًا وذات سيادة. 
ال���وزارة الحكومة اإلس���رائيلية  وحملت 
برئاس���ة بنيامين نتنياهو المس���ؤولية 

الكامل���ة والمباش���رة عن ه���ذه الجريمة 
وغيره���ا م���ن الجرائ���م االس���تيطانية 
اس���تخفافًا  ذل���ك  معتب���رة  البش���عة، 
بالمجتمع الدولي وأن عنصرية إسرائيل 
كدولة احتالل تتجلى بأبش���ع مظاهرها 
في ه���دم روضة أطف���ال، وأن الكراهية 
التي ُتسيطر على عقلية حكام إسرائيل 

لكل ما هو فلسطيني عربي متواجد على 
أرض فلسطين ال تفوقها أي كراهية.

وكان جي����ش االحت����الل هدم ي����وم أمس 
األربعاء روضة األطفال والمركز النس����وي 
ف����ي تجمع جب����ل الباب����ا ق����رب العيزرية 
ش����رقي القدس في إطار سياسة مالحقة 
التجمع����ات البدوية ف����ي محيط محافظة 

الق����دس وتدميره����ا وترحيل س����كانها، 
محذرًا م����ن العودة إلى بنائ����ه من جديد، 
وهدد بفرض غرامات باهظة واعتقال كل 
م����ن يقوم بذلك. وتعمل ق����وات االحتالل 
على مالحقة التجمعات البدوية المحيطة 
بمحافظة القدس، وهدمها وهدم مرافقها، 

وطرد تلك التجمعات بالقوة. 

ناقش الكابينت اإلس���رائيلي، يوم أم���س األربعاء، 
مش���روع قانون عقوبة اإلعدام لمنف���ذي العمليات 

الفلسطينيين ضد اإلسرائيليين.
وقال وزير الجيش اإلسرائيلى أفيجدور ليبرمان،  إن 
قانون إعدام منفذى العمليات يجب التصديق عليه، 

ألن دولة االحتالل بحاجة إلى محاربة اإلرهاب.
ووفًقا لموقع "0404" اإلس���رائيلى، غرد ليبرمان عبر 
تويتر: "فى النهاية سيتم إقرار قانون إعدام منفذي 
العمليات" مضيًفا أن "الوزراء س���يتفهمون أهمية 

هذا القرار ألنهم بحاجة إلى مكافحة اإلرهاب بجميع 
الوسائل الممكنة، فال يجب أن يعود الفلسطينيون 

منفذى العمليات إلى ديارهم".
وكان الكنيس���ت اإلس���رائيلي قد ص���ادق بالقراءة 
األولى مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على 
مش���روع قانون طرحه حزب "إس���رائيل بيتنا" الذي 
يتزعمه ليبرمان إليقاع عقوبة اإلعدام على معتقلين 

فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.
وينص مش���روع القان���ون على أنه في ح���ال إدانة 

منفذ عملية فلس���طيني من سكان الضفة الغربية 
بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر 
المحكمة العسكرية بفرض عقوبة اإلعدام، وأال يكون 
ذلك مش���روطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية 

فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويس���مح القانون اإلس���رائيلي الحالي بفرض هذه 
العقوب���ة فقط في حال طلبت ذل���ك النيابة العامة 
العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة 

في الهيئة القضائية العسكرية.

اجتماع لبحث دعم وصمود 
أهالي الخان األحمر

الخارجيــة: هــدم روضــة أطفــال 
جبــل البابــا استخفــاف بالمجتمــع الدولــي

ليبرمان: إقرار عقوبة اإلعدام للفلسطينيين قريبًا

اأطفال جتمع جبل البابا البدوي جنوب �سرق القد�س املحتلة يتفقدون حمتويات رو�ستهم

مختص يؤكد أن »الخان 
األحمر« ملكية مطوبة 
لمواطنين فلسطينيين
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة ...املوقرة

في القضية رقم 1327   /2016
في الطلب رقم 2018/1481

المستدعي :مها سعيد أبو العنين - واخرين –  من سكان غزة – الرمال 
الجنوبي –عمارة حجي

وكيلهم المحامي : محمود ابو العنين- غزة  
المس���تدعى ضده: شركة س���فير العالم ويمثلها السيد /خالد حسن 
حجازي-غزة  - الشفاء –مكتب سفير العالم – بجوار مستشفى الشفاء 

– مجهول محل اإلقامة حاليا .
  ))مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((  

  إلى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي المذكور أعاله 
قد تقدم لدى محكمة صلح غ���زة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها 
)حقوق مالية ( اس���تنادا إلى ما يدعي���ه في الئحة  دعواه , ونظرا ألنك 
مجهول محل اإلقامة  وحس���ب اختص���اص محكمة صلح غزة في نظر 
ه���ذا الطلب وعمال بالمادة 20  من قانون أص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2  لس���نة 2001  وبناء علي قرار الس���يد قاضي محكمة 
الصلح في الطلب رقم 2018 /1481  للس���ماح لنا بتبليغكم عن طريق 

النشر المستبدل .
لذل���ك يقتضي عليك ان تحضر لهده المحكمة يوم )األربعاء ( بتاريخ  
2018 /05/09   الس���اعة التاس���عة صباحا كم���ا يقتضي عليك إيداع 
جوابك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلوما 
لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك س���ينظر في القضية والطلب باعتبارك 

حاضرا .

  ))مع الحرتام ((
حرر بتاريخ 2018 /07/ 24                                                

   رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
  الأ�ستاذ  :عمار قنديل 

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

بلدية بيت لهيا

 إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
تعلن بلدية بيت الهيا لإلخوة المواطنين الراغبين في شراء أراٍض من 

داخل نفوذ البلدية ضرورة  الحصول علي كتاب 
خطي من البلدية قبل الش���راء لضمان ان األرض مفرزة حسب األصول 

وال يوجد بها أي شوارع , وذلك حفاظا على 
حقوق المواطنين وتجنبا  لمخالفة الشروط التنظيمية والمخططات 

الهيكلية والتفصيلية ومخططات الشوارع والمرافق في 
المنطقة .

وفي حال قيام مواطن بش���راء قطع���ة ارض دون الحصول على كتاب 
خطي من البلدية بخصوصها , وتبين الحقا أن 

األرض به���ا مخططات ش���وارع  أو مرافق فلن يت���م النظر ألي طلبات 
تعويض للمواطنين جراء هذه الشوارع أو المرافق , 

ويتحمل المواطن كامل الخسائر التي لحقت به جراء هذا الشراء بدون 
الحصول على كتاب من البلدية .

  اأ .عز الدين الدحنون 
 رئي�س بلدية بيت لهيا 

االستقالل/ وكاالت:
أعلن س���فير دولة فلس���طين في الكويت رامي طهبوب، يوم أمس األربعاء، أن 
لجنة التعاقدات التابعة لوزارة التربية والتعليم الكويتية ستصل إلى فلسطين 
األس���بوع القادم وذلك لبدء إجراءات التعاقد مع دفع���ة جديدة من المعلمين 

الفلسطينيين الراغبين بالعمل في سلك التعليم في دولة الكويت.
وأضاف الس���فير طهبوب أن اللجنة الكويتية ستتعاقد مع معلمين ومعلمات 
في تخصص الرياضيات، مش���يرا الى اهتمام دول���ة الكويت وثقتها بالمعلم 
الفلسطيني وكفاءته. واشار السفير طهبوب، الى الدفعة التي التحقت بوزارة 
التربي���ة والتعليم الكويتية الع���ام الماضي قد ابدت كف���اءة عالية نالت ثقة 

مسؤولي التربية والتعليم الكويتيين .
لندن/ االستقالل:

أكد منس���ق لجنة »أونروا« في المؤتمر الش���عبي وعض���و أمانتها 
العامة علي هويدي، أن األزمة المالية الحالية لوكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين » أونروا«  هي أزمة سياسية بامتياز، معتبًرا 
نقل المسؤولية منها إلى المفوضية العليا لشؤون الالجئين، بأنها 
»عملية تهجير جديدة لالجئين الفلس���طينيين في مختلف دول 

العالم .
وأش���ار  في تصريح صحفي، إلى أن األزم���ة المالية للوكالة وتفاقم 
عجزها المالي، وازدياد اس���تهداف الوكالة وتخلى المجتمع الدولي 
ع���ن قضية الالجئين الفلس���طينيين، س���ينعكس عل���ى الالجئ 

الفلسطيني على ثالثة مستويات.
وقال: » المس���توى األول، هو اإلنس���اني، فاألون���روا تقدم خدمات 
التعلي���م والصحة واإلغاث���ة وغيرها من الخدمات ف���ي المخيمات 
الفلس���طينية، ولدينا 58 مخيمًا تقدم لها الخدمات باإلضافة إلى 6 
ماليين الجئ مسجل لديها، فمن الطبيعي أن هذه الخدمات ستتأثر 

بشكل مباشر بسبب هذه األزمة«.
وأض���اف »لدينا أيضا نصف مليون طالب فلس���طيني موزعين في 
702 مدرسة، ضمن أقاليم عمل األونروا الخمسة ) قطاع غزة، الضفة 
الغربية، األردن، سوريا، لبنان( ، باإلضافة إلى تأثر الخدمات الصحية 

المقدمة من قبل األونروا من خالل 143 مركزا صحيا«.
وحذر هويدي من خطورة المس���توى الثاني وهو المستوى األمني، 
الناتج من المعاناة االقتصادية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين، 
والذي س���يولد مش���اكل إضافية اجتماعية لن تكون انعكاساتها 
داخل المخيمات فقط، بل س���تتعدى هذه المش���اكل األمنية إلى 

المحيط الذي يسكن فيه الالجئ الفلسطيني.
ورأى هويدي المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن شؤون الالجئين، 
أن المس���توى الثالث، هو المس���توى السياس���ي، باعتبار أن وكالة 
األونروا تعبر عن » المسؤولية السياسية من قبل األمم المتحدة تجاه 
الالجئين الفلس���طينيين، ألنها جاءت بعد قرارات دولية اتخذتها 

األمم المتحدة مستهدفة بها الفلسطينيين ومنها القرار 181«.
وأضاف: » قضية الالجئين الفلس���طينيين مرتبطة ارتباطا عضوًيا 
بوكال���ة األونروا وحق العودة، بالتالي س���يتم تهدي���د هذا الحق«، 
مس���تدركًا القول » لكن لن يمكن إلغاء حق العودة، حتى لو انتهت 

وكالة األونروا بشكل كامل أو تقلصت مهماتها«.

رام الله/ االستقالل:
التابعة  األمنية  األجه���زة  اعترضت 
للسلطة الفلس���طينية في رام الله، 
مسيرة س���لمية خرجت من أمام مقر 
الصلي���ب األحمر في البي���رة باتجاه 
مقر منظم���ة التحرير، للمطالبة برفع 

اإلجراءات العقابية على قطاع غزة.
انتشر عشرات العناصر من األجهزة 
األمنية بمختلف تشكيالتها وبالزي 
المدن���ي على جميع مف���ارق الطرق 
المؤدية لمقر المنظمة، قبيل انطالق 
باتجاه  النشطاء في مسيرة  عشرات 
المقر للمطالبة برف���ع العقوبات عن 

غزة.
ودعا حراك "ارفع���وا العقوبات" إلى 
حش���د أكبر ع���دد م���ن المواطنين 
السلطة  بهدف الضغط على قيادة 
والمنظمة وإجبارها بإنهاء العقوبات 
المفروضة على القطاع، بعد أن منعت 
األجهزة األمنية ح���راكا مماثال يوم 
الوصول لمقر  الماضي من  الس���بت 

المنظمة.
وهتف المشاركون خالل اعتصامهم 
في المكان ضد سياس���ات السلطة 
تج���اه قط���اع غ���زة وحرمانه���ا من 
الكهرباء والعالج، كما هتفوا بعبارات 
تندد بالتنسيق األمني مع االحتالل 

وتدعو لوقف المفاوضات.
وانتقد المشاركون استمرار السلطة 

في ف���رض العقوبات على غزة وقطع 
الموظفين ف���ي ظل الحصار  رواتب 
الخانق ال���ذي يفرضه االحتالل على 

القطاع.
كما هاجم المشاركون إقدام السلطة 
على قطع رواتب األسرى في سجون 

االحتالل.
وخ����الل االعتصام، أطلق����ت األجهزة 
األمنية طائرة لتصوير المشاركين في 

االعتص����ام، علما أن عددا كبيرا اعتقل 
لدى األجهزة األمنية في مرات سابقة 
على خلفية المش����اركة في فعاليات 

تدعو لرفع العقوبات عن غزة.
وف���رض رئي���س الس���لطة محمود 
عباس جمل���ة من العقوبات على غزة 
بأبري���ل 2017 بدع���وى إجبار حركة 
حماس على حل اللجنة اإلدارية التي 
شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 

30% من الروات���ب، وتقليص إمداد 
الكهرباء والتحويالت الطبية، وإحالة 
أكث���ر من 20 ألف موظ���ف للتقاعد 

المبكر.
وكان���ت األجه���زة األمني���ة قمعت 
بالقوة تظاهرة خرجت للمطالبة برفع 
العقوبات عن غزة وس���ط مدينة رام 
الله في 13 يونيو الماضي، واعتقلت 

56 مشارًكا، ما أثار تنديًدا واسًعا.

األجهزة األمنية برام اللــه تعتــرض
 مسيــرة  تطالــب برفــع العقوبــات عــن غــزة

غزة/ االستقالل:
اندلعت سلس���لة حرائق في مس���توطنات "غالف غزة"، أمس األربع���اء، بفعل الطائرات 
الورقي���ة والبالونات الحارقة المطلقة من قطاع غ���زة. ووفق الموقع اإللكتروني لصحيفة 
"يديعوت أحرونوت" العبرية؛ فإن 7 فرق لمكافحة الحرائق، بمساعدة أربع طائرات، تعمل 

على إطفاء حريق كبير اندلع في منطقة "كيبوتس رعيم" في منطقة "غالف غزة".
وأفاد موقع "حدش���وت 24" العبري، أن حرائق اندلعت في "نيريم" و"بئيري" وفي مجلس 

"أشكول" اإلقليمي بفعل بالونات مزودة بشعالت حارقة أطلقت من غزة.
والحًقا ذكرت القناة 14 العبرية، أن حريقا آخر اندلع في منطقة كيس���وفيم بفعل بالون 
حارق أطلق من غ���زة، فيما اندلع حريق أيضا "في كيبوتس مفكيعيم"، وس���قطت عدة 
بالونات حارقة في شاطئ عسقالن. وأفادت وسائل إعالم عبرية باندالع حرائق كبيرة في 

منطقة ناحال عوز قرب شرق القطاع، جراء سقوط بالونات حارقة.
وذكرت أن 7 فرق إطفاء و4 طائرات إخماد تعمل على السيطرة على الحرائق هناك، مبينًة 

أن أعداد الحراق وصلت إلى 24 منذ الصباح.
ونجح الشبان في غزة في تحويل الطائرات الورقية والبالونات منذ انطالق مسيرة العودة 
وكس���ر الحصار في الثالثين من ش���هر مارس/ آذار المنصرم، إلى أداتي مقاومة شعبية 
في مواجهة االحتالل بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغّمس���ة بمادة قابلة 
لالش���تعال في ذيل الطائرة والبالون، ثم إشعالها بالنار، وتوجيهها بالخيوط إلى أراٍض 

زراعية قريبة من مواقع عسكرية "إسرائيلية".

غزة/ االستقالل: 
ق���ال موظف كبير في وكالة األمم المتحدة لغوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
)أون���روا( ام���س األربع���اء، إن الوكالة قد تعل���ق عملها في قطاع غزة في حال اس���تمرار 

االحتجاجات على قراراتها بتسريح عشرات الموظفين بسبب أزمتها المالية.
وذكر المصدر في إدارة أونروا في غزة طالًبا عدم ذكر اسمه إّنه "في حال تدهورت األوضاع 
أكثر، وتكرر عدم تمكين الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم فإن أونروا س���تعلق عملها 
في قطاع غزة". وجاء تحذير المصدر عقب احتجاجات لمئات الموظفين في أونروا داخل 
مقرها الرئيس���ي وس���ط مدينة غزة اليوم، تضمنت طرد الموظفين من مكاتبهم وسط 

إرباك كبير على خلفية االحتجاجات بشأن اإلجراءات ضد الموظفين.
وبهذا الصدد أكد المصدر في أونروا أنها أبلغت اليوم ) أمس( رسميا ألف موظف ضمن 
برنامج الطوارئ في قطاع غزة بإنهاء عقود 100 منهم بشكل تام وتحويل البقية إلى دوام 

جزئي حتى نهاية العام الجاري.
واحتج مئ���ات الموظفين في مقر أونروا امس  للمطالبة بالتراجع عن تس���ريح موظفين 
من الوكال���ة الدولية على خلفية العجز الحاصل في موازنته���ا العامة، فيما أعلن اتحاد 

الموظفين في الوكالة بدء "نزاع عمل" وصواًل لإلضراب الشامل.

مسؤول بـ »أونروا« : قد نعلق 
عملنا بغزة ردًا على االحتجاجات

حرائق جديدة  بفعل 
البالونات الحارقة في 
مستوطنات »غالف غزة«

هويدي: أزمة »أونروا« 
سياسية ونقل مسئوليتها 

عملية تهجير جديدة

لجنة تصل فلسطين 
الختيار معلمين جدد 

للعمل في الكويت

م�سرية تطالب برفح العقوبات عن غزة 
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إعالن صادر عن
 بلدية بني سهيال

تعلن بلدية بني سهيال  لإلخوة المواطنين المتصرفين والمجاورين 
ألرض القسيمة  رقم)04( من القطعة رقم  )214( اراضي بني سهيال 
رميضة الغربية البالغ مساحة القسيمة االجمالية  18315م2 بأنه قد  
تقدم لها المواطن محمد شحاد احمد ابو تيم  من سكان بني سهيال 
وسند الملكية  )عقد بيع (باسم المواطن / عزمي احمد حمدان النجار  
ارض القس���يمة المذكورة بغرض الحصول على ترخيص وخدمات  
لمبنى دور ارضي بمس���احة 277م على مساحة المقسم المخصص 
لها 500م2 وذل���ك طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قس���م 
التنظيم بالبلدية فكل من لديه اعتراض على الملكية او الطلب عليه 
ان يقدم اعتراضه لدى قس���م الهندس���ة والتنظيم بالبلدية خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن ولن يقبل أي اعتراض بعد 

التاريخ المذكور 

عالء ر�ضوان                             حماد الرقب    
الق�ضم القانوين                     

دولة فل�ضطني
وزارة احلكم املحلي

 بلدية بني �ضهيال

دولة فل�ضطني
ال�ضلطة الق�ضائية

املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي
حمكمة  ال�ضرعية البتدائية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة دير البلح الشرعية

قدمت لهذه  المحكمة مضبطة موقعة من مختار دير البلح
مؤرخ���ة ف���ي 2018/7/24م تتضمن أن ابراهيم بن محمد بن حس���ين 
أبو غراب من دير البلح وس���كانها قد توفي إل���ى رحمة الله تعالى في 
ش���هر يناير لسنة 1961م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في أوالده 
المتولدين ل���ه من زوجته المتوفاه قبله  مري���م متولي المصري وهم 
محمد أنا المقرر واس���ماعيل وحس���ين وصبحي وأحم���د وعزيزة وفي 
أوالد ابنته نصره المتوفاه قبله والمتولدين لها من زوجها ش���وقي أبو 
اسد وهم نش���أت وفريد وعبد الله وابراهيم وسمر وسحر فقط وأن وال 
وارث لها س���وى من ذكر   وليس لها وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد 
كب���ار  توفوا حال حياته وترك���وا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة دير البلح الشرعية خالل أسبوعين من تاريخ 

هذا اإلعالن وحرر في 2018/7/24م .

قا�ضي حمكمة دير البلح ال�ضرعي
ف�ضيلة ال�ضيخ اأمين خمي�س حماد

ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية 
�ضلطة الأرا�ضي الفل�ضطينية

الإدارة العامة لت�ضجيل الأرا�ضي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )  497 / 2018 (
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد : 
حس���ن محمد إبراهيم أبو محروق من سكان رفح هوية رقم 904425162 
بصفته وكيال ع���ن : فتحية وفاطمة ومنى وإبراهيم وعبد الله أبناء محمد 
خليل الغرابلي وجميلة عبد الله القريناوي وآمنة إبراهيم داود وسناء محمد 
الغرابلي وجميلة محمد خليل الغرابلي وهدى محمد خليل الغرابلي وليلى 

محمد خليل الغرابلي وحنان محمد الغرابلي وخليل محمد الغرابلي
بموجب وكالة رقم : 61 / 2009 الصادرة عن عمان

          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   141  قسيمة  16  المدينة دير البلح

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة . التاريخ :    23/ 7/ 2018م

  م�ضجل اأرا�ضي غزة / اأ. ع�ضام احلمارنة

غزة / سماح المبحوح:
أعلنت جامعة االس���راء ف���ي مدينة 
غزة يوم أم���س األربعاء، أن فعاليات 
بعنوان  الثان���ي،  الدولي  مؤتمره���ا 
ال���دول العربي���ة والقضية  "جامعة 
مدار  على  س���تنطلق  الفلسطينية" 
يومين في الخامس والس���ادس من 

شهر فبراير العام المقبل.
وأك���د د. أحمد الوادي���ة، عميد كلية 
العل���وم اإلنس���انية بالجامعة، خالل 
مؤتم���ر صحاف���ي عق���د ف���ي بيت 
الصحاف���ة في مدينة غ���زة بحضور 
نخبة من األكاديميي���ن، أن أهداف 
التعرف  ف���ي  تتلخ���ص  المؤتم���ر 
عل���ى دور جامع���ة ال���دول العربية 
كمنظمة إقليمية ودولية وعالقاتها 
بالقضية الفلسطينية، كذلك تحليل 
طبيعة دوره���ا وفاعليته، والتعرف 
على األس���س الت���ي تق���وم عليها 
في  الفلس���طينية  االس���تراتيجية 
العربية  ال���دول  التعامل مع جامعة 

وتحديد أنجعها.
كما يهدف المؤتمر إلى تقديم رؤى 
استش���رافية حول مستقبل جامعة 
الدول العربية؛ للخروج بخارطة طريق 
متكاملة لصناع القرار في فلسطين 
في كيفي���ة التعامل م���ع الجامعة 
الدولية  العربية في ظل المتغيرات 
واإلقليمية، وذلك بمشاركة 33 مركزا 

بحثيا و 56 جامعة من 53 دولة .

 ون���وه إل���ى أنه س���يتم اس���تقبال 
الملخص���ات م���ن قب���ل الباحثي���ن 
المهتمين ابت���داء من 2018/08/01 
البري���د  عل���ى  وحت���ى 2018/8/30 
 Unpico@israa.edu.ps االلكتروني
وستعتمد اللغة العربية واإلنجليزية 
والفرنس���ية للمؤتمر، الفت���ا إلى أن 
النهائية  األبحاث بصورتها  تسليم 
س���يتم ف���ي 2018/11/30 ، على أن 
يت���م اإلعالن عن األبح���اث المقبولة 

بتاريخ 2018/12/15.
وأوض���ح أن المحاور الرئيس���ة التي 
المؤتمر، تتضمن دور  سيناقش���ها 
جامعة الدول العربية تجاه القضية 

المتغيرات  الفلس���طينية في ضوء 
اإلقليمية والدولية )تحديات وفرص( 
، ودور جامع���ة ال���دول العربية تجاه 
النض���ال الفلس���طيني، كذلك دور 
مؤسس���ات وأجهزة جامع���ة الدول 
دعم  ف���ي  المتخصص���ة  العربي���ة 
القضية الفلسطينية، و أيضا جامعة 
الدول العربية والتسوية السياسية 
في ظ���ل مب���ادرة الس���الم العربية، 
ومس���تقبل جامعة ال���دول العربية 
وآلي���ات تفعيلها لصال���ح القضية 

الفلسطينية.
وبي���ن أن اللجنة العلمي���ة للمؤتمر 
تضم 48 عالما على مستوى العالمين 

اإلسالمي والدولي ، وتتشكل اللجنة 
التحضري���ة من 36 عض���وا من أكفأ 
المتخصصين في تنظيم المؤتمرات 

العلمية الدولية.
وتمنى د. الوادية، أن يكون المؤتمر 
الرامية  الجامعة  لجهود  اس���تكماال 
إل���ى تعزي���ز دور البح���ث العلم���ي 
في فلس���طين،  إذ تدع���م الجامعة 
في  الفعالة  للمش���اركة  الباحثي���ن 
المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، 
وكذلك تهتم بنشر األبحاث العلمية 
لما لذل���ك من أهمي���ة قصوى على 
ومردود  للباحث  العلمي  المس���توى 

إيجابي ومثمر لوطننا الحبيب. 

جامعــة اإلســراء تعلــن موعــد انطــالق 
فعاليــات مؤتمــرها الدولــي الثانــي

جانب من اإطالق جامعة الإ�ضراء فعاليات املوؤمتر الدويل الثاين  بغزة اأم�س 

غزة/ االستقالل:
قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بغزة أحمد محيسن، إن القرعة العلنية الختيار )200( 
شاب لالستفادة من القرض الحسن للزواج ستجري يوم األحد المقبل الساعة الحادية 

عشرة صباحًا في قاعة المدرج الجنوبي باستاد فلسطين الدولي بغزة.
وأوضح محيسن الذي يترأس أيضًا مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني، أن 
عدد المسجلين عبر نظام الدخول الموحد للحصول على قرض الزواج من عمر )22 -35( 
عامًا وحسب الشروط التي وضعتها إدارة الصندوق بلغ )1545( شابًا سيدخلون القرعة 
العلنية أمام وسائل اإلعالم والجهات الرسمية واألهلية. وأضاف في بيان له، أن مراسم 
القرعة ستكون علنية أمام الجميع وبكل شفافية ونحن نحرص على أن يحصل الجميع 
على القرض ولك���ن قلة الموارد أجبرت الصندوق على إج���راء القرعة وتقديم الخدمة 

للشباب المقبلين على الزواج في ظل هذه الظروف االقتصادية الصعبة.
يذكر أن صندوق دعم الشباب يقدم قروضًا حسنة بقيمة )2000( دوالر تسدد بصورة 

ميسرة وبلغ عدد المستفيدين على مدار األعوام الماضية )2500( شاب.

رام الله/ االستقالل:
 استعرض أعضاء المجلس التشريعي نبيل شعث، وبيرنارد سابيال، وسحر القواسمي 
مع القنص���ل االيطالي وجهات النظر المختلفة حول عدد من القضايا المركزية على 
الس���احة السياسية خاصة المس���تجدات المتعلقة بالش���أن الداخلي الفلسطيني، 
والمتغي���رات االقليمية والدولي���ة التي خلفت عددا من اآلثار الس���لبية على الملف 

الفلسطيني.
جاء ذلك خالل لقاء اس���تقبل في���ه اعضاء المجلس التش���ريعي القنصل االيطالي 
برفقة عضو البرلمان االيطالي من حزب الخمس نجوم، بحضور األمين العام للمجلس 
التشريعي ابراهيم خريشة ومس���اعد األمين العام للشؤون الخارجية واالعالم أحمد 

مقدادي، وتم اللقاء في مقر المجلس.
ورحب ش���عث بهذه الزي���ارة، مؤكدا على أهميتها في دعم وتأييد حقوق الش���عب 
الفلس���طيني في الحرية واالستقالل خاصة وأنها تزامنت وجريمة التطهير العرقي 
العنصري���ة التي تحيكها الحكومة االس���رائيلية في محاولة منها لتهجير س���كان 

المنطقة وتنفيذ مخططاتها االستيطانية.
وحث النواب، القنصل االيطالي وعضو البرلمان االيطالي على ضرورة تكثيف الجهود 
البرلمانية القناع الحكومة االيطالية باالعتراف بالدولة الفلسطينية خاصة في الوقت 
الراهن وفي ظل السياسات االستيطانية التوسعية التي تنتهجها حكومة االحتالل.

بدوره أعرب القنصل االيطالي عن قلقه ازاء المخطط االستيطاني اإلسرائيلي الرامي 
لتدمير المنازل والمدارس في فلسطين وخاصة في منطقة الخان األحمر.

 أوضح الوفد اإليطالي، أسباب عدم االعتراف بدولة فلسطين متطرقا الى عدة قضايا 
أبرزه���ا الضغط األمريكي الذي أخر عملية االعتراف خاص���ة وأن ايطاليا ال تزال على 
موقفها الرامي الى دعم حل الدولتين، اضافة الى أن الوقت الراهن يشهد جمودا في 

العملية السلمية وبالتالي فإن االعتراف حاليا ال يقدم شيئا للفلسطينيين.

بيت لحم / االستقالل:
أدان���ت محكمة صلح بيت لحم برئاس���ة القاضي 
س���الم عقل المتهم )خ،ع( ب�"قيادة مركبة بطيش 
وإهم���ال )تفحيط("، وذلك اس���تناًدا إلى البّينات 

التي قدمتها النيابة العامة.
وأوضح���ت النياب���ة العامة في بي���ان صحفي، أن 
المحكمة حكم���ت على المته���م ب�"الحبس لمدة 
ثالثة أشهر، وس���حب الرخصة لمدة ثالثة أشهر، 
عماًل بأحكام المادة 1012 من قانون المرور النافذ".

وأش���ارت إلى أن "الحكم في القضية جاء بناًء على 
المرافعات الخطية الت���ي قدمتها النيابة العامة 

أمام المحكم���ة ممثلة بوكيل نيابة بيت لحم نورة 
براهمة".

وذكرت أن المتهم قاد مركبته "خالًفا للمادة 172/2 
من الالئحة التنفيذية لقانون المرور بداللة المادة 

5 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2009".
وقال الناطق باس���م الش���رطة ل���ؤي ارزيقات، إنه 
نتيج���ة الزدياد ظاهرة "التش���حيط" و"التفحيط" 
بالمركبات في بيت لحم مؤخ���ًرا، ولمواجهة هذه 
المخالفات فقد تم االتفاق بين الش���رطة والنيابة 
العام���ة والقضاء بضرورة التش���دد في اإلجراءات 

تجاه السائقين الذين يقومن بذلك .

وأضاف: أن ش���رطة بيت لحم باش���رت على الفور 
بإجراءات مالحق���ة كل من يخالف القانون ويقوم 
ب��"التش���حيط" و"التفحيط" وإزع���اج المواطنين، 
وقبضت عل���ى مخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، 
إذ أص���درت المحكمة أمًرا بالس���جن الفعلي على 
احدهم لمدة 3 أش���هر وأوقفت آخر لحين انتهاء 

االجراءات .
وناشد ارزيقات المواطنين بعدم مخالفة القانون 
وأولي���اء األمور بض���رورة منع أبنائه���م من قيادة 
المركب���ات بطي���ش وإهمال لما يس���ببه ذلك من 

حوادث سير قاتلة .

بيت لحم: السجن الفعلي 3 أشهر لشخص بتهمة »التفحيط« 

الشباب والرياضة بغزة 
تحدد األحد موعدًا 
لقرعة قروض الزواج

التشريعي يبحث مع 
القنصل اإليطالي

 آخر المستجدات
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رئي�س اللجنة املحلية للتنظيم والبناء

إعالن صادر عن
 بلدية بني سهيال

تعلن بلدية بني سهيال  لإلخوة المواطنين المتصرفين والمجاورين 
ألرض القسيمة  رقم)04( من القطعة رقم  )214( اراضي بني سهيال 
رميضة الغربية البالغ مساحة القسيمة االجمالية  18315م2 بأنه قد  
تقدم لها المواطن محمد شحاد احمد ابو تيم  من سكان بني سهيال 
وسند الملكية  )عقد بيع (باسم المواطن / عزمي احمد حمدان النجار  
ارض القس���يمة المذكورة بغرض الحصول على ترخيص وخدمات  
لمبنى دور ارضي بمس���احة 277م على مساحة المقسم المخصص 
لها 500م2 وذل���ك طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قس���م 
التنظيم بالبلدية فكل من لديه اعتراض على الملكية او الطلب عليه 
ان يقدم اعتراضه لدى قس���م الهندس���ة والتنظيم بالبلدية خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن ولن يقبل أي اعتراض بعد 

التاريخ المذكور 

عالء ر�ضوان                             حماد الرقب    
الق�ضم القانوين                     

دولة فل�ضطني
وزارة احلكم املحلي

 بلدية بني �ضهيال

دولة فل�ضطني
ال�ضلطة الق�ضائية

املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي
حمكمة  ال�ضرعية البتدائية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة دير البلح الشرعية

قدمت لهذه  المحكمة مضبطة موقعة من مختار دير البلح
مؤرخ���ة ف���ي 2018/7/24م تتضمن أن ابراهيم بن محمد بن حس���ين 
أبو غراب من دير البلح وس���كانها قد توفي إل���ى رحمة الله تعالى في 
ش���هر يناير لسنة 1961م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في أوالده 
المتولدين ل���ه من زوجته المتوفاه قبله  مري���م متولي المصري وهم 
محمد أنا المقرر واس���ماعيل وحس���ين وصبحي وأحم���د وعزيزة وفي 
أوالد ابنته نصره المتوفاه قبله والمتولدين لها من زوجها ش���وقي أبو 
اسد وهم نش���أت وفريد وعبد الله وابراهيم وسمر وسحر فقط وأن وال 
وارث لها س���وى من ذكر   وليس لها وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد 
كب���ار  توفوا حال حياته وترك���وا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة دير البلح الشرعية خالل أسبوعين من تاريخ 

هذا اإلعالن وحرر في 2018/7/24م .

قا�ضي حمكمة دير البلح ال�ضرعي
ف�ضيلة ال�ضيخ اأمين خمي�س حماد

ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية 
�ضلطة الأرا�ضي الفل�ضطينية

الإدارة العامة لت�ضجيل الأرا�ضي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )  497 / 2018 (
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد : 
حس���ن محمد إبراهيم أبو محروق من سكان رفح هوية رقم 904425162 
بصفته وكيال ع���ن : فتحية وفاطمة ومنى وإبراهيم وعبد الله أبناء محمد 
خليل الغرابلي وجميلة عبد الله القريناوي وآمنة إبراهيم داود وسناء محمد 
الغرابلي وجميلة محمد خليل الغرابلي وهدى محمد خليل الغرابلي وليلى 

محمد خليل الغرابلي وحنان محمد الغرابلي وخليل محمد الغرابلي
بموجب وكالة رقم : 61 / 2009 الصادرة عن عمان

          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   141  قسيمة  16  المدينة دير البلح

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة . التاريخ :    23/ 7/ 2018م

  م�ضجل اأرا�ضي غزة / اأ. ع�ضام احلمارنة

غزة / سماح المبحوح:
أعلنت جامعة االس���راء ف���ي مدينة 
غزة يوم أم���س األربعاء، أن فعاليات 
بعنوان  الثان���ي،  الدولي  مؤتمره���ا 
ال���دول العربي���ة والقضية  "جامعة 
مدار  على  س���تنطلق  الفلسطينية" 
يومين في الخامس والس���ادس من 

شهر فبراير العام المقبل.
وأك���د د. أحمد الوادي���ة، عميد كلية 
العل���وم اإلنس���انية بالجامعة، خالل 
مؤتم���ر صحاف���ي عق���د ف���ي بيت 
الصحاف���ة في مدينة غ���زة بحضور 
نخبة من األكاديميي���ن، أن أهداف 
التعرف  ف���ي  تتلخ���ص  المؤتم���ر 
عل���ى دور جامع���ة ال���دول العربية 
كمنظمة إقليمية ودولية وعالقاتها 
بالقضية الفلسطينية، كذلك تحليل 
طبيعة دوره���ا وفاعليته، والتعرف 
على األس���س الت���ي تق���وم عليها 
في  الفلس���طينية  االس���تراتيجية 
العربية  ال���دول  التعامل مع جامعة 

وتحديد أنجعها.
كما يهدف المؤتمر إلى تقديم رؤى 
استش���رافية حول مستقبل جامعة 
الدول العربية؛ للخروج بخارطة طريق 
متكاملة لصناع القرار في فلسطين 
في كيفي���ة التعامل م���ع الجامعة 
الدولية  العربية في ظل المتغيرات 
واإلقليمية، وذلك بمشاركة 33 مركزا 

بحثيا و 56 جامعة من 53 دولة .

 ون���وه إل���ى أنه س���يتم اس���تقبال 
الملخص���ات م���ن قب���ل الباحثي���ن 
المهتمين ابت���داء من 2018/08/01 
البري���د  عل���ى  وحت���ى 2018/8/30 
 Unpico@israa.edu.ps االلكتروني
وستعتمد اللغة العربية واإلنجليزية 
والفرنس���ية للمؤتمر، الفت���ا إلى أن 
النهائية  األبحاث بصورتها  تسليم 
س���يتم ف���ي 2018/11/30 ، على أن 
يت���م اإلعالن عن األبح���اث المقبولة 

بتاريخ 2018/12/15.
وأوض���ح أن المحاور الرئيس���ة التي 
المؤتمر، تتضمن دور  سيناقش���ها 
جامعة الدول العربية تجاه القضية 

المتغيرات  الفلس���طينية في ضوء 
اإلقليمية والدولية )تحديات وفرص( 
، ودور جامع���ة ال���دول العربية تجاه 
النض���ال الفلس���طيني، كذلك دور 
مؤسس���ات وأجهزة جامع���ة الدول 
دعم  ف���ي  المتخصص���ة  العربي���ة 
القضية الفلسطينية، و أيضا جامعة 
الدول العربية والتسوية السياسية 
في ظ���ل مب���ادرة الس���الم العربية، 
ومس���تقبل جامعة ال���دول العربية 
وآلي���ات تفعيلها لصال���ح القضية 

الفلسطينية.
وبي���ن أن اللجنة العلمي���ة للمؤتمر 
تضم 48 عالما على مستوى العالمين 

اإلسالمي والدولي ، وتتشكل اللجنة 
التحضري���ة من 36 عض���وا من أكفأ 
المتخصصين في تنظيم المؤتمرات 

العلمية الدولية.
وتمنى د. الوادية، أن يكون المؤتمر 
الرامية  الجامعة  لجهود  اس���تكماال 
إل���ى تعزي���ز دور البح���ث العلم���ي 
في فلس���طين،  إذ تدع���م الجامعة 
في  الفعالة  للمش���اركة  الباحثي���ن 
المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، 
وكذلك تهتم بنشر األبحاث العلمية 
لما لذل���ك من أهمي���ة قصوى على 
ومردود  للباحث  العلمي  المس���توى 

إيجابي ومثمر لوطننا الحبيب. 

جامعــة اإلســراء تعلــن موعــد انطــالق 
فعاليــات مؤتمــرها الدولــي الثانــي

جانب من اإطالق جامعة الإ�ضراء فعاليات املوؤمتر الدويل الثاين  بغزة اأم�س 

غزة/ االستقالل:
قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بغزة أحمد محيسن، إن القرعة العلنية الختيار )200( 
شاب لالستفادة من القرض الحسن للزواج ستجري يوم األحد المقبل الساعة الحادية 

عشرة صباحًا في قاعة المدرج الجنوبي باستاد فلسطين الدولي بغزة.
وأوضح محيسن الذي يترأس أيضًا مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني، أن 
عدد المسجلين عبر نظام الدخول الموحد للحصول على قرض الزواج من عمر )22 -35( 
عامًا وحسب الشروط التي وضعتها إدارة الصندوق بلغ )1545( شابًا سيدخلون القرعة 
العلنية أمام وسائل اإلعالم والجهات الرسمية واألهلية. وأضاف في بيان له، أن مراسم 
القرعة ستكون علنية أمام الجميع وبكل شفافية ونحن نحرص على أن يحصل الجميع 
على القرض ولك���ن قلة الموارد أجبرت الصندوق على إج���راء القرعة وتقديم الخدمة 

للشباب المقبلين على الزواج في ظل هذه الظروف االقتصادية الصعبة.
يذكر أن صندوق دعم الشباب يقدم قروضًا حسنة بقيمة )2000( دوالر تسدد بصورة 

ميسرة وبلغ عدد المستفيدين على مدار األعوام الماضية )2500( شاب.

رام الله/ االستقالل:
 استعرض أعضاء المجلس التشريعي نبيل شعث، وبيرنارد سابيال، وسحر القواسمي 
مع القنص���ل االيطالي وجهات النظر المختلفة حول عدد من القضايا المركزية على 
الس���احة السياسية خاصة المس���تجدات المتعلقة بالش���أن الداخلي الفلسطيني، 
والمتغي���رات االقليمية والدولي���ة التي خلفت عددا من اآلثار الس���لبية على الملف 

الفلسطيني.
جاء ذلك خالل لقاء اس���تقبل في���ه اعضاء المجلس التش���ريعي القنصل االيطالي 
برفقة عضو البرلمان االيطالي من حزب الخمس نجوم، بحضور األمين العام للمجلس 
التشريعي ابراهيم خريشة ومس���اعد األمين العام للشؤون الخارجية واالعالم أحمد 

مقدادي، وتم اللقاء في مقر المجلس.
ورحب ش���عث بهذه الزي���ارة، مؤكدا على أهميتها في دعم وتأييد حقوق الش���عب 
الفلس���طيني في الحرية واالستقالل خاصة وأنها تزامنت وجريمة التطهير العرقي 
العنصري���ة التي تحيكها الحكومة االس���رائيلية في محاولة منها لتهجير س���كان 

المنطقة وتنفيذ مخططاتها االستيطانية.
وحث النواب، القنصل االيطالي وعضو البرلمان االيطالي على ضرورة تكثيف الجهود 
البرلمانية القناع الحكومة االيطالية باالعتراف بالدولة الفلسطينية خاصة في الوقت 
الراهن وفي ظل السياسات االستيطانية التوسعية التي تنتهجها حكومة االحتالل.

بدوره أعرب القنصل االيطالي عن قلقه ازاء المخطط االستيطاني اإلسرائيلي الرامي 
لتدمير المنازل والمدارس في فلسطين وخاصة في منطقة الخان األحمر.

 أوضح الوفد اإليطالي، أسباب عدم االعتراف بدولة فلسطين متطرقا الى عدة قضايا 
أبرزه���ا الضغط األمريكي الذي أخر عملية االعتراف خاص���ة وأن ايطاليا ال تزال على 
موقفها الرامي الى دعم حل الدولتين، اضافة الى أن الوقت الراهن يشهد جمودا في 

العملية السلمية وبالتالي فإن االعتراف حاليا ال يقدم شيئا للفلسطينيين.

بيت لحم / االستقالل:
أدان���ت محكمة صلح بيت لحم برئاس���ة القاضي 
س���الم عقل المتهم )خ،ع( ب�"قيادة مركبة بطيش 
وإهم���ال )تفحيط("، وذلك اس���تناًدا إلى البّينات 

التي قدمتها النيابة العامة.
وأوضح���ت النياب���ة العامة في بي���ان صحفي، أن 
المحكمة حكم���ت على المته���م ب�"الحبس لمدة 
ثالثة أشهر، وس���حب الرخصة لمدة ثالثة أشهر، 
عماًل بأحكام المادة 1012 من قانون المرور النافذ".

وأش���ارت إلى أن "الحكم في القضية جاء بناًء على 
المرافعات الخطية الت���ي قدمتها النيابة العامة 

أمام المحكم���ة ممثلة بوكيل نيابة بيت لحم نورة 
براهمة".

وذكرت أن المتهم قاد مركبته "خالًفا للمادة 172/2 
من الالئحة التنفيذية لقانون المرور بداللة المادة 

5 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2009".
وقال الناطق باس���م الش���رطة ل���ؤي ارزيقات، إنه 
نتيج���ة الزدياد ظاهرة "التش���حيط" و"التفحيط" 
بالمركبات في بيت لحم مؤخ���ًرا، ولمواجهة هذه 
المخالفات فقد تم االتفاق بين الش���رطة والنيابة 
العام���ة والقضاء بضرورة التش���دد في اإلجراءات 

تجاه السائقين الذين يقومن بذلك .

وأضاف: أن ش���رطة بيت لحم باش���رت على الفور 
بإجراءات مالحق���ة كل من يخالف القانون ويقوم 
ب��"التش���حيط" و"التفحيط" وإزع���اج المواطنين، 
وقبضت عل���ى مخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، 
إذ أص���درت المحكمة أمًرا بالس���جن الفعلي على 
احدهم لمدة 3 أش���هر وأوقفت آخر لحين انتهاء 

االجراءات .
وناشد ارزيقات المواطنين بعدم مخالفة القانون 
وأولي���اء األمور بض���رورة منع أبنائه���م من قيادة 
المركب���ات بطي���ش وإهمال لما يس���ببه ذلك من 

حوادث سير قاتلة .

بيت لحم: السجن الفعلي 3 أشهر لشخص بتهمة »التفحيط« 

الشباب والرياضة بغزة 
تحدد األحد موعدًا 
لقرعة قروض الزواج

التشريعي يبحث مع 
القنصل اإليطالي

 آخر المستجدات
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إعالن صادر عن جمعية 
مركز اليسر الثقافي

 يعلن مجلس إدارة جمعية / مركز اليس���ر الثقافي عن عقد االجتماع 
العادي للجمعية العمومية للعام )2018 ( و ذلك يوم اإلربعاء الموافق 
8/ 2018/8م الس���اعة 12 م في مقر الجمعي���ة بالنصيرات . و انتخاب 
مجلس إدارة جديد للجمعية بعد اس���تكمال االتي : 1_ استمرار فتح 
باب االنتساب و تسديد االشتراكات للجمعية العمومية لعام ) 2018( 
و ذل���ك حتى تاري���خ :2 /8 / 2018م. 2_فتح باب الترش���يح لعضوية 
مجل���س اإلدارة و ذل���ك لمدة يومين أيام من تاري���خ 4 /8 /2018م إلى 
تاريخ 2018/8/5م 3_ فتح باب االنسحاب و االعتراض لعضوية مجلس 
اإلدارة و الجمعية العمومية و ذلك لمدة يومين من تاريخ 6 / 8 / 2018م 

حتى تاريخ 7 / 8 / 2018م . 

و مع فائق االحرتام و التقدير 
جمل�س اإدارة اجلمعية

فيما اجتمعت مستش���ارة رئيس الوزراء خيرية رصاص، مس���اء 
االثني���ن الماضي مع عدد من الدول المانحة على هامش اجتماع 
المانحي���ن الذي عقد مؤخرا في أوس���لو؛ لدعم موازنة الس���لطة 

واألونروا وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية .
وعلمت صحيفة "االس���تقالل" من مصادر مطلعة أن عجز موازنة 
الس���لطة الوطنية تخطى حاجز الملياري دوالر أمريكي، في ظل 
تقليص المساعدات المقدمة للسلطة الوطنية للعامين الحالي 

والماضي بسنبة %70 .
ورجحت ذات المصادر ل� "االستقالل" في لقاء سابق أن  تؤثر 
األزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية بشكل مباشر 
على كافة المؤسسات المدنية واألمنية التي تشرف عليها 
الس���لطة ، موضحة أن السلطة قد تضطر إلى تأخير صرف 
راتب ش���هر يوليو الجاري لعدة أسابيع أو اجراء تقليصات 
اضافي���ة على نس���بة الروات���ب التي يت���م صرفها خاصة 

للمحافظات الجنوبية من الوطن .

قلق متزايد
الموظف جمال الداودي أكد  أن التصريحات المنسوبة إلى 
قيادات في السلطة والحكومة الفلسطينية تساهم بشكل 
جل���ي في تفاقم حال���ة القلق المتنامي أص���ال في نفوس 

موظفي السلطة في قطاع غزة .
وقال الداودي ل� "االس���تقالل" :" نحن موظفو السلطة بغزة 
نعاني الويالت بفعل الضائقة السياس���ية التي أثرت على 
حياتنا االقتصادية بفعل الخصومات التي التهمت ما يزيد 

عن 50% من رواتبنا منذ مارس 2017 " .
وأعرب عن أمله بأن تكون األزمة مالية فقط ويتحملها كافة 
الموظفي���ن بالوطن وال يتم توزيع األضرار حس���ب الرغبات 
السياس���ية والنزاعات الجغرافية ، مضيفا :" ال حل ألزماتنا 
اال بالوح���دة التي تؤدي إلى انتخابات مع ضمان تمكين من 
يختاره الشعب لتالفي وأد القضية الفلسطينية في وحل 

االنقسام ".

اأو�ساع ماأ�ساوية 
ولم تختلف نبرة القلق والترقب لدى الموظف س���امي أبو الخير 
عن زميله الس���ابق ، مؤكدا أن أوضاع موظفي السلطة في قطاع 
غزة باتت مأساوية ولن تقوى على تحمل أي انتكاسة اقتصادية 

جديدة .
وقال أبو الخير ل� "االس���تقالل" :" أزمة رواتب موظفي السلطة في 
غزة وما تفجر حديثا من أزمة رواتب لجزء من العاملين في وكالة 
الغوث توضح أن المس���تهدف من ه���ذا التضييق االقتصادي 
ه���و قطاع غزة ككل وأن الحصار االقتصادي يندرج ضمن أجندة 

لتحقيق أهداف أخرى وليس مجرد أزمة مالية أو خلل فني ".
وبين أن موظفي الس���لطة في قطاع غزة يأملون تحسن األوضاع 
والع���ودة لما كان���ت عليه أوض���اع رواتبهم قبل م���ارس 2017 
وصرفها رواتبهم كاملة ، ولكن الواقع يكذب أمنياتهم كل شهر 

بل ويصفعهم كل مرة بانتكاسات وتضيقات جديدة .
ويقدر عدد العاملين في الوظائف الحكومية العامة على مستوى 

الوطن بحوالي 160 ألف موظف يتقاضون رواتب شهرية بقيمة 
670 مليون ش���يقل، فيما خصمت الحكوم���ة من موظفيها في 
قطاع غزة المدنيين والعس���كرين ما نس���بته 30 % ابتداء من 
مارس 2017 ؛ ووصلت نسبة الخصم خالل شهر مارس الماضي 
الى 50% م���ن رواتب الموظفين معللة تلك الخطوة بوجود عجز 

متفاقم في الموازنة.

نهج تق�سيمي 
وعب���ر نقيب الموظفين العمومين في قطاع غزة عارف أبو جراد ، 
عن رف���ض النقابة لتحميل موظفي غزة فقط حالة العجز المالي 

التي تعيشها السلطة الوطنية .
وقال أبو جراد ل� "االس���تقالل" :" نعي جيدا أن السلطة تمر بأزمة 
مالية خانقة ، ونتقب���ل أن يتحمل الموظف جزءًا من هذه األزمة 
في حال عدم القدرة على معالجتها شريطة أن يتحمل الموظف 
في الضفة وغزة ذات الحمل ، فال يقبل أن تقلص نس���بة رواتب 

موظف غزة دون الضفة ".

واعتبر أن قرارات الحكومة الفلسطينية بتحميل قطاع غزة تبعات 
االزم���ة المالية التي تمر بها الس���لطة ينم عن فكر تقس���يمي 

وتصفية حسابات سياسية من خالل فاتورة الرواتب .
وطالب أبو جراد الدول العربية واالسالمية بالتدخل لترميم أوضاع 
السلطة المالية وسد العجز الحاصل في موازنتها بفعل تقليص 
المساعدات األمريكية وبعض الدول المانحة ، والعمل على انهاء 

االنقسام وتبعاته .

خلط للح�سابات
المحلل االقتصادي عمر ش���عبان  اكد أن أي تقليصات أو تالعب 
برواتب موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة سيفاقم األوضاع 
االقتصادي���ة المتردية أصال بفعل س���نوات الحص���ار الطويلة 

واألزمات المتالحقة التي تعصف بالقطاع .
وقال شعبان ل� "االستقالل" :" أزمة السلطة المالية ليست وليدة 
اللحظة وهي منذ أشهر طويلة وال يمكن أن تكون أولى خطوات 
الحكومة للتغلب على األزمات المالية من خالل تقليص الرواتب 

وتحميل العبء للموظف ".
وأضاف :" هناك خطوات عديدة كان يجب اتخاذها قبل التفكير 
بمس روات���ب الموظفين وأولها تقليص النفقات غير الضرورية 

واتباع سياسة التقشف ".
وأوضح  ش���عبان أن اقدام الحكومة الفلسطينية على استغالل 
األزم���ة المالية لتقليص رواتب غزة يبرز جليا أن الحكومة خلطت 

الحسابات السياسية باالقتصادية .
وكانت الواليات المتحدة األمريكية قد جمدت أموال المساعدات 
المقدمة للسلطة الفلس���طينية بموجب قانون "تايلور فورس"، 
ال���ذي يطلب من الس���لطة التوق���ف عن دفع مخصصات ُأس���ر 
الشهداء والجرحى واألسرى الفلسطينيين، ووضعت شروطًا من 

أجل إعادة تقديمها مجددًا.
وتشير توقعات إلى تراجع الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية 
ه���ذا العام؛ فقد وصل الدعم إلى ملي���ار دوالر عام 2015، و700 

مليون دوالر في 2016، و550 مليون دوالر في 2017.

  تخوفات من عدم صرف راتب شهر يوليو 

  هل تضحي السلطة بموظفي غزة لحل أزمتها المالية؟ 
غزة / حممد مهدي:

حب�س��ت الت�س��ريحات واالأخب��ار املت�س��ربة حول 
تعاظ��م اأزم��ة ال�س��لطة املالي��ة اأنفا���س موظفيها 
ب�س��كل ع��ام وخا�س��ة يف قط��اع غ��زة ؛ خوف��ا من 
اأقدامها على عدم �سرف رواتب �سهر يوليو اجلاري 

ل�سد خانة العجز احلا�سل يف موازنتها على ح�ساب 
قوت اأبنائهم . وكان رئي�س وزراء حكومة التوافق 
اأن امل�س��اعدات املالي��ة  اأعل��ن  رام��ي احلم��د اهلل 
املقدمة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية تراجعت 
ب�س��كل كبري ، م�س��يفا :« »اإننا اأحوج م��ا نكون اإىل 

تعظي��م قدراتن��ا ومواردنا الذاتية، وا�س��تنها�س 
قطاعاتنا وتعزيز فر�س اال�ستثمار بعد انخفا�س 
م�س��ادرنا  اإ�س��رائيل  هيمن��ة  بفع��ل  امل�س��اعدات، 
وقر�س��نتها اأموالنا، وحماولتها اإ�سعاف اقت�سادنا 

الوطني«.

) APA images (    وقفة ملوظفي ال�سلطة املقطوعة رواتبهم بغزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
دع���ا  األمي���ن الع���ام للجبهة الش���عبية لتحرير 
فلس���طين األس���ير أحمد س���عدات حركة فتح 
ممثلة باللجن���ة المركزية لها بالتق���اط الفرصة 
التي فتحتها الورقة المصرية األخيرة للمصالحة 

الفلسطينية.
وطالب س���عدات، في بيان له يوم أمس األربعاء، 
الرئي���س محمود عب���اس بوصفه رئيس���ًا للجنة 
التنفيذية والسلطة الوطنية بالدعوة لحوار وطني 
ش���امل لنقاش وإق���رار ما طرح م���ن حلول عملية 
للقضايا المباشرة والمعلقة، وإعادة تفعيل اللجان 

المكلفة بمتابعة هذا الملف.
وق���ال: "إننا بحاجة إلى تحصين الوضع الداخلي 
إلنهاء ملف االنقسام األسود، وتحقيق الوحدة 
الشعبية والوطنية الديمقراطية في إطار منظمة 
التحرير الفلس���طينية، وتعزي���ز دورها كممثل 
شرعي ووحيد لشعبنا بكل ألوان طيفه السياسي 

واالجتماعي وفي كل أماكن تواجده".
و رأى س���عدات أن���ه يتوج���ب على قي���ادة فتح 
والسلطة اإلعالن عن وقف كل اإلجراءات العقابية 
التي اُتخ���ذت ضد أهل قطاع غزة والتي مس���ت 
ش���رايين حيات���ه الحيوي���ة، وإعادة األم���ور إلى 

منطقها الس���ائد الذي يجم���ع بين رفض صفقة 
القرن وتوحيد برنامج وأدوات مواجهتها وتعزيز 
صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، ومواجهة 
كل الضغوط الخارجية األمريكية واإلس���رائيلية 

التي تمارس على قيادة المنظمة والسلطة.
كما دعا لالس���تجابة لمطالب األسرى المناضلين 
م���ن أبناء القط���اع من خالل وق���ف التطاول على 
مخصصاتهم المعين الرئيسي ألسرهم، مؤكًدا 
أن هذه الشريحة التي دفعت حريتها ثمنًا للدفاع 
عن ثوابت القضية الوطنية، حاملين أرواحهم على 
أكفهم كمشاريع شهداء من أجل أن يحيا الوطن.

سعدات يدعو فتح وعباس اللتقاط فرصة الورقة المصرية للمصالحة

نيويورك/ االستقالل:
حث االتحاد األوروبي "إس���رائيل" على االمتناع عن اس���تخدام 
القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، داعًيا في الوقت 

نفسه كل األطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس.
وقالت القائمة بأعمال وفد االتحاد األوروبي لدى األمم المتحدة 
جوان أدامسون خالل مناقشات مفتوحة لمجلس األمن الدولي 
حول "الوضع في الش���رق األوسط ومنه القضية الفلسطينية": 
إن "اس���تخدام القوة يجب أن يكون متناسبًا في كل األوقات". 
وأضافت أنه "يجب على إس���رائيل تغيير إجراءاتها العقابية 
والعمل مع المجتمع الدولي لتحسين الظروف في غزة، بما في 

ذلك تسهيل الحركة والدخول لكافة العاملين اإلنسانيين".
ووصفت الوضع في قطاع غزة بأنه "يش���به حالًيا قدر الضغط، 
وه���و على حافة االنفج���ار"، مؤكدة معارض���ة االتحاد األوروبي 
القوية" لسياس���ة إس���رائيل االس���تيطانية وتصرفاتها، بما 
فيها الهدم والمصادرة واإلخالء والتحويل القسري، قائلة "إن 
المس���توطنات غير ش���رعية في إطار القانون الدولي، وتشكل 
عقبة أمام الس���الم وتهدد ح���ل الدولتين". وأش���ارت إلى "أن 
وضع القدس هو من قضايا الوضع النهائي، وأنه من الضروري 
إيجاد طريقة ما عبر المفاوضات لتس���وية قضية وضع القدس 

كعاصمة مستقبلية للدولتين".

االتحاد األوروبي يدعو »إسرائيل« 
لوقف االستهداف المفرط للمدنيين

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال معهد "القدس للعدالة" اإلسرائيلي، إنه سيتقدم في األسابيع 
القليلة القادمة بطلب لمكتب المدعي العام لدى محكمة الجنايات 
الدولي����ة في اله����اي لفتح ملف تحقيق جنائي م����ع كل من رئيس 
الس����لطة محمد عباس ورئيس المكتب السياس����ي لحركة حماس 

إسماعيل هنية، "بدعوى ارتكابهما جرائم ضد اإلنسانية".
وجاء في الطلب، وفق لموقع "news i24 "، أن قادة حماس والسلطة 
الفلسطينية "مس����ؤوالن عن سلسلة من انتهاكات حقوق االنسان، 
وعن التعذيب والتعسف المتواصل بالشعب الفلسطيني في غزة 
والضف����ة الغربية". وقال المعهد في طلبه للجنائية، إن "هنية يلجأ 

باستمرار الى التعذيب والقتل غير القانوني عن طريق قوات األمن 
الداخلي التابعة لحماس في قطاع غزة"، حد قوله.

وقالت فالفيا س����يفالدا، مديرة "معهد القدس للعدالة"، إن "هنية 
ارتكب جريمتي حرب أساس����يتين، األولى استغالل األطفال تحت 
سن الخامس����ة عشرة لحاجات عسكرية، واألولى استخدام متواصل 
لألوالد كدروع بشرية وكأهداف عسكرية". كما طالب المعهد بفتح 
ملف تحقيق ضد عباس بدعوى "ارتكابه جرائم ضد اإلنسانية" في 
الفترة ما بين يونيو/حزيران 2014 وأبريل/نيس����ان 2018. وتشمل 
هذه الجرائم وفقا لما ينص عليه الطلب، استخدام الضرب القاسي 

واالعتقاالت التعسفية والتعذيب النفسي والحبس االنفرادي.

شكوى »إسرائيلية« ضد عباس 
وهنية في الجنائية الدولية
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في محاولٍة منه إلضفاء شرعية تاريخية 
على وج���وده ، يحاول االحت���ال جاهدًا 
البح���ث عما يعزز فكرته بأن فلس���طين 
أرض اليه���ود الت���ي وعده���م بها الرب 
»ِلَنْس���ِلَك ُأْعِطي ه���ِذِه اأَلْرَض، ِمْن َنْهِر 
ْه���ِر اْلَكِبيِر، َنْه���ِر اْلُفَرات«  ِمْص���َر ِإَلى النَّ
وبعدما س���رق الحجر واالثر الفلسطيني 
،امتدت ي���داه _وبا با خج���ل أو حياء _ 
إلى سرقة الموروث الفلسطيني والعربي 
بكل أنواعه ، ونسبه إليه في محاولة منه 
إلضفاء ش���رعية تاريخية من باب الثرات 
الش���فهي والمكتوب، مثل األدب والفن  
والثرات والمأكوالت الش���عبية، واالمثال 
الش���عبية واألزياء والمط���رزات التراثية، 
وذلك بهدف تفريغ الذاكرة الفلسطينية 

من مخزونها الثقافي والتاريخي.
فاإلجرام الصهيوني بحق الثرات المادي 
هو اجرام معروف للجميع، لكن الذي قد 
يكون غير واضح للجميع هو أن الس���رقة 
الصهيوني���ة للترات الش���فهي العربي 
الفلس���طيني، فالت���راث الش���فهي هو 
نقل التاريخ واآلداب والقوانين  وسيلة 

من المعارف عبر األجيال دون  وغيره���ا 
مجموعة  كتابة يحدد  اس���تخدام نظام 
من المعايير المشتركة التي عقدت في 
المواد من قب���ل مجموعة من الناس على 

مدى عدة أجيال.
االحتال يس���رق األعمال األدبية : قرأت 
على موقع اإلمارات اليوم أنه في ش���هر 
يولي���و 2018 نظم  غالي���ري جنوب تل 
أبيب - مركز الفنون والسياس���ة معرضًا 

فنيًا بعن���وان » فن عربي مس���روق«ضم 
لوحات وأعمااًل فنية لمبدعين من مختلف 
أنحاء الوطن العربي، دون استش���ارتهم، 
أو ذكر أس���مائهم، كأسلوب متعمد من 
منظمي المعرض، تجاوزًا لرفض الفنانين 
والمبدعين العرب المشاركة في معارض 
إسرائيلية، بس���بب موقفهم السياسي 
المعارض للتطبيع، حيث وصف البعض 
»عرض عمل دون اإلش���ارة إلى صاحبه أو 

رغمًا عنه، بأنه فعل ال أخاقي« .
االحتال يس���رق الفنون : في عام 2017 
وبمناس���بة الذكرى الخمسين لاحتال 
الصهيون���ي لمدين���ة الق���دس وف���ي 
مهرج���ان » كان » بفرنس���ا ظهرت وزير 
ريغيف«  الصهيونية«مي���ري  الثقاف���ة 
وهي ترتدي فستاًنا عليه صورة المسجد 
األقصى ومدينة القدس، وهذا التصرف 
يؤكد االستمرار الصهيوني في مساعي 
تزييف التاريخ وقلب الحقائق، وانعكاس 

صادق للفكر أإلحالي الذي نشأت عليه.
 االغنية العربية تحت س���يف القرصنة 
الصهيونية : األغنية هي جزء أساس���ي 
من الثرات الش���فهي ألي مجتمع وهي 
تعبر عن حالة كانت موجودة ،أو عن حالة 
ال زال���ت موجودة ،أو ع���ن حالة تتمنى أن 
تكون موج���ودة، وألن اليهود ليس لهم 
تراث ش���فهي خاص به���م كيهود، بل 
كانوا يمارس���ون الطقوس السائدة في 
الباد التي كانوا يعيشون فيها، نراهم 
يس���رقون أغاني عربي���ة ويحرفونها عن 
موضعها سواء بحذف أو اضافة مقاطع أو 

ُجمل أو تغيير االيقاع الموسيقي.
االحتال يس���رق المأكوالت : المأكوالت  
الت���ي هي جزء م���ن ثقاف���ة أي مجتمع 
لم تس���لم من قرصن���ة الصهاينة، ومن 
ضمن األكات الش���عبية الفلس���طينية 
التي يزعم االحت���ال أنها يهودية هي 
الشكش���وكة حيث ادعت وزارة السياحة 
أن الشكش���وكة طبق شعبي إسرائيلي،  
والمفتول حيث ش���اركت إس���رائيل في 
المهرجان الس���نوي للمفت���ول بمدينة 
سان فيتو لوكار اإليطالية على انه وجبة 
يهودي���ة، والوجب���ة الش���عبية الفافل 
والف���ول والحمص أيضًا م���ن المأكوالت 
الت���ي تعّرضت للتهوي���د، إذا إنها تباع 
على صعيد أوروب���ا كاملة على أنها أكلة 

إسرائيلية تراثية.
سرقة منظمة

 أخت���م بم���ا قال���ه الباح���ث والم���ؤرخ 
إن  المبي���ض،  س���ليم  الفلس���طيني، 
»إسرائيل تس���طو على كل ما تقع عليه 
يده���ا بطريقة منظم���ة وممنهجة، في 
محاولة لصناعة تاريخ لدولتها المزعومة، 
فهي سرقت الشيكل، والنجمة، والثوب 
المختلفة،  التراثية  الفاح���ي، واألكات 
والمقتنيات،  الكلم���ات  م���ن  والكثي���ر 
والتزال تبذل جهودها بطرق غير مباشرة 
لس���رقة الكوفية الفلسطينية التي كان 
يستخدمها الفدائيون قديمًا، ووضعت 
النجمة السداس���ية بداخله���ا، ولونتها 
باألخض���ر واألزرق وألوان أخرى، وهذا نوع 

من التشويه للتراث الفلسطيني«.

لم تواجه إس���رائيل منذ نشأتها حالة أمنية محيرة تقف عاجزة أمامها مثلما 
تواج���ه منذ الثاثين من م���ارس الماضي ؛ بداية فعاليات » مس���يرة العودة 
وكس���ر الحصار » التي أحرقت فيها آالف الدونمات من المزروعات واألش���جار 
في مستوطنات محيط غزة بفعل الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق في 
تلك الفعاليات ، ودوت أثناءها صفارات اإلنذار مرات في تلك المس���توطنات 
مفجرة أمواجا من الهلع في نفوس المس���توطنين في مشاهد بعثت دهشة 
واس���تغراب المايين في العالم : أيوجد من البشر من يخاف إلى هذه الدرجة 
مع كونهم في جو أمني ولو نس���بي ؟! ومن منابع حيرة إسرائيل أمام فعاليات 
مس���يرة العودة وكسر الحصار : كيف تعجز عن مواجهة الطائرات والبالونات 
الحارقة وهي الدولة المصنفة في المرتبة الثامنة من حيث القوة الش���مولية ، 
وفي بؤرتها القوة العسكرية ذات القدرات التكنولوجية الرفيعة ، والمقتدرة 
عل���ى التعامل م���ع كثير من التطورات في نوعية الس���اح الذي قد تواجهه ، 
وبس���رعة مرموقة ، ث���م هي اآلن في أحس���ن حاالت وضعها االس���تراتيجي 
سياسيا وعس���كريا وعاقات عربية ودولية ؟! وهل من حصافة العقل وجودة 
الحكمة أن تخرج في حرب ش���املة على  غ���زة لوقف تلك الطائرات والبالونات 
التي مهما كان ضررها مقلقا فإنه يظل نسبيا محدودا ؛ حرب قد تضطر فيها 
الستخدام القوات البرية مع ما في ذلك من مخاطرة بحياة عشرات الجنود وجرح 
المئات جنودا ومس���توطنين ؟! ويحتد النقاش والجدل ، وُتَتبادل االتهامات 
بالعجز والتقصير في الحس���م على كل المس���تويات السياسية والعسكرية 
واالس���تخبارية واإلعامية بين اإلس���رائيليين إزاء ما فعلته غ���زة بدولتهم ، 
ويصدمهم با اس���تثناء اكتش���اف أن للقوة حدا ، وهم الذين آمنوا ماضيا أن 
ما ال تأتي به القوة يأتي به مزيد من القوة ، وأنه ما كل مش���كلة تحل عسكريا 
، وأن مشكلة غزة من هذا الصنف بعدما اختبرت إسرائيل ثاث حروب لحلها 
، وفي أوضاع لم تكن فيها بمثل ما هي عليه اآلن من ترٍد وتعقد  ، ولكنهم ، 
في إسرائيل ، ولما حصدته لهم القوة  من قبل من وفرة مكاسب ، ال يلبثون أن 
يلوذوا بالتفكير في االستنجاد بها ، مرات  بغاية التأثير النفسي العاتي على 
غزة ش���عبا ومقاومة ، ومرات بالدعوات الجادة الحادة للهجوم على غزة . وتأتي 
تلك الدعوات الجادة من جهات رس���مية وإعامية ، والجهات الرس���مية مثل 
نتنياهو وليبرمان أكثر تحذرا وتحفظا فيها لكونها هي التي س���ُيجبى منها 
ثمن أي إخفاق أو عواقب رديئة خارجة عن الحساب للحرب . الجهات اإلعامية 

الوثيقة الصلة باألجهزة العس���كرية واالس���تخبارية تتطرف أبعد ، وتتحمس 
أعنف في الدفع نحو الحرب على غزة . من ذلك ما كتبه جنرال االحتياط عاموس 
يادلين في موقع مركز أبحاث األمن القومي اإلس���رائيلي الذي يترأسه ، وحرض 
فيه إسرائيل للقيام بحرب واسعة على غزة للقضاء على حماس حركة وساحا ، 
وإرجاع غزة إلى عباس ، وقاسمه التحريض ، وبلهجة أشد وأحد ، الكاتب اليميني 
تس���احي ليفي في مقال نشره على موقع القناة السابعة التابعة للمستوطنين 
، والف���رق أنه يقت���رح أن ترجع غزة إلى مصر بعد القض���اء على حماس وقوتها 
العسكرية ، وليقينه بأن مصر لن ترحب بإرجاع غزة إليها يقدر أنها قد تقبل إذا 

ما استعملت معها الوسائل التالية :
أوال: تغلق إسرائيل غزة إغاقا شاما ، وتنفصل عنها انفصاال نهائيا كاما ، وهنا 

، في رأيه ، ستضطر مصر السترجاع غزة .
ثانيا : تطلب إسرائيل من السعودية تفعيل ضغطها على مصر ، وإلسرائيل في 

هذه الحالة أن تستغل العداء الجامع بينها وبين السعودية إليران .
ثالثا : تهديد مصر بوقف التسهيات التي قدمتها لها إسرائيل حين وافقت 
على نشر قوات مصرية في شمال سيناء لمقاتلة المسلحين خافا التفاق السام 
بين الدولتين الذي يحدد التواجد العسكري المصري في هذا الجزء من سيناء .

رابعا : إغراء مصر واسترضاؤها بأن قبولها باسترجاع غزة سيمنحها مجاال لإلفادة 
من غاز غزة المكتشف أمام شاطئها .

وهكذا ، هم دائما ينقبون عن الحلول للمشكات التاريخية الكبرى التي أنتجها 
تواجدهم المغتصب للوطن الفلسطيني خارج حدود هذا الوطن ، دائما يهربون 
إل���ى األم���ام ، ويرفضون بتهور أه���وج أن يلتفتوا وراءهم الستكش���اف عظم 
خطئهم حين حشروا أنفسهم غزاة مس���توطنين في أرض ليست لهم ، أرض 
ش���عبها مقيم فيها وجودا بش���ريا وحضارة متألقة مزدهرة ، وعدده اآلن  فيها 
يفوق عددهم ، وأحدث مفاعيل هروبهم إلى األمام قانون يهودية الدولة الذي 
وافق عليهم كنيس���تهم الخميس الفائت ، التاس���ع عشر من الشهر الحالي ، 
والذي حصر حق تقرير المصير في فلسطين في من هو يهودي ، وسيواصلون 
هروبهم إلى األمام ، ولن يغيثهم أحد من ش���نق أنفسهم ؛ ألن صراعنا معهم 
س���يتواصل حتى آخر فرد منهم ، وغزة الي���وم رأس الرمح في هذا الصراع على 
قسوة  أحوالها وسوئها ، وهي مع ذلك تحيرهم وتعجزهم ، واألكيد البين أنها 

لن تظل وحدها .

السطو الصهيوني
 على التراث العربي

مصطفى أبو السعود

رأي

وكالة الغوث الدولية )األونروا( تس����تكمل حلقات خنق غزة, وتنحاز بشكل واضح لصالح االحتال الصهيوني, 
وتش����ارك اإلدارة األمريكية في مخططها الهادف إلنهاء قضية الاجئين الفلسطينيين, ومحاولة تركيع غزة 
ودفعه����ا نحو االستس����ام والتبعية من خال تجفيف منابع األموال الت����ي تدخل للقطاع, بعد ان نجحت في 
إيقاف أموال موظفي الس����لطة, وأموال المساعدات الدولية, وأموال الدول العربية, وإلحاق قطاع غزة بالتبعية 
االقتصادية للكيان الصهيوني, وتسعى اآلن لتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية من اجل تمرير ما يسمى 
بصفقة القرن, والتي تنص على ان تكون غزة نواة لدولة فلسطينية امتدادها الجغرافي في سيناء, لقد تماهت 
الوكالة مع هذه المخططات بشكل واضح وصريح وقال موظف كبير فيها باألمس، إن الوكالة قد تعلق عملها 
في قطاع غزة في حال اس����تمرار االحتجاجات على قراراتها بتسريح عشرات الموظفين بسبب أزمتها المالية. 
مضيفا أّنه »في حال تدهورت األوضاع أكثر، وتكرر عدم تمكين الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم فإن أونروا 

ستعلق عملها في قطاع غزة«. 
مشاهد مؤلمة شهدها العالم باألمس للموظفين الذين قررت وكالة الغوث فصلهم من العمل وعددهم نحو 
ألف موظف, هناك من حاول حرق نفس����ه, وهناك من اغمي عليه ونقل للمش����فى, وهناك من إصابته حالة 
هس����تيريا وإعياء ودخل في نوبة بكاء عميقة, وهناك من أقعده هول المفاجأة, كل هذا لم يحرك ساكنا لدى 
مسؤولي الوكالة »شركاء الجريمة« الذين انسحبوا من مكاتبهم خلسة خوفا من غضب الموظفين المفصولين 
تعس����فيا من عملهم, وفي خطوة سريعة لمواجهة تعس����ف الوكالة قرر اتحاد الموظفين في األونروا، إغاق 
كافة مقرات رؤساء المناطق باألونروا حتى إشعار آخر.وأعلن عن بدء »نزاع عمل« مع إدارة الوكالة أي شلل كامل 
في كافة الخدمات وشلل العمل في مقار األمم المتحدة. وبّين االتحاد، أن التصعيد هو سيد الموقف بعد قرار 
فصل الموظفين حيث انه سيتم إغاق جميع مؤسسات األونروا في غزة وامتدادها للضفة، مشيرًا إلى المجال 
بات مفتوحًا للرئاس����ة والحكومة وكافة الفصائل للتدخل لحل المشكلة وحث األونروا على التراجع. كما أعلنت 
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، اإلضراب الشامل في جميع مؤسسات الوكالة بقطاع غزة اليوم الخميس، في 
ض����وء عدم التوصل إلى أي نتائج م����ع إدارة الوكالة التي تصر على إلغاء عقود وفصل مئات الموظفين. ودعت 
الهيئة في بيان لها جميع العاملين في مؤسسات الوكالة للمشاركة في اإلضراب لتوجيه رسائل ضاغطة على 
إدارة األون����روا للتراجع عن قراراتها والتي تحاول فيها القضم المتدرج والس����ريع للخدمات, فهل تنجح هذه 

الخطوات االحتجاجية في ثني الوكالة عن قرارها التعسفي؟.  
في تقديري ان الوكالة تعمل بأجندة خارجية, وان خطواتها محسوبة وتتلقى تعليماتها من الخارج, وتحديدا 
اإلدارة األمريكية واالحتال الصهيوني, وطالما بقى قطاع غزة متمردا على كل ما يحيط به من مؤامرات داخلية 
وخارجية, فان الضغوط س����تتزايد عليه, وستش����هد األيام القادمة مزيدا من قرارات الفصل التعس����في, وما 
يمكن ان يوقف هذه اإلجراءات التعس����فية, هو وحدة الموقف الفلسطيني وتحديدا بين السلطة والفصائل 
الفلس����طينية لكشف وفضح مؤامرة الوكالة التي تس����اهم في تمرير مخططات صهيو_ أمريكية, فالسلطة 
قادرة على إظهار تواطؤ األونروا مع االحتال واإلدارة األمريكية, وتستطيع ان تجند العديد من الدول للتصدي 
لمخططها الهادف إلى إنهاء قضية الاجئين الفلس����طينيين, فهل تأخذ السلطة على عاتقها هذا األمر, أم 
تتخلى عن واجبها تجاه ش����عبها في هذه المرحلة الحساس����ة؟ نتمنى ان تخوض الس����لطة معركة حقيقية 

لمواجهة سياسة األونروا المنحازة كليا لاحتال.   

األونروا بأجندة خارجية

حيــرة »إسرائيــل« أمــام غــزة
 حماد صبح 

 عبد اهلل ال�شاعر

لم���اذا يعُبر المقهورون مس���الك الموت، وفرعون يحّفه���م من كل اتجاه، 
والتوابيت مثقوبٌة، والمدى ضياع؟!

 ا زوج���ة فرعون تبحث عن قّرة عي���ٍن، وال اليمُّ يعرف الرحمة والوفاء، فلماذا 
ُتلقي غّزُة أكباَدها في ُعرِض البحر بحثًا عن النجاة؟

 هل أصبح الموت شهّيًا، أم ُتراه فقد رهبته، فتساوى في عيون المقهورين 
مع الحياة؟

 منذ ما يزيد على عقد من الزمن،ناهيكم عن عقوٍد هي من ُعمر الغزاة، وأهل 
غّزة ُيصارع���ون الموت بحثًا عن الحياة، قّتل االحتاُل أبناءهم ونس���اءهم 
وأطفالهم، ومارس بحقهم ما تعجز اللغات عن وصفه، وصار الحزن خبزهم 

اليومّي، والقتُل شهادة ميادهم في هذه الحياة. 
 غّزة التي لم تعتذر يومًا عن القتال، يراودها اليهود عن تيهها، ويقطعون 
لها وعود المّن والسلوى في سيناء، كي ينسوا َبْقَل األرض وقثاءها وفومها 
وعدس���ها وبصلها، والغزيُّ ال يلقي الساح وال ينس���ى، ويطلع من أزّقتها 
في كل فجر نب���ّي، يصرخ في المدى، ذاهٌب أنا للقتال بأمر ربي، وليخس���أ 

القاعدون.
 واقفة بحلق الموت كالس���يف بين فكي الهزيمة، ال تبيع عرق رجالها، وال 
دمع النساء الواقفات عند ثاجات الموتى، يسقين الموت حياة وشهادة ..

 غ���زة ال تنجو من حصار الموت، إال لترتقي، ترفض العيش الرخيص، ورأس 
مالها آالف مؤلفة من الشهداء، وآباٌر من الدم النقّي، تهرول نحو البحر دون 
 

ُّ
عصا، وتلقي بؤس���ها بين يدي الله، فقد قبضت على أثر الرسول، وستشق

يومًا صدر الموت، وتمضي للحياة.
وقبل أن نمضي إلى خاتمة الوجع، يحضرني نصٌّ شعريٌّ للشاعر السودانّي 

محمد عبد الباري ، وبه نختم:
» وباسمك يجري بريد العزاء    تجري المراثي على كّل فّم

ألنك في الشمس ما ال يرى     ألنك في الورد ما ال ُيَشّم
ألنك كنت كأن لم تكْن          ونازع فيك الوجوُد العدْم

أيا حارس الوحي واالنتظار     تأّهب فميقاتك اآلَن تّمْ
سُتبعث في موتك المستحيل       لتصعَد وحدك هذا األلْم
ستصعد تصعُد حتى تغيَب        وتهبُط حتى كأنَك لْم« 

شعٌب يختنق 
والمدى حصار
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فقد 
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / وسام ابراهيم محمد مكاوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400232419( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ مريم محمد محمد غراب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801118597 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ حس���ن جهاد ش���اكر القيش���اوي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800902686 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / اياد ابراهيم حسين زنون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400956710( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

نابلس/ االستقالل: 
العرب���ي برعاية  البنك اإلس���المي  قام 
المؤتم���ر األول للمغتربي���ن )نابل���س 
تجمعنا( في محافظ���ة نابلس بالضفة 
الثالثاء الماضي، بجامعة  الغربية، يوم 
النج���اح الوطني���ة، وحضر ع���ن البنك 
المدي���ر العام هاني ناص���ر، وطاقم من 

اإلدارة التنفيذية.
وقال ناصر: "إن مش���اركة و رعاية البنك 
اإلس���المي العربي لهذا الحدث تأكيدًا 
عل���ى رؤي���ة ورس���الة البن���ك بتطبيق 
الش���مول المالي، واستكمال لمسيرته 
ضمن برنامج المس���ؤولية االجتماعية، 
بما له عوائد على شرائح المجتمع كافة، 
وهو واجب على البنك كأول مؤسس���ة 
مصرفية إس���المية في فلسطين ألكثر 

من 22 عامًا".
وأض���اف أن "رؤية البنك هي ترس���يخ 
المصرفي  بالنظ���ام  العم���ل  وتعميق 
اإلسالمي كخيار أول، والقيام بدور فّعال 
في النهوض باالقتصاد الفلس���طيني، 
وتحقيق مبدأ التكافل ومراعاة األهداف 
بجهود منظمي  االجتماعية"، مش���يًدا 
المؤتمر واللقاء في إطار مواصلة التالحم 

مع أبناء شعبنا المغتربين.
وأك���د أن البنك بجمي���ع دوائره يعمل 
بجه���د عل���ى تيس���ير حي���اة العمالء 

لخدمتهم من خ���الل )20( فرًعا و مكتًبا 
منتش���رين في فلس���طين، موضًحا أن 
سياسة البنك في االنتشار هي التوسع 
على المستوى المحلي والعالمي ليصل 

كافة المواطنين والمغتربين.
ولف���ت إل���ى أنه ت���م أخ���ذ الموافقات 
المبدئي���ة إلنش���اء أول مكتب تمثيلي 
للبنك اإلس���المي العربي بمدينة دبي 
اإلماراتية )بمركز دبي المالي العالمي(، 
والذي سيس���اهم بربط الفلسطينيين 

المغتربين مع البن���ك، وتمكينهم من 
الحص���ول عل���ى الخدم���ات المصرفية 

واالستشارية.
إل���ى ذل���ك، أوض���ح مدي���ر التخطيط 
والدراس���ات في البنك أحمد سرطاوي، 
خالل ع���رض تقديم���ي للحضور مدى 
التط���ور الملح���وظ بأدائ���ه والتمّي���ز 
بالخدمات المصرفية اإلس���المية التي 
يقدمها، من خدمات إلكترونية حديثة، 
وبرامج: الودائع والتمويل والتوفير التي 

تالئم جميع فئات المجتمع.
وبّين س���رطاوي أن البنك كان قد أطلق 
أضخم حملة حس���ابات توفي���ر بداية 
الش���هر الحالي )يولي���و( تتمثل بفتح 
حساب بحد أدنى )100 دوالر(، للدخول 
على س���حب يومي على جائ���زة بقيمة 
)10,000 ش���يكل(، وجائ���زة ش���هرية 
بقيم���ة )100,000 ش���يكل(، وهدي���ة 
فوري���ة عب���ارة عن بطاقية مش���تريات 

مجانية عند فتح الحساب. 

شـارك  ـُ البنـك اإلســالمي العـربي َيـرعى وي

بمؤتمـر المغـتربيـن األول بنـابـلس

رام الله/ االستقالل:
أرجعت سلطة الطاقة الفلسطينية، توقف الموّلد الوحيد 
للكهرباء في محطة التوليد بقطاع غزة منذ األحد الماضي، 
إل���ى ع���دم توفر الوق���ود بس���بب ضعف جباي���ة فواتير 

االستهالك.
وقالت "س���لطة الطاقة" ومقره���ا مدين���ة رام الله بالضفة 
المحتلة، في بيان لها أمس األربعاء، إن قرار وقف "س���لطة 
طاقة غزة، مس���اء األحد، المولد الوحيد، هو نتيجة طبيعية 
لتدني التحصيل، وعدم التوظيف السليم إليرادات شركة 

توزيع الكهرباء".
واألسبوع الجاري، تراجع تزويد المنشآت السكنية والتجارية 
في قطاع غزة، بالكهرباء، إلى مستوياته الدنيا، عبر وصل 4 

ساعات في أفضل األحوال وقطع يتجاوز 18 ساعة.
يأت���ي ذلك، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، تجاوز أمس 

حاجز 36 درجة مئوية، وفق األرصاد الجوية الفلسطينية.
وقالت س���لطة الطاقة، إن قدرتها على تأمين مستمر لثمن 
الوقود الالزم لتش���غيل المحطة، "أمر في غاية الصعوبة )..( 
تزامنا مع تعطل بعض خطوط الطاقة اإلسرائيلية واستمرار 

تعطل الخطوط المصرية منذ 5 شهور".
وتحصل غزة )التي هي بحاجة إلى 450 ميغا وات/ س���اعة( 
على تيار كهربائي من "إس���رائيل" بق���درة 120 ميغاوات، 
ومصر 30 ميغاوات )الخطوط معطلة حالًيا(، ومحطة التوليد 
التي تعم���ل بأقل من نصف طاقته���ا 60 ميغاوات، وهي 

متوقفة حاليا.

الطــاقـة: تـوقـف محطـة 
كهربـاء غـزة بسبــب 

ضعـف الجبـايـة

رام الله/ االستقالل:
 ناقش وزير االتص���االت وتكنولوجي���ا المعلومات 
د.عالم موس���ى، أمس األربعاء، مع نائب مدير مكتب 
الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا في فلسطين، 
المرحلة الثالثة من مش���روع دعم الشركات الناشئة 

."PASS" والخريجين واحتضان أعمالهم
واستعرض موس���ى خالل اللقاء الذي عقد في مقر 
الوزارة برام الله، س���بل استمرار التعاون في مجاالت 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلوم���ات والبريد، مثمنا 
دور كوريا ودعمها لفلس���طين من خالل المش���اريع 

المقدمة والتي تنعكس بش���كل إيجابي على جودة 
الخدمات.

وأبدى د. موسى حرصه على تنفيذ المشروع بشكل 
يضم���ن تحقيق النتائج المطلوب���ة وتقديم كل ما 
من شأنه إنجاحه والتسهيالت الالزمة ومن ضمنها 
التواصل مع المؤسسات الحكومية المختارة والقطاع 
الخ���اص لتدريب المس���ؤولين وتوفي���ر الخدمات 
والتس���هيالت الالزمة والت���ي تدعم قط���اع ريادة 

االعمال.
وناقش الطرفان البرامج الرئيس���ية للمرحلة الثالثة 

من المش���روع والت���ي تركز على دع���م وبناء قدرات 
الحكومة الفلسطينية من خالل تدريب المسؤولين 
الحكوميين للخروج بورقة سياسات لتحسين النظام 
البيئي لري���ادة األعمال في فلس���طين، اضافة الى 
تطوير قاعدة بيانات خاصة بالش���ركات الناش���ئة، 
وتنفي���ذ برامج تدريبية للش���باب ورواد األعمال من 
خ���الل برنامج تدري���ب تقني للط���الب والرياديين 
وتعزيز التعاون بي���ن الجامعات والقطاع الصناعي 
من خالل تسويق التكنولوجيا الجامعية على أساس 

الطلب الصناعي.

"االتـصاالت" و"كويكا" تنــاقشان المرحلـة الثالثـة
 مـن مشــروع دعــم الشركــات النـاشئـة

االستقالل/ وكاالت:
صعدت أسعار النفط، أمس األربعاء، وس���ط توقعات باستمرار االنخفاض في 
مخزون���ات الخام األمريكي���ة. وقال معهد البترول األمريك���ي، أمس الثالثاء، إن 
مخزونات النفط الخام في الواليات المتحدة س���جلت هبوطا بواقع 3.2 ماليين 
برميل في األسبوع المنتهي بتاريخ 20 يوليو/ تموز إلى 407.6 ماليين برميل.

وزادت العقود اآلجلة للخام األمريكي نايمكس تس���ليم أغس���طس/ آب بنسبة 
0.29 بالمائة أو ما يعادل 20 سنتا إلى 68.72 دوالرا للبرميل.

النفط يصعد مدعوما بتوقعات 
هبوط كبير للمخزونات األمريكية

االستقالل/ وكاالت:
تراجعت ثقة قادة قطاع األعمال األلمان قليال في ش���هر تموز/يوليو بحس���ب ما اظهره 
تقري���ر لمعهد بارز أمس االربعاء، في وقت تؤثر المخ���اوف من حرب تجارية على افاق 
المستقبل. وأظهر المؤشر الش���هري لمعهد “ايفو” ومقره ميونيخ، الذي يستند إلى 
مس���ح شمل تسعة آالف شركة، تراجع الثقة بمقدار 0,1 نقطة على قراءة بلغت 101,7 
هذا الشهر. وقال كليمنس فوست رئيس المعهد في بيان أن “الشركات كانت راضية 

اكثر بقليل عن الوضع الحالي لألعمال لكنها خفضت توقعاتها قليال”.
وتراجعت مستويات ثقة الشركات والمستثمرين االلمان في االشهر القليلة الماضية، 
فيما قللت الشركات من أهمية تباطؤ النمو في الربع االول وتوقعت حربا تجارية متبادلة 

بين االتحاد االوروبي والواليات المتحدة.

تراجع ثقة الشركات األلمانية 
بسبب المخاوف التجارية

نابلس/ االستقالل:
أعلنت شركة سوق فلسطين لألوراق المالية أمس األربعاء، أن صافي ارباحها لألشهر الستة 
األولى من العام الحالي بلغ 553 ألف دوالر، مرتفعة من خس���ارة بمقدار 105 آالف دوالر في 

الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة %627.
و"س���وق فلسطين لألوراق المالية" أول ش���ركة تفصح عن بيناتها المالية للنصف األول من 

العام، علما أن الفترة القانونية لإلفصاح النصفي تنتهي في 15 آب المقبل.
وأشارت البينات المالية للشركة إلى أن إجمالي إيراداتها األشهر الستة االولى من العام بلغ 
حوالي 1.74 مليون دوالر، مرتفعا من حوالي 1.46 مليون دوالر في الفترة المقابلة من العام 
الماضي، بزيادة 20%. وتمكنت الشركة من خفض نفقاتها بنسبة 31% الى حوالي مليون 

دوالر، من حوالي 1.5 مليون دوالر في النصف االول من العام 2017.
وجاء القسم األكبر من اإليرادات )حوالي 1.44 مليون دوالر( من العمليات التشغيلية للشركة.

وس���جل إجمالي قيمة تداوالت السوق، ارتفاعًا بنس���بة 47% خالل النصف األول من العام 
2018، قياس���ًا إلى مس���توياته في الفترة المماثلة من العام 2017، ليبلغ قرابة 243 مليون 

دوالر، علمًا أن عموالت التداول تمثل المصدر الرئيسي إليرادات الشركة.

نصف مليون دوالر أربـاح 
»فلسطين لـألوراق الماليـة« 
فـي النصف األول من 2018

غزة/ االستقالل:
ق����ال رئيس جمعية رجال االعمال الفلس����طينيين علي الحايك، أم����س األربعاء، إن 
االقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة يلفظ أنفاسه األخيرة جراء انهيار حركة دوران 
النشاطات التجارية والمالية بشكل ش����به تام عقب القرار االسرائيلي بإغالق معبر 
كرم أبوس����الم. وأوضح الحايك في بيان صحفي، أن قطاع غزة تكبد خسائر بماليين 
الدوالرات خالل العش����رة األيام األخيرة، جراء وقف كافة أشكال التصدير من القطاع 
للخ����ارج، وحرمان التج����ار ورجال االعمال من إتمام أي صفق����ات تجارية، ناهيك عن 
تكبيدهم خس����ائر إضافية جراء بقاء بضائعهم في المخازن والموانئ االسرائيلية 

وتلف بعضها كونها غذائية.
وأضاف الحايك أن "قطاع غزة حرم من تصدير حوالي 800 شاحنة منذ قرار االحتالل 
إغالق المعبر وحظر إدخال وخروج الشاحنات من وإلى غزة في 5 تموز/يوليو الجاري 
،حت���ى تاريخ هذا البي���ان، مما ينذر بخلل كبير في الميزان التجاري الفلس���طيني، 

وتراجع القدرة الشرائية إلى أدنى مستوياتها«.
وأكد الحايك على ضرورة إخراج احتياجات غزة اإلنسانية من الحسابات السياسية 
ك���ون القطاع ال يحتمل المزيد من األزمات في ظ���ل حالة الركود التي تطال غالبية 
النشاطات االقتصادية. ودعا الحايك المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل إلنقاذ 
غزة والضغط على االحتالل "االس���رائيلي" إلنهاء سياسة الحصار المشدد والكامل 

على سكان غزة الذين وصلوا لحالة من اليأس التام من الحياة.

الحايك: خسائر بماليين 
الدوالرات في غزة خالل 

10 أيام فقط

االقتصاد الغّزي يلفظ أنفاسه األخيرة

جانب من امل�ؤمتر الأول للمغرتبني
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / رمزي العبد احمد السلطان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)945753143 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد جهاد أحمد القاضي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802058081 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ ريهام نبيل عبدالرحمن ابو عبدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802917989   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد علي محمد ابو مغصيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801457284  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / حازم فؤاد محمد زكي غانم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400010187( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت هيئ���ة اإلغاثة اإلنس���انية 
التركية، أمس األربعاء، إن "أسطول 
الحري���ة" الذي انطلق م���ن النرويج 
والس���ويد، يواصل شق طريقه نحو 
غزة، وذلك للفت االنتباه إلى القطاع 

المحاصر "إسرائيليا" منذ 12 عاما.
وأضاف���ت الهيئة ف���ي بيانها، أن 
أس���طول الحرية الذي رسى في 15 
ميناء مختلفا، انطل���ق من محطته 
األخيرة إيطاليا نح���و غزة عبر البحر 
المتوس���ط للفت ال���رأي العام إلى 

الحصار المفروض على غزة.
وأطل���ق "تحالف أس���طول الحرية" 
حمل���ة جدي���دة لكس���ر الحص���ار 
المفروض على قط���اع غزة، انطالقا 
من دول شمال اوروبا منتصف شهر 
أيار/مايو الماضي تحت ش���عار "من 
اجل مستقبل عادل للفلسطينيين".

ويضم األسطول ثالثة قوارب؛ أطلق 
عليها أسماء "العودة" و"فلسطين" 
متنها  عل���ى  تحم���ل  و"الحري���ة"، 

عش���رات من الش���خصيات العامة 
ومتضامني���ن دوليين من أكثر من 

20 دولة، باإلضافة إلى مواد طبية.
اإلس���رائيلي،  االحتالل  ويف���رض 

على قطاع غزة حصارا مش���ددا منذ 
12 عاما، حيث تغلق كافة المعابر 
والمناف���ذ الحدودي���ة التي تصل 
غزة بالعالم الخارج���ي عبر مصر أو 

األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
1948، باس���تثناء فتحها بش���كل 
جزئ���ي لدخ���ول بع���ض البضائع 

والمسافرين.

االستقالل/ األناضول:
نّف���ذت النقابات المهنية في األردن، أمس األربعاء، اعتصامًا، في محافظة إربد 

شمالي البالد، رفضا الستيراد الغاز من "إسرائيل".
يأتي ذلك في وقت بدأ في���ه األردن بمد األنابيب لتفعيل اتفاقية وّقعها في 
سبتمبر/ أيلول 2016، مع "إسرائيل"، تستورد بموجها عّمان الغاز الطبيعي من 

حقل “لفيتان البحري” قبالة السواحل اإلسرائيلية.
وأفاد مراسل األناضول أن االعتصام انتظم بدعوة من جميع النقابات المهنية 
باألردن وعددها 15، ق���رب جامعة العلوم والتكنولوجيا )حكومية( بالمحافظة، 
حيث أقيمت خيمة االعتصام بجانب أنابيب للغاز بدأ مّدها لتزويد األردن بالغاز 

"اإلسرائيلي".
ورفع المشاركون الذين تقّدمهم رئيس مجلس النقباء، علي العبوس، ونقيب 
المهندس���ين أحمد الزعبي، الفتات منددة باالتفاقية التي وقعتها بالدهم مع 

"إسرائيل" في سبتمبر/ أيلول 2016.
وتضّمن���ت الالفتات ش���عارات من قبي���ل: “ال لرهن مس���تقبل األردن للعدو 
الصهيوني”، و “معًا إلس���قاط اتفاقية الغاز مع العدو اإلس���رائيلي”، و”دعم 

اإلرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب جريمة وعار”، وغيرها.
وتنص االتفاقية الموقعة قبل عامين بين األردن و"إسرائيل"، على تزويد األردن 
بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دوالر 

أمريكي.

هيئـة تركيـة: "أسطــول الحريــة" 
يـواصـل رحلتـه متجهــا نحـو غــزة

النقابات المهنية باألردن 
تعتصم رفضًا الستيراد 

الغاز من "إسرائيل"

االستقالل/ وكاالت:
ارتف���ع إلى 31 قتيال و35 جريحا ضحايا تفجي���ر "انتحاري" وقع، أمس األربعاء، 
خارج مركز اقتراع لالنتخابات البرلمانية في مدينة كويتا، غربي باكستان. وأعلن 

تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.
أفادت بذلك مصادر طبية لتلفزيون "جيو" الباكس���تاني، الفتة إلى أنه من بين 
القتلى 5 من رجال الش���رطة وطفالن. وذكر التليفزيون أن انتحاريا فّجر نفسه 

خارج مركز اقتراع مزدحم في كويتا.
فيما أوضح متحدث باس���م الشرطة أن المهاجم كان يريد دخول مركز االقتراع 

وتفجير نفسه بالداخل، لكنه فجر نفسه عندما استوقفته الدورية األمنية.
يأتي ذلك فيما تداولت حس���ابات محس���وبة على تنظيم "داعش" على مواقع 

التواصل بيانا يعلن مسؤولية التنظيم اإلرهابي عن التفجير.
وانطلقت، صباح األربعاء، عملية االقتراع في باكستان، النتخاب أعضاء المجلس 

الوطني )البرلمان االتحادي( ومجالس األقاليم )البرلمانات اإلقليمية(.
ويتنافس نحو 12 ألفا و27 مرش���حا، لحجز 849 مقع���دا في كل من المجلس 
الوطن���ي، ومجالس األقاليم، بينه���ا 272 مقعدا منها ف���ي المجلس الوطني 

الباكستاني )NA(، و577 مقعدا في مجالس األقاليم

باكستان: 31 قتيال بتفجير 
"انتحاري" خارج مركز اقتراع

االستقالل/ األناضول:
ألغ���ت أعلى محكم���ة طعون في مصر أم���س األربعاء، 
أحكاما باإلعدام والس���جن المؤب���د )25 عاما( بحق 16 
متهما في قضية معروفة إعالميا ب� "أحداث الس���فارة 

األمريكية"، تعود إلى عام 2013، وفق مصدر قضائي.
وق���ال المصدر لألناضول مفضال عدم ذكر اس���مه، إن 
"محكم���ة النقض قضت اليوم )أم���س( بقبول الطعن 

المقدم من شخصين على عقوبة اإلعدام، وقبول طعن 
14 آخرين على أحكام المؤبد".

وبموجب هذا الحكم يتعين على محكمة اس���تئناف 
القاهرة تحديد موعد ودائرة قضائية غير التي أصدرت 

الحكم المطعون عليه، لبدء إعادة محاكمة المتهمين.
وفي 7 فبراير 2017، قض���ت محكمة جنايات القاهرة 
حضوريا بإعدام متهمي���ن اثنين، ومعاقبة 14 متهما 

حضوريا بالس���جن المؤبد. كما عاقبت س���تة متهمين 
آخرين غيابيا بالسجن المؤبد وحدثا )أقل من 18 عاما( 
بالسجن 10 س���نوات. وتعود أحداث القضية إلى 22 
يولي���و / تم���وز 2013، حين اندلعت اش���تباكات بين 
الش���رطة ومتظاهرين في محيط الس���فارة األمريكية 
وس���ط القاهرة، حيث كان يعتص���م مؤيدون لمحمد 

مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.

محكمـة مصريـة تلغي أحكامـًا باإلعـدام
 والمؤبد فـي "أحــداث السفــارة األمـريكيـة"

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الخارجية األلماني هايكو ماس في حديث لوس���ائل اإلعالم، نشر 
أمس األربعاء، إن على الحكومة البريطانية أن تسرع في مفاوضات الخروج 
من االتحاد األوروبي بما في ذلك قضية الحدود الخاصة بأيرلندا الشمالية.

كان دومينيك راب وزير ش���ؤون االنسحاب من االتحاد األوروبي قال، أول 
أم���س الثالثاء، إن بريطانيا قدمت "عرض���ا حقيقيا" للتوصل إلى اتفاق 
بشأن االنسحاب من االتحاد األوروبي بحلول أكتوبر/ تشرين األول، مشيرا 
إلى أن الحكومة البريطانية لن تغير كثيرا من موقفها التفاوضي المتفق 

عليه.
لكن ماس قال في حديثه لمجموعة فونكه للصحف "لكي يتم االنسحاب 
بطريقة منظمة قدر اإلمكان فإنه يتعين على الحكومة البريطانية التحرك 

سريعا".
وتع���د قضية الحدود بين أيرلندا الش���مالية وجمهورية أيرلندا واحدة من 

القضايا الرئيسية في مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

االستقالل/ وكاالت:
أعربت إندونيس����يا عن رفضها الش����ديد لقانون "القومية اليهودي" الذي عدته "نوعا من 

الممارسات العنصرية"، وكشفت عن عزمها التحرك ضده إسالميا ودوليا.
وربط نائب الرئيس اإلندونيسي، يوسف كاال، بين القانون اإلسرائيلي، الذي أقره الكنيست 
مؤخرا، ونظام الفص����ل العنصري )األبارتهايد(، الذي حكمت من خالله األقلية البيضاء في 

جنوب إفريقيا لعدة عقود خالل القرن الماضي.
وأوضح أن "الفلسطينيين يمثلون 20% من إجمالي سكان "إسرائيل"، وبتمرير هذا القانون، 

تكرس "إسرائيل" التمييز ضد األقليات. ولهذا، فإن إندونيسيا تنتقد القانون بشدة".
وتابع: "أكرر وأحذر من أن القانون يتضمن ممارس����ات عنصرية مثل مسألة توسيع وتعزيز 

االستيطان اليهودي داخل األراضي المحتلة عام 48".
كما دعا كاال "إسرائيل" إلى عمل إعادة تقييم للقانون وتأثيراته على المدى الطويل. وكشف 
عن أن بالده ستتحرك دبلوماسيا خالل الفترة المقبلة ضد القانون. والخميس الماضي، أقر 
الكنيس����ت بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، القانون 

الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

ألمانيا تطالب بريطانيا 
باإلسراع بمفاوضات الخروج 

من االتحاد األوروبي

إندونيسيا تعتزم التحرك 
إسالميـًا ودولـيًا ضـد 
عنصريــة »إسرائيـل«

اإحدى �صفن ك�صر احل�صار 

فضيحـة الشهـادات المـزورة  تهـز  الكـويت
الكويت/ االستقالل: 

فتحت قضية ش���هادات التعليم الجامعي المزورة 
في الكويت الب���اب على مصراعيه أمام حملة تدقيق 
في شهادات الموظفين بالقطاعات الحكومية، بعد 
أن أعلنت وزارة التعليم العالي اكتش���اف شهادات 
جامعية م���زورة من مصر، وإلقاء القب���ض على وافد 

مصري يعمل في الوزارة متواطئا في الجريمة.
واس���تجابة لمطالبات نيابية وشعبية، كلف مجلس 
الوزراء وزير التربي���ة والتعليم العالي حامد العازمي 
-وجه���ات حكومية أخرى- بالعم���ل كلجنة لمتابعة 
القضي���ة، وإحال���ة كل من يثبت ضلوع���ه فيها إلى 

القضاء.  م���ن جهته، ش���كل وزير الصحة الش���يخ 
باسل الصباح لجنة برئاس���ة وكيل الوزارة مصطفى 
رض���ا، لتدقي���ق ومراجع���ة الش���هادات الجامعية 
لموظف���ي ال���وزارة من أطب���اء وممرضي���ن وصيادلة 
وفنيين وإداريين، كويتيين ووافدين، الس���يما تلك 
التي نالوها بغي���ر طريق البعثات، كما امتدت حملة 
التدقيق إلى جهات أخرى بينها الهيئة العامة لذوي 

اإلعاقة.
وحسب مصادر كويتية مطلعة، أحالت النيابة العامة 
اإلثنين مقيما مصريا متهما باالشتراك في التزوير 
إلى السجن المركزي، وقررت حجزه 21 يوما على ذمة 

القضية، كما أص���درت مذكرات ضبط وإحضار ثالثة 
كويتيين يعمل���ون ف���ي وزارات مختلفة للتحقيق 
معهم في تزويرهم شهادات حصلوا بموجبها على 

مزايا مالية ووظيفية ليست من حقهم.
وأوضحت المصادر أن النيابة أصدرت أمرًا آخر بحجز 
مواطن يعمل مراقبًا ف���ي وزارة الداخلية بعد تزويره 
ش���هادته الجامعي���ة. مضيفة أن طلب���ات الضبط 
واإلحضار بلغت العش���رات، وه���و أمر طبيعي لكثرة 
بالغ���ات وزارتْي التعليم العال���ي والتربية المتعلقة 
بتزوير شهادات مختلف المراحل متوسطة وثانوية 

وجامعية، ومن دول عربية وأجنبية.
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / رمزي العبد احمد السلطان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)945753143 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد جهاد أحمد القاضي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802058081 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ ريهام نبيل عبدالرحمن ابو عبدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802917989   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد علي محمد ابو مغصيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801457284  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / حازم فؤاد محمد زكي غانم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400010187( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت هيئ���ة اإلغاثة اإلنس���انية 
التركية، أمس األربعاء، إن "أسطول 
الحري���ة" الذي انطلق م���ن النرويج 
والس���ويد، يواصل شق طريقه نحو 
غزة، وذلك للفت االنتباه إلى القطاع 

المحاصر "إسرائيليا" منذ 12 عاما.
وأضاف���ت الهيئة ف���ي بيانها، أن 
أس���طول الحرية الذي رسى في 15 
ميناء مختلفا، انطل���ق من محطته 
األخيرة إيطاليا نح���و غزة عبر البحر 
المتوس���ط للفت ال���رأي العام إلى 

الحصار المفروض على غزة.
وأطل���ق "تحالف أس���طول الحرية" 
حمل���ة جدي���دة لكس���ر الحص���ار 
المفروض على قط���اع غزة، انطالقا 
من دول شمال اوروبا منتصف شهر 
أيار/مايو الماضي تحت ش���عار "من 
اجل مستقبل عادل للفلسطينيين".

ويضم األسطول ثالثة قوارب؛ أطلق 
عليها أسماء "العودة" و"فلسطين" 
متنها  عل���ى  تحم���ل  و"الحري���ة"، 

عش���رات من الش���خصيات العامة 
ومتضامني���ن دوليين من أكثر من 

20 دولة، باإلضافة إلى مواد طبية.
اإلس���رائيلي،  االحتالل  ويف���رض 

على قطاع غزة حصارا مش���ددا منذ 
12 عاما، حيث تغلق كافة المعابر 
والمناف���ذ الحدودي���ة التي تصل 
غزة بالعالم الخارج���ي عبر مصر أو 

األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
1948، باس���تثناء فتحها بش���كل 
جزئ���ي لدخ���ول بع���ض البضائع 

والمسافرين.

االستقالل/ األناضول:
نّف���ذت النقابات المهنية في األردن، أمس األربعاء، اعتصامًا، في محافظة إربد 

شمالي البالد، رفضا الستيراد الغاز من "إسرائيل".
يأتي ذلك في وقت بدأ في���ه األردن بمد األنابيب لتفعيل اتفاقية وّقعها في 
سبتمبر/ أيلول 2016، مع "إسرائيل"، تستورد بموجها عّمان الغاز الطبيعي من 

حقل “لفيتان البحري” قبالة السواحل اإلسرائيلية.
وأفاد مراسل األناضول أن االعتصام انتظم بدعوة من جميع النقابات المهنية 
باألردن وعددها 15، ق���رب جامعة العلوم والتكنولوجيا )حكومية( بالمحافظة، 
حيث أقيمت خيمة االعتصام بجانب أنابيب للغاز بدأ مّدها لتزويد األردن بالغاز 

"اإلسرائيلي".
ورفع المشاركون الذين تقّدمهم رئيس مجلس النقباء، علي العبوس، ونقيب 
المهندس���ين أحمد الزعبي، الفتات منددة باالتفاقية التي وقعتها بالدهم مع 

"إسرائيل" في سبتمبر/ أيلول 2016.
وتضّمن���ت الالفتات ش���عارات من قبي���ل: “ال لرهن مس���تقبل األردن للعدو 
الصهيوني”، و “معًا إلس���قاط اتفاقية الغاز مع العدو اإلس���رائيلي”، و”دعم 

اإلرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب جريمة وعار”، وغيرها.
وتنص االتفاقية الموقعة قبل عامين بين األردن و"إسرائيل"، على تزويد األردن 
بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دوالر 

أمريكي.

هيئـة تركيـة: "أسطــول الحريــة" 
يـواصـل رحلتـه متجهــا نحـو غــزة

النقابات المهنية باألردن 
تعتصم رفضًا الستيراد 

الغاز من "إسرائيل"

االستقالل/ وكاالت:
ارتف���ع إلى 31 قتيال و35 جريحا ضحايا تفجي���ر "انتحاري" وقع، أمس األربعاء، 
خارج مركز اقتراع لالنتخابات البرلمانية في مدينة كويتا، غربي باكستان. وأعلن 

تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.
أفادت بذلك مصادر طبية لتلفزيون "جيو" الباكس���تاني، الفتة إلى أنه من بين 
القتلى 5 من رجال الش���رطة وطفالن. وذكر التليفزيون أن انتحاريا فّجر نفسه 

خارج مركز اقتراع مزدحم في كويتا.
فيما أوضح متحدث باس���م الشرطة أن المهاجم كان يريد دخول مركز االقتراع 

وتفجير نفسه بالداخل، لكنه فجر نفسه عندما استوقفته الدورية األمنية.
يأتي ذلك فيما تداولت حس���ابات محس���وبة على تنظيم "داعش" على مواقع 

التواصل بيانا يعلن مسؤولية التنظيم اإلرهابي عن التفجير.
وانطلقت، صباح األربعاء، عملية االقتراع في باكستان، النتخاب أعضاء المجلس 

الوطني )البرلمان االتحادي( ومجالس األقاليم )البرلمانات اإلقليمية(.
ويتنافس نحو 12 ألفا و27 مرش���حا، لحجز 849 مقع���دا في كل من المجلس 
الوطن���ي، ومجالس األقاليم، بينه���ا 272 مقعدا منها ف���ي المجلس الوطني 

الباكستاني )NA(، و577 مقعدا في مجالس األقاليم

باكستان: 31 قتيال بتفجير 
"انتحاري" خارج مركز اقتراع

االستقالل/ األناضول:
ألغ���ت أعلى محكم���ة طعون في مصر أم���س األربعاء، 
أحكاما باإلعدام والس���جن المؤب���د )25 عاما( بحق 16 
متهما في قضية معروفة إعالميا ب� "أحداث الس���فارة 

األمريكية"، تعود إلى عام 2013، وفق مصدر قضائي.
وق���ال المصدر لألناضول مفضال عدم ذكر اس���مه، إن 
"محكم���ة النقض قضت اليوم )أم���س( بقبول الطعن 

المقدم من شخصين على عقوبة اإلعدام، وقبول طعن 
14 آخرين على أحكام المؤبد".

وبموجب هذا الحكم يتعين على محكمة اس���تئناف 
القاهرة تحديد موعد ودائرة قضائية غير التي أصدرت 

الحكم المطعون عليه، لبدء إعادة محاكمة المتهمين.
وفي 7 فبراير 2017، قض���ت محكمة جنايات القاهرة 
حضوريا بإعدام متهمي���ن اثنين، ومعاقبة 14 متهما 

حضوريا بالس���جن المؤبد. كما عاقبت س���تة متهمين 
آخرين غيابيا بالسجن المؤبد وحدثا )أقل من 18 عاما( 
بالسجن 10 س���نوات. وتعود أحداث القضية إلى 22 
يولي���و / تم���وز 2013، حين اندلعت اش���تباكات بين 
الش���رطة ومتظاهرين في محيط الس���فارة األمريكية 
وس���ط القاهرة، حيث كان يعتص���م مؤيدون لمحمد 

مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.

محكمـة مصريـة تلغي أحكامـًا باإلعـدام
 والمؤبد فـي "أحــداث السفــارة األمـريكيـة"

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الخارجية األلماني هايكو ماس في حديث لوس���ائل اإلعالم، نشر 
أمس األربعاء، إن على الحكومة البريطانية أن تسرع في مفاوضات الخروج 
من االتحاد األوروبي بما في ذلك قضية الحدود الخاصة بأيرلندا الشمالية.

كان دومينيك راب وزير ش���ؤون االنسحاب من االتحاد األوروبي قال، أول 
أم���س الثالثاء، إن بريطانيا قدمت "عرض���ا حقيقيا" للتوصل إلى اتفاق 
بشأن االنسحاب من االتحاد األوروبي بحلول أكتوبر/ تشرين األول، مشيرا 
إلى أن الحكومة البريطانية لن تغير كثيرا من موقفها التفاوضي المتفق 

عليه.
لكن ماس قال في حديثه لمجموعة فونكه للصحف "لكي يتم االنسحاب 
بطريقة منظمة قدر اإلمكان فإنه يتعين على الحكومة البريطانية التحرك 

سريعا".
وتع���د قضية الحدود بين أيرلندا الش���مالية وجمهورية أيرلندا واحدة من 

القضايا الرئيسية في مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

االستقالل/ وكاالت:
أعربت إندونيس����يا عن رفضها الش����ديد لقانون "القومية اليهودي" الذي عدته "نوعا من 

الممارسات العنصرية"، وكشفت عن عزمها التحرك ضده إسالميا ودوليا.
وربط نائب الرئيس اإلندونيسي، يوسف كاال، بين القانون اإلسرائيلي، الذي أقره الكنيست 
مؤخرا، ونظام الفص����ل العنصري )األبارتهايد(، الذي حكمت من خالله األقلية البيضاء في 

جنوب إفريقيا لعدة عقود خالل القرن الماضي.
وأوضح أن "الفلسطينيين يمثلون 20% من إجمالي سكان "إسرائيل"، وبتمرير هذا القانون، 

تكرس "إسرائيل" التمييز ضد األقليات. ولهذا، فإن إندونيسيا تنتقد القانون بشدة".
وتابع: "أكرر وأحذر من أن القانون يتضمن ممارس����ات عنصرية مثل مسألة توسيع وتعزيز 

االستيطان اليهودي داخل األراضي المحتلة عام 48".
كما دعا كاال "إسرائيل" إلى عمل إعادة تقييم للقانون وتأثيراته على المدى الطويل. وكشف 
عن أن بالده ستتحرك دبلوماسيا خالل الفترة المقبلة ضد القانون. والخميس الماضي، أقر 
الكنيس����ت بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، القانون 

الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

ألمانيا تطالب بريطانيا 
باإلسراع بمفاوضات الخروج 

من االتحاد األوروبي

إندونيسيا تعتزم التحرك 
إسالميـًا ودولـيًا ضـد 
عنصريــة »إسرائيـل«

اإحدى �صفن ك�صر احل�صار 

فضيحـة الشهـادات المـزورة  تهـز  الكـويت
الكويت/ االستقالل: 

فتحت قضية ش���هادات التعليم الجامعي المزورة 
في الكويت الب���اب على مصراعيه أمام حملة تدقيق 
في شهادات الموظفين بالقطاعات الحكومية، بعد 
أن أعلنت وزارة التعليم العالي اكتش���اف شهادات 
جامعية م���زورة من مصر، وإلقاء القب���ض على وافد 

مصري يعمل في الوزارة متواطئا في الجريمة.
واس���تجابة لمطالبات نيابية وشعبية، كلف مجلس 
الوزراء وزير التربي���ة والتعليم العالي حامد العازمي 
-وجه���ات حكومية أخرى- بالعم���ل كلجنة لمتابعة 
القضي���ة، وإحال���ة كل من يثبت ضلوع���ه فيها إلى 

القضاء.  م���ن جهته، ش���كل وزير الصحة الش���يخ 
باسل الصباح لجنة برئاس���ة وكيل الوزارة مصطفى 
رض���ا، لتدقي���ق ومراجع���ة الش���هادات الجامعية 
لموظف���ي ال���وزارة من أطب���اء وممرضي���ن وصيادلة 
وفنيين وإداريين، كويتيين ووافدين، الس���يما تلك 
التي نالوها بغي���ر طريق البعثات، كما امتدت حملة 
التدقيق إلى جهات أخرى بينها الهيئة العامة لذوي 

اإلعاقة.
وحسب مصادر كويتية مطلعة، أحالت النيابة العامة 
اإلثنين مقيما مصريا متهما باالشتراك في التزوير 
إلى السجن المركزي، وقررت حجزه 21 يوما على ذمة 

القضية، كما أص���درت مذكرات ضبط وإحضار ثالثة 
كويتيين يعمل���ون ف���ي وزارات مختلفة للتحقيق 
معهم في تزويرهم شهادات حصلوا بموجبها على 

مزايا مالية ووظيفية ليست من حقهم.
وأوضحت المصادر أن النيابة أصدرت أمرًا آخر بحجز 
مواطن يعمل مراقبًا ف���ي وزارة الداخلية بعد تزويره 
ش���هادته الجامعي���ة. مضيفة أن طلب���ات الضبط 
واإلحضار بلغت العش���رات، وه���و أمر طبيعي لكثرة 
بالغ���ات وزارتْي التعليم العال���ي والتربية المتعلقة 
بتزوير شهادات مختلف المراحل متوسطة وثانوية 

وجامعية، ومن دول عربية وأجنبية.
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ س���عيد ابراهيم سعيد ابو حصيرة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906950134( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد عبد الكريم محمد القدوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403234438 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ طلعت حسن سلمان ابو هندي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)912401346( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إس���رائيل وحم���اس أس���يرتان ف���ي الطريق 
المس���دود النازف ال���ذي علقتا في���ه، الطرفان 
ناضجان لالتفاق طويل األم���د حول التوتر في 
غزة. ومثاٌل على ذلك: الس���رعة التي تحرك بها 
قادة حماس الجمع���ة الماضية )20 يوليو( في 
حث جميع الوسطاء للتحرك لوقف تبادل إطالق 
النار، كذلك السرعة النسبية التي أوقفت فيها 
»إس���رائيل« موجة الهجمات العنيفة التي قام 

بها سالح الجو، وأعادت السيف إلى غمده.
حماس تعرف جي���ًدا ما ال���ذي ينتظرها إذا ما 
خرجت إلى جولة قتالية جديدة ضد »إسرائيل«، 
كذل���ك »إس���رائيل« تع���رف أن جول���ة كهذه 
س���تؤدي إلى مقتل عشرات الجنود، وربما أيًضا 
عدًدا من المواطنين، تماًما مثل سابقتها في ال� 
2014، وس���تعيد الوضع إلى ذات النقطة التي 

كان عندها.
يحيى السنوار ال يمكنه أن يسمح لنفسه بإعادة 
جثتْي الجنديين اإلس���رائيليين دون الحصول 
على مقابل محترم من األس���رى الفلسطينيين، 
و«إسرائيل« ال يمكنها أن تسمح لنفسها بإطالق 
س���راح معتقلي���ن فلس���طينيين مقابل جثث 
جنودها، كما أنها غير ق���ادرة على الذهاب إلى 

اتفاق مع حماس دون أن إحضار أس���راها للدفن 
في مقبرة إس���رائيلية. ال أحد من الطرفين قادر 
على خرق هذا السقف الزجاجي الموصوف هنا؛ 
لذلك يبقيان أسرى في ذات الدرب الدامي، الذي 

يكرر نفسه كل فترة ما.
أحد وزراء الكابينت اإلسرائيلي عّرف هذا الوضع 
قبل عدة أسابيع، في حديثه إلّي بالعبارة التالية 
»عائلة غولدن تخّوف الكابينت«، يدور الحديث 
عن عائلة ضّحت بولدها، وتتوقع وبحق أن جثته 
)التي اختطفتها حماس( س���تعاد وتدفن في 
مقبرة إس���رائيلية. حماس تطالب مقابل جثتْي 
غولدن وأرون ش���اؤول ثمًنا باهًظا: إطالق سراح 

أسرى فلسطينيين.
إس���رائيل لم تتعاَف بعد م���ن صدمة صفقة 
ش���اليط )2011(، حيث أطلقت س���راح أكثر من 
ألف س���جين مقابل جندي واحد، ال يوجد اليوم 
ش���رعية ش���عبية في إس���رائيل إلطالق سراح 
»مخربين قتل���ة«، وبالذات مقاب���ل جثث جنود 
أموات، لكن هذه المعادلة لها طرف آخر؛ عائلة 
جولدن تقود حملة شعبية تدعو الكابينت إلى 
ترتيب الوضع مع غزة وعدم القيام بتسهيالت 
كبيرة لصالح حماس ما ل���م تعد الجثث، لهذه 

الحملة رواٍس أخالقية مس���تقرة ومنطق سليم 
»إنساني مقابل إنساني«. ومن وجهة إسرائيل: 
ليس هناك س���بب ألن »تتاجر« حماس بجثث 
»مقاتلين« إس���رائيليين، بينما المحكمة العليا 
ف���ي إس���رائيل أم���رت الحكومة بإع���ادة جثث 

»المخربين« الفلسطينيين دون مقابل.
ف���ي الوقت الحال���ي، ليس في إس���رائيل قائد 
يس���تطيع أن ينظر مباش���رة إلى الشعب، وأن 
يعترف بملء في���ه أن مصلحة ترتيب األوضاع 
في غزة تتغلب على مصلحة إعادة جثة »مقاتل« 
للدفن. نتنياهو غير قادر على القيام بمثل هذا 
العمل، وال ليبرمان أيًضا، وال حتى رئيس األركان؛ 
وهكذا كلهم عالقون في تلك الحفرة المحبطة.

في الوضع الحالي، وبعد ان تلقوا ضربة شديدة 
في »الجرف الصامد« وفقدوا األنفاق الهجومية 
)لم يبَق إال القليل منها، والعائق تحت األرضي 
سينتهي العمل فيه العام القادم(؛ جاء خالص 
حماس من الجهة البدائية واألكثر تفاهة وغير 
المتوقع���ة )الطائرات الورقي���ة(، تقنية »القبة 
الحديدية« وقوة طائ���رات »اف 16« و »اف 35« 
والمعلومات االس���تخبارية المطلقة والسيطرة 
التامة على البح���ر والجو والبر؛ كل هذا لم ينجح 

في إيجاد حل لهذا السالح البدائي الذي يحرق 
غالف غزة منذ ما يقارب ثالثة أش���هر. إسرائيل 
ارتقت خالل األسبوعين األخيرين درجة خطيرة، 
ونفذت إجراءات ب���ارزة للخروج إلى جولة قتالية 
كامل���ة مع غ���زة، على أم���ل ان تفه���م حماس 
اإليماءة، م���ا يثير االنطب���اع أن حماس فهمت 
هذه اإليماءة في األس���بوع األخي���ر، ففي األيام 
األولى من األسبوع الحالي سجل انخفاض كبير 
على ع���دد الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، 
المشكلة هي أن الوضع األساسي لم يتغير، وهو 

عديم الجدوى ومحبط تمامًا، مثلما كان سابًقا.
»إنه خطأ اس���تراتيجي كبير ارتكبه الس���نوار« 
يق���ول مس���ؤول عس���كري إس���رائيلي رفيع، 
ب���ل وأكثر، فهو يعتب���ر أن »جث���ث المقاتلين 
اإلس���رائيليين رافعة إلعادة األسرى بدال من أن 
يعتبرها آلة من خاللها يس���تطيع أن يحس���ن 
بش���كل بارز بؤس مليوني فلس���طيني أخذهم 
رهائن«، حس���ب المصدر العس���كري »حماس 
تعرف إل���ى أي حد كانت إس���رائيل والمجتمع 
الدولي مس���تعدين للذهاب معها إلى االتفاق، 
لكنها ما تزال ترفض إعادة الجثامين«. وحسب 
قوله، يدور الحديث عن تصرف غير جاد، وليس 

في���ه أّي منط���ق يمك���ن ان يبق���ى تفهًما في 
دولة ذات ثقافة غربية نس���بًيا مثل إس���رائيل، 
»الحقيقة أنهم مستعدون لمواصلة العيش ب� 
4 ساعات كهرباء كل يوم، وبطالة مرتفعة بلغت 
عنان الس���ماء، ومجاٍر في الش���وارع، ومنظومات 
مياه وصحة وتعلي���م منهارة، ومواصلة اإلصرار 
على عدم إعادة جثتي الجنديين اإلسرائيليين؛ 

إنه أمر ال يمكن فهمه«.
وزير األم���ن ليبرمان خلق انطباًعا أن إس���رائيل 
ال تن���وي الدخول مرة أخ���رى إلى حلقة صفقات 
األس���رى والمفقودين المفرغة مع حماس، كما 
تصرف���ت في صفقة ش���اليط، ليبرم���ان حاول 
ان يخترق الطريق المس���دود، لكنه في نهاية 
المطاف اضطر للتماشي مع األمر، لقد فهم قوة 
الت���زام الجيش لمقاتليه وق���وة عائلتْي غولدن 

وشاؤول األخالقية.
هك���ذا بقي���ت كل م���ن »إس���رائيل« وحماس 
عالقتين، هذه م���ع تلك، كل واحدة مع مبادئها 
المقدس���ة: حماس التي تعتبر تحرير األسرى 
جوهر كل ش���يء، وإس���رائيل التي اكتوت في 
الس���ابق، لكنها غير مستعدة للتنازل عن إعادة 

جثتْي جندييها.

بقلم: بن كا�سبيت - املونيتورفخ الجنود المخطوفين
ترجمة/ مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيلية

 القدس المحتلة/ االستقالل:
عبر قادة الطائفة الدرزية في "إس����رائيل" 
عن س����خطهم لتمرير "قان����ون القومية" 
بالكنيس����ت قبل أي����ام، واصفين ما جرى 

ب�"الخيانة لتضحياتهم" لصالح الكيان.
وجاء في كت����اب بعثه أح����د كبار ضباط 
الجيش الس����ابقين من الطائفة الدرزية 
ويدعى "أمل أسعد" أن ما جرى كان عبارة 
عن "طعنة في الظهر، وخيانة لتضحيات 
الدروز منذ العام 1948، حيث حاربوا جنًبا 

الى جنب مع اليهود"، على حد تعبيره.

وقال "أس����عد" إن: "قانون القومية الذي 
يعتبر الدولة يهودي����ة دون التطرق إلى 
الطائفة الدرزية يجعل من الدروز جماعة 
غي����ر معترف بها، ويصنف����ون كطارئين 
في هذه األرض، ف����ي الوقت الذي يمتد 
وجوده����م في هذه المنطق����ة إلى مئات 

السنين السابقة"، وفق قوله.
في حين عقب زعيم حزب البيت اليهودي 
"نفتالي بينيت" على االحتجاجات الدرزية 
بالقول إن هنالك تحالًفا ُمعّبًدا بالدم بين 
الدروز والكيان، وأنه من الصواب تعديل 

القانون "ليتالءم مع طموحات وتطلعات 
هذه الطائفة المخلصة"، كما قال.

وكان الكنيست "اإلس���رائيلي" صادق 
فجر 19 يوليو الجاري على قانون "أساس 
القومية" أو "يهودية إسرائيل"، وينص 
القان���ون عل���ى أن اللغ���ة العبرية هي 
اللغة الرسمية في "إسرائيل"، بينما تم 
انتزاع ه���ذه الصفة عن اللغة العربية، 
وعلى أن "تنمية االستيطان اليهودي 
من القيم الوطنية وأنها ستعمل على 

تشجيعه".

القدس المحتلة/ االستقالل:
أظهر اس���تطالع للرأي أجرته »شركة األخبار« )القناة الثانية( »اإلسرائيلية« تراجع حزب الليكود عن النتائج 
التي أظهرتها االس���تطالعات األخي���رة المختلفة، إلى 30 مقعًدا حال أجري���ت االنتخابات اليوم، وهو عدد 
المقاعد التي يش���غلها في الكنيست الحالية. وبحسب االس���تطالع الذي نشر الليلة قبل الماضية، يرتفع 
تمثيل حزب »يش عتيد« وحزب »البيت اليهودي«، ليحصل األول على 19 مقعًدا والثاني على تسعة مقاعد.

وارتفع تمثيل حزب »يس���رائيل بيتينو« بقيادة وزير جيش االحتالل أفيغدور ليبرمان، ليصل تمثيله إلى 
ثمانية مقاعد في انتخابات برلمانية تجرى اليوم. 

وبّين االس���تطالع محافظة كتلة »المعس���كر الصهيوني« وكتلة »يهدوت هتوراة« على قوتهما، لتحصل 
األولى على 15 مقعًدا، فيما ينحصر تمثيل الثانية بسبعة مقاعد.

وأظه���ر حصول أحزاب »ش���اس« الديني و«ميرتس« وحزب جديد برئاس���ة عضو الكنيس���ت أورلي ليفي 
أبيكاسيس )المنشقة عن يسرائيل بيتينو( على 5 مقاعد لكل منها.

ويتراجع تمثيل القائمة المشتركة بمقعد واحد لتحصل على 12 مقعًدا لو أجريت االنتخابات اليوم، وذلك 
في ظل أزمة التناوب ومماطلة »العربية للتغير« في تقديم اس���تقالة وائل يونس إلتاحة دخول مرش���حة 

التجمع الوطني الديمقراطي، المربية نيفين أبو رحمون.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أظهر تقرير صادر عن النيابة العامة "اإلس����رائيلية" أن الملفات الفلس����طينية واالعتقاالت اإلدارية 
كان����ت من أبرز الملف����ات والقضايا التي تداولتها المحكمة الخالل ع����ام 2017، بحيث أن 25% من 
االلتماس����ات تمحورت حول قضايا للفلسطينيين في الضفة الغربية، مقابل 23% من االلتماسات 
ضد االعتقاالت اإلدارية، علما أن الغالبية العظمى للدعاوى وااللتماس����ات تم ردها ورفضها. وحسب 
التقرير، فإن 82% من الملفات التي تم تقديمها العام الماضي أسفرت عن إدانة، و3% من الحكم 
بالبراءة الكاملة، بينما تناول ربع التماس����ات العليا قضايا تتعلق بالضفة الغربية، كما أن 14% من 

االلتماسات قدمت ضد قرارات مؤسسات الدولة )إسرائيل( المختلفة.
ووفقا لتقرير مكتب النائب العام لعام 2017، فإن هذه المعطيات بمثابة زيادة مقارنة بالعام الذي سبقه، 
عندما تم قبول 11% فقط من االلتماس���ات، فيما بلغت نس���بة االلتماسات التي تم ردها دون تغيير عند 
59%، كما تم رد 27% من االلتماس���ات جزئيا. وقدم التقرير تفصيال عن 2400 دعوى والتماس قدم في 
العام الماضي، 25% منها تناولت مسائل مختلفة تتعلق بالضفة الغربية، و23% ضد االعتقاالت اإلدارية 

للفلسطينيين، و16% تعامل مع إدارة السكان و1% ضد دستورية القوانين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق����ررت لجنة وزاري����ة إس����رائيلية خاصة، 
أمس األربعاء، تكلي����ف جهاز األمن العام 
"الش����اباك" بتوفي����ر الحماية م����ن جديد 

لرئيسي الوزراء السابقين باراك وأولمرت.
إي����ران  بني����ة  قراره����ا  اللجن����ة  وب����ررت 
اس����تهدافهما انتقاما لمقتل عسكريين 
إيرانيين في غارات جوية "إسرائيلية" في 

سوريا.
وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية أفادت 
مؤخرا ان الوزير س����ابقا غونين س����يغف، 
المتهم بالتجس����س لصالح طهران، أبلغ 
اإليرانيي����ن بتفاصيل س����رية ج����دا عن 
رؤساء وزراء ورؤساء اركان سابقين تتعلق 

بالحراسة وغيرها من وسائل الحماية.
وقال����ت مص����ادر مطلع����ة للصحيف����ة ان 
التحقيق����ات دلت على تخطي����ط إيراني 
الغتي����ال أو اختط����اف أحده����م، دون أن 

تكشف عن اسمه.
وكانت مص����ادر إعالمية عبرية كش����فت 
عن اجتماع بين رئيس "الش����اباك" نداف 
ارعمان ورئيس الوزراء االسبق ايهود باراك 

قبل حوالي شهر، حذر ارغمان خالله باراك 
من محاولة ايرانية الستهدفه في الخارج.

يش����ار إلى أن القانون اإلس����رائيلي ينص 
ال����وزراء  عل����ى توفي����ر الحماية لرؤس����اء 
السابقين لمدة سبع سنوات بعد اعتزالهم 
المنصب خارج "إس����رائيل" ولمدة خمس 

سنوات داخلها.
وقد تم س����حب الحراس����ة الشخصية من 
االثني����ن بعد انتهاء ه����ذه المدة، وتنوي 
اللجنة الوزارية تعديل القانون لينص على 
الش����خصية لهؤالء لمدة  الحراسة  توفير 

عشرين عاما.

استطالع: تراجع قوة 
الليكود ومعظم الكتل 
تحافظ على تمثيلها

رفض ممنهج للدعاوى التي 
يقدمها الفلسطينيون  

»العليا اإلسرائيلية« لـ

لجنة »إسرائيلية« تقرر إعادة الحراسة لباراك وأولمرت

»قانون القومية« يثير غضبًا 
شديدًا في أوساط دروز »إسرائيل«

باراك واأوملرت 
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االستقالل/ وكاالت:
كلن����ا يعرف جي����دًا الش����اي األحم����ر واألخضر، 
ولكنن����ا نادرًا ما نس����مع بالش����اي األبيض، فهو 
من المش����روبات الساخنة التي توفر العديد من 
العناص����ر الغذائية والتي بدورها تس����اهم في 
تحس����ين الصحة، وهو على غرار األنواع األخرى 
من الش����اي، يوفر فوائد متنوعة على الصعيد 

الصحي للجسم. وهي:
– مفي����د للتخلص من االلتهابات الداخلية 
في الجس����م، حيث إنه يفي����د على صعيد 
تنظيف الجس����م من الس����موم ورواس����ب 
الطع����ام غي����ر الصحي����ة، فيحمي الجس����م 

من العوام����ل المختلفة التي يمكن أن تس����بب 
االلتهاب����ات، م����ع تف����ادي تعرضه لفيروس����ات 

مختلفة.
– القدرة على الحماية من أمراض القلب المختلفة، 
ويحمي من ارتفاع معدل الكولسترول في الدم، 
وبالتال����ي يمن����ع التعرض الرتف����اع في الضغط 

يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة القلب.
– الوقاية من األمراض الس����رطانية حيث يتمتع 
بالقدرة على تغذية الجس����م وإمداده بالعناصر 
المناعي  الجه����از  الغذائية الضروري����ة لتقوية 
وبالتال����ي التمت����ع بالق����وة لحماية الجس����م من 
الميكروبات والفيروس����ات والخاليا الس����رطانية 

الخطي����رة. – يلع����ب دورًا اساس����يًا أيض����ًا على 
صعيد خس����ارة الوزن وح����رق الدهون والتخلص 
من الس����عرات الحرارية المتراكمة في الجس����م، 
فهو غني بمضادات األكس����دة التي تعزز عملية 
األيض في الجس����م، وبالتالي يساعد على زيادة 

القدرة على حرق الدهون المتراكمة.
– يحمي البش����رة من التعرض لمش����اكل جلدية 
ناتجة عن العديد من العوامل الخارجية وال سيما 
أشعة الشمس، حيث أنه يساعد على الوقاية من 
حروق الش����مس وتأثيرها على البشرة. باإلضافة 
إلى أنه يحمي البشرة من الترهل والتلف ويقيها 

من عالمات الشيخوخة المبكرة.

فوائده ال تحصى.. هل سمعتم عن الشاي األبيض؟!

االستقالل/ وكاالت:
مع االرتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وتأثير ذلك 
على توازن الجس���م الذي يفقد كمية كبيرة من الماء 

بسبب العرق الشديد.
نقدم لكم 8 نصائح للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة:

1- ارتداء المالب���س القطنية ذات األل���وان الزاهية 
كاألبيض.

2- عدم التعرض المباش���ر ألشعة الشمس ويمكن 
وضع أي غطاء على الرأس أو اس���تعمال الشمس���ية 

البيضاء.

3- تن���اول كميات كافية من الماء بواقع 7 : 8 أكواب 
في اليوم بش���كل منتظم، وعدم اإلكثار من ش���رب 

السوائل الساخنة.
4- االس���تحمام بالماء البارد وليس الفاتر واستعمال 

صابون الجلسرين.
5- تجنب وضع مساحيق التجميل على الوجه.

6- تجنب دهان وجه األطفال باأللوان في االحتفاالت.
7- اإلكثار من تناول الخيار والبطيخ والكنتالوب.

8- عدم ارتداء الجوارب فترة طويلة مع ضرورة تهوية 
القدمين باستمرار.

8 نصــائــح للتغلــب علــى 

ارتفــاع درجــة الحــرارة

االستقالل/ وكاالت:
تثير األحالم التي يراها اإلنس���ان فضوال في أوس���اط 
المجتم���ع العلمي، وفي دراس���ة حديثة، ح���اول علماء 
بريطاني���ون أن يتوصلوا إلى األس���باب التي تؤدي إلى 

رؤية أشياء محددة خالل النوم.
وكشفت دراسة أجريت في مختبر النوم التابع لجامعة 
سوانس���ي البريطانية، أن األحالم تساعد اإلنسان على 
معالجة الذكريات والمش���اعر الت���ي يجتازها في حالة 
اليقظ���ة أثن���اء النهار، كم���ا أن الحلم ينج���م عن أهم 

التجارب الشعورية وأحدثها في حالة اليقظة.
واعتم���د البحث على عينة من عش���رين طالبا ش���اركوا 
بش���كل تطوعي في التجربة، واس���تطاعوا أن يتذكروا 

بشكل كبير ما حلموا به أثناء نومهم، طيلة عشرة أيام.
وس���جل الطلبة كل ما اجتازوه من مواقف وما شعروا به 
ومدى حدة ما عاش���وه تلك المدة، ث���م ناموا بعد وضع 
قبعات لتخطيط األمواج الكهربائية في الدماغ، وفقا لما 
نش���ر في مجلة "سوشل كوغنتيف آند أفيكتيف نورو 

ساينس".
وبعد مرور مدة عشر دقائق على نومهم، كان الباحثون 
يوقظون المشاركين باستمرار ويسألونهم عما حلموا 
ب���ه في دورة النوم هذه، فكان���ت النتيجة أن ثمة صلة 
وثيقة بين ما عاشوه في النهار وما حلموا به، فضال عن 
ارتباط كثافة الموجة الدماغي���ة بقوة ما يواجهه المرء 

في حالة اليقظة.

االستقالل/ وكاالت:
توصلت دراس���ة أمريكية جدي���دة إلى أن 
إضافة السكر إلى الشاي أو القهوة قد تزيد 
من خطر اإلصابة بمرض الزهايمر بأكثر من 

النصف.
وتوضح النتائج أن إضافة ملعقتين ونصف من 
السكر إلى الشاي أو القهوة تزيد من خطر اإلصابة 
بمرض الزهايمر، كما أن تناول الطعام المحلى أو 
المش���روبات التي تحتوي على الكمية نفس���ها 
من السكر يجعل من الناس عرضة بنسبة %54 

لتطور المرض.
وحل���ل الباحثون م���ن جامعة كولومبي���ا النظام 
الغذائ���ي ل�2226 م���ن المتقاعدين، وتتبعوهم 
لمدة س���بع س���نوات في المتوس���ط، ووجدوا أن 
أولئ���ك الذين اس���تهلكوا معظم المش���روبات 
المحتوية على الس���كر، كان���وا أكثر عرضة لخطر 
اإلصابة بمرض الزهايمر، سواء كان السكر موجودا 

بشكل طبيعي أو أضيف الحقا.

االستقالل/ وكاالت:
عثر العلماء على مج���رة غامضة كانت توأم مجرتنا درب 
التبانة، إال أنها تمزقت قبل نحو ملياري س���نة بواسطة 

جارتنا أندروميدا.
وعلى الرغم من تدمي���ر المجرة الغامضة، إال أنها تركت 
وراءه���ا دليال مثيرا، يش���ير إلى أن مج���رة درب التبانة 
امتلكت ش���قيقة كبرى، كانت أكبر عضو في ما يسمى 
ب�"المجموع���ة المحلي���ة" التي تجمع عش���رات المجرات 
القزم���ة، قبل أن تمزقها أندروميدا أو كما تعرف باس���م 
"المرأة المسلسلة" منذ حوالي ملياري عام، تاركة وراءها 
هال���ة غير مرئية تقريب���ا من النجوم، أكب���ر من المجرة 

الحلزونية )أندروميدا( نفسها، وسيال من النجوم بعيدة 
المنال. وعرف العلم���اء منذ فترة طويلة أن هالة النجوم 
تحتوي على بقاي���ا المجرات التي ت���م تفكيكها، لكن 
وجود الكثير م���ن المجرات الصغيرة بداخلها، جعل من 

المستحيل التعرف على أي واحدة منها.
وسمحت المحاكاة الحاس���وبية الجديدة للعلماء بإيجاد 
األدلة الجديد على وجود شقيقة مجرة درب التبانة بعد 
أن مزقت المرأة المسلس���لة العديد من المجرات. ويأمل 
الباحثون أن يؤدي هذا االكتشاف إلى اختراقات جديدة 
في فهم كيفية تش���كل المجرات وتطورها، فضال عن 

إمكانية شرحه لبعض األشياء الغريبة في الكون. 

»المرأة المسلسلة« مزقت »الشقيقة 
الغامضة« لمجرتنا قبل ملياري سنة!

االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراس����ة طبي����ة حديثة أجراه����ا باحثون من 
المعهد السويسري للصحة االستوائية والعامة بأن 
ما يس����مى بأداء الذاكرة التصويري����ة، أو القدرة على 
تذكر األش����كال المجردة، يمك����ن أن يتدهور إذا ما 
تعرض الدماغ كثيرا للمجاالت الكهرومغناطيس����ية 

ذات التردد الراديوي.
وحصل الباحثون على بيانات من أكثر من 700 مراهق 
من سويسرا على مدى 12 ش����هرا، مع معلومات عن 
امتصاص المجاالت الكهرومغناطيسية ذات التردد 
الراديوي في أدمغة المراهقين خالل استخدام أنواع 

مختلفة من أجهزة االتصال الالسلكي.
وبرهنت الدراسة على أن اإلشعاعات لها تأثير كبير 
على النصف األيمن من الدماغ -حيث توجد الذاكرة 
التصويرية- لدى المراهقين الذين يضعون الهاتف 

على أذنهم اليمنى عند إجراء المكالمات.
غير أن الدراسة أوضحت أن إرسال الرسائل النصية أو 

تصفح اإلنترنت لم يكن له تأثير ملحوظ.

المجـــاالت 
الكهرومغناطيسية 

تؤذي الذاكرة

احذروا إضافة 
السكر إلى 

القهوة والشاي!

دراسة تكشف: لماذا نحلم أثناء النوم؟
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االستقالل/ وكاالت:
كلن����ا يعرف جي����دًا الش����اي األحم����ر واألخضر، 
ولكنن����ا نادرًا ما نس����مع بالش����اي األبيض، فهو 
من المش����روبات الساخنة التي توفر العديد من 
العناص����ر الغذائية والتي بدورها تس����اهم في 
تحس����ين الصحة، وهو على غرار األنواع األخرى 
من الش����اي، يوفر فوائد متنوعة على الصعيد 

الصحي للجسم. وهي:
– مفي����د للتخلص من االلتهابات الداخلية 
في الجس����م، حيث إنه يفي����د على صعيد 
تنظيف الجس����م من الس����موم ورواس����ب 
الطع����ام غي����ر الصحي����ة، فيحمي الجس����م 

من العوام����ل المختلفة التي يمكن أن تس����بب 
االلتهاب����ات، م����ع تف����ادي تعرضه لفيروس����ات 

مختلفة.
– القدرة على الحماية من أمراض القلب المختلفة، 
ويحمي من ارتفاع معدل الكولسترول في الدم، 
وبالتال����ي يمن����ع التعرض الرتف����اع في الضغط 

يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة القلب.
– الوقاية من األمراض الس����رطانية حيث يتمتع 
بالقدرة على تغذية الجس����م وإمداده بالعناصر 
المناعي  الجه����از  الغذائية الضروري����ة لتقوية 
وبالتال����ي التمت����ع بالق����وة لحماية الجس����م من 
الميكروبات والفيروس����ات والخاليا الس����رطانية 

الخطي����رة. – يلع����ب دورًا اساس����يًا أيض����ًا على 
صعيد خس����ارة الوزن وح����رق الدهون والتخلص 
من الس����عرات الحرارية المتراكمة في الجس����م، 
فهو غني بمضادات األكس����دة التي تعزز عملية 
األيض في الجس����م، وبالتالي يساعد على زيادة 

القدرة على حرق الدهون المتراكمة.
– يحمي البش����رة من التعرض لمش����اكل جلدية 
ناتجة عن العديد من العوامل الخارجية وال سيما 
أشعة الشمس، حيث أنه يساعد على الوقاية من 
حروق الش����مس وتأثيرها على البشرة. باإلضافة 
إلى أنه يحمي البشرة من الترهل والتلف ويقيها 

من عالمات الشيخوخة المبكرة.

فوائده ال تحصى.. هل سمعتم عن الشاي األبيض؟!

االستقالل/ وكاالت:
مع االرتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وتأثير ذلك 
على توازن الجس���م الذي يفقد كمية كبيرة من الماء 

بسبب العرق الشديد.
نقدم لكم 8 نصائح للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة:

1- ارتداء المالب���س القطنية ذات األل���وان الزاهية 
كاألبيض.

2- عدم التعرض المباش���ر ألشعة الشمس ويمكن 
وضع أي غطاء على الرأس أو اس���تعمال الشمس���ية 

البيضاء.

3- تن���اول كميات كافية من الماء بواقع 7 : 8 أكواب 
في اليوم بش���كل منتظم، وعدم اإلكثار من ش���رب 

السوائل الساخنة.
4- االس���تحمام بالماء البارد وليس الفاتر واستعمال 

صابون الجلسرين.
5- تجنب وضع مساحيق التجميل على الوجه.

6- تجنب دهان وجه األطفال باأللوان في االحتفاالت.
7- اإلكثار من تناول الخيار والبطيخ والكنتالوب.

8- عدم ارتداء الجوارب فترة طويلة مع ضرورة تهوية 
القدمين باستمرار.

8 نصــائــح للتغلــب علــى 

ارتفــاع درجــة الحــرارة

االستقالل/ وكاالت:
تثير األحالم التي يراها اإلنس���ان فضوال في أوس���اط 
المجتم���ع العلمي، وفي دراس���ة حديثة، ح���اول علماء 
بريطاني���ون أن يتوصلوا إلى األس���باب التي تؤدي إلى 

رؤية أشياء محددة خالل النوم.
وكشفت دراسة أجريت في مختبر النوم التابع لجامعة 
سوانس���ي البريطانية، أن األحالم تساعد اإلنسان على 
معالجة الذكريات والمش���اعر الت���ي يجتازها في حالة 
اليقظ���ة أثن���اء النهار، كم���ا أن الحلم ينج���م عن أهم 

التجارب الشعورية وأحدثها في حالة اليقظة.
واعتم���د البحث على عينة من عش���رين طالبا ش���اركوا 
بش���كل تطوعي في التجربة، واس���تطاعوا أن يتذكروا 

بشكل كبير ما حلموا به أثناء نومهم، طيلة عشرة أيام.
وس���جل الطلبة كل ما اجتازوه من مواقف وما شعروا به 
ومدى حدة ما عاش���وه تلك المدة، ث���م ناموا بعد وضع 
قبعات لتخطيط األمواج الكهربائية في الدماغ، وفقا لما 
نش���ر في مجلة "سوشل كوغنتيف آند أفيكتيف نورو 

ساينس".
وبعد مرور مدة عشر دقائق على نومهم، كان الباحثون 
يوقظون المشاركين باستمرار ويسألونهم عما حلموا 
ب���ه في دورة النوم هذه، فكان���ت النتيجة أن ثمة صلة 
وثيقة بين ما عاشوه في النهار وما حلموا به، فضال عن 
ارتباط كثافة الموجة الدماغي���ة بقوة ما يواجهه المرء 

في حالة اليقظة.

االستقالل/ وكاالت:
توصلت دراس���ة أمريكية جدي���دة إلى أن 
إضافة السكر إلى الشاي أو القهوة قد تزيد 
من خطر اإلصابة بمرض الزهايمر بأكثر من 

النصف.
وتوضح النتائج أن إضافة ملعقتين ونصف من 
السكر إلى الشاي أو القهوة تزيد من خطر اإلصابة 
بمرض الزهايمر، كما أن تناول الطعام المحلى أو 
المش���روبات التي تحتوي على الكمية نفس���ها 
من السكر يجعل من الناس عرضة بنسبة %54 

لتطور المرض.
وحل���ل الباحثون م���ن جامعة كولومبي���ا النظام 
الغذائ���ي ل�2226 م���ن المتقاعدين، وتتبعوهم 
لمدة س���بع س���نوات في المتوس���ط، ووجدوا أن 
أولئ���ك الذين اس���تهلكوا معظم المش���روبات 
المحتوية على الس���كر، كان���وا أكثر عرضة لخطر 
اإلصابة بمرض الزهايمر، سواء كان السكر موجودا 

بشكل طبيعي أو أضيف الحقا.

االستقالل/ وكاالت:
عثر العلماء على مج���رة غامضة كانت توأم مجرتنا درب 
التبانة، إال أنها تمزقت قبل نحو ملياري س���نة بواسطة 

جارتنا أندروميدا.
وعلى الرغم من تدمي���ر المجرة الغامضة، إال أنها تركت 
وراءه���ا دليال مثيرا، يش���ير إلى أن مج���رة درب التبانة 
امتلكت ش���قيقة كبرى، كانت أكبر عضو في ما يسمى 
ب�"المجموع���ة المحلي���ة" التي تجمع عش���رات المجرات 
القزم���ة، قبل أن تمزقها أندروميدا أو كما تعرف باس���م 
"المرأة المسلسلة" منذ حوالي ملياري عام، تاركة وراءها 
هال���ة غير مرئية تقريب���ا من النجوم، أكب���ر من المجرة 

الحلزونية )أندروميدا( نفسها، وسيال من النجوم بعيدة 
المنال. وعرف العلم���اء منذ فترة طويلة أن هالة النجوم 
تحتوي على بقاي���ا المجرات التي ت���م تفكيكها، لكن 
وجود الكثير م���ن المجرات الصغيرة بداخلها، جعل من 

المستحيل التعرف على أي واحدة منها.
وسمحت المحاكاة الحاس���وبية الجديدة للعلماء بإيجاد 
األدلة الجديد على وجود شقيقة مجرة درب التبانة بعد 
أن مزقت المرأة المسلس���لة العديد من المجرات. ويأمل 
الباحثون أن يؤدي هذا االكتشاف إلى اختراقات جديدة 
في فهم كيفية تش���كل المجرات وتطورها، فضال عن 

إمكانية شرحه لبعض األشياء الغريبة في الكون. 

»المرأة المسلسلة« مزقت »الشقيقة 
الغامضة« لمجرتنا قبل ملياري سنة!

االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراس����ة طبي����ة حديثة أجراه����ا باحثون من 
المعهد السويسري للصحة االستوائية والعامة بأن 
ما يس����مى بأداء الذاكرة التصويري����ة، أو القدرة على 
تذكر األش����كال المجردة، يمك����ن أن يتدهور إذا ما 
تعرض الدماغ كثيرا للمجاالت الكهرومغناطيس����ية 

ذات التردد الراديوي.
وحصل الباحثون على بيانات من أكثر من 700 مراهق 
من سويسرا على مدى 12 ش����هرا، مع معلومات عن 
امتصاص المجاالت الكهرومغناطيسية ذات التردد 
الراديوي في أدمغة المراهقين خالل استخدام أنواع 

مختلفة من أجهزة االتصال الالسلكي.
وبرهنت الدراسة على أن اإلشعاعات لها تأثير كبير 
على النصف األيمن من الدماغ -حيث توجد الذاكرة 
التصويرية- لدى المراهقين الذين يضعون الهاتف 

على أذنهم اليمنى عند إجراء المكالمات.
غير أن الدراسة أوضحت أن إرسال الرسائل النصية أو 

تصفح اإلنترنت لم يكن له تأثير ملحوظ.

المجـــاالت 
الكهرومغناطيسية 

تؤذي الذاكرة

احذروا إضافة 
السكر إلى 

القهوة والشاي!

دراسة تكشف: لماذا نحلم أثناء النوم؟
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اأبو عبيدة: االن�ضمام للرجاء 
امل�ضري اأول خطوة لتحقيق طموحاتي 

غزة/ محمد العقاد:
أكد الاعب اس����ام أبو عبيدة المنتقل حديث����ا إلى نادي الرجاء 
المصري أن هدفه مع الفريق هو الظهور بمس����توى قوي وجيد 

خال المرحلة المقبلة.
واوضح أبو عبيدة في حديث خاص ل��� "االس����تقال"   أنه تمكن 
من االندماج بشكل سريع مع الفريق لكون طريقة  لعب الفريق 
تش����به طريقة لعب دوري الدرجة الممتازة بقطاع غزة، مبينًا أنه 
استطاع الظهور بشكل قوي وقدم مردودًا جيدًا مع الفريق خال 
المباريات الودية  واس����تطاع أن يح����رز هدفين مع الفريق  رغم 

البدء بفترة االعداد متأخرا.
وحول كيفية انتقاله لل����دوري المصري قال: "عندما وصلت إلى 
مص����ر لفترة العاج تفاجأت في اليوم الثاني باتصال من وكيل 
أعمال مصري أراد مقابلتي فقابلته وعرض علّي عدة عروض قوية 
من فرق كبيرة من دوري الدرجة األولى ولكن اخترت اإلسماعيلي، 
وبعد فش����ل انتقالي، أبلغت����ه برغبتي باللعب ب����دوري الدرجة 

الثانية مع الرجاء".
واضاف: "فضلت اللعب بالدرجة الثانية ألكون جاهزًا بدنيا وفنيًا 
وأقدم مستوى قويًا: »مش����يرًا إلى أن هذه خطوة أولى لتحقيق 

طموحاته والظهور في الدوري الممتاز مع الفرق الكبيرة«.
ولفت أبو عبيدة أن تجربته مع اإلسماعيلي كانت ناجحة وأعجب 
الم����درب بقدراته ولياقته البدنية ونجح في اجتياز االختبارات ، 
مش����يرًا إلى أن عامل الوقت لم يسعفه وكان هو السبب الوحيد 
في عدم التوقي����ع للدراويش بعد انضمامه للفريق متأخرًا قبل 
يومين من  بدء معسكر الفريق حيث كان المدير الفني قد اختار 

قائمة الفريق للموسم الجديد.
ويطمح أبو عبيدة أن يمثل المنتخب الوطني في االستحقاقات 
اآلس����يوية، وأن يحرز معه انجازًا تاريخيًا، مشددًا أنه سيجتهد 

ليثبت للجميع أنه يستحق تمثيل المنتخب الفلسطيني.
واختير أبو عبيدة الموسم الماضي كأفضل مدافع في قطاع غزة، 
وساهم بشكل كبير بتتويج شباب خانيونس ببطولتي الدوري 

والكأس.

غزة / االستقال:
اختتمت الجولة الرابعة من مرحلة إياب دوري الكرة الطائرة الممتاز 
، بانتصارات متوقعة لكل من الصداقة، شباب جباليا، والشجاعية، 
وذلك على حساب كل من الكرامة، الوفاق، واتحاد الزوايدة تواليا ، 

في اللقاءات التي جرت على صالة الشهيد سعد صايل .
وحصد الصداقة األش���واط الثاثة أمام الكرامة ، حيث جاءت 
النتائج على النحو التال���ي: األول )25-13(، الثاني )11-25(، 
والثالث)25-7( . وعلى ذات الخطا س���ار ش���باب جباليا بعدما 

حق���ق هو اآلخر فوزًا نظيفًا على الوف���اق، حيث جاءت نتائج 
األش���واط على النحو التالي: األول )25-20(، الثاني)20-25(، 
والثالث )25-14( .  وعدل الش���جاعية مساره في البطولة بعد 
خس���ارته في الجول���ة المنصرمة أمام الوف���اق، وذلك بعدما 
حقق فوزًا بثاثة أش���واط لواحد على اتح���اد الزوايدة ، حيث 
جاءت النتائج على النحو التالي: األول )25-23( للش���جاعية، 
الثاني)25-22( للش���جاعية، الثالث )25-22( للزوايدة، الرابع 

واألخير )25-19( للشجاعية .

غزة / عبدالله نصيف: 
أعلن نادي غزة الرياضي عن تعاقده مع نجم فريق الشجاعية 

محمد مريش للدفاع عن ألوانه بالموسم الكروي المقبل .
و وق���ع مريش لمدة موس���م كروي واحد بع���د االتفاق على 
كافة التفاصيل . و سيش���كل مري���ش إضافة قوية لفريق 

غزة الرياضي لما يمتلكه من مهارات فنية و بدنية كبيرة .
هذا و كشف نادي الصداقة عن ثاني صفقاته الصيفية ، 

استعدادا للموسم الجديد 2019 / 2018 .
و أعلن النادي رسميا عن ضم نجم خدمات البريج المهاجم 

أحمد الكرنز لمدة 3 سنوات على سبيل " اإلعارة "
و بذل���ك ينجح الصداقة بضم ثاني صفقاته ، بعد أن أعلن 

في وقت سابق ضم الجناح الطائر إسماعيل أبو شرف.
يذكر أن الكرنز ُيعد أحد الركائز األساسية بالبريج ، و يمتاز 

بالسرعة و المهارة التهديفية .

»العميد« ي�ضم العب ال�ضجاعية 
 و»الكرنز« ينتقل لل�ضداقة 

دوري كرة الطائرة: انت�ضارات
 لل�ضداقة و "الثوار" و "املنطار"

االستقال / وكاالت:
كشفت تقارير صحفية، عن وجود صراع 
إنجليزي لضم نج���م بايرن ميونخ 
األلماني، خال فترة االنتقاالت 

الصيفية الجارية.

وأكدت شبكة "ESPN" أن 
تياج���و ألكانت���ارا البالغ 
م���ن العم���ر 27 عاًم���ا، 
كان قريًب���ا من العودة 
مرة أخ���رى إلى فريق 
برش���لونة، قب���ل أن 
الصفقة  تتعط���ل 
بسبب طلب  مؤخًرا، 
مليون   70 البافاري 
يورو لاستغناء عن 

نجمه.
أن  وأوضح���ت 
يونايتد  مانشستر 
هم���ا  وتشيلس���ي، 
األكثر اهتماًما اآلن للحصول على خدمات 
االنتقاالت  قب���ل نهاية موس���م  الاعب 

الصيفية.
وانضم العب منتخب إسبانيا الدولي إلى 
باي���رن ميونخ في ع���ام 2013، وفاز معه 
بلقب ال���دوري األلماني 5 مرات، باإلضافة 
إلى التتويج بكأس ألمانيا في مناسبتين .

القاهرة / وكاالت:
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة 

مرتضى منصور، أن التونسي فرجاني 
ساسي، سيصل القاهرة مساء اليوم 
الخميس ، للتوقيع على عقود انتقاله 

إلى صفوف الفريق األبيض، خال 
الميركاتو الصيفي الحالي.

وش���هدت الس���اعات الماضية، 
غموًض���ا ح���ول مصي���ر صفقة 

انتق���ال فرجانى ساس���ى لنادى 
الزمالك .

هذا و س����وف يتحمل الزمالك ما يقارب 
من 200 أل����ف دوالر إلتمام ضم فرجاني 
ساسي لصفوف الفريق قادما من النصر 

السعودي .
و يعتبر ساسي متوسط الميدان صاحب 
قدرات فنية ممتازة وخاصة بدنية كبيرة 
جدا حيث يمتاز بطول القامة ، و تمريرات 
سحرية للمهاجمين ، وسيشكل إضافة 

كبيرة لنادي الزمالك .

�ضراع اإجنليزي على
 جنم بايرن ميونخ

 اليوم الخميس 

فرجاين �ضا�ضي 
ي�ضل القاهرة 
لالن�ضمام للزمالك
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وبحس���ب االتح���اد  فان  الوكال���ة انهت عقود 
125 موظفا بش���كل ت���ام، فضال ع���ن تحويل 
عق���ود حوالي 580 إلى نظ���ام جزئي، في حين 
س���يتم االحتفاظ ب� 285 موظفا لنهاية العام، 
ما مجموع���ه ألف موظف تحت تهديد وظيفي 

حتى نهاية العام".
وشدد االتحاد خالل مؤتمر صحفي ظهر امس 
االربعاء على انه س���ينفذ سلسلة من الخطوات 
التصعيدي���ة احتجاجا على ق���رار إدارة الوكالة 
إنهاء خدمات ألف من الموظفين العاملين على 

بند الطوارئ في قطاع غزة
وق���ال االتحاد ، إن���ه قرر الدخ���ول في نزاع 
عمل مع إدارة الوكالة بدءا من اليوم )أمس(، 
واالعتص���ام المفت���وح داخل وأم���ام المقر 
الرئيس للوكالة ف���ي مكتب غزة اإلقليمي، 
ومكتب رئاسة غزة لجميع الموظفين البالغ 
عدده���م 13 ألف موظ���ف وعوائلهم حتى 

إلغاء قرار الفصل.
و"نزاع العمل" خطوة يق���وم بها الموظف برفع 
قضية إلى المس���تويات العليا ف���ي "أونروا" أو 
إلى محكمة للبت ف���ي محل الخالف بينه وبين 
إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ 
ويراعى في الحك���م قوانين الوكالة والتوظيف 

والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.
ويتخلل فترة النزاع فعاليات وإجراءات قانونية 
تصعيدية مكفول���ة بموجب قان���ون الوكالة، 
باإلضافة إل���ى الدخول في إضرابات مفتوحة أو 
جزئية لحين رجوع الوكال���ة عن قرارها، واتخاذ 
خط���وات احتجاجية واس���عة النطاق قد تصل 

للمناطق الخمس.
وأوضح أنه س���يتم إغالق كافة مقرات رؤس���اء 
المناطق  في قطاع غزة حتى إش���عار آخر، داعيا 
هؤالء الرؤساء ومدراء الدوائر والبرامج لمقاطعة 

اإلدارة، وعدم تطبي���ق قراراتها واالنحياز التام 
لصالح الموظفين.

وأكد أن اتحاد الموظفين واتحاد رئاسة غزة في 
حالة انعقاد دائم حتى رفع الظلم عن الموظفين 

والالجئين.
واصي���ب عدد م���ن الموظفين  بح���االت إغماء 
بعد تلقيهم إش���عارات خطية بإنهاء عملهم، 
فيما مّزق عدد آخر اإلش���عارات، وصرخوا بأعلى 
صوتهم "ارحل ارحل يا ماتياس" )مدير عمليات 

أونروا في غزة ماتياس شمالي(

اإ�شراب �شامل 
واعلنت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة  إضراًبا 
ش���اماًل في مؤسس���ات أونروا بالقط���اع  اليوم 
الخميس، داعية جميع العاملين في مؤسسات 
الوكالة للمشاركة في اإلضراب "لتوجيه رسائل 
ضاغطة عل���ى إدارة أونروا للتراجع عن قراراتها، 
والتي تحاول فيها القضم المتدرج والس���ريع 

للخدمات".
وأك���دت الهيئة، خالل مؤتم���ر صحفي أمام 
بوابة أونروا، "مس���اندتها ووقوفها مع مطالب 
موظفي الوكالة ودعم صمودهم في مواصلة 
اعتصامهم حتى إلغاء إدارة أونروا اإلجراءات 

التعسفية بحقهم وتأمين احتياجاتهم".
وقال���ت إن: "هذه اإلجراءات سياس���ية بامتياز، 
وجرى استخدام األزمة المالية كغطاء لتمريرها 
في س���ياق مح���اوالت إنه���اء دور وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين انس���جاًما مع رغبة الكيان 

الصهيوني واإلدارة األمريكية".

قرار جمرد من الإن�شانية 
اما دائرة شئون الالجئين في حركة حماس، 
قالت  أمس األربع���اء، إن فصل وكالة غوث 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" 
لموظفيه���ا ق���رار مج���رد م���ن كل معاني 

اإلنسانية.
ج���اء ذل���ك ف���ي بي���ان أصدرت���ه الدائرة  
األربعاء، ف���ي أعقاب إرس���ال "األونروا" في 
قطاع غزة تعميمًا إداريًا لعدد من موظفيها 
ق���ررت بموجبه االس���تغناء عنه���م ودفع 
مستحقاتهم، أو تحويل بعضهم إلى عمل 

جزئي مؤقت.
وأكد الدائرة أن قرار تسريح الموظفين هو خطوة 
أول���ى على طريق تقزيم "األون���روا" وتفكيكها 
ضمن مخطط دولي تق���وده الواليات المتحدة 
األمريكية التي أوقفت تمويلها لألونروا وخلقت 

األزمة.
وم���ن جهته���ا، قالت ش���بكة المنظمات 
تنظ���ر  إنه���ا  الفلس���طينية،  األهلي���ة 
بخطورة بالغة تج���اه الخطوات واالجراءات 
الت���ي أقدم���ت عليه���ا إدارة وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئي���ن األون���روا في قطاع 
غزة بإنهاء عقود مائة من موظفي برنامج 
الطوارئ واحالة حوالي 900 آخرين للدوام 

الجزئي حتى نهاية العام الحالي.
وطالبت الش���بكة في تصري���ٍح صحفي تلقت 
" االس���تقالل " نس���خة عنه، المجتمع الدولي 
والجمعية العامة لألمم المتحدة بالوقوف أمام 
مس���ؤولياتها القانونية واألخالقية تجاه األزمة 
المالية الخانقة الت���ي تمر بها األونروا الناجمة 
عن عدم تس���ديد الواليات المتحدة األمريكية 
حصتها المالية لالونروا، وذلك في إطار مخطط 
اإلدارة االمريكي���ة الرامي إل���ى تصفية قضية 
الالجئي���ن ، وذلك عبر العمل على توفير الدعم 
المال���ي المطل���وب لها لالس���تمرار في تنفيذ 

برامجها .

لديها في قطاع غزة. وصباح أمس األربعاء، أرس���لت "أونروا" رس���ائل إنهاء عمل من 
الخدمة أللف موّظف، بينهم )125( موظفًا بشكل نهائي، في حين ستغير عقود من 

تبقى منهم على رأس عمله إلى "دوام جزئي"، حتى نهاية العام الجاري.
وقال بدران ل�"االستقالل": "قرار أونروا مرفوض وغير مبّرر، ويحمل إشارات سلبية،  وال 
يمكن فهمه لمجرد الحديث عن أزمة مالية تمر بها الوكالة"، موكًدا أن توقيت اّتخاذ 
القرار "غاية في الحساس���ية".  وفيما إذا كان هذا القرار السياسي تنفيذًا ألجندات 
دولي���ة، أضاف: "أية قرارات تخص القضية الفلس���طينية تكون بمعزل عن األبعاد 
السياسية، فالتدخالت الدولية والسياسية فيما يتعلق بشأننا الفلسطيني معلومة 

ومعروفة، وبالتالي قرار أونروا األخير ال يمكن فصله عن هذا السياق العام".
وحمل الدول الغربية، والواليات المتحدة وإدارة "دونالد ترمب" المس���ؤولية الكاملة 
عن تبعات هذه القرار ال س���يما بعد تجميد واش���نطن مساهماتها المالية للوكالة 
األممية؛ بغرض الضغط على الش���عب الفلس���طيني، وصواًل إلنهاء خدماتها، في 

محاولة لشطب قضية الالجئين والعودة. كما قال.
ووصف دور السلطة الفلسطينية في هذا الشأن ب�"الباهت والضعيف"، وال يرقى إلى 

مستوى التحديات ومعاناة شعبنا الفلسطيني التي تزداد يوًما بعد آخر.
وتابع: "قضية األونروا يجب أن تحظى باهتمام حقيقي، وعلى الس���لطة أن تتحّمل 
مس���ؤولياتها، وتتحرك على المستوى الدولي والدبلوماسي والقانوني لفضح هذه 
الممارس���ات، وكش���ف من يقف وراءها، ووضع المجتمع الدولي أمام مس���ؤولياته 

الحقوقية تجاه شعبنا عمومًا، وقطاع غزة على وجه التحديد".
وقطعت واش���نطن عن وكالة "أونروا" مطلع العام الجاري 300 مليون دوالر من أصل 
مس���اعدتها البالغة 365 مليون دوالر، فيما تقول األمم المتحدة إن "أونروا" تحتاج 
217 مليون دوالر، محذرة من احتمال خفض برامجها اإلغاثية والخدماتية المقدمة 
لنحو 6 ماليين الجئ فلس���طيني، بمناطق عملياتها الخمس )األردن، سوريا، لبنان، 

الضفة المحتلة وقطاع غزة.)

موقف وا�شح 
وفي ش���أن آخر، جدد عضو المكتب السياس���ي ل�"حماس" تمسك الحركة بموقفها 
"الواض���ح والصريح"، والمتعل���ق بالموافقة عل���ى الحراك المص���ري األخير إلتمام 
المصالحة الفلس���طينية. وقال: "حماس ماضية إلتمام ذلك، وهذا الموقف نابع من 
قناعة واستراتيجية ثابتة بضرورة إنهاء حالة االنقسام، وتنفيذ ما تم التوافق عليه 
في اتفاقات المصالحة الس���ابقة بدءًا باتفاق القاهرة 2011 وما بعده". وشدد على 
أن المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومحاوالت التصفية، 

من خالل ما ُتسمى "صفقة القرن" تستدعي إنجاز المصالحة بشكل فوري. 

ومن جهتها زفت كتائب القسام الشهداء الذين ارتقوا اثر قصف 
صهيوني على نقطة لقوات حماة الثغور شرق غزة. 

كما قصفت قوات االحتالل مواقع أخرى للمقاومة شرق مخيم البريج 
وسط القطاع وآخر في رفح جنوًبا ورابع شمال القطاع.

وأعلن الجيش »اإلسرائيلي« على لسان الناطق باسمه، أنه شرع في 
قصف مواقع  للمقاومة شرق قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعالم إسرائيلية بإصابة ضابط إسرائيلي بإطالق نار 
على قوة للجيش وسط قطاع غزة.

وقال موقع أخبار 7/24 اإلسرائيلي، إن الضابط أصيب بجراح خطيرة 
جراء تعرض الق���وة إلطالق نار كثيف من قطاع غ���زة أثناء عملية 
تمشيط على الحدود، وتم نقله بواسطة طائرة مروحية الى مشفى 

سوروكا.
وف���ي هذا الس���ياق، أفاد موقع »وال���ال« العب���ري أن الجنرال غادي 
ايزنكوت رئي���س أركان الجيش وأفيغدور ليبرم���ان وزير الجيش  

اجريا مشاورات أمنية في اعقاب التصعيد على الحدود مع غزة.
وكان جيش االحتالل أعلن مس���اء الجمعة ع���ن مقتل أحد جنوده 
برصاص قناص من المقاومة »خالل عملية ميدانية جنوب القطاع، 
فيما استش���هد أربعة مواطنين بينهم ثالثة من كتائب القسام 

خالل قصف استهدف مواقع للرصد ومتظاهرين شرق القطاع.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة التربية والتعليم العال���ي أمس األربعاء، عن 
توفر عدد من المنح الدراسية بمجال التخصصات المهنية 
المختلفة. وجاء في بيان الوزارة أنه يمكن التقدم للحصول 
على منح في المغرب؛ للعام الدراس���ي 2018-2019، كما 
أعلن���ت عن توفر عدد م���ن المنح في المكس���يك بمجال 

الدراسات العليا )ماجستير، ودكتوراه(.

كم���ا أعلنت ع���ن توفر عدد م���ن المقاعد الدراس���ية في 
باكستان في تخصصات علمية مختلفة.

ودع����ت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافس����ة على هذه 
www. المنح والمقاعد؛ لزيارة موقعه����ا اإللكتروني

moehe.gov.ps  لالط����الع عل����ى كام����ل التفاصيل 
والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية 
تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدًة 

أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط. 
وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح والمقاعد 
المذك����ورة، مرفقًا معها الوثائ����ق المطلوبة ومصدقة 
حس����ب األصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في 
رام الل����ه أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس 
والخلي����ل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر 

الوزارة في حي تل الهوا.

جنيف/ االستقالل: 
أعلن رئيس مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنس���ان 
فيوسالف س���وش أمس األربعاء، عن تشكيل لجنة 
تضّم ثالثة خبراء مس���تقلين للتحقيق بانتهاكات 
االحت���الل اإلس���رائيلي الت���ي ش���هدتها األراضي 

الفلسطينية المحتّلة مؤخًرا.
وتضّم اللجنة، بحسب بيان نشره المكتب االعالمي 
للمجلس كاًل م���ن خبير القان���ون الدولي األميركي 
ديفي���د ك���ران، وعضو مجلس أمناء صن���دوق االمم 
المتحدة التطوعي لضحايا التعذيب المحامية سارة 
حس���ين من بنغالدش، ومندوبة أفريقيا في مجلس 

إدارة الصندوق االس���تئماني للضحايا في المحكمة 
الجنائية الدولية المحامية كاري مورينغي من كينيا.

وفي أّيار/مايو الماضي اعتم���د المجلس في دورته 
االس���تثنائية قراًرا بتش���كيل لجنة دولية مستقلة 
للتحقيق بانتهاكات حقوق اإلنس���ان في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، سّيما في قطاع غزة، في سياق 
االعتداءات العسكرية اإلسرائيلية على المشاركين 
في مسيرات العودة التي انطلقت في 30 آذار/مارس 
الماضي. وستتقصى اللجنة الحقائق والظروف بحًثا 
عن االنته���اكات والتجاوزات بما في ذلك تلك التي 
قد تصل إلى جرائم حرب وتحديد المسؤولين عنها، 

بحسب البيان.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحديًثا شفوًيا بأعمالها 
أمام ال���دورة ال�39 لمجلس األم���م المتحدة لحقوق 
اإلنسان في أيلول/س���بتمبر المقبل، وتقريًرا كتابًيا 
نهائًيا في جلس���ته ال�40 التي س���تعقد في آذار/ 
مارس 2019. وارتكب جنود االحتالل سلسلة جرائم 
بحق المش���اركين السلميين في مس���يرات العودة 
التي ُتنّظم في المناطق الش���رقية لقطاع غزة، حيث 
قت���ل قناصة االحتالل أكثر من 140 مواطًنا وأصابوا 
أكثر من 16 ألًفا مواطًن���ا بجراح متفاوتة، 68 منهم 

بترت أطرافهم.

مجلس حقوق اإلنسان يشكل

 لجنة للتحقيق بانتهاكات االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
ترأس وزير الجيش اإلس����رائيلي أفيغدور ليبرمان مس����اء  
أمس األربعاء جلسة مش����اورات أمنية طارئة في مقر وزارة 
في "تل أبيب" بعد تعرض قوة عسكرية إلطالق نار جنوبي 

القطاع.
وذكرت القناة "الثانية" العبرية أن االجتماع يش����ترك فيه 
أيضًا قائ����د أركان الجيش وضباط آخ����رون، في حين أعلن 
الناطق بلس����ان الجيش ع����ن اس����تهداف 7 مواقع تابعة  

للمقاومة ردًا على إطالق النار المزعوم.
وبحس����ب اإلعالم العبري، فإن صفارات اإلنذار سمعت في 
مناطق شاطئ عسقالن و "ياد مردخاي"، و"نتيف هسعراه".

وزعم موقع "حدش����وت 24" أن قذيفة صاروخية أطلقت من 
غزة وسقطت في ساحل عسقالن.

» اأونروا« تنهي   ..

ف�شائل: الحتالل   ..

بدران لـ "ال�شتقالل"..

3 �شهداء ..

ومن جهت���ه ، أكد فوزي بره���وم، المتحدث 
التصعي���د  أن  "حم���اس"،  حرك���ة  باس���م 
"اإلس���رائيلي" على قطاع غزة واالستهداف 
المتعم���د للمقاومين يعكس نوايا االحتالل 

المبيتة للقتل".
وأوضح بره���وم، أن قيادة االحتالل اإلس���رائيلي 
دموية ومجرمة وال يمكن السكوت عن ممارستها 

وجرائمها.
وشدد على أن المقاومة لن تتخلى عن واجبها في 

الدفاع عن شعبنا وحمايته والرد على العدوان.
فيما قالت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين 
لجبه���ة ":"  ال يمكن أن يك���ون هناك تهدئة مع 
االحتالل في ظل اعتدائه على ش���عبنا وارتكابه 
للمجازر وعلى األطراف التي رعت التهدئة أن تلزم 

االحتالل".
بدوره���ا، أك���دت حرك���ة المجاهدي���ن  أن العدو 
الصهيوني يتحمل مسئولية حماقاته بحق أبناء 
ش���عبنا، ولن تمر جرائمه دون عقاب وس���نبقى 

متمسكين بحقنا في الدفاع عن شعبنا.
واستش���هد ثالثة مواطنين وأصي���ب رابع بجراٍح 
خطرة جراء قصف مدفعية االحتالل اإلسرائيلي 
لمواقع رصد للمقاومة على الحدود الشرقية لقطاع 
غزة، فيما زعم جيش االحتالل إصابة ضابط بنيران 

أطلقت من غزة.
وأعلن الجيش "اإلس���رائيلي" على لس���ان الناطق 
باس���مه، أنه  شن عدة غارات على مواقع للمقاومة 

شرق قطاع غزة.

ليبرمان يترأس جلسة 
مشاورات عسكرية 
لبحث التطورات بغزة

التربية تعلن عن منح في المغرب والمكسيك وباكستان
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وبحس���ب االتح���اد  فان  الوكال���ة انهت عقود 
125 موظفا بش���كل ت���ام، فضال ع���ن تحويل 
عق���ود حوالي 580 إلى نظ���ام جزئي، في حين 
س���يتم االحتفاظ ب� 285 موظفا لنهاية العام، 
ما مجموع���ه ألف موظف تحت تهديد وظيفي 

حتى نهاية العام".
وشدد االتحاد خالل مؤتمر صحفي ظهر امس 
االربعاء على انه س���ينفذ سلسلة من الخطوات 
التصعيدي���ة احتجاجا على ق���رار إدارة الوكالة 
إنهاء خدمات ألف من الموظفين العاملين على 

بند الطوارئ في قطاع غزة
وق���ال االتحاد ، إن���ه قرر الدخ���ول في نزاع 
عمل مع إدارة الوكالة بدءا من اليوم )أمس(، 
واالعتص���ام المفت���وح داخل وأم���ام المقر 
الرئيس للوكالة ف���ي مكتب غزة اإلقليمي، 
ومكتب رئاسة غزة لجميع الموظفين البالغ 
عدده���م 13 ألف موظ���ف وعوائلهم حتى 

إلغاء قرار الفصل.
و"نزاع العمل" خطوة يق���وم بها الموظف برفع 
قضية إلى المس���تويات العليا ف���ي "أونروا" أو 
إلى محكمة للبت ف���ي محل الخالف بينه وبين 
إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ 
ويراعى في الحك���م قوانين الوكالة والتوظيف 

والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.
ويتخلل فترة النزاع فعاليات وإجراءات قانونية 
تصعيدية مكفول���ة بموجب قان���ون الوكالة، 
باإلضافة إل���ى الدخول في إضرابات مفتوحة أو 
جزئية لحين رجوع الوكال���ة عن قرارها، واتخاذ 
خط���وات احتجاجية واس���عة النطاق قد تصل 

للمناطق الخمس.
وأوضح أنه س���يتم إغالق كافة مقرات رؤس���اء 
المناطق  في قطاع غزة حتى إش���عار آخر، داعيا 
هؤالء الرؤساء ومدراء الدوائر والبرامج لمقاطعة 

اإلدارة، وعدم تطبي���ق قراراتها واالنحياز التام 
لصالح الموظفين.

وأكد أن اتحاد الموظفين واتحاد رئاسة غزة في 
حالة انعقاد دائم حتى رفع الظلم عن الموظفين 

والالجئين.
واصي���ب عدد م���ن الموظفين  بح���االت إغماء 
بعد تلقيهم إش���عارات خطية بإنهاء عملهم، 
فيما مّزق عدد آخر اإلش���عارات، وصرخوا بأعلى 
صوتهم "ارحل ارحل يا ماتياس" )مدير عمليات 

أونروا في غزة ماتياس شمالي(

اإ�شراب �شامل 
واعلنت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة  إضراًبا 
ش���اماًل في مؤسس���ات أونروا بالقط���اع  اليوم 
الخميس، داعية جميع العاملين في مؤسسات 
الوكالة للمشاركة في اإلضراب "لتوجيه رسائل 
ضاغطة عل���ى إدارة أونروا للتراجع عن قراراتها، 
والتي تحاول فيها القضم المتدرج والس���ريع 

للخدمات".
وأك���دت الهيئة، خالل مؤتم���ر صحفي أمام 
بوابة أونروا، "مس���اندتها ووقوفها مع مطالب 
موظفي الوكالة ودعم صمودهم في مواصلة 
اعتصامهم حتى إلغاء إدارة أونروا اإلجراءات 

التعسفية بحقهم وتأمين احتياجاتهم".
وقال���ت إن: "هذه اإلجراءات سياس���ية بامتياز، 
وجرى استخدام األزمة المالية كغطاء لتمريرها 
في س���ياق مح���اوالت إنه���اء دور وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين انس���جاًما مع رغبة الكيان 

الصهيوني واإلدارة األمريكية".

قرار جمرد من الإن�شانية 
اما دائرة شئون الالجئين في حركة حماس، 
قالت  أمس األربع���اء، إن فصل وكالة غوث 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" 
لموظفيه���ا ق���رار مج���رد م���ن كل معاني 

اإلنسانية.
ج���اء ذل���ك ف���ي بي���ان أصدرت���ه الدائرة  
األربعاء، ف���ي أعقاب إرس���ال "األونروا" في 
قطاع غزة تعميمًا إداريًا لعدد من موظفيها 
ق���ررت بموجبه االس���تغناء عنه���م ودفع 
مستحقاتهم، أو تحويل بعضهم إلى عمل 

جزئي مؤقت.
وأكد الدائرة أن قرار تسريح الموظفين هو خطوة 
أول���ى على طريق تقزيم "األون���روا" وتفكيكها 
ضمن مخطط دولي تق���وده الواليات المتحدة 
األمريكية التي أوقفت تمويلها لألونروا وخلقت 

األزمة.
وم���ن جهته���ا، قالت ش���بكة المنظمات 
تنظ���ر  إنه���ا  الفلس���طينية،  األهلي���ة 
بخطورة بالغة تج���اه الخطوات واالجراءات 
الت���ي أقدم���ت عليه���ا إدارة وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئي���ن األون���روا في قطاع 
غزة بإنهاء عقود مائة من موظفي برنامج 
الطوارئ واحالة حوالي 900 آخرين للدوام 

الجزئي حتى نهاية العام الحالي.
وطالبت الش���بكة في تصري���ٍح صحفي تلقت 
" االس���تقالل " نس���خة عنه، المجتمع الدولي 
والجمعية العامة لألمم المتحدة بالوقوف أمام 
مس���ؤولياتها القانونية واألخالقية تجاه األزمة 
المالية الخانقة الت���ي تمر بها األونروا الناجمة 
عن عدم تس���ديد الواليات المتحدة األمريكية 
حصتها المالية لالونروا، وذلك في إطار مخطط 
اإلدارة االمريكي���ة الرامي إل���ى تصفية قضية 
الالجئي���ن ، وذلك عبر العمل على توفير الدعم 
المال���ي المطل���وب لها لالس���تمرار في تنفيذ 

برامجها .

لديها في قطاع غزة. وصباح أمس األربعاء، أرس���لت "أونروا" رس���ائل إنهاء عمل من 
الخدمة أللف موّظف، بينهم )125( موظفًا بشكل نهائي، في حين ستغير عقود من 

تبقى منهم على رأس عمله إلى "دوام جزئي"، حتى نهاية العام الجاري.
وقال بدران ل�"االستقالل": "قرار أونروا مرفوض وغير مبّرر، ويحمل إشارات سلبية،  وال 
يمكن فهمه لمجرد الحديث عن أزمة مالية تمر بها الوكالة"، موكًدا أن توقيت اّتخاذ 
القرار "غاية في الحساس���ية".  وفيما إذا كان هذا القرار السياسي تنفيذًا ألجندات 
دولي���ة، أضاف: "أية قرارات تخص القضية الفلس���طينية تكون بمعزل عن األبعاد 
السياسية، فالتدخالت الدولية والسياسية فيما يتعلق بشأننا الفلسطيني معلومة 

ومعروفة، وبالتالي قرار أونروا األخير ال يمكن فصله عن هذا السياق العام".
وحمل الدول الغربية، والواليات المتحدة وإدارة "دونالد ترمب" المس���ؤولية الكاملة 
عن تبعات هذه القرار ال س���يما بعد تجميد واش���نطن مساهماتها المالية للوكالة 
األممية؛ بغرض الضغط على الش���عب الفلس���طيني، وصواًل إلنهاء خدماتها، في 

محاولة لشطب قضية الالجئين والعودة. كما قال.
ووصف دور السلطة الفلسطينية في هذا الشأن ب�"الباهت والضعيف"، وال يرقى إلى 

مستوى التحديات ومعاناة شعبنا الفلسطيني التي تزداد يوًما بعد آخر.
وتابع: "قضية األونروا يجب أن تحظى باهتمام حقيقي، وعلى الس���لطة أن تتحّمل 
مس���ؤولياتها، وتتحرك على المستوى الدولي والدبلوماسي والقانوني لفضح هذه 
الممارس���ات، وكش���ف من يقف وراءها، ووضع المجتمع الدولي أمام مس���ؤولياته 

الحقوقية تجاه شعبنا عمومًا، وقطاع غزة على وجه التحديد".
وقطعت واش���نطن عن وكالة "أونروا" مطلع العام الجاري 300 مليون دوالر من أصل 
مس���اعدتها البالغة 365 مليون دوالر، فيما تقول األمم المتحدة إن "أونروا" تحتاج 
217 مليون دوالر، محذرة من احتمال خفض برامجها اإلغاثية والخدماتية المقدمة 
لنحو 6 ماليين الجئ فلس���طيني، بمناطق عملياتها الخمس )األردن، سوريا، لبنان، 

الضفة المحتلة وقطاع غزة.)

موقف وا�شح 
وفي ش���أن آخر، جدد عضو المكتب السياس���ي ل�"حماس" تمسك الحركة بموقفها 
"الواض���ح والصريح"، والمتعل���ق بالموافقة عل���ى الحراك المص���ري األخير إلتمام 
المصالحة الفلس���طينية. وقال: "حماس ماضية إلتمام ذلك، وهذا الموقف نابع من 
قناعة واستراتيجية ثابتة بضرورة إنهاء حالة االنقسام، وتنفيذ ما تم التوافق عليه 
في اتفاقات المصالحة الس���ابقة بدءًا باتفاق القاهرة 2011 وما بعده". وشدد على 
أن المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومحاوالت التصفية، 

من خالل ما ُتسمى "صفقة القرن" تستدعي إنجاز المصالحة بشكل فوري. 

ومن جهتها زفت كتائب القسام الشهداء الذين ارتقوا اثر قصف 
صهيوني على نقطة لقوات حماة الثغور شرق غزة. 

كما قصفت قوات االحتالل مواقع أخرى للمقاومة شرق مخيم البريج 
وسط القطاع وآخر في رفح جنوًبا ورابع شمال القطاع.

وأعلن الجيش »اإلسرائيلي« على لسان الناطق باسمه، أنه شرع في 
قصف مواقع  للمقاومة شرق قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعالم إسرائيلية بإصابة ضابط إسرائيلي بإطالق نار 
على قوة للجيش وسط قطاع غزة.

وقال موقع أخبار 7/24 اإلسرائيلي، إن الضابط أصيب بجراح خطيرة 
جراء تعرض الق���وة إلطالق نار كثيف من قطاع غ���زة أثناء عملية 
تمشيط على الحدود، وتم نقله بواسطة طائرة مروحية الى مشفى 

سوروكا.
وف���ي هذا الس���ياق، أفاد موقع »وال���ال« العب���ري أن الجنرال غادي 
ايزنكوت رئي���س أركان الجيش وأفيغدور ليبرم���ان وزير الجيش  

اجريا مشاورات أمنية في اعقاب التصعيد على الحدود مع غزة.
وكان جيش االحتالل أعلن مس���اء الجمعة ع���ن مقتل أحد جنوده 
برصاص قناص من المقاومة »خالل عملية ميدانية جنوب القطاع، 
فيما استش���هد أربعة مواطنين بينهم ثالثة من كتائب القسام 

خالل قصف استهدف مواقع للرصد ومتظاهرين شرق القطاع.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة التربية والتعليم العال���ي أمس األربعاء، عن 
توفر عدد من المنح الدراسية بمجال التخصصات المهنية 
المختلفة. وجاء في بيان الوزارة أنه يمكن التقدم للحصول 
على منح في المغرب؛ للعام الدراس���ي 2018-2019، كما 
أعلن���ت عن توفر عدد م���ن المنح في المكس���يك بمجال 

الدراسات العليا )ماجستير، ودكتوراه(.

كم���ا أعلنت ع���ن توفر عدد م���ن المقاعد الدراس���ية في 
باكستان في تخصصات علمية مختلفة.

ودع����ت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافس����ة على هذه 
www. المنح والمقاعد؛ لزيارة موقعه����ا اإللكتروني

moehe.gov.ps  لالط����الع عل����ى كام����ل التفاصيل 
والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية 
تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدًة 

أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط. 
وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح والمقاعد 
المذك����ورة، مرفقًا معها الوثائ����ق المطلوبة ومصدقة 
حس����ب األصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في 
رام الل����ه أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس 
والخلي����ل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر 

الوزارة في حي تل الهوا.

جنيف/ االستقالل: 
أعلن رئيس مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنس���ان 
فيوسالف س���وش أمس األربعاء، عن تشكيل لجنة 
تضّم ثالثة خبراء مس���تقلين للتحقيق بانتهاكات 
االحت���الل اإلس���رائيلي الت���ي ش���هدتها األراضي 

الفلسطينية المحتّلة مؤخًرا.
وتضّم اللجنة، بحسب بيان نشره المكتب االعالمي 
للمجلس كاًل م���ن خبير القان���ون الدولي األميركي 
ديفي���د ك���ران، وعضو مجلس أمناء صن���دوق االمم 
المتحدة التطوعي لضحايا التعذيب المحامية سارة 
حس���ين من بنغالدش، ومندوبة أفريقيا في مجلس 

إدارة الصندوق االس���تئماني للضحايا في المحكمة 
الجنائية الدولية المحامية كاري مورينغي من كينيا.

وفي أّيار/مايو الماضي اعتم���د المجلس في دورته 
االس���تثنائية قراًرا بتش���كيل لجنة دولية مستقلة 
للتحقيق بانتهاكات حقوق اإلنس���ان في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، سّيما في قطاع غزة، في سياق 
االعتداءات العسكرية اإلسرائيلية على المشاركين 
في مسيرات العودة التي انطلقت في 30 آذار/مارس 
الماضي. وستتقصى اللجنة الحقائق والظروف بحًثا 
عن االنته���اكات والتجاوزات بما في ذلك تلك التي 
قد تصل إلى جرائم حرب وتحديد المسؤولين عنها، 

بحسب البيان.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحديًثا شفوًيا بأعمالها 
أمام ال���دورة ال�39 لمجلس األم���م المتحدة لحقوق 
اإلنسان في أيلول/س���بتمبر المقبل، وتقريًرا كتابًيا 
نهائًيا في جلس���ته ال�40 التي س���تعقد في آذار/ 
مارس 2019. وارتكب جنود االحتالل سلسلة جرائم 
بحق المش���اركين السلميين في مس���يرات العودة 
التي ُتنّظم في المناطق الش���رقية لقطاع غزة، حيث 
قت���ل قناصة االحتالل أكثر من 140 مواطًنا وأصابوا 
أكثر من 16 ألًفا مواطًن���ا بجراح متفاوتة، 68 منهم 

بترت أطرافهم.

مجلس حقوق اإلنسان يشكل

 لجنة للتحقيق بانتهاكات االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
ترأس وزير الجيش اإلس����رائيلي أفيغدور ليبرمان مس����اء  
أمس األربعاء جلسة مش����اورات أمنية طارئة في مقر وزارة 
في "تل أبيب" بعد تعرض قوة عسكرية إلطالق نار جنوبي 

القطاع.
وذكرت القناة "الثانية" العبرية أن االجتماع يش����ترك فيه 
أيضًا قائ����د أركان الجيش وضباط آخ����رون، في حين أعلن 
الناطق بلس����ان الجيش ع����ن اس����تهداف 7 مواقع تابعة  

للمقاومة ردًا على إطالق النار المزعوم.
وبحس����ب اإلعالم العبري، فإن صفارات اإلنذار سمعت في 
مناطق شاطئ عسقالن و "ياد مردخاي"، و"نتيف هسعراه".

وزعم موقع "حدش����وت 24" أن قذيفة صاروخية أطلقت من 
غزة وسقطت في ساحل عسقالن.

» اأونروا« تنهي   ..

ف�شائل: الحتالل   ..

بدران لـ "ال�شتقالل"..

3 �شهداء ..

ومن جهت���ه ، أكد فوزي بره���وم، المتحدث 
التصعي���د  أن  "حم���اس"،  حرك���ة  باس���م 
"اإلس���رائيلي" على قطاع غزة واالستهداف 
المتعم���د للمقاومين يعكس نوايا االحتالل 

المبيتة للقتل".
وأوضح بره���وم، أن قيادة االحتالل اإلس���رائيلي 
دموية ومجرمة وال يمكن السكوت عن ممارستها 

وجرائمها.
وشدد على أن المقاومة لن تتخلى عن واجبها في 

الدفاع عن شعبنا وحمايته والرد على العدوان.
فيما قالت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين 
لجبه���ة ":"  ال يمكن أن يك���ون هناك تهدئة مع 
االحتالل في ظل اعتدائه على ش���عبنا وارتكابه 
للمجازر وعلى األطراف التي رعت التهدئة أن تلزم 

االحتالل".
بدوره���ا، أك���دت حرك���ة المجاهدي���ن  أن العدو 
الصهيوني يتحمل مسئولية حماقاته بحق أبناء 
ش���عبنا، ولن تمر جرائمه دون عقاب وس���نبقى 

متمسكين بحقنا في الدفاع عن شعبنا.
واستش���هد ثالثة مواطنين وأصي���ب رابع بجراٍح 
خطرة جراء قصف مدفعية االحتالل اإلسرائيلي 
لمواقع رصد للمقاومة على الحدود الشرقية لقطاع 
غزة، فيما زعم جيش االحتالل إصابة ضابط بنيران 

أطلقت من غزة.
وأعلن الجيش "اإلس���رائيلي" على لس���ان الناطق 
باس���مه، أنه  شن عدة غارات على مواقع للمقاومة 

شرق قطاع غزة.

ليبرمان يترأس جلسة 
مشاورات عسكرية 
لبحث التطورات بغزة

التربية تعلن عن منح في المغرب والمكسيك وباكستان
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االستقالل/ وكاالت:
تحولت ام���رأة أمريكية إلى بطلة ف���ي مدينتها، بعد أن 
تبرعت بكليتها لرجل غريب شاهدت إعالنًا على اإلنترنت 

يطلب فيه متبرعًا بالكلية.
وفي بداية عام 2018، وضعت جيسيكا موريس )30 عامًا( 
من مقاطعة أورانج بوالية كاليفورنيا هدفًا لها يتمثل في 
إنقاذ حياة ش���خص ما بالعام الجديد، وفي نفس الوقت 
وعلى بعد ساعتين بالسيارة في سان فرانسيسكو، كان 
الكاتب ديفيد ناتشي، قد فقد األمل بالعثور على متبرع 
بالكلية، بعد أن عانى من الفش���ل الكلوي على مدى أكثر 

من 6 أعوام.
وكان ناتش���ي قد بدأ يتأقلم مع فك���رة الموت، لكنه أراد 
أن يحصل على فرصة أخيرة، فنش���ر إعالنًا على اإلنترنت 
يطلب فيها متبرعًا بالكلية ينقذ حياته، ولحس���ن حظه، 
كانت جيس���يكا قد عزمت عل���ى تنفي���ذ قرارها، فكان 
صاحب الحظ السعيد، الذي منحته كليتها، بحسب موقع 

أوديتي سنترال.
وكانت كلية ناتش���ي قد فش���لت في المرة األولى عندما 
كان بعمر 3 أشهر فقط، وخالل سنوات حياته الثالثين، 
خضع ل� 27 عملية جراحية، ول���م يكن قادرًا على تأمين 
المال لشراء كلية جديدة، بعد أن طلب العديد من الذين 

عرضوا منحه كلية جديدة مبالغ مالية كبيرة.
وبع���د أن التقي���ا للمرة األول���ى، لم يصدق ناتش���ي، أن 
جيس���يكا ترغب بمنح���ه كليته���ا دون مقاب���ل، وبعد 
ش���هرين من التحضير الدقيق والفحوصات والتحاليل، 
خض���ع االثنان لعملية جراحية، نقل خاللها األطباء كلية 

جيسيكا إلى جسم ناتشي.
ويتعافي اآلن كل من جيس���يكا وناتش���ي بعد العملية 
الجراحية، وعل���ى الرغم من المخاطر المحتملة لمثل هذا 
من العملي���ات العمليات الجراحية، إال أنهما يركزان اآلن 
على نجاح العملية، ووجد كل منهما صديقًا مخلصًا مدى 

الحياة.

تتبرع بكليتها لرجل غريب
 شاهدت إعالنه على اإلنترنت

سان بطرسبرع/ االستقالل:
حاجز السن لم يمنع الطفل ويليام ميليس من التخرج 
من جامعة س���ان بطرس���برغ، فبينما ي���درس أقرانه 
بالصف الس���ادس حاز صاحب ال� 11 عاما على درجة 

جامعية في اآلداب.
ميليس تخ���رج م���ن الثانوية العام���ة منتصف عام 
2016 بعمر تس���عة أع���وام. وتقول رئيس���ة جامعة 
سان بطرسبرغ تونجوا ويليامز إن ميليس "طالب المع 

ومنفتح ومتعاون".
وأصبح ميليس أصغر طالب يتخرج من جامعة س���ان 

بطرسبرغ بوالية فلوريدا.
وين���وي الطفل، الذي أجاد الحس���اب عندما كان عمره 
عامين حس���بما يق���ول والداه، اس���تكمال دراس���ته 
في جامعة جن���وب فلوريدا خالل الفت���رة المقبلة. إذ 
يستهدف االنتهاء من درجة الدكتوراه عندما يصبح 

عمره 18 عاما.
وكان ميليس قد نش���ر عب���ر "يوتي���وب" مقطعا من 
حف���ل تخريجه من الثانوية العام���ة، حيث قدم كلمة 
الخريجين. ويقول في حديث لش���بكة "سي أن أن" إن 

حلمه هو أن يصبح عالما في الفيزياء الفلكية.

درجة جامعية بعمر 11 عامًا

وألف مباركـ

الرياض / االستقالل:
ضجت موقع التواصل االجتماعي "تويتر" في 
السعودية بإعالن توظيف إلحدى الشركات، 
تش���ترط على أي فتاة راغبة بالعمل كشف 

وجهها، وعدم ارتداء النقاب.
وبحسب إعالن الشركة التي تقع في مدينة 
الدم���ام )ش���رقي المملكة(، ف���إن الوظيفة 
المطلوبة هي "سكرتيرة"، ومن ضمن الشروط 
أن تكون المتقدمة لبقة في التعامل، وتمتاز 
بش���خصية قيادية، وتحس���ن التعامل مع 
الحاسوب، إضافة إلى ضرورة كشف وجهها.

وعب���ر مغردون س���عوديون عن س���خطهم 
تجاه اإلعالن، الذي يأتي -حس���ب قولهم- ك� 
"استفزاز لبيئة محافظة تلتزم غالبية النساء 

فيها بارتداء النقاب".
وأوضح مغردون أن االنفتاح الذي تش���هده 
المملك���ة ال يخول أي صاحب ش���ركة حرمان 
شريحة واسعة من الفتيات من العمل لمجرد 

التزامهن بالنقاب. 
ونشر ناشطون سعوديون نماذج لمواطنات 
تفوقن ف���ي جامعات غربي���ة ابتعثن إليها 
للدراس���ة، بعضهن حصلن على ش���هادات 

تقدير، وبراءات اختراع، ولم يتركن النقاب.
فيم���ا برر مغردون ش���رط الش���ركة، قائلين 
إنه م���ن حق أي صاحب عم���ل وضع ضوابط 
ما دام أنها لم تخالف الش���ريعة اإلسالمية، 
باعتبار أن تغطية الوجه قضية خالفية، فيما 
يرى علماء س���عوديون أنها ثابتة وحكمها 

الوجوب.
ول���م يصدر عن وزارة العمل الس���عودية أي 
تصريح رس���مي حول القضية، التي شغلت 
الرأي العام الس���عودي خالل ال� 24 س���اعة 

الماضية.

االستقالل/ وكاالت: 
أعلنت هيئة اآلثار المحلية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، اكتشاف 136 

مقبرة قديمة يرجع تاريخها إلى أسرة تشو الشرقية )770 ق.م -256 ق.م(.
وق���ال ليو يان تش���انغ الباحث في معهد التراث الثقاف���ي وعلوم اآلثار في 
المقاطع���ة في تصريحات امس األربعاء، إن من بين المقابر المكتش���فة 36 
مقبرة كبيرة ومتوسطة الحجم، عثر بداخلها على أكثر من 800 قطعة أثرية 

من الخزف واليشم والعظام والبرونز.
وأضاف، "بناء على حجم المقابر وتوزيع األشياء المدفونة وعددها، قد تكون 
المقابر الكبيرة ومتوسطة الحجم خاصة بالنبالء، غير أنه لم يتم التعرف على 
هويتهم بعد"، مشيرا إلى أن مساحة إحدى المقابر تبلغ 40 مترا مربعا وبها 
الكثير من األش���ياء، وتحتوي خمس جثث وثالث���ة حوامل برونزية كبيرة، ما 

يدل على أن صاحبها أحد النبالء من أصحاب المقامات الرفيعة.
وأش���ار تش���انغ إلى أن أعمال التنقيب بدأت في تشرين األول الماضي، 
متوقعا أن تساعد هذه االكتشافات على فهم تشكل الثقافة وتطورها 

في المنطقة.

االستقالل/ وكاالت:
نش���رت بريطانية تجربتها على مواق���ع التواصل االجتماعي، 
بعدما اكتشفت قبل ساعات من زفافها أن عريسها المرتقب، 

أخفى عنها أنه ُمطلق.
وقبل س���اعات من توجهها إلى حف���ل زفافها، عادت العروس 
ميل إل���ى منزلها لتج���د ورقًة دس���ها مجهول تح���ت الباب، 
ينصحها فيها بتفحص حساب عريسها المرتقب كريس على 

فيس بوك.
وبحثت العروس عن اس���م كريس واكتشفت أنه كان متزوجًا 
من أخرى، لكنه لم يخبرها بذلك، وأن لديه ثالثة أطفال منها، ما 

دفعها إلى إلغاء الزفاف، واالنفصال عنه.
وبعد مواجهة كريس بالحقيقة، غيرت أقفال المنزل، ومنعته 

من االتصال بها مجددًا.
وقالت ميل عن تجربتها: " تذرع كريس بأنه كان ينتظر الوقت 
المناسب ليخبرني بوضعه العائلي المعقد، وأنه كان يخشى أن 

يخسرني إذا اعترف بالحقيقة، وهذا ما حدث بالفعل".
وأضافت: "بعد انفصالنا، تعرف كريس على فتاة جديدة وبدأ 
ينشر صورهما على انستغرام، أتس���اءل إن كانت المسكينة 

تعرف ماضيه"، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
تزيل شركة “س���وني” الس���تار قريبًا عن أحد أهم إصداراتها وهو مستشعر 
الصور الجدي���د IMX586 والذي يعد بتحقيق قفزة هائل���ة في جودة الصورة 
الملتقط���ة بالهواتف المحمولة، بفضل الزيادة الهائلة في دقة وضوح الصورة 

.)6000 x 8000( والتي تصل إلى 48 ميجا بكسل فعلي
وتؤكد س���وني أن هذه هي أعلى جودة متوفرة للص���ور التي تلتقط بكاميرات 
الهواتف الذكية في الوقت الحالي. وتعتمد سوني في تصميمها لمستشعر 
الص���ور الجديد IMX586 على اس���تخدام وحدات بكس���ل 0.8 ميكرون وهي 
األصغر من نوعها في السوق، واستخدام مصفوفة أو فلتر ترشيح ألوان رباعي 
من نوع باير، وهو مصمم أيضا بحيث يكون شديد الحساسية للضوء لما يعادل 

صورة 12 ميجابيكسل يتم التقاطها بوحدات 1.6 ميكرون بكسل.
يذكر أنه من المقرر أن يصدر مستشعر الصور الجديد IMX586 في الهواتف 
الذكية بداية من العام القادم، حيث أن س���وني تخطط إلصدار وشحن عينات 
أولية من مستشعر الصور الجديد في شهر سبتمبر في هذا العام بأسعار تبدأ 

من 27 دوالر للوحدة الواحدة.

تهنئة بالتخرج
يتقدم الوالد مصطفى والوالدة إله���ام واألخوة واالخوات بالتهنئة 

القلبية الحارة إلى ابنتهم الغالية: 

"اإن�صاف احلطاب"
بمناسبة تخرجها من جامعة األقصى كلية اإلعالم بتقدير امتياز

 متمنين لها مزيدًا من النجاح والتميز.

ورقة صغيرة تدفع 
عروسًا لترك عريسها 

في يوم زفافهما

الصين: اكتشاف 
مقابر تعود لـ 770 

قبل الميالد

»سوني« تستعد 
إلطالق أعلى مستشعر 

للصور بالعالم

جدل بالسعودية بسبب إعالن توظيف


